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राजा दाऊद परमेष्वरको महान ्मा�नस �थए।  
�तनको षासनकालमा राजा षावल भन्दा दष   
             गुणा इस्राएलको उन्न�त भयो। 



तर अब �तनले षासन गनर् सकेनन ्�कन�क 
�तनी वदृ्ध, �बमार अ�न थाकेको भए र �तनको  
जीवनले पथृ्वीमा मतृ्यु प�खर्रहेको �थयो। 



दाऊदका धेरै  
छोराहरूबाट एक  

अदो�नयाहले मनै  
राजा हुनेछु भनी भने।  

अदो�नयाहको अथर् ‘‘मेरो 
परमप्रभ ुपरमेष्वर हो’’। 

अदो�नयाह असल व्यिक्त 
�थएनन।् दाऊद कम्जोर  
भएको छ भनेर �तनले  

उनको राज्य चोनर्  
चाहन्थे तर परमेष्वरको 

योजना अक�  �थयो। 



दाऊदको स्वास्नी बेदसेबालाई 
थाह �थई �क उनको छोरा 
सलेुमान राजा हुनसक्छ। 
उनले अदो�नयाहको  
�वशयमा दाऊदलाई  
बताइन।् �बमार�  
अवस्थामानै दाऊदले 
अगुवाहरू जम्मा  
गरेर सबैको साम ु 
सलेुमानलाई  
इस्राएलको  
राजा बनाए।  



सलेुमानलाई अदो�नयाहसगं कुनै खतरा �थएन 
कारण इस्राएलका मा�नसहरूले दाऊदमा�थ 
�वष्वास गथ�। �तनीहरूको ला�ग परमेष्वरले नै 
सलेुमानलाई राजा बनाएको हो भनी दाऊदले 
भने। केह� समयबाद दाऊद मरे। 



मनर् अ�घ दाऊदले 
परमेष्वरको आ�ा मान्नु 
अ�न एउटा असल राजा 
हुन,ु ‘‘परमप्रभकुो बाटोमा 
�हँड़, अ�न �तमीले गरेको 
कायर्मा सफलता पाउनेछ�’’ 
भनी सलेुमानलाई भने। 
त्यो असल सझुाव �थयो! 
त्यसप�छ सलेुमान बाबुको 
राजगद्द�मा बसे अ�न 
उनको राज्य कड़ा  
रूपमा स्था�पत भए। 



एक रात सलेुमानले सपना देखे। उनको सपनामा 
परमप्रभ ुदेखा परे अ�न भने,  
‘‘माग, के �तमीलाई  
�दनसक्छु?’’  
के �तमीले  
माग्छ�?  
सलेुमानले  
असल राजा  
हुनको  
ला�ग  
बुद्�ध  
मागे।  



जवान राजाको �बन्तीले परमप्रभलुाई प्रसन्न 
तुल्याए। सलेुमानले मागेका  
कुरा �तनले पाए  
तर परमप्रभ ु 
धन र  
आदर प�न  
�तनीलाई  
�दने  
प्र�त�ा  
गरे। 



सलेुमानको बुद्�ध खोज्न मा�नसहरूलाई  
धेरै समय लागेन।् एक�दन दइु स्वास्नी उनको  

अ�घ एक बालकको साथ आए। एक  
स्वास्नीले भने, ‘‘उनको छोरो राती  

मरे अ�न उनले मेरो िजउँदो  
बालकसगं साटेक� �छन।्’’  
होइन! ‘‘िजउँदो मेरो छोरो 

 हो अ�न मरेको �तम्रो 
 छोरो हो’’ भनी अक�  

स्वास्नीले भ�नन।् राजाले  
                                         कसर� भने �क कुन  
                                         चा�हँ सत्य हो भनेर? 



त्यसप�छ राजाले भने, ‘‘तरवार ल्याऊ।’’ सो 
�तनीहरूले राजाको अ�घ तरवार ल्याए। के 
सो�चरहनुभयो के राजाले तरवारसगं योजना 
ग�ररहनुभएको �थयो? 



अ�न राजाले भने, ‘‘यस बालकलाई दइु भाग 
बनाइदेऊ अ�न एकलाई आधा र अक�लाई 
आधा देऊ।’’ त्यसप�छ िजउँदो बालकको 
स्वास्नीले भ�नन,् ‘‘हे महाराज, यस  
                      बालकलाई उनलाई  
                           �दइहाल्नुहोस ् 
                                �कन�क  
                                यसलाई  
                               मान� कुनै  
                                कारणनै  
                                  छैन।’’ 



तर अक�ले भ�नन,् ‘‘नता 
यो मेरो होस ्न �तम्रो तर 
यसलाई भाग ग�र�दनुहोस।्’’ 



राजाले भने, ‘‘प�हलो 
स्वास्नीलाई यो िजउँदो 
बालक देऊ �कन�क उ 
यसको आमा हो।’’ अ�न 
सबै इस्राएल�हरूले यो न्याय  

सनेु अ�न राजालाई आदर 
गनर् लागे। �तनीहरूले देखे 

�क परमप्रभकुो बुद्�ध 
�तनमा छ। 



परमेष्वरलाई आरधना गनर्  
इस्राएल�हरूकोमा कुनै मिन्दर  
�थएन।् जब दाऊदले बनाउन  
चाहे तब परमेष्वरले भन्नुभयो,  
‘‘मेरो नाउँको घर तेरो छोरोले  
                           बनाउनेछ।’’  
            यसलेै  
 

सलेुमानले  
यरूषलेममा एउटा  

राम्रो मिन्दर बनाउन षुरू गरे। 



मिन्दर बनाउनको  
ला�ग सात वशर्  
लागे। तर महान ्�दन  
त्य�तबेला आयो जब  
मा�नसहरूले जम्मा  
भएर सनेु  
�क  
 
राजा सलेुमानले मिन्दर  
परमप्रभलुाई अपर्ण गद�छ। 



असल  
�बन्तीप�छ राजा अ�न  
मा�नसहरूले हजारवटा  
          ब�लदानहरू  
            चड़ाए अ�न  
 
 
 
               दइु हप्तासम्म  
               भोज गरे। 



त्यसप�छ परमप्रभलेु  
सलेुमानलाई दे�ुभयो  
अ�न प्र�त�ा गनुर्भयो �क  
तैले अ�न इस्राएलले मलाई  
ज�त आ�ा गÚय� यसलेै  
                       �तमीहरूलाई  
                       आ�षश होस।् 



दःुखको कुरा नता सलेुमानले न इस्राएलको 
मा�नसहरूले सध� परमप्रभकुो आ�ा माने। 
राजाले धेरैवटा स्त्रीहरूसगं �ववाह गरे जो  
चा�हँ परमप्रभलेु चाहँदैन ्�थए। उनको 
स्वास्नीहरूले उनको हृदय परमप्रभदेु�ख  
टाड़ा राखेर अरू देवता-देवीहरूप्र�त  
फकार्इ�दए अ�न उनको  
हृदय बाबु दाऊदको  
जस्तो  
�थएन।् 



जब सलेुमानले परमप्रभलुाई आ�ा नग�ररहेको 
बेला एकजना षासक यारोबाम राजाको �वरूद्ध 
वागी भए। अगमवक्ताले भने �क परमप्रभलेु 
सलेुमानको राज्यलाई भाग गरेर यारोबामलाई 
बाह्र कुलहरू षासन गनर्  
�दनुहुनेछ। त्यहाँ बस्यो  
 

भने सलेुमानले उनलाई माछर्  
भनेर थाह 

 पाएर �तनी  
भागेर �मश्रमा पुगे। 



सलेुमानले भन्दा नराम्रो 
व्यवहार मा�नसहरूमा�थ 

 गरे। दषवटा कुलकाहरूले 
यारोबामलाई अगुवा  
बनाए। परमप्रभकुो 
अगमवक्ताले भने  

बमोिजम सलेुमानको 
 राज्य दइु भागमा 
 बा�ड़ए। परमप्रभलेु  

अना�ाकार�लाई  
आ�षश �दनहुन्न। 

अन्तमा  
सलेुमान  
मरे।  
उनको  
छोरो  
रहबामले 
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;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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