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जवान दाऊद भाग्न पÚयो �कन�क राजा 
षाऊलले �तनलाई मानर् चाहन्थे। दाऊद चार सय 
मा�नसहरूसगं �तनी ओढ़ारमा खड़रे�  
               भइ बस्नपÚयो। 



षाऊलले धेरैचो�ट दाऊदलाई पक्रन खोज्छ तर 
दाऊद भा�गहाल्छ।  



षाऊलको दास दोएग राजालाई भने �क 
पूजाहार�ले दाऊदलाई भाग्न सहायता गरे। 
�तनीहरूलाई मा�रदेऊ भनी षाऊलले आ�ा गरे।  
      तर दोएगले मात्र यो गन� चाहना गरे…  



…अ�न �तनले �नदर्यसाथ आठ सय च्यासी 
पूजाहार� अ�न �तनका प�रवारलाई �तनको 
तरवारे मारे। यो एउटा दशु्ट �थयो। 



एक�दन षाऊल 
दाऊदलाई खोज्दै 
�थए र त्यह� 
गुफामा पसे 
जहाँ दाऊद  
प�न �तनका 
मा�नसहरूसगं 
ल�ुकरहेका �थए। 
त्यस समय 
षाऊल एकल ै
�थए। 



गुफा�भत्र दाऊदले  
षाऊललाई  
सिजल ैमानर्  
सक्थ्यो।  
 
 
 
             �तनी नजीक आए अ�न  
             �तनको लगुाको केह�  
             भाग काटे। 



जब षाऊल गए तब दाऊदले  
�तनलाई बोलाए, ‘‘मेरो  
हातमा भएको यो  
लगुाको टुक्रा  
हेनुर्होस!् मलेै  
त्यो काटे 
 
          तर हजरूलाई मा�रनँ। यसबाट थाह  
          होस ्�क हजरूको �वरूद्धमा उपद्रव  
          गनर् अथवा धोखाबाजी गनर्  
          मलेै �चताएको छैनँ।” 



षाऊलले दाऊललाई उनले गरेका व्यवहारप्र�त 
�मा मागे तर चाँड़ ैउनको एक व्यिक्त आए 
अ�न उनले दाऊदलाई मानर्को ला�ग तीन हजार 
मा�नसहरू �तनको प�छ लगाए। एकरात जब 
सेनाहरू स�ुतरहेका �थए दाऊद र अबीषै त्यहाँ 
गए जहाँ षाऊल स�ुतरहेका �थए। 



अबीषैले दाऊदलाई 
भने, ‘‘परमेष्वरले 
तपा�को षत्रलुाई  
आज तपा�को हातमा 
सिुम्प�दनुभएको रहेछ। 
भालाले घ�चेर एकै 
खेपमा �तनलाई भइँूमा 
रो�प�दने मलाई हुकूम 
�दनुहोस।् मलेै दइु खेप 
�हकार्उन पद�न।’’ 



दाऊदले अस्वीकार गरे।  
षाऊलको भाला अ�न  
भाँड़ो �लएर �तनी डरेालाई 
छोड़।े पवर्तको बाटो हँुदै 
जबसम्म षाऊलले सनु्दैन 
तबसम्म दाऊदले 
कराइरहे। 



एकचो�ट षाऊलले देखे �क 
दाऊदले �तनलाई मानर् 
चाहन्थे तर गरेनन।् फे�र 
एकपल्ट, षाऊलले गल्ती 
गरेकोमा �तनले दाऊदलाई 
�मा मागे। तर दाऊदले 
षाऊलको वचनमा भरोसा 
गरेनन।् 



ती समयदे�ख षामएूल मरे। 
�तनी अगमवक्ता जसले 
षाऊललाई अ�भशके गरे 
त्यसप�छ इस्राएलका राजा 
दाऊदलाई प�न। जब 
प�लष्तीहरूले इस्राएललाई 
आक्रमण गरे तब षाऊलले 
केह� भयानक कुरा गरे, 
जनु कुरा परमेष्वरले 
रोक्नुभएको कुरा हो। 



मरेको ठाउँबाट उनले षमएूललाई बोलाऊ भनी 
एक स्त्रीलाई हुकूम गरे। त्यो रात, षाऊलले  
        सन्देष पाए। 



‘‘...परमप्रभलेु �तमीलाई अलग गनुर्हुनेछ  
अ�न षत्रहुरूलाई �दनुहुनेछ, तपा�को  
राज्य तपार्इंको हातबाट खो�सनेछ अ�न  
दाऊदलाई �दइनेछ भनी भने। भो�ल,  
�तमी अ�न �तम्रो छोरा मसगं हुनेछ। 
प�लष्तीहरूको हातबाट इस्राएल  
सेनाहरूलाई छुटाउनेछ।’’ जब  
षाऊलले यो कुरा सनेु तब  
�तनी डरले  
घोप्टो परे। 



इस्राएल�हरूको �वरूद्धमा प�लष्तीहरू लड़ े 
अ�न इस्राएलको मा�नसहरू भागे।  
प�लष्तीहरूले षाऊलको  
छोरो मारे अ�न  
जोनथनलाई  
प�न जो  
दाऊदको  
असल �मत्र  
�थए।  



षाऊल काँड़हरूले घायल भए। ह�तयार  
बोक्नेलाई �तनले भने, ‘‘तेरो  
तरवार थतुेर मलाई रोप  
र यी बखतनै दशु्टहरूले  
�नन्दा गरेर मेरो तमाषा  
नदेखाऊन।्’’ तर त्यस  
ह�तयार बोक्नेले इन्कार  
गयो। त्यसले आटँ गरेन।्  
त्यसप�छ षाऊलले आफ्नो  
तरवार थतुे र त्यसमैा  
उ�नएर मरे।   



षाऊल अ�न �तनका  
छोराहरूलाई खोज्दै  
प�लष्तीहरूले �तनीहरूको  
षर�र इस्राएल षहरको  
पखार्लमा झुण्ड्याए। तर  



केह� साहसी इस्राएल�हरूले 
�तनीहरूको षर�र घरमा  
लगे अ�न जमीनमा  
रा� भन्दा अ�घ  
�तनीहरूलाई  जलाइ�दए। 



जब दाऊदले यो कुरा 
सनेु तब �तनी षोक 
मनाए, रोए अ�न 
साँझसम्म षाऊलको 
ला�ग, जोनथानको 
ला�ग अ�न परमप्रभकुो 
मा�नसहरूको ला�ग 
उपवास गरे कारण 
�तनीहरू तरवारले 
मा�रए। 



यद्य�प षाऊलले दाऊदलाई 
मानर् को�षष गरे। दाऊदले 
षाऊललाई आदर गरे �क  
परमप्रभलेु �तनलाई अ�भशके  
गनुर्भएको छ। 



तर अब परमप्रभलेु 
दाऊदलाई आदर गनुर्भयो 
अ�न �तनलाई षाऊलको  
ठाउँमा राजा बनाउनुभयो। 
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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!^ 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27

