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इसराएलकको ननरानकररŸाराारा अननि अगसवरा षममएल 
ववदद्ध भए तब नतनिलले आफनिरा छकोरराहरूलराई 
इसराएलकरा ननरानकररŸाराारा ननिनसकत गरले। 
तर षममएलकको छकोरराहरू 
न्दसशश्ट थथिए। नतनिनीहरूलले 
पपैसरालराई मरानरा गथिर 
अननि उनिनीहरूकको 
षककत पपैसरालराई 

अनिरान्दर गनिर्ख 
चलराउउँथिले।



इसराएलकको मराननिसहरूलले नतनिकको छकोरराहरूकको 
करारणलले समसनरा भकोगले। अन्दरालतमरा अननरान 

थथिनको। नतनिनीहरूलले सहरानतरा चराहनथिले 
                 तनसपैकरारण 
                    ...



... नतनिनीहरूलले षममएलकको छकोरराहरूलराई पपैसरा 
दन्दनथिले। कलेहही समन त हसउँन्दथनको। एकदन्दनि, सबपै 
                   इसराएलकरा ठम लराहरू 
                   भलेलरा 
                   भएर 

          षममएललराई 
          सहरानतरा
           मरागले।



‘‘हरामनीलराई ननरान गनिर्ख रराजरा दन्दनिसहकोस र’’ भनिनी 
नतनिनीहरूलले भनिले। नतनिनीहरूलले षममएलकको न्दसशश्ट 
छकोरराहरूकको ननरान चराहउँन्दपैनथनको। नतनिनीहरूलले अरू 
रराशश्ट्रहरू जसतपै रराजरा चराहनथिले।



षममएल ररसराए। इसराएलकको पदहलनपै रराजरा 
थथिनको सवर्खषककतमरानि परमलेषवर! अनिनतकराल 
जसलले इसराएललराई षरासनि गथिर। द्धलेरपै अनघि 
नतनिनीहरूलराई ममश्रकको न्दरासतवबराश्ट छस श्टराएर, 

लराल समसद्र परार गरराएकरा थथिए।



तनसपनछ 
नतनिनीहरूलराई 
ससनन्दर भममम 
इसराएल दन्दनिसभनको।



जब षममएललले पराथिर्खनिरा गरले, तब परमलेषवरलले भनिले, 
‘‘नतनिनीहरूलले तउँलराई हकोइनि तर मलराई असवनीकरार 

गरलेकको हको, तनसपैकरारण म उनिनीहरूमराथथि 
षरासनि 
गदन्दर्खनिउँ।



नतनिनीहरूलले अरू न्दलेवतराहरूलराई सलेवरा गछर्ख। 
उनिनीहरूकको कस ररा ससनि र र एउश्टरा रराजरा ननिनसकत 
गर।’’



परमलेषवरलले षममएललराई    
             बतराए कक

मराननिसहरूलराई
चलेतराउनिनी न्दलेऊ 
कक ससंसरारकरा 
रराजरालले कर नतनिर्ख 
पपैसरा लपैजराउउँछ; 
नतनिनीहरूकको 
न्दरारबरारहीलले 
आफपैलराई 
सहरानतरा 
पसÚनराउउँछ; …



… नतनिनीहरूकको 
छकोरराहरूलराई 
सलेनिरामरा आउनिले 
हसकम म गछर्ख; 
अननि उनिनीहरूकको 
छकोरहीहरूलराई 
उनिकको लराथग 
कराम गनिर्ख 
आजरा गछर्ख। 



तर कस निपै 
हरातलमरा पननि 
नतनिनीहरूलराई 

रराजरा
चरादहनछ।

बरादहर र
रार



परमपभसलले षममएललराई एउश्टरा जवरानि 
मराननिस न्दलेरराउनिसभनको जको ससनन्दर,

अगलको-अरूहरूभनन्दरा श्टराउकले जसकको
निराउउँ षराऊल थथिनको। जब

षममएललले षराऊललराई
न्दलेरले, परमपभसलले

भननिसभनको, ‘‘नननिलले
मलेरको मराननिसहरूमराथथि

रराजन
गनिरछ।’’



आजरानिससरार, षममएललले 
इसराएलकको रराजरा हसनि 
अमभशलेक गरले। जब 
इसराएकरा मराननिसहरूकको 
अनघि षराऊललराई पलेस 
गरले तब नतनिनीहरू रकोए, 

‘‘रराजरा न्दहीघिरार्खनस 
हकोऊनि र।’’ 



चराउँडपैनिपै रराजरा षराऊलकको जराउँच गररनको। अममकोनिनीहरू 
जकोहरूलले इसराएललराई घिवणरा गथिर, अननि इसराएलकको 
षहरहरूलराई घिलेरलेर उनिनीहरूलराई न्दमककी दन्दनिले गथिर।



कसतको न्दसशश्ट नकोजनिरा! नको समराचरार रराजरा 
षराऊलकहराउँ पसगले अननि उनिलले सलेनिराहरू तनरार गरले।



जब न्दसइ सलेनिराहरू भलेश्टले, षराऊललले 
अममकोनिनीहरूलराई निशश्ट गरले अननि 

षहरलराई बचराए।
रराजरा षराऊललले

परमलेषवरलराई पषसंसरा
चडराए अननि भनिले,

‘‘... आज परमपभसलले
इसराएललराई मसककत

दन्दनिसभनको।’’



परमलेषवरलले षराऊललराई महरानि र बबजन दन्दनिसभनको। 
तर षराऊललले सद्धध परमलेषवरलराई अनिरान्दर गरले। 
एकदन्दनि, पमलषतनीहरूससंग लडराई गनिर्ख अनघि 
षराऊललले परमलेषवरलराई बमलन्दरानि चडराए। नतनिलराई 

थिराह थथिनको कक तनको
षममएलकको करानर्ख थथिनको।
उनिलराई थिराह थथिनको कक

षममएल निआएसमम
परमलेषवरलले उनिलराई

                              पररकको 
                            चराहनथनको।



जब षममएल आए अननि उनिलराई भनिले,
‘‘नतमनीलले ममरर्ख करानर्ख गनर, नतमनीलले परमपभसकको 

आजरालराई मरानिलेनिन, अब नतमको
रराजन अनघि

बडनिले
छपैनि र।’’



षराऊललले सकोचले नको सरानिको पराप हको। तर 
परमलेषवरकको अनिराजराकरारही गनिसर्ख गमभनीर 

हसनिस हको। 



अकर्को समन, 
परमलेषवरलले षराऊललराई 
अमराललेककीहरूकरा                         
मराननिसहरूलराई                 निशश्ट गनिर

आन्दलेष दन्दए।
तर षराऊल

अननि
मराननिसहरूलले

अगरागकको
रराजरालराई

कजउउँन्दपै ररारले।



नतनिनीहरूलले ममलनवरानि 
कस रराहरू, भलेडरा अननि 
गकोरू ररारले। षराऊललले 
भनिले, नतनिनीहरूलले                 तनी कस रराहरू 

परमपभसकको
बमलन्दरानिकको
लराथग ररारले।



षममएललले षराऊललराई 
भनिले, ‘‘बमलन्दरानि भनन्दरा 
आजरापरालनि असल 
हको।’’ तपराईंलले परमपभसकको 
वचनिलराई नतरसकव त गनिसर्खभनको 
अननि परमलेषवरलले इसराएलकको 

रराजराबराश्ट तपराईंलराईं
नतरसकव त परानिसर्खहसनछ।



षराऊल उनिकको परापकको 
लराथग न्दसदुःरनी भए तर 
दढिलको भइसकलेकको थथिनको। 
उनिकको सराररा जनीवनि 
अरसषनी भए करारण उनिलले 
परमपभसकको आजरा परालनि 

गरलेनिनि र।
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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!^


