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इस्राएलको न्यायकरŸ्◌ा◌ा अ�न
अगवुा षमूएल वदृ्ध भए तब �तनले 
आफ्ना छोराहरूलाई इस्राएलका
न्यायकरŸ्◌ा◌ा �नयुक्त 
गरे। तर षमूएलको 
छोराहरू दशु्ट �थए। 
�तनीहरूले पैसालाई 
माया गथ� अ�न 
उनीहरूको षिक्त 
पैसालाई अनादर 
गनर् चलाउँथे।



इस्राएलको मा�नसहरूले �तनको छोराहरूको कारणले समस्या 
भोगे। अदालतमा अन्याय �थयो। �तनीहरूले सहायता चाहन्थे 
त्यसैकारण �तनीहरूले षमूएलको छोराहरूलाई पैसा �दन्थे। 

केह� समय त हँुदथ्यो। एक�दन, सबै इस्राएलका 
ठूलाहरू भेला भएर षमूएललाई 
सहायता 
मागे।



‘‘हामीलाई न्याय गनर् राजा �दनुहोस’्’ भनी �तनीहरूले भने। 
�तनीहरूले षमूएलको दशु्ट छोराहरूको न्याय चाहँदैन्थ्यो। 
�तनीहरूले अरू राश्ट्रहरू जस्तै राजा चाहन्थे।



षमूएल �रसाए। इस्राएलको प�हल्य ैराजा �थयो सवर्षिक्तमान 
परमेष्वर! अनन्तकाल जसले इस्राएललाई षासन गथ�। धेरै 
अ�घ �तनीहरूलाई �मश्रको दासत्वबाट छुटाएर, लाल समुद्र 
पार गराएका �थए।



त्यसप�छ �तनीहरूलाई 
सुन्दर भू�म इस्राएल �दनुभयो।



जब षमूएलले प्राथर्ना गरे, तब परमेष्वरले भने, ‘‘�तनीहरूले 
तँलाई होइन तर मलाई अस्वीकार गरेको हो, त्यसैकारण 
म उनीहरूमा�थ षासन ग�दर्नँ। �तनीहरूले अरू देवताहरूलाई

सेवा गछर्। उनीहरूको कुरा सुन ्र एउटा राजा 
�नयुक्त गर।’’



परमेष्वरले षमूएललाई 
बताए �क मा�नसहरूलाई 
चेताउनी देऊ �क 
संसारका राजाले कर 
�तनर् पैसा लैजाउँछ; 
�तनीहरूको दाखबार�ले 
आफैलाई सहायता 
पुÚयाउँछ; �तनीहरूको 
छोराहरूलाई सेनामा 
आउने हुकूम गछर् ; 
अ�न उनीहरूको 
छोर�हरूलाई उनको
ला�ग काम गनर् आ�ा 
गछर्। 



तर कुनै हातलमा
प�न �तनीहरूलाई 
राजा चा�हन्छ।



परमप्रभुले षमूएललाई एउटा जवान मा�नस 
देखाउनुभयो जो सुन्दर, अग्लो-अरूहरूभन्दा 
टाउके जसको नाउँ षाऊल �थयो। जब

षमूएलले षाऊललाई देखे,  
परमप्रभुले भन्नुभयो, 

‘‘�यनले मेरो
मा�नसहरूमा�थ
राज्य गन�छ।’’



आ�ानुसार, षमूएलले 
इस्राएलको राजा हुन 
अ�भशके गरे। जब 
इस्राएका मा�नसहरूको 
अ�घ षाऊललाई पेस
गरे तब �तनीहरू रोए, 
‘‘राजा द�घार्यु होऊन।्’’ 



चाँड़नैै राजा षाऊलको जाँच ग�रयो। अम्मोनीहरू जोहरूले 
इस्राएललाई घणृा गथ�, अ�न इस्राएलको षहरहरूलाई घेरेर 
उनीहरूलाई दमक� �दने गथ�। कस्तो दशु्ट योजना! यो 
समाचार राजा षाऊलकहाँ पुगे अ�न उनले सेनाहरू तयार गरे।



जब दइु सेनाहरू
भेटे, षाऊलले 
अम्मोनीहरूलाई 
नश्ट गरे अ�न 
षहरलाई बचाए। 
राजा षाऊलले 
परमेष्वरलाई 
प्रषंसा चड़ाए
अ�न भने, ‘‘... 
आज परमप्रभुले
इस्राएललाई मुिक्त 
�दनुभयो।’’



परमेष्वरले षाऊललाई महान ्�बजय �दनुभयो। तर 
षाऊलले सध� परमेष्वरलाई अनादर गरे। एक�दन, 
प�लष्तीहरूसंग लड़ाई गनर् अ�घ षाऊलले परमेष्वरलाई 

ब�लदान चड़ाए। �तनलाई थाह �थयो 
�क त्यो षमूएलको कायर्
�थयो। उनलाई थाह �थयो
�क षमूएल नआएसम्म 
परमेष्वरले उनलाई 
पख�को चाहन्थ्यो।



जब षमूएल आए अ�न उनलाई भने, ‘‘�तमीले मूखर् कायर् 
गय�, �तमीले परमप्रभुको आ�ालाई मानेन�,अब �तम्रो 
राज्य अ�घ बड़ने छैन।्’’ षाऊलले सोचे यो सानो पाप

हो। तर परमेष्वरको अना�ाकार� गनुर् 
गम्भीर हुनु 

हो। 



अक� समय, परमेष्वरले
षाऊललाई अमालेक�हरूका
मा�नसहरूलाई नश्ट गन�
आदेष �दए। तर षाऊल अ�न
मा�नसहरूले अगागको राजालाई

िजउँदै राखे।
�तनीहरूले 
मूल्यवान कुराहरू, 
भेड़ा अ�न गोरू
राखे। षाऊलले 
भने, �तनीहरूले ती
कुराहरू परमप्रभुको

ब�लदानको 
ला�ग राखे।



षमूएलले षाऊललाई भने, 
‘‘ब�लदान भन्दा आ�ापालन असल 
हो।’’ तपा�ले परमप्रभुको वचनलाई 
�तरस्कृत गनुर्भयो अ�न परमेष्वरले 
इस्राएलको राजाबाट तपा�ला� 
�तरस्कृत पानुर्हुन्छ। षाऊल उनको 
पापको ला�ग दःुखी भए तर �ढलो 
भइसकेको �थयो। उनको सारा

जीवन अखषुी भए कारण
उनले परमप्रभुको आ�ा
पालन गरेनन।्
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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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