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२ शमएूलको पसु्तक
1 शाऊलको मतृ्यपुिछ अमालकेीहरूलाई आ मण गरेर दाऊद फक र

िसक्लगमा दईु िदनसम्म बसे । 2 ते ो िदनमा, शाऊलको छाउनीबाट एक जना
मािनस लगुा च्यातरे र िशरमा धलुो छरेर आए । जब ितनी दाऊदकहाँ आए, तब
ितनले आफ् नो अनहुार भईुंमा घोप् टो पारे र आफूलाई लमतन् न पारे । 3 दाऊदले
ितनलाई सोध,े “ितमी कहाँबाट आएको हौ?” ितनले जवाफ िदए, “म इ ाएलको
छाउनीबाट उम्केर भएको ।” 4 दाऊदले ितनलाई भन,े “कृपया मलाई भन, के के
भएका छन।्” ितनले जवाफ िदए, “मािनसहरू य ु बाट भागे । धरैे जना ढलकेा
छन ्र धरैे जना मरेका छन ्। शाऊल र उनका छोरा जोनाथन पिन मरेका छन ्।”
5 दाऊदले ती जवान मािनसलाई भन,े “शाऊल र उनका छोरा जोनाथन मरेका
छन ्भनरे ितमीलाई कसरी थाहा भयो?” 6 ती जवान मािनसले जवाफ िदए, “म
सयंोगवश िगल्बो डाँडामा पगुें र त्यहाँ शाऊल आफ्नो भालामा उिनएका िथए अिन
रथहरू र घडचढीहरूले उनलाई भटे्न लागकेा िथए । 7 शाऊलले व रप र हरेे र
मलाई दखेे र मलाई बोलाए । मलैे जवाफ िदएँ, 'म यहाँ छु ।' 8 उनले मलाई भन,े
'त ँ को होस?्' मलैे जवाफ िदएँ, 'म अमालकेी हु ँ ।' 9 उनले मलाई भन,े “मरेो
छेउमा आएर मलाई मार,् िकनिक म ठुलो पीडाले मलाई समातकेो छ, तर ममा
अझै जीवन छ ।' 10 त्यसलैे म उनको छेउमा गएँ र उनलाई मारे, िकनभने उनी
ढलपेिछ बाँच् ने छैनन ्भन् ने मलै े थाहा पाएँ । त्यसपिछ मलैे उनको िशरको िशरपचे
र हातको बाजु लएँ र हजरु मरेो म लकहाँ ल्याएको छु ।” 11 त्यसपिछ दाऊदले
आफ्नो लगुा च्याते र ितनीसगँ भएका सबै मािनसहरूले त्यसै गरे । 12 ितनीहरूले
शाऊल, उनका छोरा जोनाथन, परम भकुा मािनसहरू र इ ाएलको घरानाको िन म्त
िवलाप गरे, रोए र साँझसम्म उपवास बस,े िकनभने ितनीहरू तरवार ारा नाश भएका
िथए । 13 दाऊदले ती जवान मािनसलाई सोध,े “त ँ कहाँबाट आएको होस?्”
ितनले जवाफ िदए, “म एक जना िवदशेी अमालकेीको छोरा हु ँ ।” 14 दाऊदले
ितनलाई भन,े “पमर भकुो अिभिषक् त राजालाई तरेो आफ् नै हातले मानर् तलँाई
िकन डर लागने?” 15 दाऊदले आफ् ना जवानमध्ये एक जनालाई बोलाएर भन,े
“जाऊ र यसलाई मार ्।” त्यसलैे त्यो मािनस गयो र ितनलाई हार गर् यो र ती
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अमालकेी मरे । 16 त्यसपिछ दऊदले त्यो मतृक अमालकेीलाई भन,े “तरेो रगत
तरैे िशरमा परोस ् िकनभने तरैे मखुले तरेो िवरु गवाही िदएको र भनकेो छ, 'मलैे
परम भकुा अिभिषक् त राजालाई मारेको छु' ।” 17 त्यसपिछ दाऊदले शाऊल र
जोनाथनको मतृ् यमुा यो िवलापको िगत गाए । 18 ितनले यहूदाका सन्तानलाई यो
िवलापको िगत िसकाउन हुकुम िदए, जसलाई याशारको पसु्तकमा ल खएको छः
19“ए इ ाएल ित ो मिहमा मतृ छ, ित ो उच् च स्थानहरूमा मा रएको छ । वीरहरू
कसरी ढलकेा छन ्! 20 यो कुरा गातमा नभन, यसलाई अश्कलोनका गल्तीहरूमा
घोषणा नगर, तािक प लश् तीहरूका छोरीहरू रमाउन नपाउन,् तािक बखेतनाका
छोरीहरूले उत्सव मनाउन नसकुन ्। 21 ए गो ल्ब डाँडा, तमँािथ कुनै शीत वा झरी
नपरोस,् न त भटेीको िन म्त अन् न िदने मदैान नै होस,् िकनिक त्यहाँ वीरहरूका
ढाल अशु पा रएको छ । अब उ ान्त शाऊलका ढालहरूमा तले लगाइने छैन ।
22 मा रएकाहरूको रगतबाट, वीरहरूका शरीरबाट जोनाथनका धान ु पिछ फिकर् एन
र शाऊलका तरवार र ो फकन । 23शाऊल र जोनाथन जीवनमा िेमलो र कृपाल ु
िथए र आफ् नो मतृ् यमुा ितनीहरू छुटेनन ।् ितनीहरू िग भन्दा तू र िसहंभन्दा ब लया
िथए । 24 ए इ ाएलकी छोरीहरूको शाऊलको िन म्त रोओ जसले ितमीहरूलाई
गरगहना साथै बजैनी रङ्को पिहरन पिहराइिदए र जसले ितमीहरूका लगुामा सनुका
गहनाहरू लगाइिदए 25 य ु को िबचमा वीरहरू कसरी ढलकेा छन ्! जोनाथन ित ो
उच् च स्थानहरूमा मा रएका छन ्। 26 ए मरेो भाइ जोनाथन म ित ो िन म्त ाकुल
भएको छु । ितमी मरेो िन म्त सा ै ि य िथयौ । म ित ित ो मे अ तू िथयो, स् ीको
मेलाई नै माथ गन िथयो । 27 वीरहरू कसरी ढलकेा छन,् र य ु का हितयारहरू

कसरी नष् ट भएका छन ्।”

2
1 यसपिछ दाऊदले परम भलुाई सोधे र भन,े “के म यहूदाका सहरमध्ये कुनै

एउटामा जाऊँ?” पमर भलुे ितनलाई जवाफ िदनभुयो, “उक्लरे जा ।” दाऊदले
भन,े “म कुन सहरमा जाऊँ?” परम भलुे जवाफ िदनभुयो, “हे ोनमा जा ।”
2 त्यसलैे दाऊद ितनकी दईु पत् नीहरू ियजरेली अहीनोम र नाबालकी िवधवा
कामली अबीगलेसिहत मािथ गए । 3 दाऊदले आफूसगँ भएका मािनसहरूलाई
हे ोनमा ल्याए र ितनीहरू हरेकले आ-आफ् नो प रवारहरू ल्याए, जहाँ ितनीहरू
बसोबास गनर् थाले । 4 त्यसपिछ यहूदाका मािनसहरू आए र दाऊदलाई यहूदाको
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राजा अिभषके गरे । ितनीहरूले दाऊदलाई भन,े “याबशे- िगलादका मािनसहरूले
शाऊलको दफन गरे ।” 5 त्यसलैे दाऊदले याबशे-िगलादमा दतूहरू पठाए र
ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूलाई परम भलुे आिशष ् िदनभुएको होस,् िकनभने
ितमीहरूले आफ्ना मा लक शाऊल ित यो बफदारीता दखेाएका छौ र उनको दफन
गरेका छौ 6 अब परम भलुे ितमीहरूलाई करारको बफदारीता र िवश् वासनीयता
कट गन ुर्भएको होस ् । म पिन ितमीहरूको भलो गन छु िकनभने ितमीहरूले

यो काम गरेका छौ । 7 अब उ ान्त, ितमीहरूको हात ब लयो पार । साहसी
होओ िकनिक ितमीहरूका मा लक शाऊल मरेका छन ्र यहूदाका घरानाले मलाई
आफ् ना राजा अिभषके गरेका छन ्।” 8 तर शाऊलका फौजका कमाण् डरले नरेका
छोरा अबनरेले शाऊलका छोरा ईश् बोशतेलाई लए र महनोममा ल्याए । 9 उनले
ईश् बोशतेलाई िगलाद, आशरे, ियजरेल, ए ाइम, बने्यामीन र सारा इ ाएलमािथ
राजा बनाए । 10 शाऊलका छोरा ईश् बोशतेले इ ाएलमािथ शासन गनर् सरुु गदार्
ितनी चा लस वषर्का िथए, र ितनले दईु वषर् राज् य गरे । तर यहूदाको घरानाले
दाऊदलाई नै प ाए । 11 दाऊद हे ोनमा यहूदाको घरानाको राजा भएका समय
सात वषर् छ मिहना िथयो । 12 नरेका छोरा अबनरे र शाऊलका छोरा ईश् बोशतेका
सवेकहरू महनोमबाट िगबोनमा गए । 13 सरूयाहका छोरा योआब र दाऊदका
सवेकहरू िनस् के र ितनीहरूलाई िगबोनको तलाउनरे भटेे । त्यहाँ ितनीहरू एक
समहू तलाउको एक छेउमा र अक समहू अक छेउमा बसे । 14 अबनरेले
योआबलाई भन,े “जवान मािनसहरू उठुन ् र हा ो सामनु् ने ितस्पधार् गरून ् ।”
योआबले भन,े “ितनीहरू उठुन ्।” 15 त्यसपिछ जवान मािनसहरू उठे र बने्यामीन
र शाऊलका छोरा ईश् बोशतेका िन म्त बा जना र दाऊदका िन म्त बा जना सगँै
भलेा भए । 16 हरेकले आ-आफ् नो ित न् ीलाई टाउकोमा समात्यो र आ-आफ् नो
ित न् ीको कोखामा आ-आफ् नो तरवारले रोपे र ितनीहरू एकसाथ भईुंमा ढले

। यसकारण, त्यस ठाउँलाई “हल्कत-हज् जरुीम” वा “तरवाको मदैान” भिनयो
जनु िगबोन हो । 17 त्यस िदन घमसान लडाइँ भयो र अबनरे र इ ाएलका
मािनसहरू दाऊदका सवेकहरूको सामनु् ने परास् त भए । 18 सरूयाहका छोराहरू
योआब, अबीशै र असाहले िथए । असाहले ह रण जि कै िछटो दौडन सक् ने

क् त िथए । 19 असाहले निजकबाट अबनरेलाई खदेे र ितनी दािहन-ेदे े कतै
नलागी खदेे । 20 अबनरेले ितनलाई पछािड हरेे र भन,े “के ितमी असाहले हौ?”
ितनले भन,े “हो, म हु ँ ।” 21 अबनरेले ितनलाई भन,े “दािहने वा दे िेतर लाग
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जवान मािनसमध्ये एक जनालाई समातरे त्यसको हितयार लऊे ।” तर असाहलेले
यताउता फकनन ् । 22 त्यसलैे अबनरेले असाहलेलाई फे र भन,े “मलाई खदे् न
छोिडदऊे । मलैे ितमीलाई िकन मारेर भईुंमा ढाल्न?े त्यसपिछ मलैे ित ो दाजु
योआबकहाँ मरेो अनहुार कसरी दखेाउन?ु” 23 तर असाहलेले तकर जान इन्कार
गरे, र त्यसलैे अबनरेले ितनलाई आफनो भालाको टुप्पोले शरीरमा रोप,े र भाला
अक प िनस्क्यो । असाहले ढले र त्यहीँ नै मरे । त्यसलैे असाहले ढलरे मरेका
ठाउँमा आउने जो आउँथ् यो, त् यो रोिकन्थ्यो र खडा हुन्थ्यो । 24 तर योआब र
अबीशलैे अबनरेलाई खिेदरहे । जब घाम डुब् न गइरहकेो िथयो, ितनीहरू अम्मा
डाँडामा आइपगु,े जनु िगबोनको उजाडस् थान जाने बाटोको निजक गीहनरे पछर् ।
25 बने्यामीनका मािनसहरू सबै अबनरेको पछािड भलेा भए र डाँडाको टाकुरामा
खडा भए । 26 त्यसपिछ अबनरेले कराएर योआबलाई भन,े “के सधैं तरवारले
नाश गनपछर्? के त् यो अन्तमा िततो हुन्छ भनी ितमी जान्दनैौ? ित ा मािनसहरूलाई
ितमीले आफ् ना दाजभुाइलाई खदे् न छोड भन् नभुन् दा पिहले कित लामो समय हुने
छ?” 27 योआबले जवाफ िदए, “जस्तो परमशे् वर जीिवत हुनहुुन्छ, ितमीले त्यसो
नभनकेो भए मरेा िसपाहीहरूले आफ्ना दाजभुाइलाई िबहानसम्म नै खदे् ने िथए ।”
28 त्यसलैे योआबले तरुही फुके र ितनका सबै मािनसहरू रोिकए र फे र इ ाएललाई
खदेनेन ्नत ितनीहरूले फे र य ु गरे । 29 अबनरे र ितनका मािनसहरूले अराबाहुदँै
रातभ र या ा गरे । ितनीहरू यदर्न तरे, भो ल िबहानभ र िहडंे र त् यसपिछ महनोममा
पगुे । 30 योआब अबनरेलाई लखटे्न छाडरे फक । ितनले आफ्ना सबै मािनसलाई
भलेा पारे जसमा असाहले र दाऊदका उन् नाइस जना िसपाही मा भे ाइएनन ् ।
31 तर दाऊदका मािनसहरूले अबनरेसगँ भएका ३६० जना मािनसलाई मारेका िथए
। 32 त्यसपिछ ितनीहरूके असाहलेलाई लए ितनका बबुाको िचहानमा गाड,े जनु
बथेलहेमेमा िथयो । योआब र ितनका मािनसहरूले रातभ र या ा गरे र िझसिमसमा
हे ोन पगुे ।

3
1 अब शाऊलका घराना र दाऊदका घरानाका िबच लामो समयसम्म य ु

भइरह् यो । दाऊद झन-्झन ्ब लयो हुदँै गए, तर शाऊलको घराना झन-्झन ्कमजोर
हुदँै गयो । 2 हे ोनमा दाऊदका छोराहरू जन् मे । ितनका जठेा छोरा ियजरेली
अहीनोमबाट जन्मकेा अमनोन िथए । 3 ितनका मिहला छोरा नाबबालकी िवधवा
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कमली अबीगलेबाट जन्मकेा िकलाब िथए । सािहलंा छोरा अब्शालोम, जो
गशरूका राजा तल्मकैी छोरी माकाका छोरा िथए । 4 दाऊदका किहलंो छोरा
अदोिनयाहचािहं हग्गीतका छोरा िथए । ितनका ठािहलंा छोरा शपत्याहचािहं
अबीतलका छोरा िथए, 5 कान्छो छोरा िय ाम दाऊदकी पत् नी एग् लाका छोरा
िथए । हो ोनमा जन् मकेा दाऊदका छोराहरू ियनै िथए । 6 शाऊलका घराना र
दाऊदका घराना िबचको य ु को समयमा शाऊलको घरानामा अबनरेले आफूलाई
िनकै श शाली बनाए । 7 अय्याकी छोरी रश् पा शाऊलकी उपपत् नी िथइन ्
। ईश् बोशतेले अबनरेलाई भन,े “ितमी मरेो बबुाको उपपत् नीसगँ िकन सतुकेो?”
8 त्यसपिछ ईश् बोशतेको कुराले अबनरे रसले आगो भए र भन,े “के म यहूदाको
कुकुर हु?ँ आज म तपाईंलाई दाऊदको हातमा नसमु् परे तपाईंको बबुा शाऊको
घराना, ितनका भाइहरू र ितनका िम हरू ित बफदारीता दखेाइरहकेो छु । तर
अिहले तपाईंले मलाई यो स् ीको बारेको अपराधको दोष लगानहुुन्छ? 9 पमर भलुे
गछुर् भनी दऊदिसत शपथ खानभुएझैं मलैे ितनलाई ग रन ँ भन,े परमशे् वरले म
अबनरेलाई यो वा योभन्दा बढी गन ुर्भएको होस,् 10 जसमा शाऊलको घरानाको
राज्य हस्तान्तरण गनर्, र इ ाएलमािथ र यहूदामािथ दानदे ख बशेबासम्मै दाऊदको
िसहंासन स्थािपत गनर् ।” 11 ईश् बोशतेले अबनरेलाई अक शब्द केही पिन भन् न
सकेन, िकनभने ितनीसगँ उनी डराए । 12 त्यसपिछ अबनरेले यसो भन्दै दाऊदकहाँ
दतूहरू पठाए, “यो दशे कसको हो? मसगँ एउटा करार गन ुर्होस ्र सारा इ ाएललाई
तपाईंकहाँ ल्याउन मरेो हात तपाईंसगँ भएको तपाईंले दखे् नहुुने छ ।” 13 दाऊदले
जवाफ िदए, “रा ो, ितमीसगँ एउटा करार गनछु । तर ितमी मलाई भटे्न आउँदा म
ितमीबाट एउटा कुरा चाहन्छु, पिहले शाऊलकी छोरी मीकल नल्याएसम्म ितमीले
मरेो मखु हनेर् पाउने छैनौ ।” 14 त्यसपिछ दाऊदले यसो भन् दै शाऊलका छोरा
ईश् बोशतेकहाँ दतूहरू पठाए, “मलाई मरेी पत् नी मीकल दऊे, जसलाई मलैे सय
जना प लश् तीको खलडीको मलू्य ितरें ।” 15 त्यसलैे ईश् बोशतेले मीकललाई लन
पठाए र ितनलाई ितनको पित लशैका छोरा प ल्तएलकहाँबाट ल् याए । 16 ितनको
पित रुँद-ैरुँदै ितनसगँै गए र बहूरीमसम्म ितनलाई पछ् याए । तब अबनरेले ितनलाई
भन,े “अब घर फकर् ।” त्यसलैे ितनी फक । 17 अबनरेले इ ाएलका धमर्-
गरुहरूिसत यसो भनरे कुरा गरे, “िवगतमा तपाईंहरूले दाऊदलाई आफ् ना राजा
बनाउने यास गद हुनहुुन् थ् यो । 18 अब यो काम गन ुर्होस ् । िकनिक परम भलुे
दाऊदिसत यसो भनरे बोल् नभुएको छ, 'म आफ् ना मािनसहरूलाई प लश् तीहरूका
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हात र ितनीहरूका सबै श कुा हातबाट मरेो दास दाऊदको हात ारा नै बचाउने छु'
।” 19 अबनरे आफैले पिन बने्यामीनका मािनसहरूसगँ क् तगत रूपले कुरा गरे
। त्यसपिछ इ ाएल र बने्यामीनका सम्पणूर् घरानाले गनर् इच्छा गरेका सबै कुरा
बताउन अबनरे दाऊदसगँ कुरा गनर् हे ोनमा गए । 20 जब अबनरे र ितनका िबस
जना मािनसहरू दाऊदलाई भटे्न हे ोनमा आइपगु,े तब दाऊदले ितनीहरूका िन म्त
भोज तयार गरे । 21 अबनरेले दाऊदलाई सिवस्तार बताए, “हे मरेो मा लक राजा,
म उठेर सबै इ ाएललाई तपाईंकहाँ ल्याउने छु, तािक ितनीहरूले तपाईंसगँ करार
बाँधनु ् र सबमैािथ तपाईंले इच्छा गन ुर्भएबमोिजम तपाईंले शासन गनर् सक् नभुएको
होस ् ।” यसलैे दाऊदले अबनरेलाई पठाइिदए र अबनरे शा न् तिसत िवदा भए ।
22 त्यसपिछ दाऊदका िसपाहीहरू र योआब लटुिपट गरेर आए र आफ् नो साथमा
धरैे लटुका मालहरू ल्याए । तर अबनरेचािहं हे ोनमा दाऊदसगँ िथएनन ्। दाऊदले
ितनलाई पठाइसकेका िथए र अबनरे शा न्तसगँ िवदा भएका िथए । 23जब योआब
र ितनीसगँ भएका सबै फौज आइपगु,े तब ितनीहरूले योआबलाई भन,े “नरेका
छोरा अबनरे राजाकहाँ आए र राजाले ितनलाई शा न्तसगँ पठाउनभुएको छ र
अबनरे शा न्तसगँ िवदा भए ।” 24 तब योआब राजाकहाँ आए र भन,े “तपाईंले
य के गन ुर्भएको छ? हने ुर्होस,् अबनरे तपाईंकहाँ आए ! तपाईंले ितनलाई िकन
पठाउनभुएको छ र ितनी गएका छन?् 25 नरेका छोरा अबनरे तपाईंलाई छल्न गनर्
र तपाईंका योजनाहरू र तपाईंले ग ररहकेा हरेक कुरा प ा लगाउन आएका होइनन ्
र?” 26 जब योआब दाऊदकहाँबाट गए, तब ितनले अबनरेको पिछ-पिछ दतूहरू
पठाए र ितनीहरूले ितनलाई सीराको इनारबाट फकार्ए ल्याए, तर दाऊदलाई यो कुरा
थाहा िथएन । 27 जब अबनरे हे ोनमा फक, ितनीिसत गोप्य रूपले कुरा गनर्लाई
योआबले ितनलाई िबच ढोकाको एकाितर लएर गए । त् यहाँ योआबले ितनलाई
पटेमा घोचे र ितनलाई मारे । यसरी योआबले आफ् नो भाइ असाहलेको रगतको
बदला लए । 28 जब दाऊदले यस कुराको बारेमा सनु,े तब ितनले भन,े “नरेका
छोरा अबनरेको रगतको सम्बन्धमा म र मरेो राज्य सदासवर्दा परम भकुो साम ु
िनद ष छौं । 29 अबनरेको मतृ्यको दोष योआब र ितनको बबुाको सारा घरानाको
िशरमािथ नै परोस ् । योआबको प रवारमा घाउ-ख टरा हुने वा छालाको रोग हुने
वा लङ्गडो वा ल ीको साहाराले िहडं्ने वा खानािवना भौंता रने मािनस किहल्यै
नटुटोस ् ।” 30 यसरी योआब र ितनका भाइ अबीशलैे अबनरेलाई मारे, िकनभने
ितनले िगबोनको य ु मा ितनीहरूका भाइ असाहलेलाई मारेका िथए । 31 दाऊदले
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योआब र ितनीसगँ भएका सबै मािनसलाई यसो भन,े “आफ्नो लगुा च्यात, भाङ् ा
लगाओ र अबनरेको मतृ शरीको साम ु िवलाप गर ।” दाऊद राजा मतृ् य ु ससं् कारको
लस्करमा लासको पिछ-पिछ िहडंे । 32 ितनीहरूले अबनरेलाई हे ोनमा गाडे ।
अबनरेको िचहानमा राजा ठुलो धरुु-धरुु रोए र सबै मािनसहरू पिन रोए । 33 राजाले
अबनरेको िन म्त िवलाप गरे र िगत गाए, “के अबनरेले मखूर्ले झैं मन ुर्पछर्? 34 ित ा
हातहरू बाँिधएका िथएनन ् । ित ा ख ु ाहरू साङ्लाले बाँिधएका िथएनन ् । एक
जना मािनस अन्यायीको छोराको साम ु ढलझेैं, ितमी पिन ढल्यौ ।” फे र एक पल् ट
सबै मािनस ितनको िन म् त रोए । 35 िदन छदँा नै दाऊदललाई खान मनाउन सबे
मािनस आए तर दाऊदले शपथ खाए, “घाम नडुबसेम्म मलैे रोटी वा कुनै कुरा चाखें
भने परमशे् वरले मलाई यो वा योभन्दा बढ्ता गन ुर्भएको होस ्।” 36 सबै मािनसले
दाऊदको िवलापलाई ख्याल गरे र यसले ितनीहरूलाई शन् न तलु्यायो । दाऊदले
जे गरे त्यसले ितनीहरूलाई खसुी तलु्यायो । 37 त्यसलैे नरेका छोरा अबनरेलाई
मान इच्छा राजाको िथएन भन् ने सारा मािनस र सारा इ ाएलले बझुे । 38 राजाले
आफ् ना सवेकहरूलाई भन,े “आजको िदन इ ाएलमा एक जना शासक र महान ्
मािनस मरेका छन ् भनी ितमीहरूलाई थाहा छैन? 39 म अिभिषक् त राजा भएर
पिन अिहले म कमजोर भएको छु । यी मािनसहरू, सरूयाहका छोराहरू म ित सा ै
िनदर्यी भएका छन ्। ितनको दषु् टता सहुाउदँो दण्ड परम भलुे ितनलाई िदनभुएको
होस ्।”

4
1 जब शाऊलका छोरा ईश् बोशतेले हे ोनमा अबनरेको मतृ्य ु भयो भनी सनु,े

तब ितनको हातहरू कमजोर भए र सारा इ ाएल पीडामा पर् यो । 2 शाऊलका
छोराका दईु जना मािनस िथए जो िसपाहरूका समहूहरूका कप् तानहरू िथए । एक
जनाको नाउँ बानाह र अकार्को नाउँ रेकाब िथयो, जो बने्यामीनको मािनस बरेोती
रम् मोनका छोराहरू िथए (िकनभने बरेोतलाई बने्यामीनको िहस् सा ठािनन्छ, 3 र

बरेोतीहरू िग मैमा भागरे गए र आजसम्म पिन ितनीहरू त्यहीं बिसरहकेा छन ्
।) 4 शाऊलका छोरा जोनातनका एक जना छोरा िथए जसको खु ो लङ्गडो
िथयो । ियजरेलबाट शाऊल र जोनाथनको खबर आउँदा ितनी पाँच वषर्का िथए ।
भाग् नलाई ितनको धाईले ितनलाई बोिकन ् । तर ितनी दौडदँै गदार्, जोनाथनका
छोरा खसे र लङ्गडो भए । ितनको नाउँ मपेीबोशते िथयो । 5 त्यसलैे बरेोती
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रम् मोनका छोराहरू रेकाब र बानाह िदनको चक घाममा ईश् बोशतेको घरितर
जान िहडंरे मध्यन्हमा आराम ग ररहदँा ितनको घरमा पगुे । 6 ढोकाको स् ी पाले
गहू ँओसाद गदार् मस् त िनदाएकी िथइन र् रेकाब र बानाह िबस्तार िहडंे र ितनलाई पार
गरेर गए । 7 यसरी ितनीहरू घरिभ पसपेिछ, ितनी आफ्नो कोठाको ओ ानमा
प ल्टरहकेो बलेा ितनीहरूले ितनलाई आ मण गरे र ितनलाई मारे । त्यसपिछ
ितनीहरूले ितनको टाउको काटे र बोकेर रातभ र अराबाितर जाने बाटो िहडंे ।
8 ितनीहरूले ईश् बोशतेको टाउको हे ोनमा दाऊदकहाँ ल्याए र ितनीहरूले राजालाई
भन,े “हेन् ुर्होस,् यो तपाईंको जीवन लन खोज् ने तपाईंको श ु शाऊलका छोरा
ईश् बोशतेको टाउको हो । आज परम भलुे शाऊल र ितनका सन्तानहरूको िवरु मा
हा ो मा लक राजाको बद् ला लनभुएको छ ।” 9 दाऊदले बरेोती रम् मोनका
छोराहरू रेकाब र बानाहलाई जावफ िदए । ितनले ितनीहरूलाई भन,े “जस्तो
परम भु जीिवत हुनहुुन्छ, जसले मरेो जीवन हरेक कष् टबाट बचाउनभुयो, 10 जब
कसलैे मलाई त्यसले शभुखबर ल्याउदँछै भन् ने ठानी 'हने ुर्होस,् शाऊल मरेको छ,'
भन् यो, मलैे त्यसलाई समातें र िसक्लगमा मारें । त्यसको खबरको िन म्त मलैे
त्यसलाई त्यो इनाम िदएँ । 11 झन दषु् ट मािनसहरूले एक जना िनद ष क् तलाई
आफ्नो घरमा आफ्नै ओ ानमा मादार्, के मलैे ितमीहरूको हातबाट त्यसको रगतको
बद ला लएर ितमीहरूलाई पथृ्वीबाट नहटाउ?ँ” 12 त्यसपिछ दाऊदले जवान
मािनसहरूलाई हुकुम गरे र उनीहरूले ितनीहरूलाई मारे अिन ितनीहरूका हातहरू र
खु ाहरू काटेर हे ोनको तलाउनरे झणु् ाए । तर ितनीहरू ईश् बोशतेको टाउकोलाई
लए र त् यसलाई हे ोनमा अबनरेको िचहानमा गाडे ।

5
1 त्यसपिछ सबै इ ाएल हे ोनमा दाऊदकहाँ आए र भन,े “हेन् ुर्होस,् हामी

तपाईंकै मास ु र हड् डी हौं । 2 केही समयअिग जब शाऊल हामीमािथ राजा िथए, तब
तपाईंले नै इ ाएलको फौजको नतेतृ्व गन ुर्भयो । परम भलुे तपाईंलाई भन् नभुयो,
'तैंले नै मरेा इ ाएल इ ाएलको गोठालो गन छस ् र त ँ नै इ ाएलमािथ शासक
हुने छस'् ।” 3 त्यसलैे इ ाएलका सबै धमर्-गरुुहरू राजाकहाँ हे ोनमा आए र
राजा दाऊदले परम भकुो साम ु ितनीहरूसगँ करार गरे । ितनीहरूले दाऊदलाई
इ ाएलमािथ राजा अिभषके गरे । 4 दाऊदले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी ितस
वषर्का िथए र ितनले चा लस वषर्सम्म राज् य गरे । 5 ितनले हे ोनमा सात वषर्
छ मिहना राज् य गरे र सबै इ ाएल र यहूदामा ते ीस वषर् राज् य गरे । 6 राजा
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र ितनका मािनसहरू त्यस ठाउँका बािसन्दाहरू अथार्त ् यरूशलमेका यबसूीहरूका
िवरु लड्न गए । ितनीहरूले दाऊदलाई भन,े “तपाईं यहाँ आउनभुयो भन,े अन्धा
र लङ्गडाले नै फकार्इिदने छन।् दाऊद यहाँ आउन सक्दनै ।” 7 तापिन, दाऊदले
िसयोनका िकल्ला कब्जा गरे, जनु अिहले दाऊदको सहर हो । 8 त्यित नै बलेा
दाऊदले भन,े “यबसूीहरूलाई आ मण गनहरूले 'लङ्गडा र अन्धाकहाँ’ पगु् न
पानीको नालीबाट जाने छ जो दाऊदका श हुरू हुन ्।” यसलैे मािनसहरूले भन्छन,्
“'अन्धा र लङ्गडाहरू' दरबारमा वशे गन ुर्हुदँनै ।” 9 त्यसलैे दाऊद त्यो िकल्लामा
बसे र यसलाई दाऊदको सहर भिनयो । ितनले यसलाई गाराहरूदे ख िभ सम्म नै
िकल्लाबन्दी गरे । 10 दाऊद धरैे श शाली भए िकनभने परम भु सवर्श मान ्
परमशे् वर ितनीसगँ हुनहुुन्थ्यो । 11 त्यसपिछ टुरोसका राजा हीरामले दाऊदकहाँ
दतूहरू पठाए अिन दवेदारुका काठहरू, डकम हरू र िसकम हरूलाई पिन पठाए
। ितनीहरूले दाऊदको िन म्त महल बनाए । 12 परम भलुे आफूलाई इ ाएलमािथ
राजाको रूपमा स्थािपत गन ुर्भएको िथयो भनी दाऊदले जान् दथे र उहाँले आफ् ना
मािनस इ ाएलको खाितर ितनको राज्यलाई उच् च पान ुर्भएको िथयो । 13 दाऊदले
हे ोन छोडे र यरूशलमेमा आए, त् यसपिछ ितनले यरूशलमेमा अरू धरैे उपपत् नीहरू
र पत् नीहरू ल्याए र ितनका अरू धरैे छोराहरू र छोरीहरू जन्मे । 14 यरूशलमेमा
जन्मकेा ितनका छोराछोरीका नाउँ यीनै िथएः शम्मअू, शोबाब, नातान, सोलोमन,
15 ियभार, इलीशअू, नपेगे, यापी, 16 एलीशामा, एल्यादा र एलीपलेते । 17 अब
दाऊदलाई इ ाएलको राजा अिभषके ग रएको छ भनरे जब प लश् तीहरूले सनु,े
तब ितनीहरू सबै ितनलाई खोज् न गए । तर दाऊदले यो सनुे र तल िकल्लामा गए
। 18 प लश् तीहरू आएका िथए र रपाईको बसेीमा छ रएका िथए । 19 त्यसपिछ
दाऊदले परम भसुगँ सहायता मागे । ितनले भन,े “के म प लश् तीहरूलाई आ मण
गरूँ? के तपाईंले मलाई ितनीहरूमािथ िवजय िदनहुुन्छ?” पमर भलुे दाऊदलाई
भन् नभुयो, “आ मण गर,् िकनभने म िनश् चय नै तलँाई प लश् तीहरूमािथ िवजय
गराउने छु ।” 20 त्यसलैे दाऊदले बाल -पराजीमा आ मण गरे र त् यहाँ ितनले
ितनीहरूलाई परािजत गरे । ितनले भन,े “परम भु िवष्फोट हुने पानीको बाढीझैं
मरेो साम ु मरेा श हुरूका िवरु िवष्फोट हुनभुएको छ ।” त्यसलैे त्यस ठाउँको
नाउँ बाल-पराजीम भयो । 21 प लश् तीहरूले त्यहाँ आफ् ना मतू हरू छोिडराखे
अिन दाऊद र ितनका मािनसहरूले ती लएर गए । 22 त् यसपिछ प लश् तीहरू
फे र मािथ आए र फे र एक पटक रपाईो बसेीमा फै लएर बसे । 23 त्यसलैे
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दाऊदले फे र पिन परम भसुगँ सहायता मागे र पमर भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “तैंले
ितनीहरूलाई अडािगबाट आ मण गन ुर् हुदँनै, तर ितनीहरूको पिछ ल्तरबाट फन्को
मारेर लहरे-िपपलको जङ्गलभएर ितनीहरूमािथ जाइलाग । 24 जब तैंले लहरे-
िपपलको टुप्पाहरूमा हावा लाग्दा आउने परेडको आवाज सनु् छस,् तब फौजका
साथमा आ मण गर ् । यसो गर ् िकनभने तैंले प लश् तीहरू आ मण गन ुर्अिग
परम भु जानभुएको हुनहुुने छ ।” 25 त्यसलैे परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएझैं दाऊदले
गरे । ितनले प लश् तीहरूलाई िगिबनदे ख गजेरेितर जाने बाटोसम्म नै मारे ।

6
1 दाऊदले फे र पिन इ ाएलका चिुनएका सबै ितस हजार मािनसलाई एकसाथ

भलेा पारे । 2 दाऊद उठे र यहूदाको बालाबाट पमर भकुो सन्दकु ल्याउनलाई
आफूसगँ भएका सबै मािनसलाई साथमा लएर गए, जसलाई सवर्शक क् तमान ्
परम भकुो नाउँ ारा पकुारा ग रन् छ जो करूबहरूमािथ िवराजमान हुनहुुन्छ ।
3 ितनीहरूले परम भकुो सन्दकुलाई एउटा नयाँ गाडामा राखे । ितनीहरूले यसलाई
अबीनादाबको घरबाट बािहर ल्याए, जनु डाँडामािथ िथयो । ितनका छोराहरू
उज् जाह र अिहयोले त् यो नयाँ गाडालाई ठेल् दै िथए । 4 ितनीहरूले परमशे् वरको
सन्दकुसिहतको गाडालाई डाँडामा भएको अबीनादाको घरबाट बािहर ल्याए ।
अिहयो सन्दकुको अिगअिग िहिंडरहकेा िथए । 5 तब दाऊद र इ ाएलका सबै
घरानाले परम भकुो साम ु काठका साधनहरू, वीणा, सारङ्गी, खैंजडीहरू, मदृङ्ग
र झ्यालीहरू बजाउदँै उत्सव मनाउन थाले । 6 जब ितनीहरू नाकोनको खलामा
आइपगु,े तब गोरुहरूले ठेस खाए, र उज् जाहले परमशे् वरको सन्दकु समात् नलाई
आफ् नो हात पसारे र ितनले त् यो समाते । 7 त्यसपिछ परम भकुो रस उज् जाहको
िवरु द न्कयो । ितनको पापको कारणले परमशे् वरले ितनलाई त्यहाँ आ मण
गन ुर्भयो । उज् जाह त्यहाँ नै परमशे् वरको सन्दकुनरे मरे । 8 दाऊद रसाए, िकनभने
परम भलुे उज् जाहलाई आ मण गन ुर्भएको िथयो र ितनले त्यस ठाउँलाई फारेस-
उज् जाह भने । त्यस ठाउँलाई आज पिन फारेस-उज् जाह नै भिनन्छ । 9 दाऊद
त्यस िदन परम भसुगँ डराएका िथए । ितनले भन,े “परम भकुो सन्दकु मकहाँ
कसरी आउन सक्छ?” 10 त्यसलैे दाऊदले परम भकुो सन्दकुलाई दाऊदको
सहरमा लान तत्पर भएनन ् । बरु, ितनले यसलाई िग ी ओबदे-एदोमको घरमा
राखे । 11 पमर भकुो सन्दकु िग ी ओबदे-एदोमको घरमा तीन मिहनासम्म र ो
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। त्यसलैे परम भलुे ितनलाई र ितनका सबै घरानालाई आिशष ्िदनभुयो । 12 अब
दाऊद राजालाई भिनयो, “परमशे् वरको सन्दकुको कारणले परम भलुे एदोमको
घर र ितनीसगँ भएका हरेक कुरामा आिशष ् िदनभुएको छ ।” त्यसलैे दाऊद गए
र ितनले परमशे् वरको सन्दकुलाई एदोमको घरबाट दाऊदको सहरमा आनन्द साथ
ल्याए । 13 जब परम भकुो सन्दकु बोक् नहेरू छ कदम अिग बढ् थ,े तब ितनले
एउटा साँढे र एउटा पोसकेो बाछो ब ल चढाउँथे । 14 पमर भकुो साम ु आफ् नो
सारा श लगाएर दाऊद नाचे । ितनले सतूीको एपोद मा लगाएका िथए ।
15 यसरी दाऊद र इ ाएलका सबै घरानाले परम भकुो सन्दकु रमाहट गद र तरुही
बजाउदँै लएर आए । 16 अब जब परम भकुो सन्दकु दाऊदको सहरमा आयो,
तब शाऊलकी छोरी मीकलले झ्यालबाट बािहर हे रन ् । परम भकुो साम ु दाऊद
राजा उ ँ दै र नाँच्दै गरेको ितनले दे खन ्। तब आफ् नो हृदयमा ितनले उनलाई घणृा
ग रन ् । 17 ितनीहरू परम भकुो सन्दकु ल्याए र त् यसको िन म् त दाऊदले तयार
पारेका िबचको पालमा त् यसको आफ्नै ठाउँमा त् यो राखे । तब दाऊदले परम भकुो
साम ु होमब ल र मलेब लहरू चढाए । 18 जब दाऊदले होमब ल र मलेब लहरू
चढाएर िसद्ध्याए, ितनले मािनसहरूलाई सवर्श मान ्परम भकुो नाउमँा आिशष ्
िदए । 19 त्यसपिछ ितनले सबै मािनसका माझमा, सम्पणूर् इ ाएलको िभडलाई
परुुष र मिहला दवुलैाई एउटा रोटी, एक डल्लो खजरू र एक झपु्पा िकसिमस
बाँिडिदए । अिन सबै मािनस िवदा भए । त् यके व् य क् त उसको आफ् नै घरमा
फिकर् यो । 20 त्यसपिछ दाऊद आफ् नो प रवारलाई आिशष ् िदन फकर गए ।
शऊलकी छोरी मीकल दाऊदलाई भटे्न आइन ् र भिनन,् “इ ाएलको राजाको
आज कित ठुलो इज् जत भएको, जसले आफ्नो सिेवकाहरू र सवेकहरूको माझ
िनलर्ज् ज रूपमा आफूलाई िनववर्स् पान कुपा ले झैं आफैलाई िनवर्स् तलु्याए
।” 21 दाऊदले मीकललाई जवाफ िदए, “त्यो मलैे परम भकुो साम ु गरें, जसले
मलाई ित ा बबुा र ितनका सबै प रवारमािथ चनु् नभुयो, जसले मलाई परम भकुा
मािनसहरू इ ाएलमािथ अगवुा चनु् नभुयो । परम भकुो साम ु म आन न्दत हुने छु
। 22 म योभन्दा अझ धरैे अ िति त हुने छु र म मरैे आखँामा अपमािनस हुने छु
। तर ितमीले भनकेी यी सिेवकाहरू ारा नै मरेो इज् जत ग रने छ ।” 23 त्यसलैे
शाऊलकी छोरी मीकलको मतृ्यकुो िदनसम्म पिन कुनै सन्तान भएन ।
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7
1 राजाले आफ्नो घर व स्थत गरेपिछ र ितनका व रप रका सबै श बुाट

परम भलुे िव ाम िदनभुएपिछ, 2 राजाले नतान अगमवक् तालाई भन,े “हेन् ुर्होस,्
म दवेदारुको महलमा बिसरहकेो छु, तर परमशे् वरको सन्दकुचािहं पालको माझमा
रिहरहकेो छ ।” 3 त्यसपछी नातानने राजालाई भन,े “जानहुोस,् तपाईंको मनमा जे
छ सो गन ुर्होस,् िकनभने परम भु तपाईंसगँ हुनहुुन्छ ।” 4 तर त्यसै रात परम भकुो
वचन नातानकहाँ यसो भनरे आयो, 5 “जा र मरेो दास दाऊदलाई भन,् 'परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'के तैंले मरेो िन म्त बस् नलाई म न् दर बनाउने छस?्
6 िकनिक मलैे इ ाएलका मािनसलाई िम दशेबाट ल्याएको िदनदे ख वतर्मान ्
समयसम्म नै म म न् दरमा बसकेो छैन । बरु, म पालमा अथार्त ्पिव वासस्थानमा नै
घिुमिहडंकेो छु । 7 इ ाएलका सबै मािनस माझमा म घमुिफर गरेका सबै ठाउँमा, मरेा
मािनस इ ाएलका रेखदखे गनर् मलै े िनय ु क् त गरेका इ ाएलका कुनै पिन अगवुालाई
मलैे किहलै यसो भनें र, “तैंले मरेो िन म्त िकन दवेदारुको म न् दर बनाएको छैनस?्”
8 अब उ ान् त, मरेो सवेक दाऊदलाई यसो भन,् 'सवर्श मान ्परम भु भन् नहुुन्छ,
'मलैे तलँाई खकर् बाट, भडेाहरूको पिछपिछ िहडं्न छोडरे बोलाएँ, तािक तैंले मरेा
मािनस इ ाएलाई शासन गन ुर्पछर् । 9 त ँ जहाँजहाँ गए तापिन म तसँगँै गएको छु
। मलैे तरेा सबै श लुाई तरेो सामनु् नबेाट नामटे पारेको छु । अब म तरेो नाउलँाई
पथृ्वीका महान ्नाउहँरूजस्तै महान ्बनाउने छु । 10 म आफ् ना मािनस इ ाएलको
िन म्त एउटा स्थान िनय ु क् त गनछु र ितनीहरूलाई म त्यहाँ राख् ने छु, तािक ितनीहरू
आफ्नै ठाउँमा बसोबास गरुन ्र फे र समस् या नपरुन ्। दषु् ट मािनसहरूले पिहले गरेझैं
फे र ितनीहरूलाई िथचोिमचो गन छैनन ्। 11 जस्तो मरेा मािनस इ ाएलका िन म्त
न्यायकतार् हुनलाई मलैे आज्ञा गरेका िदनहरूदे ख नै ितनीहरूले ग ररहकेा िथए ।
अब तरेा सबै श बुाट म तलँाई िव ाम िदने छु । यसको साथ,ै म परम भलुे तलँाई
भन् छु िक म तरेो िन म्त एउटा घराना बनाउने छु । 12 जब तरेो िदन परुा हुने छ र त ँ
आफ् ना पखुार्हरूसगँ सतु् ने छस,् तब तपँिछको तरेो सन्तानलाई म खडा गन छु, जो
तरैे शरीरबाट आउने छ र म त्यसको राज्य स्थािपत गन छु । 13 त्यसलैे मरेो नाउकँो
िन म्त एउटा म न् दर बनाउने छ र म त्यसको िसहंासनलाई सदाको िन म्त स्थािपत
गन छु । 14 म त्यको बबुा हुने छु र त्यो मरेो छोरा हुने छ । जब त्यसले पाप गछर्,
तब म त्यसलाई मािनसका लोरोले र मािनसका छोराहरूका कोरार्हरूले अनशुािसत
गन छु । 15 तर मरेो करारको बफदारीताको त्यसलाई छोड्ने छैन, जसरी मलैे त् यो
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शाऊलबाट िथएँ, जसलाई मलैे तरेो सामबुाट हटाएँ । 16 तरेो घराना र राज्य तरेो
साम ु सदाको िन म्त सदुढृ ग रने छ । तरेो िसहंसान सदाको िन म्त स्थािपत ग रने
छ' ।” 17 नातानले दाऊदलाई भन,े र ितनले यी सबै वचन ितनला सनुाए र ितनले
उनलाई सम दशर्नबारे बताए । 18 त्यसपिछ राजा दाऊद िभ गए र परम भकुो
साम ु बसे र यसो भन,े “हे परम भु परमशे् वर, म को हु ँ र मरेो प रवार के हो र मलाई
यहाँसम्म ल्याउनभुएको छ? 19 अब हे परम भु परमशे् वर, यो तपाईंको द ृ ष् टमा
सानो कुरा िथयो । हे परम भु परमशे् वर, तपाईंको सवेकको घरानामा धरैे समयपिछ
हुन आउने कुराका बारेमा पिन तपाईंले भन् नभुएको छ र भावी पसु् ताहरूका बारेमा
मलाई कट गन ुर्भएको छ । 20 म दाऊदले तपाईंलाई अरू भन् न सक् छु र? हे
परम भु परमशे् वर, तपाईंको सवेकलाई तपाईंले िचन् नभुएको छ । 21 तपाईंको
वचनको खाितर र तपाईंको आफ्नो उद् दशे् य परूा गनर्लाई, तपाईंले यो ठुलो काम
गन ुर्भएको छ र तपाईंको सवेकलाई त् यो कट गन ुर्भएको छ । 22 यसकारण, हे
परम भु परमशे् वर, तपाईं महान ् हुनहुुन्छ, िकनिक तपाईंजस्तो कोही पिन छैन र
तपाईंबाहके कुनै परमशे् वर छैन, जस्तो हा ा आफ्नै कानले हामीले सनुकेा छौं
। 23 तपाईंको मािनस इ ाएलजस्तो कुन जाित छ, एउटा यस्तो जाित जसलाई
तपाईं परमशे् वर आफैं गएर छुटकारा िदनभुयो? तपाईंले यो गन ुर्भयो तािक तपाईंको
आफ् नो नाउँ महान ् बनाउन, र तपाईंको दशेको िन म्त डरलाग् दा कामहरू गनर्
ितनीहरू तपाईंका मािनसहरू हुन सकुन ्। जाितहरूलाई र ितनीहरूका दवेताहरूलाई
तपाईंले आफ् ना मािनसहरूका सामबुाट धपाउनभुयो, जसलाई तपाईंले िम दशेबाट
छुटकारा िदनभुयो । 24 तपाईंले इ ाएललाई सदाको िन म्त आफ्नै मािनसको रूपमा
स्थािपत गन ुर्भयो र तपाईं परम भु नै ितनीहरूका परमशे् वर हुनभुयो । 25 त्यसलैे
अब, हे परम भु परमशे् वर, तपाईंले आफ्नो सवेक र त्यसको घरानाको बारेमा
गन ुर्भएको ितज्ञा सदाको िन म्त स्थािपत होस ् । तपाईंले जस् तो भन् नभुएको छ
त् यस् तै गन ुर्होस ्। 26 तपाईंको नाउँ सदासवर्दा महान ्होस,् तािक मािनसहरूले भननु,्
'सवर्श मान ्परम भु नै इ ाएलका परमशे् वर हुनहुुन्छ' जित बलेा तपाईंको सकेम
म, दाऊदको घराना तपाईंको साम ु स्थािपत हुन्छ । 27 िकनिक हे सवर्श मान ्
परम भ,ु इ ाएलका परमशे् वर, आफ् नो सवेकको िन म् त तपाईंले एउटा घराना
िनमार्ण गन ुर्हुने छ भनी तपाईंले उसलाई कट गन ुर्भएको छ । यसलैे म तपाईंको
सवेकले तपाईंसगँ ाथर्ना गन आटँ गरेको छु । 28अब हे परम भु परमशे् वर, तपाईं
परमशे् वर हुनहुुन्छ र तपाईंका वचनहरू भरपदार् छन ्र तपाईंले आफ्नो सवेकलाई यो



7:29 xiv २ शमएूल 8:14

असल ितज्ञा गन ुर्भएको छ । 29अब उ ान्त, आफ्नो सवेकको घरानालाई आिशष ्
िदन शन् न हुनहुोस,् तािक तपाईंको साम ु यो सदा रिहरहोस ्। िकनिक हे परम भ,ु
तपाईंले यी कुराहरू भन् नभुएको छ र तपाईंको आिशष ्ले तपाईंको सवेकको घरानाले
सदा आिशष ्पाउने छ ।

8
1 यसपिछ यस् तो भयो, दाऊदले प लश् तीहरूलाई आ मण गरे र ितनीहरूलाई

परास् त गरे । त्यसलैे दाऊदले मथेगे आमाहलाई प लश् तीहरूको अधीनबाट लए
। 2 त्यसपिछ ितनले मोआबलाई परास् त गरे र ितनीहरूका मािनसहरूलाई मदैानमा
सतुाएर एउटा डोरीले नापे । ितनले दईु नापिभ पनहरूलाई मारे र अक एक नापमा
पनहरूलाई जीिवत राखे । त्यसलैे मआबीहरू दाऊदका नोकरहरू भए र ितनलाई
कर ितनर् थाले । 3 त् यसपिछ सोबाका राजा रहोबका छोरा हददजेरेले य ू े टस
नदीनरे आफ्नो शासन पनुस्थार्पना गनर्लाई या ा ग ररहदँा दाऊदले ितनलाई परास् त
गरे । 4 दाऊदले ितनीबाट १,७०० रथहरू र िबस हजार पदैल िसपाही कब्जा गरे
। दाऊदले सबै रथ तान् ने घोडाहरूको ढोडनसा का टिदए, तर आफूलाई एक सय
रथहरू मा राखे । 5 जब दमसकसका आरामीहरू सोबाका राजा हददजेरेलाई
सहायता गनर् आए, तब दाऊदले बाइस हजार आरामी परुुषलाई मारे । 6 तब दाऊदले
दमसकसको आराममा छाउनी राखे र आरामीहरू ितनका नोकरहरू भए र ितनलाई
कर ल् याए । दाऊद जहाँजहाँ गए, त्यहाँत्यहाँ परम भलुे ितनलाई िवजय िदनभुयो
। 7 दाऊद हददजेरेका सवेकहरूसगँ भएका सनुका ढालहरू लए र ती यरूशलमेमा
ल्याए । 8 हददजेरेका सहरहरू तबेह र बरेोतबैाट दाऊदले धरैे काँसा ल्याए ।
9 दाऊदले हददजेरेका फौजलाई दाऊदले परास् त गरेका िथए भनी जब हमातका
राजा तोऊ सनु,े 10 तब तोऊले दाऊदलाई अिभवादन गनर् र आिशष ् िदन आफ् नो
छोरा योरामलाई पठाए, िकनभने दाऊदले हददजेरेसगँ य ु गरेका र ितनलाई परािजत
गरेका िथए, िकनभने हददजेरेले तोऊ िवरु य ु गरेका िथए । योरामले आफ् नो
साथमा सनु, चाँदी र काँसाका सामानहरू ल्याए । 11 राजा दाऊदले यी सामानहरू
साथै ितनले कब्जा गरेका सबै जाितबाट लएका चाँदी र सनुलाई परम भकुो
िन म्त अलग गरे, 12 ती आराम, मोआब, अम् मोनका मािनसहरू, प लश् तीहरू,
र अमालके साथै सोबाका राजा रहोबका छोरा हददजेरेबाट लटेुका सामानहरू पिन
। 13 दाऊदले ननुको बसेीमा अठार हजार अरामीहरूलाई िजतरे फकर् ंदा ितनको
नाउँ चिचर्त भएको िथयो । 14 ितनले एदोमका सबै ठाउँमा छाउनी तनैाथ गरे र
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सबै एदोमी ितनका सवेकहरू भए । दाऊद जहाँजहाँ गए त्यहाँत्यहाँ नै परम भलुे
िवजय िदनभुयो । 15 दाऊदले सारा इ ाएलभ र शासन गरे र ितनले आफ् ना सबै
मािनसलाई न्याय र धािमर्कता दान गरे । 16 सरूयाहका छोरा योआब सनेाका
कमाण् डर िथए र अहीलदूका छोरा यहोशापात लखेापाल िथए । 17 अहीतबूका
छोरा सादोक र अिबयाथारका छोरा अहीमलेके पजुारीहरू िथए र सरायाह शास् ी
िथए । 18 यहोयादाका छोरा बनायाह करेती र पलथेीहरूका मखु िथए र दाऊदका
छोराहरू राजाका मखु्य अिधकृतहरू िथए ।

9
1 दाऊदले भन,े “के शाऊलको प रवारका कोही बाँकी छन,् जसलाई

जोनाथनको खाितर म दया दखेाउन सक् छु?” 2 शाऊलको प रवारमा त्यहाँ
सीबा नाम गरेका एक जना सवेक िथए, र उनीहरूले ितनलाई दाऊदकहाँ बोलाए ।
राजाले ितनलाई सोध,े “के ितमी सीबा हौ?” ितनले जवाफ िदए, “हो हजरू, म
तपाईंको सवेक ।” 3 त्यसलैे राजाले भन,े “के शाऊलको प रवारमा कुनै व् य क् त
बाँकी छैन जसलाई मलैे परमशे् वरको दया दखेाउन सक् छु?” सीबाले राजालाई
जवाफ िदए, “जोनाथनको अझै एउटा छोरा छन,् जो आफ् नो खु ाको लङ्गडा
छन ् ।” 4 राजाले ितनलाई भन,े “ितनी कहाँ छन?्” सीबाले राजालाई जवाफ
िदए, “हेन् ुर्होस,् ितनी लो-दबेारमा अम्मीएलका छोरा माकीरको घरमा छन ् ।”
5 त्यसपिछ राजा दाऊदले मािनसहरू पठाए र ितनलाई लो-दबेारमा अम्मीएलका
छोरा माकीरको घरबाट ल्याउन लगाए । 6 त्यसलैे शाऊलका नाित, जोनाथनका
छोरा मपीबोशते दाऊदकहाँ आए र दाऊदलाई आदर गनर् आफ् नो अनहुार भईुंमा
घोप्टो पारे । दाऊदले भन,े “ए मपपीबोशते ।” ितनले जवाफ िदए, “हने ुर्होस,्
म तपाईंको सवेक हु ँ ।” 7 दाऊदले ितनलाई भन,े “नडराऊ, िकनिक ित ो बबुा
जोनाथनको खाितर म ितमीलाई िनश् चय नै दया दखेाउने छु र ित ो हजरुबबुा
शाऊलका सबै जिमन म ितमीलाई िफतार् िदने छु र ितमी सधैं मरेो टेबलमा खाने
छौ ।” 8 मपीबोशतेले िशर झकुाएर भन,े “तपाईंको दास के हो र, हजरूले मजस्तो
मरेको कुकुरजस्तोलाई िनगाह गन ुर्हुन्छ?” 9 त्यसपिछ राजाले शाऊलका सवेक
सीबालाई बोलाएर ितनलाई भन,े “शाऊल र ितनका प रवारका सबै थोक मलैे ित ो
मा लकको नाितलाई िदएको छु । 10 ितमी, ित ा छोराहरू र ित ा सवेकहरूले
ितनको िन म्त जिमनमा खतेीपाती गन ुर्पछर् र ितमीले अन् नहरू कटानी गन ुर्पछर् तािक
ित ो मा लकको नाितलाई खानलाई भोजन हुने छ । िकनिक ित ो मा लकको नाित
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मपीबोशतेले सदबै मरेो टेबलमा खानपुछर् ।” यित बलेा सीबाका पन् जना छोरा
र िबस जना सवेकहरू िथए । 11 सीबाले राजालाई भन,े “मरेा मा लक, हजरूले
आफ् नो सवेकलाई आज्ञा गन ुर्भएको सबै कुरा हजरूको सवेकले गन छ ।” राजाले
थप,े “मपीबोशतेको बारेमा, राजाका छोरामध्ये एक जनाझैं ितनले मरेो टेबलबाट
खाने छन ।्” 12मपीबोशतेको एक जना जवान छोरा िथए, जसको नाउँ मीका िथयो
। सीबाका घरमा बस् ने सबै मपीबोशतेका सवेकहरू िथए । 13 त्यसलैे मपीबोशते
यरूशलमेमा बसे र ितनले सधैं राजाको टेबलमा खाए, य िप ितनको दवुै ख ु ा
लङ्गडा िथए ।

10
1 पिछ यस् तो भयो, अम् मोनका मािनसहरूका राजाको मतृ्य ु भयो, र पिछ

ितनका छोरा हाननू ितनको स ामा राजा भए । 2 दाऊदले भन,े “ितनका बबुा
नाहाशलेे मलाई दया दखेाएझै,ँ म नाहाशका छोरा हाननूलाई दया दखेाउने छु
।” त्यसलैे दाऊदले ितनका बबुाको सम्बन्धमा हाननूलाई सान्त्वना िदन आफ् ना
सवेकहरूलाई पठाए । ितनका सवेकहरू अम् मोनको मािनसहरूको दशेमा पसे ।
3 तर अम् मोनका मािनसहरूका अगवुाहरूलले आफ् ना मा लक हाननूलाई भन,े
“के साँच् चै दाऊदले तपाईंलाई सान्त्वना िदन मािनसहरू पठाएर तपाईंको बबुालाई
आदर गद छन ् भनी तपाईं साँच् चै िवचार गन ुर्हुन् छ? के दाऊदले यो सहरलाई
नाश गनर् यसको जाससुी गनर् र यसलाई हनेर् ितनका सवेकहरूलाई पठाएका होइनन ्
र?” 4 त्यसलैे हाननूले दाऊदका सवेकहरूलाई समात,े ितनीहरूका दा ी आधा
खौरे, ितनीहरूको जाँघसम्म ितनीहरूको पोशाक का टिदए र ितनीहरूलाई पठाए
। 5 जब ितनीहरूले यो कुरा दऊदलाई बताए, तब ितनले ितनीहरूलाई भटे्न
मािनसहरूलाई पठाए, िकनिक यी मािनसहरू सा ै ल ज् जत भएका िथए । राजाले
भन,े “ितमीहरूको दा ी फे र नबढसेम्म यरीहोमा नै बस र त् यसपिच फकर् ।”
6 जब अम् मोनका मािनसहरूले उनीहरू दाऊदको िन म्त दगुर् न्धत भएका िथए
भन् ने थाहा पाए, अम् मोनका मािनसहरूले दतूहरू पठाए र बथे-रहोब र सोबाका
िबस हजार आरामी पदैल िसपाही, दश हजार िसपाहीसिहत माकाका राजा र बा
हजार परुुषसिहत तोबका मािनसहरूलाई भाडामा लए । 7 जब दाऊदले यसको
बारेमा सनु,े तब ितनले योआब र िसपाहीहरूका सबैफौजलाई पठाए । 8अम् मोनीहरू
बािहर िनस् के र आफ् नो सहरको ढोकामा य ु को मोचार् बाँध,े जबिक सोबा र रहोबका
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अरामीहरू,अिन तोब र माकाका मािनसहरू भने ितनीहरूसगँै खलु्ला मदैानमा तनैाथ
भए । 9जब योआबलेअगाडी र पछाडी दवुिैतरबाट य ु को मोचार्लेआफूितर सामना
गरेको दखे,े ितनले इ ाएलका केही उत्कृष् ट यो ाहरूलाई छाने र ितनीहरूलाई
आरामीहरूको िवरु प रचालन गरे । 10 ितनका बाँकी मािनसलाई ितनले आफ्नो
भाइ अबीशकैो अधीनमा िदए र ितनले उनीहरूलाई बािहर अम् मोनको फौज िवरु
लड्नलाई पठाए । 11 योआबले भन,े “आरामीहरू मरेो िन म्त सा ै ब लयो भए
भने ितमी अबीशै मरेो उ ार गन ुर्पछर् । तर अम् मोनका फौज ित ो िन म्त िनकै
ब लया भए भन,े म आउने छु र ित ो उ ार गन छु । 12 ब लयो होओ, र हा ा
मािनसहरू र हा ा परमशे् वरको सहरहरूका हामी आफूलाई ब लयो कट गरौं,
िकनिक परम भलुे आफ् ना मािनसका िन म् त जे असल हुन् छ सो गन ुर्हुने छ ।”
13 त्यसलैे योआब र ितनका फौजका िसपाहीहरू अरामीहरूका िवरु मा य ु लड्न
अिग बढ,े जो इ ाएलका फौजका साम ु भाग् न बाध्य भए । 14 जब अम् मोनको
फौजले आरामीहरू भागकेो दखे,े तब ितनीहरू पिन अबीशबैाट भागे र सहरमा
फकर गए । तब योआब अम् मोनका मािनसहरूबाट फक र यरूशलमेमा आए ।
15 जब आरामीहरूले आफूहरू इ ाएल ारा परािजत भएको दखे,े तब उनीहरूले
फे र आफूलाई एकसाथ भलेा पारे । 16 त्यसपिछ हददजेरेले य ू े टस नदी पा रका
आरामी सनेाहरूलाई पिन लन पठाए । उनीहरू हलेाममा आए र हददजेरका
फौजका कमाण् डर शोबाक ितनीहरूको अिगअिग गए । 17जब दाऊदलाई यो कुरा
भिनयो, तब ितनले सबै इ ाएललाई एकसाथ भलेा गरे, यदर्न तरे र हलेाममा आइपगुे
। तब आरामीहरूले आफूलाई दाऊदको िवरु मा य ु मोचार्मा खडा गराए र ितनीिसत
य ु लडे । 18 आरामीहरू इ ाएलको सामबुाट भागे र दाऊदले उनीहरूका रथका
सात सय मािनस र चा लस हजार घोडचढीलाई मारे । उनीहरूका फौजका कमाण् डर
शोबक घाइते भए र त्यहीँ मरे । 19 जब हददजेरेका अधीनमा भएका सबै राजाले
आफू इ ाएल ारा परास् त भएको दखे,े तब उनीहरूले इ ाएलसगँ शा न्त सम्झौता
गरे र ितनीहरूका अधीनमा भए । यसरी अरामीहरू अम् मोनका मािनसहरूलाई फेर
सहायता गनर् डराए ।

11
1 बसन्त ऋतमुा यस् तो भयो, यो समयमा राजाहरू सामान्यतया य ु मा जान्छन,्

जसले गदार् दाऊदले योआब, ितनका सवेकहरू र इ ाएलका सबै फौजलाई पठाए ।
ितनीहरूले अम् मोनका फौजलाई नाश गरे र रब्बालाई घराबन्दी गरे । तर दाऊदचािहं
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यरूशलमेमा नै बसे । 2 त्यसलैे एक साँझ यस् तो भयो, दाऊद आफ्नो ओछ् यानबाट
उठे र आफ् नो दरबारको छतमा िहिंडरहे । त्यहाँबाट ितनले एक जना स् ीलाई दखेे
जो नहुाइरहकेी िथइन,् र ती मिहला हदेार् सा ै सनु्दरी िथइन ् । 3 त्यसलैे दाऊदले
मािनसहरू बोलाए र ती स् ीलाई िचन् नहेरूलाई सोधे । कसलैे भन्यो, “के ियनी
एलीआमकी छोरी बतशबेा र िह ी उ रयाहकी पत् नी होइनन ् र?” 4 दाऊदले
दतूहरू पठाए र ितनलाई ल्याए । ितनकहाँ उनी आइन ्र ितनी उनीसगँ सतु े (िकनिक
उनले आफूलाई रजस्वलाबाट भखर्रै मा श ु पारेकी िथइन)्। त् यसपिछ उनी आफ्नै
घरमा फिकर् न ्। 5 ती स् ी गभर्वती भइन ्र उनले दाऊदलाई खबर पठाइन ्र भिनन ्
। उनले भिनन,् “म गभर्वती भएछु ।” 6 त्यसपिछ दाऊदले यआबलाई यसो भनरे
खबर पठाए, “िह ी उ रयाहलाई मकहाँ पठाऊ ।” त्यसलैे योआबले उ रयाहलाई
दाऊदकहाँ पठाए । 7जब उ रयाह आइपगु,े तब दाऊदले योआब कस्ता छन,् फौज
कस्तो छ र य ु कस्तो भइरहकेो छ भनी सोधपछु गरे । 8 दाऊदले उ रयाहलाई
भन,े “तल आफ्नो घरमा जाऊ र आफ्नो खु ा धोऊ ।” त्यसलैे उ रयाह राजाको
दरबारबाट गए र राजाले उ रयाह गएपिछ ितनको पिछपिछ उपहार पठाए । 9 तर
उ रयाह राजाको दरबारको ढोकामा आफ्ना मा लकका सवेकहरूसगँै सतु े र ितनी
तल आफ्नो घरमा गएनन ् । 10 जब ितनीहरूले दाऊदलाई भन,े “उ रयाह तल
आफ्नो घरमा गएनन ् ।” दाऊदले उ रयाहलाई भन,े “के ितमी या ाबाट आएका
होइनौ? ितमी तल आफ्नो घरमा िकन नगएको?” 11 उ रयाहले जवाफ िदए,
“सन्दकु, इ ाएल र यहूदा पालमा बिसरहकेा छन,् अिन मरेो मा लक योआब र
मरेा म लकका सवेकहरू खलु् ला मदैानमा छाउनीमा छन ् । तब म आफ् नो घरमा
खान, िपउन र मरेो पत् नीसगँ सतु् नलाई कसरी जान?ु जस्तो तपाईं जीिवत हुनहुुन्छ,
म यसो गन छैन ।” 12 त्यसलैे दाऊदले उ रयाहलाई भन,े “आज पिन यहीं बस र म
ितमीलाई भो ल पठाउने छु ।” त्यसलैे उ रयाह त्यस िदन र अक िदन यरूशलमेमा
नै बसे । 13जब दाऊदले उनलाई बोलाए, उनले ितनको साम ुखाए र िपए र दाऊदले
ितनलाई मत् याए । साँझमा उ रयाह आफ्नो मा लकका सवेकहरूसगँै भएको आफ् नो
ओछ् यानमा सतु् न गए । उनी तल आफ्नो घरमा गएनन ्। 14 त्यसलैे िबहान दाऊदले
योआबलाई प लखेे र यो उ रयाहको हातमा पठाए । 15 दाऊदले प यसो भनरे
लखे,े “धरैे भयङ् कर य ु को अ पङ् तीमा उ रयाहलाई राख् न ू र त्यसबाट पिछ
हट्न,ू तािक त्यसलाई हार ग रयोस ् र मा रयोस ् ।” 16 त्यसलैे जब योआबले
सहरमािथको घरेाबन्धीलाई हरेे, तब ितनले लड्नलाई ब लयो श ु िसपाहीहरू छन ्
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भनी जानकेा ठाउँमा उ रयाहलाई खटाए । 17 जब सहरका मािनसहरू बािहर
िनस् के र योआबका फौजसगँ य ु लड,े तब दाऊदका केही िसपाहीहरू मरे र िह ी
उ रयाहलाई पिन त्यहीं मा रयो । 18 जब योआबले य ु को बारेमा हरेक खबर
दाऊदलाई पठाए, 19 तब ितनले दतूहरूलाई यसो भनरे आज्ञा िदए, “जब तैंले
राजालाई य ु का बारेमा सबै कुराहरू भनरे िसद्ध्याउछँस,् 20 तब राजा रसाउन
सक् छन ्र ितनले भन् ने छन,् 'ितमीहरू य ु गनर् सहरको यित निजक िकन गयौ? के
उनीहरूले पखार्लबाट काँड हान्छन ्भन् ने ितमीहरूले जाननेौ? 21 यरूब-बसेतेका
छोरा अबीमलेकेलाई कसले मार् यो? के एक जना स् ीले जाँतोको मािथल् को
ढुङ्गा पखार्लबाट खसालरे ितनी तबेसेमा मरेकी िथइनन?् ितमीहरू िकन पखार्लको
यित निजक गयौ?' तब तैंले जवाफ िदनपुछर्, 'तपाईंको दास िह ी उ रयाह पिन
मरे' ।” 22 त्यसलैे त् यो दतू िवदा भयो र दाऊदकहाँ गयो र योआबले ितनलाई भन् न
पठाएका हरेक कुरा भिनिदए । 23 त्यसपिछ त् यो दतूले दाऊदलाई भन,े “सरुुमा
हामीभन् दा श हुरू ब लया िथए । उनीहरू हामीमािथ खलु्ला मदैानमा आए, तर
हामीले उनीहरूलाई िभ पस् ने ढोकाितर नै फकार्यौं । 24 तब उनीहरूका काँड
हान् नहेरूले पखार्ल मािथबाट तपाईंका केही िसपाहीलाई काँड हाने र राजाका केही
सवेक मा रए र तपाईंको दास िह ी उ रयाह पिन मा रए ।” 25 दाऊदले त् यस
दतूलाई भन,े “योआबलाई भन,् 'यसले ितमीलाई दःु खत नतलु्याओस,् िकनिक
तरवारले एउटा वा अक लाई नष् ट पाछर् । त् यो सहरको िवरु ित ो य ु अझ धरैे
ब लयो पार र त् यसलाई नाश पार,' र ितनलाई उत्साह िदए ।” 26 जब उ रयाहको
पत् नीले आफ् नो पित उ रयाह मरेको खबर सिुनन,् तब आफ्नो पितको िन म्त ितनले
गिहरो शोक ग रन ् । 27 जब उनको िवलाप परुा भयो, दाऊदले उनलाई आफ्नो
दरबारमा ल्याउन लन पठाए र उनी ितनको पत् नी भइन ्र ितनको िनित एउटा छोरा
जन्माइन ्। तर दाऊदले गरेको कुराले परम भलुाई दःुखी तलु्यायो ।

12
1 त्यसपिछ परम भलुे नातानलाई दाऊदकहाँ पठाउनभुयो । उनी ितनीकहाँ

आए र ितनलाई भन,े “कुनै सहरमा दईु जना मािनस बस्थे । एक जना धनी
िथए र अक चािहं गरीब िथए । 2 धनी मािनसको ठुलो सखं्यामा भडेाबा ा र
गाईवस्त ु िथए, 3 तर त्यो गरीब मािनसिसत भडेको एउटा पाठीबाहके केही पिन
िथएन, जसलाई त् यसले िकनरे ल् याएको, र खवुाएर हुकार्एको िथयो । त् यो उसगँ
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र उसका छोराछोरीसगँै हुक् य । यो पाठीले उसगँै खान्थ्यो, उसकैो कचौराबाट
िपउँथ्यो, र उसकै काखमा सतु्थ्यो र उसको छोरीजस्तै िथयो । 4 एक िदन त्यो धनी
मािनसको घरमा एक जना पाहुना आए, तर ितनलाई खाना िदन त्यो धनी मािनसले
आफ्नो भडेाबा ा र गाईवस्त ु एउटा पश ु लन पिन इच्छुक भएन । बरु, त्यसले त्यो
गरीब मािनसको भडेाको पाठी लयो र त्यो आफ् नो पाहुनाको िन म्त पकाइिदयो
।” 5 दाऊद त्यो धनी मािनस ित रसले आगो भए र नातानसगँ ज ङ्गए, “जस् तो
परम भुजीिवत हुनहुुन्छ, त् यो मािनस जसले यसो गर् यो त्यो मा रन योग्य छ । 6 त् यो
पाठीको चार गणुा त्यसले िफतार् गन ुर्पछर् िकनभने त्यसले यस्तो दषु् ट कुरा गरेको छ
र त्यसले गरीब मािनसमाथ कुनै दया दखेाएन ।” 7 त्यसपिछ नातानले दाऊदलाई
भन,े “त्यो मािनस तपाईं नै हो ! परम भु इ ाएलका परमशे् वर भन् नहुुन्छ, 'मलैे
तलँाई इ ाएलमािथ राजा अिभषके गरें र मलैे तलँाई शाऊलको हातबाट बचाएँ ।
8 मलैे तलँाई तरेो मा लकको घराना र तरेो मा लकका पत् नीहरूलाई तरेो हातमा
िदएँ । मलैे तलँाई इ ाएल र यहूदाको घराना पिन िदएँ । तर त्यसले नपगुकेो भए,
मलैे तलँाई यसको अित रक् त अरू धरैे कुरा िदने िथएँ । 9 त्यसलैे तैंले परम भकुो
द ृ ष् टमा जे खराब छ त्यही गरेर उहाँको आज्ञालाई िकन तचु् छ ठािनस?् तैंले िह ी
उ रयाहलाई तरवारले हार ग रस ् र त्यसको पत् नीलाई तरेो आफ् नै पत् नी हुनलाई
लगकेो छस ् । तैंले अम् मोनको फौजको तरवारले त्यसलाई मा रस ् । 10 त्यसलैे
अब तरवारले तरेो घरानालाई किहल्यै छोड्ने छैन, िकनभने तैंले मलाई घणृा गरेको
छस ् र िह ी उ रयाहको पत् नीलाई तरेो आफ् नो पत् नीको रूपमा लएको छस ् ।'
11 परम भु भन् नहुुन्छ, 'हरे,् म तरेो आफ्नै घरानाबाट िवपद ् ल् याउने छु । तरैे
आफ् नै आखँाको साम ु तरेा पत् नीहरूलाई म लने छु र ती तरेो िछमकेीलाई िदने छु,
र िदनको उज् यालोमा त्यो तरेा पत् नीहरूिसत सतु् ने छ । 12 िकनिक तैंले आफ् नो
पाप गोप् य रूपमा ग रस,् तर म यो सारा इ ाएलको साम ु घामको उज्यालोमा गन छु’
।” 13 तब दाऊदले नातानलाई भन,े “मलैे परम भकुो िवरु मा पाप गरेको छु ।”
नातानले दाऊदलाई जवाफ िदए, “परम भलुे तपाईंको पापलाई हटाइिदनभुएको छ
। तपाईंलाई मा रने छैन । 14 तापिन, यो काम ारा तपाईंले परम भलुाई तचु् छ
तलु् याउनभुएको हुनाल,े तपाईंबाट जन्म ने बालकचािहं िनश् चय नै मान छ ।”
15 त्यसपिछ नातान िवदा भए र घर गए । उ रयाहको पत् नीले दाऊदबाट जन्माएको
बालकलाई परम भलुे हार गन ुर्भयो र त्यो गम्भीर िबरामी भयो । 16 दाऊदले
त् यो केटाको िन म् त परम भसुगँ िबन्ती गरे । दाऊद उपवास बसे र िभ गए र
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रातभ र भईुंमा प ल्टरहे । 17 ितनका घरानाका ठुलाहरू उठे र ितनलाई भईुंबाट
उठाउन ितनको छेउमा खडा भए, तर ितनी उठेनन ्र ितनले ितनीहरूसगँ केही पिन
खाएनन ्। 18 सातौं िदनमा त् यो बालक मर् यो । त् यो बालक मर् यो भनरे दाऊदका
सवेकहरूले ितनलाई भन् न डराए, िकनिक ितनीहरूले भन,े “हने ुर्होस,् त् यो बालक
जीिवतै हुदँा हामीले उहिँसत बोल् यौं र उहाँले हा ा कुरा सनु् नभुएन । हामीले त् यो
बालक मर् यो भन्यौं भन,े उहाँले आफूलाई के गन ुर्होला?” 19 तर जब दाऊदले
आफ् ना सवेकहरूले आपसमा कानखेसुी ग ररहकेो दखे,े तब बालक मरेछ भनी
दाऊदले थाहा पाए । ितनले आफ्ना सवेकहरूलाई भन,े “के त् यो बालक मर् यो?”
ितनीहरूले जवाफ िदए, “त् यो मर् यो ।” 20 तब दाऊद भईुंबाट उठे र आफू नहुाए,
आफूलाई तले घसे र आफ् ना लगुा फेरे । ितनी परम भकुो पिव वासस्थानमा गए
र त्यहाँ आराधना गरे र त् यसपिछ आफ् नो दरबारमा फकर आए । ितनले खाने
कुराहरू मागपेिछ, ितनीहरूले खाने कुरा िदए र ितनले खाए । 21 तब ितनका
सवेकहरूले ितनलाई भन,े “तपाईंले िकन यसो गन ुर्भएको छ? त् यो बालक िजउँदो
हुदँा तपाईं उपवास बस् नभुयो र रुनभुयो, तर जब बालक मर् यो, तब तपाईं उठ्नभुयो
र खानभुयो ।” 22 दाऊदले जवाफ िदए, “बालक जीिवत हुदँा म उपवास बसें र रोएँ
। मलैे भनें, 'कसले जान्दछ कतै परम भु अन ु ही हुनहुुने छ तािक बालक बाँच् न
सकोस?्' 23 तर अब त्यो मर् यो, त्यसलैे म िकन उपवास बस् न?े के म त्यसलाई
फे र फकार्एर ल्याउन सक्छु र? म त्यसकहाँ जाने छु, तर त्यो मकहाँ फकर
आउने छैन ।” 24 दाऊदले आफ् नी पत् नी बतशबेालाई सान्त्वना िदए र उनकहाँ
गए र उनीसगँ सतु े । पिछ उनले एउटा छोरा जन्माइन ् र त् यो बालककको नाउँ
सोलोमन रा खयो । परम भलुे त् यसलाई मे गन ुर्भयो 25 र ितनको नाउँ यददीयाह
राख् न ू भनी उहाँले नातान अगमवक् ता ारा सन्दशे पठाउनभुयो, िकनभने परम भलुे
ितनलाई मे गन ुर्भयो । 26 यित बलेा योआबले अम्मोनीहरूको रब्बाको िवरु
य ु गरे र ितनले राजकीय सहर कब्जा गरे । 27 त्यसलैे योआबले दाऊदकहाँ
दतूहरू पठाए र भन,े “मलैे रब् बाको िवरु मा य ु लडकेो छु र मलैे सहरको पानीको
आपतु लाई कब्जा गरेको छु । 28 यसकारण बाँकी फौजलाई भलेा गन ुर्होस ् र
यो सहर िवरु छआउनी हाल्नहुोस ् र यसलाई कब्जा गन ुर्होस,् िकनिक मलैे त् यो
सहर लएँ भन,े त् यसलाई मरेो नाउँ िदइने छ । 29 त्यसलैे दाऊदले सबै फौजलाई
एकसाथ भलेा गरे र रब्बाितर गए । ितनले त्यो सहरको िवरु य ु लडे र त् यो
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कब्जा गरे । 30 दाऊदले ितनीहरूका राजाको िशरबाट िशरपचे लए, यसको तौल
एक तोडा सनु िथयो, र त् यसमा बहुमलू् य पत् थरहरू िथए । त्यो िशरपचे दाऊदको
आफ्नै िशरमा लगाइयो । त् यसपिछ ितनले त्यस सहरको लटुका मालहरू ठुलो
मा ामा लएर आए । 31 ितनले त्यस सहरमा भएका मािनसहरूलाई लएर आए,
र ितनीहरूलाई आराहरू, फलामको हितयारको र बन्चरोको कामहरू गनर् बाध्य
पारे । ितनले उनीहरूलाई इँटको भ ाहरूमा काम गनर् लगाए । दाऊदले अम् मोनका
मािनसहरूका सबै सहरलाई यो मको काम गनर् लगाए । तब दाऊद र सबै फौज
यरूशलमे फक ।

13
1 यसपिछ यस् तो भयो, दाऊदका छोरा अमनोन आफ्नी सनु्दरी झट्केली बिहनी

तामार ित धरैे आकिषर्त भए, जो दाऊदका अक छोरा अबशालोमकी आफ् नै
बिहनी िथइन ् । 2 अमनोन यित िनराश भए िक आफ् नी बिहनी तामारको कारणले
ितनी िबरामी परे । उनी कन्या िथइन,् र यसलैे उनलाई कुनै कुरा गनर् अमनोनलाई
असम्भवजस्तै भयो । 3 तर अमनोनका एक जना िम िथए जसको नाम योनादाब
िथयो। ितनी दाऊदका दाजु िशमाहका छोरा िथए । योनादाब सा ै धतूर् मािनस िथए
। 4 योनादाबले अमनोनलाई भन,े 'ए राजकुमार, ितमी िकन हरेक िबहान िनराश
हुन् छौ? के ितमी मलाई भन् दनैौ?” यसलैे अमनोनले ितनलाई जवाफ िदए, “मरेो
भाइ अबशालोमकी बिहनी तामारलाई म मे गछुर् ।” 5 तब योनादाबले ितनलाई
भन,े “आफ् नो ओछ् यान सिुतराख र िबरामी भएको बहाना गर । जब ित ो बबुाले
ितमीलाई हनेर् आउँछन,् तब उनलाई भन, 'कृपया मलाई केही खाने कुरा िदन र
मरेो साम ु ती पकाउन कृपया मरेी बिहनी तामारलाई पठाइिदनहुोस,् तािक म त् यो
हनेर् सकँू र त् यो उनको हातबाट खान सकँू ।” 6 त्यसलैे अमनोन प ल्टबसे र
िबरामी भएको बहाना गरे । जब राजा ितनलाई हनेर् आए, तब अमनोनले राजालाई
भन,े “कृपया, मरेी बिहनी तामारलाई मरेो िबरामीपनको िन म्त मरेो साम ु खाना
बनाउन पठाइिदनहुोस ् तािक म उनको हातबाट खान सकँू ।” 7 अिन दाऊदले
आफ्नो दरबारमा तमारलाई खबर पठाए, “अिहले ित ो दाजु अमनोनको घरमा
जाऊ र ितनको िन म्त खाना तयार पा रदऊे ।” 8 त्यसलैे तामार आफ् नो दाजु
अमनोनको घरमा गइन ्जहाँ ितनी प ल्टरहकेा िथए । उनले िपठो लइन ्र ितनले
दखे् ने गरी िपठो मिुछन ् र उनले रोटी पकाइन ् । 9 उनले तावा लइन ् र ितनलाई
रोटी िदइन,् तर ितनले खान इन्कार गरे । त् यसपिछ अमनोनले त्यहाँ भएका
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अरूलाई भन,े “हरेकलाई बािहर, मबाट टाढा पठाऊ ।” त्यसलैे हरेक व् य क् त
बािहर गए । 10 यसलैे अमनोनले तामारलाई भन,े “खाना मरेो कोठामा ल्याऊ
तािक म ित ो हातबाट खान सकँू ।” यसलैे आफूले बनाएको रोटी तामारले लइन ्
र त् यो ितनका दाजु अमनोनको कोठािभ लिगिदइन ् । 11 जब उनले ितनकहाँ
खाना ल्याएकी िथइन,् तब ितनले उनको हात समाते र उनलाई भन,े “मरेी बिहनी,
आऊ, मसगँ सतु ।” 12 उनले ितनलाई जवाफ िदइन,् “होइन, मरेो दाज,ु मलाई
कर नलगाउनहुोस,् िकनिक इ ाएलमा यस्तो कुनै कुरा गन ुर्हुदँनै । यस्तो घोर दषु् ट
कुरा नगन ुर्होस ् । 13 मलैे आफ् नो लाजबाट कसरी मकु् त हुन सक् छु र? तपाईंको
बारेमा िन? तपाईं इ ाएलमा एक जना मखूर्जस्तै हुनहुुने छ । अब कृपया राजासगँ
कुरा गन ुर्होस,् िकनिक उहाँले मलाई तपाईंबाट अलग गन ुर्हुन् न ।” 14 तापिन
अमनोनले उनको कुरा सनुनेन ् । ितनी तामारभन्दा ब लया भएका हुनाल,े ितनले
उनलाई समाते र ितनी उनीिसत सतुे । 15 त् यसपिछ अमनोनले तामारलाई अत्यान् तै
घणृा गरे । ितनले उनलाई इच् छा गरेकोभन्दा पिन धरैे घणृा ितनले उनलाई गरे
। अमनोनले उनलाई भन,े “उठ् र जा ।” 16 तर उनले ितनलाई जवाफ िदइन,्
“होइन! मलाई िनकाल् ने कुरा त ठुलो दषु् टता हो जनु तपाईंले मलाई गन ुर्भएको
कुराभन्दा पिन झन ्खराब कुरा हो ।” तर अमनोनले उनको कुरा सनुनेन ्। 17 बरु,
ितनले आफ्नो क् तगत सवेकलाई बोलाए र भन,े “यो स् ीलाई मबाट हटाओ र
त् यसलाई िनकालपेिछ ढोका बन् द ग रदओे ।” 18 तब ितनको सवेकले उनलाई
बािहर ल्यायो र उनलाई िनकालपेिछ ढोका बन् द ग रिदयो । तामारले धरैे ब ु ादार
लगुा लगाइरहकेी िथइन ् िकनभने राजाका कन्या छोरीहरूले त्यसरी लगाउछँन ् ।
19 तामारले आफ्नो टाउकोमा खरानी हा लन ् र आफ्नो लगुा च्याितन ् । उनले
आफ्नो हात िशरमािथ रा खन ्र उनी ठुलो सोरले रुँद ै िहडंरे गइन ्। 20 उनका दाजु
अब्शालोमले उनलाई भन,े “के ित ो दाजु अमनोन ितमीसगँै िथए? मरेी बिहनी,
अब चपूचाप बस । ितनी ित ै दाजु हुन ् । यस कुरालाई मनमा नलऊे ।” त्यसलैे
तामार आफ् नो दाजकुो घरमा एक् लै बिसन ् । 21 तर जब राजा दाऊदले यी सबै
कुरा सनु,े तब ितनी रसले चरु भए । 22 अब्शालोमले अमनोनलाई केही पिन
भननेन,् िकनिक ितनले आफ्नो बिहनीलाई जे गरेका िथए र ितनले जसरी आफ्नो
बिहनी तामारलाई अपमान गरेका िथए, त्यसको िन म्त अब्शालोमले ितनलाई
घणृा गरे । 23 परुा दईु वषर्पिछ यस् तो भयो, अब्शालोमले ए ाइम निजकै रहकेो
बाल हासोरमा भडेको ऊन कि ए र अब्शालोमले राजाका सबै छोरालाई िनमन् णा
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िदए । 24 अब्शालोम राजाकहाँ गए र भन,े “हेन् ुर्होस,् तपाईंको दासले भडेाको
ऊन क न लगकेो छ । कृपया, राजा र उहाँका सवेकहरू हजरुका दासकहाँ सवारी
होस ् ।” 25 राजाले अब्शालोमलाई जवाफ िदए, “होइन, मरेो छोरो, हामी सबै
जना जानहुुदँनै िकनभने ित ो िन म्त हामी बोझ हुन्छौं ।” अब्शालोमले राजालाई
िबन्ती गरे, तर ितनी गएनन।् बरु ितनले उनलाई आिशष ्िदए । 26 तब अब्शालोमले
भन,े “होइन भन,े मरेो दाजु अमनोनलाई मसगँ जान िदनहुोस ् ।” राजाले उनलाई
भन,े “अमनोन ितमीसगँ िकन जाने िन?” 27 अब्शालोमले दाऊदलाई कर गरे, र
ितनले अमनोन र सबै राजकुमारलाई उनीिसत जान िदए । 28 अब्शालोमले उनका
सवेकहरूलाई यसो भनरे आदशे िदए, “ध्यानपवूर्क सनु । जब अमनोनलाई म ले
असर गनर् थाल्छ र जब म ितमीहरूलाई भन् छु, ' अमनोनलाई आ मण गर,' तब
त्यसलाई मार । नडराऊ । के ितमीहरूलाई मलैे आज्ञा गरेको होइन र? साहसी र
आ ँ टलो होओ?” 29 त्यसलैे अबशालोमका सवेकहरूले उनले आज्ञा गरेबमोिजम
नै अमनोनलाई गरे । तब सबै राजकुमार उठे र सबलैे आ-आफ्नो कच् चर चढे र
भागे । 30 यसलैे यस् तो भयो, जब ितनीहरू बाटोमै िथए, तब दाऊदकहाँ यसो भन् ने
खबर आयो, “अब्शालोमले सबै राजकुमारलाई मरेका छन ्र त् यहाँ एक जना पिन
बाँचकेा छैनन ्।” 31 त्यसपिछ राजा उठे र आफ्नो लगुा च्याते र भईुंमा पसारो परे ।
ितनका सबै सवेकले पिन आआफ्ना लगुा च्याते र छेउमा खडा भए । 32 दाऊदका
दाजु िशमाहका छोरा योनादाबले जवाफ िदए र भन,े “ितनीहरूले सबै जवानलाई
मारेका छन ्भनकेा कुरामा मरेा मा लकले िवश् वास नगन ुर्होस,् िकनिक अमनोन मा
मरेका छन ्। अमनोनले अब्शालोमकी बिहनी तामारलाई द ु र्वहार गरेकै िदनदे ख
ितनले यो योजना बनाएका छन ्। 33 यसकरण मरेो मा लक राजाले यो खबरलाई
राजाका सबै छोराहरू मरेका छन ् भनी िवश् वास गनर्को िन म्त मनमा न लनहुोस,्
िकनिक अमनोन मा मरेका छन ्।” 34अब्शालोम भागे । रक्षक भएका एक जना
सवेकले हरेे र आफ् नो प श् चमितरको पहाडको बाटोमा धरैे जना मािनस आइरहकेो
दखेे । 35 तब योनादाबले राजालाई भन,े “हेन् ुर्होस,् राजकुमारहरू आउँदै छन ्। यो
तपाईंको दासले भनजेस्तै हो ।” 36 अिन यस् तो भयो, जब ितनले बो लसके तब
राजकुमारहरू आइपगुे र ठुलो सोर गरे र रोए । राजा र ितनका सवेकहरू पिन धरुुधरुु
रोए । 37 तर अब्शालोम भागे र गशरूका राजा अम्मीहूदका छोरा तल्मकैहाँ गए ।
दाऊदले आफ् नो छोराको िन म्त हरेक िदन िवलाप गरे । 38 यसलैे अब्शालोम
भागे र गशरूमा गए, जहाँ ितनी तीन वषर्सम्म बसे । 39 दाऊद राजाको मनले
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अब्शालोमलाई भटे्न जाने ती इच् छा गर् यो, िकनिक ितनी अमनोन र उनको
मतृ्यकुो बारेमा सान्त्वना पाएका िथए ।

14
1 राजाको हृदयमा अब्शालोमलाई भटे्ने इच् छा जागछे भनी सरूयाहका छोरा

योआबले बझुे । 2 योआबले तकोमा खबर पठाए र एउटा ब ु मानी स् ीलाई
ितनीकहाँ ल्याउन लगाए । ितनले उनलाई भन,े “कृपया ितमी शोकमा परेको
बहाना गर र शोकको लगुा लगाऊ । आफूलाई तले नलगाऊ, तर मरेको मािनसको
िन म्त लामो समयदे ख शोकमा परेकी स् ीजस्तो होऊ । 3 अिन राजाकहाँ जाऊ र
ितनलाई मलैे बताएको कुरामा बारेमा बताऊ ।” यसरी उनले राजालाई भन् नपुन कुरा
योआबले उनलाई भने । 4 तकोकी ती स् ीले राजासगँ कुरा गदार्, उनले आफ् नो
अनहुार भईुंमा घोप् टो पा रन ् र भिनन,् “हे महाराजा, मलाई सहायता गन ुर्होस ् ।”
5 राजाले उनलाई भन,े “के खराबी भयो ?” उनले जवाफ िदइन,् “सत्य कुराचिहं
म एउटी िवधवा हु ँ र मरेा पित म रसकेका छन ।् 6म तपाईंको दासीका दईु जना छोरा
िथए र ितनीहरू खतेमा एक-आपसमा झगडा गरे र ितनीहरूलाई छु ाउने त् यहाव
कोही पिन िथएन । एउटाले अक लाई हार गर् यो र त्यसलाई मार् यो । 7सारा कुल
नै तपाईंको दासीको िवरु मा उठेका छन ्र ितनीहरू भन्छन,् 'आफ्नो भाइलाई हार
गन मािनसलाई हा ो हातमा समु्प, तािक त्यसले मारेको आफ्नो भाइको जीवनको
िन म्त मलू्य चकुाउन हामी त्यसलाई मानर् सकौँ ।' यसरी ितनीहरूले उ रािधकार
पिन नष् ट पान छन ्। यसरी मलैे छोडकेो ब लरहकेो भङु् ोलाई ितनीहरूले िनभाउने
छन ्र ितनीहरूले मरेो पितको िन म्त पथृ्वीको सहतमा न नाम न त सन्तान नै छोड्ने
छन ्। 8 राजाले ती स् ीलाई भन,े “आफ्नो घर जाऊ र ित ो िन म्त केही कुरा गनर्
म आदशे िदने छु ।” 9 तकोकी मिहलाले राजालाई जवाफ िदइन,् “हे मरेो मा लक
महाराजा, सारा दोष म र मरेो िपताको घरानामािथ परोस ् । महाराजा र उहाँको
िसहंासन दोषरिहत होस ।् 10 राजालेजवाफ िदए, “कसलैे ितमीलाई कुनै कुरा भन्यो
भने त्यसलाई मकहाँ लऊे र त्यसले ितमीलाई फे र छुने छैन ।” 11 उनले भिनन,्
“महाराजाले परम भु आफ् ना परमशे् वरलाई सम्झनभुएको होस,् तािक रगतको
बदला लनलेे अब उसो नाश गन छैन तािक ितनीहरूले मरेो छोरालाई नाश गन
छैनन ् । राजाले जवाफ िदए, “जस्तो परम भु जीिवत हुनहुुन्छ, ित ो छोराको
िशरको एउटा कपाल पिन भईुंमा खस् ने छैन । 12 अिन ती स् ीले भिनन,् “कृपया
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आफ्नो दासीलाई महाराजासगँ अरू एउटा कुरा गनर् िदनहुोस ्।” ितनले भन,े “भन
।” 13 त्यसलैे ती स् ीले भिनन,् “तपाईंले परमश् वरका मािनसहरूका िवरु मा
िकन यस्तो कुरा गन ुर्भएको छ? राजाले यसो भन् नहुुदँा उहाँ कुनै दोषी क् तजस्तै
हुनहुुन्छ, िकनभने राजाले आफ्नो िनवार्िसत छोरालाई िफतार् ल्याउनभुएको छैन
। 14 िकनिक हामी सबै नै मन ुर्पछर् र हामी जिमनमा पो खएको पानीजस्तै छौं,
जसलाई फे र जम् मा पानर् सिकंदनै । तर परमशे् वरल जीवन लनहुुने छैन । बरु,
उहाँले धपाइएकाहरूलाई पनुस्थार्पना गन कुनै उपाय खोज्नहुुन्छ । 15अब यो दखेरे
म मरेो मा लक राजासगँ यो कुरा गनर् आएको छु, िकनभने मािनसहरूले मलाई
भयभीत तलु्याएका छन ् । तपाईंको दासीले मनमनै भिनन,् 'म अब महाराजािसत
कुरा गन छु । सायद महाराजाले आफ्नो दासीको बन्ती परुा ग रिदनहुुने छ ।
16 सायद महाराजाले मरेो िबन् ती सनु् नहुुने छ र परमशे् वरले हामीलाई िदनभुएको
उ रािधकारबाट म र मरेो छोरोलाई नष् ट पान मािनसहरूको हातबाट मकु् त गन ुर्हुने
छ ।' 17 त्यसपिछ तपाईंकी दासीले ाथर्ना ग रन,् 'हे परम भ,ु मरेो मा लक
महाराजाका वचनले मलाई मकु् त गन ुर्भएको होस,् िकनिक मरेो मा लक असल
र खराब छु ाउनला परमश् वरको स्वगर्दतूजस्तै हुनहुुन्छ ।' परम भु तपाईंको
परमशे् वर तपाईंसगँ हुनभुएको होस ्।” 18 अिन राजाले जवाफ िदए र ती स् ीलाई
भन,े “मलैे ितमीलाई सोध् ने कुनै पिन कुरा मबाट नलकुाऊ ।” ती स् ीले जवाफ
िदइन,् “हे मरेा मा लक महाराजा भन् नहोस ्।” 19 राजाले भन,े “के यी सबै कुराको
पछाडी योआबको हात छैन र?” ती स् ीले जवाफ िदइन,् “जस्तो तपाईं मरेो
मा लक महाराजा जीिवत हुनहुुन्छ, मरेो मा लक महाराजाले भन् नभुएको कुराबाट
कोही पिन दाया वा बाँया लाग् न सक्दनै । तपाईंकी दासीले बोलकेो यी कुराहरू
भन् न मलाई आज्ञा गन र बताउने तपाईंको दास योआब नै िथए । 20 तपाईंको दास
योआबले जे भइरहकेो छ त्यसको वाहलाई प रवतर्न गनर् यसो गरेका हुन ्। मरेो
मा लक परमशे् वरको स्वगर्दतूजस्तै ब ु मान हुनहुुन्छ र मलुकुमा भइरहकेा हरेक
कुरा जान् नहुुन्छ ।” 21 राजाले योआबलाई भन,े “हरे, म यो गन छु । तब जाऊ
र त् यो जवान अब्शालोमलाई फकार्एर ल् याऊ ।” 22 त्यसलैे योआबले राजा ित
आदर र कृतज्ञता कट गनर् भईुंमा घोप् टो परे । योआबले भन,े “राजाले आफ्नो
दासको िबन्ती परुा गन ुर्भएकोमा मलैे मरेा मा लक महाराजा तपाईंको द ृ ष् टमा िनगाह
पाएको छु भनी मलैे आज थाहा पायो ।” 23 त्यसलैे योआब उठे, गशरूमा गए र
अब्शालोमलाई यरूशलमेमा िफतार् ल्याए । 24 राजाले भन,े “ऊ आफ्नै गरमा
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फक स,् तर उसले मरेो मखु हनेर् नआओस ्।” त्यसलैे अब्शालोम आफ्नै घरमा गए
तर राजाको मखु दखेनेन ्। 25 सारा इ ाएलमा नै आफ्नो सनु्दरताको िन म्त शसंा
ग रएको क् त अब्शालोमभन्दा अरू िथएन । ितनको िशरदे ख पाउसम्म नै ितनमा
कुनै खोट िथएन । 26 जब ितनले हरेक वषर्को अन् तमा ग ौं भएको हुनाले आफ्नो
कपाल काट्थ,े तब ितनले आफ्नो कपाल तौलन्थे । यो लगभग दईु सय शकेेल
हुन्थो, जसलाई राजाको मानकअनसुारको तौल रा नािपन् थ् यो। 27 अब्शालोमका
तीन छोरा र एक छोरी िथए, जसको नाउँ तामार िथयो । ितनी सनु्दरी मिहला
िथइन । 28 अब्शालोम राजाको मखु नहे रकन नै परुा दईु वषर् यरूशलमेमा बसे ।
29 त्यसपिछ अब्शालोमले आफूलाई राजाकहाँ पठाउनलाई योआबलाई बोलाए,
तर योआब ितनीकहाँ आएनन ्। यसलैे अब्शालोमले दो ो पटक खबर पठाए, तर
योआब अझै आएनन ्। 30 त्यसलैे अब्शालोमले आफ्ना सवेकहरूलाई भन,े “हरे,
योआबको खते मरेो खतको छेउमै छ र त्यहाँ उसको जौ छ । जाऊ र त् यसलाई
आगो लगाइदऊे ।” अिन अब्शालोमका सवेकहरूले त्यो खतेमा आगो लगाइिदए
। 31 अिन योआब उठे र अब्शालोमको घरमा ितनीकहाँ आए र ितनलाई भन,े
“ित ा सवेकहरूले मरेो खतेमा िकन आगो लगाइिदएका छन?्” 32 अब्शालोमले
योआबलाई जवाफ िदए, “हरे, मलैे ितमीकहाँ यसो भनरे खबर पठाएँ, 'यहाँ आऊ,
तािक ितमीलाई राजाकहाँ म यसो भन् नलाई पठाउन सकँू’ । ‘म गशरूबाट िकन
आएँ? मलाई त अझै त्यहाँ हुन ु नै असल हुन् छ। यसकारण अब म राजाको मखु
हनेर् पाऊँ र म दोषी छु भने ितनले नै मलाई मारुन ्।'” 33 त्यसलैे योआब राजाकहाँ
गए र ितनलाई भने । जब राजाले अब्शालोमलाई बोलाए, तब ितनी राजाकहाँ आए
र राजाको साम ु भईुंमा िनहु रए र राजाले अब्शालोमलाई चमु्बन गरे ।

15
1 यसपिछ यस् तो भयो, अब्शालोमले आफ्नो िन म्त एउटा रथ र घोडाहरू

र आफ्नो अिगअिग दौिडनलाई पचास जना मािनस तयार पारे । 2 अब्शालोम
िबहान सबरैे उठ्थे र सहरको ढोकाितर जाने बाटोमा खडा हुन्थे । जब कोही
िववाद भएका क् त न्यायको िन म्त राजाकहाँ आउँथ्यो, तब अब्शालोमलले
त्यसलाई बोलाउँथे र भन् थ,े “तपाईं कुन सहरबाट आउनभुएको हो?” अिन
त्यो मािनसले जवाफ िदन्थ्यो, “तपाईंको दास इ ाएलको एउटा कुलबाट हो ।”
3 त्यसलैे अब्शालोमले त्यसलाई भन् थ,े “हने ुर्होस,् तपाईंको म ु ा असल र ठक छ
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तर तपाईंको म ु ा हनेर्लाई राजाले कसलैे श िदनभुएको छैन ।” 4अब्शालोमलले
थप्थ,े “मलाई यस दशेको न्यायकतार् बनाइिदएको भए हुन्थ्यो, तािक कुनै पिन म ु ा
वा झगडा भएका हरेक मािनस मकहाँ आउँथ् यो र म त्यसलाई न्याय िदलाउँथे ।”
5 यसलैे यस् तो भयो, जब कुनै पिन मािनस अब्शालोमलाई आदर गनर् आउँथ् यो,
तब अब्शालोमले आफ्नो हात काँधमा राख् थे र त्यसलाई अङ्गालो हाल् थे र
त्यसलाई चमु्बन गथ । 6 राजाकहाँ न्यायको िन म्त आउने सबै इ ाएलिसत
अब्शालोमले यसरी नै व् यवहार गरे । यसरी अब्शालोमले इ ाएलका मािनसहरूका
हृदय चोरे । 7 चार वषर्को अन्तितर यस् तो भयो िक अब्शालोमले राजालाई भन,े
“कृपया, मलैे हे ोनका परम भलुाई गरेको भाकल परुा गनर् मलाई जान िदनहुोस ्
। 8 िकनिक तपाईंको दासले अरामको गशरूमा बस्दा यसो भनरे एउटा भाकल
गरें, “परम भलुे मलाई यरूशलमेमा ल्याउनभुयो भन,े म परम भकुो आराधना गन
छु ।” 9 त्यसलैे राजाले उनलाई भन,े “शा न्तिसत जाऊ ।” यसलैे अब्शालोम
उठे र हे ोनमा गए । 10 तर अब्शालोमले इ ाएलका सबै कुलमा यसो भनरे
जाससुहरू पठाए, “ितमीहरूले तरुहीको आवाज सनु् ने िबि कै, ितमीहरूले यसो
भन् न,ू “हे ोनमा अबशालोम राजा हुनभुयो' ।” 11अब्शालोमसगँै यरूशलमेका दईु
सय जना मािनस गए जसले िनमन् णा पाएका िथए । अब्शालोमले योजना गरेका
कुनै कुरा पिन थाहा नपाई ितनीहरू आफ् नो अज्ञानतामा गए । 12 अब्शालोमले
ब लदान चाढाउँदा, उनले िगलोका अहीतोपलेलाई पिन बोलाए । ितनी दाऊदका
सल्लाहकार िथए । अब्शालोमको ष ान् बल िथयो, िकनिक अब्शालोमको
पिछ लाग् ने मािनसहरूका सङ् ख् या िनरन् तर बढ् दै िथयो । 13 दाऊदकहाँ एक जना
दतू यसो भन् दै आए, “इ ाएलका मािनसहरूका हृदयहरू अब्शालोमितर लागकेो
छ ।” 14 त्यसलैे दाऊदले आफूसगँ यरूशलमेमा भएका आफ् ना सबै सवेकलाई
भन,े “उठ र हामी भागौं न ता हामी कोही पिन अब्शालोमबाट बाँच् ने छैनौं ।
तरुुन्तै जानलाई तयार होओ, न ता त्यसले हामीलाई चाँडै आ मण गन छ र त्यसले
हामीमािथ िवपद ल््याउने छ र तरवारले यो सहरलाई आ मण गन छ ।” 15 राजाका
सवेकहरूले राजालाई भन,े “हने ुर्होस,् तपाईंका दासहरू हा ो मा लक महाराजाले
जे भन् नहुुन्छ सो गनर् तयार छन ्।” 16 राजा र ितनका सबै प रवार ितनीिसतै िवदा
भए, तर दरबारको रेखदखे गनर् दश जना उपपत् नीलाई राजाले छोिडराखे । 17 राजा
र ितनीसगँ भएका सबै मािनस बािहर गएपिछ, ितनीहरू अ न्तम घरमा रोिकए ।
18 ितनका सबै फौज ितनीसगँै िहडंे र सबै करेतीहरू, पलेथेीहरू र िग ीहरू गरी
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गातबाट ितनलाई प ाउने छ सय जना मािनसहरू ितनको अिगअिग गए । 19 तब
राजाले िग ी इ लैाई भन,े “ितमी िकन हामीसगँ आउँछौ? फकर् र राजासगँै बस,
िकनिक ितमी परदशेी र िनवार्िसत छौ । ित ो आफ्नै ठाउँमा फकर् । 20 िकनिक ितमी
भखर्र मा आएका हौ । ितमीलाई हामीसगँै भौंता रन म िकन लगाउछु र? म कहाँ
जाँद ै छु भन् ने मलाई नै थाहा छैन । त्यसलैे फकर् र ित ा गाउलँे िम हरूलाई फकार्एर
लजैाऊ । बफदारीता र िवश् वासनीयता ितमीसगँै रहोस ्।” 21 तर इ लैे राजालाई
जवाफ िदए र भन,े “जस्तो परम भु जीिवत हुनहुुन्छ र जस् तो मरेो मा लक महाराजा
जीिवत हुनहुुन्छ, मनर् वा बाँच् ने जसेकैु परोस ् हजकुो दास मरेो मा लक महाराजा
जनु ठाउँमा जहाँ जानहुुन्छ त्यहीं नै जाने छ ।” 22 त्यसलैे दाऊदले इ लैाई भन,े
“अिग बढ, हामी िनरन् तर बस ।” त्यसलैे िग ी इ ै राजा, ितनका सबै मािनस र
सबै प रवार सगँसगँै िहडंे । 23 राजाले िक ोनको बसेी तदार् दशेभ रका सबै मािनस
धरुुधरुु रोए र सबै मािनस पिन राजासगँै पा र तरे । सबै मािनस उजाडस् थान जाने
बाटोसम्म गए । 24 परमशे् वरको करारको सन्दकु बोक् ने सबै लवेीसिहत सादोक
पिन िथए । ितनीहरूले परमशे् वरको सन्दकुलाई भईुंमा राखे र त् यसपिछ अिबयाथार
ितनीहरूसगँै सहभागी भए । सबै मािनस सहरबाट बािहर नआएसम्म ितनीहरूले पख
। 25 राजाले सादोकलाई भन,े “परमशे् वरको सन्दकुलाई सहरमा नै फकार्एर लजेाऊ
। मलैे परम भकुो द ृ ष् टमा िनगाह पाएँ भन,े उहाँले मलाई यहाँ फकार्एर ल्याउनहुुने
छ र सन्दकु र उहाँ बस् नहुुने ठाउँ मलाई फे र दखेाउनहुुने छ । 26 तर उहाँले यसो
भन् नहुुन्छ भन,े 'तसँगँ म शन् न छैन,' हरे, म यहाँ छु, उहाँलाई जे असल छ सो
उहाँले मलाई गन ुर्भएको होस ्।” 27 राजाले सादोक पजुारीलाई यसो पिन भन,े “के
ितमी दश होइनौ? सहरमा शा न्तसगँ फकर् र ित ा दईु छोरा, ित ा छोरा अहीमास र
अिबयाथारका छोरा जोनाथन ित ो साथमा छन ्। 28 हरे, मलाई जानकारी िदनलाई
ितमीबाट खबर नआएसम्म म अराबाको जघँारहरूमा प खर्ने छु ।” 29 त्यसलैे
सादोक र अिबयाथारले परमशे् वरको सन्दकु यरूशलमेमा नै िफतार् ल्याए र ितनीहरू
त्यहीं बसे । 30 तर दाऊद खाली खु ाले िहडंरे रुँद ै जतैनूको डाँडाको उकालो चढे र
ितनले आफ्नो िशर ढाकेका िथए । ितनीसगँ भएका हरेक मािनसले आआफ्ना िशर
ढाके र ितनीहरू रुँदै मािथ उकालो चढे । 31कसलैे दाऊदलाई भन्यो, “अहीतोपले
अब्शालोमसगँै ष ान् गनहरूिसत छ ।” त्यसलैे दाऊदले ाथर्ना गरे, “हे परम भ,ु
कृपा गरी, अहीतोपलेको सल्लाहलाई मखूर्तामा प रणत गन ुर्होस ् ।” 32 यस् तो
भयो, जब दाऊद बाटोको टाकुरामा आइपगुे जहाँ परमशे् वरको आराधना ग रन्थ्यो,
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तब अरकी हुशै आफ्नो लगुा च्यातरे िशरमा धलुो छरेर दाऊदलाई भटे्न आए, ।
33 दाऊदले ितनलाई भन,े “ितमी मसगँ गयौ भन,े ितमी मरेो िन म्त बोझ बन् ने छौ
। 34 तर ितमी सहरमा फकर गयौ र अबशालोमलाई यसो भन्यौ भन,े 'जसरी म
िवगतमा हजरुका बबुाको सवेक भएँ त्यसरी न,ै हे महाराजा, म हजरुको दास हुने
छु,' तब ितमीले मरेो खाितर अहीतोपलेको सल्लाहलाई गोलमाल पानछौ । 35 के
ितमीसगँ सादोक पजुारी र अिबयाथार हुने छैनन ् र? त्यसलैे ितमीले दरबारमा
राजाबाट ज-ेजे सनु्छौ सो कुरा ितमीले पजुारी सादोक र अिबयाथारलाई भन् नपुछर्
। 36 हरे, ितनीहरूका साथमा ितनीहरूका दईु छोरा सादोकका छोरा अहीमास र
अिबयाथारका छोरा जोनाथन छन ्। ितमीले सनुकेा सबै कुरा ितमीले ितनीहरूको
माध्याम ारा मकहाँ पठाउन ू।” 37 त्यसलैेअब्शालोम सहरिभ आइपगुरे यरूशलमे
वशे गदार् दाऊदका िम हूशै आए ।

16
1 दाऊद डाँडाको चचुरुोबाट अ लकित पर पगु्दा, मपीबोशतेको नोकर सीबा

केही गधाहरू जीन-काठी कसरे दाऊदलाई भटे्न आए । ितनमा दईु सयवटा रोटी,
एक सय झपु् पा िकसिमस, नभेारा एक सय झपु् पा र एक मशक दाखम िथए
। 2 राजाले सीबालाई भन,े “ितमीले यी कुरा िकन लएर आयौ?” सीबाले
जवाफ िदए, “गधाहरू राजाका घरानालाई सवार हुन, रोटी र नभेाराका डल्लाहरू
तपाईंका मािनसहरूले खान र दाखम चािह उजाडस् थानमा मिूछर्त हुनहेरूका लािग
िपउनलाई हुन ् ।” 3 राजले भन,े “त् यसो भए, ित ो मा लको नाित कहाँ छ?”
सीबाले राजालाई जवाफ िदए, “हने ुर्होस,् उनी यरूशलमेमा नै बसकेा छन,् िकनिक,
उनले भन,े 'इ ाएलको घरानाले आज मरेो बबुाको राज्य मलाई पनुस्थार्पना गन
छन'् ।” 4 तब राजाले सीबालाई भन,े “हरे, मपीबोशतेको अधीनमा भएका
सबै कुरा अब ित ो भयो ।” सीबाले जवाफ िदए, “हे मरेो मा लक महाराजा
म न तासाथ हजरुको साम ु िनहु रन् छु । मलैे हजरुको द ृ ष् टमा िनगाह पाउन
सकौं ।” 5 जब दाऊद राजा बहूरीमको निजक पगु,े त्यहाँबाट एक जना मािनस
शाऊलको कुलको गरेाका छोरा िशमी आयो । ऊ िहडं् दै गदार् उसले सराप् दै
गयो । 6 राजाको दाया र बायाितर फौजहरू र अङ्गरक्षकहरू भए तापिन उसले
दाऊदलाई र राजाका अिधकारीहरूलाई ढङ्गाले हान् यो । 7 िशमीले यसरी सराप,े
“गइहाल, यहाँबाट िनस्की जा, त ँ दषु् ट, त ँ रक् तपात गन मािनस ! 8 तैंले शाऊलको
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घरानािभ बगाएको रगतका लािग ितमीहरू सबलैाई परम भलुे जवाफ िदनभुएको
छ, जसको ठाउँमा तैंले राज् य गरेको छस ् । परम भलुे तरेो छोरा अब्शालोमलाई
राज्य िदनभुएको छ । तरेो सवर्नाश भएको छ िकनभने त ँ रक् तपातको मािनस होस ्
।” 9 त्यसपिछ सरूयाहका छोरा अबीशलैे राजालाई भन,े “यो मरेको कुकुरले
मरेो म लक महाराजालाई िकन सराप् न?े कृपया, पा र गएर त्यसको टाउको
काट्ने अनमुित मलाई िदनहुोस ् ।” 10 तर राजाले भन,े “ए सरूयाहका छोराहरू
ितमीहरूको मसगँ के सरोकार? सायद परम भलुे न,ै 'दाऊदलाई सराप' भनरे
त्यसलाई भन् नभुएको हुनाले त्यसले मलाई सराप् दै छ । अिन त्यसलाई 'ितमीले
राजालाई िकन सराप् दै छौ?' भनरे कसले भन् न सक्छ' ।” 11 त्यसलैे दाऊदले
अबीशै र आफ् ना सबै सवेकलाई भन,े “हरे, मरेो छोर, जो मरेो आफ्नै शरीरबाट
जन्मकेो हो, त् यसले नै मलाई मानर् खोज् छ । यो बने्यािमनीले झन ्मरेो िवनाश भएको
कित धरैे इच्छा गलार्? त्यसलाई छोिडदऊे र त्यसले सरापोस,् िकनिक परम भलुे
नै त् यसो गन आज्ञा त्यसलाई िदनभुएको छ । 12 सायद ममािथ आइपरेको यो कष् ट
परम भलुे हने ुर्हुने छ र आज त्यसले मलाई सरापकेोमा मलाई असल इनाम िदनहुुने
छ ।” 13 त्यसलैे दाऊद र ितनका मािनसहरू बाटोमा िहडं,े जबिक िशमीले डाँडाको
अक प िहडं्द,ै सराप्द,ै धलुो छद र ढुङ्गा हान्दै गए । 14 त्यसपिछ राजा र
ितनीसगँ भएका सबै मािनस थिकत भए र ितनीहरू राती रोिकंदा ितनले आराम
गरे । 15 अब्शालोमको र ितनीसगँ भएका इ ाएलका सबै मािनसका बारेमामा,
ितनीहरू यरूशलमेमा आए र अहीतोपले ितनीसगँै िथए । 16 जब दाऊदका िम
अरकी हूशै अब्शालोमकहाँ आए, तब हूशलैे अब्शालोमलाई भन,े “राजा अमर
रहुन ्! राजा अमर रहुन!्” 17अब्शालोमले हूशलैाई भन,े “ित ो िम ितको ित ो
बफदारीता यही हो? ितमी िकन ितनीिसत गएनौ?” 18 हूशलैे अब्शालोमलाई
भन,े “होइन, बरु, परम भु र यी मािनसहरू र इ ाएलका सारा मािनसले जसलाई
चनुकेा छन,् म त् यही मािनसको हुने छु र उसिैसत म बस् ने छु । 19 साथ,ै मलैे
कुन मािनसको सवेा गन ुर्? के मलैे ितनको छोराको उप स्थितमा सवेा नगन ुर्? मलैे
जसरी तपाईंको बबुाको साम ु सवेा गरेको छु त्यसरी नै म तपाईंको साम ु सवेा गन
छु ।” 20 तब अब्शालोमले अहीतोपलेलाई भन,े “हामीले के गन ुर्पछर् भन् ने बारेमा
हामीलाई तपाईंको सल्लाह िदनहुोस ् ।” 21 अहीतोपलेले अब्शालोमलाई जवाफ
िदए, “जानहुोस,् तपाईंको बबुाले दरबारको सरुक्षा गनर् छोड्नभुएका तपाईंको
बबुाका उपपत् नीहरूिसत सतु् नहुोस ् र तपाईं आफ्नो बबुा ित दगुर्न्ध हुनभुएको छ
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भनी सारा इ ाएललाई थाहा हुने छ । तब तपाईंसगँ भएका सबकैो हात ब लयो हुने
छ ।” 22 त्यसलैे ितनीहरूले दरबारको छतमा अब्शालोमको िन म्त पाल टाँगे र सारा
इ ाएलले दखे् ने गरी अब्शालोम आफ्नो बबुाका उपपत् नीहरूिसत सतुे । 23 अब
ती िदनहरूमा अहीतोपलेले िदएको सल्लाह परमशे् वर स्वयम ्को मखुबाट मािनसले
सनुकेो जस्तै हुन्थ्यो । दाऊद र अब्शालोम दवुलै े अहीतोपलेको सल्लाहलाई त्यसरी
नै लन्थे ।

17
1 त्यसपिछ अहीतोपलेले अब्शालोमलाई भन,े “अब म बा हजार मािनस

छान् ने छु र म उठ्ने छु र दाऊदलाई आज राती नै खदेने छु । 2 ितनी थिकत
र कमजोर हुदँा नै ितनीकहाँ म पगु् ने छु र ितनलाई भयङ् कर ासमा पान छु ।
ितनीसगँ भएका मािनसहरू भाग् ने छन ्र म राजालाई मा आ मण गन छु । 3 दलुही
आफ्नो दलुाहाकहाँ आएजस्तै सबै मािनसलाई म तपाईंकहाँ फकार्एर ल्याउने छु र
सबै मािनस तपाईंको अधीनमा शा न्तमा रहने छन ्।” 4 अहीतोपलेले भनकेो कुरा
अब्शालोम र इ ाएलका सबै धमर्-गरुुलाई मन पर् यो । 5 त्यसपिछ अब्शालोमले
भन,े “अरकी हूशलैाई पिन बोलाऊ र उनले के भन्छन ् हामी सनुौं ।” 6 जब
हूशै अब्बशालोमकहाँ आए, अब्बशालोमले उनलाई अहीतोपलेले भनकेा सबै कुरा
बताइिदए र हूशलैाई सोध,े “के हामीले अहीतोपलेले भनकेा कुरा गरौं? होइन भन,े
हामीलाई तपाईंको सल्लाह भन् नहुोस ् ।” 7 त्यसलैे हूशलैे अब्शालोमलाई भन,े
“अहीतोपलेले िदएका सल्लाह यस पटक ठक छैन ।” 8 हूशलैे थप,े “तपाईंले
आफ्नो बबुालाई िचन् नहुुन्छ र उहाँका मािनसहरू ब लया यो ाहरू छन,् ितनीहरू
िततो छन,् र ितनीहरू मदैानका बच् चा खोिसएका भालहुरूजस्ता छन ् । तपाईंको
बबुा एक यो ा हुनहुुन्छ । उहाँ आज फौजसगँ सतु् नहुुने छैन । 9 हने ुर्होस,् यित बलेा
उहाँ सायद कुनै खाडल वा अक ठाउँमा लिुकरहनभुएको छ । आ मणको सरुुमा
नै तपाईंका केही मािनसहरू मा रए भने सनु् ने जोसकैले भन् ने छन,् 'अब्शालोमसगँ
हुनहेरू माझ नरसहंार भएको छ ।' 10 त्यसपिछ िसहंको जस् तो हृदय हुने सबभैन्दा
िसपाही पिन भयभीत हुने छ, िकनभने तपाईंको बबुा वीर यो ा हुनहुुन्छ भनी सारा
इ ाएलले जान् दछ र उहाँसगँ भएका मािनसहरू धरैे ब लया छन ् । 11 त्यसलैे
दानदे ख बशेबासम्मका सबै इ ाएल तपाईंकहाँ भलेा भएर समु को बालवुा जि कै
असखं्या हुनपुछर् र तपाईं स्वयम ्य ु गनर् जानपुछर् भन् ने सल्लाह म तपाईंलाई िदन्छु
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। 12 त्यसपिछ हामीले उनलाई जहाँ भे ाए पिन उनमािथ जाइलाग् ने छौं र जिमनमा
शीत परेझैं हामीले उनलाई छोप् ने छौं । हामीले उनका मािनसहरू वा उनी स्वयम ्
एउटालाई पिन जीिवत छोड्ने छेनौं । 13 उनी सहरमा शरण लन्छन ् भन,े त् यस
सहरमा सारा इ ाएलले डोरी ल्याउने छन ्र त्यहाँ एउटा सानो ढुङ्गा पिन नभे टने
गरी त् यसलाई हामी िघसारेर नदीमा झान छौं ।” 14अिन अब्बशालोम र इ ाएलका
मािनसले भन,े “आरकी हूशकैो सल्लाह अहीतोपलेको सल्लाहभन्दा रा ो छ ।”
परम भलुेअब्शालोममािथ िवनाश ल्याउनको िन म्त अहीतोपलेको सल्लाह इन्कार
गन िनश् चय गन ुर्भएको िथयो । 15 तब हूशलैे सादोक र अिबयाथार पजुारीहरूलाई
भन,े “अहीतोपलेले अब्शालोम र इ ाएलका धमर्-गरुुहरूलाई यस् तो-यस् तो सल्लाह
िदए, तर मलैे अरू नै सल्लाह िदएको छु । 16अब चाँडो जाओ र दाऊदलाई खबर
गर । उनलाई भन, 'आज राती आराबाको जाँघरहरूमा छाउनी नलगाउनहुोस,् तर
कुनै पिन उपायले पा र तन ुर्होस,् न राजाका अिन उहाँको साथमा भएका सबै
मािनस समते नाश पा रने छन'् ।” 17 यित बलेा जोनाथन र अहीमास एन-रोगलेको
पानीको मलूमा प खर्रहकेा िथए । ितनीहरूले जान् नपुन कुरा एक जना दासी गएर
ितनीहरूलाई खबर गिथर्न,् िकनिक ितनीहरू सहरिभ गएर दे खने जो खममा पनर्
सक्दनैथे । जब खबर आउँथ्यो, तब ितनीहरू गएर राजालाई भन्थे । 18 तर योपल् ट
एक जना जवान मािनसले ितनीहरूलाई दखे्यो र अब्बशालोमलाई बतायो । त्यसलैे
जोनाथन र अहीमास तरुुन् तै गए र बहू रममा एक जना मािनसको घरमा आए जसको
आगँनमा एउटा इनार िथयो, जसिभ ितनीहरू पसे । 19 ती मािनसकी पत् नीले
त्यो इनारको ढकनी ल् याइन ् र इनारको मखु ढािकन ् अिन त् यसमािथ िबस् कुन
सकुाइन,् त्यसलैे इनारमा जोनाथन र अहीमास िथए भनरे कसलैे थाहा पाएनन ्
। 20 अब्शालोमका मािनसहरू त्यो घरकी स् ीकहाँ आए र भन,े “अहीमास र
जोनाथन कहाँ छन?्” ती स् ीले भिनन,् “ितनीहरू नदी तरेर गाइसके ।” त्यसलैे
ितनीहरूले व रप र हरेे र ितनीहरूलाई भे उन सकेनन,् तब ितनीहरू यरूशलमे फक
। 21 ितनीहरू गएपिछ जोनाथन र अहीमास इनारबाट बािहर िनस् के । उनीहरू
दाऊद राजालाई खबर िदन गए । ितनीहरूले उनलाई भन,े “उठ्नहुोस ्चाँडो नदी
तन ुर्होस, िकनभने अहीतोपलेले तपाईंको बारेमा यस् तो-यस् तो सल्लाह िदएका छन ्
।” 22 त्यसपिछ दाऊद र ितनीसगँ भएका सबै मािनस उठे र ितनीहरूले यदर्न नदी तरे
। िबहान उज् यालो हुदँासम्मा तीमध् ये यदर्न तनर् बाँकी कोही पिन िथएन । 23 जब
अहीतोपलेले आफ् नो सल्लाहको अनसुरण नभएको दखे,े उनले आफ्नो गधामा
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जीन-लगाम कसे र िवदा भए । उनी आफ्नो सहरमा भएको घरमा गए, आफ्ना
सबै कुरा िमलाए र आफूलाई झणु् डाए । यसरी उनी मरे र आफ्नै बबुाको िचहानमा
गािडए । 24 त्यसपिछ दाऊद महनोममा आए । अब्शालोमचाहीं र आफूिसत भएका
इ ाएलका सबै मािनसलाई लएर यदर्न नदी तरे । 25 अब्बशालोमले योआबको
स ामा अमासालाई फौजका कमाण् डर बनाएका िथए । अमासा इश् माएली यतेरेका
छोरा िथए, जो अबीगलेसगँ सतु े जो नाहाशकी छोरी र योआबकी आमा सरूयाहकी
बिहनी िथइ । 26 तब इ ाएल र अब्बशालोमले िगलादको जिमनमा छाउनी हाले
। 27 जब दाऊद महनोममा आएका िथए, अम् मोनीहरूको रब्बाका नाहाशका छोरा
शोबी अिन लो-दबेारका अम् मीएलको छोरा माकीर र रोगे लमबाट आएका िगलादी
बिजर्ल्ललैे 28 सतु् ने ओ ान र ओड्ने कम्बलहरू, भाँडाहरू, जौको िपठो भटेुको
अन् न, िसमी, दाल 29मह, नौनी, भडेा र दही ल्याए, तािक दाऊद र ितनीसगँ भएका
मसिनहरूले खान सकुन ् । यी मािनसले भनकेा िथए, “मािनसहरू उजाडस् थानमा
भोकाएका, थिकत, र ितखार्एका छन ्।”

18
1 दाऊदले आफूसगँ भएका िसपाहरूको ग न्त गरे र ितनीहरूमािथ हजारका

कप् तानहरू र सयका कप् तानहरू िनयकु् त गरे । 2 त्यसपिछ दाऊदले एक
ितहाइ िसपाहीलाई योआबको अधीनमा, अक एक ितहाइलाई सरूयहाहका छोरा
योआबका भाइ अबीशकैो अधीनमा, र अक एक ितहाइलाई िग ी इ कैो
अधीनमा पठाए । राजाले फौजलाई भन,े “म आफै पिन ितमीहरूसगँ नै जाने छु ।”
3 तर मािनसहरूले भन,े “तपाईं य ु मा जान ु हुदँनै, िकनिक भाग्यौं भन,े ितनीहरूले
हा ो वास् ता गन छैनन ्वा हामी आधा नै मरे पिन ितनीहरूले वास् ता गन छैनन ्। तर
तपाईं त हामीजस् ता दश हजार बराबर हुनहुुन्छ ! यसकारण तपाईं हामीलाई सहरबाट
नै सहायता गनर् तयार हुनहुोस ् ।” 4 त्यसलैे राजाले ितनीहरूलाई जवाफ िदए,
“ितमीहरूलाई जे उ म लाग्छ म त्यही गन छु ।” जब सबै फौज सय र हजारको
सङ् ख् यामा िनस् केर गए, तब राजाचािहं सहरको ढोकामा खडा भए । 5 राजाले
योआब, अबीशै र इ लैाई आज्ञा िदए, “त्यो जवान केटा अब्शालोमिसत मरेो
खाितर कोमलतासाथ वहार गर ।” राजाले अब्शालोमको बारेमा कप् तानहरूलाई
यस्तो आज्ञा िदएका छन ्भनी सबलैे सनुे । 6 त्यसलैे फौज गाउमँा इ ाएलको िवरु
लड्न गए । लडाइँ इ ाइमको जङ्गलमा फै लयो । 7 दाऊदका िसपाहीहरूका
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साम ु त् यहाँ इ ाएलका फौजलाई परास् त भयो । त्यस िदन त्यहाँ यित ठुलो नरसहंार
भयो िक िबस हजार मािनसहरू मा रए । 8 लडाइँ सारा गाउभँ र नै फै लयो र
तरवारले भन्दा पिन धरैे जङ्गलले नै मािनसहरूलाई नाश पार् यो । 9 अब्शालोमले
दाऊदका केही िसपाहीलाई भटेे । अब्शालोम आफ्नो खच् चरमा सवार िथए र त् यो
खच् चर बाक् लो हाँगा भएको फलाँटको ठुलो रुखमिुनबाट गयो र ितनको टाउको
रुखका हाँगाहरूमा नै अ ड्कयो । ितनले चढकेा खच् चर िहिंडरहदँा ितनीचािहं
आकाश र जिमनको िबचमा झु ण्डरहे । 10 कसलैे यो दखे् यो र योआबलाई भन् यो,
“हने ुर्होस,् मलैे अब्शालोम फलाँटको रुखमा झु ण्डरहकेो दखेें !” 11 योआबले
आब्शालोमबारे बताउने   त्यो मािनसलाई भन,े “हरे, तैंले त्यसलाई दे खस!् तैंले
िकन त्यसलाई जिमनमा ढा लनस?् मलैे तलँाई दश शकेेल चाँदी र एउटा पटेी िदने
िथएँ ।” 12 त्यो मािनसले योआबलाई भन्यो, “मलैे हजार शकेेल चाँदी पाएको
भए पिन म राजाको छोराको िवरु आफ् नो हात उठाने िथइन,ँ िकनभने तपाईं,
अबीशै र इ लैाई राजाले यसो भनरे आज्ञा िदनभुएको कुरा हामी सबलैे सनुकेा
िथयौं, 'जवान मािनस अब्शालोमलाई कसलैे नछोओस ्।' 13 मलैे झटु बोलरे मरेो
जीवनलाई खतरामा पारेको भए (र राजाबाट कुनै कुरा लकु् दनै ), तपाईंले मलाई
त्यग् नहुुने िथयो ।” 14 तब योआबले भन,े “म तरेो लािग पखर्ने छैन ँ ।” त्यसलैे
योआबले आफ्नो हातमा ितन वटा भालाहरू लए र अब्शालोम अझै जीिवत नै
फलाँटको रुखमा झु ण्डरहदँा ितनको मटुुमा रोिपिदए । 15 त्यसपिछ योआबको
हितयार बोक् ने दश जना मािनसले अब्शालोमलाई घरेा हाल,े ितनलाई आ मण गरे
र ितनलाई मारे । 16 तब योआबले तरुही फुके र इ ाएललाई खदे् न छोडरे फौज
फिकर् यो, िकनिक योआबले फौजलाई रोके । 17 ितनीहरूले अब्शालोमलाई लए
र ितनलाई जङ्गलको एउटा ठुलो खल्डोमा फा लिदए । सबै इ ाएल हरेक मािनस
आफ्नो घरितर भागरे जाँदा ितनीहरूले अब्शालोमलाई ढुङ्गाको ठुलो थु ोमिुन
गाडे । 18 अब्शालोम आफू जीिवत नै हुदँा राजाको बसेीमा ठुलो ढुङ्गाको एउटा
स्मारक िनमार्ण गरेका िथए, िकनिक ितनले भन,े “मरेो नाउलँाई िनरन् तरता िदन
मरेो कुनै छोरा छैन ।” ितनले स्तम्भलाई आफ्नै नाउबँाट नाम िदए, त्यसलैे आजको
िदनसम्म पिन त् यसलाई अब्शालोमको स्मारक भिनन्छ । 19 त्यसपिछ सादोकका
छोरा अहीमासले भन,े “परम भलुे राजालाई कसरी उहाँका श हुरूका हातबाट
छुटकारा िदनभुएको छ भन् ने शभुखबर लएर मलाई राजाकहाँ दौडरे जान िदनहुोस ्
।” 20 योआबले ितनलाई भन,े “आज ितमी खबर लाने छैनौ । ितमीले यो काम
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अक िदन गन ुर्पछर् । आज ितमीले कुनै समाचार लाने छैनौ िकनभने राजाको छोरा
मरेको छ ।” 21 त्यसपिछ योआबले कूशीलाई भन,े “जा, तैंले जे दखेकेो छस ्
त् यो राजालाई भन ्।” कूशीले योआबलाई दण्डवत गरे र दौडे । 22 तब सादोकका
छोरा अहीमासले योआबलाई फे र पिन भन,े “जसेकैु भए पिन, कृपया मलाई
दौडरे जान र कूशीको पिछ-पिछ लाग् न िदनहुोस ् ।” योआबले जवाफ िदए, “हे
मरेो छोरो, ितमीले यो खबरको िन म्त कुनै इनाम पाउने छैनौ भन् ने दखेरे पिन ितमी
िकन दौिडन चाहन्छौ?” 23 अहीमासले भन,े “जसेकैु होस,् म दौडने छु ।”
त्यसलैे योआबले ितनलाई जवाफ िदए, “दौड ।” अिन अहीमास मदैानको बाटो
हुदँै दौडे र कूशीलाई उिछने । 24 यित बलेा दाऊद िभ ी र बािहरी ढोकाको िबचमा
बिसरहकेा िथए । रक्षा बस् ने मािनस पखार्लको छतमा गए र आफ् ना आखँाले हरेे
। जसै ितनले हरेे, एक जना मािनस एक् लै दौडरे निजक आइरहकेो ितनले दखेे ।
25 रक्षकले ठुलो सोरले कराए र राजालाई भने । तब राजाले भन,े “त्यो एकलै
छ भन,े त्यसको मखुमा खबर हुनपुछर् ।” त् यो धावक निजक आइपगुे र सहरको
निजकै आए । 26 त्यसपिछ ती रक्षकले अक मािनस पिन दौडरे आइरहकेो दखेे र
ती रक्षकले ढोकाको पाललेाई भन,े “हरे,अक मािनस पिन एक्लै दौडरे आइरहकेो
छ ।” राजाले भन,े “त्यसले पिन खबर ल्याउदँै छ ।” 27 त्यसलैे ती रक्षकले भन,े
“अिगल्लो मािनसको दौडाइ सादोकका छोरा अहीमासको जस्तो छ ।” राजाले
भन,े “ितनी असल मािनस हुन ् र रा ो खबर लएर आउँदै छन ् ।” 28 त्यसपिछ
अहीमासले कराए र राजालाई भन,े “सबै ठक छ ।” ितनले आफ् नो अनहुार
भईुंमा धोप्टो पारेर राजालाई दण्डवत ् गरे र भन,े “परम भु तपाईंको परमशे् वर
धन्यको होऊन ्! मरेो म लक महाराजाको िवरु मा खडा हुने मािनसहरूलाई उहाँले
हजरुको हातमा समु्पनभुएको छ । 29 त्यसलैे राजाले जवाफ िदए, “त् यो जवान
अब्शालोम ठकै छ?” अहीमासले जवाफ िदए, “जब योबले म महाराजाको
सवेकलाई हजरुकहाँ पठाए, तब मलैे ठुलो खलेाबलै दखेें, तर यो के हो भनी मलाई
थाहा भएन ।” 30 त्यसपिछ राजाले भन,े “ह टजाऊ र यहाँ खडा होऊ ।” त्यसलैे
अहीमास छेउितर लागे र खडा भए । 31 कूशी पिन तरुुन्तै आइपगुे र भन,े “मरेो
मा लक महाराजालाई असल खबर छ, िकनिक परम भलुे आज तपाईंको िवरु
खडा हुने सबलैाई बदला लनभुएको छ ।” 32 त्यसपिछ राजाले कूशीलाई भन,े
“त् यो जवान अब्शालोम ठकै छ?” ती कूशीले जवाफ िदए, “मरेो मा लक
महाराजाका श हुरू र हजरूलाई हािन गनर् खडा हुने सबलैाई त्यो जवान मािनसलाई



18:33 xxxvii २ शमएूल 19:10

जस्तै हुनपुछर् ।” 33 अिन राजा गिहरो शोकमा परे र ितनी ढोकामािथको कोठामा
गए र रोए । जसै ितनी िहडं,े ितनले िवलाप गरे, “ए मरेो छोरा ए अब्शालोम, ए
मरेो छोरा अब्शालोम! बरु म ित ो स ामा मरेको भए हुन्थ्यो िन, ए अब्शालोम, ए
मरेो छोरा, ए मरेो छोरा !”

19
1 योआबलाई भिनयो, “हने ुर्होस,् राजाले अब्शालोमको िन म्त रुँदै र िवलाप गद

छन ्।” 2 त्यसलैे त्यस िदनको िवजय सारा फौजको िन म्त शोकमा प रणत भयो,
िकनिक फौजले सनुे िक, “राजाले आफ्नो छोराको िन म्त िवलाप गद छन ् ।”
3 जसरी य ु हारेर लाजमा परेका मािनसहरू य ु बाट सटुुक् क भाग् छन,् त् यसरी नै
त् यो िदन सपाहीहरू चपुचाप सटुुक् क सहरिभ पस् नपुरेको िथयो । 4 राजाले आफ्नो
िशर ढाके र ठुलो सोरमा कराए, “ए मरेो छोरा ए अब्शालोम, ए अब्शालोम, ए मरेो
छोरा, ए मरेो छोरा !” 5 तब योआब राजाको घरिभ पसे र उनलाई भन,े “आज
तपाईंले आफ्नो सारा िसपाहीको महुार लाजमा पान ुर्भएको छ, जसले आज तपाईंको
जीवन, तपाईंका छोराहरूका र तपाईंका छोरीहरूका र तपाईंका पत् नीहरूका जीवन
र तपाईंका उपपत् नीहरूका पत् नीहरूको जीवन बचाए, 6 िकनभने जसले तपाईंलाई
घणृा गछर् त्यसलाई तपाईंले मे गन ुर्हुन्छ र जसले तपाईंलाई मे गछर् त्यसलाई
तपाईं घणृा गन ुर्हुन्छ । िकनिक कमाण् डरहरू र िसपाहीहरू तपाईंका िन म्त केही
होइनन ्भन् ने कुरा आज तपाईंको दखेाउनभुएको छ । आज मलाई िवश् वास भयो िक
अब्शालोम बाँचकेो भए र हामी सबै मरेको भए तपाईं खसुी हुनहुुन्थ्यो । 7यसकारण
अब उठ्नहुोस ्र बािहर जानहुोस ्र आफ्नो िसपाहीहरूसगँ दयापवूर्क कुरा गन ुर्होस,्
िकनिक म परम भकुो नाउमँा शपथ खान्छु, तपाईं जानभुएन भन,े आज राती
तपाईंसगँ एक जना परुुष पिन रहने छैन । त्यो तपाईंको जवान अवस्थादे ख
अिहलसेम्म घटेका सबै भन्दा खराब कुरा हुने छ ।” 8 त्यसलैे राजा उठे र सहरको
ढोकामा बस,े र सबै मािनसलाई यसो भिनयो, “हरे, राजा ढोकामा बसकेा छन ्।”
अिन सबै मािनस राजाको साम ु आए । त् यित बलेा इ ाएलका सबै मािनस भगरे
आआफ्ना घरमा गएका िथए । 9 इ ाएलका सारा कुलमा सबै मािनसले यसो भन् दै
आपसमा बहस गद िथए, “राजाले हामीलाई हा ा श हुरूका हातबाट बचाए, र
उनले हामीलाई प लश् तीहरूका हातबाट पिन बचाए, तर उनी अिहले अब्शालोमको
कारणले दशेबाट भागकेा छन ् । 10 हामीले अिभषके गरेको अब्शालोम य ु मा
मरेका छन ्। त्यसलैे राजालाई िफतार् ल्याउने बारेमा िकन ितमीहरू केही बोल्दनैौ?”
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11 राजाले सादोक र अिबयाथार पजुारीहरूलाई यसो भन् ने खबर पठाए, “यहूदाका
धमर्-गरुुहरूलाई सोध, 'राजालाई उनको दरबारमा िफतार् ल्याउन सबै इ ाएलको
कुरा उनको पक्षमा भएको हुनाले राजालाई उनको दरबारमा ल्याउन ितमीहरू िकन
अ न्तम हुन् छौ? 12 ितमीहरू मरेो दाजभुाइ, मरेो मास ु र हाड हौ । तब राजालाई
िफतार् ल्याउन ितमीहरू िकन अ न्तम हुन् छौ?' 13 त्यसपिछ अमासालाई भन,
'के ितमी मरेो मास ु र मरेो हाड होइनौ? आज उ ान्त ितमी यआबको स ामा मरेो
फौजको कमाण् डर भएनौ भने परमशे् वरले मलाई यसै वा योभन्दा बढी गरून'् ।”
14 त्यसलैे ितनले यहूदाका सबै मािनसका हृदयहरू एक जना मािनसको झैं गरी
िजते । ितनीहरूले राजाकहाँ यसो भन् ने खबर पठाए, “तपाईं र तपाईंका सबै मािनस
फकर् नहुोस ् ।” 15 त्यसलैे राजा फक र यदर्नमा आए । अब यहूदाका मािनसहरू
िगलगालमा आए अिन राजालाई यदर्न वा र ल्याए । 16 बने्यािमनी गरेाका छोरा
िशमी पिन बहूरीमबाट यहूदाका मािनसहरूसगँै हतार-हतार राजालाई भटे्न आए ।
17 ितनीिसत त्यहाँ बने्यामीन कुलका मािनसहरू एक हजार जना िथए, र शाऊलका
सवेक सीबा, ितनका पन् जना छोरा र ितनीसगँै िबस जना सवेक िथए । 18 ितनीहरू
राजालाई ल्याउन र उनलाई जे असल लाग्छ सो गनर् पा र गए । गरेाका छोरा
िशमीले यदर्न तनर् सरुु गनर्अिग राजालाई साष् टङ्ग दण् डवत ् गरे । 19 िशमीले
राजालाई भन,े “मरेो मा लक महाराजाले यरूशलमे छोडकेो िदन हजरुका दासले
गरेको कुरा मनमा न लनहुोला वा दोषी नठहराउनहुोला । कृपया, यसलाई राजाले
हृदयमा नराख् नहुोला । 20 िकनिक हजरुको दासले पाप गरेको छ भनी जानकेो छ ।
हने ुर्होस,् म आज योसफेको सबै कुलबाट मरेो मा लक महाराजालाई भटे्न आउनमेा
म पिहलो भएको छु ।” 21 तर सरूयाहका छोरा अबीशलैे जवाफ िदएर भन,े “के
िशमीलाई यसको िन म्त मन ुर् पदन िकनभने त् यसले परम भकुा अिभिषक् तलाई
सरापकेो छ?” 22 तब दाऊदले भन,े “ए सरूयाहका छोराहरू ितमीहरूको मसगँ
के सरोकार, िक ितमीहरू आज मरेो िवरोधीहरू हुन्छौ? के आजको िदन इ ाएलमा
कुनै मािनसलाई मा रने छ र? िकनिक आज म इ ाएलका राजा हु ँ भन् ने कुरा
मलाई थाहा छैन र?” 23 त्यसलैे राजाले िशमीलाई भन,े “ितमी मन छैनौ ।”
त्यसलैे राजाले शपथसिहत ितनलाई ितज्ञा गरे । 24 त्यसपिछ शाऊलका नाित
मपीबोशते राजालाई भटे्न तल आए । ितनले राजा गएको िदनदे ख उनी शा न्तसगँ
घर नफकसम्म उनले आफ्नो खु ाको नङ्ग काटेका िथएनन,् न दा ी नै काटे न
लगुा नै धोएका िथए । 25 त्यसलैे जब ितनी यरूशलमेबाट राजालाई भटे्न आए,
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राजाले ितनलाई भन,े “ए मपीबोशते, ितमी िकन मसगँ गएनौ?” 26 ितनले जवाफ
िदए, “ए मरेो मा लक महाराजा, मरेो सवेकले मलाई धोका िदयो, िकनिक मलैे
भनें, 'म गधामा जीन-लगाम लगाउने छु, तािक म यसमा चढ्न र राजासगँ जान
सकँू, िकनभने हजरुको सवेक लङ्गडो छ ।' 27 म हजरुको सवेकको बारेमा मरेो
सवेक सीबाले हजरुसगँ िनन्दा गरेको छ । तर मरेो मा लक महाराजा स्वद ूर्तजस्तो
हुनहुुन्छ । यसकारण, तपाईंको द ृ ष् टमा जे असल छ त्यही गन ुर्होस ्। 28 िकनिक
मरेो मा लक राजाको साम ु मरेो बबुाको सबै घराना मतृ मािनसहरू िथए, तर हजरुले
आफ्नो सवेकलाई आफ्नै टेबलमा खानमेध्यकेो बनाउनभुयो । यसकारण म अझै
राजासगँ पकुारा गन ुर्पन मरेो के अिधकार छ र?” 29 तब राजाले ितनलाई भन,े
“अझ अरू बलेीिबस् तार िकन गन ुर्? ितमी र सीबाले जिमन बाँड् नपुछर् भनी मलैे
िनणर्य गरेको छु ।” 30 मपीबोशतेले राजालाई जवाफ िदए, “होस,् त्यसलैे सबै
लजैाओस,् िकनभने मरेो मा लक महाराजा आफ्नो घरमा सरुिक्षत आउनभुएको
छ ।” 31 त्यसपिछ रोगलेीमबाट िगलादी बिजर्ल्लै तल आए राजासगँै यदर्न तरे र
ितनी राजासगँै यदर्न पा र गए । 32 यित बलेा बिजर्ल्लै धरैे व ृ , असी वषर्का भएका
िथए । राजा महनोममा बस् दा ितनले राजालाई सबै खा न् नहरू िदएका उपलब्ध
गरेका िथए, िकनभने ितनी धरैे धनी मिनस िथए । 33 राजाले बिजर्ल्ललैाई भन,े
“मसगँै आउनहुोस ्र मसगँ यरूशलमे बस् नलाई म तपाईंलाई बन्ध िमलाउने छु ।”
34 बिजर्ल्ललैे राजालाई जवाफ िदए, “मरेो जीवनका वषर्हरूमा कित िदन बाँकी
छन ् र तािक म महाराजासगँ यरूशलमेमा जाऊँ? 35 म असी वषर् भएँ । के म
असल र खराब िबच िभन् नता छु ाउन सक्छु र? के हजरुको सवेकले के खायो र
के िपयो भनी स्वाद लन सक्छ र? कै मलैे गायक परुुष र गायक मिहलाको सोर
अझै सनु् न सक्छु र? अिन हजरुको सवेक मरेो मा लक महाराजाको िन म्त िकन
बोझ बन् न ु र? 36 हजरुको सवेक महाराजासगँ यदर्न पा रसम्म मा जान चाहन्छ
। महाराजाले मलाई िकन यस्तो इनाम िदनहुुन्छ? 37 कृपया आफ्नो सवेकलाई घर
फकर् न िदनहुोस,् तािक मरेो आफ्नै सहरमा मरेो बबुा र आमाको िचहानको छेउमा
म मनर् पाऊँ । तर हने ुर्होस,् हजरुको सवेक िकमहाम छ । मरेो मा लकसगँ त्यही नै
जाओस ्र हजरुलाई जे असल लाग्छ सो त्यसको िन म् त ग रिदनहुोस ्।” 38 राजाले
जवाफ िदए, “िकमहाम मसगँै जाने छ, र म त्यसको िन म्त तपाईंलाई जे असल
लाग्छ सो म गन छु र तपाईंले मबाट जे इच्छा गन ुर्हुन् छ सो म तपाईंको िन म्त
गन छु ।” 39 त्यसपिछ सबै मािनसहरूले यदर्न तरे र राजाले पिन यदर्न तरे, अिन
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राजाले बिजर्ल्ललैाई चमु्बन गरेर ितनलाई आिशष ् िदए । तब बिजर्ल्लै ितनको
आफ्नै घरमा फक । 40 यसरी राजा पा र िगलगालमा आए र िकमहाम उनीसगँै
पा र आए । यहूदाका सबै फौज र इ ाएलका आधा फौजले राजालाई लएर आए ।
41चाँडै इ ाएलका सबै मािनस राजाकहाँ आउन लागे र राजालाई यसो भन् न लाग,े
“हा ा दाजभुाइ अथार्त ् यहूदाका मािनसहरूले हजरुलाई िकन चोरेर लगकेा छन,्
र महाराजा उहाँका प रवारलाई र दाऊदका सबै मािनसलाई उहाँसगँै यदर्न वा र
परु् याएका छन?्” 42 त्यसलैे यहूदाका मािनसहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई
जवाफ िदए, “िकनभने राजा हामीसगँ अझ धरैे निजकबाट सम्ब न्धत हुनहुुन् छ
। तब ितमीहरू यसबारे िकन रसाउछँौ? के महाराजाले ितन ुर्पन गरी हामीले
कुनै कुरा खाएका छौं र? के उहाँले हामीलाई कुनै उपहार िदनभुएको छ
र?” 43 इ ाएलका मािनसहरूले यहूदाका मािनसहरूलाई जवाफ िदए, “हामीसगँ
महाराजासगँ सम्ब न्धत दश कुल छन,् त्यसलैे दाऊदसगँ ितमीहरूको भन्दा धरैे
अिधकार हामीिसत छ । तब ितमीहरूले हामीलाई िकन तचु् छ ठान् यौ? के हा ो
राजालाई िफतार् ल्याउने हा ो स्ताव पिहले सनुवुाइ हुनपुदनथ्यौ?” तर यहूदाका
मािनसहरूका वचनहरू इ ाएलका मािनसहरूका वचनभन्दा धरैे रुखो िथयो ।

20
1 त्यही ठाउँमा बने्यािमनी िब ीको छोरो शबेा नाउकँो एक जना समस् या उत् पन् न

गराउने मािनस िथयो । त्यसले तरुही फुक्यो र भन्यो, “दाऊदसगँ हा ो कुनै िहस्सा
छैन, न त ियशकैो छोरासगँ हा ो कुनै उ रािधकार नै छ । ए इ ाएल, हरेक
मािनस आआफ्ना घर जाओ ।” 2 त्यसलैे इ ाएलका सबै मािनसले दाऊदलाई
छोडे र िब ीको छोरा शबेाको पिछ लागे । तर यहूदाका मािनसहरू यदर्न दे ख
यरूशलमेसम्म नै आफ् ना राजाको पिछपिछ गए । 3जब दाऊद यरूशलमेमा आफ्नो
दरबारमा आए, तब उनले दरबारको हरेचाह गनर् छोडकेा दश जना पत् नीलाई लए
र ितनले उनीहरूलाई पालकेो अधीनमा एउटा घरमा राखे । उनले उनीहरूलाई
चािहने सबै कुरा जटुाइिदए, तर ितनी फे र उनीहरूसगँ सतुनेन ्। त्यसलैे उनीहरूको
मतृ्यकुो िदनसम्म नै ितनीहरूलाई नजरबन्द ग रयो, यसरी उनीहरू िवधवाहरू भएझैं
बसे । 4 त्यसपिछ राजाले अमासालाई भन,े “तीन िदनिभ यहूदाका मािनसहरूलाई
एकसाथ भलेा गर । ितमी पिन यहाँ हुनपुछर् ।” 5 त्यसलैेअमासा यहूदालाई बोलाउन
गए तर ितनलाई राजाले तोकेको समयभन्दा ितनी िढला भए । 6 त् यसलैे दाऊदले



20:7 xli २ शमएूल 20:18

अबीशलैाई भन,े “अब िब ीका छोरा शबेाले हामीलाई अब्शालोमले भन्दा धरैे
हािन गन छ । ित ो मा लकका सवेकहरू, अथार्त ् मरेा िसपाहरूलाई लएर जाऊ
र त्यसलाई खदे न त्यसले िकल्लाबन्दी गरेको सहर भे ाउने छ र हा ा नजरबाट
उ म्कने छ ।” 7 त्यसपिछ योआबका मािनसहरू, करेतीहरू, पलथेीहरू र सबै
वीर यो ासगँै त्यसको पिछपिछ गए । ितनीहरूले िब ीको छोरो शबेालाई खदेन
यरूशलमेबाट िवदा भए । 8 जब ितनीहरू िगबोनको ठुलो ढुङ्गामा िथए, तब
अमासा ितनीहरूलाई भटे्न आए । योआबले हाितयार सिहतको जङ्गी पोशाक
लगाएका िथए जसको कम्मरमा पटेी र त्यसमा दापमा छुरा हुन्थ्यो । जसै ितनी अिग
बढ,े छुरा खस्यो । 9 त्यसलैे योआबले अमासालाई भन,े “हे मरेो भाइ, ितमीलाई
ठकै छ?” योआबले अमासालाई चमु्बन गनर् दा ीमा समाते । 10 अमासाले

योबको दे े हातमा भएको छुरालाई ख्यालै गरेनन ् । योआबले अमासाको पटेमा
रोिपिदए र ितनको आन् ाभुडँी जिमनमा झर् यो । योआबले ितनलाई अक पटक
हार गरेनन ्र अमासा मरे । यसरी योआब र ितनको भाइ अबीशलैे िब ीका छोरो

शबेालाई पछ् याउदँै गए । 11 योआबका मािनसमध् ये एक जना अमासाको छेउमा
खडा भयो र त्यो मािनसले भन्यो, “त् यो जसले योआबको पक्ष लन् छ र त् यो जो
दाऊदको पक्षमा छ, त् यसले योआबलाई पछ् याओस ्।” 12 अमासा िबच बाटोमा
आफ्नै रगतमा यताउता प ल् टरहे । सबै मािनस चपुचाप खडा भएको त्यो मािनसले
दखेपेिछ त्यसले अमासालाई िघसारेर बाटोदे ख बािहर खतेमा लग् यो । त्यसले
लासमािथ कपडाले छोिपिदयो िकनभने उसको छेउमा आउने हरेक मािनस खडा
भएको त् यसले दखे् यो । 13 अमासालाई बाटोदे ख बािहर लगपेिछ िब ीको छोरो
शबेालाई खदे् न सबै मािनसले योआबलाई प ाए । 14 शबेा इ ाएलका सबै कुल
हुदँै गएर बथे-माकाको हिबलमा पगु् यो र बरीहरूका सारा दशेबाट भएर गयो जो
एकसाथ भलेा भए र शबेाको पिछ लागे । 15 ितनीहरूले त्यसलाई बथे-माकाको
हािबलमा भे ाए र घरेाबन्दी गरे । ितनीहरूले सहरको िवरु एउटा घरेा-मचान बनाए
। योआबसगँ भएका सबै फौजले पखार्ललाई ढाल् नलाई त् यसमा िहकार्उन लागे
। 16 त्यसपिछ एक जना ब ु मान स् ीले सहरबाट कराएर भिनन,् “ए योआब,
सनु् नहुोस,् कृपया सनु् नहुोस ् ! मरेो निजक आउनहुोस ् र म तपाईंसगँ कुरा गनर्
सक् छु ।” 17 त्यसलैे योआब ितनको निजक गए र ती स् ीले भिनन,् “के तपाईं
योआब हुनहुुन्छ?” ितनले जवाफ िदए, “म हु ँ ।” तब ितनलाई उनले भिनन,्
“तपाईंकी दासीको कुरा सनु् नहुोस ्।” ितनले जवाफ िदए, “म सनु् दै छु ।” 18 तब
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उनले भिनन,् “ ाचीन समयमा ितनीहरू भन् ने गथ, 'िनश् चय हिबलमा सल्लाह
लन जाऊ,' र त्यो सल्लाहले कुरा िमल्थ्यो । 19 इ ाएलको सबभन्दा शा न्तपणूर्

र िवश् वासयोग्य हा ै सहर हो । तपाईंले इ ाएलको आमा सहरलाई नाश गनर्
खोज् दै हुनहुुन् छ । तपाईंले परम भकुो उ रािधकारलाई िकन िनल् न चाहनहुुन्छ?
20 त्यसलैे योआबले जवाफ िदए र भन,े “मलैे सहर िनल् ने वा नाश गन कुरा मबाट
दरू रहोस ् । 21 त्यो सत्य होइन । तर िब ीको छोरा शबेा नाउँ गरेका ए ाइमको
पहाडी दशेको एक जना मािनसले दाऊद राजाको िवरु मा आफ् नो हात उठाएको
छ । त्यसलाई मकहाँ स ु म् पिदनहुोस ् र म सहरबाट पिछ हट्ने छु ।” ती स् ीले
योआबलाई भिनन,् “त्यसको टाउको पखार्लबाट बािहर तपाईंकहाँ फा लने छ ।”
22 त्यसपिछ ती स् ी आफ् नो ब ु मा सबै मािनसकहाँ गइन ्। ितनीहरूले िब ीका
छोरा शबेाको टाउको काटे र त् यो बािहर योआबकहाँ फा लिदए । तब योआबले
तरुही फुके र ितनका मािनसहरूले सहर छोडरे हरेक मािनस आआफ्नो घर गए ।
अिन योआबचािहं यरूशलमेमा राजाकहाँ फक । 23 अब योआबचािहं इ ाएलका
सबै फौजका कमाण् डर िथए, र यहोयादाका छोरा बनायाह करेतीहरू र पलथेीहरूका
अिधकृत िथए । 24 अदोनीरामचािहं ज् यालािबना काम गनहरूका अिधकृत िथए
र अहीलदूका छोरा यहोशापात लखेापाल िथए । 25 शभेा शास् ी र सादोक तथा
अिबयाथार पजुारीहरू िथए । 26 याईरी ईरा दाऊदका मखु्य सवेक िथए ।

21
1 दाऊदको समयमा तीन वषर्सम्म अनकाल पर् यो र दाऊदले परम भकुो

महुारको खोजी गरे । त्यसलैे परम भलुे भन् नभुयो, “यो अिनकाल शाऊल र
ितनका हत्यारा प रवारको कारणले भएको हो, िकनभने त् यसले गोबोनीहरूलाई
मार् यो ।” 2 अब िगबोनीहरूचािहं इ ाएलका मािनसहरू िथएनन ्। ितनीहरू बाँकी
रहकेा एमोरीमध्यकेा िथए । इ ाएलका मािनसहरूले ितनीहरूलाई नमान शपथ
खाएका िथए, तर शाऊलले इ ाएल र यहूदाको मािनसहरूको िन म्तको जोशले
गदार् ितनीहरू सबलैाई मान कोिसस गरे । 3 त्यसलैे दाऊदले िगबोनीहरूलाई
एकसाथ बोलाए र ितनीहरूलाई भन,े “मलैे ितमीहरूको िन म्त के गन ुर्पछर्? मलैे
कसरी ाय श् चत गनर् सक्छु, तािक परम भकुो भलाइ र ितज्ञा पाएका उहाँका
मािनसहरूलाई ितमीहरूले आिशष ्िदन सक् छौ?” 4 िगबोनीहरूले ितनलाई जवाफ
िदए, “हामी र शाऊल वा ितनका प रवारका िबचमा सनु वा चाँदीका कुरा होइन
। यसै गरी हामीले इ ाएलका कुनै मािनसलाई मान होइन ।” दाऊदले जवाफ
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िदए, “मलैे ितमीहरूको िन म्त के गन ुर्पछर्, ितमीहरू के भन्छौ?” 5 ितनीहरूले
राजालाई जवाफ िदए, “हामी सबलैाई मानर् खोज् ने मािनस जसले हा ो िवरु
ष ान् गरे, तािक हामी अिहले नाश भएका छौं र इ ाएलको िसमानािभ हा ो
स्थान छैन, 6 ितनको सन् तानबाट सात जना मािनसलाई हामीकहाँ स ु म् पयोस ् र
हामीले ितनीहरूलाई परम भु ारा चिुनएको शाऊलको िगबामा परम भकुो साम ु
झनु् ाउने छौं ।” त्यसलैे राजाले भन,े “म ितमीहरूलाई ती िदने छु ।” 7 तर
दाऊद र शाऊलका छोरा जोनाथन, ितनीहरूका िबचमा भएको परम भकुो शपथको
कारणले गदार् राजाले जोनाथनका छोरा मपीबोशतेलाई छोिडिदए । 8 तर राजाले
अय्याकी छोरी रश् पाका दईु जना छोराला जसलाई त् यसले शाऊलबाट जन्माएकी
िथई उनीहरूको नाउँ आरमोनी र मपीबोशते िथयो । अिन दाऊदले मिहलोती
बिजर्ल्लकैा छोरा अ ीएलबाट शाऊलकी छोरी मरेाबले जन्माएकी पाँच जना
छोरालाई लए । 9 ितनले उनीहरूलाई िगबोनीहरूको हातमा समु् पे । ितनीहरूले
उनीहरूलाई परम भकुो साम ु पहाडमा झणु्डाए र उनीहरू सातै जना एकसाथ मरे ।
उनीहरूलाई जौको कटनीको सरुुमा कटनी गन सरुुका िदनहरूमा मा रएका िथए ।
10 अय्याकी छोरी रश् पाले भाङ् ा लइन ्र ती लाशहरूको छेउमा आफ् नो िन म् त
त् यो ओछ् याएर कटनीको सरुुदे ख आकाशबाट ितनीहरूमािथ पानी नपरेसम्म नै
बिसरा खन ्। ितनले ती लाशहरूलाई िदनमा आकाशमा उड्ने चराहरूलाई र रातमा
जङ् गली पशहुरूलाई खान िदइनन ् । 11 अय्याकी छोरी, शाऊलकी उपपत् नी
रश् पाले जे गरेकी िथइन ्त् यसको बारेमा दाऊदलाई भिनयो । 12 त्यसलैे दाऊद गए

र शाऊल र ितनका छोरा जोनाथनका हाड् डीहरू याबशे-िगलादका मािनसहरूबाट
लएर आए, जसले बथे-शानको चोकबाट ती चोरेका िथए, जहाँ प लश् तीहरूले

शाऊललाई िगल्बोमा मरेपिछ ती प लश् तीहरूले उनीहरूलाई झणु् ाएका िथए ।
13 दाऊदले त् यहाँबाट शाऊल र ितनका छोरा जोनाथनका हड् डीहरू लएर गए
र ितनीहरूले झणु् ाइएका ती सात जना मािनसका हड् डीहरू पिन जम् मा गरे ।
14 ितनीहरूले शाऊल र ितनका छोरा जोनाथनका हड् डीहरू बने्यामीनको गाउमँा
सलामा भएको ितनका बबुा कीशको िचहानमा गाडे । राजाले आज्ञा गरेका सबै
कुरा ितनीहरूले गरे । त्यसपिछ दशेको िन म्त ितनीहरूका ाथर्नाहरूका जवाफ
परमशे् वरले िदनभुयो । 15 त्यसपिछ प लश् तीहरू फे र इ ाएलको िवरु मा य ु
गनर् गए । त्यसलैे दाऊद आफ्नो फौजका साथमा तल गए र प लश् तीहरूको िवरु
लडे । दाऊद य ु को थकानले लखतरान भएका िथए । 16 दतै्यका सन्तान इश्बी-
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बिनबले दाऊदलाई मानर् खोज,े जसको काँसाको भालाको तौल साँढे तीन िकलो
िथयो र नयाँ तरवार िभरेको िथयो । 17 तर सरूयाहका छोरा अबीशलैे दाऊदलाई
बचाए, त्यो प लश् तीलाई आ मण गरे र त् यसलाई मारे । तब दाऊदका मािनसहरूले
ितनीसगँ यसो भनरे शपथ खाए, “तपाईं अबदे ख हामीिसत लडाइँमा जानहुुने छैन,
तािक तपाईंले इ ाएलको ब ी िनबाउनहुन् न ।” 18 यसपिछ फे र पिन गोबमा
प लश् तीहरूसगँ य ु भयो, त्यस बलेा हूशाती िसब् बकैले सफलाई मारे जो रफाको
सन्तानमध्ये एक िथए । 19 गोबमा फे र पिन प लश् तीहरूसगँ लडाइँ भयो, त्यस
बलेा बथेलहेमेवासी यारे-ओरिगमका छोरा गोल्यातलाई मारे, जसको भालाको िबडं
जलुाहाको डण्डाजस्तै िथयो । 20 गातमा फे र अक लडाइँ भयो, त्यहाँ हरेक
हातमा छ-छ वटा औंला र हरेक खु ामा पिन छ-छ वटा औंला गरी चौिबस वटा
औंला भएका िनकै अग्लो मािनस िथयो । त्यो पिन रफाको सन्तान नै िथयो ।
21 त्यसले इ ाएलको अपमान गदार् दाऊदका दाजु िशमाहका छोरा जोनाथनले
त्यसलाई मार् यो । 22 गातको रफाका सन्तानहरू यी नै िथए, र ितनीहरू दाऊदका
हात ारा र ितनका िसपाहरूका हात ारा मा रए ।

22
1 त्यस िदन परम भमुा दाऊदले यो गीत गाए, जनु िदन परम भलुे ितनलाई

आफ् ना सबै श कुा हातबाट र शाऊलको हातबाट छुटकारा िदनभुयो । 2 ितनले
ाथर्ना गरे, “परम भु मरेो च ान र मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ, जसले मलाई

बचाउनहुुन्छ । 3 परमशे् वर मरेो च ान हुनहुुन्छ । म उहाँमा शरण लन्छु । उहाँ
मरेो ढाल, मरेो म ु क् तको िसङ्, मरेो िकल्ला र शरणस्थान हुनहुुन्छ, जसले मलाई
िहसंाबाट बचाउनहुुन्छ । 4म परम भमुा पकुारा गन छु,जो शसंाको योग्य हुनहुुन्छ,
र म आफ् ना श हुरूबाट बचाइने छु । 5 िकनिक मतृ्यकुा छालहरूले मलाई घरेे,
िवनाशको पानीको बाढीले मलाई ाकुल बनायो । 6 िचहानका डोरीहरूले मलाई
घरेे । मतृ्यकुा पासोहरूले मलाई जालमा पारे । 7 मरेो कष् टमा मलैे परम भलुाई
पकुारा गरें । मलैे आफ् नो परमशे् वरमा पकुारा गरें । उहाँले आफ् नो म न्दरबाट मरेो
सोर सनु् नभुयो र सहायताको िन म् त मरेो पकुारा उहाँको कानमा पगु्यो । 8 त्यसपिछ
पथृ्वी काम् यो र ह ल्लयो । स्वगर्का जगहरू कामे र ह ल्लए, िकनभने परमशे् वर
रसाउनभुएको िथयो । 9 उहाँको नाकको प्वालहरूबाट धवुाँ मािथ गयो र उहाँको

मखुबाट आगोको ज्वाला िनस्क्यो । यसले कोइलाहरू स ल्कए । 10 उहाँले स्वगर्
खोल्नभुयो र तल आउनभुयो अिन बाक् लो अधँ्यारो उहाँको पाउमिुन िथयो ।
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11 उहाँ करूबहरूमा सवार हुनभुयो र उड्नभुयो । उहाँलाई हावाको पखटेाहरूमा
दे खयो । 12 उहाँले आकाशमा भीषण वषार्को बदललाई बटुलरे अन्धकारलाई
आफ् नो व रप रको पाल बनाउनभुयो । 13 उहाँको साम ु भएका िबजलुीको
चमकबाट आगोका भङु् ाहरू खसे । 14 परम भु स्वगर्हरूबाट गजर्नभुयो ।
सव च् चले कराउनभुयो । 15 उहाँले काँडहरू हार गन ुर्भयो र आफ् ना श हुरूलाई
िततरिबतर पान ुर्भयो, च ाङ्हरूले ितनीहरूलाई छरपष् ट पान ुर्भयो । 16 अिन
समु का वाहहरू दे खए । परम भकुो हप्कीमा, उहाँको नाकको प्वालहरूका
सासको िवष्फोटनमा ससंारका जगहरू उदाङ्गो भए । 17 उहाँ मािथबाट तल
पग् नभुयो । उहाँले मलाई समात् नभुयो । उहाँले मलाई उ लर्रहकेो पानीबाट तानरे
िनकाल्नभुयो । 18 मरेो श शाली श हुरूबाट र मलाई घणृा गनहरूबाट उहाँले
मलाई बचाउनभुयो, िकनिक ितनीहरू मरेो िन म्त धरैे ब लयो िथए । 19 मरेो
कष् टको िदनमा ितनीहरू मरेो िवरु मा लड्न आए, तर परम भु नै मरेो साहारा
हुनभुयो । 20 उहाँले मलाई खलु्ला ठाउँमा ल्याउनभुयो । उहाँले मलाई बचाउनभुयो
िकनभने उहाँ मसगँ शन् न हुनभुयो । 21 परम भलुे मलाई मरेो धिमर्कताको
नापअनसुार इनाम िदनभुएको छ । उहाँले मरेो हातको श ु ताको नापबमोिजम मलाई
पनुस्थार्पना गन ुर्भएको छ । 22 िकनिक परम भकुा मागर्हरू मलैे पालन गरेको छु र
मरेो परमशे् वरबाट भ ड्कएर दषु् टतासाथ काम गरेको छैन । 23 िकनिक उहाँका सबै
धािमर्क आदशेहरू मरेो साम ु छन ्। उहाँका िविधहरूका सम् बन् धमा तीबाट म तकको
छैन । 24 म उहाँको साम ु िनद ष भएको छु र मलैे आफैं लाई पापबाट अलग राखकेो
छु । 25 यसकारण परम भलुे मरेो धािमर्कताको नापबमोिजम र उहाँको द ृ ष् टमा
मरेो श ु ताको िसमासम्म मलाई पनुस्थार्पना गन ुर्भएको छ । 26 िवश् वासयोग्य
हुनिेसत, तपाईंले आफूलाई िवश् वासयोग्य कट गन ुर्हुन्छ । िनद ष मािनससगँ
तपाईंले आफूलाई िनद ष नै कट गन ुर्हुन्छ । 27 शु सगँ तपाईंले आफूलाई श ु
नै कट गन ुर्हुन्छ, तर बइेमानसगँ तपाईं समझदार बन् नहुुन्छ । 28 कष् टमा परेका
मािनसहरूलाई तपाईंले बचाउनहुुन्छ, तर तपाईंका आखँा घमण्डीहरूका िवरु मा
हुन्छन ् र ितनीहरूलाई तपाईंले तल झान ुर्हुन्छ । 29 िकनभने हे परम भ,ु तपाईं
मरेो ब ी हुनहुुन्छ । परम भलुे मरेो अधँ्यारोलाई चम्काउनहुुन्छ । 30 िकनिक
म तपाईं ारा मोचार्हरूितर दौिडन सक्छु । मरेो परमशे् वर ारा म पखार्ल नाघ् न
सक्छु । 31 परमशे् वरको सम् बन् धमा उहाँको मागर् िस छ । परम भकुो वचन
शु छ । उहाँमा शरण लने हरेकको िन म्त उहाँ ढाल हुनहुुन्छ । 32 िकनभने



22:33 xlvi २ शमएूल 22:51

परम भबुाहके को परमशे् वर छ र, अिन हा ो परमशे् वरबाहके को च ान छ र?
33 परमशे् वर मरेो शरणस्थान हुनहुुन्छ र उहाँले िनद ष व् य क् तलाई आफ् नो मागर्मा
डोर् याउनहुुन्छ । 34 उहाँले मरेा गोडाहरूलाई ह रणको जस्तै तु बनाउनहुुन्छ र
मलाई उच् च स्थानहरूमा राख् नहुुन्छ । 35 उहाँले मरेा हातहरूलाई य ु को िन म्त
ता लम िदनहुुन्छ र मरेा बाहुलीहरूले काँसाको धन ु झकुाउँछन ्। 36 तपाईंले मलाई
तपाईंको म ु क् तको ढाल िदनभुएको छ र तपाईंको कृपाले मलाई महान ् बनाएको
छ । 37 तपाईंले मरेा गोडामिुनका ठाउँलाई फरािकलो बनाउनभुएको छ, त्यसलैे
मरेा गोडाहरू िचप् लकेा छैनन ् । 38 मलैे आफ् ना श हुरूलाई खदेें र ितनीहरूलाई
नाश पारें । ितनीहरू नाश नभएसम्म म पछािड फिकर् न ँ । 39 मलैे ितनीहरूलाई
ख म पारें र ितनीहरूलाई टु ा-टु ा पारें । ितनीहरू उठ्न सक्दनैन ् । ितनीहरू
मरेा गोडामिुन ढलकेा छन ् । 40 तपाईंले य ु को िन म्त पटेीजस्तै गरी मलाई
सामथ् यर् िदनभुयो । मरेो िवरु उठ्नहेरूलाई तपाईंले मरेो अधीनमा राख् नभुयो ।
41 तपाईंले मलाई मरेा श हुरूको िप ुँ िदनभुयो । मलाई घणृा गनहरूलाई मलैे
सवर्नाश पारें । 42 ितनीहरूले सहायताको िन म्त पकारा गरे, तर ितनीहरूलाई
कसलैे पिन बचाएन । ितनीहरूले परम भमुा पकुारे, तर उहाँले ितनीहरूलाई
जवाफ िदनभुएन । 43 मलैे ितनीहरूलाई मदैानको धलुोझैं धजुा-धजुा हुने गरी
कुटें, मलैे ितनीहरूलाई बाटोको िहलोझैं कुल् चिमल् ची बनाएँ । 44 मरेा आफ्नै
मािनसहरूका िववादहरूबाट पिन तपाईंले मलाई बचाउनभुयो । तपाईंले मलाई
जितहरूका मखुझैं सरुिक्षत राख् नभुएको छ । मलैे निचनकेो मािनसहरूले मरेो सवेा
गछर्न ् । 45 िवदशेीहरूलाई मरेो साम ु झकु् न बाध्य बनाइयो । ितनीहरूले मरेो कुरा
सनु् ने िबि कै, ितनीहरूले आज्ञा पालन गरे । 46 िवदशेीहरू आफ् ना िकल्लाहरूबाट
थरथर काम् दै आए । 47 परम भु जीिवत हुनहुुन्छ । मरेो च ानको शसंा होस ्। मरेो
म ु क् तको च ान परमशे् वर उच् च पा रनभुएको होस ्। 48 उहाँ नै परमशे् वर हुनहुुन् छ
जसले मरेो बदला लनहुुन् छ, जसले मािनसहरूलाई मरेो अधीनमा ल्याउनहुुन्छ ।
49 मरेो श हुरूबाट उहाँले मलाई स्वतन् पान ुर्हुन्छ । वास्तवमा, तपाईंले मलाई
मरेो िवरु उठ्नहेरूभन्दा मािथ उचाल्नभुयो । तपाईंले मलाई िहं क मािनसहरूबाट
बचाउनहुुन्छ । 50यसकराण, हे परम भ,ु म तपाईंलाई जितहरूको माझमा धन्यवाद
िदन्छु । म तपाईंको नाउकँो शसंा गाउने छु । 51 परमशे् वर आफ् नो राजालाई ठुलो
िवजय िदनहुुन्छ, र उहाँले आफ् नो अिभिषक् त जन, दाऊद र ितनका सन्तानहरू ित
आफ् नो करारको बफदारीता कट गन ुर्हुन्छ ।”
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23
1 अब दाऊदको अ न्तम वचनहरू यी नै हुन—् ियशकैा छोरा दाऊद, उच् च

रूपमा आदर ग रएको मािनस, याकूबका परमशे् वरले अिभषके गन ुर्भएको व् य क् त,
इ ाएलको समुधरु भजनकार । 2 “परम भकुो आत्मा म ारा बोल्नभुयो र उहाँको
वचन मरेो िज ोमा िथयो । 3 इ ाएलका परमशे् वर बोल्नभुयो, इ ाएलका च ानले
मलाई भन् नभुयो, 'जसले मािनसहरूमािथ धािमर्क रूपले शासन गछर्, जसले
परमशे् वरको भयमा शासन गछर् । 4 त्यो सयूर् उदाउदँाको िबहानको काश,
बादलिबनाको एक िबहानजस् तो हुनछे, जब पानी परेपिछको घामको उज्यालो
चमक ारा पथृ्वीबाट नरम घाँस उ न्छ । 5 वास्तवमा, के मरेो प रवार परमशे् वरको
साम ु यस् तै हुदँनै र? के उहाँले मसगँ हरेक उपायले स् थािपत र पक् का अनन्त करार
गन ुर्भएको छैन र? के उहाँले मरेो उ ारको व ृ र मरेा सबै इच्छा परुा गन ुर्हुन् न र?
6 तर ाथर्काहरू फा लने काँडाजस्तै हुनछेन,् िकनभने ितनीहरूलाई कसकैो हातले
जम् मा पानर् सिकंदनै । 7 ितनीहरूलाई छुने मािनसले फलामको सम ी वा भालाको
िबडं योग गन ुर्पछर् । जहाँ ितनीहरू बस् छन ् त्यहीं ितनीहरूलाई जलाउनपुछर्'
।” 8 दाऊदका वीर मािनहरूका नाउँ यी नै हुनः् तहकमोनी योशब-बशे्बते वीर
मािनसहरूका अगवुा िथए । ितनलले एकै पटकमा आठ सय मािनसलाई मारे ।
9 ितनीपिछ अहोही दोदकैा छोरा एलाजार िथए । ितनी तीन जना वीर मिनसमध्ये
एक जना िथए । य ु गनर् भलेा भएका प लश्तीहरूलाई इ ाएलीहरूले अपमान
गदार् र इ ाएलीहरू पिछ हट्दा दाऊदको साथमा हुने ितनी नै िथए । 10 एलाजार
खडा भए र आफ् नो हात नथाकेसम् म, र ितनको हातले तरवारको िबडं नै नसमात् ने
गरी नथाकेसम्म प लश्तीहरूसगँ य ु लडे । त्यस िदन परम भलुे ठुलो िवजाय
िदनभुयो । फौजहरू लाशहरूबाट लटु्नलाई मा एलाजारको पिछ फकर गए ।
11 ितनीपिछ हरारी आगीका छोरा शम्मा िथए । प लश् तीहरू दाल भएको खतेमा
एकसाथ भलेा भए र फौज ितनीहरूबाट भागे । 12 तर शम् मा खतेको िबचमा
भए भए र त् यसको ितरक्षा गरे । ितनले प लश्तीहरूलाई मारे र परम भलुे ठुलो
िवजय िदनभुयो । 13 तीस जनामध्यकेा तीन जना िसपाही कटनीको समयमा तल
दाऊदकहाँ अदलु् लामको गफुामा गए । प लश्तीहरूका फौजले रपाईंको बसेीमा
छाउनी हालकेा िथए । 14 त्यस बलेा दाऊद आफ् नो िकल् ला अथार्त ्गफुामा िथए,
जबिक प लश्तीहरू बथेलहेमेमा स्थािपत भएका िथए । 15 दाऊदले पानी तषृ्णा गरे
र भन,े “बथेलहेमेको ढोकाको छेउमा भएको इनारको पानी कसलैे ल्याइिदएको
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भए मा ै पिन हुन्थ्यो िन!” 16 त्यसलैे यी तीन जना वीर मािनसहरू प लश्तीहरूको
फौजलाई तोडरे िबचबाट गए र बथेलहेमेको ढोकाको छेउमा भएको इनारको पानी
ल्याए । ितनीहरूले पानी लए र दाऊदकहाँ ल्याए, तर ितनले त्यो िपउन इन्कार
गरे । बरु, ितनले त्यो परम भमुा चढाए । 17 अिन ितनले भन,े “हे परम भ,ु मलैे
यसो गन कुरा मबाट दरू रहोस ्। के मलैे ती मािनसहरूका रगत िपउन ु जसले आफ् ना
जीवनलाई खतरामा हालकेा छन?्” त्यसलैे ितनले त् यो िपउन इन्कार गरे । ती तीन
जना वीर मािनसले यी कुराहरू गरेका िथए । 18 योआबका भाइ र सरूयाहका छोरा
अबीशै यी ितन जनाका कप् तान िथए । ितनले एक पटक तीन सय जना मािनससगँ
लडे र ितनीहरूलाई मारे । ितनलाई ायः तीन जना िसपाहरूसगँै उल्लखे ग रन्छ ।
19 के ितनी ती तीन जनाभन्दा धरैे िस िथएनन ्र? ितनलाई उनीहरूका कप् तान
बनाइएको िथयो । तापिन ितनको ख् याित तीन जना धरैे ख् याित ाप् त िसपाहीका
बराबर िथएन । 20 यहोयादाका छोरा कब्सकेा छोरा बनायाह िथए । ितनी ब लया
मािनस िथए जसले वीरतापणूर् काम गरे । ितनले मोआबको अ रएलका दईु जना
छोरालाई मारे । ितनले िहउँ प ररहकेो बलेा एउटा खाल्डोमा पसरे एउटा िसहंलाई
मारे । 21 त् यसपिछ ितनले एक जना ठुलो िम ीलाई मारे । िम ीको हातमा भाला
िथयो, तर बनायाहले त्यससगँ लौरोले मा य ु लडे । ितनले त् यो िम ीको हातबाट
भाला खोसे र त्यसको आफ्नै भालाले त्यसलाई मारे । 22 यहोयादाका छोरा
बनायाहका वीरतापणूर् कामहरू यी नै िथए, र ितनलाई तीन जना वीर मािनससगँै
नाउँ िदइयो । 23 ितनलाई तीस जना िसपालाई भन्दा उच् च आदर िदइन्थ्यो, तर
ितनलाई ती तीन जनालाई जि उच् च रूपमा िबलकुलै मािनदंनैथ्यो । तापिन
दाऊदले ियनलाई आफ्नो अङ्गरक्षकको िजम् मा िदए । 24 ती ितस जना मािनसहरू
िनम्नानसुार िथएः योआबका भाइ असाहले, बथेलहेमेका दोदकैा छोरा एल्हानान,
25 हरोदी शम्मा, हरोदी एलीका, 26 पल्ती हलेसे, तकोका इक् केशका छोरा ईरा,
27 अनातोतका अबीएजरे, हूशाती मबनू् न,े 28 अहोही सल्मोन, नतोपाती महरै,
29 नतोपाती बनायाहकका छोरा हलेदे, बने्यामीनको िगबाका रीबकैा छोरा ईथ।ै
30 िपरतोनी बनायाह, गाशका खोल्साहरूका िह ै, 31 अबार्ती अब्बी-अल्बोन,
बरहूमी अज्मावते, 32 शाल्बोनी एल्याहबा, यशनेका छोराहरू, हरारी शम्माका
छोरा जोनाथन, 33 हरारी शरारका छोरा अहीहाम, 34 माकाती आहसबकैा छोरा
एलीपलेते, िगलोनी अहीतोपलेका छोरा एलीआम, 35 कमलका हे ो, अब पारै,
36 सोबाका नातानका छोरा ियगाल, गादको कुलका बानी, 37 अम् मोनी सलेके,
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बरेोती नहरै, जो सरूयाहका छोरा योआबका हितयार बोक् ने िथए, 38 िय ी ईरा,
िय ी गारेब, 39 िह ी उ रयाह । जम् मा सैंितस जना िथए ।

24
1 फे र इ ाएलको िवरु मा परम भकुो ोध पर् यो र उहाँले दाऊदलाई यसो

भनरे उ िेजत गन ुर्भयो, “जा, इ ाएल र यहूदाको गणना गर ।्” 2 राजाले आफूसगँ
भएका फौजका कमाण् डर योआबलाई भन,े “दानदे ख बशेबासम्मका इ ाएलका
सबै कुलमा जाऊ र सबै मािनसको गणना गर तािक य ु को िन म्त योग्य मािनसहरूका
जम्माजम्मी सङ्ख्या मलाई थाहा होस ् ।” 3 योआबले राजालाई भन,े “परम भु
तपाईंका परमशे् वरले मािनसहरूका सङ्ख् यामा सय गणुा व ृ गन ुर्भएको होस ् र
मरेा मा लक महाराजाले यसो भएको आफ्नै आखँाले दखेनू ् । तर मरेा मा लक
महाराजालाई यो िकन चािहयो?” 4 तापिन, योआब र फौजका कमाण् डरहरूका
िवरु मा राजाको बोली नै अ न्तम भयो । त्यसलैे योआब र कमाण् डरहरू इ ाएलका
मािनसहरूको सङ्ख् या गणना गनर् राजाको उप स्थितबाट िनस् केर गए । 5 ितनीहरू
यदर्न नदी तरे र बसेीमा सहरको दिक्षणितर अरोएरनरे छाउनी हाले । अिन ितनीहरू
गाददखे याजरेसम्म िहडंे । 6 ितनीहरू िगलाद र तातीम-हदोशीमा आए अिन
दान-यान र सीदोनको सरेोफेरोसम्म पगुे । 7 ितनीहरू टुरोस अिन िहव्वीहरू र
कनानीहरूका सबै सहरका िकल् लासम्म पगुे । अिन ितनीहरू यहूदाको बशबामा
भएको नगेवेितर गए । 8 जब ितनीहरू दशेमा सबिैतर गए, तब ितनीहरू नौ
मिहना िबस िदनको अन्तमा यरूशलमेमा फकर आए । 9 त्यसपिछ योआबले
लडाकु मािनसका जम् मा सङ्ख्या राजालाई बताइिदए । इ ाएलमा तरवार चलाउन
सक् ने साहसी मािनसहरू ८,००,००० िथए र यहूदामा ५,००,००० मािनसहरू िथए ।
10 दाऊदले गणना गरेपिछ ितनको हृदय दःुखी भयो । त्यसलैे ितनले परम भलुाई
भन,े “मलैे यसो गरेर ठुलो पाप गरेको छु । अब हे परम भ,ु आफ्नो सवेकको
दोष हटाइिदनहुोस,् िकनिक मलैे धरैे मखूर् भएर काम गरेको छु ।” 11 जब दाऊद
िबहान उठे, दाऊदका दश गाद अगमवक् ताकहाँ परमशे् वरको वचन यसो भनरे
आयो, 12 “जा र दाऊदलाई भन,् 'परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “म तलँाई तीन वटा
िवकल्प रोज् न िदन्छु । ितमध्ये एउटा रोज ।” 13 त्यसलैे गाद दाऊदकहाँ गए
र ितनलाई भन,े “तपाईंको दशेमा तीन वषर्को अनकाल आउने छ? वा तपाईंका
श हुरूले तपाईंलाई खे ा तीन मिहनासम्म तपाईं भाग् नहुुने छ? वा तपाईंको दशेमा
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तीन िदन रुढी हुने छ? मलाई पठाउनहुुनलेाई मलैे के जवाफ िदऊँ अब िनणर्य
गन ुर्होस ् ।” 14 त्यसपिछ दाऊदले गादलाई भन,े “म ठुलो कष् टमा परेको छु ।
मािनसको हातमा पन ुर्भन्दा परम भकुो हातमा नै हामी परौं, िकनिक उहाँका दयापणूर्
कामहरू धरैे महान ्छन ्।” 15 त्यसलैे परम भलुे िबहानदे ख तोिकएको समयसम्म
इ ाएलमा रुढी पठाउनभुयो र दानदे ख बशेबासम्म स री हजार मािनसहरू मरे ।
16 जब स्वगर्दतूले यरूशलमेलाई नाश गनर् आफ् नो हात त् यता पसारे, तब त् यसले
ल्याउने हािनको कारणले परम भलुे आफ् नो मन बदल्नभुयो र उहाँले मािनसहरूलाई
नाश पा ररहकेा स्वगर्दतूलाई भन् नभुयो, “पगु्यो ! अब ित ो हात थाम ।” त्यस
बलेा स्वगर्दतू यबसूी अरौनाको खलामा खडा भएका िथए । 17 अिन जब दाऊदले
मािनसहरूलाई आ मण गन स्वगर्दतू दखेे तब ितनले भन,े “मलैे पाप गरेको छु,
र मलैे ष् ट िकिसमले काम गरेको छु । तर यी भडेाहरू, ितनीहरूले के गरेका
छन ् र? कृपया, तपाईंको हातले मलाई र मरेो बबुाको प रवारलाई दण्ड िदनहुोस ्
।” 18 अिन त्यस िदन गाद दाऊदकहाँ आए र ितनलाई भन,े “मािथ जानहुोस ् र
यबसूी अरौनाको खलामा परम भकुो िन म् त एउटा वदेी बनाउनहुोस ्।” 19 जसरी
परम भलुे गादलाई गन आज्ञा गन ुर्भयो, त् यसरी नै दाऊद मािथ गए । 20 अरौनाले
बािहर हरेे र राजा र ितनका सवेकहरू आइरहकेो दखेे । त्यसलैे अरौना बािहर
गएर आफ् नो अनहुार भईुंमा घोप्टो पारेर राजालाई दण्डवत ्गरे । 21 तब अरौनाले
भन,े “मरेो मा लक महाराजा आफ्नो सवेककहाँ िकन आउनभुएको छ?” दाऊदले
जवाफ िदए, “ित ो खला िकन् नलाई तािक म परम भकुो िन म्त एउटा वदेी बनाउन
सकौं, जसले गदार् मािनसहरूबाट रुढी हटाइयोस ्।” 22 अरौनाले दाऊदलाई भन,े
“ए मरेो मा लक महाराजा, त् यो आफ्नझैैं लनहुोस ् । तपाईंको द ृ ष् टमा जे असल
छ सो त् यसमा गन ुर्होस ्। हने ुर्होस,् होमब लको िन म्त गोरूहरू अिन दाउराको िन म्त
दाइँ गन काठहरू र जवुाहरू छन ्। 23 यी सबै म अरौनाले मरेो महाराजालाई िदने छु
।” तब ितनले राजालाई भन,े “परम भु तपाईंका परमशे् वरले तपाईंलाई स्वीकार
गन ुर्भएको होस ्।” 24 राजाले अरौनालाई भन,े “होइन, मलैे मलू्य िदएर िकन् नमा
नै जोड िदन्छु । मलाई कुनै मलू्य नपन कुनै पिन कुरा म परम भलुाई होमब ल
चढाउँिदन ँ ।” त्यसलैे दाऊदले खला र गोरुहरूलाई चाँदीका पचास िसक् कामा
िकने । 25 दाऊदले त्यहाँ परम भकुो िन म्त एउटा वदेी बनाए र त् यसमा होमब ल
र मलेब ल चढाए । त्यसलैे परम भलुे दशेको िन म् त ग रएको ाथर्नाको जवाफ
िदनभुयो र इ ाएलमािथको रुढी थािमयो ।
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