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धेरै अ�घ इस्राएलमा मानोह भन्ने एक व्यिक्त 
बस्थे। �तनको कोह� बालकहरू �थएन।  
एक�दन परमप्रभकुो दतू मानोहको  
स्वास्नीकहाँ देखा परे। ‘‘�तम्रो  
एउटा मखु्य बालक  
 
 
हुनेछ’’ भनी  
भन्नुभयो। 



यो ससुमाचार �तनले �तनको प�तलाई बताइन।् 
मनोहले प्राथर्ना गरे, ‘‘हे मेरा परमप्रभ,ु फे�र  
हामीमा आउनुहोस ्अ�न त्यस बालकलाई 
हामीले के               �सकाउन पन� हो।’’ 



अ�न दतूले मनोहलाई भने �क 
�तनले आफ्नो कपाल नकाटोस,् 
न दाखमद्य �पयोस ्अ�न  
केह� पक्का खाना नखाओस।् 
इस्राएललाई अगुवाइ गनर् अ�न 
न्याय गनर्  
परमप्रभलेु  
यस बालकलाई  
छान्नुभएको  
हो। 



            परमप्रभकुा 
            मा�नसहरूले  
            सहायता  
            चाहन्थे।  
 

                      �तनीहरूले  
                        परमप्रभलुाई  
                    आफ्नो जीवनबाट  

�नकाले अ�न प�लष्तीहरूबाट �तनीहरू सतावट  
भए। तर जब परमप्रभलेु �तनीहरूको प्राथर्ना  
सनेु तब उहाँले यी बालकलाई ससंारको सबैभन्दा 
षिक्तषाल� मा�नस बनाई पठाउनुभयो। 



‘‘यसलेै ती स्त्रीले बालकलाई जन्माइन अ�न 
�तनले उनका नाउँ �षमषोन राखे जब �तनी 
बढ़दै गए परमप्रभलेु �तनलाई आ�षश           
                 �दनुभयो। अ�न  
                 परमप्रभकुो आत्मा  
                 �तनीसगैं �हँड़न 
                 लागे।’’ �षमषोन  
                 एकदम ैब�लयो  
                 ब�नए। एक�दन एउटा  
                 जवान �सहंलाई �तनको 
                 नांगो हातले मारे। 



              प�छ  
              �षमषोनले  
              �सहंको  
मरेको षर�रमा भएको मौर�को  
मह �तनले चाखे। तब �तनले  
�तनीहरूलाई भने, ‘‘खानेबाट खानेकुरो  
�नस्क्यो, ब�लयोबाट गु�लयो कुरो �नस्क्यो।’’ 



               कसलेै  
            यसको अथर्  
बुझ्न सकेन तर �षमषोनको  
नयाँ स्वास्नी प�लष्तीनीले  
उनीहरूको �मत्रहरूलाई बताइन।्  
यसले �षमषोन �रसाए। 



�षमषोन अझै �रसाए जब प�लष्तीहरूले �तनको 
स्वास्नीलाई �मत्रको स्वास्नी हुन �दए। �तनले 
बदला �लन योजना गरे। तर कसर�? प�हले, 
�षमषोनले 300 वटा स्यालहरू पके्र। त्यसप�छ 
�तनीहरूले दइु   दइु  
गर� �तनको  
पुच्छर  
बादे अ�न  
�तनीहरूको  
बीचमा आगो  
लगाए। 



अ�न प�लष्तीहरूको अन्नबार�मा स्यालहरूलाई  
छो�ड़�दए। 



अब प�लष्तीहरूले बदला चाहन्थे। �षमषोनले 
आफैलाई पकड़,े बाँधे अ�न प�लष्तीहरूबाट मनर् 
आफैलाई सिुम्पए। 



तर परमप्रभकुो आत्मा 
�षमषोनमा�थ आए। �तनले 
डोर�हरू चड़ुाए अ�न मरेको 
ताजा गधाको दाँतको 
हड्डीले 1000 जना  
षत्रहुरू मारे। 



प�लष्तीहरूले �षमषोनलाई खोज्ने झुण्डहरू 
बनाए। एक�दन �तनलाई �तनीहरूले षहरमा 
पके्र अ�न षहरका ढोकाहरू बन्द गरे। तर 
�षमषोन �हँड़ ेअ�न   षहरको ढोकाहरू �तनको  
                               काँधमा      
                               बोके। 



तर �षमषोनले परमप्रभलुाई असफल बनाए। 
ज�तबेसी �षमषोनले �वष्वास गरे त्य�त 
परमप्रभलेु �तनलाई षिक्त         �दनुभयो। 
एक�दन एक सनु्दर�  
प�लष्तीनी जाससू द�ललालाई  
�तनले आफ्नो रहस्य  
बताइ�दए।  
�षमषोन  
स�ुतरहेको  
बेला �तनको  
सबै कपाल  
का�ट�दए। 



तब प�लष्ती सेनाहरूले �षमषोनलाई   
         द�ललाको सतु्ने कोठामा 

 आक्रमण गरे। �षमषोनले 
         मेहनत गर� लड़ ेतर  
         उनको षिक्त गएको  

     �थयो। �तनको  
      षत्रहुरूले �तनको  

         आखँा �नका�ल�दए। 



अन्धो अ�न कमजोर 
�षमषोन प�लष्तीहरूको 
दास भए। परमप्रभकुो 
दासमा�थ �तनीहरूले 
हाँसो अ�न 
�गल्ला गथ�। 



प�लष्तीहरूको भोज �थयो 
अ�न �तनीहरूले माछाको 
देवता दागोनलाई  
�षनषोनको ब�ल  
�दनआटेका �थए।  
�तनीहरूले दागोनको 
मिन्दरमा माते अ�न  
आनन्द मनाए। अ�न 
�तनीहरूले �षमषोनलाई 
�तनीहरूको अ�घ  
आउन भनी बोलाए। 



एकजना केटोले �षमषोनलाई �लएर आए अ�न 
मिन्दरको खाँबोमा बाँधे। जहाँ 3000 हजार  
प�लष्तीहरू धरु�मा अ�न धेरैजना मिन्दर�भत्र   
                             �तनलाई  

                         �गल्ला  
                           ग�ररहेका 

                        �थए। 



  तर �षमषोनको कपाल झ्यालखानमा  
  बस्दा बढ़दै आए। अ�न उनले प्राथर्ना गरे,  
  ‘‘हे परमप्रभ ुपरमेष्वर, मलाई षिक्त �दनुहोस ् 

                         ता�क म  
�तनीहरूलाई  

                            मेरो दइुवटा 
                         आखँाको 

 ला�ग बदला  
                           �लनसकँू।’’ 



के परमेष्वरले �षमषोनको षिक्त फे�र 
�दनुभयो? के �षमषोनको ला�ग  

असम्भव हुन सके? हो! हो!  
जोड़सगं त्यस षिक्तषाल�  

       पखार्ललाई �तनले 
 भत्काइ�दए। दागोनको  

               मिन्दर सबै  
                 ध्वंस पा�र�दए  
               अ�न हजारौ  
              प�लष्तीहरू  
               मा�रए अ�न  

                �षमषोन प�न। 



�षमषोन, परमप्रभुको ब�लयो मा�नस 
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;dfKt 



afOansf] of] syfn] xfd|f cb\e"t  
k/d]Zj/sf] af/]df atfp“b5 h;n] xfdLnfO{  

agfpg'eof] . ltdLn] pxf“nfO{ lrg eGg] pxf“ rfxg'x'G5 . 
 

xfdLn] v/fa sfdx¿ u/]sf 5f}+ eGg] k/d]Zj/ hfGg'x'G5 
h;nfO{ pxf“ kfk eGg'x'G5 . kfksf] ;hfo d[To' xf], t/ 

k/d]Zj/n] ltdLnfO{ olt w]/} k|]d ug'{x'G5 ls ltd|f kfksf] 
lglDt j|"m;df d/]/ ;hfo ef]Ug pxf“n] cfk\mgf Psdfq k'q 

o]z"nfO{ k7fpg'eof] . To;kl5 k|e' o]z" k]ml/ hLljt x'g'eof] / 
:ju{sf] cfk\mgf] 3/df hfg'eof] . olb ltdLn] k|e' o]z"df 
ljZjf; u¥of} / ltd|f kfkx¿ Ifdf ul/lbg pxf“;“u laGtL 

u¥of} eg] pxf“n] ltdLnfO{ Ifdf ug'{x'g]5 . clg pxf“ ltdLleq 
cfP/ jf; ug'{x'G5 / ltdL ;w}+el/ pxf“;“u} a:g]5f} . 



olb ltdL of] j'm/f ;f“rf] xf] egL  
ljZjf; u5f}{ eg] k/d]Zj/nfO{ o;f] egM 

Kof/f] k|e' o]z", tkfO{+ k/d]Zj/ x'g'x'G5, d]/f kfkx¿sf] 
lglDt dg{ tkfO{+ dflg; aGg'eof] / clxn] k]ml/ hLljt 
x'g'ePsf] 5 egL d ljZjf; ub{5' . j[mkf u/L d]/f] 

hLjgdf cfpg'xf];\ / d]/f kfkx¿ Ifdf ug'{xf];\ tfls d}n] 
clxn] gof“ hLjg kfpg / ;w}+el/ tkfO{+;“u a:g ;j"“m . 
tkfO{+sf] cf1f kfng ug{ / tkfO{+sf] ;Gtfg eP/ tkfO{+sf] 

lglDt lhpg dnfO{ ;xfotf ug'{xf];\ . cfd]g .  
 

lbgx'“ afOan k9 / k/d]Zj/;“u j'm/fsfgL u/ .  
o"xGgf #M!^ 
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