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धेरै वशर्अ�घ इस्राएलको राजा षाऊलको 
समयमा दाऊद नाउँ भएको �ठटो जसले उनको 
दाजहूरू साथ ैआफ्ना बाबुको भेड़ाहरू हेरचाह  
 
 

                                        गन� काम गथ�। 



जब उनी जवान �थए, तब �तनी ब�लयो र 
साहसी �थए अ�न परमेष्वरलाई पे्रम र भरोसा 
गदर्थे। �तनी बेतलेहेम षहरमा बस्दथे। 



जब �सहंले भेड़ाहरूलाई 
खानको ला�ग आक्रमण 
गदर्छ तब जवान दाऊदले 
आक्रमण गन�लाई 
आक्रमण गदर्थे। 



बगालबाट भेड़ा बोकेर लजैान्छ, तब म त्यसको  
प�द गई त्यसलाई आक्रमण गरेर त्यसको     

                                        मुखबाट त्यो �षकारलाई  
                                        छुटाउँछु। दाऊदलाई थाह  
                                        �थयो �क परमप्रभुले  
                                        �तनलाई सहायता  
                                        गनुर्हुन्छ। 



षमएूल परमेष्वरको अगमवक्ता दःुखीत �थए �क 
राजा षाऊलले परमप्रभलुाई हराएको �थयो। 

‘‘षाऊलको ला�ग क�हलेसम्म  
�वलाप ग�ररहन्छस?् म तँलाई  
बेतलेहेमकेा �यषैकहाँ पठाउँदैछु। 



�कनभने मलेै त्यसका छोराहरूमध्येको  
एक जनालाइ� राजा चनेुको छु’’ भनी परमप्रभलेु  

षमएूललाई भन्नुभयो। षमएूललाई  
थाह �थयो �क षाऊलले अक�  
राजा चनु्न गएको छ भनी  

सनु्यो भने �तनलाई मान�छ। 
 

  तर  
  उनले  
परमप्रभकुो  
आ�ा माने।  
 



जब षमएूल �यषैकहाँ 
आए, तब �तनले  
आफ्ना सात छोराहरूलाई 
षमएूलको सामने हािजर 
गरे अ�न षमएूलले भने, 
‘‘परमप्रभलेु �यनीहरूमा 
कसलैाई प�न  
चनु्नुभएको छैन।’’ 



तर दाऊद मात्र छो�ड़एको 
�थयो। �तनी भेड़ाहरूसगं 
बा�हर �थए अ�न 
�तनीहरूले दाऊदलाई 
�भत्र ल्याए। अ�न 
परमप्रभलेु भन्नुभयो, 
‘‘उठेर त्यसलाई अ�भशके 
गर।् व्यिक्त यह� हो।’’ 



षाऊलको महलमा परमप्रभकुो आत्मा षाऊलबाट 
हटे अ�न �तनी समस्याले भ�रएको मा�नस  

भए। �तनका दासहरूले  
सोचे �क एक असल  

धनुले मात्र  
षाऊलको  

मनलाई षान्त  
पानर् सक्छ। 



�तनीहरूमध्ये एक जवान मा�नसले  
असल वीणा बजाउँथे। तपा� अनुमान लगाउन  

सक्नुहुन्छ को हो त्यो  
व्यिक्त? हो!  

दाऊद। 



दाऊदको धनुले षाऊललाई षान्त  
अ�न िस्थर हुन सहायता गथ�। 
षाऊलले �यषैलाई सोधे �क  
दाऊदलाई राजाको सेवा गनर्  
बस्न �दनुहोस।् जब  
षाऊललाई डर अ�न  
त्रासले सताउँथे तब  
दाऊदले वीणा  
बजाइ�दन्थे अ�न  
त्यसले �तनलाई  
सहायता गथ�। 



दाऊद घर गएप�छ षाऊलको ठूलो लड़ाई 
प�लष्तीहरूसगं �थयो। दाऊदको दाजहूरू 
षाऊलको सेनामा �थयो। यसलेै आफ्नो छोरो 
दाऊदलाई उनको दाज-ूभाइहरूकहाँ खान �दएर 
र उनीहरू कस्तो छन ्भनेर हेरेर आइज भनी 
पठाए। 



प�लष्तीहरूको वीर गोल्यतले इस्राएल�हरूलाई 
डराइरहेका �थए। 



वीर खड़ा भएर कराए, ‘‘मसगं लड़नलाई 
�तमीहरूको मा�नस चनु, य�द एकल ैलड़रे  

त्यसले मलाई मानर्सक्यो भने हामी  
�तमीहरूका कमारा 

 हुनेछ�। 



तर य�द म त्यसको �निम्त साहै्र ब�लयो 
ठह�रएर मलेै त्यसलाई मारे भने �तमीहरूले  

हाम्रा कमारा भएर हाम्रो सेवा  
गनुर्पन�छ।’’ जब इस्राएलका  

मा�नसहरूले  
ती वीर  

 
                       मा�नसलाई देखे  
                       तब �तनीहरू डराए  
                       अ�न �तनीदे�ख  
                       भागे। 



दाऊदले षाऊललाई भने, ‘‘हजरू, हतास न 
हुनुहोस,् म गएर त्यस प�लष्तीसगं लड़नेछु।’’ 
षाऊलले दाऊदलाई �झलम लगाइ�दए अ�न 
तरवार �दए। त्यसको सट्टामा, दाऊदले लट्ठ� 
उठाए र खोलाबाट पाँचवटा �चल्ला �चल्ला ढंुगा 
चनेु र आफ्नो थलैोमा हाले। ? 



गोल्यतले जब दाऊदलाई केह� नलगाइ 
आइरहेको देखे तब �तनीले �खसी गरेर भने,  

‘‘आइज, म तेरो मास ु 
चरोहरू र जानवरलाई  

खान �दनेछु।’’ 



दाऊदले जवाफ �दए, ‘‘म तँसगं लड़न 
परमप्रभकुा नाउँमा आएको छु। आजको �दन  

परमप्रभलेु तँलाई  
मेरो हातमा  

सिुम्प�दनुहुनेछ।  
लड़ाई परमप्रभकैु 

 हो।’’ 



त्यसप�छ दाऊद गोल्यततफर्  दौड़।े जस ै�तनी 
दौड़,े �तनले आफ्नो हात झोलामा हालेर एउटा  

ढंुगा �नकाले र 
 घुयेँत्रोमा राखे र  

घुमाएर त्यस  
प�लष्तीको  

�नधारमा हाने 
 र �तनी भइँूमा 

 लोट्यो। 



तब दाऊद कुदेर गोल्यतकहाँ पुगे अ�न  
तरवार थतुेर त्यसको टाउको का�ट�दए। जब 
प�लष्तीहरूले गोल्यतको मतृ्यु देखे �तनीहरू 
आफ्नो जीवन  
बचाउन  
भागे। 



षाऊलले यो कुरा थाह गरेन ्�क उनी  
त्यह� दाऊद �थए जसले उनको �निम्त वीणा  

बजाइ�दने गथ�। उनले दाऊदलाई  
                           उनको सेनामा राखे अ�न  
                           दाऊदलाई ग�रएको मान,  
                           इज्जत र उनको �वजयमा  
                           त्यहाँका मा�नसहरूले  
                           उनीप्र�त ईश्र्या  
                           गरे। 



षाऊलले सोचे तर 
राज्यबाहेक अब म के 
�दनसक्छु? त्यस �दनदे�ख 
अ�घ षाऊलको आखँा 
दाऊदमा नै रहे। 



फे�र राजा षाऊलको मन �बच�लत भए। दाऊदले  
वीणा बजाए अ�न षान्त पानर् को�षष गरे।  

तीनपल्ट �तनले आफ्नो भाला दाऊदमा  
फ्याके।  

तर हरेक  
समय दाऊद बाचे। षाऊल दाऊददे�ख डराए  
�कन�क परमप्रभ ु 
�तनीसगं �थयो तर  
 

 

षाऊलदे�ख  
गएको �थयो। 



तर षाऊलको छोरो जोनथनले दाऊदलाई 
आफ्नै भाइ सरह पे्रम गदर्थे। �तनले 
दाऊदलाई चेताउनी �दए �क ‘‘मेरो 
�पताले तपा�लाई मानर्  
खोिजरहेका छन।्’’ 



यसकारण दाऊद लकेु। उनको स्वास्नीले 
दाऊदलाई �नद�श पाए अ�न दाऊदलाई  
मध्यरातमा भगाए। जब षाऊलका  
मा�नसहरूले �तनलाई �लन  
आए तब दाऊद त्यहाँबाट  
गइसकेका �थए।  



दाऊदलाई षाऊलबाट टाड़ा भागेर जानपÚयो। 
षाऊल भन्दा अ�घनै दाऊद अ�न जोनथनले  

एकअकार्सगं प्र�त�ा गरे �क �तनीहरूले  
एकाअकार्लाई सध� सहायता गन�छ।  



दभुार्ग्यवंष, ती दइु �मत्रहरू छुट्�टनपÚयो। 
दाऊदले अक� जगह खोज्दै गए जहाँ षाऊलको  

सेनाहरूले डरनै �थए। 



दाऊद एक गोठालो  
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ætkfO{+sf jrgsf] JofVofn] Hof]lt k|bfg u5{ .Æ  
ehg;+u|x !!(M!#) 



;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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