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हन्ना एक असल स्त्री �थइन ्जसले असल व्यिक्त
एल्कानासंग �ववाह ग�रन।् �तनीहरू दवुै परमेष्वरलाई 
आराधना गथ� अ�न अरूहरूलाई दया देखाउँथे। तर हन्नाको 
जीवनमा केह� कुराको कमी �थयो। �तनले एउटा बालक 

चाहन्थे। कसर� �तनले बालक 
चाहन्थे! �तनले पख�, प्राथर्ना 

गरे, अ�न आषा 
राखी अझ पख� तर 
बालक पाइएनन।् 
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परमेष्वरले 
हन्नाको महान ्
�वष्वासयोग्यतालाई 
आदर गनुर्भयो। 

षमूएलप�छ परमेष्वरले 
हन्नालाई तीन अरू
छोरा अ�न दइु छोर�हरू 
�दनुभयो। हरेक वशर्
हन्ना परमेष्वरलाई 
आराधना गनर् डरेामा 
जािन्थन ्अ�न
षमूएलको ला�ग 
नयाँ पोषाक 
लाने ग�थर्न।्

चाँड़ ैहन्नाको हृदय आनन्दले भ�रए। ‘‘परमेष्वरले �तनको 
सम्झना गरे’’ अ�न �तनको प्राथर्नाको उŸ◌ार �दए। �तनी 
अ�न एल्कानाको एउटा छोरो भए र उसको नाउँ षमूएल राखे
(जसको अथर् ‘‘परमेष्वरबाट सुनाइएको’’)। तर के हन्नाले 
परमेष्वरलाई सम्झना ग�रन ्अ�न आफ्नो प्र�त�ा �नभाइन?्

बूढ़ो एल�ले हन्नालाई 
प्राथर्ना ग�ररहेका देखे। 
�तनले सोचे �क हन्ना
दाखमद्यले मा�तन ्
�कन�क �तनको मुखमात्र 

च�लरहेका �थए 
तर आवाज चा�हँ 
�थएन।् एल�ले 
हन्नालाई डाँटे।

तर हन्नाले �तनको
प्राथर्नाको �वशय चा�हँ 
बालकको ला�ग अ�न
परमेष्वरसंग प्र�त�ा 
गरेक� भनी एल�लाई 
बताइन।् एल�ले भने, 
‘‘षान्ती�सत जाऊ, औ 
�तमीले उहाँलाई
गरेको प्राथर्नाको 
जवाफ इस्राएलका 
परमेष्वरले �तमीलाई 
देऊन।्’’ एल�को 
वचनले हन्नालाई 
आषा �दए।

हरेक वशर् परमेष्वरको 
डरेामा हन्ना आराधना 
गनर् जािन्थन।् एक�दन 
�तनले परमेष्वरलाई
प्र�त�ा गरे �क य�द 
तपा�ले मलाई बालक 
�दन भयो भने त्यो
बालक म सध�को ला�ग
परमेष्वरको दास 
हुन �दन्छु।
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हन्ना डरेामा 
जान छो�ड़न।् 
अहो �प्रय! के �तनले 
परमेष्वरलाई गरेको
प्र�त�ा तोड़?े होइन, 
हन्नाले जबसम्म 
षमूएल ठूलो 
भएर डरेामा गएर 
परमेष्वरको सेवा गनर् 
एल�लाई सहायता 
गद�न तबसम्म �तनी 
प�खर्र�हन।् त्यसप�छ 
�तनले उसलाई 
डरेामा लगे।



परमेष्वरको सन्दरू प�लष्तीहरूको ला�ग समस्या भयो। 
�तनीहरूले त्यो बोकेर दागोनको छेउमा राखे, जो �तनीहरूको 
झूटा देवता �थए। �बहानी पख दागोन घोप्टो परेको देखे। 
प�लष्तीहरूले दागोनलाई उठाए तर फे�र भो�लपल्ट फे◌े�र 
त्यो ढलेको �थयो। त्यस समय दागोन टुक्रा टुक्रा पा�रएको 
�थयो।

�बहानी पख एल�ले षमूएललाई बोलाए। �तनले सोधे, 
‘‘के कुरा परमेष्वरले �तमीलाई भने?’’ जवान षमूएलले सबै 
कुरा बताइ�दए। त्यो एउटा डरलाग्दो सन्देष �थयो �कन�क 
परमेष्वरले एल�को सबै प�रवारलाई होप्नी र पीनहासको 
कारणले खतम गनर् गइरहनुभएको �थयो।

एक रात षमूएलले 
एउटा आवाज सुने,
तब उसले एल�ले 
बोलाएको होला भनी
‘‘म यह� छु।’’ भन्छ। 
तर एल�ले भन्छ, 
‘‘मैले बोलाइनँ।’’ ती
कुरा तीनपल्ट भयो। 
त्यसप�छ एल�ले थाह 
पाए �क परमेष्वर 
षमूएलसंग बोल्न 
चाहन्छन।्

परमेष्वरको चेताउनी साँचो हुनआयो।
प�लष्तीहरूसंग लड़ाईको समय, एल�का दइु 
दशु्ट छोराहरूले परमप्रभुको सन्दकूलाई �लएर 
इस्राएल�हरूको सेनाको अ�घ �हँड़न पथ्र्यो। 
षत्रहुरूले होप्नी अ�न पीनआसलाई 
साथै अरू धेरै इस्राएल�हरूलाई 
मारेर सन्दकू आफ्नो कब्जामा 
राखे। जब एल�ले यो कुरा 
सुने तब एल� आसनबाट 
लोटे र �तनको मण्टो 
भाँचेर �तनी मरे।

एल�ले षमूएललाई
भन्छ, ‘‘य�द उहाँले 
फे�र बोलाउनुभयो
भने यसो भन्नू, 
‘परमप्रभु, भन्नुहोस,् 
तपा�को दासले 
सुन्दैछ।’’’ अ�न 
परमेष्वरले फे�र
षमूएललाई 
बोलाउनुभयो र 
षमूएललाई मुख्य
सन्देष बताउनुभयो।

षमूएल एल�को सहायक मात्र �थएन।् 
एल�को छोराहरू, होप्नी अ�न पीनहास 
प�न त्यहाँ काम गथ�। �तनीहरूको बाबुले 
�तनीहरूलाई सम्झाउँदा प�न �तनीहरूले 
परमेष्वरलाई आफ्नो कायर्द्वारा अनादर 

गथ�। एल�ले 
�तनीहरूलाई 
डरेामा काम गनर्
रोक्न सक्थ्यो 
तर गरेनन।्
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त्यसप�छ षमूएलले 
इस्राएलका मा�नसहरूसंग 
बोल्न थाले। ‘‘य�द 
तपा�हरू आफ्नो सारा
हृदयसंग परमेष्वरतफर्  
फकर् नुभयो भने उहाँले
तपा�हरूलाई प�लष्तीहरूबाट 
छुटकारा �दनुहुन्छ।’’
मा�नसहरूले परमेष्वरको
�वष्वायोग्य अगमवक्ताको 
आ�ा पालन गरे। 
षमूएलको समयभ�रनै 
प�लष्तीहरूको �वरूद्धमा 
परमेष्वरको हात उ�ठरहे।

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 .
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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 
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रोग अ�न म◌ृृत्यु सारा 
प�लष्तीहरूमाझ फै�लए। 
परमेष्वरले �तनीहरूलाई 
दण्ड �दइरहनुभएको �थयो, 
यसैले प�लष्तीहरूले दइुवटा 
गाईहरूको गाड़ी बनाएर 
इस्राएल�हरूको सन्दकू 
फकार्इ�दए। ‘‘य�द ती 
गाईहरू इस्राएलतफर्  गए 
भने हामीले जान्नेछ� �क 
परमेष्वरले गनुर्भयो’’ भनी 
�तनीहरूले भने अ�न 
गाईहरू गए।
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