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राजाहरूको
पिहलो पसु्तक

अदोिनयाह राजा हुन इच्छुक
1 राजा दाऊद सा ै बढूा भएका िथए। उनी आफूलाई न्यानो रा सक्दनै िथए।

उनका नोकरहरूले उनलाई कम्बल ओढाए, तर उनी ताितएनन।् 2यसकारण उनका
नोकरहरूले उनलाई भन,े “तपाईंको हरेचाह गनर्कोलािग हामी एउटी यवुतीको
खोजी गनछौं। ऊ तपाईंसगँै स ु े गछ अिन तपाईंलाई न्यानो पाछ।” 3 यसकारण
राजाका नोकरहरू राजालाई न्यानो पानर्कालािग एउटी सनु्दरी यवुतीको खोजी
इ ाएल दशेको त्यके ठाउँमा गनर् थाल।े उनीहरूले अबीशग नाउँ भएकी एउटी
केटी भे ाए। ऊ शनूम्म शहरकी िथई। उनीहरूले यवुतीलाई राजा कहाँ ल्याए।
4 यवुती सा ै नै रा ी िथई। उसले राजाको हरेचाह र सवेा गरी। तर राजाले ऊिसत
सभंोग गरेनन।्

5-6अदोिनयाह राजा दाऊद अिन उनकी प ी हग्गीतका छोरा िथए। अदोिनयाह
सा ै सनु्दर मािनस िथए। अदोिनयाहको जन्म उनको दाज ू अब्शालोम पिछ भएको
िथयो, तर अदोिनयाह सा ै घमण्डी भए अिन राजा हुने िन य गरे। अदोिनयाहको
सा ै राजा हुन इच्छुक िथए, यसकारण उनले आफ्नो लािग एउटा रथ, घोडाहरू
अिन 50 जना मािनसहरू आफू अिघ िहडंाउन ठीक पारे। राजा दाऊदले आफ्नो
छोरालाई किहल्यै सपारेनन।् उसले उनलाई किहल्यै सोधनेन,् “तैंले िकन यस्तो

वहार गदछस?्”
7 अदोिनयाहले सरूयाहका छोरा योआब अिन पजूाहारी एबीयातारसगँ

कुराकानी गरे। उनीहरूले उनलाई नयाँ राजा हुनमा सहायता गन िनणर्य लए। 8 तर
धरैे मािनसहरू अदोिनयाहले गरेको कामसगँ सहमत िथएनन ् उनीहरू दाऊदका
नै भ िथए। उनीहरू पजूाहारी सादोक, यहोयादाका छोरा बनायाह, नातान
अगमव ा, िशमी, रेई अिन राजा दाऊदका िवशषे अगरंक्षकहरू िथए। यसथर् यी
मािनसहरू अदोिनयाहको पक्षमा भएनन।्

9 एक िदन अदोिनयाहले ए ोगलेको छेउमा जोहलेते च ानमा केही भडेाहरू,
गाईहरू अिन ब लयो बाछाहरू एउटा मलेब ल जस्तैं ब ल चढाए। अदोिनयाहले
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आफ्ना सबै दाज्य-ूभाइहरू अथार्त ् राजा दाऊदका अरू छोराहरू अिन यहूदाका
सबै अिधकारीहरूलाई िनम्त्याका िथए। 10 तर अदोिनयाहले िपताका िवशषे
अगंरक्षकका आफन्त, आफ्नो भाइ सलुमेान, बनायाह अथवा अगमव ा
नातानलाई िनम्तो पठाएनन।्

नातान र बतशबेा सलुमेानको पक्षमा
11 तर नातानले यस िवषयमा सनुे अिन सलुमेानकी आमा बतशबेा कहाँ गए।

नातानले उनलाई सोध,े “हग्गीतका छोरा अदोिनयाह के ग ररहकेो छ, के तपाईंले
सनु्न ु भएको छ? ऊ आफूलाई राजा ठान्दछै अिन हा ा मा लक राजा दाऊद यस
िवषयमा केही जान्दनैन।् 12 तपाईंको जीवन अिन तपाईंको छोरो सलुमेानको जीवन
सकंटमा पनर् सक्छ। तर म तपाईंलाई आफूलाई बचाउन के गन ुर्पछर्, बताउने छु,
13 राजा दाऊद समक्ष जानहुोस,् अिन उनीसगँ भन्नहुोस,् ‘महाराज, मरेा स्वामी,
तपाईंले मलाई वचन िदन ु भएको िथयो। तपाईं पिछ मरेो छोरो सलुमेान राजा हुनछे
भनी वचन िदन ु भएको िथयो। तब िकन अदोिनयाह नयाँ राजा हुदँछै?’ 14 तपाईंको
बात राजािसत गरेको समयमा, म िभ आउँनछुे अिन तपाईंले भनकेा कुराहरूलाई
पिु गछुर्।”

15 यसकारण बतशबेा राजासगँ भटे गनर् उनको िभ ी कोठामा गइन।् राजा सा ै
नै बढूा भएका िथए। शनूम्मकी केटी अबीशग त्यहाँ उनको हरेचाहा गद िथई।
16 बतशबेा राजाअिघ िनहु रन।् राजाले भन,े “म ित ोलािग के गनर् सक्छु?”

17 बतशबेाले जवाफ िदइन,् “मरेो स्वामी म तपाईंको दासीलाई परम भु
परमे रको नाउमँा मलाई एउटा शपथ गन ुर् भएको िथयो। तपाईंले भन्न ु भएको
िथयो, ‘तपाईंको छोरा सलुमेान तपाईं पिछ राजा हुनछे। उ मरेो िसहंासनमा ब छे।’
18 अिहले अदोिनयाहले उ आफैं लाई राजा बनाइरहकेो छ अिन तपाईं यसको
लािग पिन होिशयार हुनहुोस।् 19अदोिनयाहले िवशाल मै ी भोज िददाँ धरैे गाईहरू
तथा रा ा भडेाहरू मारेर ब ल चढायो। अदोिनयाहले तपाईंका सबै छोराहरूलाई
िनम्तो िदयो। उसले पजूाहारी एबीयातार अिन सनेापित योआबलाई िनम्तो िदयो।
तर उसले तपाईंको िव ासी छोरा सलुमेानलाई िनम्तो िदएन। 20 हे मरेा मा लक
अिन महाराज, अिहले इ ाएलका सबै जनगण तपाईंलाई नै हे ररहकेा छन।् तपाईं
पिछ अक राजा को हुनछे, यस िनणर्यका लािग ितनीहरू तपाईंलाई नै प खर्रहकेा
छन।् 21 तपाईंको मतृ्य ुअिघ नै तपाईंले केही गन ुर् पछर्। तपाईंले केही गन ुर् भएन भन,े
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मतृ्यपुिछ तब तपाईं तपाईंको िपता-पखुार्िसत गािडन ु भए पिछ, मरेो छोरा सलुमेान
र म अपराधी ठाह रनछेौं।”

22 राजासगँ बतशबेा कुराकानी ग ररहकेी िथइन ्िक अगमव ा नातान उनलाई
भटे्न आए। 23 चाकरहरूले राजालाई भन,े “अगमव ा नातान आउन ु भएको
छ।” नातानले राजा अिघ िनहु रएर ढोग िदए। 24 अिन भन,े “हे मरेा मा लक
अिन महाराज, तपाईंपिछ अदोिनयाह नयाँ राजा हुनछे भनी के तपाईंले घोषणा
गन ुर् भयो? के तपाईंले िनणर्य लन ु भएको छ, अब अदोिनयाहले शासन चलाउने
छ? 25 िकनभने आज उसले तल बेंसीमा धरैे साँढहरू, मोटा-मोटा बाछाहरू
अिन भडेाहरू मलेब ल चढाउन ओ लर्एका छन।् उसले तपाईंका सबै छोराहरू,
सनेापितहरू अिन पजूाहारी एबीयातारलाई िनम्ताएका िथए। ितनीहरू अिहले
उनीसगँ खानपानमा स्त छन।् अिन ितनीहरू भन्दै छन,् ‘राजा अदोिनयाह दीघार्य ु
होऊन!्’ 26 तर उनले मलाई अथवा पजूाहारी सादोक अथवा यहोयादाको छोरा
बनायाह अथवा तपाईंको आज्ञाकारी छोरा सलुमेानलाई िनम्तो िदएनन।् 27 मरेो
मा लक महाराज, हामीलाई नभनी के तपाईंले यस्तो गन ुर् भयो? कृपा गरेर हामीलाई
बताउनहुोस,् तपाईंपिछ अक राजा को हुनछे?”

28 तब राजा दाऊदले भन,े “बतशबेालाई िभ बोलाऊ!” यसकारण बतशबेा
िभ राजासाम ु आइन।्

29तब राजालेशपथ गरेः “परम भुपरमे रले मलाई त्यके खतराबाट बचाउन ु
भएको छ। जसरी परमे र जीिवत हुनहुुन्छ। म ितमीसगँ यो शपथ गदछु। 30आज
म अतीतमा िदएको वचन परूा गनछु। इ ाएलका परम भु परमे रको श को
आधारमा मैंले त्यो वचन िदएको िथएँ। मपिछ ित ो छोरा सलुमेान अक राजा
हुनछे भनी मैंले वचन िदएको िथएँ। म पिछ ऊ मरेो राज िसहंासनमा िवराजमान
हुनछे। म आफ्नो ितज्ञा परूा गनछु!”

31 तब बतशबेाले राजा दाऊद साम ु भईुंमा िनहुरेर ढोग ग रन।् अिन भिनन,्
“दाऊद राजा दीघार्य ु होऊन।्”

सलुमेानलाई नयाँ राजा चिुनयो
32 तब राजा दाऊदले भन,े “पजूाहारी सादोक, अगमव ा नातान अिन

यहोयादाका छोरा बनायाहलाई यहाँ बोलाई दऊे।” यसकारण तीन जना हरू
राजासगँ भटे गनर् आए। 33 तब राजाले उनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूसगँ मरेा
अिधकारीहरूलाई लएर जाऊ। मरेो छोरा सलुमेानलाई आफ्नो खच्चडमा सवार
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गराऊ। उसलाई गीहोन ोतसम्म लएर जाऊ। 34 त्यस ठाउँमा पजूाहारी सादोक
अिन अगमव ा नातानले उसलाई इ ाएलको नयाँ राजाको रूपमा अिभषके
गनछन।् तरुही बजाऊ अिन घोषणा गर, ‘ियनी नयाँ राजा, सलुमेान हुन!्’
35 त्यसपिछ उसगँ यहाँ फकर आऊ। सलुमेान मरेो िसहंासनमा ब छे अिन मरेो
ठाउँमा नयाँ राजा हुनछे। मलैे सलुमेानलाई इ ाएल अिन यहूदाको शासकको रूपमा
छानकेो छु।”

36 यहोयादाका छोरा बनायाहले राजालाई जवाफ िदए, “आमने! मरेा
मा लक अिन महाराज! परमे र स्वयमले यो भन्न ु भएकोछ। 37 मरेा मा लक
अिन महाराज, परम भु तपाईंसगँै हुनहुुन्छ। अिन अिहले िव ास गछुर् परम भु
सलुमेानसगँ हुनहुुनछे। म आशा गछुर् सलुमेानको राज्य बढनछे अिन उनी तपाईं
भन्दाअझै श शाली हुनछेन,् मरेा मा लक राजा दाऊद।”

38 यसकारण सादोक, नातान, बनायाह अिन राजाका अिधकारीहरूले राजा
दाऊदको आज्ञा पालन गरे। ितनीहरूले सलुमेानलाई राजा दाऊदको खच्चडमा
सवार गराए अिन ऊसगँ गीहने ोत गए। 39 पजूाहारी सदोकले पिव पालबाट
तले लग।े सादोकले उनलाई राजा दखेाउनका लािग सलुमेानको िशरमा तलेले
अिभषके गरे। ितनीहरूले तरुही फुके अिन सबै मािनसहरूले हर्िषत हुदँै भन,े “राजा
सलुमेान दीघार्य ु होऊन।्” 40 तब सबै मािनसहरू सलुमेानको पिछ-पिछ शहरमा
आए। ितनीहरू बाँसरुी बजाउदँै िथए अिन भईुं थर्िकने गरी कराउँदै िथए।

41 त्यस समयमा अदोिनयाह अिन उनका अितिथहरू खान-पीन शषे पाद िथए।
ितनीहरूले तरुहीको आवाज सनु।े योआबले सोध,े “त्यो हल्ला के हो? शहरमा के
भइरहकेो छ?”

42 जब योआब बोल्दै िथए, पजूाहारी एबीयातारका छोरा जोनाथन आइपगु।े
अदोिनयाहले भन,े “यहाँ आऊ! ितमी असल मािनस हौ। ितमीले मरेो िन म्त शभु
समाचार ल्याएको हुनपुछर्।”

43 तर जोनाथनले जवाफ िदए, “होइन, तपाईंको लािग यो शभु समाचार होइन!
राजा दाऊदले सलुमेानलाई नयाँ राजा बनाए। 44 राजा दाऊदले पजूाहारी सादोक,
अगमव ा नातान, यहोयादका छोरा बनायाह अिन राजाका गत अगंरक्षकहरू
पिन ऊ सगँै पठाए। ितनीहरूले उसलाई राजाको आफ्नो खच्चडमा सवार गराए।
45 तब पजूाहारी सादोक अिन अगमव ा नातानले गीहोन ोतमा सलुमेानलाई
अिभषके गरे। अिन ितनीहरू शहरमा गए। जन साधारणले उनको स्वागत गरे
अिन अिहले शहरका जनता औधी सन्न छन।् तपाईंले सनुकेो हल्ला त्यही नै
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हो। 46-47 सलुमेान राज-िसहंासनमा बसकेा छन!् राजाका अिधकारीहरू राजा
दाऊदलाई अिभवादन पिन गदछन।् ितनीहरू भन्दै छन,् ‘राजा दाऊद, तपाईं महान ्
राजा हुन ुहुन्छः अब हामी ाथर्ना गछ , तपाईंको परमे रले सलुमेानलाई पिन महान ्
राजा बनाउनहुुनछे। हामी आशा गछ तपाईंको परमे रले सलुमेानलाई तपाईंभन्दा
बढी नै ख्यात बनाउन ु हुनछे अिन हामी अझै आशा गछ , सलुमेानको राज्य
तपाईंको भन्दा पिन िवशाल हुनछे!’ यहाँ सम्म िक राजा दाऊद पिन त्यहाँ िथए!
राजा दाऊदले आफ्नो ओ ानबाट िनहुरेर सलुमेानलाई ढोग गरे। 48 अिन भन,े
‘इ ाएलका परमे रको स्तिुत गर। परमे रले मरेा छोराहरू मध्ये एक जनालाई
मरेो िसहंासनमा बसाउन ु भयो अिन यो हनेर् मलाई जीिवत रा भुयो।’ ”

49 अदोिनयाहका सबै अितिथहरू तर्िसए अिन िछ ै गए। 50 अदोिनयाह पिन
सलुमेानिसत डराए। यसकारण उनी वदेीमा गए अिन वदेीको सींग समात।े 51 तब
कसलैे सलुमेानलाई भन,े “अदोिनयाह तपाईंिसत डराएको छ, राजा सलुमेान।
अदोिनयाह वदेीको सीगं समाते र पिव पालमा बसकेो छ अिन छोडन पिन
चाहदनै। अदोिनयाह भन्दै छ, ‘राजा सलुमेानलाई बाचा गनर् भनी दऊे, उसले मलाई
नमारोस।्’ ”

52 सलुमेानले जवाफ िदए, “यिद अदोिनयाह सािबत गछर् िक ऊ एक जना
असल मािनस हो, तब म ितज्ञा गछुर् उसको टाउकोको एउटा केशलाई पिन केही
हुनछैेन। तर यिद उसले नरा ो काम गय भने उ मा रने छ।” 53तब राजा सलुमेानले
केही मािनसहरूलाई अदोिनयाहलाई लन पठाए। मािनसहरूले अदोिनयाहलाई
राजा सलुमेान समक्ष ल्याए। अदोिनयाह राजा सलुमेानको साम ु गए अिन िनहुरेर
ढोग गरे। तब सलुमेानले भन,े “घर जाऊ।”

2
राजा दाऊदको मतृ्य ु

1 दाऊदको मन समय आइसकेको िथयो। यसकारण दाऊदले सलुमेानसगँ कुरा
कानी गरे अिन उनलाई भन,े 2 “सबै मािनस जस्तैं म मनर् आटेँको छु। तर त ँ
श शाली हुदँै जादछैस ् अिन महान ् बिनदंछैस। 3 अब परम भु ित ो
परमे रको सबै आदशेहरू सावधानीका साथ पालन गर। उहाँका सबै िनयम,
आदशे, िनणर्य, सल्लाह र करार सावधानीका साथ पालन गर। मोशाको वस्थामा
ले खएका त्यके कुराको पालन गर। यिद तैंले यसो ग रस ् भने तब आफूले
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गरेको त्यके काममा अिन गएको त्यके ठाउँमा सफल हुनछेस।् 4 यिद तैंले
परमे रको आज्ञा पालन ग रस,् भने परमे रले मलाई िदनभुएको वचन परूा
गन ुर्हुनछे परमे रले भन्न ु भएकोछ, ‘यिद तरेा छोराहरूले मरेो आदशे अनसुार
हािदर्क ाका िनयमहरू पालन गरे भने तब तरेो प रवारबाट एक जना मािनस
सदा नै इ ाएलको राजा हुनछे।’ ”

5 दाऊदले यो पिन भन,े “तलँाई थाहै छ, सरूयाहको छोरा योआबले मिसत
के गरेका िथए? उसले इ ाएलीहरूको सनेाका दइुजना सनेापितहरू, नरेाको छोरा
अबनरे अिन यतेरेको छोरा अमासालाई मारेको िथए। याद गर, उनले ितनीहरूलाई
शा न्तको समयमा मारेका िथए। यी मािनसहरूको रगतले उसको तरवारको बेंड
पटुका र खु ाको जु ा रंिगएको िथयो। मलैे उसलाई दण्ड िदन ु पथ । 6 तर अब
राजा त ँछस।् यसकारण तैंले उसलाई आफूले सोचरे ब ु म ापणू र् दण्ड िदनपुछर्। तर
तैंले उसलाई माछुर् नै भनरे िन य गन ुर्पछर्। उसलाई बढूसेकालमा शा न्तका साथ
मन मौका निदन।ु

7 “िगलादको बर्िजल्लकैा सन्तित ित दयाल ु हुन।ु ितनीहरूलाई आफ्नो िम
स म्झन ु अिन आफ्नो मजेमा भोजन गराउन।ु तरेो दाजु अब्शालोमबाट भागी िहडँ्दा
ितनीहरूले मलाई सहायता गरेका िथए।

8“अिन याद गर, गरेका छोरा िशमी अझै यहीं छन।् उनी बहूरीमको िबन्यामीन
कुल समहू हुन।् याद गर, म महनमेितर भागकेो िदन उनले मरेो िवरू मा नरा ो कुरा
भनकेा िथए। तब उनी मिसत भटे गनर् यदर्न नदीमा आएका िथए। तब मलैे उनलाई
वचन िदएको िथएँ। मलैे परमे र साम ु ितज्ञा गरेको िथएँ म िशमीलाई मािदर्न।
9 अब उनलाई दण्ड निदई न छोड। ितमी ब ु मान मािनस हौ, उनीिसत के गन ुर्पछर्
ितमी रा री जान्दछौ। तर उनलाई बढूसेकालमा शा न्तका साथ मनर् नदऊे।”

10 तब दाऊदको चोला उ ो। उनलाई दाऊदशहरमा गाडीयो। 11 दाऊदले
इ ाएलमा 40 वषर्शासन चलाए। उनले हे ोनमा सात वषर् अिन यरूशलमेमा 33
वषर् शासन गरे।

सलुमेान ारा राज्यको शासन-िनयन् ण
12अब सलुमेान राजा भए। आफ्ना िपता दाऊदको िसहंासनमा उनी िवराजमान

भए अिन आफ्नो राज्यको शासन पणूर् िनयन् णका साथ गनर् थाल।े
13 तब हग्गीतको छोरा अदोिनयाह सलुमेानकी आमा बतशबेा समक्ष गए।

बतशबेाले उनलाई सोिधन,् “के ितमी शान्त मन लएर आएका हौ?”
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अदोिनयाहले जवाफ िदए, “ज्य,ू यो शा न्तपणूर् भटे नै हो। 14 मलैे तपाईंलाई
केही भन्न ु छ।”

बतशबेाल,े “भन भिनन।्”
15 अदोिनयाहले भन,े “तपाईंलाई सम्झना छ कुनै समय राज्य मरेो िथयो।

इ ाएलका सबै जनगण मलाई राजा ठान्दै िथए। तर स्थित बद लयो। अिहले मरेो
भाइ राजा भएको छ परमे रले उसलाई राजाको रूपमा चनु्नभुयो। 16यसथर् अिहले
म तपाईंसगँ एक कुरा सोध्न चाहन्छु। कृपया मलाई हुदँनै नभन्न ु होला।”

बतशबेाले भिनन,् “ितमी के चाहन्छौ?”
17 अदोिनयाहले भन,े “मलाई थाहा छ तपाईंले भनकेो कुनै पिन कुरा राजा

सलुमेान मान्न ु हुन्छ। कृपया शनूम्मी यवुती अबीश्गसगँ िववाह गन अनमुित मलाई
उनीबाट िदलाई िदनहुोस।्”

18 तब बतशबेाले भिनन,् “ठीक छ, म ित ो लािग राजासगँ कुरा गनछु।”
19 यसकारण बतशबेा राजा सलुमेानसगँ कुराकानी गनर् गइन।् राजा सलुमेानले

उनलाई दखेे अिन उनीसगँ कुरा गनर् उिभए। तब उनले िनहु रएर ढोग भटे गरे अिन
िसहंासनमा बस।े उनले चाकरहरूलाई आमाका लािग अक िसहंासन ल्याउन भन।े
तब ितनी उनको दािहने प बिसन।्

20बतशवेाले उनलाई भिनन,् “म तलँाई एउटा सानो कुराका लािग भन्छु। कृपया
मलाई हुदनै नभन्न।ु”

राजाले भन,े “आमा, तपाईंले चाहकेो कुनै पिन कुरा माग्न सक्न ु हुनछे। म
तपाईंलाई नाइना स्त गन छैन।”

21यसथर् बतशबेाले भिनन,् “शनूम्मी अबीशगसगँ िववाह गन अनमुित तरेो दाजु
अदोिनयाहलाई द।े”

22 राजा सलुमेानले आफ्नी आमालाई जवाफ िदए, “तपाईं िकन मिसत
अबीशगलाई िदन माग्न ु हुदँछै? यो मलाई उसलाई राज्य दऊे भनी माग्न ु जस्तैं
नै हो। जे भए ता पिन उनी मरेो ठूला दाज्य ूहुन।् पजूाहारी एबीयातार र सरूथाहका
छोरो योआबले उनलाई सघाउने छन!्”

23 तब राजा सलुमेानले परम भकुो नाउमँा शपथ गरे। उसले भन,े “यिद
मलैे यसका लािग अदोिनयाहलाई दण्ड िदइन भने परमे रिसत मलाई नरा ो
गन ुर्होस ्भनी ाथर्ना गनछु अिन उसले आफ्नो जीवन ारा मलू्य चकुाउन ु पनछ।
24 परम भलुे मलाई इ ाएलको राजा बनाउनभुयो। उहाँले मलाई मरेा िपता
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दाऊदको राज-िसहंासन िदनभुएकोछ परमे रले आफ्नो वचन परूा गन ुर्भयो अिन
राज्य म र मरेो प रवारलाई िदनभुयो। जसरी साँच्चनैै परम भु जीिवत हुनहुुन्छ भने
अदोिनया आजनै मनछ।”

25 राजा सलुमेानले यहोदाका छोरा बनायाहलाई आदशे िदए। बनायाह बािहर
िन स्कए अिन अदोिनयाहलाई मारे।

26 तब राजा सलुमेानले पजूाहारी एबीयातारलाई भन,े “मलैे तलँाई मान ुर् पथ्य ,
तर म तलँाई आफ्नो घर अनातोत फिकर् ने मौका िदन्छु। म तलँाई अिहले मान छैन ्
िकनभने तैंले परम भु हा ा मा लकको पिव सन्दकू मरेो िपताको राजा दाऊदको
िन म्त बोकेको िथइस ् अिन मरेो िपताको सबै क िवभाजन गरेको िथइस।्”
27 सलुमेानले एबीयातारलाई परमे रको पजूाहारीको रूपमा सवेा गनर् नपाउने
कुरा बताए। यो यसरी नै भयो जसरी परमे रले बताउन ु भएको िथयो। परमे रले
पजूाहारी एली अिन उनको प रवारको िवषयमा शीलोम बताउन ु भएको िथयो।
एबीयातार एली प रवारका िथए।

28 योआबले यस िवषयमा सनुे अिन डराए। उनले अदोिनयाहको समथर्न गरेका
िथए, तर अब्शालोमले गरेनन।् योआब परमे रको पालितर दगरेु अिन वदेीको
सींग समा पगु।े 29 कसलैे राजा सलुमेानलाई बताए योआब परमे रको पालको
वदेीमा छ। यस कारण सलुमेानले यहोयादाका छोरा बनायाहलाई गएर उसलाई मान
आदशे िदए।

30 बनायाह परमे रको पालमा गए अिन योआबलाई भन,े “राजाको आदशे
छ, ‘बािहर आइज!’ ”

तर योआबले जवाफ िदए, “होइन, म यहीं नै मछुर्।”
यसकारण बनायाह फकर राजा कहाँ आए अिन उनलाई योआबले भनकेो कुरा

बताए। 31 तब राजाले बनायाहलाई आदशे िदए, “ऊ जसो भन्छ त्यसै गर! उसलाई
त्यहीं मार अिन गािडद।े तब मरेो प रवार अिन म योआबको दोषबाट मु हुनछेौं।
योआबले िनद ष मािनसहरूको हत्या गरेको हुनाले यो दोष सिृ भएको िथयो।
32 योआबले ऊ भन्दा धरैे िनद ष मािनसहरूको हत्या गय । ितनीहरू नरेका छोरा
अबनरे अिन यतेरेका छोरा अमासा िथए। अबनरे इ ाएलको सनेाका सनेापित
िथए अिन अमासा यहूदाको सनेाका सनेापित िथए। मरेो िपता दाऊद यहाँ िथएनन ्
ितनीहरू योआब ारा मा रएको हो भिन यसकारण परम भलुे योआबलाई उसले
मारेका मािनसहरूको दण्ड िदनहुुनछे। 33 ितनीहरूको मतृ्यकुा लािग ऊ अपराधी
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हुनछे अिन उसको प रवार पिन सदाका लािग दोषी हुनछे। तर परमे रले दाऊद,
उनका सन्तानहरू, उनको राज प रवार र उनको राज्यलाई सदा नै शा न्त िदन ु
हुनछे।”

34 यसै कारण यहोयादाका छोरा बनायाहले योआबलाई मारे। योआबलाई
मरूभिूममा उनको घरको निजकै नै गाडीयो। 35 तब सलुमेानले यहोयादाका छोरा
बनायाहलाई योआबको ठाउँमा सनेाको सनेापित बनाए। सलुमेानले एबीयातारको
ठाउँमा सादोकलाई नयाँ पजूाहारीको पदमा िनय ु पिन गरे। 36 त्यसपिछ राजाले
िशमीलाई बोलाए। राजाले उनलाई भन,े “यहाँ यरूशलमेमा आफ्नोलािग एउटा
घर बनाऊ। त्यस घरमा बस अिन शहर नछोड। 37 यिद ितमी शहर छोडछौ अिन
िक ोनको खोल्सा पारी जान्छौ भने ितमीलाई मा रने छ अिन यो नै ित ो आफ्नो
दोष हुनछे।”

38 यसकारण िशमीले जवाफ िदए, “महाराज, ठीकै छ। म तपाईंको आदशे
पालन गनछु।” यस कारण िशमी लामो अविधसम्म यरूशलमेमा बस।े 39 तर तीन
वषर्पिछ िशमीका दइु जना दासहरू भाग।े ितनीहरू गातका राजा, माकाका छोरा
आकीश कहाँ गए। िशमीले सनु,े उनका दासहरू गातमा छन।् 40 यसथर् िशमीले
आफ्नो िजन खच्चडमािथ राखे अिन गातमा राजा आकीशसमक्ष आफ्ना दासहरू
लन गएका िथए। उनले ितनीहरूलाई त्यहाँ भटेे अिन घर फकार्ए।
41 तर कसलैे सलुमेानलाई सनुायो, िशमी यरूशलमेबाट गात गए अिन फकर

आए। 42यस कारण सलुमेानले उनलाई बोलाए। सलुमेानले भन,े “मलैे परमे रको
नाउमँा त ँ िसत शपथ गराएको यिद तैंले यरूशलमे छािडस भने त ँ मन छस।् मलैे
चतेाउनी िदएको िथएँ, यिद त ँ क ै गइस ्भने त ँ मा रने छस अिन त्यो तरेो आफ्नै
दोष हुनछे जे भनकेो िथएं त्यसमा त ँ समहत भइस ्तैंले भिनस ्तैंले मरेो आज्ञा पालन
गनछु। 43 परम भकुो नाउमँा तैंले बनाएको ितज्ञा िकन उलघंन ग रस?् िकन तैंले
मरेो आज्ञा पालन ग रनस?् 44 तलँाई थाहा छ तैंले मरेा िपताको िवरू मा धरैे भलू
कामहरू गरेको िथइस।् अब ती भलू कामका लािग परमे रले तलँाई दण्ड िदन ु
हुनछे। 45 तर परमे रले मलाई आशीवार्द िदन ु हुनछे। उहाँले दाऊदको राज्यलाई
सधँ ै नै सरुिक्षत रा न ु हुनछे।”

46 तब राजा सलुमेानले यहोयादको छोरा बनायाहलाई िशमीको हत्या गन हुकूम
िदए अिन उनले त्यसै पालन गरे। अब राज्यमा सलुमेानको पणूर् िनयन् ण िथयो।
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3
सलुमेानलाई ब ु को चाहना

1 सलुमेानले िम का राजा िफरऊनकी छोरीसगँ िववाह गरेर उनीसगँ स न्ध
गरे। सलुमेानले उनलाई दाऊद शहरमा ल्याए। यस समयमा सलुमेान आफ्नो
महल र परम भकुो म न्दरको िनमार्ण गद िथए। सलुमेान यरूशलमेको व रप र
पखार्ल पिन बनाइरहकेा िथए। 2 म न्दरको िनमार्ण-कायर् परूा भइसकेको िथएन।
यस कारण मािनसहरू अग्लो ठाउँहरूमा बनाइका वदेीहरूमा पश ु ब ल िदइरहकेा
िथए। 3 सलुमेानले परमे रलाई मे गथ। उसले उसका िपता दाऊदले गरेको
आज्ञाहरू पालन गरेर दखेाए। तर सलुमेानले दाऊदले उसलाई नभनकेा कुरो गरे।
य िप सलुमेान अझै ब ल चढाउन,ु धपू बाल्न ु अग्ला ठाउँहरूको योग गद गए।

4 राजा सलुमेान ब ल चढाउन िगबोन गए। उनी त्यस ठाउँमा जाने कारण के
िथयो भने त्यो सबै भन्दा महत्वपणूर् अग्लो स्थल िथयो। सलुमेानले त्यस वदेीमा
1,000 ब ल चढाए। 5 सलुमेान िगबोनमा भएको समयमा राित सपनामा परम भु
उनकहाँ दखेा पन ुर्भयो। परमे रले भन्नभुयो, “तलँाई जे चािहन्छ भन।् म तलँाई
त्यो िदनछुे।”

6 सलुमेानले जवाफ िदए, “आफ्ना भ मरेा िपता दाऊद ित तपाईं औधी
दयाल ु हुनहुुन्थ्यो। उहाँले तपाईंको अनसुरण गन ुर्भयो। उहाँ धम अिन इमान्दारी
िथए। उहाँ पिछ, उसलाई एउटा छोरा उसको िसहंासनमा ब िदएर महान दया
दखेाँउन ु भयो। 7 परम भु मरेो परमे र, मरेा िपता दाऊदको स्थानमा मलाई राजा
हुने अनमुित िदन ु भएको छ। तर म सानो केटा मा छु, मािनसहरू दो याउन गन
अनभुवको कामछे। 8म, तपाईंको दास ह◌ँू अिन तपाईंले चिुनएको मािनसहरू मध्ये
एक हू ँ जो असखं्य छन।् त्यो गन्न सिकदनै। यसकारण शासकले ितनीहरूबीच धरैे
िनणर्य लन ु पछर्। 9 यसै कारण म तपाईंसमक्ष ब ु को माग गदछु जसको कारण म
रा री शासन गनर् सकँू अिन सहीढगंमा जनतालाई न्याय िदन सकँू। यसले मलाई
सही र भलूबीच अन्तर छुट ्याउने योग्यता िदने छ। यस महान,् ब ु को अभावमा
यी महान ्मािनसहरू मािथ शासन गनर् सम्भव छैन।”

10 सलुमेानले आफ्नो ब ु को लािग माग गरेकोमा परम भु सन्न हुनभुयो।
11 यसकारण परमे रले उनलाई भन्नभुयो, “तैंले आफ्नो लािग दीघार्य ु मािगनस ्
अिन तैंले धन-सम्पि को माग पिन ग रनस।् तैंले आफ्ना श हुरूको मतृ्यकुो माग
पिन ग रनस।् तर तैंले ब ु का लािग िबन्ती ग रस ्अिन सही िनणर्य लइस।् 12 यस
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कारण म तैंले मागकेो कुरा िदनछुे। म तलँाई ब ु र िववके िदनछुे। म तलँाई यस्तो
महान ्ब ु जीवी बनाउने छु जस्तो अतीतमा कोही भएको िथएन। अिन भिवष्यमा
त ँजस्तो अरू कुनै हुने छैन। 13 तलँाई परुस्कृत गनर्का लािग तैंले नमागकेो कुराहरू
पिन म तलँाई िदनछुे। तरेो सम्पणूर् जीवनमा सम्पि र सम्मान ा हुनछे। ससंारमा
त ँ जस्तो महान ् अरू राजा हुने छैन। 14 म चाहन्छु, तैंले मरेो आज्ञा मान त ँ मरेा
अनसुरण गर अिन मरेो िनयम र आज्ञाको पालन गर। यो काम त्यसरी नै गर जसरी
तरेा िपता दाऊदले गरेका िथए। यिद तैंले मरेो इच्छा अनसुार काम ग रस भने म
तलँाई लामो जीवन िदनछुे।”

15 सलुमेान िबउँझ।े उनलाई थाहा भयो सपनामा परमे रले उनीसगँ कुराकानी
गन ुर्भएको। तब सलुमेान यरूशलमे गए अिन परम भकुो करारको सन्दकूसाम ु
उिभए। उनले परम भलुाई होमब ल चढाए अिन मलेब ल िदए। त्यसपिछ उनले
शासन गनर्मा सघाउने सबै मखु अिन अिधकारीहरूलाई भोज िदए।

16 एक िदन दइु जना ीहरू जो बशे्या िथए, सलुमेान कहाँ आए। ितनीहरू
राजाको साम ु उिभए। 17 एक जना ीले भनी, “महाराज, यो ी र म एउटै घरमा
बस्छौं। हामी दवुै जना गभर्वती िथयौं अिन नानी जन्माउने बलेा भएको िथयो। मलैे
मरेो नानी जन्माएँ त्यस बलेा ऊ मसगँै िथई। 18 तीन िदनपिछ यस आइमाईले पिन
आफ्नो नानी जन्माई। त्यस घरमा हामीसगँ अरू कुनै मािनस िथएन। हामी दइु जना
मा िथयौं। 19 एक रात यो आइमाई आफ्नो नानीसगं सतुकेी िथई, नानी मरेछ।
20 राित नै म सतुकेो बलेा उसले मरेो नानी मरेो ओ ानबाट लगी। मरेो ओ ानमा
मरेको नानी राखी। 21 िबहान म ब्य ूिँझएँ अिन मरेो नानीलाई दधू खवुाउन लागें।
तर मरेो नानी मरेको िथयो। तब मलैे त्यसलाई रा री िनयालरे हरें। मलैे दखेें, त्यो
मरेो नानी िथएन।”

22 तर अक ीले भनी, “होइन! िजउँदो नानी मरेो हो। मतृ नानी तरेो हो!”
तर पिहलो ीले भनी, “होइन, त ँ गलत छेस!् मतृ नानी तरेो हो अिन िजउँदो

नानी मरेो हो!” यस कार दइु जना ी राजा साम ु तकर् गनर् लाग।े
23 तब राजा सलुमेानले भन,े “ितमीमध्ये त्यकेले िजउँदो नानी मरेो हो भन्दै

छौ अिन मतृ नानीलाई ितमीहरू अकार्को बताउदँछैौं।” 24 तब राजा सलुमेानले
सवेकलाई तरवार लन पठाए। 25अिन राजा सलुमेानले भन,े “हामी यही गन छौं।
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िजउँदो नानीलाई दइु टु ा गरी काट्नछेौ अिन दवुै आइमाईलाई नानीको आधा-
आधा भाग िदनछेौं।”

26 अक आइमाईले भनी, “यो ठीक छ। नानीलाई दइु टु ा पान ुर्होस।् तब
हामीमध्ये कोही पिन उसलाई पाउने छैनौं।” तर पिहलो आइमाई, जो असली आमा
िथई, उ आफ्नो नानीको मायाले ाकुल िथई। उसले राजालाई भनी, “महाराज,
नानीलाई कृपया नकाट्नहुोस ्बरू उसलाई नै िदनहुोस।्”

27 तब राजा सलुमेानले भन,े “नानीलाई नकाट! यसलाई पिहलो आइमाईलाई
िदइहाल। ऊ नै असली आमा हो।”

28 इ ाएलका मािनसहरूले राजा सलुमेानको िनणर्य सनु।े ितनीहरूले उनको धरैे
नै आदर र सम्मान गरे िकनभने उनी ब ु मान िथए। ितनीहरूले दखेे सही न्याय
गनर्मा उनीसगँ परमे रको ब ु िथयो।

4
सलुमेानको राज्य-शासन

1 राजा सलुमेानले इ ाएलका जनता मािथ शासन गनर् थाल।े 2 शासन गनर्मा
उनलाई सहयोग गन मखु अिधकारीहरूको नाम यी हुन:्

सादोकका छोरा अजयार्ह, अजयार्ह पजूाहारी िथए।
3 शीशाका छोराहरू एलीहोरेप र अिहयाह। एलीहोरेप र अिहयाह लखेकहरू

िथए।
अहीलदूका छोरा यहोशापात। यहोशापात जनगणको इितहासको िववरण ले े

गदर्थ।े
4 यहोयादाका छोरा बनायाह। बनायाह सनेापित िथए।
सादोक र एबीयातार। ियनीहरू पजूाहारीहरू िथए।
5 नातानका छोरा अजयार्ह। अजयार्ह िजल्ला राजापालको हा क्कम िथए।
नातानका छोरा याबदू। याबदू राजा सलुमेानका सल्लाहकार अिन पजूाहारी

िथए।
6 अहीशार। अहीशार महलको त्यके वस्तकुा लािग िजम्मवेार िथए।
अब्दाका छोरा अदोनीरामः अदोनीराम दासहरूको अध्यक्ष िथए।
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7 इ ाएललाई बा वटा क्षे हरूमा िवभाजन ग रएको िथयो जसलाई जनपद
भिनन्थ्यो। सलुमेानले त्यके जनपदको राजपाल छान्ने गदर्थ।े राजपाललाई आफ्नो
जनपदबाट खा सकंलन गन अिन राजा तथा उनको प रवारलाई खा ान िदने
आदशे िदइएको िथयो। त्यके वषर्को एक महीनामा राजालाई खा ान साम ी जम्मा
गन दाियत्व बा जना राजपालहरू मािथ िथयो। 8 बा जना राजपालहरूका नाउँ यी
हुन;्

बनेहर ए मैको पावर्त्य दशेको राजपाल िथए।
9 माकश, शाल्बीम, बतेशमेशे अिन एलोनरबते-तनानका राजपाल बने्दकेर

िथए।
10 अरूबोत, सोको अिन हपेरेका राजपाल बने-हसेदे िथए।
11 बने अबीनादाब नपोत दोरका राजपाल िथए। उनले सलुमेानकी छोरी तापत-

सगँ िववाह गरेका िथए।
12 अहीलदूका छोरा बाना तानाक अिन मिग ो तथा सारतानको छेउमा भएको

सबै बतेशानको राजपाल िथए। यो िय लेको तल बते-शानदे ख लएर
योकमाम पा र आबले-महोलासम्म िथयो।

13 बने-गबेरे रामोत िगलादका राज्यपाल िथए। उनी िगलादमा मनश्शकेा छोरा
याईरको सबै शहरहरू अिन गाउकँा पिन राज्यपाल िथए। उनी बाशानमा
अग ब अञ्चलका पिन शासक िथए। यस इलाकामा व रप र ठूला-ठूला
पखार्लले घरेेका साठीवटा शहरहरू िथए। अिन शहरहरूको मलू ढोकामा
काँसाका बारहरू िथए।

14 इ ोका छोरा अहीनादाब महनमेका राजपाल िथए।
15अहीमास न ालीका राजपाल िथए। उनको िववाह सलुमेानकी छोरी बासमत

सगँ भएको िथयो।
16 हूशकैा छोरा बाना आशरे र आलोतका राजपाल िथए।
17 पारूहका छोरा यहोशापात इस्साकारका राजपाल िथए।
18 एलाका छोरा िशमी िबन्यामीनका राजपाल िथए।
19 ऊरीका छोरा गबेरे िगलादका राजपाल िथए। िगलाद त्यो दशे िथयो जहाँ

एमोरीहरूका राजा सीहोन अिन बाशानका राजा ओग शासन गदर्िथए। तर
गबेरे मा यस जनपदका राजपाल िथए।

20 यहूदा र इ ाएलमा धरैे सखं्यामा मािनसहरू िथए। मािनसहरूको सखं्या
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समु तटका बालवुाका कण जित नै िथय।े मािनसहरू सखुी जीवन तीत गदिथएः
ितनीहरू खानपीन गदर्िथए अिन खशुी िथए।

21सलुमेान य ू े टस नदी दे ख लएर प लश्ती मािनसहरूको धत -सम्म शासन
गदर्थ।े उनको राज्य िम दशेको सीमानासम्म िफंिजएको िथयो। यी दशेहरूले
सलुमेानकहाँ उपहार पठाए अिन जीवनभ र नै आज्ञा पालन ग ररह।े

22-23सलुमेानलाई त्यके िदन चािहने खाध्य साम ी यो िथयो ऊ आफ्नै िन म्त
अिन उनीसगँै मजेमा भोजन गन सबै मािनसहरूका िन म्तः 30 मरुी रा ो िपठो, 60
मरुी अन्न, 10 वटा रा ो अन्न खाने गाईहरू, 20 वटा मदैानमा पालीएको गाईहरू,
100 वटा भडेाहरू, जगंली जनावरहरू जस्तो मगृ, जराया, िच ल अिन िशकार
ग रएका चराहरू।

24 सलुमेान य ू े टस नदीको प म ितरका सबै दशेहरूमा शासन गदर्थ।े यो
क्षे ितप्सादे ख गाजाँसम्म िथयो। सलुमेानले राज्यको चारैितर शा न्त कायम गरेका
िथए। 25सलुमेानको जीवनकालमा यहूदा अिन इ ाएलमा, दानदे ख बशेबासम्मका
सबै मािनसहरू शा न्त अिन सरुक्षामा िथए। मािनसहरू आफ्नै अजंीरका रूख अिन
दाखको लहरा मनुी शा न्तका साथ ब े गदर्थ।े

26 सलुमेानिसत उनका रथहरूका 4,000* घोडाहरू रा े र घोड सिैनकहरू
ब े ठाउँ िथयो अिन उनीिसत 12,000 घोडाको हरेिवचार गन मािनसहरू
(सएसहरू) िथए। 27 त्यके महीना बा जनपद मध्ये एक जना राजपालले
सलुमेानलाई ती िजिनसहरू िदने गदर्थे जो उनलाई चािहन्थ्यो। राजाको मजेमा
भोजन गन त्यके मािनसका लािग यो पयार् िथयो। 28शासकहरूले यी पशहुरूका
िन म्त चरु मा मा खाना अिन जौं जटुाउने गथ। ितनीहरूले ती अन्नहरू िन त
ठाउँमा ल्याए।

सलुमेानको ब ु
29 परमे रले सलुमेानलाई ज्यादै ब ु मान बनाउनभुयो। सलुमेान धरैे

िकिसमका कुरा बझु्न सक्थ।े उनको ब ु यित महान, िथयो, कल्पना गनर् सिकन्न।
30 सलुमेान पवू दशेहरूका सबै मािनसहरू अिन सबै िम ीहरू भन्दा ज्ञानी िथए।
31 उनी िव मा सबै मािनसहरूभन्दा बढी ब ु मानी िथए। उनी ए ही एतानभन्दा
पिन बढी ब ु मान िथए। उनी हमेान,कलकोल अिन ददार् भन्दा बढी ब ु मान िथए।
* 4:26: 4,000 यो ीक भाषामा छ। िह ू अिन ल्या टन भने 40,000 छ। हने ुर्होस ्2 इितहास
9:25
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ियनीहरू माहोलका छोरा िथए। राजा सलुमेान इ ाएल र यहूदाको व रप रका सबै
दशेहरूमा ख्यात भए। 32 आफ्नो जीवन-कालमा सलुमेानले 3,000 ज्ञानव र्क
िशक्षाहरू अिन 1,005 गीतहरू रच।े

33 सलुमेान कृितको िवषयमा धरैे जान्दथ।े उनले लबानोनका िवशाल दवेदारू
रूखहरूको िवषयमा िशक्षा िददं िथए, बाबरी िबरूवाको िवषयमा जो िभ ाहरू मािथ
उि न्थ्य।े उनले जनावरहरू, चराचरुूङ्गी, घ ने जन्तहुरू अिन माछाको िवषयमा
पिन वातार्लाप गदर्थ।े 34 सबै रा हरूका मािनसहरू राजा सलुमेानको ज्ञानका कुरा
सनु्न आउने गदर्थ।े सबै रा का राजाहरू आफ्ना ब ु मान मािनसहरूलाई राजा
सलुमेानको कुरा सनु्न पठाउँने गदर्थ।े

5
सलुमेान ारा म न्दरको िनमार्ण

1 हीराम सोरका राजा िथए। हीराम दाऊदका िम िथए। यसकारण जब हीरामले
दाऊदपिछ सलुमेान नयाँ राजा भएको सनु,े उनले सलुमेान कहाँ दासहरू पठाए।
2 सलुमेानले राजा हीरामलाई जे भन,े यो होः

3 “तपाईंलाई थाहै छ, मरेा िपता दाऊदले चारैितर धरैे नै य ु गन ुर् परेको
िथयो। यस कारण परम भु उहाँको परमे रको सत्कारमा उहाँ एउटा म न्दर
बनाउने योग्य हुन ु भएन। राजा दाऊद तब सम्म प खर्रहे जबसम्म परम भलुे
उनलाई सबै श हुरू परास्त गन वरदान िदनभुएन। 4 तर अिहले परम भु मरेा
परमे रले मरेो दशेको चारैितर मलाई शा न्त िदनभुएकोछ। अब मरेो कोही श ु
छैनन।् मरेा जाहरू सकंटमा छैनन।्

5 “परम भलुे मरेा िपतासगँ एउटा ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो परम भलुे
भन्नभुयो, ‘तपँिछ तरेो छोरालाई राजा बनाउनछुे अिन तरेो छोराले मरेा सत्कारमा
एउटा म न्दर बनाउने छ।’ अब म परमे रको सत्कारमा म न्दर िनमार्ण गन
योजना गदछु। 6 यसकारण म तपाईंलाई सहयोग गन अनरुोध गदर्छु। तपाईंका
मािनसहरू लबानोन िदनहुोस।् त्यहाँ ितनीहरू मरेा लािग धपूीका रूख काट्ने
छन।् मरेा सवेकहरू तपाईंका मािनसहरूसगँै काम गनछन।् आफ्ना मािनसहरूको
मज्दरुीको रूपमा तपाईंले तोक्न,ु भएको रकम म िदनछुे। मलाई तपाईंको
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सहयोगको खाँचो छ। हा ा काठकम हरू सीदोनका काठकम जित िसपाल ु
छैनन।्”
7 जब हीरामले सलुमेानले मागकेो कुरा सनु,े उनी औधी खशुी भए। राजा

हीरामले भन,े “यो िवशाल रा को शासन गन ब ु मान छोरा दाऊदलाई िदएकोमा
आज म परम भलुाई धन्यवाद िदन्छु!” 8तब हीरामले सलुमेान कहाँ सनं्दशे पठाए।
सन्दशेमा भिनएको िथयो:

“तपाईंले भन्न ु भएको कुरा मलैे सनु।े तपाईंले मागकेो सबै धपूी अिन
सल्लाका रूखहरू िदनछुे। 9 मरेो सवेकहरूले यी रूखहरू लबानोनदे ख
समु सम्म ल्याउनछेन।् तब ती रूखहरू बाँध्नछुे अिन तपाईंले इच्छा गन ुर् भएको
ठाउँसम्म बगाएर पठाउने छु। त्यहाँ म ितनीहरूलाई जम्मा गन छु अिन तपाईंले
ितनीहरूलाई आफ्नो साथ लएर जान सक्न ु हुन्छ। बद्लामा तपाईंले मरेो घर
प रवारको लािग खान पठाईिदनहुोस।्”
10 यसकारण हीरामले सलुमेानलाई उसलाई चाहे जित सक्दो दवेदारू अिन

गो सेल्लाको रूखहरू जटुाए।
11 सलुमेानले हीरामलाई 20,000 मरुी* गहु ँ र 20 मरुी† भ ाक्षको तले

त्यके वषर् उसको प रवारको िन म्त जटुाए।
12 परम भलुे ितज्ञा गन ुर्भए अनसुार सलुमेानलाई ब ु िदनभुयो। हीराम र

सलुमेान माझ शा न्त िथयो। यी दइु राजाहरूले आफ्समा स न्ध गरेका िथए।
13 राजा सलुमेानले यस कायर्मा सघाउ पयुार्उन इ ाएलका तीस हजार

मािनसहरूलाई बोलाए। 14 राजा सलुमेानले अदोनीराम नाउकँो लाई मखु
बनाए। सलुमेानले मािनसहरूलाई तीन वटा दलमा िवभाजन गरे। त्यके दलमा
10,000 मािनसहरू िथए। त्यके दलले लबानोनमा एक महीना काम गरे अिन
तब दइु महीना घर जाने गदर् िथए। 15 सलुमेानले पवर्तीय क्षे मा 80,000
मािनसहरूलाई काममा लगाए। ती मािनसहरूको काम च ान काट्न ु िथयो।
च ान बोक्ने मािनसहरू 70,000 िथए। 16 काम गन मािनसहरूको काम हने
3,300 नाईकेहरू पिन िथए। 17 राजा सलुमेानले म न्दरको आधारिशलाको िन म्त
* 5:11: 20,000 मरुी अथार्त “1,20,000 बशुल।” † 5:11: 20 मरुी अथार्त “995
गलैने,” वा “171 पाथी।”
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ितनीहरूलाई िवशाल अिन मलू्यवान ढुङ्गाहरू काट्ने आदशे िदएका िथए। ती
ढुङ्गाहरू सावधानीपवूर्क का टयो। 18 तब सलुमेानका कारीगरहरू, हीरामका
कारीगरहरूले अिन गबालीहरू ढुङ्गामा ब ु ा काट्ने काम गरे। ितनीहरूले म न्दर
िनमार्णको िन म्त ढुङ्गा अिन काठहरू तयार पारे।

6
सलुमेान ारा म न्दरको िनमार्ण

1 तब सलुमेानले म न्दर बनाउन शरुू गरे। इ ाएलका मािनसहरूले िम दशे
छोडकेो 480 वषर् पिछको कुरा िथयो। यो सलुमेान राजाको शासनको चौथो
वषर् िथयो। यो वषर्को दो ो महीना, िजबको* मिहना िथयो। 2 म न्दर 60
हात लामो, 20 हात चौंडा अिन 30 हात अग्लो िथयो। 3 म न्दरको मण्डप
20 हात अग्लो अिन 10 हात चौंडा िथयो। बरन्डा मखु्य भागसम्म बडाएको
िथयो। यसको लम्बाई म न्दरको चौडाईको बराबर िथयो। 4 त्यहाँ म न्दरमा साँघरुा
झ्यालहरू िथए। यी झ्यालहरू बािहरबाट साँधरुो अिन िभ बाट फरािकलो िथयो।
5 तब सलुमेानले म न्दरको मखु्य भागको व रप र कोठाहरूको लहर बनाए। यी
कोठाहरू एका अकार्को मािथ बनाइएका िथए। कोठाहरूको लहर तीन तल्ला
अग्लो िथयो। 6 कोठाहरू म न्दरको िभ ासगँ िमलकेा िथए, तर ितनका िनदालहरू
िभ ा मािथ बनाइएका िथएनन।् मािथ म न्दरको िभ ा पातलो िथयो। यसकारण
ती कोठाहरूको एकितर बनाइएको िभ ा तलको भन्दा पातलो िथयो। सबै भन्दा
मािथल्लो तलाका कोठाहरू पाँच हात चौडा िथए। माझका कोठाहरू छः हात चौडा
िथए। त्यस मािथका कोठाहरू सात हात चौंडा िथए। 7कम हरूले िभ ा बनाउनमा
िवशाल ढुङ्गाहरू योग गरे। कम हरूले ढुङ्गा त्यस ठाउँमा काटे जहाँ जमीनबाट
ितनीहरूलाई बािहर िनका लइएको िथयो। यस कारण म न्दरमा मातर्ल, बञ्चरो
अथवा अरू कुनै फलामको हात हितयारको हल्ला िथएन।

8 म न्दरको तल्लो तलाको वशे- ार दिक्षण ितर िथयो। िभ ितर दो ो तलाका
कोठाहरूमा जाने भयार्ङहरू िथए अिन त्यहाँबाट ते ो तलामा जान।े

9 यसकारण सलुमेानले म न्दरको िनमार्ण कायर् िसध्याए। म न्दरको त्यके भाग
धपूीको फल्याकले ढाकेको िथयो। 10 सलुमेानले भवनको चारैितर कोठाहरू पिन
* 6:1:
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बनाएर िसध्याए। त्यके तला पाँच हात अग्लो िथयो। कोठाहरूको आड िदने
दवेदारूका दलानहरू घरको कोठाहरू िसत िमलएेको िथयो।

11 परम भलुे सलुमेानलाई भन्नभुयो, 12 “यिद तैंले मरेो सबै िविध र िवधान
पालन ग रस ् भने म ती सबै काम गनछु जसका लािग मलैे तरेा िपता दाऊदसगँ
ितज्ञा गरेको िथएँ। 13 अिन तैंले बनाएको यस म न्दरमा इ ाएलका नानीहरूको

बीचमा ब छुे। म इ ाएलका मािनसहरूलाई किहले पिन छोडने छैन।”
14 यस कार सलुमेानले म न्दरको िनमार्ण कायर् िसध्याए। 15 म न्दर

िभ का ढुङ्गाका िभ ाहरूलाई धपूीका फल्याकहरूले ढािकएको िथयो। धपूीका
फल्याकहरू भइँूदे ख छानासम्म ठोिकएका िथए। ढुङ्गाको भइँूमािथ सल्लाका
फल्याकहरू ओ ाइएका िथए। 16 ितनीहरूले म न्दरको पिछ ल्तर 20 हात लामो
अिन गिहरो एउटा कोठा बनाएका िथए। ितनीहरूले यस कोठाका िभ ाहरूमा
ठोकेका िथए। यस कोठालाई महा पिव स्थान भिनन्थ्यो। 17 महा पिव स्थानको
अिघ म न्दरको मखु्य भाग िथयो। यो कोठा 40 हात हामो िथयो। 18 ितनीहरूले
यस कोठाका िभ ाहरू धपूीका फल्याकहरू ारा ढाकेको िथयो िभ ा िदवालका
कुनै ढुङ्गाहरू दे खदंनै िथए। ितनीहरूले दवेदारूको तकताहरूमा लौकाहरू अिन
फूलहरू को िच हरू कँुदकेा िथए।

19 सलुमेानले म न्दरको पछाडी तल गिहरो कोठा बनाए। यो कोठा परम भकुो
करारको सन्दकूको लािग िथयो। 20 यो कोठा 20 हात लामो, 20 हात चौडा अिन
20 हात अग्लो िथयो। 21 सलुमेानले यस कोठालाई श ु सनुले ढाके उनले महा
पिव स्थानको वशे सामनु्न,े सनुको साङ्गलीहरू लगाए। 22 म न्दरको सबै भाग
सनुले ढाकेको िथयो। महा पिव स्थान अिघको वदेी पिन सनु जिडएको िथयो।

23 कम हरूले करूब स्वर्गदतूका मिूतर्हरूका पखंटेा समते बनाएका िथए।
भ ाक्ष काठको मिूतर्हरू बनाएका िथए। यी करूब दतूहरूका मिूतर्हरू महा पिव
स्थानमा स्थापना ग रएका िथए। त्यके स्वर्गदतूको मिूतर् 10 हात अग्ला िथए।
24-26 दवुै करूब स्वगर्दतूहरू एउटै नापका िथए अिन एकै कारले बनाइएका
िथए। त्यके करूब स्वगर्दतूका दइुवटा पखटेा िथए। पखटेा पाँच हात लामा
िथए। एउटा पखटेाको एक छेऊदे ख अक छेऊ 10 हात लामो िथयो। अिन
त्यके करूब स्वगर्दतू 10 हात अग्लो िथए। 27 यी करूब स्वगर्दतूहरूलाई महा

पिव स्थानमा स्थापना ग रएको िथयो। ितनीहरूको पखटेाले एका-अकार्को छेऊमा
उिभएका िथए। ितनीहरूको पखटेाले एका अकार्लाई कोठाको माझमा स्पशर् गरेको
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िथयो। अरू दइु पखटेाहरूले त्यके िभ ालाई स्पशर् गरेको िथयो। 28 दइु करूब
स्वगर्दतूहरूलाई सनुले जिडएको िथयो।

29 मखु्य र िभ ी कोठाको व रप र िभ ाहरूमा करूब स्वगर्दतू, ताडको रूख
अिन फूलहरूको िच अिंकत ग रएको िथयो। 30दवुै कोठाको भइंुमा सनु जिडएको
िथयो।

31 कम हरूले भ ाक्ष काठको दइुवटा दलैो बनाएका िथए। ितनीहरूले ती
कोठाहरू महा पिव स्थानको वशे- ारमा लगाएका िथए। दलैोको चारैितरको
चौखट पाँचवटा बाहुले बनाइएको िथयो। 32 ितनीहरूले दइुवटा दलैो भ ाक्ष काठको
बनाएका िथए। कम हरूले दलैोमा करूब स्वगर्दतू, ताडको रूख अिन फूलहरू िच
अ ङ्कत गरेका िथए। तब ितनीहरूले दलैोलाई सनुले मोरे।

33 ितनीहरूले वशे- ारदे ख मखु्य कोठासम्म पिन दलैो बनाएका िथए।
ितनीहरूले एउटा चारकुने दलैोको चौखट बनाउनमा भ ाक्षको काठ योगगरे।
34 तब ितनीहरूले ती दलैोहरू बनाउनमा सल्लाको काठ योगगरे। त्यहाँ दइुवटा
दलैाहरू िथए। त्यके दलैोको दइुवटा मोडहरू िथए। 35 ितनीहरूले दलैाहरूमा
करूब स्वगर्दतू, ताडको रूख अिन फूलहरूको िच ले सजाएका िथए। तब
ितनीहरूले ितनलाई सनुले ढाकेका िथए।

36 तब ितनीहरूले िभ ी आगँन बनाए। त्यस आगँनको व रप र िभ ा बनाए।
त्यके िभ ा तीन लहर काटेको ढुङ्गा अिन एक लहर धपूीको काठ ार बनाइएको

िथयो।
37 ितनीहरूले म न्दरको िनमार्ण कायर् वषर्को दो ो महीना िजब मिहनामा शरुू

गरेका िथए। इ ाएलका राजाको रूपमा सलुमेानको चौथो वषर् िबतकेो िथयो।
38 म न्दर वषर्को आठौं महीना बलूमा परूा भयो। यो समय सलुमेानले जनगण
मािथ शासन गरेको एघारौं वषर् िथयो। म न्दरको िनमार्ण कायर् परूा हुनमा सात वषर्
लाग्यो। म न्दरको िनमार्ण योजना अनरुूप नै भयो।

7
सलुमेानको महल

1 राजा सलुमेानले आफ्नो लािग एउटा महल बनाए। उसको महल बनाउनका
लािग 13 वषर् लाग्यो। 2 उनले “लबानोनको वन” नाउँ भएको भवन बनाए।
यो 100 हात लामो, 50 हात चौडा अिन 30 हात अग्लो िथयो। यसमा चार
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लहर दवेदारका खाम्बाहरू िथए। त्यके खाम्बाको मािथ दवेदारको मकुुट िथयो।
3 खाम्बाहरूको लहरमािथ दवेदारूका दलमीहरू िथए। ितनीहरूले दवेदारूको
दलमीहरूको मािथ छानाका लािग दवेदारूको तख्ता ठोकेका िथए। खाम्बाको
त्यके खण्डमा 15 वटा दलमीहरू िथए। सब जम्मा 45 वटा दलमीहरू त्यहाँ

िथए। 4 त्यहाँ तीनलहर एकाआकार्मा फिकर् एका ढोकाहरू िथए। 5 त्यके छेऊमा
तीनवटा दलैाहरू िथए। सबै ढोकाहरू अिन चौखटहरू चारकुने िथए।

6सलुमेानले “खाम्बाहरू ार मण्डप” पिन बनाए। यो 50 हात लामो अिन 30
हात चौडा िथयो। ार मण्डपको अिघ खाम्बाहरूमा आधा रत छानो िथयो।

7 सलुमेानले एउटा िसहंासन कक्ष पिन बनाए जहाँ ितनी जनगणलाई न्याय िदने
गदर्थ।े उनले त्यसको नाउँ “न्यायको कक्ष” राखकेा िथए। त्यो कोठा भईुंदे ख
छानासम्म दवेदारको काठ ठोिकएको िथयो।

8सलुमेान ब े महल न्यायको कक्षको िभ िथयो। यो महल न्यायको कक्ष जस्तैं
बनाइएको िथयो। उनले यस्तैं कारको घर आफ्नी प ी, िम का राजाकी छोरीका
लािग बनाएका िथए।

9 यी सबै भवनहरू बहुमलू्य ढुङ्गाका टु ा ारा बनाइएका िथए। यी ढुङ्गाहरू
आरा ारा चािहएको आकारमा का टएका िथए। ितनीहरू अिघ अिन पिछ
का टएका िथए। यी बहुमलू्य ढुङ्गाहरू जगदे ख िभ ाको मािथल्लो तहसम्म
लगाइएका िथए। आगँनको व रप रको िभ ासम्म बहुमलू्य ढुङ्गाका टु ा ारा
बनाइएका िथए। 10 जग ठूला-ठूला बहुमलू्य ढुङ्गाहरू ारा स्थािपत ग रएको
िथयो। केही ढुङ्गाहरू 10 हात लामा अिन अरू 8 हात लामा िथए। 11 यी
ढुङ्गाहरूको मािथ अरू बहुमलू्य ढुङ्गाहरू अिन दवेदारका बलाहरू िथए।
12 महलको आगँन, म न्दरको आगँन अिन म न्दरको मण्डपको व रप र िभ ाहरू
िथए। ती िभ ाहरू तीन लहर ढुङ्गा अिन एक लहर दवेदारूका काठ ारा म न्दर
िनिमर्त िथयो।

13 राजा सलुमेानले हीराम नाउँ भएको मािनसलाई एउटा सन्दशे सोरमा पठाए।
सलुमेानले हीरामलाई यरूशलमे बोलाए। 14 हीरामकी आमा न ाली कुल समहूको
इ ाएली िथईन। उनका मतृ िपता सोरका िथए। हीराम काँसाका िजिनसहरू बनाउथँ।े
ितनी धरैे नै कुशल अिन अनभुवी कारीगर िथए। यसकैारण राजा सलुमेानले आउने
िनम्तो पठाए अिन हीरामले स्वीकार गरे। यसकारण राजा सलुमेानले हीरामलाई
काँसाको कामको मखु बनाए। हीरामले काँसा ारा बिनने सबै िजिनसहरू बनाए।
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15 हीरामले काँसाका दइुवटा खाम्बा बनाए। त्यके खाम्बा 18 हात लामो
अिन 12 हात गोलो िथयो। खाम्बाहरू खो ा िथए अिन धात ु तीन इञ्च* मोटो
िथयो। 16 हीरामले दइुवटा काँसाका मकुुटहरू पिन बनाए जो 5 हात अग्ला िथए।
हीरामले ती मकुुटहरू खाम्बाको मािथ राख।े 17 तब उनले जालीहरू मकुुटहरू
ढाक्न साङ्गलीहरू बनाए। उसले त्यके मकुुटमािथ सातवटा राख।े 18 त्यसपिछ
उनले दारीम जस्तैं दे खने दइु लहर अलकंरण बनाए। ितनीहरूलेखाम्बाहरूको मािथ
मकुुटलाई ढाक्नका लािग त्यके खाम्बाको जाली मािथ ती काँसाका दारीमलाई
सजाए। 19 खाम्बमािथ स्थािपत ग रएका खावाँशीरहरू 5 हात अल्गो िथए त्यो
फूलहरू झैं दे खन्थ।े 20 मकुुटहरू खाम्बाहरूमािथ रा खएका िथए। ितनीहरू सबै
बटुका जस्तो जालीको मािथ िथए। त्यस ठाउँमा त्यके मकुुट व रप र 200 वटा
दारीमहरू लहरहरू सजाएका िथए। 21 हीरामले ती दइु काँसाका खाम्बाहरूलाई
म न्दरको मण्डपमा स्थािपत गरेका िथए। एउटा खाँबो वशे- ारको दिक्षणितर
अिन अक उ रितर गािडएको िथयो। दिक्षणको खाँबोको नाउँ याकीन रा खयो।
उ रको खाम्बाको नाउँ बोआज रा खयो। 22 ितनीहरू फूल अकारका मकुुटहरूलाई
खाम्बाहरूको मािथ राख।े यस कार दइुवटा खाम्बाको काम िसध्याइएको िथयो।

23 तब हीरामले काँसाको गोलो खड्कँुलो बनाए। ितनीहरूले त्यस खडकँुलोको
नाउँ “समु ” राख।े भाँडो 30 हात गोलो िथयो। यो 10 हात चौडा अिन 5
हात गिहरो िथयो। 24 खडकुलो (घ्याम्पा) बािहरी छेऊमा एउटा घरेा िथयो।
घरेाको िकनारमा भाँडोको व रप र काँसाको लौकाहरूको दइु लहर िथयो। काँसाका
लौकाहरू भाँडोको चारैितर जो रा खए एक टु ा घ्याम्पा सगँ िथयो। 25 भाँडो 12
वटा काँसाका साँढहेरूमािथ रा खएको िथयो। सबै12 वटा साँढहेरू भाँडोको बािहर
हे ररहकेा िथए। तीनवटाले उ र ितर हरेेका िथए, तीनवटा पवूर्, तीनवटा दिक्षण
अिन तीनवटा प मितर हरेेका िथए। 26 भाँडोको मोटाइ एक िब ा मोटो िथयो।
भाँडोको घरेो प्यालाको घरेो अथवा फूलका प दल जस्तैं िथयो। भाँडोमा 2,000
पाथी† आटँ्थ्यो।

27 तब हीरामले दशवटा काँसाको ठेलागाडाहरू बनाए। त्यके 4 हात लामो,
4 हात चौडा अिन 3 हात अग्ला िथए। 28 ठेलागाडाहरू चौखटमा चारकुने पाटा
ठोकेर बनाइएका िथए। 29 ती लौका अिन घरेाहरूमािथ पाटा अिन चौखटहरूमा
* 7:15: 3 इञ्च अथार्त ् “चार अङ्गलु।” † 7:26: 2,000 पाथी अथार्त ् “11,000
गौलन।”
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काँसाका िसहं, साँढे अिन करूब स्वगर्दतूहरू कँुिदएका िथए मािथ अिन तल िसगंहरू
र साँढहेरू फूलहरू कुदरे कांसलाई मात लले िपटेर बनाएका िथए। 30 त्यके ठेला-
गाडीमा चारवटा काँसाका चक्काहरू धरुाहरू समते िथए। कूनामा ठूलो भाँडोको
आधारकालािग काँसाको टेकुआ बनाइएको िथयो। टेकुआहरूमा काँसालाई िपटेर
बनाइएका फूलका आकारहरू िथए। 31 त्यहाँ बटुकाको मिथल्लो खलु्ला भागको
व रप रको िन म्त एउटा आधार िथयो, आधार एक हात अग्लो अिन ासको
खोल्ने डढे हातहरू िथए। 32चौखटको तल चारवटा चक्काहरू िथए। चक्काहरू,
डढे हात ास भएका िथए। चक्काहरूको माझ धरुाहरू ठेलागाडासगँ जोिडएको
िथयो। 33चक्काहरू रथका चक्काहरू जस्तैं िथए। चक्काको जम्मै िजिनस-धरुी,
घरेो, डन्डीहरू तथा धरुाहरू काँसाको बनाइएको िथयो।

34 त्यके ठेलागाडाको चार कुनामा चारवटा आधारहरू िथए। ितनीहरू सबै
ठेलागाडासगँ जोिडएका िथए। 35 त्यके ठेला गाडाकोमािथ व रप र आधा हात
अग्लो गोलो घरेा िथयो। त्यसलाई एउटै बनाउनलाई त्यो त्यसका आधारहरूिसत
जोिडएको िथयो। 36 ठेलागाडाको बगल अिन चौखटमा करूब स्वगर्दतूहरू, िसहं
अिन ताडको रूखहरूको काँसाको िच हरू िथए। यी िच हरू ठेलगाडीको सबै
ठाउँमा अिंकत ग रएका िथए जहाँ-जहाँ कोठाहरू िथए। ठेलागाडाको व रप र
भएको चौखटमा फूलहरूका नक्सा कँुिदएका िथए। 37 हीरामले एकै कारका
दशवटा ठेलागाडाहरू बनाए। त्यके गाडा गलकेो काँसाबाट अिन ढालरेे बनाएको
िथयो। यसकारण सबै गाडाहरू एउटै नाप अिन आकारमा बनाएको िथयो।

38 हीरामले दशवटा बटुकाहरू पिन बनाए। दशवटा ठेलागाडा मध्ये त्यकेका
लािग एउटा बटुको िथयो। त्यके बटुको चार हात चौडा िथयो। बटुकोमा लगभग
40 पाथी क्षमता िथयो। 39 हीरामले म न्दरको दिक्षणितर पाँचवटा अिन उ रितर
अरू पाँचवटा ठेलागाडीहरू स्थािपत गरेका िथए। 40-45 हीरामले भाँडाहरू, बले्चा
अिन स साना बटुकाहरू बनाए। हीरामले सबै िजिनसहरू राजा सलुमेानले मागे
अनसुार बनाए। परम भकुोको म न्दरका लािग हीरामले बनाएका सामानहरूको
स ्ची यस्तो छः
2 खाम्बाहरू;
खाम्बाहरूको मािथ बटुका जस्ता 2 मकुुटहरू;
व रप र ढाक्ने जालीहरू;
2 जालीका लािग 400 वटा दारीमहरू;
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खाम्बाहरूको मािथ दइुवटा बटुकाहरूलाई ढाक्ने त्यके जालीका दइुलहर
दारीमहरू िथए।

त्यके ठेलागाडामा बटुका भएको 10 ठेलागाडाहरू;
तल बा वटा स◌ँाढहेरू मािथ ठूलो भाँडो;
भाँडाहरू, स-साना बले्चाहरू, स साना बटुकाहरू;
अिन सबै भाँडाकँुडाहरू परम भकुो म न्दरकालािग।

हीरामले यी सबै सामानहरू राजा सलुमेानले चाहे अनसुार नै बनाए। ितनीहरू
सबै पा लस लगाएको काँसाको बनाइएका िथए। 46-47 सलुमेानले यी चीजहरू
बनाउनमा योगग रएको काँसा किहले पिन जोखनेन।् जो ु उिचत िथएन। यस
कारण काँसाको सम्पणूर् ओजन थाह भएन। राजाले यी चीजहरू सकु्कोत र
शरतानबीच यदर्न नदीको छेऊमा बनाउने आदशे िदएका िथए। ितनीहरूले यी
िजिनसहरू काँसा गलाएर अिन भइँूमा बनाइएको साँचोमा ढालरे बनाए।

48-50 सलुमेानले धरैे सनुका सामानहरू म न्दरका लािग बनाउने आदशे पिन
िदए। सलुमेानले म न्दरका लािग सनु ारा बनाउन लगाएका सामानहरू यी हुन;्

सनुको वदेी; सनुको टेबल
परमे रलाई चढाइएको िवशषे रोटी यहाँ रा खन्थ्यो।
सनुको सामादान (महापिव स्थानको अिघ उ रितर पाँचवटा अिन दिक्षणितर

पाँचवटा िथए);
सनुका फूलहरू, िदयोहरू अिन िचम्टाहरू;
शु सनुका कचौराहरू, बाती िछमल्ने कैं चीहरू, स-साना कचौराहरू, थालहरू

अिन कोइला बोक्ने धपूौराहरू;
मखु्य कक्षका दलैाहरूका लािग तथा िभ ी कोठा (अित पिव स्थल) को

दलैाहरूका लािग सनुका कब्जाहरू बनाए।

51यस कार राजा सलुमेानले परम भकुो म न्दरका लािग आफूले चाहे अनरुूप
काम परूा गरे। तब राजा सलुमेानले ती सबै िजिनसहरू जम्मा गरे जो उनका िपता
दाऊदले यस उदशे्यका लािग जोगाएर राखकेा िथए। उनले यी िचजहरू म न्दरमा
ल्याए। उनले चाँदी र सनु परम भकुो म न्दरको भण्डारमा थन्काए।
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8
म न्दरमा करारको सन्दकू

1 त्यसपिछ राजा सलुमेानले इ ाएलका बढूा- धानहरू, िविभन्न कुल-
वशंका मखुहरू, र इ ाएलका कुल-वशंहरूका अगवुाहरूलाई बोलाए। उनले
ितनीहरूलाई यरूशलमेमा आउने आदशे िदए। सलुमेानले परम भकुो करारको
सन्दकूलाई दाऊदको शहरबाट जसलाई िसयोन पिन भिनन्थ्यो, ल्याउन चाहन्थ।े
2 यसकारण सबै इ ाएलका मािनसहरू वषर्को सातौं महीनामा त्यसको महीनाको
चाडको समयमा मािनसहरू सलुमेानिसत भलेा हुन्थ।े

3 इ ाएलका सबै बढूा धानहरू त्यस ठाउँमा पगु।े तब पजूाहारीहरूले पिव
सन्दकू उठाए। 4 ितनीहरूले भटे हुने पाल अिन पालमा रहकेा सबै पिव चीज-
बीजहरू समते परम भकुो पिव सन्दकू िसत बोके। लवेीकुहरूले यी सामानहरू
बोक्नमा पजूाहारीलाई सघाए। 5 राजा सलुमेान अिन इ ाएलका सारा समदुाय
करारको सम्झौता सन्दकू अिघ भलेा भए। ितनीहरूले धरैे ब लहरू चढाए।
ितनीहरूले यित धरैे भडेाहरू अिन पशहुरू मारे, कुनै मािनसले गन्ती गनर् सकेन।
6 तब पजूाहारीहरूले परम भकुोको करारको सन्दकूलाई यथा स्थानमा स्थािपत
गरे। यो ठाउँ म न्दरमा महा पिव स्थानको िभ िथयो। करारको सन्दकूलाई करूब
स्वगर्दतूहरूको पखंटेाको तल स्थािपत ग रयो। 7करूब स्वगर्दतूहरूका पखटेा पिव
सन्दकू मािथ िफंिजएका िथए। ितनीहरूले पिव सन्दकू अिन यसको खाम्बाहरूलाई
ढािक िदए। 8यी थाम्ने खाम्बाहरू धरैे लामा िथए। अित पिव स्थानको अिघ उिभने
कुनै मािनसले खाम्बाहरूको छेऊ दे सकथ्यो। तर बािहरबाट कुनपैिन मािनसले
ितनीहरूलाई दे सक्दनै िथए। खाम्बाहरू आज पिन त्यहाँ छन।् 9 पिव सन्दकू
िभ मा दइुवटा ढुङ्गाका पाटीहरू िथए। यी पाटीहरू ितनै िथए जसलाई मोशाले
होरेब नाउँ भएको ठाउँमा पिव सन्दकूिभ राखकेा िथए। होरेब त्यो ठाउँ िथयो
जहाँ परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूसगँ ितनीहरू िम बाट बािहर िनस्केपिछ करार
बाँध्नभुएको िथयो

10 पजूाहारीहरूले पिव सन्दकूलाई अित पिव स्थानमा स्थािपत गरे। जब
पजूाहारीहरू पिव स्थानबाट बािहर आए, परमे रको म न्दरमा बादल भ रयो।
11 पजूाहारीहरूले आफ्नो काम िनरन्तर गनर् सकेनन ् िकनभने म न्दर परमे रको
मिहमाले भ रयो। 12 तब सलुमेानले भनःे
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“परम भलुे अकाशमा चम्काउँन घाम बनाउनभुयो,
तर उहाँले कालो बादलमा ब मन पराउनभुयो।

13 मलैे ित ो लािग अचम्मको म न्दर बनाए एउटा ठाउँ
जहाँ ितमी सधँ ै ब े छौ।”

14 इ ाएलका सबै मािनसहरू त्यहाँ उिभएका िथए। यसथर् राजा सलुमेान
ितनीहरूितर फिकर् ए अिन परमे रलाई ितनीहरूका लािग आशीवार्द िदने िबन्ती
गरे। 15 तब राजा सलुमेानले भन,े

“परम भु इ ाएलका परमे रको शसंा होस।् उहाँले परम भलुे भन्नभुयो
उहाँले मरेो िपतासगँ ितज्ञा गन ुर् भएको परूा गन ुर् भयो। 16 ‘मैंले इ ाएलका
मािनसहरूलाई िम बाट ल्याएको िदनदे ख अिहले सम्म मरैे सत्कारमा म न्दर
िनमार्ण गनर्का लािग इ ाएलको प रवार समहूहरूबाट कुनै शहरलाई छानकेो
िथइन। तर इ ाएलका मािनसहरूमािथ शासन गनर्का लािग मलैे दाऊदलाई मन
पराएको छु।’

17 “मरेा िपता दाऊदले परम भु इ ाएलका परमे रको सत्कार गनर्का
लािग एउटा म न्दर बनाउन सा ै नै चाहकेा िथए। 18 तर परम भलुे मरेा िपता
दाऊदलाई भन्न ु भएको िथयो, ‘म जान्दछु, मरेो सत्कारका लािग ितमी एउटा
म न्दर बनाउन सा ै नै इच्छुक छौ, अिन यो रा ो कायर् हो, ितमी मरेो म न्दर
बनाउन चाहन्छौ। 19 तर ितमी नै त्यो मािनस होइनौ जसलाई मलैे म न्दर
बनाउनका लािग रोजकेो छु। ित ो छोराले मरेो म न्दर बनाउने छ!’

20 “यसकारण परम भलुे त्यो ितज्ञा परूा गन ुर् भएको छ, जो उहाँले
िदनभुएको िथयो। अिहले म मरेा िपता दाऊदको ठाउँमा राजा छु। अब म
परम भलुे भन्नभुए जस्तैं इ ाएलका मािनसहरू मािथ शासन गन छु।ँ परम भु
इ ाएलका परमे रको लािग मलैे म न्दरको िनमार्ण गरें। 21 मैंले म न्दरमा
पिव सन्दकूका लािग एउटा ठाउँ बनाएँ। पिव सन्दकूिभ परम भलुे हा ा
पखुार्हरूिसत गन ुर्भएको करार-प छ। परम भलुे जब करार गन ुर्भयो तब उहाँले
हा ा पखुार्हरूलाई िम बाट बािहर िनकाल्न ु भयो।”

22 तब सलुमेान परम भकुो वदेी अिघ उिभए। सबै मािनसहरू उनको अिघ
उिभएका िथए। राजा सलुमेानले आफ्नो हात िफंजाए अिन अकाशितर हरेेर।
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23 उनले भनःे

“परम भ,ु इ ाएलका परमे र, अकाश अथवा धत मा तपाईं जस्तो
अरू कुनै परमे र छैन। तपाईंले आफ्ना भ हरूसगँ करार गन ुर्भएको छ
िकनभने तपाईं उनीहरूलाई मे गन ुर् हुन्छ तपाईं आफ्नो वचनलाई परूा गन ुर्हुन्छ
तपाईं तपाईंको अनसुरण गन मािनसहरूका लािग दयाल ु अिन साँचो हुनहुुन्छ।
24 तपाईंले आफ्ना सवेक, मरेा िपता दाऊदसगँ ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो तपाईंले
आफ्नो ितज्ञा परूा गन ुर्भयो तपाईंले ितज्ञा आफ्नै मखुबाट गन ुर् भएको िथयो।
अिन आफ्नो िवशाल श को बलमा तपाईंले आफ्नो ितज्ञालाई आज सत्य
सािबत गन ुर्भयो। 25 अब, हे परम भ,ु इ ाएलका परमे र, तपाईंले आफ्ना
सवेक तथा मरेा िपता दाऊदसगँ गरेको अक ितज्ञा परूा गन ुर्होस।् तपाईंले
भन्नभुएको िथयो, ‘दाऊद, ित ा छोराहरूले ध्यानसगँ मरेा आज्ञा पालन गरून ्
जसरी ितमीले गरेका िथयौ। यिद ितनीहरूले यसो गरे भने ित ा वशंबाट कसलैे
सधँनैै इ ाएलका मािनसहरूमािथ शासन गन छ।’ 26 अिन फे र, ह,े परम भु
इ ाएलका परमे र, म तपाईंलाई मरेा िपतासगँ गरेको ितज्ञालाई िनरन्तर रा
अनरुोध गदर्छु।

27 “तर, मरेा परमे र! तपाईं साँच्चै पथृ्वीमािथ बास गन ुर् हुन्छ? सम्पणूर्
अकाश अिन स्वगर्को सव च्च स्थानले पिन तपाईंलाई रा सक्दनै। तब मैंले
बनाएको यस घरले तपाईंलाई कसरी रा सक्छ? 28 तर कृपया मरेा थर्ना
अिन मरेो अनरुोध सनुी िदनहुोस।् म तपाईंको सवेक हु ँ अिन तपाईं मरेो परमे र
हुनहुुन्छ। मरेो यो ाथर्ना सनुीिदन ु होस।् आज तपाईंसगं ाथर्ना ग ररहकेो छु।
29 िवगतमा तपाईंले भन्न ु भएको िथयो, ‘मरेो सत्कार ग रनछे।’ यस कारण
यस म न्दरलाई रात-िदन हने ुर्होस।् यस म न्दरमा गरेको ाथर्ना सनुीिदनहुोस।्
30 परम भ,ु म अिन तपाईंका मािनसहरू यस ठाउँमा आउने छौं अिन तपाईंमा
ाथर्ना गन छौं। कृपया ाथर्नासनुी िदनहुोस!् हामी जान्दछौं, तपाईं स्वगर्मा ब ु

हुन्छ। हामी हा ो ाथर्ना सनुीिदने अिन हामीलाई क्षमा गनर् अनरुोध गदर्छौं।
31“यिद एउटा मािनसले अक को िवरू पापहरू गय भन,े उसलाई

यहाँ वदेीमा ल्याईन्छ। यिद त्यो मािनस दोषी छैन भन,े तब उसले उसलाई िनद ष
छु भिन शपथ खान लगाउनछुे। 32 तब स्वगर्मा उसलाई सनु्नहुोस ्अिन उस ित
न्याय गन ुर्होस।् यिद मािनस दोषी छ भने उसलाई कृपा गरेर दोषी दखेाउनहुोस।्
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अिन यिद मािनस िनद ष छ भने कृपया उसलाई िनद ष भएको दखेाउन ु होस।्
33“किहलेकाँही तपाईंका मािनसहरूले तपाईंको िवरू मा पाप कायर् गरे भने

उनका श हुरूले उनीहरूलाई परास्त गछर्न।् तब मािनसहरू तपाईंितर फिकर् न्छन ्
अिन तपाईंमा ाथर्ना गनछन।् मािनसहरूले यस म न्दरमा नै तपाईंको ाथर्ना
गनछन।् 34 कृपया उनीहरूलाई स्वगर्बाट सिुन िदनहुोस।् तपाईंको मािनसहरूको
पापलाई क्षमा ग र िदनहुोस ् अिन ितनीहरूलाई आफ्नो धत फे र ा गनर्
िदनहुोस।् तपाईंले यो धत उनका पखुार्हरूलाई िदन ु भएको िथयो।

35 “किहले काँही ितनीहरू तपाईंको िवरू मा पापकायर् गछर्न ्अिन तपाईंले
ितनीहरूको धत मा पानी पनर् नै बन्द गरी िदनहुुन्छ। तब ितनी यस ठाउँितर फकर
ाथर्ना गनछन ्अिन तपाईंको नाउकँो स्तिुत गनछन।् तपाईंले ितनीहरूलाई दःुख

िदनहुुन्छ अिन ितनीहरू आफ्नो पाप कायर्का लािग अफशोच गनछन।् 36यसथर्
कृपया स्वगर्मा नै ितनीहरूको ाथर्ना सिुन िदनहुोस।् तब हा ो पाप क्षमा गन ुर्होस।्
मािनसहरूलाई सही बाटोमा िहडँ्ने ज्ञान िदनहुोस।् तब, हे परम भु ितनीहरूलाई
िदएको धत मा पानी पान ुर्होस।्

37 “धत सा ै नै सकु्खा हुनसक्छ अिन यसमा कुनै अन्न उि ने छैन।
अथवा जनसाधारणमा महामारी िफंिजन सक्छ। हुन सक्छ, फल्दै गरेको
सबै अन्नहरू कीराहरू ारा न हुनछे। हा ा मािनसमािथ केही शहरहरूमा
ितनका श हुरू ारा आ ामण हुनछे। अथवा हा ा धरैे मािनसहरू बीमार
हुनछेन।् 38 जब यस मध्ये कुनै एउटा घटना घट्छ अिन जब एउटा
अथवा इ ाएलीहरूले ितनीहरूको पापहरूको क्षमा माग्छ अिन ितनीहरूले यस
म न्दरबाट तपाईंकहाँ हात उठाउँछ। 39 तपाईंले आफ्नो वासस्थान स्वगर्बाट
कृपया उसको ाथर्ना सिुनिदन ु होस।् मािनसहरूको मनिभ के छ। तपाईंले
मा जान्नहुुन्छ। यसकारण त्यके मािनसिसत उसले गरेका कायर् अनसुार

वहार गन ुर्होस।् 40 यस्तो गरी िदन ु होस ् जसले गदार् तपाईंका मािनसहरू
जितञ्जलेस बाँच्ने छन ् त्यितञ्जले डराउने गछर्न,् जबसम्म तपाईंले हा ा जो
िपता-पखुार्हरूलाई िदनभएको भिूममा ितनीहरूलाई ब िदन ु हुनछे।

41-42 “अरु ठाऊँका मािनसहरूले तपाईंको महानता र क्षमताको िवषयमा
सनु्नछेन।् ितनीहरू टाढा-टाढाबाट यस म न्दरमा ाथर्ना गनर् आउने छन।्
43 स्वगर्को आफ्नै वासस्थानबाट ितनीहरूको पाथर्ना सिुन िदनहुोस।् कृपया
अरू ठाऊँका मािनसहरूले भनकेो कुरा िवचार ग रिदनहुोस।् तब ती मािनसहरू
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डराउने छन अिन इ ाएलका मािनस सरह तपाईंको आदर गनछन।् तब सबै
ठाऊँका मािनसहरूले जान्नछेन,् मैंले तपाईंको सम्मानमा यो म न्दर बनाएँ।

44 “किहल-ेकिहले तपाईं आफ्ना भ जनलाई ितनीहरूका श हुरूको
िवरू मा य ु गन आदशे िदनहुुन्छ। तब तपाईंका मािनसहरू यस शहरितर बढने
छन ्जनु तपाईंले चनु्नभुएको िथयो अिन मैंले तपाईंको सम्मानमा यस म न्दरको
िनमार्ण गरेको छु। ितनीहरू तपाईंमा ाथर्ना गनछन।् 45 त्यस समयमा स्वगर्को
आफ्नै वासस्थानबाट ितनीहरूको ाथर्ना सिुन िदनहुोस ् अिन ितनीहरूलाई
सहायता गन ुर्होस।्

46 “तपाईंका मािनसहरूले तपाईंका िवरू मा पाप गनछन।् म यो जान्दछु
िकनभने त्यके मािनसले पाप गछर्। तब ितनीहरूसगँ तपाईं ाोिधत हुनहुुनछे र
तपाईंको ोध ारा। तपाईंले ितनका श हुरूलाई ितनीहरूमािथ िवजय हािसल
गराउन ु हुनछे। ितनीहरूका श हुरूले ितनीहरूलाई बन्दी बनाउने छन ् अिन
टाढा नजीक कतैं अक जग्गामा रा छेन।् 47 त्यस टाढाको ठाऊँमा तपाईंका
मािनसहरूले के भयो भनी सोच्ने छन।् आफ्नो पाप कायर्का लािग ितनीहरू क्षमा-
याचना गनछन ्अिन तपाईंमा ाथर्ना गनछन।् ितनीहरू भन्ने छन,् ‘हामीले पाप
गरेका छौं अिन भलू गरेका छौं।’ 48 ितनीहरू ती टाढा ठाऊँमा कैदी हुनछेन।्
तर यिद ितनीहरू कैदीमा हुदा सम्पणूर् हृदयले तपाईं कहाँ आउँछन ्अिन ितनीहरू
तपाईंको भिूमलाई हदे ाथर्ना गछर्न जनु तपाईंले ितनीहरूका िपता-पखूार्लाई िदन ु
भएको िथयो। यस शहरलाई तपाईंले चनु्न ु भएको िथयो अिन यो म न्दर तफर् जनु
मलैे तपाईंको सम्मान मा बनाए। 49 तपाईंले ितनीहरूलाई तपाईंको िनवास स्थान
स्वगर्बाट सिुन िदनहुोस ्अिन ितनीहरूिसत रा ो वहार गन ुर्होस।् 50 तपाईंका
मािनसहरूका सबै पाप क्षमा ग रिदनहुोस।् अिन तपाईंको िवरू मा गरेको पाप
क्षमादान िदनहुोस।् ितनीहरूका श हुरूलाई ितनीहरू ित दयाल ु बनाइ िदन ु होस।्
51 सम्झना रहोस, ितनीहरू तपाईंकै जाित हुन। सम्झना रहोस, ितनीहरूलाई
तपाईंले नै िम बाट ल्याउन ु भएको हो। यसो गरेर ितनीहरूलाई तपाईंले बलकेो
आगोबाट बचाउन ु भएको िथयो।

52“हे परम भु परमे र, कृपया मरेो ाथर्ना सिुनिदन ु होस ्अिन इ ाएलका
आफ्ना मािनसहरूको ाथर्ना सिुनिदन ु होस।् ितनीहरूको ाथर्ना कुनै पिन बलेा
सिुनिदनहुोस ्जब ितनीहरू सहायताका लािग तपाईंसगं िबन्ती गछर्न।् 53 तपाईंले
ितनीहरूलाई पथृ्वीका सबै मािनसहरूबाट आफ्ना िवशषे मािनसहरूको रूपमा
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चनु्नभुएको छ। परम भु तपाईंले हा ो लािग यस्तो गनछु भनी वचन िदनभुएको
िथयो। तपाईंले आफ्नो सवेक मोशालाई िम बाट हा ा पखुार्हरूलाई ल्याउनमा
योगगन ुर् भएको िथयो।”

54 सलुमेानले परमे रसगँ त्यो ाथर्ना गरे। उनले वदेीको अिघ घुडँा टेकेका
िथए। सलुमेानले आफ्नो पाखरुा स्वगर्ितर उठाएर ाथर्ना गरे। तब सलुमेानले
ाथर्ना िसध्याए अिन उिभए। 55 तब उनले परमे रसगँ ठूलो स्वरमा इ ाएलका

मािनसहरूलाई आशीष िदने िबन्ती गरे। सलुमेानले भनःे
56 “परमे रको स्तिुत गर! उहाँले इ ाएलका आफ्ना मािनसहरूलाई

शा न्त िदने ितज्ञा गन ुर्भएको छ। अिन उहाँले हामीलाई शा न्त िदनभुएको छ!
परम भलुे आफ्नो सवेक मोशालाई योग गन ुर् भएको िथयो अिन इ ाएलका
मािनसहरूलाई धरैे रा ा-रा ा ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो। अिन परम भलुे आफ्नो
त्यके ितज्ञालाई परूा गन ुर् भएको छ! 57 म ाथर्नागछुर्, परमे र सधँ ै हामीसगँ

हुनहुुनछे जसरी उहाँ हा ा पखुार्हरूसगँ हुनहुुन्थ्यो। म ाथर्नागछुर्, परम भलुे
किहलपेिन हामीलाई छोडनहुुनछैेन। 58 म ाथर्नागछुर् हामी उहाँितर फकर् नछेौं
अिन उहाँको अनसुरण गनछौं। तब हामी ती सबै ऐन, िनणर्य र आदशेहरू पालन
गन छौं जो उहाँले हा ा पखुार्हरूलाई िदनभुएको िथयो। 59 म आशा गछुर्, हा ा
परम भलुे सधँ ै नै यो ाथर्ना सम्झना गन ुर्हुनछे जनु मैंले चढाएको छु। म ाथर्ना
गछुर्, परम भलुे आफ्नो सवेक राजा अिन इ ाएलका मािनसहरूका लािग यी
सबै कामहरू गन ुर्हुनछे। म ाथर्ना गछुर् उहाँले यो काम त्यके िदन गन ुर् हुनछे।
60 (जब परम भलुे यी कायर्हरू गन ुर् हुनछे।) तब ससंारका सबै मािनसहरूले
जान्नछेन हा ा परम भु नै सत्य परमे र हुनहुुन्छ। 61सबै मािनसहरूले परम भु
हा ा परमे र ित भ र सत्य हुनपुछर्। ितमीले सधँ ै नै उहाँको िविध-िवधान
र आदशेहरू अनसुरण र पालन गन ुर्पछर्। ितमीले भिवष्यमा पिन िनयिमत रूपमा
िनयम पालन गन ुर्पछर् जस्तो अिहले गदछौं।”

62 तब राजा सलुमेान अिन इ ाएलका सबै मािनसहरूले उनीसगँै परम भलुाई
ब ल चढाए। 63 सलुमेानले 22,000 साँढे अिन 1,20,000 भडेाहरू ब ल
चढाए। यी सबै मलेब ल भेंट ब ल िथए। यस कार इ ाएलका राजा अिन
मािनसहरूले परम भलुाई म न्दर समपर्ण गरे।
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64 त्यस िदन राजा सलुमेानले म न्दर अिघको आगंन पिन समपर्ण गरे। उनले
होमब ल,अन्नब ल अिन पशहुरूको बोसो चढाए जनु मलेब ल समपर्ण िथयो। राजा
सलुमेानले यी ब ल अिन भेंटीहरू आगँनमा चढाए। उनले यसो गरे िकनभने िभ
परम भकुो अिघ बनाइएको काँसाको वदेीमा यी सबै चीजहरू अटाऊँदनै िथयो।

65 यसकारण यस कार राजा सलुमेान अिन इ ाएलका सबै मािनसहरूले त्यस
समयमा चाड मनाए। सम्पणूर् इ ाएलीहरू उ रमा हमात पासदे ख िम नदीको
सीमानहरूसम्म त्यहाँ िथए। त्यहाँ एउटा ठूलो मािनसहरूको िभड िथयो। ितनीहरू
परम भकुो सामनुे जम्मा भएका िथए। तब ितनीहरू अझै सात िदनसम्म त्यहाँ बस।े
ितनीहरूलेसबजैम्मा14 िदन चाड मनाए। 66अक िदन सलुमेानले मािनसहरूलाई
घर फिकर् ने आदशे िदए। ितनीहरू सबलैे राजालाई धन्यवाद िदए अिन सबै खशुी
मनाउदँै घर फिकर् ए। ितनीहरू खशुी िथए िकनभने परम भलुे उहाँको सवेक दाऊद
र इ ाएलका सबै मािनसहरूका िन म्त यी सबै रा ो कायर्हरू गन ुर् भएको िथयो।

9
परमे र सलुमेान कहाँ फे र आउँन ु हुन्छ

1 यस कार सलुमेानले परम भकुो म न्दर अिन आफ्नो महलको िनमार्ण कायर्
परूा गरे। सलुमेानले ती सबै चीजहरू बनाए जो उनी बनाउन चाहन्थ।े 2 तब परम भु
सलुमेानको साम ु त्यसरी नै फे र कट हुन ु भयो जसरी यस अिघ िगबोनमा कट
हुन भएको िथयो। 3 परम भलुे उनलाई भन्नभुयोः

“मलैे ित ो ाथर्ना सनुें। मलैे ती कुराहरू सनुें जनु ितमीले मलाई गन िबन्ती
गरेका िथयौ। ितमीले यो म न्दर बनायौ। अिन मलैे यसलाई पिव स्थल बनाएँ।
यसकारण मरेो त्यहाँ सदा-सवर्दा सत्कार हुनछे। मैं यसकोमािथ नजर रा छुे
अिन यसको िवषयमा सधँ ै िवचार रा े छु। 4 ितमीले मरेो सवेा त्यसरी नै
गर जसरी ित ा िपता दाऊदले गरेका िथए। उिन असल र इमान्दारी िथए र
ितमीले मलै े आज्ञा गरेका सबै कुरा मानरे मरेा िविध-िवधानहरू पालन गन पछर्।
5 यिद ितमीले यी सब कामहरू गय भने मैं ित ो प रवारबाट एक जनालाई सधँ ै
इ ाएलको राजा बनाउनँछुे भनी बचन िदन्छु। मलैे ित ा िपता दाऊदसगँ यस्तैं
ितज्ञा गरेको िथएँ। मलैे उनलाई भनकेो िथएँ, इ ाएलको शासन ित ो उनको

सन्तानहरूबाट एक जनाले चलाउने छ।
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6 “तर यिद ितमी अथवा ित ा सन्तानले मरेो अनसुरण गनर् छोडमेा अिन
िनयम र आदशे पालन नगरे जो मलैे ितमीलाई िदएको छु अिन यिद ितमीले
अक दवेताहरूको पजूा र ाथर्ना गनर् थाल्यौ भन,े 7 तब म इ ाएललाई
त्यो भिूम छोडन वाध्य गराउने छु जनु मलैे ितनीहरूलाई िदएको िथएँ, अिन
त्यो अरू मािनसहरूका लािग इ ाएल एउटा उदाहरण हुनछे। अरू मािनसहरू
इ ाएलमािथ हाँसो गनछन।् मलैे म न्दरलाई पिव बनाएको छु अिन यो
त्यो ठाऊँ हो जहाँ मािनसहरूले मरेो उपासना गछर्न तर यिद ितमीले मरेो
अनसुरण गदनौ भने म यसलाई ध्वसं पानछु। 8 यो म न्दर ध्वसं हुनछुे। त्यके
मािनस जो यसलाई हनेछ, आ यर् चिकत हुनछे। ितनीहरूले सोध्ने छन,्
‘परम भलुे यो म न्दर र भिूम ित यस्तो भयकंर कायर् िकन गन ुर् भयो?’ 9 अरू
मािनसहरूले जवाफ िदनछेन,् ‘यस्तो िकन भयो भने ितनीहरूले परम भु आफ्नो
परमे रलाई त्यागकेा िथए। उनले आफ्ना पखुार्हरूलाई िम बािहर ल्याएका
िथए। तर ितनीहरूले अरू नै दवेताहरूका अनसुरण गन िनणर्य लए। ितनीहरू
ती दवेताहरूको पजूा र सवेा गनर् थाल।े यसकारणले गदार् परम भलुे यी सबै
नरा ा कायर्हरू ितनीहरूका लािग ग रिदन ु भयो।’ ”

10 परम भकुो म न्दर अिन राजाको महल बनाउनलाई राजा सलुमेानलाई बीस
वषर् लाग्यो। 11 अिन बीस वषर्पिछ राजा सलुमेानले सोरका राजा हीरामलाई
गालीलमा 20 वटा शहरहरू िदए। सलुमेानले राजा हीरामलाई यी शहरहरू िदए
िकनभने हीरामले सलुमेानलाई म न्दर र महल बनाउनमा सघाउ पयुार्एका िथए।
हीरामले सलुमेानालाई सबै धपूी र सल्लाका रूख अिन सनु िदएका िथए जो
सलुमेानले मागकेा िथए। 12 यसथर् हीरामले सोरबाट शहरहरू हनर् या ा शरुू गरे
जो सलुमेानले िदएका िथए। जब उनले ती शहरहरू दखे,े उनी खशुी भएनन।्
13 उसले राजालाई भन,े “मरेा ि य भाइ, के यही शहरहरू तपाईंले िदन ु भएको?”
राजा हीरामले त्यस क्षे को नाउँ काबलू राखे अिन त्यो क्षे लाई आज पिन काबलू
भिनन्छ। 14 हीरामले म न्दर िनमार्णमा काम लगाउन राजा सलुमेानलाई 120 तोडा
सनु पठाएका िथए।

15 राजा सलुमेानले दासहरूलाई उसको महल र म न्दर बनाउने काममा वाध्य
गराएका िथए। तब उसले ती दासहरूलाई अरू धरैे सामानरू बनाउने काममा लगए।
उनले िमलो िनमार्ण गरे। उनले यरूशलमेको व रप र पखार्ल पिन िनमार्ण गरे। तब
उनले हासोर, मिग ो अिन गसेरे शहरहरू फे र बनाए।
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16 कुनै समय िम का राजाले गसेरे शहर मािथ आ ामण गरेका िथए यसलाई
भस्म पारेका िथए। उनलेकनानी मािनसहरूलाई मारे जो त्यहाँ ब े गदर्थ।े सलुमेानले
िफरऊनकी छोरीसगँ िववाह गरे। यस कारण िफरऊनले त्यो शहर सलुमेानलाई
िववाहको दाईजोको रूपमा िदए। 17 सलुमेानले त्यो शहर फे र बनाए। सलुमेानले
तल्लो बते-हरेोन पिन बनाए। 18 राजा सलुमेानले यहूदा मरूभिूममा बालात र तामार
शहर पिन बनाए। 19 राजा सलुमेानले ती शहरहरू पिन बनाए जहाँ अन्न र चीजहरू
रा गेरे अिन उनलेआफ्ना रथ अिन घोडाहरूका लािग ठाउँ बनाए। राजा सलुमेानले
धरैे चीजहरू बनाए जो उनले यरूशलमे, लबानोन अिन अन्य आफू ारा शािसत
ठाउँहरूमा चाहकेा िथए।

20 ती ठाउँहरूमा जो मािनसहरू िथए ितनीहरू इ ाएली िथएनन।् ती
मािनसहरू एमोरी, िह ी, प रज्जी, िहब्बी अिन यबसूी िथए। 21 इ ाएलीहरू ती
मािनसहरूलाई सवर्नाश पानर् योग्य भएनन।् तर सलुमेानले ितनीहरूलाई दासको
रूपमा काम गनर् वाध्य गराए। ितनीहरू अझै पिन दास नै छन।् 22 सलुमेानले
कुनै इ ाएलीलाई उनको दास हुन वाध्य गराएनन।् इ ाएलका मािनसहरू सिैनक,
सरकारी अिधकारीहरू,क ान अिन रथका सनेापित र चालक िथए। 23सलुमेानका
योजनाहरूमा 550 पयर्वके्षकहरू िथए। ितनीहरू मािनसहरू हतार्कतार् िथए जो काम
गदर्थ।े

24 िफरऊनकी छोरी दाऊदको शहरबाट महलमा पगुी जो सलुमेानले उनकै लािग
बनाएका िथए। तब उनले िमल्लो िनमार्ण गरे।

25 सलुमेान वषर्को तीन पटक वदेीमा होमब ल र मलेब ल चढाउने गदर्थ।े यो
त्यही वदेी िथयो जसलाई सलुमेानले परम भकुा लािग बनाएका िथए। राजा सलुमेान
परम भकुो अिघ धपू पिन जलाउनँे गदर्थ।े ितनले म न्दरलाई रा ो अवस्थामा राख।े

26 राजा सलुमेानले एस्योन गबेरेमा पानी जहाज पिन बनाए। यो शहर एदोम
क्षे मा लाल सागरको िकनारमा एलोत निजक छ। 27 राजा हीरामिसत केही
मािनसहरू िथए जो समु को िवषयमा मनग्गे जान्दथ।े ती मािनसहरू ायः जहाजमा
या ा गदर्थ।े राजा हीरामले ती मािनसहरूलाई सलुमेानको नािवक बडेामा सवेा गनर्
सलुमेानका मािनसहरू सगँ काम गनर् पठाए। 28सलुमेानका जहाजहरू ओपीर गए।
यी जहाजहरूले ओपीरबाट लगभग 420 तोडा सनु राजा सलुमेान कहाँ ल्याए।

10
शबाकी रानीको सलुमेानसगँ भटे
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1 शबाकी रानीले सलुमेानको िवषयमा सनुकेी िथइन।् यसकारण ितनी सा ै
अप् ारा हरू लएर उनको जाँच गनर् आइन।् 2 ितनले सवेकहरूको सा ै ठूलो
समहू लएर यरूशलमे ितर या ा ग रन।् ठूलो सखं्यामा मसाला, र अिन धरैे सनु
बोक्ने ऊँटहरू पिन ितनीहरूिसत िथए। ितनले सलुमेान सगँ भटे ग रन ्अिन उनलाई
ती सबै हरू सोिधन ्जो उनले सोचकेी िथइन।् 3 सलुमेानले सबै हरूको उ र
िदए। ितनको कुनै पिन को उ र िदनका लािग अप् ारो िथएन। 4 शबाकी
रानीले सलुमेान औधी ब ु मान छन ्भन्ने बिुझन।् उनले त्यो महल पिन दे खन ्जो
राजाले बनाएका िथए। 5 रानीले खाना खाने टेबल र खा -साम ी पिन दे खन।्
ितनले राजाका अिधकारीका ब े ठाउँ अिन हािजर हुने अिन उसको दखेरेख गन
नोकरहरूले लगाएका लगुाहरू उनले उनको भोजन-साम ी तथा म न्दरमा ग रएको
भेंट दे खन।् ती सबै चीजहरूले साँच्चै नै उनलाई चिकत पारेर, लामो सास फेन
बनाइ िदए।

6 यसथर् रानीले राजालाई भिनन,् “मलैे मरेो दशेमा तपाईंको ब ु अिन गरेको
सबै कामहरूको िवषयमा धरैे कुरा सनुकेी िथएँ अिन त्यके कुरा साँचो छ! 7 मलैे
तबसम्म िव ास गरेकी िथइन जबसम्म म आएर आफ्ना आखँाले हनेर् पाएकी
िथइन। म दखे्दै छु मलैे जे सनुकेी िथएँ, त्यो भन्दा बढी यहाँ छ। तपाईंको सम्पि
र बिु मािनसहरूले बताएको भन्दा धरैे बढी छ। 8 तपाईंले परम भु तपाईंका
परमे रको शसंा गन ुर् पछर् िकनभने उहाँ खशुी हुनभुयो अिन तपाईंलाई इ ाएलका
राजा बनाउन ु भयो। उहाँले तपाईंलाई इ ाएलका राजा बनाउन ु भयो तािक तपाईंले
जनु सही हो त्यही गन ुर् हुन्छ अिन आफ्ना जाहरूिसत असल वहार गन ुर् भयो।
9 परम भु तपाईंको परमे रको स्तिुत होस!् उहाँले तपाईंलाई इ ाएलको राजा
बनाएर खशुी हुनहुुन्छ। परम भु परमे रले इ ाएललाई सदा-सवर्दा मे गन ुर्हुन्छ।
वहाले तपाईंलाई राजा बनाउन ु भयो। यसकारण तपाईंले तपाईंको अधीनिसत के
सही हो अिन सच्चाइले कायर् गन ुर् होस।्”

10तब शीबाकी रानीले राजालाई लगभग 120 तोडा सनु िदइन।् उनले ितनलाई
धरैे मसालाहरू र र हरू पिन िदइन।् शीबाकी रानीले सलुमेानलाई अरू कसलैे
इ ाएलमा ल्याएको भन्दा बढी नै मसाला िदइन।्

11हीरामको जहाजले ओपीरबाट सनु ल्याएको िथयो। ती जहाजले धरैे नै िवशषे
काठ र र हरू पिन ल्याएका िथए। 12 सलुमेानले म न्दर र महलमा अिघ दलानी
बनाउन काठ योग गरे उसले गाउने बजाउनहेरूका िन म्त वीणा र साराङ्गाी
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बनाउनमा काठ योग गरे। कसलैे पिन यस कारको काठ इ ाएलमा ल्याएको
िथएन अिन कसलैे पिन त्यस कारको काठ किहल्यै दखेकेो िथएन।

13 तब राजा सलुमेानले शीबाकी रानीलाई ती उपहारहरू िदए जनु ितनले आफ्नो
लािग चिुनन। तब उनले ितनलाई यस्ता वस्तहुरू िदए जो ितनले मािगन।् त्यसपिछ,
रानी र उनका सवेकहरू आफ्नो दशे फिकर् ए।

14 राजा सलुमेानले त्यके वषर् तौल666 तोडा* सनु ा गदर्थ।े 15 ापा रक
जहाजहरूमा सनु ल्यान छोडरे उनी पसले र ापारीहरू अिन अरबका राजा तथा
दशेका शासहरूबाट पिन सनु ा गदर्थ।े

16 राजा सलुमेानले 200 वटा सनुको पाताका ठूला ढालहरू बनाएका िथए।
त्यके ढालमा लगभग 600 शकेेल कुटेको सनु िथयो। 17 तीन सयवटा सनुको

पाताका साना ढालहरू पिन बनाए। त्यके ढालमा लगभग तीन मीना सनु लागकेो
िथयो। राजाले ितनीहरूलाई “लबानोनको वन” नाउँ भएको महलमा राखकेा िथए।

18 राजाले ठूलो हा ीको दाँतको िसहंासन पिन बनाए। उनले त्यसलाई श ु सनुले
ढाके। 19 िसहंासनमा पगु्ने छःवटा िसढंीहरू िथए। िसहंासनको पिछल्लो भागको
आकार गोलो िथयो। आसनको दवुिैतर बाहुहरू िथए। आसनको बगलहरूको त्यके
िसढंीमा दइुवटा िसहंहरूको मिूतर्हरू। 20छःवटा िसढंीहरुमध्ये पिन त्यकेमा दइुवटा
िसहं िथए। त्यकेको अन्तमा एउटा िसहं िथयो। अरू राज्यमा यस कारको केही
िथएन।

21 सलुमेानका सबै प्याला र िगलासहरू सनुका िथए। अिन “लबानोनको वन”
नाउकँ महलमा सबै भाँडा-कँुडाहरू शु सनुका बनाइएका िथए। महलमा केही पिन
चांदीको बनाइएको िथएन। सलुमेानको समयमा सनु यित ज्यादा िथयो िक मािनसहरू
चाँदीलाई महत्वपणूर् स म्झदनै िथए।

22 राजािसत धरैे ापा रक जहाजहरू िथए। ती जहाजहरू हीरामका जहाजहरू
िसतैं या ा गथ्य । त्यके तीन वषर्मा एक पल्ट यी जहाजहरूलेसनु, चाँदी, हा ीको
दाँत पचु्छर नभएको वाँदहरू र मजरुहरू ल्याउने गथ्य ।

23 सलुमेान धत मा सबभैन्दा महान, राजा िथए। उनी सबै राजाहरू भन्दा
बढी धनी र ब ु मान िथए। 24 सबै ठाउँका मािनसहरू राजा सलुमेानलाई हनेर्
चाहन्थ।े ितनीहरू परमे रले उनलाई िदएको ज्ञान-ब ु सनु्न चाहन्थ।े 25 त्यके
वषर् मािनसहरू राजालाई हनेर् आउँथ।े अिन त्यके मािनसले उपहार ल्याउने गदर्थ।े
* 10:14: 666 तोडा अथार्त ्“79,920 पाउण्ड” वा 22,977 िकलो ाम।”
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ितनीहरू सनु र चाँदीले बनाएको बस्तहुरू, लगुाफाटा, हितयार, मसाला, घोडाहरू
र खच्चर ल्याउने गदर्थ।े

26 यसकारण सलुमेानसगँ धरैे-धरैे रथहरू र घोडाहरू िथए। उनीसगँ 1,400
रथ अिन 12,000 घोडाहरू िथए। सलुमेानले ती रथहरूका लािग िवशषे शहरहरू
बनाए। यसकारण रथहरू ती शहरहरूमा रा खएको िथए। राजा सलुमेानले केही
रथहरू यरूशलमेमा आफूसगँ पिन राखकेा िथए। राजाले इ ाएललाई सम ृ बनाएका
िथए। 27 राजाले इ ाएललाई एउटा धनी दशे बनाए। यरूशलमे शहरमा चाँदी,
च ान जस्तैं सामन्य िथयो अिन दवेदारको काठ िन म्त भिूमितर उगने शस्त
अञ्जीरको रूख जस्तैं सामान्य िथयो। 28सलुमेानले िम अिन क्यएूबाट घोडाहरू
ल्याएका िथए। उनका ापारीहरूले ितनीहरूलाई क्यएूमा िकने अिन इ ाएलमा
ल्याए। 29 िम को एउटा रथको मोल लगभग 600 शकेेल चाँदी िथयो अिन एउटा
घोडाको मोल पौने 150 शकेेल चाँदी िथयो। सलुमेानललेाई िह ी र अरामीका
राजाहरूलाई घोडा र रथहरू िब ाी ग रिदए।

11
सलुमेान अिन उनकी धरैे प ीहरू

1 राजा सलुमेान आइमाईहरूलाई माया गदर्थ।े इ ाएल रा का नभएतापिन
उनी धरैे आइमाईहरूलाई माया गदर्थ।े ितनीहरूमा िफरऊन की छोरी, िह ी
आइमाईहरू अिन मोआब, अम्मोन, एदोम र सीदोनका आइमाईहरू िथए। 2 िबतकेो
समयमा इ ाएलका मािनसहरूलाई परम भलुे भन्न ु भएको िथयो, “ितमीहरूले
अक रा का मािनसहरूसगँ िववाह गन ुर् हुदँनै। यिद ितमीले गय भने त्यहाँका
मािनसहरूले उनीहरूकै दवेताहरूको अनसुरण गनर् वाध्य गछर्न।्” तर सलुमेान ती
सबै आइमाईहरूको मेमा परे। 3सलुमेानका 700 प ीहरू िथए। (यी आइमाईहरू
अक रा का मखुहरूका छोरीहरू िथए।) उनीसगँ 300 दासीहरू पिन िथए
जो उनका लािग प ी जस्तैं नै िथए। उनकी प ीहरूले उनलाई परमे रबाट
टाढा जान बाध्य गरे। 4 जब सलुमेान बढुा भए, उनकी प ीहरूले उनलाई अरू
दवेताहरूको अनसुरण गन ुर् लगाए। सलुमेानले आफ्नो परम भलुाई सम्पणूर् हृदयले
अनसुरण गरेनन ् जस्तो उनका िपता दाऊदले गरेका िथए। 5 सलुमेानले सीदोन
दवेता अश्तारोतको पजूा गरे। अिन सलुमेानले अम्मोनीहरूका िघनलाग्दा दवेता
िमल्कोमको पजूा गरे। 6 यसकारण सलुमेानले परम भकुो साम ु अपराध गरे। उनले
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आफ्नो परम भकुो अनसुरण त्यस कार गरेनन ्जसरी उनका िपता दाऊदले गरेका
िथए।

7 सलुमेानले कमोसको पजूा गनर्का लािग एउटा स्थलको िनमार्ण गरे। कमोस
मोआबीहरूको घणृास्पद दवेमिूतर् िथयो। सलुमेानले त्यो पजूा-स्थल यरूशलमे
छेउको पहाडमा बनाए। त्यसै पहाडमा सलुमेानले मोलकेका लािग पजूा-स्थल
बनाए। मोलके अम्मोनीहरूको घणृास्पद दवेमिूतर् िथयो। 8 तब सलुमेानले अरू
दशेका सबै प ीहरूका लािग त्यसै नै गरे। उनकी प ीहरू धपू बाल्ने गदर्थे अिन
आफ्ना दवेताहरूलाई ब ल चढाउने गदर्थ।े

9 सलुमेान परम भु इ ाएलका परमे रलाई पच् ाउन दे ख टािढदंै गए। यस
कारण परम भु सलुमेानसगँ रसाउन ु भयो। परम भु सलुमेानको साम ु दइु पटक
दखेा पन ुर् भएको िथयो। 10 परम भलुे सलुमेानलाई भन्न ु भएको िथयो, ितमीले
अरू दवेताहरूको अनसुरण गन ुर् हुदँनै। तर सलुमेानले परम भकुो आदशे पालन
गरेनन।् 11 यसकारण परम भलुे सलुमेानलाई भन्नभुयो, “ितमीले मिसत भएको
करार भ ाभङु्ग बनाउन मन परायौ। ितमीले मरेो आदशे पालन गरेका छैनौ।
यसकारण म ितज्ञा गदर्छु, म ितमीबाट राज्य लनछुे। म यसलाई ित ा सवेकहरू
मध्ये एक जनालाई िदनछुे। 12 तर म ित ा िपता दाऊदको कारण जबसम्म ितमी
जीिवत रहन्छौ, म ित ो राज्य लने छैन। म ित ो छोरा राजा नभएसम्म प खर्नछुे
तब म ितनीबाट लने छु। 13 तैंपिन, म ित ो छोराबाट सबै राज्य लने छैन। म एउटा
वशंमािथ शासन गनर् िदनछुे। म यसो दाऊदका लािग नै गनछु। ितनी रा ा सवेक
िथए। अिन म यो यरूशलमेका लािग गनछु। मलैे मन पराएको शहर यो नै िथयो।”

सलुमेानका श हुरू
14 त्यस समयमा परम भलुे एदोमका हददलाई सलुमेानको श ु बनाउन ु भयो।

हदद एदोमका राजाको प रवारका िथए। 15 यस्तो यसरी नै भयो। पिहला
दाऊदले एदोमलाई परास्त गरेका िथए। योआब दाऊदको फौजका सनेापित िथए।
योआब एदोममा मरेका मािनसहरू गाडन गए। योआबले अझै िजउँदै रहकेा सबै
मािनसहरूलाई मारे। 16 योआब अिन सबै इ ाएलीहरू एदोममा छः मिहना बस।े
त्यस समयमा ितनीहरूले एदोमका सबै मािनसहरूलाई मा रिदए। 17 तर त्यस
समयमा हदद मा सानो केटा िथयो। यसकारण हदद िम ितर भाग्यो। उसको
िपताका केही सवेकहरू ऊसगँै गए। 18 ितनीहरूले िम ान छोडे अिन पारान गए।
पारानमा केही अरू मािनसहरू ितनीहरूसगँ िमिसए। तब सम्पणूर् दल िम गए।
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ितनीहरू िम का राजा िफरऊनकहाँ गए अिन गहुार माग।े िफरऊनले हददलाई
एउटा घर अिन केही जग्गा िदए। िफरऊनले उनलाई समथर्न गरे अिन खानका
लािग खा िदए।

19 िफरऊनले हददलाई सा ै नै मन पराए। उसले उसको िववाहको वस्ता
ग रदिदए िफरऊनकी साली िथइन ् रानी तहपनसेकी बिहनी िथइन।् 20 यसकारण
तहपनसेकी बिहनीको िववाह हददसगँ भयो। ितनीहरूको एउटा छोरा ज न्मयो
जसको नाउँ गन ्बत राख।े रानी तहपनसेले गन ्बतलाई आफ्ना नानीहरू सगँ
िफरऊनको महलमा हुिकर् ने अनमुित िदइन।्

21 िम मा हददले सनु,े दाऊदको चोला उठ ्यो। उनले यो पिन सनु,े फौजका
सनेापित योआबको मतृ्य ु भयो। यसकारण हददले िफरऊनलाई भन,े “दयागरी
मलाई मरेो दशेमा आफ्नो घर जान िदनहुोस।्”

22 तर िफरऊनले भन,े “मैंले ितमीलाई चािहएको त्यके वस्त ु यहाँ िदएको छु!
ितमी िकन ित ो दशेमा फिकर् न चाहन्छौ?”

हददले उ र िदए, “कृपा गरेर मलाई घर फिकर् न िदनसु।्”
23 परमे रले अक एक जना मािनसलाई पिन सलुमेानको श ु बनाउनभुयो।

उनी एल्यादाका छोरा रसोन िथए। रसोन आफ्नो मा लकबाट भागकेा िथए। उनका
मा लक सोबाका राजा हददजेरे िथए। 24 दाऊदले जब सोबाको सिैनकलाई परास्त
गरेका िथए तब रसोनले केही मािनसहरूलाई जम्मा गरे अिन एउटा सानो फौजको
मखु भए। रसोन दमीशक गए अिन उहीं बस।े रसोन दमीशकका राजा भए।

25 रसोनले अराममा शासन गरे। उनी इ ाएलीलाई घणृा गदर्थ,े यसकारण सलुमेान
जीिवत रहुञ्जलेसम्म इ ाएलको श ु भए। रसोन र हददले इ ाएलका लािग धरैे
समस्याहरू सिृ गरे।

26नबातका छोरा यारोबाम सलुमेानका सवेकहरू मध्ये एक जना िथए। यारोबाम
ए मै कुल समहूका िथए। उनी सरेदा शहरका िथए। यारोबामकी आमा सरूआ
नाउकँी िवधवा िथइन। उनी राजाको िवरोधमा गईन।्

27 यही कारण हो कसरी यरोबाम राजाको िवरू बागी भए। सलुमेानले िमलो
बनाउदँै िथए अिन आफ्ना िपताको नाउमँा बिनएको दाऊदको शहरको पखार्ल
िभ को खाली जग्गा ममर्त गराउँदै िथए। 28यारोबाम एकदमै योग्यवान िथए।
सलुमेानले उसलाई भएको थाहा गन ुर्भयो। यस कराण सलुमेानले यसूफुको कुल
समहूको कम हरूको िजम्मावाला बनाए। 29 एक िदन यारोबाम यरूशलमे या ा
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ग ररहकेा िथए। शीलोका अगमव ा अिहयाहले उनलाई बाटोमा भटेे। अिहयाहले
नयाँ खास्टो ओढकेा िथए। ती दइु जना मािनस बाटोमा एक्लै िथए।

30 अिहयाहले खास्टो खोले अिन च्यातरे बा टु ा पारे। 31 तब अिहयाहले
यारोबामलाई भन,े “यस खास्टोको दश टु ा ितमी आफ्नोलािग लऊे। परम भु
इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छः ‘म सलुमेानको राज्यलाई टु ाउनछुे अिन तलँाई
दश कुलहरू िदनछुे। 32अिन म दाऊदको प रवारलाई मा एउटा वशंमािथ शासन
गनर् िदनछुे। म ितनीहरूलाई यस वशंलाई मा लन िदनछुे। म यो सब मरेो सवेक
दाऊद अिन यरूशलमेका लािग गनछु। यरूशालमे त्यो शहर हो जसलाई इ ाएलका
सबै कुलहरूबाट रोजकेो िथएँ। 33 म राज्यलाई सलुमेानबाट लनछुे िकनभने उसले
मरेो अनसुरण गनर् छोडकेो छ। ऊ सीदोनकी अश्तारोको पजूा गदछ। ऊ मोआबका
दवेता कमोस अिन अम्मोनी दवेता िमल्कोमको पजूा गदछ। सलुमेानले साँचो र रा ो
काम गनर् छोिडसकेको छ। ऊ मरेो िविध-िवधान र आदशेको पालन गदन। ऊ त्यस
कार िहडेने जसरी उसका िपता दाऊद िहडंकेा िथए। 34 यसकारण नै सलुमेानको

कुलबाट राज्यलाइ लनछुे। तर म सलुमेानलाई उसको रहल जीवन सम्म शासन गनर्
िदनछुे। यो म मरेो सवेक दाऊदका लािग गनछु। मलैे दाऊदलाई मन पराएँ िकनभने
उनले मरेो सबै आदशे र िनयमहरू पालन गरे। 35 तर म उसको छोराबाट राज्यलाई
लनछुे अिन यारोबाम म ितमीलाई दशवटा कुलहरूमािथ शासन गन अनमुित िदनछुे।
36म सलुमेानको छोरालाई एउटा वशंमािथ मा शासन गन अनमुित िदनछुे। म यसो
यस कारण गछुर् िकनभने मरेो सवेक दाऊदको शासन यरूशलमेमा मरेोसम्म सधँ ै
रहनछे। यरूशलमेलाई मैंले आफ्नो शहर रोजकेो िथएँ। 37 तर म ितमीले चाहकेो
त्यके कुरामिथ ितमीलाई शासन गन मौका िदनछुे। ितमी सम्पणूर् इ ाएल मािथ

शासन गनछौ। 38 यी सबै काम म ित ो लािग गनछु यिद ितमीले मरेो आदशे पालन
गय सबै मरेो आदशेहरू मान्यो भन,े यिद ितमी दाऊदले गरे जस्तैं मरेो सबै िनयम र
आदशेहरू पालन गय भन,े म त ँ िसत हुनछुे अिन तरेो सन्तानहरूलाई त ँ पिछ मलैे
दाऊदलाई गरे जस्तैं शासन गनर् अनमुित िदनछुे! म इ ाएललाई तलँाई सोप्ने छु।
39 म दाऊदका सन्ताहरूलाई दण्ड िदनछुे िकन भने सलुमेानले यस्तो कायर् गय ।
तर म ितमीहरूलाई किहले पिन दण्ड िदने छैन।’ ”

सलुमेानको मतृ्य ु
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40 सलुमेानले यारोबामलाई मान चे ा गरे। तर यारोबाम भागरे िम गए। ितनी
िम का राजा शीशककहाँ गए। यारोबाम त्यहाँ सलुमेानको मतृ्य ुनहुञ्जलेसम्म बसें।

41 सलुमेानले आफ्नो शासन कालमा धरैे महान ् अिन िववकेपणूर् काम
गरेका िथए। यी सबै काम सलुमेानको इितहास नाउकँ पसु्तकमा ले खएका
छन।् 42 सलुमेानले सारा इ ाएलमािथ यरूशलमेा चालीस वषर्सम्म शासन गरे।
43 सलुमेानको मतृ्य ु पिछ उनलाई उनका पखूार्हरू सगँै गाडीयो। आफ्ना िपता
दाऊदको नाउँ भएको दाऊद शहरमा उनलाई गाडीयो। तब सलुमेानका छोरा रहबाम
उनीपिछ अक राजा भए।

12
गहृ य ु

1 रहबाम राकेम गएका हुनाले रहबामलाई राजा बनाउन ु सबै इ ाएलीहरू शकेम
गएका िथए। नबातका छोरा यारोबाम अझै िम मा िथए। 2जब ितनले यो सनुे अझ
नबातका छोरो यारोबाम िम मा नै िथए। ितनी राजा सलुमेानबाट भागकेा िथए र
िम मा बसकेा िथए। ितनी र सारा इ ाएली समहू रहबाम कहाँ गए अिन भन,े राजा
सलुमेान मरेपिछ उनलाई उनका पखूार्हरू िसत गाडीयो। त्यसपिछ उनका छोरा
रहबाम नयाँ राजा भए। 3 इ ाएलका सबै मािनसहरू शकेम गए।

ितनीहरू रहबामलाई राजा बनाउन गएका िथए। रहबाम पिन राजा हुनका लािग
शकेम गए। मािनसहरूले रहबामलाई भन,े 4“ित ा िपताले हामीलाई कठोर प र म
गनर् वाध्य गराए। अब यसलाई हा ो लिग सिजलो बनाऊ। ित ा िपताले हामी मािथ
लगाएको कठोर कायर् रोक। तब हामी ित ो सवेा गनछौं।”

5 रहबामले भन,े “अिहललेाई जाऊ अिन तीन िदन पिछ म कहाँ फकर आऊ।”
यसकारण ितनीहरू सबै त्यहाँबाट गए।

6 केही बढूापाका मािनसहरू िथए जसले सलुमेानलाई िजउँदो रहदा िनणर्य
लनमुा सघाएका िथए। यसकैारण राजा रहबामले ती मािनसहरूलाई उनले के

गन ुर्पछर् भनी सोध।े उनले भन,े “ती मािनसहरूलाई म के उ र िदनछुे यस बारेमा
ितमीहरू के सोच्छौ?”

7 ती बढूा- धानहरूले भन,े “यिद आज तपाईंले मािनसहरूको इच्छा परूा
ग रिदनभुयो र ितनीहरूलाई दया पणूर् उ र िदनभुयो भने तब तपाईंसगँ इमान्दारी
हुनछे अिन तपाईंको जीवन भ र सवेा गनछन।्”
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8 तर रहबामले यो उपदशे सनुनेन।् उनले यवुकहरूलाई केही सोधे जो उनका
िम िथए। 9 रहबामले भन,े “मािनसहरूले भन,े ‘ित ा िपताले हामीलाइ िदएको
काम भन्दा सिजलो काम दऊे।’ यी मािनसहरूलाई के उ र िदन ु हो यस बारे के
भन्छौ? ितनीहरूलाई मलैे के बताउन ु पन हो?”

10 राजाका यवुा साथीहरूले भन,े “ती मािनसहरू तपाईंकहाँ आए अिन भन,े
‘ित ा िपताले हामीलाई कठोर कायर् गनर् बाध्य गराए। अिन तपाईंलाई ितनीहरूको
काम सिजलो बनाउनँ सोिधरहकेा छन।्’ ितमीले ितनीहरूलाई भन्न ु पछर्, ‘मरेो
कान्छी औलो मरेा िपताको कम्मर भन्दा ठूलो छ। 11 मरेो िपताले ितमीहरूलाई
कठोर कायर् गनर् बाध्य गराए। तर म ितमीलाई अझै क ठन काम गनर् लगाउने छु!
मरेा िपताले ितमीहरू मािथ काम गराउन कडा आदशे िदएका िथए। म ितमीहरूलाई
कोरार् लगाउने छु जसमा धातकुा धारीला टु ा हुनछेन ् ितमीलाई घाइते गनर्का
लािग।’ ”

12 रहबामले मािनसहरूलाई बताएका िथए, “म कहाँ त े ो िदनमा आऊ।”
यसकारण तीन िदनपिछ इ ाएलका मािनसहरू रहबाम भए कहाँ फकर आए।
13 त्यस समयमा राजा रहबामले ितनीहरूसगं कडा कुरा गरे। उनले बढुा- धानका
सर-सल्लाह सनुनेन।् 14 उनले त्यही गरे जो उनका साथीहरूले गनर् भनकेा िथए।
रहबामले भन,े “मरेा िपताले ितमीहरूलाई कठोर कायर् गनर् वाध्य गराए। यस
कारण म ितमीहरूलाई अझै कठोर कायर् िदनछुे। मरेा िपताले ितमीहरू मािथ काम
गराउन कडा आदशे िदएका िथए। म ितमीहरूलाई घाइते बनाउनका लािग कोरार्
लगाउने छु जसमा धातकुा धा रला टु ाहरू हुनछेन।्” 15 यसकारण राजाले ित
कुराहरू गरेनन ्जो मािनसहरूले चाहकेा िथए। यो सबको पिछ परम भकुो इच्छा
हुन ु िथयो। परम भलुे यो कायर् नाबातका छोरा यारोबामलाई िदएको उनको वचन
परूा गनर्का लािग यस्तो गन ुर्भयो! परम भलुे उहाँका ितज्ञा यरोबामलाई िदनका
िन म्त अगमव ा अिहयाहलाई योग गन ुर्भयो। अिहयाह शीलोका िथए।

16 इ ाएलका सबै मािनसहरूले नयाँ राजाले उनीहरूको िबन्ती सनु्न अस्वीकार
गरेको बझु।े यसकारण नै मािनसहरूले राजालाई भनःे

“के हामी दाऊदको प रवारको िहस्सा हौं? होइनौ।
के हामी ियशकैो भिूमबाट केही पाउछँौं? पाउदँनैौं।

यसकारण इ ाएली हो, हामी आफ्नो घर जाऔं।
दाऊदका छोराले आफ्ना मािनस मािथ शासन गरून!्”
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यसकारण इ ाएलका मािनसहरू घर फिकर् ए। 17 तर रहबामले अझै इ ाएलीहरू
मािथ शासन ग ररहे जो यहूदाका शहरहरूमा बसकेा िथए।

18 अदोराम नाउकँ एक जना मािनस त्यहाँ िथए जो िमकहरूका िजम्मदेारी
िथए। तब राजा रहबामले अदोरामलाई मािनसहरूसगं कुरा गनर् पठाए। तर
इ ाएलका मािनसहरूले उसलाई ढुङ्गाले उसमािथ हानीरह।े तब राजा रहबाम
आफ्नो रथमा चढन हता रए अिन भागरे यरूशलमे गए। 19 यसकारण इ ाएलका
मािनसहरू दाऊद प रवारको िवरोधमा िव ोह गय अिन ितनीहरू आज पिन
दाऊदको प रवारको िवरोधमा छन।्

20 इ ाएलका सबै मािनसहरूले यारोबाम फिकर् एर आएको सनु।े त्यसकारण
ितनीहरूले उनलाई सभामा बोलाए अिन उनलाई सम्पणूर् इ ाएलको राजा बनाए।
यहूदाको एउटा समहूले मा दाऊदको प रवारलाई अनसुरण ग रर ो।

21 रहबाम यरूशलमे फिकर् ए। उनले यहूदा अिन िबन्यामीनको कुल
समहूहरूलाई जम्मा गरे। त्यो 1,80,000 सिैनकहरूको फौज िथयो। सलुमेानका
छोरा रहबाम इ ाएलका मािनसहरूको िवरू लडाँइ गनर् चाहन्थ।े उसले उसको
राज्य िफतार् लन चाहन्थ।े 22 तर परम भलुे एक जना अगमव ासगँ बोल्न ु
भयो। उनको नाउँ शमायाह िथयो। परमे रले भन्नभुयो, 23 “यहूदाका राजा,
सलुमेानका छोरा रहबाम अिन यहूदा तथा िबन्यामीनका मािनसहरूसगं पिन
कुरा गर। 24 उनीहरूलाई भन, ‘परम भलुे भन्नहुुन्छ ितमीहरूले आफ्ना दाज्य-ू
भाइहरूको िवरोध गन ुर् हुदँनै। ितमीहरू मध्ये त्यकेले घर फिकर् न ु पछर्। मलैे नै
यी घटनाहरू हुने बनाएको हु।ँ’ ” यस कराण रहबामको फौजका सिैनकहरूले
परम भकुो आदशे पालन गरे। ितनीहरू सबै घर फिकर् ए।

25 शकेम ए मेको पहाडी दशेमा एउटा शहर िथयो। यारोबामले शकेमलाई
अत्यन्त सदुढृ शहर बनाए अिन त्यहाँ ब थाल।े त्यसपिछ उनी पन ्एल शहर गए
अिन त्यसलाई श शाली बनाए।

26-27 यारोबामले आफैं िवचार गरे, “यिद मािनसहरू यरूशलमेमा परम भकुो
म न्दरमा गइरहे पिन ितनीहरू दाऊदको प रवार ारा शािसत हुनछेन।् यहूदाका राजा
रहबामलाई मािनसहरूले फे र अनसुरण गनछन।् तब ितनीहरूले मलाई मानछन।्”
28 यसकारण राजाले आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई के गन ुर् पन हो भनी सोधे अिन
दइुवटा सनुको बाछाहरू बनाए। राजा यारोबामले उसका मािनसहरूलाई भन,े
“ितमीहरूले आराधना गनर्का लािग यरूशलमे जान ु पदन। हे इ ाएली हो, यी ती



1 राजा 12:29 xlii 1 राजा 13:2

दवेताहरू हुन ् जसले ितमीहरूलाई िम बाट ल्याए।” 29 राजा यारोबामले एउटा
सनुको बाछा बतेलेमा स्थािपत गरे। उनले अक सनुको बाछा दान शहरमा स्थािपत
गरे। 30 तर यो एउटा धरैे ठूलो पाप िथयो। इ ाएलका मािनसहरू बाछाहरूको पजूा
गनर्का लािग बतेले र दान शहरहरूमा या ा गरे।

31यारोबामलेअग्ला ठाउँहरूमा म न्दरहरूको पिन िनमार्ण गरे। उनले इ ाएलका
िविभन्न कुल समहूहरूबाट पजूाहारीहरू पिन छान।े( तर उसले मािनसहरूबाट
पजूाहारीहरू छान।ेय िप ितनीहरू लवेीहरू िथएनन।्) 32 अिन राजा यारोबामले
आठौं मिहनाको पन् ौं िदनमा एउटा नयाँ चाड पालन गन ुर् शरुू गरे जनु चाड
यहूदामा मनाईने जस्तैं िथयो। यो चाड यहूदाहरूको िनस्तार चाड जस्तैं नै िथयो।
तर यो चाड आठौं मिहनाको पन् ौं िदन पदर्थ्यो, पिहलो मिहनाको पन् ौं िदनमा
पदनथ्यो। त्यस समयमा राजा बतेले शहरको वदेीमा ब लहरू चढाउने गदर्थ।े
अिन उनी आफूले बनाएका बाछाहरूलाई ब ल चढाउने गदर्थ।े राजा यारोबामले
बतेलेका अग्ला ठाउँहरूका लािग पजूाहारीहरू पिन छाने जो उसले बनाएका िथए।
33 यसकारण यारोबामले इ ाएलीहरूको चाड मनाउन आफ्नै समय ठीक गरे। यो
आठौं मिहनाको पन् ौं िदन िथयो। त्यस समयमा उनी बदेीमा ब लहरू चढाउने
गदर्थे अिन धपू बाल्दथे जो उनले बनाएका िथए। यो बतेले शहरमा िथयो।

13
परमे र बतेलेको िवरू मा बोल्नहुुन्छ

1 परम भलुे यहूदाका एक जना परमे रको जनलाई अगमव ालाई बतेले
शहरमा जाने आदशे िदनभुयो। राजा यारोबाम वदेीमा उिभएर धपूब ी बा ल रहकेा
िथए तब परमे रको जन त्यहाँ पगु।े 2 परम भलुे त्यस परमे रको जनलाई वदेीको
िवरोधमा बोल्ने आदशे िदनभुयो। उनले भन,े

“वदेी, परम भलुे ितमीलाई भन्नभुएको छः ‘दाऊदको प रवारमा योशीया नाउँ
भएको एउटा छोरा ज न्मनछे। यी पजूाहारीहरू अिहले अग्ला ठाउँहरूमा पजूा
ग रहरेका िथए तर वदेी, योशीया ती पजूारीहरूलाई ितमी मािथ रा छेन ्अिन उनले
ितनीहरूलाई मानछन।् अिहले ती पजूाहारीहरू ितमी मािथ धपूब ी बाल्ने गछर्न।्
तर योशीयाले ितमी मािथ मािनसको हाड जलाउनछेन।् तब ितमी फे र उपयोगमा
आउनछैेनौ!’ ”
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3 यी घटनाहरू हुनछेन,् भनरे त्यस परमे रको जनले मािनसहरूलाई माण
दखेाए। उनले भन,े “परम भलुे मलाई बताएको माण यो नै हो। परम भलुे
भन्नभुयो, ‘यो वदेी भ त्कने छ अिन यसको सबै खरानी भइँूमा ख े छ।’ ”

4जब राजा यारोबामले बतेलेको वदेीको िवषयमा परमे रको जनबाट जानकारी
पाए, उसले वदेीबाट आफ्नो हात हटाए अिन त्यस मािनस ितर दखेाए। उनले
भन,े “त्यो मािनसलाई बन्दी बनाऊ!” तर जब राजाले यसो भन,े उसको हात
कँुजे भइहाल ्यो। उसले उसको हात चलाउन सकेन। 5 वदेी पिन टु ा-टु ा भएर
भ त्कयो। वदेीको सबै खरानी भइँूमा छ रयो। त्यो परमे रको जनले भनकेा माण
िथयो त्यो वचन परम भबुाट भिवष्यवािण भएका िथयो। 6 तब राजा यारोबामले
परमे रको जनलाई भन,े “कृपया परम भु तपाईंका परमे र सगँ मरेो लािग ाथर्ना
गर। परम भलुाई मरेो हात िनको पान ुर् भन।”

यसकारण त्यस परमे रको जनले परम भलुाई ाथर्ना गय अिन राजाको
पाखरुा िनको भयो। यो पिहले जस्तैं नै भयो। 7तब राजाले त्यस परमे रका जनलाई
भन,े “कृपया मसगँ घरमा आउनहुोस।् म सगँ भोजन गन ुर्होस।् म तपाईंलाई उपहार
िदनछुे।”

8 तर परमे रको जनले राजालाई भन,े “यिद ितमीले मलाई ित ो आधा राज्य
िदए पिन म ितमीसगँ ित ो घर जाने छैन, म यहाँ कुनै चीज खाने िपउने छैन।
म यस ठाउँमा न कुनै िचज खाने छु नता पीउने नै छु। 9 परम भलुे मलाई कुनै
िचज नखान ु अथवा निपउन ु भनी आदशे िदन ु भएको छ। परम भलुे मलै े आउँदा
योगगरेको बाटोमा पिन न िहडं्न ु भनी आदशे िदनभुएको िथयो।” 10 यसकारण

अक बाटोबाट उनले या ा गरे। उनले त्यही बाटोबाट या ा गरेनन ् जनु उनले
बतेलेमा आउँदा िह◌ंेडकेा िथए।

11 बतेले शहरमा एक जना व ृ अगमव ा बस्दै िथए। उनका छोराहरू आए
अिन बतेलेमा परमे रको जनले गरेको कायर्को िवषयमा उनलाई बताए। ितनीहरूले
आफ्ना िपतालाई परमे रको जनले राजा यारोबामलाई बताएको कुरा सनुाए।
12 बढूा अगमव ाले भन,े “उसले फिकर् दा कुन बाटोमा या ा गय ?” यसकारण
छोराहरूले आफ्ना िपतालाई त्यो बाटो दखेाए जसबाट यहूदाबांट आउँने परमे रको
जन गएको िथयो। 13बढूा अगमव ालेआफ्ना छोराहरूलाई गधा मािथ काठी क ु
भने यसकारण ितनीहरूले गधामािथ काठी कस।े तब अगमव ा गधामा चढरे िहडं।े
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14 बढूा अगमव ा परमे रका जनको पिछ लाग।े बढूा अगमव ाले
परमे रका जनलाई एउटा तारपीनको रूखतल बसकेो पाए। बढूा अगमव ाले
सोध,े “के ितमी नै परमे रका जन हो जो यहूदाबाट आएको हो?”

परमे रका जनले बताए, “हो, म नै हु।ँ”
15 तब बढूा अगमव ले भन,े “कृपया घर आऊ अिन मिसत भोजन गर।”
16 तर परमे रको जनले भन,े “म ितमी सगँ जान, स क्दन। म यस ठाउँमा

खान-ेिपउने गनर् स क्दन। 17 परम भलुे मलाई आदशे िदन ुभएको छ, ‘त्यस ठाउँमा
तैंले केही खान-ेिपउने गन ुर् हुदँनै अिन त त्यही बाटोबाट फिकर् न ु हुदँनै जनुबाट पगुकेो
हुन्छस।्’ ”

18 तब बढूा अगमव ाले भन,े “तर म पिन ितमी जस्तैं नै अगमव ा हु।ँ”
तब बढूा अगमव ाले एउटा झटूो कुरा गरे। उनले भन,े “परम भकुो एक जना
स्वगर्दतू म कहाँ आयो। त्यो स्वगर्दतूले ितमीलाई मरेो घरमा लान ु अिन ितमीलाई
खान-ेिपउने िदनभुन्यो।”

19 यसकारण परमे रको जन बढूा अगमव ाको घर गए अिन उनी सगँै खान-
पीन गरे। 20जब ितनीहरू खाने मजेमा बसकेा िथए, परम भलुे बढूा अगमव ा सगँ
बोल्न ु भयो। 21अिन बढूा अगमव ाले परमे रको जनसगँ कुरा गरे जो यहूदाबाट
आएका िथए। उनले भन,े “परम भलुे भन्नभुयो िक ितमीले उहाँको आदशे पालन
गरेका छैनौ! परम भु ित ा परमे रलेजो आदशे ितमीलाई िदएको िथए त्यो ितमीले
पालन गरेका छैनौ। 22 परम भलुे ितमीलाई कुनै पिन ठाउँमा केही पिन न खान ुभन्न ु
भएको िथयो। तर ितमी िफतार् आयौ अिन खान-पीन गय । यसकारण ित ो शरीर
ित ो प रवारको िचहानमा गाडीने छैन।”

23 परमे रको जनले खान-पीन िसध्याए। तब बढूा अगमव ाले गधा मािथ
उनका लािग काठी राखे अिन ती मािनस िह◌ंेड।े 24 घर ितर या ा गदार् बाटोमा
एउटा िसहंले आ ामण गय अिन ती परमे रका जनलाई माय । अगमव ाको
लाश बाटोमा लडीरहकेो िथयो। गधा र िसहं लाशको छेउमा उिभएका िथए। 25 केही
अरू मािनसहरू बाटोमा या ा ग ररहकेा िथए। ितनीहरूले िसहंलाई लाशको छेउमा
उिभएको दखे।े मािनसहरू शहरमा आए जहाँ बढूा अगमव ा ब े गदर्थे अिन
बाटोमा आफूले दखेकेो िवषयमा उनीहरूलाई भन।े

26 बढूा अगमव ाले ती मािनसलाई धोका िदए अिन फकार्एर ल्याए। उनले
भएको घटनाको िवषयमा सबै सनुे अिन भन,े “यो परमे रको जन हो जसले
परम भकुो आदशे पालन गरेन। यसकैारण परम भलुे एउटा िसह उसलाई मानर्
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पठाउन ु भयो। परम भलुे ऊ मछर् भन्न ु भएकोले नै ऊ मय ।” 27 तब अगमव ाले
आफ्ना छोराहरूलाई भन,े “मरेो गधा मािथ काठी कस।” यसकारण उनका
छोराहरूले उनको गधा मािथ काठी कस।े 28 बढूा अगमव ा िनस्के अिन बाटोमा
लाश पाए। गधा र िसहं अझै त्यसको छेउमा उिभएका िथए। िसहंले लाशलाई
खाएको िथएन अिन यस गधालाई केही गरेको िथएन।

29 बढूा अगमव ाले आफ्नो गधामािथ लाश राख।े उनले लाश शहरमा शोक
मनाउन अिन गाड्न ल्याए। 30 बढूा अगमव ाले त्यसलाई आफ्नो प रवारको
िचहानमा गाड।े उसले उसको मतृ्य ु मािथ रूदै िवलाप गरे, “हे मरेो भाई।”
31 त्यसपिछ बढूा अगमव ाले लाश गाड।े तब उनले आफ्नो छोराहरूलाई भन,े
“जब म मछुर्, मलाई यही िचहानमा गाडन।ु मरेा हाडहरू उसको छेउमा रहून।्
32 परमे रले उनको माध्यम ारा जे बोल्न ु भएको िथयो साँच्चै नै साँचो सािबत
हुनछे। परम भलुे उनलाई बतेले र साम रयाको डाँडाको शहरमा भएका वदेीहरूको
िवरोधमा बोल्न ु भन्न ु भएको िथयो।”

33 राजा यारोबाम बदली भएनन।् उनले द ु कायर् गनर् छोेडनेन।् उनले िविभन्न
प रवार समहूबाट मािनसहरू छाने र पजूाहारी बनाउने कायर् जारी नै राख।े ती
पजूाहारीहरू अग्लो ठाउँमा पजूा गदर्थ।े पजूाहारी हुन चाहने कुनै पिन मािनसलाई
पजूाहारी हुन अनमुाित िदइन्थ्यो। 34 त्यही पाप िथयो जसले यारोवामको घर
प रवार सवर्नाश अिन न गरेको िथयो।

14
यारोबामको छोरा को मतृ्य ु

1 त्यस बलेा यारोबामको छोरा अिबया सा ै िबरामी भएको िथयो। 2 यारोबामले
आफ्नी प ीलाई भन,े “शीलोमा जाऊ। अगमव ा अिहयाहसगँ भटे गर।
अिहयाह त्यो मािनस हो जसले भनकेो िथयो, म इ ाएलको राजा हुनछुे। आफ्नो
लगुाहरू यसरी लगाऊ िक मािनसहरूले ितमी मरेी प ी हौ भनरे थाह नपाउन।्
3 अगमव ालाई दशवटा रोटीहरू, केही केक र एक घलैो मह दऊे। तब उनको
छोरालाई के हुन्छ भनी सोध अगमव ा अिहयाहले ितमीलाई बताउनछेन।्”

4 यसकारण राजाकी प ीले त्यही ग रन ् उनले जे भनकेा िथए। ितनी शीलो
गइन।् ितनी अगमव ा अिहयाहको घर गइन।् अिहयाह धरैे बढूा िथए अिन
अनं्धो भएका िथए। 5 तर परम भलुे उनलाई भन,े “यारोबामकी प ी आफ्नो
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छोराको िवषयमा सोध्न आउँदिैछन।् ऊ सा ै बीमार छ।” परम भलुे अिहयाहलाई
बताउनभुयो उसले के भन्न ु पछर् भनरे?

यारोबामकी प ी अिहयाहको घरमा आई। ितनी भषे बदली गरेर आएकी िथइन।्
6 अिहयाहले उनलाई ढोकामा आएको सनु।े यसकारण अिहयाहले भन,े “आऊ,
यारोबामकी प ी। िकन ितमी मािनसहरूलाई अरू केही सोच्न लगाउदँै छौ? ित ो
लािग म िसत केही अशभु समाचारहरू छन।् 7 फकर जाऊ अिन यारोबामलाई
भन, इ ाएलका परम भलुे यही भन्न ु भएको छ परम भु भन्नहुुन्छ, ‘यारोबाम,
मलैे इ ाएलका मािनसहरूको माझबाट ितमीलाई मािथ उठाएँ। मैंले ितमीलाई मरेा
मािनसहरूको शासक बनाएँ। 8 दाऊदको प रवारले इ ाएलमा शासन ग ररहकेो
िथयो। तर मैंले ितनीहरूबाट राज्य लएँ अिन ितमीलाई िदएँ। तर ितमी मरेा सवेक
दाऊद जस्ता छैनौ। उसले सधैं नै मरेो आदशेहरू पालन गय । उसले मलाई सम्पणूर्
हृदयले अनसुरण गय । उसले ती कुराहरू गरे जनु मैंले ठीक सम्झें। 9 तर ित ा
पापहरू पिहलकेा शासकहरूका भन्दा धरैे छन।् ितमीले ित ो आफ्नै िन म्त अन्य
दवेताहरूका मिूतर् बनायौ अिन यस ारा ितमीहरूले मलाई एकदमै ाोिधत बनायौ,
ितमीहरूले मलाई ितमीहरूको पीठ पिछ राखकेा छौ। 10 यसकारण, यारोबाम, म
ित ो प रवारमािथ िबपि ल्याउने छु। म ित ो प रवारका सबै परुूष मािनसहरू,
चाहे ितनीहरू ित ा नाताका हुन अथवा नोकरहरू मा रिदनछुे। आगोमा गोबर बले
झैं म ित ो प रवारलाई सम्पणूर् रूपले सवर्नाश गनछु। 11 शहरमा ित ो प रवारको
कोही पिन मदार् त्यसलाई कुकुरले खानछे। ित ो प रवारको कोही चऊरमा
मरेको खण्डमा उसलाई चराहरूले खाने छन।् यी सबै कुराहरू परम भलुे बोल्न ु
भएको हो।’ ”

12 तब अगमव ा अिहयाहले यारोवामकी प ीलाई भन।े उनले भन,े “अब
ितमी घर जाऊ। ितमी शहरमा वशे गन िबि कै, ित ो छोरो मनछ। 13 सम्पणूर्
इ ाएल उसको लािग रूनछे अिन उसलाई गाडीने छ। यारोबामको प रवारमा ित ो
छोरो मा यस्तो मािनस हुनछे जसलाई चािहं गाडीने छ। यस्तो िकन भयो भने ऊ मा
यारोबामको प रवारमा यस्तो मािनस हो जसले इ ाएलका परम भु परमे रलाई
सन्न पारेकोछ। 14 परमे रले इ ाएलमा नयाँ राजा रा ु हुनछे। त्यस नयाँ

राजाले यारोबामको प रवारलाई न पानछ। यो घटना चाँडै नै हुनछे। 15 तब
परम भलुे इ ाएललाई िहकार्उन ु हुनछे। इ ाएलका मािनसहरू भयभीत हुनछेन।्
ितनीहरू पानीको अग्लो-अग्लो घाँस जस्तैं काम्नछेन।् परम भलुे इ ाएलीहरूलाई
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त्यो असल भिूमबाट िनकाल्न ुहुनछेन जो ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदन ुभएको
िथयो। उनले ितनीहरूलाई य ू े टस नदीको पा र िततर-िबतर पा रिदनहुुनछे। यो
यस्तो घटना हुनछे िकनभने परम भु मािनसहरूसगँ रसाउन ु भएकोछ। िकनिक
ितनीहरूले पिव खामाहरू िनमार्ण गरे। 16 यारोबामले पाप गरे अिन यारोबामले
इ ाएलका मािनसहरूलाई पाप गनर् लगाए। यसकारण परम भलुे इ ाएलका
मािनसहरूलाई परािजत गराउन ु हुन्छ।”

17 यारोबामकी प ी ितसार्को शहरमा फकर गइन।् ितनी ितनको घरमा प साथ
साथै ितनका छोराको मतृ्य ु भयो। 18 सबै इ ाएलीहरूले उसलाई गाडे अिन उसका
लािग रोए। यो घटना त्यसरी नै भयो जसरी परम भलुे हुन्छ भन्नभुएको िथयो।
परम भलुे आफ्नो सवेक अगमव ा अिहयाहलाई यी कुराहरू भन्न योग गन ुर्
भएको िथयो।

19 राजा यारोबामले अरू धरैे कामहरू गरेका िथए। उनले य ु हरू लडेे अिन
जनगणमािथ शासन ग ररह।े उनले गरेको सबै कामहरू इ ाएलका राजाहरूको
इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन।् 20 यारोबामले22 वषर् सम्म राजाको रूपमा
शासन गरे। तब ितनी मरे अिन उनलाई उनका पखुार्हरूसगँै गािडयो। उनीपिछ उनका
छोरा नादाब नयाँ राजा भए।

21 त्यस समयमा सलुमेानका छोरा रहबाम यहूदाका राजा भए। ितनी 41 वषर्का
िथए। रहबामले यरूशलमे शहरमा 17 वषर्सम्म शासन गरे। यो त्यही शहर हो जसमा
परम भलुे सम्मानगनर् चाहनभुएको िथयो। उहाँले इ ाएलका सबै शहरहरू मध्ये
यस शहरलाई चनु्न ु भएको िथयो। रहबामकी आमा नाउँ िथइन।् ितनी अम्मोनी ी
िथइन।्

22 यहूदाका मािनसहरूले परम भकुो िवरू पाप गरे अिन परम भलुाई
ईष्याल ु बनाए। यी मािनसहरूले ितनीहरूको िपता-पखुार्हरूले भन्दा धरैे पाप गरे।
23 मािनसहरूले अग्ला ठाउँहरू, ढुङ्गाका स्मारकहरू अिन अपिव स्तम्भहरू
बनाए। ितनीहरूले ती चीजहरू त्यके अग्ला पहाड अिन ह रयो रूखतल बनाए।
24 त्यस भिूममा परुूष वशे्यालय भवनहरू पिन िथए। मािनसहरूले रा मा जम्मै
घिृणत कमर्हरू ग ररहकेा िथए जसको लािग परम भलुे ितनीहरू भन्दा अिघका
मािनसहरूलाई खे ु भएको िथयो। यसकारण यहूदाका मािनसहरूले धरैे भलू
कामहरू गरे। ितनीहरूभन्दा अिघ त्यस भिूममा ब े मािनसहरूले त्यस्तैं नै नरा ो
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काम गरे। अिन परमे रले ती मािनसहरूबाट भिूम िफतार् लनभुयो अिन त्यसलाई
इ ाएलका मािनसहरूलाई िदनभुयो।

25 रहबामको शासनकालको पाँचौ वषर्मा िम का राजा शीशकले यरूशलमेको
िवरोधमा आ ामण गरे। 26 शीशकले परम भकुो म न्दर र राजाको महलबाट
िढकु ट लग।े ितनीहरूले सनुका ढालहरू पिन लग,े जो सलुमेानले बनाएका िथए।
27 यसकारण रहबामले ती ठाउँहरूमा रा धरैे ढालहरू बनाए। तर यी ढालहरू
काँसाका िथए, सनुका िथएनन।् उनले महलको ढोकामा रक्षाकालािग रा खएका
मािनसहरूलाई ढालहरू िदए। 28 हरेक समय राजा परम भकुो म न्दरमा जाँदा
रक्षकहरू उनीसगँ जाने गदर्थ।े ितनीहरू ढाल बोक्नगेदर्थ।े जब ितनीहरू काम परूा
ग रसक्थ,े रक्षक कक्षको िभ ामा ढालहरू रा गेदर्थ।े

29 राजा रहबामले जे कामहरू गरे त्यो सबै यहूदाका राजाहरूको इितहासको
पसु्तकमा ल खत छ। 30 रहबाम र यारोबाम सधैं नै एका अकार्सगँ य ु ग ररहन्थ।े

31 रहबामको मतृ्य ु भयो अिन उनलाई िपता-पखुार्हरू सगँै नै गािडयो। उनलाई
उनका िपता-पखुार्हरूको िचहानमा दाऊदको शहरमा गािडयो।(उनकी आमा नामा
िथइन।् ितनी एक जना अम्मोनी िथइन।्) रहबामका छोरा अिबयाम उनको मतृ्य ु
पिछ राजा भए।

15
यहूदाका राजा अिबयाम

1 अिबयाम यहूदाका नयाँ राजा भए। नाबातका छोरा यारोबामले इ ाएलमा
शासन गदार् अठारहऔं वषर्मा यस्तो भयो। 2अिबयामले यरूशलमेमा तीन वषर् शासन
गरे। उनकी आमाको नाउँ माका िथयो। ितनी अब्शालोमकी छोरी िथइन।्

3 उनले त्यस्तैं सबै पापका कामहरू गरे जस्तो उनका िपताले गरेका िथए।
अिबयाम परम भु आफ्नो परमे र ित िव ासी िथएनन।् यसकारण उनी आफ्नो
हजरूबा दाऊद जस्तो िव ासी िथएनन।् 4 दाऊदको खाितर परम भलुे उसलाई
एउटा सन्तान यरूशलमेा िदनभुयो। परम भलुे दाऊदका सन्तानलाई यरूशलमेमािथ
शासन गनर् िदनभुयो अिन यसलाई रक्षा गन ितज्ञा गन ुर् भयो। 5 दाऊदले सधँ ै नै सही
काम गरे जो परम भलुे चाहान ु हुन्थ्यो। उनले सधँ ै नै परम भकुो आदशे पालन गरे।
एक पटक दाऊदले परम भकुो आदशे पालन गरेनन ्जनु समयमा दाऊदले िह ी
उरीयाहको िवरोधमा पाप गरेका िथए।
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6 रहबाम र यारोबामको िबचमा य ु अिबयामको जीवन भरी नै च लर ो।
7 अिबयामले जे काम गरे सबै नै यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा
ले खएको छ।

अिबयाम राजा भएको समयमा अिबयाम र यरोबामबीच य ु भइर ो। 8 जब
अिबयामको मतृ्य ुभयो उसलाई दाऊदको शहरमा गािडयो। अिबयामको छोरा आसा
नयाँ राजा भए।

यहूदाका राजा आसा
9 इ ाएलमा यारोबाम राजा भएको िबसौं वषर्मा आसा यहूदाका राजा भए।

10 आसाले यरूशलमेमा 41 वषर् शासन गरे। उनकी हजरूआमाको नाउँ “माका”
िथयो। अिन “माका” अब्शालोमकी छोरी िथइन।्

11 आसाले आफ्ना िपता-पखुार् दाऊदले गरे जस्तैं परम भलुे जे स्वीकृत गन ुर्
भएको िथयो त्यो कामहरू मा गरे। 12 त्यस समयमा यस्ता मािनसहरू िथए
जो आफ्नो शरीर यौनका लािग बचेरे अरू दवेताहरूको सवेा गदर्थ।े आसाले ती
मािनसहरूलाई दशे छोड्न वाध्य गराए। आसाले ती मिूतर्हरू पिन हटाए जो उनका
पखुार्हरूले बनाएका िथए।

13 आसाले उसको आमा माकालाई पिन रानीको पदबाट हटाईिदए। माकाले
अशरेा दवेीको पजूा गनर् घिृणत खाम्बाहरू बनाएकी िथइन।् आसाले ती खाम्बाहरू
ढा लिदए अिन ितनीहरूलाई िकदरोन बेंसीमा जलाईिदए। 14 उसले अग्ला ठाउँको
पजूास्थानहरू भत्काएनन ्तर उनी आफ्नो जीवनभरी परम भु ित सम्पणूर् हृदयले
िव ासी रह।े 15 आसा र उनका िपताले परमे रलाई केही चीजहरू िदए।
ितनीहरूले सनु, चाँदी र अरू चीजहरूको उपहार िदए। आसाले ती सबै चीजहरू
म न्दरमा राख।े

16 राजा आसा यहूदाका राजा भएको समयमा उनी सधैं इ ाएलका राजा बाशाको
िवरोधमा लिडरहकेो हुन्थ।े 17 इ ाएलका राजा बाशा यहूदाको िवरू मा लड।े
बाशाले उसका मािनसहरूलाई आसाको दशे यहूदा जाने दे ख रोक्न चाहन्थ।े
यसकारण उनले रामा शहरलाई सा ै सदुढृ बनाए। 18यसकारण आसाले परम भकुो
म न्दर अिन राजाको महलबाट सबै चाँदी र सनु िनकाल।े उनले सनु-चाँदी
आफ्ना सवेकहरूलाई िदए अिन ितनीहरूलाई अरामका राजा बनेहदद कहाँपठाए।
बनेहदद ति मोनका छोरा िथए। ति मोन हजे्योनका छोरा िथए। दिमश्क बनेहददको
राजधानी शहर िथयो। 19 आसाले यो सदंशे पठाए, “मरेा िपता र ित ा िपता माझ
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शा न्त सम्झौता भएको िथयो। अिहले म ितमीिसत शा न्त सम्झौता गनर् चाहन्छु। म
ित ो लािग सनु-चाँदीको उपहार पठाइरहकेो छु। इ ाएलका राजा बाशािसत कृपया
शा न्त सम्झौता भगं गन ुर्होस जसले गदार् ऊ मरेो दशेबाट बािहर जानछे अिन हामी
लाई अलग छोड्नछे।”

20 राजा बनेहददले राजा आसासगँ सम्झौता गरे। ितनले उसको सनेापितहरू
अिन सनेाहरू इ ाएली शहरहरू इयोन, दान, आबले-बतेमाका; गलील पोखरीको
व रप रका शहर अिन न ालीका इलाकामा लड्न पठाए। 21 बाशाले यी
आ ामणको बारेमा सनु।े यसकारण उनले रामालाई सदुढृ बनाउन छोिडिदए। उनले
त्यो शहर त्याग गरे अिन ितसार्ितर फिकर् ए। 22 तब राजा आसाले यहूदाका जम्मै
मािनसहरूलाई आदशे िदए। कसलैाई पिन माफी भएन। ितनीहरू रामा गए अिन सबै
ढुङ्गा र काठहरू बोके जस ारा बाशा त्यो शहरलाई सदुढृ बनाउदँै िथए। ितनीहरूले
ती सामानहरू िबन्यामीनको भिूममा गबेा अिन िमस्पा पयुार्ए। तब राजा आसाले ती
दइु शहरहरूलाई अझै द रलो बनाए।

23 राजा आसाले गरेका त्यो त्यके कुरा उसको सिैनक श को िवषयमा
अिन उसले स्थािपत गरेका त्यो शहरहरू यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा
ले खएको छ। जब आसा बढूा भए, उनी कँुजा भएका िथयो। 24 ितनी मरे अिन
उनलाई उनका पखुार् दाऊदको शहरमा गािडयो। तब आसाका छोरा यहोशापात
उनीपिछ नयाँ राजा भए।

इ ाएलका राजा नादाब
25 आसाको शासनकालको दो ो वषर्मा यारोबामका छोरा नादाब इ ाएलका

राजा भए। नादाबले इ ाएलमा दइु वषर् शासन गरे। 26 नादाबले परम भलुे जे नरा ो
सम्झे त्यही गरे। उनले पापका कामहरू त्यसरी गरे जसरी उनका िपता यारोबामले
गरेका िथए। यारोबामले पिन इ ाएल मािनसहरूलाई पाप गनर् लगाए।

27 बाशा अिहयाहका छोरा िथए। ितनीहरू इस्साकार कुस समहूका िथए।
बाशाले राजा नादाबलाई मान योजना बनाए। नादाबको शासनकालमा सम्पणूर्
इ ाएल िगब्बतोन शहर को िवरू लिडरहकेो िथयो। यो एउटा प लश्तीहरूको
शहर िथयो। त्यस ठाउँमा बाशाले नादाबलाई मारे। 28आसा यहूदाका राजा भएको
समय ते ो वषर्मा यो घटना भयो। अिन आशा इ ाएलका अकार् राजा भए।

इ ाएलका राजा बाशा
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29 बाशा जब नयाँ राजा भए, उनले यारोबामको प रवारको त्यके सदस्यलाई
मारे। बाशाले यारोबामको प रवारको कसलैाई पिन िजउँदो छोेडनेन।् परम भलुे
जसरी हुनपुछर् भन्नभुएको िथयो यो घट्ना त्यसरी नै भयो। परम भलुे शीलोबाट
आफ्नो सवेक अिहयाह माफर् त भन्नभुएको िथयो। 30 यस्तो भयो िकन यारोबामले
धरैे पापका कामहरू गरेका िथए। अिन यारोबामले इ ाएलका मािनसहरूलाई धरैे
पाप गनर् लगाए। यारोबामले परम भु इ ाएलका परमे रलाई रीस उठाए।

31 अरू कायर्हरू जे जित नादाबले गरे इ ाएलका राजाहरूको इितहासको
पसु्तकमा ले खएको छ। 32बाशाले इ ाएलमा शासन गरेको समयमा उनी यहूदाका
राजा आशाको िवरोधमा य ु ग ररहकेािथए।

33 आसाले यहूदामा शासन गरेको ते ो वषर्मा अिहयाहका छोरा बाशा
इ ाएलका राजा भए। बाशाले ितसार्मा 24 वषर् शासन गरे। 34 तर बाशाले त्यही
सब कामहरू गरे जसलाई परम भलुे भलू कामहरू िथए भिन भनकेो िथयो। उनले
पिन ती पापहरू गरे जो यारोबामले गरेको िथयो। यारोबामले पिन इ ाएलीहरूलाई
पाप गनर् लगाए।

16
1 तब परम भलुे हनानीका छोरा यहेू िसत बोल्न ु भयो। परम भु राजा बाशाको

िवरोधमा बोल्दै हुनहुुन्थ्यो। 2“बाशा, मलैे ितमीलाई धलूोबाट मािथ उठाएँ अिन मलैे
ितमीलाई मरेो इ ाएलका मािनसहरूको राजकुमार बनाएँ। तर ितमीले यारोबामको
बाटो पिहल्यायौ। ितमीले मरेा इ ाएली मािनसहरूलाई पाप गनर् लगायौ। ितमीहरूले
आफ्नो पाप ारा मलाई रीस उठायौ। 3 यसकारण नै म ितमी, बाशा र ित ो
प रवारलाई न पानछु। म ितमी िसत त्यस्तैं वहार गनछु जस्तो मलैे नबानतका
छोरा यारोबामको प रवार िसत गरेको िथएँ। 4 ित ो प रवारका मािनसहरू शहरका
बाटोहरूमा मनछन।् अिन कुकुरहरूले ितनीहरूको लाश खानछेन।् ित ो प रवारका
केही मािनसहरू चऊरमा मनछन ्अिन ितनीहरूको लाशलाई चराहरूले खानछेन।्”

5 बाशाको िवषयमा सबै जानकारीहरू अिन उनले गरेको महान ् कायर्हरूको
िववरण इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्ताकमा ले खएको छ। 6 बाशा मरे
अिन उनलाई ितसार्मा गािडयो। उनका छोरा एला उनीपिछ नयाँ राजा भए।

7यसकारण परम भलुे हनानीका छोरो यहेू अगमव ालाई बोलाई पठाउनभुयो।
उहाँले उसलाई बाशा अिन उसको प रवारको िवरू मा एउटा वचन िदनभुयो।
बाशाले परम भकुो िवरोधमा धरैे अशभुकाम गरे। यसले गदार् परम भलुाई रस
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उठ ्यो। बाशाले त्यही काम गरे जस्तो यारोबामको प रवारले पिहला गरेका िथए।
परम भु सा ै नै रसाउन ु भएको िथयो। िकन भने बाशाले यारोबामको प रवारलाई
मारेका िथए।

इ ाएलका राजा एला
8 आसा यहूदाका राजा भएको समय छब्बीसौ वषर्मा एला राजा भए। एला

बाशाका छोरा िथए। उनले ितसार्मा दइु वषर् शासन गरे।
9 राजा एलाका अिधकारीहरू मध्ये एक जना िज ी िथए। िज ी एलाका आधी

रथहरूको सञं्चालन गदर्थ।े तर िज ीले एलाको िवरोधमा षड ्यन् रच।े राजा एला
ितसार्मा िथए। ितनी असार्को घरमा म पान गद िथए अिन मदले मातकेा िथए। असार्
ितसार्को राजमहलको भारदार िथयो। 10 िज ी घरिभ पसेअिन राजा एलाको हत्या
गरे। आसा यहूदाको राजा भएको समयमा स ाइसौं वषर्मा यस्तो घटना भयो। तब
िज ी एलापिछ इ ाएलका राजा भए।

इ ाएलका राजा िज ी
11 िज ी नयाँ राजा भएपिछ उनले बाशाको प रवारका सबलैाई मारे। उनले

बाशाको प रवारका मािनसहरूमा एक जनालाई पिन िजउँदो छोडनेन।् िज ीले
बाशाका साथीहरूलाई पिन मारे। 12यसकारण िज ीले बाशाको सम्पणूर् प रवारलाई
न पा रिदए। यो घटना त्यसरी नै भयो जसरी परम भलुे हुन्छ भन्न ु भएको िथयो
जित बलेा परम भलुेअगमव ा यहेू माफर् त, बाशाको िवरोधमा बोल्न ुभएको िथयो।
13बाशा र उनको छोरा एलाको पापले गदार् यस्तो भयो। ितनीहरूले पापको काम गरे
अिन इ ाएली मािनसहरूलाई पिन पाप गनर् लगाए। परम भु रसाउन ु भयो िकनभने
ितनीहरूसगँ दवेमिूतर्हरू िथए।

14 अरू कामहरू, जे एलाले गरे इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा
ले खएका छन।्

15 आसा यहूदाका राजा भएको स ाइसौं वषर्मा िज ी इ ाएलका राजा भए।
िज ीले ितसार्मा सात िदनसम्म शासन गरे। त्यस समयमा इ ाएलको सनेाले
िगब्बतोनमा जो प ल श्तहरूको िथयो पाल लगाई रहकेा िथए। 16 िशिवरमा
मािनसहरूले सनु,े िज ीले राजाको िवरोधमा गोप्य षड ्यन् रचकेो छ। ितनीहरूले
सनु,े उनले राजालाई मारे। यस कारण सबै इ ाएलीहरूले त्यस िदन िशिवरमा
ओ ीलाई इ ाएलको राजा बनाए। ओ ी सनेाका सनेापित िथए। 17 यसकारण
ओ ी र सबै इ ाएलीहरूले िगब्बतोन छोेडे अिन ितसार्मािथ आ ामण गरे। 18जब
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िज ीले शहरमा आ ामण ग रएको दखे।े उनी महलिभ पसे अिन आगो सल्काए।
उनले महल र आफूलाई जलाए। 19 यसकारण िज ी मरे िकनभने उनले पाप
गरेका िथए। िज ीले त्यो काम गरे जसलाई परम भलुे भलू भन्नभुएको िथयो।
उनले त्यसरी नै पाप काम गरे जसरी यारोबामले गरेका िथए। अिन यारोबामले
इ ाएलीहरूलाई पाप गनर् लगाए।

20 िज ीको गोप्य षडयन् अिन अरू कायर्हरू जो िज ीले गरे, त्यो कथा
इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन।्

ओ ी इ ाएलका राजा
21 इ ाएली मािनसहरू दइु दलमा िवभािजत भएका िथए। आधी मािनसहरूले

गीनतका छोरा ितब्नीको अनसुरण गरे अिन उनलाई राजा बनाउन चाह।े अरू आधी
मािनसहरूले ओ ीको अनसुरण गरे। 22 तर ओ ीका अनसुरण क ार्हरू गीनतको
छोरो ितब्नीका अनसुरण क ार्हरू भन्दा ब लया िथए। यस कारण ितब्नीलाई
मा रयो अिन ओ ी राजा भए।

23 आसा यहूदाको राजा भएको समय एकतीसौं बर्षमा ओ ी इ ाएलका राजा
भए। ओ ीले इ ाएलमा 12 वषर् शासन गरे। 12 वषर्हरू मध्ये छः वषर् उनले
ितसार् शहरमा शासन गरे। 24 तब ओ ीले साम रयाको पहाड िकन।े उनले यसलाई
दइु तोडा चाँदीमा शमेरेबाट िकन।े ओ ीले पहाड मािथ एउटा शहर बनाए। उनले
पहाडको मा लक शमेरेको नाउमँा शहर को नाउँ साम रया राख।े

25 ओ ीले त्यही काम गरे जसलाई परम भलुे भलू भन्न ु भएको िथयो। ओ ी
उनी भन्दा पिहलकेा सबै राजाहरू भन्दा द ु िथए। 26 उनले त्यही पाप गरे जनु
नबातका छोरा यारोबामले गरेका िथए। यारोबामले इ ाएली मािनसहरूलाई पाप
गनर् लगाए। यसकारण ितनीहरूले इ ाएलका परम भु परमे रलाई रीस उठाए।
परम भु रसाउनभुो िकनभने ितनीहरूले अथर्हीन मिूतर्हरूको पजूा गरे।

27ओ ीको िवषयमा अरू जानकारीहरू तथा उनले गरेको महान ्कायर्को बारेमा
इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ। 28 ओ ी मरे अिन
उनलाई सामा रयामा गािडयो। उनका छोरा आहाब उनीपिछ नयाँ राजा भए।

इ ाएलका राजा आहाब
29आसा यहूदाका राजा भएको समयमा अठतीसौं वषर्मा ओ ीका छोरा आहाब

इ ाएलका राजा भए। आहाबले साम रया शहरमा बसरे 22 वषर् इ ाएलमा शासन
गरे। 30आहाबले त्यही काम गरे जसलाई परम भलुे भलू भन्नभुएको िथयो। अिन
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आहाब अिघका राजाहरू भन्दा द ु िथए। 31 आहाबका लािग त्यही पापको गनर्
पयार् िथएन जनु नाबातका छोरा यारोबामले गरेका िथए। यसकारण आहाबले
एतबालकी छोरी ईजबेलेलाई पिन िववाह गरे। एतबाल सीदोनका राजा िथए।
तब आहाबले बालको सवेा र पजूा शरुू गरे। 32 आहाबले बालको पजूा गनर्का
लािग साम रयामा एउटा म न्दर बनाए। त्यस म न्दरमा उनले एउटा वदेी बनाए।
33 आहाबले अशरेा दवेीको पजूा गनर्का लािग एउटा िवशषे स्तम्भ पिन स्थािपत
गरे। आहाबले उनी भन्दा अिघका सबै राजाहरू भन्दा बढी इ ाएलका परम भलुाई
रीस उठाउनकेाम गरे।

34 आहाबको शासनकालमा हीएलले जो बतेलेका िथए यरीहो शहर फे र
बसाए। त्यस समय हीएलले शहरमा काम शरुू गदार् उनको ठूलो छोरा अबीरामको
मतृ्य ु भयो। अिन जब हीएलले शहरको फाटक बनाए, उनको सानो छोरो सगबू
मय । यो त्यसरी नै भयो जसरी परम भलुे यस्तो हुन्छ भनी न ्नको छोरा यहोश ू ारा
बोल्न ु भएको िथयो।

17
ए लया र खडरेीको समय

1 ए लया ितश्बी िगलाद शहरको अगमव ा िथए। ए लयाले राजा आहाबलाई
भन,े “म इ ाएलका परम भु परमे रको सवेा गछुर्। साँच्चै नै परम भु जीिवत रहन ु
भए जस्तैं, म ितज्ञा गछुर् आउँदो केही वषर् न ता पानी पछर् न शीत नै पछर्। जब म
आदशे िदन्छु तब मा पानी पनछ।”

2 तब परम भलुे ए लयालाई भन्नभुयो, 3 “यो ठाउँ छोड अिन पवूर्ितर लाग।
केरीतको सांघरुो घाटी छेउ लकू। यो घाटी यदर्न नदीको पवूर्मा छ। 4 ितमी त्यस
नदीको पानी िपउन सक्छौ। मलैे कागहरूलाई त्यस ठाउँमा ित ो लािग खा ल्याउने
आदशे िदएको छु।” 5 यसकारण ए लयाले त्यसै गरे जस्तो परम भलुे उनलाई गन ुर्
भन्नभुएको िथयो। उनी यदर्न नदीको पवूर् ितर करीत खोलामा ब गए। 6कागहरूले
ए लयाका िन म्त त्यके साँझ र िवहान मास ु र रोटी ल्याए। ए लयाले त्यस नदीबाट
पानी िपउथ्य।े

7 पानी नपरेकोले गदार् धरैे समय पिछ नाला सखु्खा भयो। 8 तब परम भलुे
ए लयालाई भन्नभुयो, 9 “सीदोनमा सारपत जाऊ। त्यही बस। त्यस ठाउँमा एउटी
आइमाई छ जसको पित मरेको छ। मलैे उसलाई ित ो लािग खा िदन ु भनी आदशे
िदएको छु।”
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10 यसकारण ए लया सारपत गए। उनी शहरको फाटकमा पगुे अिन त्यहाँ एक
जना ीलाई दखे।े उसको पित मरेको िथयो। आइमाई आगोको िन म्त दाउरा जम्मा
गद िथई। ए लयाले उसलाई भन,े “के ितमी मरेो िन म्त एउटा लोटामा अ ल कित
पानी ल्याउन सक्छौ म िपउन सकँू?” 11 जब ी पानी लन जान लागकेी िथईन,
ए लयाले भन,े “कृपया, मरेो िन म्त केही रोटी पिन ल्याऊ।”

12 ीले भिनन,् “जीिवत परम भु तपाईंको परमे र समक्ष मलैे शपथ ग रभन्छु
म िसत रोटी छैन। म िसत भाडाँमा अ लकित पीठो मा छ। अिन म िसत ढुं ोमा
अ लकित अडंीरको तले छ। म यस ठाउँमा आगोको िन म्त केही दाउराका टु ा
जम्मा गनर् आएकी हु।ँ म यसलाई घर लएर जानछुे अिन हा ो िन म्त भोजन पकाउने
छु। मरेो छोरा र म यसलाई खाने छौं अिन त्यसपिछ भोकले मनछौं।”

13 ए लयाले ीलाई भन,े “िफ ाी नगर। घर जाऊ अिन ितमीले भने जस्तैं गरेर
ित ो भोजन पकाऊ। तर पिहला ितमीसगँ भएको पीठोबाट सानो रोटी बनाऊ। त्यो
रोटी मरेो िन म्त ल्याऊ। त्यसपिछ आफ्नो अिन छोराका लािग पकाऊ। 14 परम भु
इ ाएलका परमे र भन्न ु हुन्छ, ‘त्यो भाँडोको िपठो किहले र ो हुनछैेन। ढुं ोको
तले किहले किम हुने छैन। परम भलुे वषार् नपठाएको िदनसम्म यो च ल रहने
छ।’ ”

15 यसकारण ी आफ्नो घर गइन।् ए लयाले उनलाई जे गन ुर् भनकेा िथए
ितनले त्यसै ग रन।् ए लया, ी र उनको छोराको लािग धरैे िदनको खा िथयो।
16 पीठोको भाँडो अिन तलेको ढुं ो किहले र ो भएन। यो यस्तो भयो जस्तो
परम भलुे हुन्छ भन्नभुएको िथयो। परम भलुे ए लया माफर् त बोल्न ु भएको िथयो।

17 केही समयपिछ ीको छोरा बीरामी भयो। ऊ सा ै नै भयो। अन्तमा उसले
सास फेन छोड ्यो। 18 तब त्यस ीले ए लयालाई भिनन,् “तपाईं परमे रका जन
तपाईंिसत मरेो िवरोधमा के छ? के तपाईं यहाँ मलै े गरेको पाप कामहरूको सम्झना
गराउन आउनु भएको हो? के तपाईं यहाँ मरेो छोराको मतृ्य ु गराउन आउनु भएको
हो?”

19 ए लयाले उनलाई भन,े “ित ो छोरा मलाई दऊे।” ए लयाले ितनीबाट
बालकलाई लए अिन बोकेर त्यसलाई मािथल्लो तलामा लग।े उनले कोठामा
ओ ान मािथ उसलाई सतुाए जहाँ उनी ब े गदर्थ।े 20 त्यसपिछ ए लयाले ाथर्ना
गरे, “परम भु मरेा परमे र! यी िवधवाले आफ्नो घरमा ब िदएकी िछन।् के
तपाईं उसका लािग अशभु घटना गन ुर् हुन्छ त? के उनको छोरालाई मनर् िदन ु हुन्छ?”
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21 तब ए लया आफैं बालकमािथ तीन पल्ट पि ए। ए लयाले ाथर्ना गरे, “हे
परम भु मरेो परमे र। यस बालकलाई फे र जीवन िदन ु होस!्”

22 परम भलुे ए लयाको ाथर्नाको उ र िदनभुयो। बालक फे र सास फेनर्
थाल्यो। ऊ जीिवत भयो! 23 ए लयाले बालकलाई बोकेर तल्लो तालामा ल्याए।
ए लयाले बालकलाई ितनकी हातमा सोम्पीिदए र भन,े “हरे, ित ो छोरा िजउँदो
छ!”

24 ीले भिनन,् “अिहले मलाई थाह भयो तपाईं साँच्चै नै परमे रबाटको
मािनस हुनहुुन्छ। परम भु तपाईं माफर् त बोल्नहुुदँो रहछे मलाई थाह भयो!”

18
ए लया र बालका अगमव ाहरू

1 खडरेी परेको ते ो वषर् परम भलुे ए लयालाई भन्नभुयो, “जाऊ र राजा
आहाबसगँ भटंे गर। म चाँच्च◌्ै पानी पठाउने छु।” 2 यस कारण ए लया आहाब
सगँ भेंट गनर् गए।

त्यस समयमा साम रयामा खा िथएन। 3 यसकारण राजा आहाबले
ओब ालाई आफ्नो समक्ष बोलाए। ओब ा राजाको महलको दाियत्वमा िथए।
(ओब ा परम भकुो साँचो भ िथए।) 4 एक समय जब ईजबेले सबै
परम भकुा अगमव ाहरूको हत्या ग रहरेकी िथई, त्यस बलेा ओब ाले 100
अगमव ाहरूलाई लएर गए अिन ितनीहरूलाई दइुवटा ओढारमा लकुाए।
ओब ाले 50 जना अगमव ाहरूलाई एउटा ओढारमा अिन अरू 50 जनालाई
अक ओढारमा लकुाए। तब ओब ाले ितनीहरूका लािग खा र पानी ल्याए।
5 राजा आहाबले ओब ालाई भन,े “म िसत आऊ। हामीले त्यके पानीको महुान
र नदीको िकनार पाउनछेौ। हुन ु सक्छ हा ा घोडाहरू र गधाहरू जीिवत रा लुाई
शस्त मा मा घाँस पाउन ु सक्छौ। होइन भन,े हामी ितनीहरूलाई गमुाउने छौ।”

6 त्यके मािनसले दशेको एउटा अशं छाने जहाँ ितनीहरू पानी खोज्न जाने छन।्
तब दइु जना मािनसहरूले सम्पणूर् दशे मण गरे। आहाब एउटा िदशाितर एक्लै
िहडं।े ओब ा अक िदशाितर एक्लै िहडं।े 7 ओब ा मण ग ररहकेो बलेा उनले
ए लयालाई भटेे। ओब ाले ए लयालाई िचने जब उनले उनलाई दखे।े ओब ाले
ए लया अिघ टाउको िनहुराए। उनले भन,े “ए लया? के ितमी साँच्चै मा लक
हौ?”
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8 ए लयाले उ र िदए, “हो म नै हु।ँ जाऊ अिन आफ्नो मा लक राजालाई भन,
म यहाँ छु।”

9 तब ओब ाले भन,े “यिद मलैे आहाबलाई ितमी कहाँ छौ बताएँ भने उनले
मलाई मानछन।् मलैे ितमी ित कुनै भलू गरेको छैन! ितमी िकन मलाई मानर्
चाहन्छौ? 10 परम भु जस्तैं ित ा परमे र िन त रूपले जीिवत हुनहुुन्छ
राजा हरेक ठाउँमा ितमीलाई खोजी रहकेा छन!् उनले ितमीलाई खोज्न त्यके
दशेमा मािनसहरू पठाए। यिद एउटा दशेका शासकले भन,े ितमी यस दशेमा छैनौ,
तब आहाबले शासकलाई ितमी यहाँ छैनौ भनी ितज्ञा गनर् लगाए। 11 अिहले
तपाईं चहानहुुन्छ म त्यहाँ जाऊँ अिन उसलाई तपाईं यहाँ हुनहुुन्छ भनी बताऊँ।
12 यिद म राजा आहाबलाई तपाईं यहाँ हुनहुुन्छ भनरे बताउन गएँ भन,े परम भकुो
आत्माले तपाईंलाई अन्य कही पयुार्उनछे। राजा आहाब यहाँ आउने छन ् अिन
उसले तपाईंलाई पाउने छैनन।् तब उहाँले मलाई मान छन!् जब म बालक
िथए त्यस बलेादे ख नै परम भकुो अनसुरण गरें। 13 ितमीले थाह पायौ मलैे के
गरें! ईजबेलेले परम भकुा अगमव ाहरूलाई मा ररहकेी िथई अिन मलैे 100
अगमव ाहरूलाई ओढारमा लकुाएँ। मलैे 50 जना अगमव ाहरूलाई एउटा
ओढारमा अिन अरू50अगमव ाहरूलाई अक ओढारमा राखें। मलैे ितनीहरूका
लािग खा र पानी ल्याएँ। 14 अिहले तपाईं चाहानहुुन्छ म त्यहाँ गएर तपाईं यहाँ
हुनहुुन्छ भनी भन्दा राजाले मलाई मानछन!्”

15 ए लयाले उ र िदए, “परम भु सवर्श मानको नाउमँा िन त रूपमा रहे
झैं जसको म सवेा गछुर्। म शपथ खाएर भन्दछु िक आज म राजा अिघ उिभनछुे।”

16 यसकारण ओब ा राजा आहाब कहाँ गए। उनले ए लया कहाँछन ् भनी
उनलाई बताए। राजा आहाब ए लयालाई भटे्न गए।

17जब आहाबले ए लयालाई दखेे उनले भन,े “के यो ितमी नै हौ? ितमी नै त्यो
मािनस हौ जसले इ ाएलमा सकंट सिृ गरेको छ!”

18 तब ए लयाले उ र िदए, “मलैे इ ाएलमा सकंट सिृ गरेको होइन। तपाईं र
तपाईंका प रवारले यो सकंट सिृ गरेको हुन।् तपाईंलेसकंट त्यस बलेा सिृ गन ुर्भयो
जित बलेा तपाईंले परम भकुो आदशे पालन गन ुर्भएन अिन बालको अनसुरण
गन ुर्भयो। 19अिहल,े सबै इ ाएलीहरूलाई डाँडामािथ मलाई भटे्न भन्नहुोस।् त्यस
ठाउँमा बालका 450 जना अगमव ाहरूलाई पिन ल्याउनहुोस। अिन असत्य
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दवेी अशरेाका 400 अगमव ाहरूलाई पिन ल्याउनहुोस। रानी इजबेलेले ती
अगमव ाहरूको समथर्न गर्िछन।्”

20 यसकारण आहाबले सबै इ ाएलीहरू र अगमव ाहरूलाई कमल डाँडामा
बोलाए। 21 ए लया ती मािनसहरू समक्ष आएर। उनले भन,े “ितमीहरू कसलाई
अनसुरण गन हौ यसका िनणर्य किहले लनहेो। यिद परम भु नै सत्य परमे र
हुनहुुन्छ भने ितमीहरू उहाँलाई नै अनसुरण गर। यिद बाल नै सत्य दवेता हो भने
तब उनलैाई अनसुरण गर!”

मािनसहरूले केही बोलनेन।् 22 ए लयाले भन,े “म परम भकुो एक मा
अगमव ा हु!ँ यहाँ म एक्लै छु। तर यहाँ बालका 450 जना अगमव ाहरू छन।्
23 यसकारण दइुवटा साँढे ल्याऊ। बालका अगमव ाहरूले एउटा साँढे लऊन।्
ितनीहरूले त्यसलाई मारून ्र काटेर टु ा-टु ा पारून।् त्यसपिछ ितनीहरूले मास ु
दाउरमािथ राखनू।् तर ितनीहरू आगो बाल्न पाउने छैनन।् त्यसपिछ अक साँढलेाई
म त्यसै गछुर्। म पिन आगो बाल्न शरुू गिदर्न। 24 बालका अगमव ाहरूले
उनीहरूको दवेतालाई ाथर्ना गनछन ्अिन म मरेा परम भलुाई ाथर्ना गनछु। जनु
परमे रले ाथर्ना सनुरे दाउरा बल्न शरुू गछर्न, ितनै सत्य परमे र हुनछेन।्”

सबै मािनसहरूले यसलाई रा ो िवचार भनरे समथर्न गरे।
25तब ए लयाले बालका अगमव ाहरूलाई भन,े “ितमीहरू धरैे छौ। यसकारण

पिहला ितमीहरूनै शरुू गर। एउटा साँढे छान अिन तयार गर। ित ा दवेतालाई पकुार
तर आगो बाल्न पाइनछैेन।”

26 यसकारण अगमव ाहरूले साँढे लए, जो उनीहरूलाई िदइएको िथयो।
ितनीहरूले त्यसलाई तयार बनाए। ितनीहरूले िवहान दे ख मध्यानसम्म ाथर्ना
गरे। ितनीहरूले ाथर्ना गरे, “हे बाल, कृपया हामीलाई उ र दऊे!” तर कुनै
आवाज आएन। कसलैे उ र िदएन। अगमव ाहरू वदेीको व रप र नाचे जसलाई
ितनीहरूले बनाएका िथए। तर आगो बल्दै बलने।

27 िदउसँोितर ए लयाले ितनीहरूको खसी गरे। ए लयाले भन,े “यिद बाल
साँच्चै नै दवेता हुन भ्ने हुन्छ,जोडिसत ाथर्ना गन ुर्पछर्! हुन सक्छ, उनी सोच्दैछन!्
अथवा हुन सक्छ उनी स्त छन!् अथवा हुन सक्छ उनी मण गरदछैन!् उनी सतुी
रहकेो हुन सक्छ। हुन सक्छ तपाईंहरूले जोरिसत ाथर्ना गदार् उनी उठ्न सक्छन!्”
28 अिन ती अगमव ाहरूले जोरिसत ाथर्ना गरे। ितनीहरूले तरवार र भालाले
काटे। (ितनीहरूले पजूा गन यस्तैं तरीका िथयो।) ितनीहरूले आफूमािथ हार



1 राजा 18:29 lix 1 राजा 18:40

ग ररहे जबसम्म ितनीहरूको शरीर र ाम्मे भएन। 29 मध्यिदन िबत्यो तर आगो
बलकेो िथएन। अगमव ाहरू बलेकुीको ब लदान चढाउने समयसम्म ितनीहरूको

ाकुलता कायर्हरू ग ररह,े तर केही पिन भएन। बालबाट कुनै उ र आएन। कुनै
आवाज िथएन। कसलैे पिन सनुकेो िथएन।

30 तब ए लयाले मािनसहरूलाई भन,े “अब मरेो साम ु आओ।” यसकारण
सबै मािनसहरू ए लयाको व रप र थिु ए। परम भकुो वदेी भ त्कएको िथयो।
यसकारण ए लयाले ठीक पारे। 31 ए लयाले 12 वटा ढुङ्गाहरू पाए। त्यके
ढुङ्गा याकूबका सन्तानबाटका त्यो एउटा कुल समहूको िन म्त खडा िथयो। याकूब
त्यो मािनस िथयो जसलाई परम भलुे इ ाएल नाउ िदनभुयोको िथयो। 32 ए लयाले
परम भकुो वदेी स्थािपत गनर् यी ढुङ्गाहरू योगगरे। उनले वदेीको व रप र एउटा
खाडल खन।े त्यो खाडल दइु माना पानी रा का लािग पयार् चौडा र गिहरो िथयो।
33 तब ए लयाले वदेीमािथ दाऊरा राख।े उनले साँढलेाई टु ा-टु ा पारेर काटे।
उनले टु ाहरू दाउरामािथ राख।े 34 तब ए लयाले भन,े “चारैवटा भाँडाहरूमा
पानी भर। पानी मासकुा टु ा र दाउरामा खन्याऊ।” फे र ए लयाले भन,े “फे र
यसै गर।” तब उनले भन,े “फे र यस्तै त े ो पटक गर।” 35 पानी वदेीबाट तल
बग्यो अिन खाडलमा भ रयो।

36 यो बलेकुीपखको ब लदानको समय भएको िथयो। त्यसपिछ अगमव ा
ए लया वदेी समक्ष गए अिन ाथर्ना गरे, “हे परम भ,ु अ ाहाम, इसहाक र
इ ाएलका परमे र। म तपाईंलाई इ ाएलका परमे र हुनहुुन्छ भनी मािणत
गन िबन्ती गछुर्। अिन मािणत गन ुर्होस ् म तपाईंको सवेक हु।ँ मािनसहरूलाई
दखेाउनहुोस,् यी सब काम गनर्का लािग तपाईंले मलाईं आदशे िदनभुएको हो।
37 मरेो परम भ,ु मरेो ाथर्नाको उ र िदनहोस।् मािनसहरूलाई दखेाइ िदनहुोस,्
परम भु तपाईं नै परमे र हुनहुुन्छ। तब तपाईंले मािनसहरूलाई तपाईंितर फकार्एर
ल्याउन ु सक्न ु हुन्छ।”

38 यसकारण परम भलुे आगो पठाउनभुयो। आगोले ब लदान, दाउरा, ढुङ्गा
र वदेीको व रप रको भिूमलाई जलायो। आगोले खाडलको पानीलाई पिन सखू्खा
बनायो। 39 सबै मािनसहरूले यस्तो भएको दखे।े मािनसहरू भिूममा िनहु रए अिन
भन्न थाल,े “परम भु नै परमे र हुन ु हुन्छ! परम भु नै परमे र हुनहुुन्छ!”

40 तब ए लयाले भन,े “बालका सबै अगमव ाहरूलाई प ा। कसलैाई भाग्न
नदोऊ!” यसकारण मािनसहरूले सबै अगमव ाहरूलाई पि ाए। तब ए लयाले
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ितनीहरूलाई कीशोन खोलामा लगे अिन त्यस ठाउँमा ितनीहरूलाई मारे।
पानी फे र पछर्

41 तब ए लयाले राजा आहाबलाई भन,े “अब, जाऊ खान-पीन गर। मसूलाधारे
पानी परेको आवाज सनु्छौ।” 42 यसकारण राजा आहाब खान गए। त्यस बलेा
ए लया कमल डाँडा मािथ चढ।े पवर्तको चचुरुामा पगुरे ितनी िनहु रए। उनले
आफ्नो टाउको दइुवटा घ ुडँाबीच राख।े 43 तब ए लयाले आफ्नो सवेकलाई भन,े
“समु ितर हरे।”

सवेक त्यस ठाउँमा गयो जहाँबाट ऊ समु हनेर् सक्थ्यो। तब सवेक फिकर् यो अिन
भन्यो, “मलैे केही दे खन।” ए लयाले उसलाई फे र जान ु र हने ुर् भन।े यस्तो सात
पटक भयो। 44 सातौं पटक सवेक फिकर् यो अिन भन्यो, “मलैे मािनसको मु ीको
आकार जस्तैं सानो बादल दखेें। बादल समु बाट आउँदै िथयो।”

ए लयाले सवेकलाई भन,े “राजा आहाब कहाँ जा अिन उनलाई आफ्नो रथ
लन ु अिन अिहले घर जान ु भन। यिद उनी अिहले जाँदनैन ् भने पानीले उनलाई

रोक्नछे।”
45 केही िछनपिछ आकाश कालो बादलले ढािकयो। हावा बहन ु थाल्यो अिन

मसूलाधारे पानी पनर् थाल्यो। आहाब आफ्नो रथमा चढे अिन यी लेितर या ा
शरुू गरे। 46 परम भकुो श ए लयामािथ आएको िथयो। ए लयाले आफ्नो
चारैितर लगुा कसे जसले गदार् ऊ दगनुर् सकोस।् तब ए लया राजा आहाबभन्दा
अिघ यी लेितर दगरेु र पगु।े

19
सीनै पवर्तमािथ ए लया

1 राजा आहाबले ईजबेलेलाई सबै थोक बताए जो ए लयाले गरे। आहाबले
उनलाई कसरी ए लयाले तरवारले सबै अगमव ाहरूलाई मारेको बताए।
2 यसकारण इजबेलेले ए लया समक्ष एकजना दतू पठाइन।् ईजबेलेले भिनन, “म
कसम खान्छु भो ल यस बलेाको पिहले म ितमीलाई त्यसरी नै मानछु जसरी
ितमीले ती अगमव ाहरूलाई माय । यिद मलैे सिकन ँ भने तब दवेताहरूले मलाई
मानछन।्”

3 जब ए लयाले यो सनु,े उनी डराए। त्यस कारण उनी आफ्नो जीवन बचाउन
भाग।े उनले आफ्नो सवेक सगँै लग।े ितनीहरू बशेबा, यहूदा गए। ए लयाले
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सवेकलाई बशेबामा छोेड।े 4 त्यसपिछ ए लया िदनभ र नै मरूभिूममा िहडं।े ए लया
एउटा पो ाको तल बस।े उनले मनर् चाह।े ए लयाले भन,े “परम भ,ु मलैे धरैे गरें!
मलाई मनर् िदनहुोस।् म मरेा पखुार्हरू भन्दा रा ो छुईंन।”

5 तब ए लया रूखको तल सतुे अिन िनदाए। एउटा स्वगर्दतू ए लया कहाँ आए
अिन उनलाई छोए। स्वगर्दतूले भन,े “उठ! खाऊ!” 6 ए लयाले आफ्नो छेवमैा
कोइलामा पकाएको केक र एउटा ढुं ोमा पानी दखे।े ए लयाले खाई-िपई गरेर तब
ितनी फे र सतु!े

7 त्यसपिछ परम भकुा स्वगर्दतू उनीकहाँ फे र आए। स्वगर्दतूले भन,े “उठ!
खाऊ! यिद ितमीले खाएनौ भने लामो या ा गनर्का लािग ितमी ब लयो हुदँनैौ।”
8यसकारण ए लया उठे। उनले खाए अिन िपए। खा ले ए लयालाई चालीस िदन र
चालीस रात होरेब पगुञु्जले िहडँ्न ुपयार् ब लयो बनायो, परमे रको पवर्त होरेबितर
िहडंरे गए। 9 त्यहाँ ए लया एउटा ओढारमा गए अिन रातभ र बस।े तब परम भु
ए लया सगँ बोल्न ु भयो।

परम भलुे भन्नभुयो, “ए लया, ितमी िकन यहाँ छौ?”
10 ए लयाले उ र िदए, “परम भ,ु सवर्श मान परमे र, सधैं मलैे

सकेसम्म तपाईंको सवेा गरेको छु। तर इ ाएलका मािनसहरूले तपाईंिसत भएको
करार तोेडकेा छन ् ितनीहरूले तपाईंका वदेीहरू भत्काए। ितनीहरूले तपाईंका
अगमव ाहरूलाई मारे। म मा यस्तो अगमव ा हु ँ जो अिहलसेम्म िजउँदै छु
अिन अिहले ितनीहरू मलाई मान यास गदछन।्”

11 तब परम भलुे ए लयालाई भन्नभुयो, “जाऊ अिन पवर्त मािथ मरेा साम ु
खडा होउ। म ित ो छैवबैाट जानछुे।” तब चण्ड हुरी चल्यो। हुरीले पवर्तहरूलाई
भत्कायो। परम भकुो अिघ ठूल्ठूला च ानहरू फोय । तर त्यो हुरीमा परम भु
हुनहुुन्न िथयो। त्यस हुरी पिछ एउटा भइँूचालो शरुू भयो तर त्यो भइँूचालोमा पिन
परम भु हुनहुुन्न िथयो। 12 भइँूचालो पिछ आगो द न्कयो। तर त्यो आगोमा पिन
परम भु हुनहुुन्न िथयो। आगो पिछ त्यहाँ मधरुो कानखेसुी आए।

13 जब ए लयाले आवाज सनुे उनले उसको अनहुार उसको खास्टोले छोप।े
तब उनी गए अिन ओढारको मखुमा उिभए। तब ध्विनले उनलाई भन्यो, “ए लया,
ितमी िकन यहाँ छौ?”

14 ए लयाले भन,े “परम भ,ु हे सवर्श मान परमे र, मलैे सकेसम्म सधैं
तपाईंको रा ो सवेा गरेको छु। तर इ ाएली मािनसहरूले तपाईंको करारलाई पालन
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गरेनन।् ितनीहरूले तपाईंको वदेी भत्काए। ितनीहरूले तपाईंका अगमव ाहरूलाई
मारे। अिहले सम्म बाँच्ने अगमव ा मैं मा हु।ँ अिन अिहले ितनीहरू मलाई मान
चे ा गदछन।्”

15 परम भलुे भन्नभुयो, “दमीशकको व रप र मरूभिूमसम्म जाने बाटो भएर
फकर् । दमीशक जाऊ अिन अरामका राजाको रूपमा हजाएललाई अिभषके
गर। 16 तब िनम्शीका छोरा यहेूलाई इ ाएलका राजाको रूपमा अिभषके गर।
त्यसपिछ आबले महोलाको शापातको छोरा एलीशालाई अिभषके गर। ितनी ित ो
ठाउँमा अगमव ा हुनछेन।् 17 हजाएलले धरैे हरूलाई मानछन।् हजाएलको
तलवारबाट बाँचकेहरूलाई यहेू ारा मानछन।् तीजो यहेूबाट बाँचकेोलाई एलीशा
ारा मनछन।् 18 म िसत अझैं पिन इ ाएलमा 7,000 मािनसहरू छन ् जसले

अझसैम्म बालको अघाडी िनहु रएको छैनन ्अथवा बालको मिूतर्लाई चमु्ब गरेको
छैनन।्”

एलीशा एक अगमव ा बिनन्छन ्
19यसकारण ए लयाले त्यो ठाउँ छोेडे अिन शापातका छोरा, एलीशालाई खोज्न

गए। एलीशाले हलो जोितरहकेा िथए। त्यहाँ ितनको अिघ बा ा जोडी गोरूहरू िथए
अिन बा ौं जोडी चाँिह ितनीिसत िथयो। ए लया एलीशा साम ुगए। ए लयालेआफ्नो
खास्टो एलीशालाई िदए। 20 तत्कालै एलीशाले गोरूहरू छोेडे अिन ए लयाको
पिछ लाग।े एलीशाले भन,े “मलाई मरेी आमालाई र बाबलुाई म्वाईखान दऊे अिन
ितनीहरूलाई िवदा लन ु दऊे। तब म ित ो अनसुरण गनछु।”

ए लयाले उ र िदए, “ितमी त्यसो गन ुर् सक्छौ, म ितमीलाई रो क्दन।”*
21 तब ए लशाले आफ्नो प रवारसगँ बसरे िवशषे भोजन गरे। एलीशा गए

अिन आफ्ना गोरूहरू मारे। उनले हलोको काठको योगदाउराको रूपमा गरे अिन
मास ु पकाए। तब उनले यसलाई मािनसहरू माझ बाँडे अिन ितनीहरूले मास ु खाए।
त्यसपिछ एलीशाले ए लयालाई अनसुरण गनर् थाल।े एलीशा ए लयाका सहायका
बन।े

20
बने-हदद र आहाब लडाईंमा जान्छन ्

* 19:20: “ , ितमीलाई मलैे के गरेको
छु?” अथवा “म ित ो िन म्त केगरौं?”
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1 बने-हदद अरामका राजा िथए। उनले आफ्नो सबै सनेाहरू जम्मा गरे। उनीसगँ
32 जना राजाहरू िथए। ितनीहरूसगँ घोडा अिन रथहरू िथए। ितनीहरूले साम रया
मािथ आ ाामण गरे अिन त्यसको िवरोधमा लडाईं गरे। 2 राजाले इ ाएलका राजा
आहाब कहाँ शहरमा राजदतूहरू पठाए। 3 सदंशे यस्तो िथयो, “बने-हदद भन्दछन,्
‘ितमीले मलाई ित ो चाँदी र सनु िदन ु पछर्। ितमीले आफ्ना स्वा ीहरू र नानीहरू
पिन मलाई िदन ु पछर्।’ ”

4 इ ाएलका राजाले उ र िदए, “महाराज, मरेा मा लक म सहमत छु िक म
अिहले ित ो हु ँ अिन मिसत भएको त्यके वस्त ु ित ो हो।”

5 तब राजदतू फकर आहाब कहाँ आए। ितनीहरूले भन,े “बने-हदद भन्दछन,्
‘मलैे ितमीलाई पिहले भनकेो िथएँ। ितमीले ित ो सबै स ्न, चाँदी तथा प ीहरू
र नानीहरू मलाई िदन ु पछर्। 6 भो ल म ित ो घर र ित ा अिधकारीहरूको घर
खोजीिनिध गनर् मािनसहरू पठाउँदछुै। ितमीले मरेा मािनसहरूलाई सबै बहुमलू्य
वस्तहुरू िदन ु पछर् अिन ितनीहरूले ती वस्तहुरू म कहाँ ल्याउनछेन।्’ ”

7 यसकारण राजा आहाबले दशेका सबै मखु अगवुाहरूको सभा बोलाए।
आहाबले भन,े “हरे, बने-हदद सकंट खोिजरहकेा छन।् पिहला उनले मलाई भने
मलै े उनलाई मरेा प ीहरू, मरेा नानीहरू, मरेो चाँदी र मरेो सनु िदन ु पछर्। ती वस्तहुरू
उनलाई िदन म राजी भएँ। अिन अिहले उनी सबै वस्तहुरू लन चाहन्छन।्”

8 तर सबै बढूा- धानहरू र मािनसहरूले भन,े “उनको आज्ञा नमान। उनी जे
भन्दछन ्त्यो नगर।”

9 यसकारण आहाबले एक जना राजदतू बने हदद समक्ष पठाए। आहाबले भन,े
“म त्यही गनछु जो ितमीले पिहला भनकेा िथयौ। तर म ित ो दो ो आदशे पालन
गन छैन।”

राजा बने-हददका मािनसहरूले सदंशे राजाकहाँ पयुार्ए। 10 तब दतू राजा बने-
हददबाट अक सदंशे लएर फिकर् ए। सदंशे िथयो, “म साम रयालाई सम्पणूर् रूपले
न पानछु। म कसम खान्छु, त्यहाँ मरेा त्यके मािनसका िन म्त एक मु ी धलूो
पिन रहने छैन। मरेा दवेताले मलाई न पारून ्यिद मलैे यस्तो गनर् सिकन भन!े”

11 राजा आहाबले उ र िदए, “बने-हददलाई भन जनु मािनसले कवच धारण
गछर्, त्यसले त्यस मािनसको जस्तो गवर् नगरोस,् जो त्यसलाई खोल्न मािनसले झैं
घमण्ड गन ुर् हुदँनै।”
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12 राजा बने-हदद अरू शासकहरू सगँ आफ्नो पालमा म पान ग ररहकेा िथए।
त्यस बलेा सदंशेवाहकहरू आए अिन उनलाई राजा आहाबको सदंशे िदए। राजा बने-
हददले आफ्ना मािनसहरूलाई आहाबको शहरलाई आ मण गनर् तयार हुने आदशे
िदए। उनका मािनसहरू ितनीहरू आफैं य ु का िन म्त तयार भए।

13 त्यसै बलेा एक जना अगमव ा राजा आहाबकहाँ गए। अगमव ाले भन,े
“राजा आहाब, परम भलुे ितमीलाई भन्नहुुन्छ, ‘के ितमीले िवशाल सनेा दखेकेा
छौ? म, ितमीलाई ितनीहरूलाई परास्त पान श िदइरहकोछु। तब ितमी जान्ने
छौ म परम भु हु।ँ’ ”

14 आहाबले भन,े “ितनीहरूलाई परास्त गनर्का लािग तपाईं कसलाई योगगनर्
हुनछे?”

अगमव ाले भन,े “परम भु भन्नहुुन्छ, ‘सरकारी अिधकारीका साना
सहायकहरू।’ ”

तब राजाले सोध,े “मखु्य सनेालाई कसले िनयन् ण गछर्?”
अगमव ाले उ र िदए, “तपाईंल।े”
15यसकारण आहाबले सरकारी अिधकारीका तरूण सहायकहरूलाई भलेा गरे।

ती जम्मा 232 जना तन्दरेी मािनसहरू िथए। तब राजाले इ ाएलका सनेाहरूलाई
एकसाथ बोलाए। जम्मा सखं्या 7,000 पगु्यो।

16 राजा बने-हदद अिन 32 जना राजाहरू जो उनलाई सघाउथे ितनीहरू आ-
आफ्नो पाल िभ म पान ग ररहकेा िथए। यसै बलेा राजा आहाबको आ ामण
शरुू भयो। 17 तन्दरेी सहायकहरूले पिहला आ ामण गरे। राजा बने-हददका
मािनसहरूले उनलाई भन,े सिैनकहरू साम रयाबाट बािहर िन स्कए। 18 यसकारण
बने-हददले भन,े “ितनीहरू लडाई गनर् आइरहकेा हुनछेन।् अथवा ितनीहरू
शा न्तको कुरा गनर् आइरहकेाछन।् ितनीहरूलाई िजउँदै प ा।”

19 राजा आहाबका तन्दरेी अिधकारीहरूले आ ामणको नतेतृ्व ग ररहकेा
िथए। इ ाएलका सनेाहरूले ितनीहरूलाई अनसुरण ग ररहकेा िथए। 20 तब
इ ाएलीहरूले त्यकेलाई मारे जो ितनीहरूको बाटोमा खडा िथए। यसकारण
अरामका सनेाहरू भाग्न थाल।े इ ाएलका सनेाहरूले ितनीको पिछ लाग्ने काम
गरे। राजा बने-हदद एउटा रथको घोडामा चढरे भाग।े 21 राजा आहाबले सनेालाई
नतेतृ्व िदए अिन अरामको सिैनकहरूबाट सबै घोडाहरू अिन रथहरू कब्जा गरे।
यसकारण राजा आहाबले अरामी सनेालाई परास्त गराए।
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22 तब अगमव ा राजा आहाब समक्ष गए र भन,े “अरामका राजा, बने-हदद
आउंदो बसन्तमा ितमीिसत लडाईं गनर् फे र आउनछे। यसकारण ितमीले अिहले
आफ्नो घर जानपुछर् अिन आफ्नो सिैनकलाई ब लयो बनाउन ु पछर्। अिन उनलाई
परास्त गनर्का लािग सचते योजनाहरू बनाऊ।”

बने-हदद फे र आ ामण गछर्न ्
23 राजा बने-हददका अिधकारीहरूले उनलाई भन,े “इ ाएलका दवेताहरू ता

पहाडहरूका दवेता हुन।् हामीले पवर्तीय क्षे मा लडाईं गय । यसकारण इ ाएलका
मािनसहरूले जीत।े यसकारण हामी उनीहरू सगँ त्यस ठाउँमा लडाईं गरौं। तब हामी
िज े छौं। 24 ितमीले यही काम गन ुर् पनछ। सिैनकहरूलाई आदशे िदने अनमुित
32 जना राजाहरूलाई निदन।ु ितनीहरूको सिैनकहरूलाई सनेापितहरूले नै िनयन् ण
गरून।् 25 अब ितनी मािसएको सिैनक जस्तैं सिैनक गठन गर। त्यस सनेाका जस्तैं
घोडाहरू र रथहरू भलेा गर। त्यसपिछ हामीले सम्म भिूममा इ ाएलीहरू सगँ लडाईं
गन ुर् पछर्। तब हामी िज े छौं।” बने-हददले ितनीहरूको सल्लाह मान।े उनले त्यही
गरे जो ितनीहरूले भन।े

26 यसकारण बनेहददले बसन्तमा अरामीहरूलाई भलेा गरे। उनी इ ाएलीहरू
सगँ य ु गनर् अपके गए।

27 इ ाएलीहरू य ु का लािग तयार भए। इ ाएली मािनसहरू अरामी सिैनकिसत
य ु गनर् िहडं।े ितनीहरूलेअराम िशिबरको पछािड ितर आफ्नो िशिबर बनाए। श कुो
तलुनामा इ ाएलीहरू बा ाका दइुवटा साना बथानहरू जस्ता दे खन्थे तर अरामलेी
सिैनकहरूले सबै इलाकाहरू ढाकेका िथए।

28 परमे रका जन इ ाएलका राजाकहाँ आए र भनःे “परम भलुे भन्नभुएको
छ, ‘अरामका मािनसहरूले त्यो सोच्छन,् म, परम भु हु ँ पवर्तहरूका मा परमे र
हु,ँ अिन म सम्म भिूमको पिन परमे र होइन। यसकारण म ितमीलाई यो िवशाल
श लुाई परास्त गन श िदन्छु। तब ितमी जान्ने छौ, िक म नै परम भु हु।ँ’ ”

29 सात िदनसम्म सिैनकहरू एका-अकार्को साम ु िशिबरमा बिसरह।े सातौं िदन
लडाईं शरुू भयो। एक िदनमा इ ाएलीहरूले 1,00,000 अरामका सिैनकहरू
मारे। 30 बाँचकेाहरू अपके शहरितर भाग।े शहरको पखार्ल ती सिैनकहरू मध्ये
27,000 मािथ ढल्यो। बने-हदद पिन शहरितर भाग।े उनी एउटा कोठामा लकेु।
31 उनका सवेकहरूले उनलाई भन,े “हामीले सनुकेा िथयौं, इ ाएलका राजाहरू
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दयाल ु छन।् हामी ख ो लगुा लगाऔं अिन टाउकोमा डोरी बाँधौं। त्यसपिछ
इ ाएलका राजा कहाँ जाऔं। हुन सक्छ उनीले हामीलाई िजउँदो ब िदने छन।्”

32 ितनीहरूले ख ो लगुा लगाएर टाउकोमा डोरी बाँध।े ितनीहरू इ ाएलका
राजाकहाँ गए। ितनीहरूले भन,े “ित ो सवेक, बने-हदद भन्दछन,् ‘कृपया मलाई
बाँच्न दऊे।’ ”

आहाबले भन,े “के उनी अझै िजउँदै छन?् उनी मरेा भाइ हुन।्”
33 बने-हददूका मािनसहरूले अहाबको शब्दको सकेंत सनु्ने आशा गरेका िथए

त्यो उसले बने-हददूलाई मान छैन।् जब राजा आहाबले भन्यो त्यो बने-हदद उसको
भाइ िथयो, सल्लाहकारले लग ै भन,े “हो, बने-हदद तपाईंका भाई हुन।्”

आहाबले भन,े “उनलाई मकहाँ ल्याऊ।” यसकारण बने-हदद राजा आहाब
समक्ष आए। राजा आहाबले उनलाई ऊ िसतै रथमा ब भन।े

34 बने-हददले उनलाई भन,े “आहाब, म ितमीलाई शहरहरू िदनछुे जो मरेा
िपताले ित ा िपताबाट लएका िथए। अिन ितमी दमीशाकमा पसलहरू खोल्न सक्ने
छौ जसरी मरेा िपताले साम रयामा गरेका िथए।”

आहाबले उ र िदए, “यिद ितमी यसमा सहमत हुन्छौ भने म ितमीलाई म ु
रूपमा जान िदने छु।” यसकारण दइुजना राजाहरूले शा न्त सम्झौता गरे। त्यसपिछ
राजा आहाबले राजा बने-हददलाई मु गरे।

एउटा अगमव ा आहाबको िवरू मा बोल्छन ्
35 एक जना अगमव ाले अकार् अगमव ाहरूलाई भन,े “म मािथ हार

गर!” उनले भने परम भलुे यसो गनर् भनी आदशे िदनभुएको िथयो। तर अक
अगमव ाले उनी मािथ हार गनर् माननेन।् 36 यसकारण पिहला अगमव ाले
भन,े “ितमीले परम भकुो आदशे पालन गरेनौ। यसकारण एउटा िसहंले ितमीलाई
मानछ जब ितमी यो ठाउँ छोड्ने छौ।” अकार् अगमव ा त्यो ठाउँ छोडअेिन एउटा
िसहंले उनलाई माय ।

37 पिहलो अगमव ा अक मािनस समक्ष गए अिन भन,े “ममािथ हार गर!”
त्यस मािनसले उनी मािथ हार गय अिन अगमव ाहरूलाई घाइते बनायो।

38 यसकारण अगमव ाले आफ्नो अनहुार एउटा लगुाले छोप।े यस कार उनी
को हुन भनी कसलैे पिन थाह पाउन सकेन। अगमव ा गए अिन बाटोमा राजाको
तीक्षा गनर् थाल।े 39 जब राजा आए अिन अगमव ाले उनलाई बोलाए र भन,े

“म य ु मा लडाईं गनर् िहडं।े हा ा चार जना मािनसहरू मध्ये एक जनाले एक जना
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श कुो सिैनक मकहाँ ल्यायो। मािनसले भन्यो, ‘यस मािनसलाई हे रराख। यिद यो
मािनस भाग्यो भने तैंले आफ्नो जीवन यसको ठाउँमा िदन ु पछर् अथवा तैंले एक तोडा
सनु दण्ड ितन ुर् पनछ।’ 40 तर म अरू नै काममा स्त भएँ। यस कारण त्यो मािनस
भाग्यो।”

इ ाएलका राजाले भन,े “ितमीले आफैं ले भनी सकेकाछौ ितमीलाई सजाय हुन ु
पछर्।”

41 तब अगमव ाले आफ्नो अनहुारबाट लगुा िनकाल्यो। इ ाएलका राजाले
उनलाई हरेे अिन उनी एक जना अगमव ा हुन भनी थाह पाए। 42 तब
अगमव ाले राजालाई भन,े “परम भलुे भन्न ुभएकोछ, ‘तपाईंले त्यस मािनसलाई
मु गराउन ु भयो जसलाई मैंले भनथेे त्यो मन ुर् पछर्। यसकारण उसको स ामा ितमी
मन छौ अिन ित ा सिैनकहरू उसको सिैनकहरूको स ामा मनछन!्’ ”

43 तब राजा आफ्नो घर साम रया फिकर् ए। उनी िच न्तत र उदास िथए।

21
नाबोतको दाखबारी

1 राजा आहाबको महल साम रया शहरमा िथयो। महलको छेवमैा दाखबारी
िथयो। नाबोत नाउँ भएको मािनस यस बारीको मा लक िथयो। 2 उ िय लेबाट
आएको िथयो। एक िदन आहाबले नाबोतलाई भन,े “ित ो दाखबारी मलाई दऊे।
म यसलाई सब्जीको बगैंचा बनाउन चाहन्छु। ित ो बारी मरेो महलको छेऊमा छ।
म यसको बदलीमा रा ो दाखबारी िदनछुे। अथवा, यिद ितमी चाहन्छौ भने यसको
दाम रूिपयाँ िदनछुे।”

3 नाबोतले उ र िदए, “परम भलुे यस्तो हुन रोकुन ्म यसो गनछु। म मरेो भिूम
तपाईंलाई िदने छैन िकनभने यो मरेो िपता-पखुार्को सम्पि हो।”

4 यसकारण आहाब घर फिकर् ए। उनी नाबोतिसत रसाएका िथए अिन उदास
िथए। िय लेको मािनसले भनकेो कुरा उनलाई मन परेनन।् (नाबोतले भनकेा िथए,
“म मरेो प रवारको जग्गा िदने छैन।्”)आहाब आफ्नो ओ ानमा प ल्टएका िथए।
उनले आफ्नो मखु अक ितर पारे अिन केही नखाने भए।

5 आहाबकी प ी ईजबेले उनी समक्ष गइन।् ईजबेलेले उनलाई भिनन,् “ितमी
िकन उदास छौ? ितमीले िकन खान माननेौ?”

6 आहाबले उ र िदए, “िय लेबाट आएको मािनस नाबोतलाई मलैे उसको
बारी िदन ु भनी िबन्ती गरें। उसलाई मलैे भन,े म उसलाई भनकेो दाम िदनछुे। अथवा



1 राजा 21:7 lxviii 1 राजा 21:16

उसले चाहकेो खण्डमा उसलाई म अक बारी िदनछुे। तर नाबोतले बारी मलाई िदन
मानने।”

7 ईजबेलेले भिनन, “तर ितमी इ ाएलका राजा हौ! ओ ानबाट उठ। केही
खाऊ अिन ितमीलाई रा ो लाग्ने छ। नाबोतको बारी म ितमीलाई उपलब्ध गराउने
छु।”

8 तब ईजबेलेले केही प हरू ले खन।् उनले प मा आहाबको नाउमँा सही
ग रन।् उनले प हरू बन्द गनर्का लािग आहाबको मोहर योगग रन।् त्यसपिछ
उनले अगवुाहरू र िवशषे मािनसहरूलाई प पठाइन ्जो नाबोत बसकैे शहरमा ब े
गदर्थ।े 9 प यस्तो ले खएको िथयो।

“घोषणा गर एउटा यस्तो हुनछे जब मािनसहरूले केही खाने छैनन।्
तब शहरका सबै मािनसहरूलाई एउटा सभामा बोलाऊ। सभामा नबोतलाई
मािनसहरूको अिघ इज्जतको स्थान दऊे। 10 केही यस्ता मािनसहरू खोज
जो नाबोतको लािग असत्य बोल्नछेन।् ती मािनसहरूले भन्ने छन,् ितनीहरूले
नाबोतले राजा र परमे रको िवरोधमा बोलकेो सनुकेा छन।् तब नाबोतलाई
शहरदे ख बािहर िनकाल अिन उसलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मार।”

11 यसकारण बढूा- धानहरू अिन मखु्य मािनसहरूले ईजबेलेले ितनको प मा
बताए जस्तैं गरे। 12 अगवुाहरूले घोषणा गरे, एक िदन यस्तो हुनछे जब सबै
मािनसहरूले केही खाने छैनन।् त्यस िदन ितनीहरूले सबै मािनसहरूलाई एउटा
सभामा बोलाए। ितनीहरूले नाबोतलाई मािनसहरूको अिघ िवशषे स्थानमा राख।े
13 तब दइु जना बइेमान मािनसहरूले जनगणलाई भन,े ितनीहरूले नाबोतलाई
परमे र र राजाको िवरोधमा बोलकेो सनुकेा िथए। यसकारण मािनसहरूले
नाबतेलाई शहर बािहर लग।े तब ितनीहरूले उसलाई ढुङ्गाले मारे। 14 ितनीहरूले
ईजबेलेलाई एउटा खबर पठाए। खबर िथयोः “नाबोत ढुङ्गाले हानरे मा रयो।”

15जब ईजबेलेले यो सिुनन,् ितनले आहाबलाई भिनन,् “िय लेीबाटका मािनस
नाबोत जसले तपाईंलाई उसको भिूम बचे्न इन्कार गरेका िथए उ मय । अब तपाईं
जान ु सक्नहुुन्छ अिन तपाईंले चाहकेो दाखबारी अिधकार लन ु सक्नहुुन्छ।”
16 जब आहाबले भनकेो नाबोत मय । सनु्यो ऊ नाबोतको दाखबरीम गयो जनु
दाखबारी िय लेीबाट पाएको िथयो अिन त्यसको मा लक बिनयो।



1 राजा 21:17 lxix 1 राजा 21:27

17 त्यस समयमा परम भलुे ए लयासगं बोल्न ु भयो। (ए लया ितश्बीका
अगमव ा िथए।) 18 “इ ाएलको राजा आहाब कहाँ जाऊ। उनी नाबोतको
दाखबारीमा हुनछेन।् उसले त्यहाँ बारीको आफ्नो अिधकार लइरहकेो हुनछे।
19 आहाबलाई भन, म परम भु उसलाई भन्छु, ‘आहाब! ितमीले नाबोत नाउँ
भएको मािनसलाई माय । अिहले ितमी उसको भिूम लइरहकेा छौ। यसकारण म
ितमीलाई भन्दछुै! त्यही ठाउँमा ितमी पिन मन छौ जहाँ नाबोत मरे। त्यही ठाउँमा
कुकुरहरूले जसरी नाबोतको रगत चाटेका िथए, त्यसरी नै ित ो रगत पिन चाट्ने
छन।्’ ”

20 यसकारण ए लया आहाब भए कहाँ गए। आहाबले ए लयालाई दखेे र भन,े
“मरेा श !ु ितमीले फे र मलाई भटे ्यौ।”

ए लयाले उ र िदए, “हो, मलैे फे र तपाईंलाई भटेाएको छु। तपाईंले तपाईंको
सम्पणूर् जीवन परम भकुो िवरू पापहरू गरेर िवताउन ु भयो। 21 यसकारण
परम भलुे ितमीलाई भन्नभुएको छ, ‘म ितमीलाई न पान छु। म ित ो प रवारको
परुूष सदस्य सबलैाई न गन छु, चाहे ितनीहरू तपाईंका आफान्ताहरू हुन अथवा
तपाईंका दासहरू। 22म ित ो प रवारलाई नबातको छोरा यारोबामको प रवार जस्तैं
अिन अिहयाका छोरा बाशाको प रवार जस्तैं बनाउनछुे। म ितमीलाई यस्तो गनछु
िकनभने ितमीले मलाई रीस उठाएकाछौ। ितमीले इ ाएलका मािनसहरूलाई पाप
गनर् लगायौ।’ 23अिन ईजबेलेको िवषयमा परम भलुे यसो भन्नभुयो, ‘कुकुरहरूले
िय लेको िकल्लाको घरेा-िभ ानरे ईजबेलेलाई खानछे।’ 24 अिन परम भलुे
यस्तो पिन भन्नभुएको छ, ‘ित ा प रवारका सदस्यहरूमा कोही शहरमा मरे उसको
लाश कुकुरहरूले खानछेन।् यिद कोही खतेमा मरे चरा-चरुूङ्गीले उसको लाश
खानछे।’ ”

25 ित ो प रवारमा कुनै पिन मािनस मदार् त्यसलाई कुकुरले खाने छ। कोही
मािनस चऊरमा मदार् त्यसलाई चराहरूले खानछेन।् 26 आहाबले बकेामे मिूतर्हरू
पजूरे नरा ो पाप गरे। यो आम्मारीहरूले गरेकै वहार हो। यसथर् परम भलुे
ितनीहरूबाट भिूम लए अिन यसलाई इ ाएलका मािनसहरूलाई िदए।

27जब ए लयाले उसको भाषण शषे गरे, आहाबले उसको खन्नता गट गनर्का
िन म्त आफ्नो व हरू च्यात।े तब उनले िवशषे शोकको लगुा लगाए। उसले उपबास
गरे अिन ती िवशषे लगुाहरूमा सतु।े आहाब साँच्चै सा ै खन्न अिन उदास िथए।
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28 परम भलुे अगमव ा जो ितस्बबेाट आएका िथए ए लयालाई भन्नभुयो,
29 “के ितमी दखे्छौ, आहाब मरेो साम ु कित िवन भएको छ। िकनभने उसले
आफैं लाई मरेो अिघ न बनाएको हुनाल,े उसको जीवन कालमा ऊ मािथ क
ल्याउिँदन। उसको छोरा राजा नहुञ्जलेसम्म म प खर्ने छु। तब आहाबको प रवारमा
म क ल्याउनछुे।”

22
मीकाया आहाबलाई चतेाउनी िदन्छन ्

1 दइु वषर्को अविधमा इ ाएल र अराम बीच शा न्त िथयो। 2 तब, ते ो वषर्मा
यहूदाका राजा यहोशापात इ ाएलका राजालाई भटे्न गए।

3 यसै समयमा इ ाएला राजाले उसका अिधकारीलाई सोध,े “अरामको राजाले
हामीबाट रामोत िगलादमा लगकेा िथए सम्झना छ? हामीले रामोतलाई िफतार्
लनका लािग केही िकन गरेनौ? यो हा ो शहर हुनपुछर्।” 4 यसकारण राजाले

राजा यहोशापातलाई सोध,े “तपाईं हामीिसत सहभागी हुननु्छ अिन आरामका
सिैनकहरूको िवरू रामोता य ु गन छौं?”

यहोशापतले उ र िदए, “हो, म ितमीसगँ िमल्नछुे। मरेा सिैनकहरू अिन मरेा
घोडाहरू ित ो सनेामा सामले हुनछेन।् 5 तर पिहला हामी परम भिुसत सल्लाह
गरौं।”

6 यसकारण इ ाएलका राजाले अगमव ाहरूको एउटा सभा बोलाए। त्यस
बलेा ातः 400 अगमव ाहरू िथए। राजाले अगमव ालाई सोध,े “के म लडन ु
रामोत जान ु पछर्? अथवा के मैंले अक मौकाका लािग प खर्न ु पछर्?”

अगमव ाहरूले उ र िदए, “ितमीले जान ु पछर् अिन अिहले लडाँईं गन ुर् पछर्।
परम भलुे राजालाई िजताउन ु हुनछे।”

7 तर यहोशापातले भन,े “के यहाँ अरू परमे रका अगमव ाहरू छन?् यिद
छन ्भने हामीले सोध्न ु पछर् परमे र के भन्नहुुन्छ।”

8 इ ाएलका राजाले उ र िदए, “एक जना अरू अगमव ा छन।् उनको नाउँ
मीकाया हो, इम्लाहाका छोरा हुन।् तर म उनलाई घणृा गदर्छु। जब उसले अगमवाणी
बोल्दछन ् उनी मरेो िवषयमा रा ो कुरा भन्दनैन,् तर खा ल दभुाग्यर्को िवषयमा
भन्दछन।्”

यहोशापातले भन,े “एकजना राजाले त्यस्ता कुराहरू भन्न ु हुदँनै!”
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9 यसकारण राजाले उसका अिधकारीहरू मध्ये एक जनालाईं इम्लाहका छोरो
मीकायाहलाई तत ्कालै खोज्न ु भनी अ ाए।

10 त्यस समयमा इ ाएलका राजा र यहूदाका राजा यहोशापात राजकीय
पोषाकमा त्यहाँ िथए। ितनीहरू िसहंासनहरूमा बिसरहकेा िथए। यो साम रयाको
वशे ारको छेऊ न्याय-आसनमा िथयो। सबै अगमव ाहरू ितनीहरूको साम ु

उिभएका िथए अिन अगमवाणी ग ररहकेा िथए। 11अगमव ाहरू मध्ये एकजना
िसदिूकया नाउँ भएका मािनस िथए। ितनी केनानीका छोरा िथए। िसदिूकयाले केही
फलामका सींगहरू बनाए। तब उनले आहाबलाई भन,े “परम भलुे भन्न ु भएकोछ,
‘ितनी यी फलामका सींगहरू अरामका सनेाको िवरोधमा लडाईं गनर्मा योगगन
छौ। ितमीले ितनीहरूलाई परास्त गन छौ अिन न पान छौ।’ ” 12 सबै अरू
अगमव ाहरू िसदिूकयाले भनकेो कुरािसत सहमत भए। अगमव ाहरूले भन,े
“िगलादको रामोतमा जाऊ र लडाँईमा िवजयी हौऊ। अिहले स्थान गन ुर् पछर्।
ितनीहरूले रामोतमा अरामका सनेाको िवरोधमा लडाईं गन ुर्पछर्। ितमीले लडाईं िज े
छौ। परम भलुे राजालाई िवजयी गराउनहुुनछे।”

13 यस्तो भइरहकेो बलेा अिधकारीहरू मीकायालाई खोज्न गए।
अिधकारीहरूले मीकायालाई भटेे अिन भन,े “अरू सबै अगमव ाहरूले
भिवष्यवाणी गरेका छन,् राजाको जीत हुनछे। ितमीले पिन राजाको िन म्त असल
कुराहरूका भिवष्यवाणी गन ुर् पछर्।”

14 तर मीकायाले उ र िदए, “होइन, म परम भकुो जीवनको शपथ खाएर
भन्दछु म त्यो कुराहरू मा भन्छु परम भलुे मलाई आज्ञा गन ुर् हुन्छ।”

15 तब मीकाया राजा आहाब साम ु उिभए। राजाले सोध,े “मीकाया, के हामी
रामोत िगलादमा गएर य ु गन ुर् अथवा नगन ुर्?”

मीकायाले उ र िदए, “हो, तपाईं झ ै जान ु पछर् अिन अिहले ितनीहरूसगँ य ु
गन ुर् पछर्। परम भलुे राजालाई िवजय गराउँन ु हुनछे।”

16 तर आहाबले उ र िदए, “ितमी परम भकुो श ले वो ल रहकेा छैनौ।
ितमी आफ्नै शब्दहरू भिनरहकेा छौ। यसकारण मलाई साँचो भन! कित पटक मलैे
ितमीलाई भन्न ु पछर् र भन, मलाई भन परम भु के भननहुुन्छ!”

17 यसकारण मीकायाले उ र िदए, “म दे सक्छु के हुनछे। इ ाएलका
सनेाहरू पवर्त मािथ छ रनछेन।् ितनीहरू हरेचाह गन नभएको भडेाहरू जस्तैं
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हुनछेन।् यही कुरा परम भुभन्नहुुन्छ, ‘यी मािनसहरूको कोही अगवुा छैन। ितनीले
घर जान ु पछर् अिन लडाईं गन ुर् हुदनै।’ ”

18 तब इ ाएलका राजाले यहोशापातलाई भन,े “सनु्नहुोस,् मलैे तपाईंलाई भने
िक यी अगमव ाले किहले पिन मरेो िवषयमा रा ो कुराहरू भन्दनैन।् उसले मरेो
िन म्त िवपदको िवषयमा मा अगमवाणी गछर्।”

19 तब मीकाले भन,े “सनु्नहुोस,् यी सबै परम भकुा वचनहरू हुन।् मलैे
परम भलुाई स्वगर्मा िसहंासनमा बिसरहन ु भएको दखेें। उहाँका स्वगर्दतूहरू उहाँको
व रप र उिभरहकेा िथए। 20 परम भलुे भन्नभुयो, ‘ितमीहरूमध्ये कसले राजा
आहाबलाई फसाउन?े म चाहन्छु ऊ िगलादको रामोतमा जाओस ् अिन त्यहाँ
मा रयोस।्’ िविभन्न स्वगर्दतूहरूले अलग अलग सझुाऊहरू पशे गरे। 21 तब
परम भकुा आत्मा आए र भन,े ‘म उनलाई फसाउने छु।’ परम भलुे उ र िदनभुयो,
‘ितमीले राजा आहाबलाई कसरी फसाउछँौ?’ 22 स्वर्गदतूले उ र िदए, ‘म
आहाबका सबै अगमव ाहरूलाई अलमलाउनछुे। म अगमव ाहरूलाई राजा
आहाब समक्ष झठूो बोल्न लाउँनछुे। सबै अगमव ाहरूको वचनहरू झठूो हुनछे।’
यसकारण परम भलुे भन्नभुयो, ‘सही हो, जाऊ राजा आहाबलाई फसाऊ। ितमी
सफल हुनछेौ।’ ”

23 मीकायाले आफ्नो कथा परूा गरे। तब उनले भन,े “यसकारण यहाँ त्यस्तैं
कुराहरू भए। परम भलुे ित ो सबै अगमव ाहरूलाई ित ो साम ु झठूो बोल्न
लगाउनभुयो। परम भलुे आफैं नै िनणर्य लनभुएकोछ। ित ो अिघ ठूलो सकंट
आउँने छ।”

24 तब केनािनयाहका छोरा िसिदकया मीकाया कहाँ गए। उसले मीकायाको
अनहुारमा िहकार्ए अिन भन,े “साँच्चै िव ास गछ परम भकुा श म दे ख
गयो अिन मबाट ितमीसगं बोल्नलाई जानभुयो?”

25 मीकाया उ र िदए, “त्यहाँ एक समय आउनछे जितबलेा ितमी एउटा सानो
कोठा िभ जानछेौ अिन ितमी आफैं लकु्ने छौ। त्यस समयमा ितमीले थाह पाउनछेौ,
िक म साँच्चो बो लरहकेो छु।”

26 तब इ ाएलका राजाले मीकायालाई पि न ु भनी उसका अिधकारीहरू मध्ये
एक जनालाई आदशे िदए। राजाले भन,े “उनलाई प ा उ गर अिन शहरका
राजपाल अमोन अिन राजकुमार योआश समक्ष लएर जाऊ। 27 ितनीहरूलाई भन
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मीकायालाई जलेमा थनु्न।ु उनलाई रोटी र पानी मा खान दऊे। म लडाईंबाट
नफिकर् ञ्जले सम्म उनलाई त्यहीं राख।”

28 तब मीकायाले ठूलो स्वरमा भन,े “यिद तपाईं लडाईंबाट सरुिक्षत फकर
आउनु भयो भने यो माण हुन्छ िक परम भलुे म ारा बोल्न ु भएको होइन।् उसले
यो पिन भन,े ‘मािनसहरू ितमीहरू सबलैे सनु!’ ”

29 तब इ ाएलका र यहोशापात यहूदाका राजा रामोत िगलादमा गए।
30 इ ाएलका राजाले यहोशापातलाई भन,े “हामी लडाईंका िन म्त तयारी गन छौं।
म यस्तो लगुा लगाउने छु जसले गदार् म राजा जस्तो दे खन्न। तर तपाईंले िवशषे
लगुा लगाऊ जसले गदार् तपाईं राजा जस्तो दे खनहुुन्छ।” यसकारण इ ाएलका
राजाले राजा जस्तो नदे खने लगुा लगाएर लडाईं शरुू गरे।

31 त्यहाँ अरामको राजािसत 32जना रथ सनेापितहरू िथए। राजाले इ ाएलको
राजा बाहके, ितनीहरूको उच्चपदको वास्ता नगन कसिैसत पिन य ु नलड्ने
आज्ञा िदन ु भएको िथयो। 32 यसकारण य ु को समयमा यी सनेापितहरूले राजा
यहोशापातलाई दखे।े सनेापितहरूले सोच,े उनी नै इ ाएलका राजा हुन।् यसकारण
ितनीहरू उनलाई मानर् िहडं।े यहोशापात िचच्याउन थाल।े 33 सनेापितहरूले दखेे
िक ऊ त्यो इ ाएलको राजा होइनन।् यसकारण ितनीहरूले उनलाई मारेनन।्

34 तर एक जना सिैनकले हावामा वाण हान्यो-उसको वाणले इ ाएलका
राजामािथ हारभयो। वाणले राजालाई सानो ठाउँमा लाग्यो जहाँ उसको कवचले
छोपकेो िथएन। यसकारण इ ाएलका राजाले उसको रथ सारथीलाई भन,े “एउटा
वाणले मलाई चोट पाय । रथलाई यस क्षे बाट बािहर हाँक। हामीले लडाईं
मदैानबाट टाढा जान ु पछर्।”

35डरलाग्दो लडाँईं भइरहकेो िथयो। इ ाएलका राजा आफ्नो रथमा नै रह।े उनी
रथको एकितर ढ ल्क रहकेा िथए। उसले अरामका सनेाहरूलाई हे ररहकेा िथए।
उनको रगत तलितर बिगरहकेो िथयो अिन रथको तल्लो भागलाई ढािकरहकेो िथए।
त्यही िदन बलेकुी ितर राजाको मतृ्य ु भयो। 36 स ्र्यास्त भए पिछ एउटा आवाजले
भन्यो इ ाएलीहरूका त्यके सिैनकलाई आ-आफ्नो शहर र भिूममा जाने आदशे
भयो।

37 यसकारण यस कार राजा आहाबको मतृ्य ु भयो। केही मािनसहरूले उनको
लाशलाई बोकेर साम रया ल्याए। ितनीहरूले उनलाई त्यही गड।े 38 मािनसहरूले
आहाबको रथलाई साम रयाको पोखरीमा धोए। कुकुरहरूले रथबाट राजा
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आहाबको रगत चाटे। अिन वशे्याहरूले पानीको योग नहुाउनमा गरे। यी घटनाहरू
त्यसरी नै भए जसरी परम भलुे हुन्छ भन्न ु भएको िथयो।

39 सबै कामहरू जो राजा आहाबले आफ्नो शासन कालमा गरेका िथए
इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसुतकमा ले खएको छ। अिन त्यस िकताबले
हा ीको दाँतको िवषयमा बताउदँछ जस ारा राजाले महललाई अझै सनु्दर
बनाएका िथए। पसु्तकले त्यस शहरको वणर्न गछर् जसलाई राजाले बनाएका िथए।
40आहाबको मतृ्य ुभयो अिन उनलाई पखुार्हरू सगँै गािडयो। उनका छोरा अहज्याह
उनी पिछ राजा भए।

यहूदाका राजा यहोशापात
41 आहाब इ ाएलका राजा भएको समयमा चौथो वषर्मा यहोशापात यहूदाका

राजा भए। यहोशापात आसाका छोरा िथए। 42जब यहोशापात 35 वषर्का िथए ऊ
राजा भएका िथए। उसले यरेूशलमेमा 25 वषर् शासन गरे। यहोशापातकी आमाको
नाउँ अजबूा िथयो। अजबूा िशल्हीकी छोरी िथइन।् 43 यहोशापातले आफ्ना िपता
आसाको उदाहरण अनशुहरण गरे। उनले सबै आदशेहरू पालन गरे जो परम भलुे
चाहान ु भएको िथयो।

44 तर यहोशापातले अग्ला स्थलहरूलाई न गरेनन।् मािनसहरूले लगातार
ती ठाँउहरूमा ब ल िदने अिन धपू बाल्ने काम ग ररहकेा िथए। 45 यहोशापातले
इ ाएलका राजासगँ शा न्त सम्झौता गरे। यहोशापात सा ै वीर िथए अिन धरैे
य ु हरू गरे। यी सबै कुराहरू जो उनले गरे यहूदाका राजाको इितहासको पसु्तकमा
ले खएको छन।्

46 यहोशापातले सबै मािनस र ीहरूलाई पजूाको स्थान छोड्न वाध्य गराए
जसले यौन सम्बन्धका लािग आफ्नो शरीर बचे्ने गदर्थ।े ती मािनसहरू ती पजूा-
स्थलमा त्यस समय दे ख सवेा गद आएका िथए जित बलेा उनका िपता आसा राजा
िथए।

47यस समयमा एदोमको भिूममा कोही राजा िथएनन।् भिूम राजपाल ारा शासन
ग रएको िथयो।

48 राजा यहोशापातले केही समु ी जहाज बनाएका िथए। उनी ती जहाजहरू
ओपीर सम्म त्यहाँबाट सनु ल्याउनका लािग चलाउन चाहन्थ।े तर किहल्यै त्यहाँ
गएनन ्एस्योन गबेरेमा आफ्नै बन्दरगाहमा ितनीहरूलाई न ग रयो। 49 अहाबका
छोरो अहज्याहले यहोशापातलाई सहायता गनर् चाहान्थ्यो। अहज्याहले उसका
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केही नािवकहरू यहोशापातका नािवकहरूलाई सहायता गनर् पठाए तर यहोशापातले
अहज्याहका नािवकहरूलाई हण गनर् अस्वीकार गरे।

50 यहोशापातको मतृ्य ु भयो अिन उनलाई आफ्ना पखुार्हरूको छेऊमा गािडयो।
उनलाई आफ्ना पखुार्हरू सगँ दाऊदको शहरमा गािडयो। तब उनका छोरा योराम
राजा भए।

इ ाएलका राजा अहज्याह
51 अहज्याह आहाबका छोरा िथए। ितनी राजा यहोशापातले यहूदामा शासन

गरेको स ौं वषर्मा इ ाएलका राजा भए। अहज्याहले साम रयामा दइु वषर् शासन
गरे। 52अहज्याहले परम भकुो िवरोधमा पाप गरे। उनले त्यस्तैं कामहरू गरे जस्तो
उनका िपता आहाब, आमा इजबेले अिन नबातका छोरा यारोबामले गरेका िथए।
यी सबै शासकहरूले इ ाएली मािनसहरूलाई पापितर बढी लग।े 53 अहज्याहले
उनका िपता जस्तैं बालको पजूा अिन सवेा गरे। यसकारण अहज्याहले परम भु
इ ाएलका परमे रलाई रस उठ्ने बनाए। परम भु ऊ मािथ रसाउन ु भयो, जसरी
उहाँ उसका िपतािसत ऊ भन्दा पिहला रसाउन ु भएको िथयो।
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