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इितहासको
दो ो पसु्तक

सलुमेान ब ु का िन म्त याचना गछर्न ्
1 सलुमेान एक अित श शाली राजा भए िकनभने परम भु ितनका परमे र

ितनका साथ हुनहुुन्थ्यो। परम भलुे सलुमेानलाई अित महान बनाउन ु भयो।
2-3 सलुमेानले इ ाएलका सबै मािनसहरूिसत कुरा-कानी गरे। ितनले सनेाका

नायकहरू, सनेा अध्यक्षहरू, न्यायक ार्हरू सम्पणूर् इ ाएलका अगवुाहरू अिन
प रवारहरूका मु खयाहरूिसत कुरा-कानी गरे। तब सलुमेान अिन ितनी िसत
एकि त भएका सबै मािनसहरू िगबोनको डाँडामािथ पजूा-स्थानमा गए। त्यहाँ
परमे रको भटे हुने पाल िथयो। परम भकुा दास मोशाले पाल बनाएका िथए
जब ितनी इ ाएलका मािनसहरू मरूभिूममा िथए। 4 दाऊदले परमे रको करारको
सन्दकू िकयार्त-यारीमदे ख बोकेर यरूशलमेमा ल्याएका िथए। यसलाई रा का
िन म्त दाऊदले यरूशलमेमा एक स्थान बनाएका िथए। दाऊदले परमे रको
करारको सन्दकूको िन म्त यरूशलमेमा एउटा पाल टाँगकेा िथए। 5 ऊरीका छोरा,
हूरका नाित बजललेले काँसाको वदेी बनाएका िथए। काँसाको वदेी परम भकुो
पालको सामनु्ने िथयो। यसकारण सलुमेान अिन मािनसहरू िगबोनमा परम भलुाई
सल्लाह माग्न भिन गए। 6सलुमेान भटे हुने पालमा परम भकुो सामनु्नकेो काँसाको
वदेीसम्म गए। सलुमेानले वदेीमा 1,000 होमब ल अपर्ण गरे।

7 त्यस रात परमे र सलुमेान कहाँ आउन ु भयो। परमे रले भन्नभुयो,
“सलुमेान, मलैे तलँाई के िदएको त ँ चाहन्छस ्मलाई भन।”

8 सलुमेानले परमे रलाई भन,े “तपाईं मरेा िपता दाऊद ित अित दयाल ु
हुनहुुन्थ्यो। तपाईंले मलाई मरेा िपताको स्थानमा नयाँ राजा बन्नका िन म्त चनु्न ु
भयो। 9 अब हे परम भु परमे र, तपाईंले मरेा िपता दाऊदलाई िदनभुएको वचन
रा ख िदनहुोस।् तपाईंले मलाई एक अत्यन्त िवशाल रा का राजा चनु्न ु भयो। त्यहाँ
यित िवघ्न मािनसहरू छन ्जस्तै ितनीहरू पथृ्वीका धलूो सरी छन।् 10 अब मलाई
ब ु र ज्ञान िदनहुोस ् जसमा िक म यी मािनसहरूलाई सही ढङं्गले अगवुाइ गनर्
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सकँू। कुनै ले पिन तपाईंको सहायता िबना यी तपाईंका महान मािनसहरूमािथ
शासन गनर् स ै न।”

11परमे रले सलुमेानलाई भन्नभुयो, “तरेो ढाँचा ठीक छ। तैंले धन-सम्पि का
िन म्त वा सम्मानको िन म्त याचना ग रनस।् तैंले तरेा श हुरू मा रयोस ्भन्ने याचना
ग रनस ्अिन तैंले लामो जीवनको िन म्त याचना ग रनस।् अह ँ तैंले ती कुराहरूका
िन म्त याचना ग रनस।् तैंले ब ु अिन ज्ञानको याचना ग रस ्जसमा िक तैंले मरेो
मािनसहरूको िन म्त ब ु मानी पवूर्क िनणर्य लन सक्छस ्ती मािनसहरू जो मािथ
शासन गनर् मलै े तलँाई चनुें। 12यसथर् म तलँाई ब ु र ज्ञान िदनछुे। तर म तलँाई धन-
सम्पि , अिधकार अिन ित ा पिन िदनछुे। तरेो अिघ रहकेा कुनै पिन राजािसत
किहले पिन यित िबध्न सम्पि अिन ित ा िथएन। अिन भिवष्यमा पिन कुनै
राजाको यित िवघ्नसम्पि अिन ित ा हुने छैन।”

13 त्यसकैारण, सलुमेान िगबोनमा आराधनाको स्थानमा गए। तब सलुमेानले
भटे हुने पाल छाडे अिन यरूशलमेमा इ ाएलमािथ शासन गनर् फिकर् ए।

सलुमेानले उसको सनेा र सम्पि वस्था गछर्न ्
14 सलुमेानले आफ्ना सनेाका िन म्त घोडा अिन रथहरू एकि त गनर् शरुू गरे।

सलुमेानले 1,400 रथहरू अिन 12,000 घोडा सवारहरू ल्याए। सलुमेानले
ितनीहरूलाई रथ-शहरहरूमा राख।े सलुमेानले ती मध्ये केही यरूशलमेमा पिन राखे
जहाँ राज भवन िथयो। 15 यरूशलमेमा सलुमेानले शस्त सनु अिन चाँदी एकि त
गरे। त्यहाँ यित िवघ्नसनु अिन चाँदी िथयो जो ढुङँ्गा सरह िथयो। सलुमेानले
शस्त दवेदारका काठ जम्मा गरे। त्यहाँ यित िवघ्नदवेदार िथए, ितनीहरू प मी

पहाडी दशेका नभेाराका बकृ्ष सरह िथए। 16 सलुमेानले िम दशे अिन क्यएूबाट
घोडाहरू ल्याए। राजाका ापा रहरूले घोडाहरू क्यएूमा िकन।े 17 सलुमेानका

ापारीहरूले िम दशेबाट 600 शकेेल* चाँदी िदएर एक रथ र 150 शकेेल†
चाँदी ितरेर एक घोडा िकन।े तब ती ापारीहरूले घोडा अिन रथहरू सबै िह ीका
राजाहरू र अरामका राजाहरूलाई बचेीिदए।

2
सलुमेानले म न्दर र महल िनमार्ण गन योजना गछर्न ्

* 1:17: 600 शकेेल “6.9 िकलो म” र “15 पौण्ड।” † 1:17: 150 शकेेल “1.725
िकलो ाम।”
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1 सलुमेानले परम भकुो नाउकँो सम्मानका िन म्त एउटा म न्दर िनमार्ण गन
योजना गरे। सलुमेानले आफ्नै िन म्त पिन एउटा राजमहल िनमार्ण गन योजना
गरे। 2 सलुमेानले 70,000 भारी बोक्नहेरू अिन पहाडमा ढुङ्गा काट्नका
िन म्त 80,000 डकम हरू ल्याए। सलुमेानले काम गनहरूको दखे-रेख गनर्लाई
3,600 मािनसहरू चनु।े

3 त्यसपिछ सलुमेानले हूरामलाई खबर पठाए। हूराम सोर शहरका राजा िथए।
सलुमेानले भन,े

“तपाईंले मरेो िपता दाऊदलाई सहायता िदन ुभए झैं मलाई सहायता िदनहुोस।्
तपाईंले ितनलाई दवेदार बकृ्षका काठ पठाउन ु भएको िथयो जसमा िक ितनले
आफैं ब का िन म्त एउटा राज भवन बनाउन सकून।् 4 परम भु मरेा परमे रका
नाउकँो सम्मानका िन म्त म एउटा म न्दर िनमार्ण गनछु। म न्दरमा हामी
परम भकुो समक्ष धपू जलाउने छौं अिन हामी सदवै िवशषे मचेमा पिव रोटी
रा छेौं। हामी हरेक साँझ, िबहान हरेक शबाथको िदन, हरेक औंसी अिन
परम भु हा ा परमे रले हामीलाई मनाउन भनी आदशे िदन ु भएका अन्य
चाडहरूमा होमब ल अपर्ण गन छौं। इ ाएली मािनसहरूले सदा सवर्दा पालन
गन ुर् पन यो एउटा िनयम हो।

5 “हा ा परमे र अन्य सबै दवेताहरू भन्दा महान हुनहुुन्छ। यसथर् उहाँको
िन म्त म एक िवशाल म न्दर िनमार्ण गनछु। 6 कुनै पिन ले वास्तवमा हा ा
परमे रलाई रा का िन म्त म न्दर िनमार्ण गनर् स ै न स्वगर्ले पिन परमे रलाई
रा स ै न। अह ँ सव च्च स्वगर्ले पिन हा ा परमे रलाई रा स ै न। यसथर्
परमे रका िन म्त म म न्दर िनमार्ण गनर् स न।ँ म केवल उहाँलाई सम्मान
जनाउनको िन म्त धपू जलाउने स्थान बनाउन सक्छु।

7 “अब तपाईंले मलाई एक जो सनु, चाँदी, काँसा अिन फलामका
काम गनर्मा िसपाल ु छ पठाइ िदनहुोस ् भनी चाहन्छु। त्यस मािनसले बजैनी,
रातो अिन नीलो ब को काम गनर् जानकेो हुनपुछर्। त्यस मािनसले मरेा िपताले
चनु्न ु भएका कारीगरहरू िसत यहाँ यहूदा अिन यरूशलमेमा काम गनछ। 8 दया
गरेर मलाई लबानोनबाट दवेदार, सल्ला अिन चन्दनका वकृ्षका काठहरू पिन
पठाइिदन ु होस।् मलाई थाहा छ, तपाईंका सवेकहरू लबानोन दशेका वकृ्षहरू
ढाल्नमा अनभुवी छन।् मरेा सवेकहरूले तपाईंका सवेकहरूसगँै काम गनछन।्
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9मलाई शस्त काठको दकार्र पनछ िकनभने म न्दर म जो िनमार्ण गदछु अत्यन्त
िवशाल र सनु्दर हुनछे। 10काठका िन म्त बकृ्षहरू ढाल्ने तपाईंका सवेकहरूलाई
म जे िदनछुे त्यो यो हो। म ितनीहरूलाई खानका िन म्त 20,000 मरुी * गहु,ँ
20,000 मरुी जौं, 20,000 पाथी † दाखरस अिन 20,000 पाथी तले
िदने छु।”
11 तब हूरामले सलुमेानलाई उ र िदए। हूरामले सलुमेानलाई एक खबर पठाए।

त्यो खबरमा भिनएका कुराहरू यी हुन;्

“सलुमेान, परम भलुे उहाँका मािनसहरूलाई मे गन ुर् हुन्छ। त्यसै कारणले
उहाँले तपाईंलाई ितनीहरूको राजा चनु्न ु भयो।” 12 हूरामले यो पिन भन,े
“इ ाएलका परम भु परमे रको स्तिुत गन ुर्होस।् उहाँले स्वगर् अिन पथृ्वीको
सजृना गन ुर् भयो। उहाँले राजा दाऊदलाई एक बु मान छोरा िदन ु भयो। सलुमेान
ब ु मानी अिन समझदारी हुनहुुन्छ। तपाईंले परम भकुो िन म्त म न्दर िनमार्ण
गन ुर् हुदँछै। तपाईंले आफ्नै िन म्त पिन राज-महल िनमार्ण गन ुर् हुदँछै। 13 म तपाईं
कहाँ हूराम अब्बी नाउँ गरेको एक िसपाल ु कारीगर पठाउने छु। 14 त्यसकी
आमा दान कुल समहूकी िथइन।् त्यसका िपता सोर शहरका िथए। हूराम अब्बी
सनु, चाँदी, काँसा, फलाम, ढुङँ्गा अिन काठको काम गनर्मा िसपाल ु छ। हूराम
अब्बीसगं बजैनी, नीलो अिन रातो ब र मलू्यवान मलमलको काम गनर्मा
पिन िसपाल ु छ। हूराम अब्बी तपाईंले भन्न ु भएका नक्कासी गनर् अिन कुनै
पिन काम गनर् सक्छ। त्यसले तपाईंका कारीगरहरू अिन तपाईंका िपता राजा
दाऊदका कारीगरहरू िसत काम गनछ।

15 “अब, महाशय, तपाईंले हामीलाई गहु,ँ जौं, तले अिन दाखरस िदने
वचन िदन ु भयो। ती चीजहरू मरेा सवेकहरूलाई िदन ु होस।् 16 अिन हामी
लबानोन दशेबाट काठ काट्ने छौं। हामी तपाईंलाई चािहएसम्म काठ काट्ने
छौं। हामी मढूाहरू साथ बाँध्ने छौं। अिन ितनीहरूलाई समु बाट यापो शहरितर
पठाउने छौं। त्यसपिछ तपाईंले काठहरू यरूशलमेमा लान सक्न ु हुने छ।”
17 तब सलुमेानले इ ाएलमा ब े सबै िवदशेीहरूको गन्ती लए। (यो त्यस

* 2:10: 20,000 मरुी अथार्त “1,25,000 बशुले” † 2:10: 20,000 पाथी अथार्त
“1,15,000 गेंलन।”
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समय पिछ भयो जब दाऊदले मािनसहरूको गणना गरेका िथए। दाऊद सलुमेानका
िपता िथए।) ितनीहरूले दशेमा 1,53,600 िवदशेीहरू भे ाए। 18 सलुमेानले
मालसामान बोक्नका िन म्त 70,000 िवदशेीहरू छान।े सलुमेानले 80,000
िवदशेीहरूलाई पहाडमा ढुङँ्गा काट्नका िन म्त चनु।े अिन सलुमेानले 3,600
िवदशेी मािनसहरूलाई काममा लगाइ रा का िन म्त िनरीक्षक चनु।े

3
सलुमेानले म न्दर िनमार्ण गछर्न ्

1 सलुमेानले यरूशलमेको मोरीयाह पवर्तमा परम भकुो म न्दर िनमार्ण गनर् शरुू
गरे। मोरीयाह पवर्त त्यो स्थान हो जहाँ परम भु दाऊद, सलुमेानका िपता कहाँ आउन ु
भएको िथयो। सलुमेानले त्यस स्थानमा म न्दर िनमार्ण गरे जनु स्थान दाऊदले तयार
पारेका िथए। यो स्थान िढकी भएको खलामा िथयो जो यबसूी ओनार्नको िथयो।
2सलुमेानले इ ाएलमािथ शासन गरेको चौथो वषर्को दो ो महीनामा काम शरुू गरे।

3सलुमेान ारा परमे रको म न्दरको घडरेी िनमार्ण गनर्का िन म्त योग ग रएका
नाप यी हुन।् घडरेी 60 हात लामो अिन 20 हात चौडा िथयो। सलुमेानले म न्दरको
नाप गदार् परुानो हाते नाप चलाए। 4म न्दरको सामनु्ने दलानको लमाइ 20 हात अिन
उचँाइ 20 हात िथयो। सलुमेानले दलानको िभ ी भाग श ु सनुले मोड।े 5सलुमेानले
ठूलो कोठाका िभ ाहरूमा सल्लाका काठका तख्ताहरू लगाए। त्यस पिछ ितनले
सल्लाका तख्ताहरू मािथ शु सनु लगाए। अिन ितनले श ु सनु मािथ खजरूको
बकृ्षको िच अिन िस ी लगाए। 6सलुमेानले सनु्दरताको िन म्त म न्दरमा बहुमलू्य
र हरू लगाए। सलुमेानले योग गरेको सनु पवमबाट ल्याएका िथए। 7 सलुमेानले
म न्दरको िभ ी अशं सनुले मोहोरे सलुमेानले छाना मिुनको स री, चौखट िभ ा
अिन ढोकाहरूमा सनु लगाए। सलुमेानले िभ ाहरूमा करूब स्वगर्-दतूहरू कँुदरे
बनाए।

8 त्यस पिछ सलुमेानले महा पिव स्थान बनाए। त्यो महा पिव स्थान 20 हात
लामो अिन 20 हात चौडा िथयो। त्यो म न्दर जि कै चौंडादार िथयो। सलुमेानले
महा पिव स्थानको िभ ा सनुले मोहोरे। सनुको तौल ायः 600 तोडा िकलो ाम
िथयो। 9सनुका कीलाहरूको ओजन ायः 50 शकेेल िथयो। सलुमेानले मािथल्लो
कोठा सनुले ढाकी िदए। 10 सलुमेानले महा पिव स्थानमा रा का िन म्त दइुवटा
करूब स्वगर्दतूहरू बनाए। कारीगरहरूले करूब स्वगर्दतूहरूलाई सनुले मोहो रिदए।
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11 करूब स्वगर्दतूका त्यकेका पखंटेा पाँच हात लामा िथए। पखंटेाहरूको मोठ
लमाइ बीसहात िथयो। पिहलो करूब स्वगर्दतूको एउटा पखंटाले कोठाको एक
ितरको िभ ा छोएको िथयो, अिन अक पखंटाले दो ो करूब स्वगर्दतकूो एउटा
पखंटेा छोएको िथयो। 12 अिन दो ो करूब स्वगर्दतूको अक पखंटेाले कोठाको
अक ितरको िभ ा छोएको िथयो अिन यसको अक पखंटेाले अक करूब
स्वगर् ातको पखंटेा छोएको िथयो। 13करूब स्वगर्दतूहरूका पखंटेाहरूले मोठ 20
हात ढाकेको िथयो। करूब स्वगर्दतूहरू िभ पिव स्थान तफर् हरेेर उिभएका िथए।

14 सलुमेानले नीलो, बजैनी र रातो ब अिन मलू्यवान मलमल योग गरेर पदार्
बनाए। सलुमेानले पदार्मा करूब स्वगर्दतूहरूको िच बनाए।

15 सलुमेानले म न्दरको अिघ दइुवटा स्तम्भहरू खडा गरे। स्तम्भहरू 35
हात अग्ला िथए। दइु स्तम्भका टुप्पाको अशं 5 हात लामो िथयो। 16 सलुमेानले
िस ीहरूका हार बनाए। ितनले िस ीहरू स्तम्भहरूका टुप्पामा लगाए। सलुमेानले
100 वटा दारीम बनाए अिन ितनीहरूलाई िस ीमा झणु् ाइ िदए। 17 त्यस पिछ
सलुमेानले स्तम्भहरूलाई म न्दरको सामनु्ने खडा गरे। एउटा स्तम्भ दािहनिेतर खडा
िथयो। अक स्तम्भ दे ोितर खडा िथयो। सलुमेानले दािहनिेतरको स्तम्भको नाउँ
“याकीन” र दे िेतरको स्तम्भको नाउँ “बोअज” राख।े

4
म न्दरका िन म्त सजाउनँे सामानहरू

1 सलुमेानले वदेी बनाउनका िन म्त काँसाको योग गरे त्यो कँसाको वदेी 20
हात लामो, 20 हात चौडा अिन 10 हात अग्लो िथयो। 2 त्यस पिछ सलुमेानले
ग लत काँसाको योग एउटा ठूलो खड्कँुले िनमार्ण गनर्का िन म्त गरे। त्यो ठूलो
जलाशय गोलो िथयो अिन एक धारदे ख अक धार सम्म यसको नाप 10 हात
िथयो। अिन त्यसको अग्लाइको नाप 5 हात अिन 30 हात घरेा भएको िथयो।
3 ठूलो काँसाको खड्कँुलाको िबट मिुन गोरूका आकृितहरू अिंकत िथए। ती
आकृतीहरू दइु पं मा िथए जो खड्कँुला व रप र 10 हात फै लएका िथए।
खडकँुलाको आकृित बनाउदँा नै उिचत स्थानमा गोरूका आकृित ढा लएका िथए।
4 ठूलो काँसाको खड्कँुला बा वटा गोरू ठूल्ठूला मिूतर्हरू मािथ िथए। तीनवटा
गोरू उ र तफर् फकका िथए। तीनवटा गोरू प मतफर् फकका िथए। तीनवटा
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गोरू दिक्षण तफर् फकका िथए। तीनवटा गोरू पवूर् तफर् फकका िथए। ठूलो काँसाको
खड्कँुला यी गोरूहरू मािथ िथए। सबै गोरूहरू ितनीहरूका पिछल्ला भाग एक
अकार्का साथ अिन माझमा पारेर उभ्याइएका िथए। 5 ठूलो काँसाको खड्कँुला
आठ सने्टी िमटर बाक्लो िथयो। ठूलो खडकँुलाको घरेा प्यालाको घरेा जस्तै िथयो।
घरेा फि एको लली जस्तै दे खन्थ्यो। त्यसमा ायः स री हजार पाथी* अटाउनँ
सिकन्थ्यो।

6 सलुमेानले दशवटा ान भाँडाहरू बनाए। पाँच ान भाँडाहरू ितनले ठूलो
काँसाको खडकँुलाको दािहनिेतर राखे अिन सलुमेानले पाँच ान भाँडा ठूलो
काँसाको खड्कँुलाको दे िेतर राख।े यी दशवटा ान भाँडाहरू होमब लका िन म्त
अपर्ण ग रएका साम ीहरू धनुका िन म्त योग ग रन ु िथयो। तर ठूलो काँसाको
खड्कँुला ब ल अपर्ण गन ुर्को अिघ पजूाहारीहरूले नहुाउनका िन म्त योग ग रन ु
िथयो।

7 सलुमेानले सनुको दशवटा सामदान बनाए। ितनले ती सामदान बनाउने
योजनालाई अनसुरण गरे ितनले ती सामदानहरू म न्दरमा राख।े पाँचवटा सामदान
दािहनतेफर् अिन पाँचवटा सामदान दे िेतर िथए। 8 सलुमेानले दशवटा टेबलहरू
बनाए अिन ितनीहरूलाई म न्दरमा राख।े पाँचवटा टेबलहरू दािहनिेतर अिन
पाँचवटा टेबलहरू म न्दरमा दे िेतर रा खए। अिन सलुमेानले 100 ान भाँडाहरू
बनाउन सनु योग गरे। 9 सलुमेानले पजूाहारीहरूको आगँन, ठूलो आगँन
अिन आगँनहरूका िन म्त ढोकाहरू पिन बनाए। ितनले आगँानितर खु लने ती
ढोकाहरूलाई ढाक्न काँसाको योग गरे। 10 त्यसपिछ ितनले ठूलो काँसाको
खड्कँुलालाई म न्दरको दािहनिेतर दिक्षण पवूर् िदशामा राख।े

11 हूरामले भाँडा, बले्चा अिन कचौराहरू बनाए। त्यसपिछ हूरामले परमे रको
म न्दरमा राजा सलुमेानका िन म्त कायर् समा गरे। 12 हूरामले दइुवटा स्तम्भहरू
अिन ती दइु स्तम्भका मािथल्ला भागका ठूला कचौराहरू बनाएका िथए। हूरामले
दइु ठूला स्तम्भका टुप्पोको अशंमा भएका दइु ठूला कचौरहरूलाई ढाक्न ब ु ादार
जाली पिन बनाए। 13हूरामले दइु ब ु ादार जालीका िन म्त400 दा रम पिन बनाए।
त्यके जालीका िन म्त दईु लहर दा रमहरू िथए। ती जालीहरूले दइु स्तम्भका

टुप्पोका अशंमा भएका कचौराहरू छोिपएका िथए। 14हूरामले ठेला-गाडीहरू अिन
आधार स्तम्भमा कचौराहरू पिन बनाए। 15 हूरामले एउटा ठूलो काँसाका खडकँुला
* 4:5: “17,400 गे लन।”
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अिन खडकँुला म ु न्तर बा वटा गोरूहरू बनाए। 16 हूरामले भाँडाहरू, बले्चाहरू,
काँटाहरू अिन सबै साम ीहरू परम भकुो िन म्त राजा सलुमेानलाई बनाइिदए।
यी साम ीहरू कलाईवाला काँसा ारा बनाइएका िथए। 17 राजा सलुमेानले ती
साम ीहरू पिहला माटाका साँचामा खन्याए। ती साँचाहरू सकु्कोत अिन सरेदा
शहर माझ भएको यदर्न बेंसीमा िनमार्ण ग रएका िथए। 18 सलुमेानले यित िवघ्नयी
चीज बीजहरू बनाए िक कसलैपेिन यसका िन म्त योग ग रएको काँसाको तौल
लने चे ा गरेनन।्
19 सलुमेानले परमे रको म न्दरका िन म्त चीज बीजहरू बनाए। सलुमेानले

सनुको वदेी बनाए। ितनले टेबलहरू बनाए जहाँ उप स्थतको रोटी रा खन्थ्यो।
20 सलुमेानले सामदानहरू अिन त्यसका ब ीहरू शु सनुको बनाए। ती ब ीहरू
ितनीहरूका िन म्त बनाएको योजना अनसुार िभ पिव स्थानको अिघ जलाउन ु
पन िथयो। 21 सलुमेानले फूलहरू, ब ीहरू, धपुौरा अिन िचम्टाहरू बनाउनका
िन म्त श ु सनुको योग गरे। 22 सलुमेानले छ रतो पान, बाटाहरू, कचौराहरू,
तावा िचम्टाहरू अिन धपूदानीहरू बनाउका िन म्त श ु सनुको योग गरे। सलुमेानले
म न्दरका ढोकाहरू, महा पिव स्थानको िभ ी ढोकाहरू अिन मखु्य िवशाल कक्षका
ढोकाहरू िनमार्ण गनर्का िन म्त श ु सनुको योग गरे।

5
1 तब, परम भकुो म न्दरका िन म्त सलुमेानले गरेका सम्पणूर् कायर् पणू र् भए।

सलुमेानले सबै चीजहरू ल्याए जो ितनका िपता दाऊदले म न्दरका िन म्त िदएका
िथए। सलुमेानले सनु चाँदीका सबै चीजहरू अिन सजाउने सबै वस्तहुरू ल्याए।
सलुमेानले ती सबै चीज बीजहरू परमे रको म न्दरका कोष-कक्षमा राख।े

पिव सन्दकू म न्दरमा ल्याइयो
2 सलुमेानले इ ाएलका सबै अ ज अिन कुल समहूका धानहरूलाई

यरूशलमेमा एक साथ भटे गन आदशे िदए। (यी मािनसहरू इ ाएलका
प रवारहरूका धानहरूका मखुहरू िथए।) सलुमेानले यसो गरे जसमा िक
लवेीहरूले परम भकुो करारको सन्दकू दाऊदको शहर िसयोनबाट म न्दर सम्म
ल्याउन सकोस।् 3 इ ाएलका सबै मािनसहरू झ ू ो-बासको चाडको समयमा राजा
सलुमेानको समक्षमा एकसाथ भलेा भए। यो उत्सव सातौं महीनामा मनाइन्थ्यो।
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4 जब इ ाएलका सबै अ जहरू आइपगु,े लवेीहरूले करारको सन्दकू उठाए।
5 तब पजूाहारी अिन लवेीहरूले करारको सन्दकू बोकेर यरूशलमेमा लग।े
ितनीहरूले भटे हुने पाल अिन त्यसमा भएका सबै पिव बस्तहुरू पिन यरूशलमेमा
ल्याए। 6 राजा सलुमेान अिन इ ाएलका सबै मािनसहरूले करारको सन्दकू अिघ
भटेे। राजा सलुमेान अिन इ ाएलका समस्त मािनसहरूले भडेा अिन गोरूहरूका
ब ल चढाए। भेंडा अिन गोरूहरू यित िवघ्निथए िक कुनै ले ती िगन्ती
गनर् सकेनन।् 7 त्यसपिछ पजूाहारीहरूले परम भकुो करारको सन्दकू त्यसका
िन म्त तयार पा रएका स्थानमा ल्याए। त्यो स्थान म न्दर िभ को महापिव स्थान
िथयो। करारको सन्दकूलाई करूब स्वगर्दतूहरूका पखंटेा मिुन रा खयो। 8 करूब
स्वगर्दतूहरूले ितनीहरूका पखंटेाहरू त्यस स्थान मािथ फैलाएका िथए जहाँ करारको
सन्दकू िथयो। करूब स्वगर्दतूहरूले करारको सन्दकूलाई ढाकेका िथए र सन्दकू
बोक्न योग ग रएका डन्डामािथ खडा िथए। 9 ती डन्डाहरू यित लामा िथए
िक ितनीहरूको टुप्पो महा पिव स्थानको सामनु्नबेाट नै दे सिकन्थ्यो। तर कुनै

ले पिन ती डंण्डाहरूलाई म न्दरको बािहरबाट दे स ै न िथयो। ती डंण्डाहरू
आज सम्म पिन त्यहीं छन।् 10करारको सन्दकूमा दईु फलाकहरू बाहके अरू केही
िथएन। मोशाले ती दइु फलाकलाई होरेब पहाडमा करारको सन्दकूिभ राखकेा
िथए। होरेब त्यो स्थान हो जहाँ परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूिसत करार गन ुर्
भएको िथयो। इ ाएलका मािनसहरू िम दशेबाट बािहर भए पिछ त्यो कुरा घटेको
िथयो।

11 त्यहाँ भएका सबै पजूाहारीहरूले स्वयलंाई पिव तलु्याउने रीित सम्पन्न
गरे। तब, पजूाहारीहरू पिव स्थानको बािहर आए, ितनीहरू एकै साथ उिभए,
तर ितनीहरूको िवशषे समहूमा होइन। 12 लवेी गायकहरू वदेीका पवूर्तफर् उभीए।
आसाप, हमेान अिन यदतूनूका सबै गायक समहूहरू त्यहां िथए। ितनीहरूका छोरा
अिन आफन्तहरू पिन त्यहाँ िथए। ती लवेी गायकहरू सतेो मलमलका पोशाकमा
िथए। ितनीहरू िसत झ्याम्टा, वीणा र सारङ्गीहरू िथए। त्यहाँ 120 पजूाहारीहरू
ती लवेी गायकहरू साथ िथए। ती 120 पजूाहारीहरूले तरुही बजाए। 13मािनसहरू
कसलैे तरुही बजाए कसलैे गाए ती एक जस्तै िथए। ितनीहरूले एउटै ध्विनमा
बजाए जब ितनीहरूले परम भकुो स्तिुत गरे अिन धन्यवाद ज्ञापन गरे। ितनीहरूले
तरुही, झ्याम्टा अिन वा -यन् बाट ठूलो आवाज िनकाल।े ितनीहरूले
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“परम भकुो स्तिुत गर, िकनभने उहाँ असल हुनहुुन्छ।
उहाँको सत्य मे सदा सवर्दा रिह रहन्छ” भनी गीत गाए।

तब परम भकुो म न्दर बादलले भ रयो। 14 पजूाहारीहरूले सवेा कायर् चलाइ
रा सकेनन ् िकनभने यो म न्दर परम भकुो मिहमाले बादलको रूपमा भ रएको
िथयो।

6
1 तब सलुमेानले भन,े

“परम भलुे भन्नभुयो,
‘उहाँ अन्धकार मघेमा ब ु हुने छ।’

2 परम भ,ु मलैे तपाईंलाई ब का िन म्त एक म न्दर िनमार्ण गरेको छु।
यो एउटा उच्च म न्दर हो, एक स्थान जहाँ तपाईं सदा सवर्दा रहन ु हुनछे।”

सलुमेानको भाषण
3 राजा सलुमेान घमुे अिन त्यहाँ भलेा भएका इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई

आशीवार्द िदए जो जती उनको अिघ उिभरहकेा िथए। 4 सलुमेानले भन,े

“परम भु इ ाएलका परमे रको स्तिुत होस।् उहाँले मरेो िपता दाऊदिसत
बातिचत गन ुर्हुदँा जे ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो त्यो परूा ग रिदन ु भयो। परम भु
परमे रले भन्नभुयो त्यो यो होः 5 ‘मलैे इ ाएललाई धरैे अिघ िम दशेबाट
बािहर ल्याएँ। अिन अिहले सम्म मलैे मरेो नाउमँा म न्दर िनमार्ण गन स्थानका
िन म्त इ ाएलका कुनै पिन कुल समहूको शहर मलैे छानकेो छैन।् मलैे मरेा
इ ाएलका मािनसहरू, मािनसहरूलाई अगवुाइ गन चनुकेो छैन। 6 तर
अिहले मरेो नाउकँो िन म्त स्थानको रूपमा यरूशलमे चनुकेो छु। अिन मलैे मरेा
इ ाएली मािनसहरूको अगवुाइका िन म्त दाऊदलाई चनुकेो छु।’

7 “मरेा िपता दाऊदले इ ाएलका परम भु परमे रको नाउमँा एउटा म न्दर
िनमार्ण गनर् चाहकेा िथए। 8 तर परम भलुे मरेा िपतालाई भन्नभुयो, ‘दाऊद जब
तैंले मरेो नाउमँा एउटा म न्दर िनमार्ण गनर् चािहस,् तैंले उ म ग रस।् 9 तर तैंले
म न्दर िनमार्ण गनर् स ै नस।् तर तरेो आफ्नो छोराले मरेो नाउमँा म न्दर िनमार्ण
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गन छ।’ 10अिहले परम भलुे जे गछुर् भन्न ु भएको िथयो त्यही गन ुर् भएको छ।
म मरेा िपताको स्थानमा नयाँ राजा भएको छु। दाऊद मरेा िपता िथए। अिहले
म इ ाएलको राजा भएको छु। यही नै परम भलुे ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो।
अिन मलैे इ ाएलका परम भु परमे रको नाउमँा म न्दर बनाएको छु। 11 मलैे
म न्दरमा करारको सन्दकू राखकेोछु। कराको सन्दकू जहाँ छ त्यही परम भकुो
करार रा खएको छ। परम भलुे यो करार इ ाएलका मािनसहरूिसत सम्पन्न
गरेका िथए।”

सलुमेानको ाथर्ना
12-13 सलुमेान परम भकुो वदेी अिघ उिभए। ितनी इ ाएलका समस्त

मािनसहरूको सामनु्ने उिभएका िथए जो एक साथ भलेा भएका िथए। त्यस पिछ
सलुमेानले आफ्ना हात पाखरुाहरू फैलाए। सलुमेानले 5 हात लामो, 5 हात
चौडा अिन 3 हात उच्च काँसाको मञ्च बनाएका िथए अिन त्यसलाई बािहरको
आगँनको माझमा रा खएको िथयो। तब ितनी मञ्चमा उिभए अिन इ ाएलका
समस्त मािनसहरू अिघ घुडँा टेके, जो त्यहाँ एकि त भएका िथए। सलुमेानले
आफ्ना हातहरू आकाश ितर फैलाए। 14 सलुमेानले भनःे

“इ ाएलका परम भुपरमे र, तपाईं जस्तो परमे र स्वगर् वा पथृ्वीमा कोही
छैन। तपाईंले तपाईंको मे अिन दयाको करार रा ु हुन्छ। तपाईंले तपाईंका
सवेकहरूिसत गन ुर् भएको करारको पालन गन ुर्हुन्छ, यिद ितनीहरू सम्पणूर् हृदयले
ठीकिसत बस्छन ्अिन तपाईंको आज्ञा पालन गछर्न ्भन।े 15 तपाईंले तपाईंका
सवेक दाऊदिसत गन ुर् भएको ितज्ञा परुा गन ुर्भयो। दाऊद मरेा िपता िथए। तपाईंले
तपाईंको मखुारबनृ्दबाट ितज्ञा गन ुर्भयो। आज तपाईंले त्यो ितज्ञालाई तपाईंका
हात ारा सत्य तलु्याउन ु भयो। 16 अब, परम भु इ ाएलका परमे र तपाईंको
सवेक मरेा िपता दाऊद ितको तपाईंको ितज्ञा रा खिदन ु होस।् तपाईंले गन ुर्
भएको ितज्ञा यही होः तपाईंले भन्नभुयो, ‘दाऊद, तरेो प रवारबाट मरेो सामनु्ने
इ ाएलको िसहंासनमा बसाउनँका िन म्त एक पाउन ु किहले असफल
हुने छैनस।् यो लगातार भइरहनछे जबसम्म ित ा सन्तानहरूले मरेो आज्ञाहरू
पच् ाउँछन।् ितनीहरूले मरेो िनयम त्यस्तै कारले पालन गन ुर् पन छ जसरी
तैंले मरेो वस्था पालन गरेको छस।्’ 17 अब इ ाएलका परम भु परमे र,
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तपाईंको ितज्ञा सत्य तलु्याइ िदनहुोस।् तपाईंले यो ितज्ञा तपाईंको सवेक
दाऊदलाई िदन ु भएको िथयो।

18 “तर हामी जान्दछौं िक, परमे र, तपाईं वास्तवमा पथृ्वीमा
मािनसहरूसाथ ब ु हुन्न। स्वगर् अिन सव च्च स्वगर्ले पिन तपाईंलाई आफूमा
अटँाउनँे क्षमता रा स ै न। अिन हामी जान्दछौं। िक मलैे बनाएको यो
म न्दरले तपाईंलाई अटँाउनँ स ै न। 19 तर दया गरेर परम भु परमे र मलैे
गरेको ाथर्ना ित अिन मलैे दयाको याचना गरेको समयमा ध्यान िदनहुोस।् दया
गरेर मरेो खशुीको िचच्याहट र तपाईंमा चढाइएको मरेो ाथर्ना सनुीिदनहुोस।्
म तपाईंको सवेक हु।ँ 20 म यो ाथर्ना गछुर् िक तपाईंको दिृ यो म न्दरलाई
हनेर् िदन अिन रात खलुा रा ु हुनछे। तपाईंले भन्न ु भएको िथयो िक तपाईंले
तपाईंको नाउँ यस स्थानमा रा ु हुनछे। तपाईंले मरेो ाथर्ना सिुनिदन ु हुनछे जब
म यो म न्दरलाई हरेेर ाथर्ना गनछु। 21 मरेा ाथर्ना अिन तपाईंका इ ाएलका
मािनसहरूले गरेका ाथर्ना सिुनिदनहुोस।् हा ा ाथर्ना सिुनिदनहुोस ्जब हामी
यो म न्दर ितर हदे ाथर्ना गदर्छौं। तपाईं स्वगर्मा जहाँ रहन ु हुन्छ त्यहींबाट सिुन
िदनहुोस।् जब तपाईंले हा ा ाथर्ना सनु्न ु हुन्छ, हामीलाई क्षमा दान गन ुर् होस।्

22 “कुनै कुनै अन्य मािनस ित केही नरा ो गरेर दोषी हुन सक्छ।
जब त्यसो हुन्छ तब दोषी ले उ िनद ष छ भनी ितज्ञा गनर् तपाईंको
नाउँ योग गन ुर्पन छ। जब उ ितज्ञा गनर्का िन म्त म न्दरमा तपाईंको वदेी
समक्ष आउँछ। 23 तब स्वगर्बाट सिुनिदनहुोस।् तपाईंले सवेकको फैसला गरेर
कायार् न्वत ग रिदनहुोस।् नरा ा लाई दण्ड िदनहुोस ्अिन उसलाई त्यस्तै
क भोगाउनहुोस ् जस्तो क उसले अन्यलाई भोगाएको िथयो। यो िस
ग रिदनहुोस िक जनु ले सही कायर् गरेको छ उ िनद ष छ।

24 “यिद श लुे तपाईंका इ ाएली मािनसहरूलाई परास्त तलु्याउन सक्छन
िकनभने तपाईंका मािनसहरूले तपाईंको िवरू पाप गरेका छन।् तब, यिद
ितनीहरू तपाईंको नाउमँा दोषहरूलाई स्वीकार गद तपाईं कहाँ फक आएर
अिन यिद ितनीहरूले यो म न्दरमा तपाईंलाई ाथर्ना गरी क्षमा याचना माग्छ भन।े
25 तब स्वगर्बाट सिुन िदनहुोस ्अिन तपाईंका इ ाएली मािनसहरूको पापलाई
क्षमा गरी िदनहुोस।् ितनीहरूलाई त्यस दशेमा फकार्इ पठाउन ु होस ्जनु तपाईंले
ितनीहरूलाई अिन ितनीहरूको पखुार्हरूलाई िदन ु भएको िथयो।

26 “केही समय आकाश बन्द हुन सक्छ यस्तो कारले पानी पदन िकनभने



2 इितहास 6:27 xiii 2 इितहास 6:34

इ ाएलका मािनसहरूले तपाईंको िवरू पाप गरे। यिद यसो भए इ ाएका
मािनसहरूले प ाताप गछर्न ्अिन यो म न्दरलाई हदे ाथर्ना गछर्न।् तपाईंको
नाउमँा दोष स्वीकार गछर्न ्अिन ितनीहरूले पाप गनर् छोडछन,् िकनभने तपाईंले
ितनीहरूलाई दण्ड िदन ु हुदँछै। 27 तब स्वगर्बाट सिुनिदनहुोस।् सनु्नहुोस ्अिन
ितनीहरूको पाप क्षमा ग रिदनहुोस।् इ ाएलका मािनसहरू तपाईंका सवेक हुन।्
तब, ितनीहरूलाई िजउन ु पन उिचत मागर् िसकाइ िदनहुोस।् अिन तपाईंको दशेमा
वषार् पठाइ िदनहुोस।् त्यो तपाईंले तपाईंका मािनसहरूलाई िदन ु भएको दशे हो।

28 “दशेमा अिनकाल हुन वा महामारी र फसलको िबरामी वा ढुसीपन रोग
वा सलह फटेङ् ाहरू आउन सक्छनन ्र यिद श लुे इ ाएलका मािनसहरूलाई
ितनीहरूका शहरमा आ मण गलार् र इ ाएलमा कुनै िकिसमको िबरामी होला,
29 अिन त्यस बलेा कुनै पिन तपाईंका इ ाएलका मािनसल-े त्यके ले
आफ्नो क अिन पीढा जानरे-अिन यिद त्यस ले आफ्नो हात अिन पाखरुा
यो म न्दरलाई हदे फैलाउला। 30 त्यसबलेा स्वगर्बाट सिुनिदनहुोस।् स्वगर् त्यो
स्थान हो जहाँ तपाईं ब ु हुन्छ। सनु्नहुोस ्अिन क्षमा दान ग रिदनहुोस।् त्यके

लाई त्यही िदनहुोस ्जो उसले पाउन ु पछर्, िकनभने तपाईंले जान्न ु हुन्छ
त्यके को हृदयमा के छ। तपाईं मा जान्न ु हुन्छ एक को हृदयमा

के छ। 31 तब मािनसहरू डराउने छन ् अिन तपाईंले हा ा पखुार्हरूलाई िदन ु
भएको दशेमा बसनु्जले तपाईंको आज्ञा पालन गन छन।्

32“कोही यस्तो परदशेी हुन सक्छ जो तपाईंका इ ाएलका मािनसहरू मध्ये
एक होइन, तर जो अित टाढा भिूमबाट यहाँ आएका छन।् उसले तपाईंको महान
नाउ,ँ तपाईंको िवशाल श ले तपाईंले मािनसहरूलाई बचाउनँ सक्न ु हुन्छ भिन
सनुे र आएको हुनसक्छ जब आउँछन ्अिन यो म न्दरलाई हरेेर ाथर्ना गछर्न।्
33 तब स्वगर्मा जहाँ तपाईं ब ु हुन्छ, परदशेीको कुरा सिुनिदनहुोस ्अिन उसको
ाथर्नाको उ र िदनहुोस।् तब पथृ्वीका सबै मािनसहरूले तपाईंको नाउँ जान्ने

छन।् इ ाएली मािनसहरूले तपाईंको सम्मान गरे झैं तपाईंको सम्मान गन छन।्
पथृ्वीका सबै मािनसहरूले जान्नछेन ् िक जनु म न्दर मलैे बनाएँ त्यो तपाईंको
नाउँ ारा िचिनन्छ।

34 “तपाईंले तपाईंका मािनसहरूलाई ितनीहरूका श हुरूिसत लड्नका
िन म्त कुनै स्थानमा पठाउन ु हुनछे। ितनीहरूले तपाईंले छान्न ु भएको यो शहर
ितर अिन मलैे तपाईंको नाउमँा िनमार्ण गरेको यो म न्दर ितर हरेेर तपाईंको ाथर्ना
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गनछन।् 35 कृपा पवूर्क स्वगर्मा ितनीहरूको ाथर्ना सिुनिदनहुोस।् ितनीहरूलाई
सिुनिदनहुोस ्जब ितनीहरू सहायताका िन म्त याचना गछर्न।् अिन ितनीहरूलाई
सहायता ग रिदनहुोस।्

36 “मािनसहरूले तपाईंको िवरू पाप गन छन ् पाप नगन मािनस कोही
छैनन।् अिन तपाईं ितनीहरू ित ोिधत बन्नहुुन्छ। तपाईंले कुनै श ु ारा
ितनीहरूलाई परास्त ग र िदन ु हुनछे, र कब्जामा पनर् िदनहुुनछे अिन अित टाढ
वा निजकको दशेमा जान वाध्य तलु्याउन ु हुनछे। 37 तर त्यसबलेा ितनीहरूले
आफ्ना िवचार बदल्ने छन ्अिन तपाईं िसत याचना गनछन ्जब ितनीहरू त्यस
दशेमा रहकेा हुन्छन ्जहाँ ितनीहरू कैदी छन।् ितनीहरूले भन्ने छन,् ‘हामीले
पाप गरेका छौं। हामीले गल्ती गरेका छौं अिन हामीले द ु ता पवूर्क काम गरेका
छौं।’ 38 अिन ितनीहरू तपाईं कहाँ त्यस दशेबाट आफ्ना पणूर् हृदय र मन
सिहत फिकर् आउने छन।् अिन ितनीहरूले ितनीहरूको दशे, तपाईंले ितनीहरूका
पखुार्हरूलाई िदन ु भएको दशेितर अिन तपाईंले छान्न ु भएको शहरितर हरेेर
ाथर्ना गन छन।् अिन ितनीहरूले मलैे तपाईंको नाउमँा िनमार्ण गरेको म न्दर

ितर फकर ाथर्ना गनछन।् 39 जब यसो हुन्छ स्वगर्बाट सिुन िदनहुोस।् स्वगर्
तपाईंको बास स्थान हो। ितनीहरूको ाथर्ना स्वीकार ग र िदनहुोस ्जब ितनीहरू
सहायताका िन म्त याचना गछर्न।् अिन ितनीहरूलाई सहायता ग रिदनहुोस।्
तपाईंका मािनसहरूलाई क्षमा ग र िदनहुोस।् जसले तपाईंको िवरू पाप गरेका
छन।् 40 अब, मरेा परमे र, म तपाईंसगँ याचना गछुर्, तपाईंको आखँा
अिन तपाईंको कान खोली िदनहुोस।् हामीले यस स्थानमा गरेका ाथर्नाहरू
सिुनिदनहुोस ्अिन त्यस ित ध्यान िदनहुोस।्

41 “अब, हे परम भु मे र, उठ्न ु होस,् अिन तपाईंको िवशषे स्थानमा,
करारको सन्दकूमा आउन ु होस ्जसले तपाईंको परा म दर्िशत गछर्।

तपाईंका पजूाहारीहरूले म ु धारण गनर् सकून।्
तपाईंका साँच्चा अनयुायीहरू यी असल कुराहरूमा खशुी होऊन।्

42 हे परम भु परमे र, अिभषके भएको तपाईंका राजालाई स्वीकार गन ुर्होस।्
तपाईंको अचकू मेले सवेक दाऊदलाई सम्झना गन ुर्होस।्”
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7
परम भलुाई म न्दर समिपर्त

1 जब सलुमेानले ाथर्ना पणू र् गरे तब आकाशबाट आगो झय अिन होमब ल र
ब लदानहरूलाई जलाइ िदयो। परम भकुो मिहमाले म न्दर भ रयो। 2 परम भकुो
मिहमाले भ रएको हुनाले पजूाहारीहरू म न्दर िभ प सकेनन।् 3 इ ाएलका
समस्त मािनसहरूले आगोलाई स्वगर्बाट उ केो दखे।े इ ाएलका मािनसहरूले
म न्दरमा परम भकुो मिहमा पिन दखे।े ितनीहरूले आफ्ना अनहुार आगँनका
भ ूइँ ितर झकुाए। ितनीहरूले परम भकुो आराधना गरे अिन धन्यवाद ज्ञापन गरे।
ितनीहरूले गीत गाए,

“परम भु असल हुनहुुन्छ।
उहाँको करूणा सदा सवर्दा च लरहन्छ।”

4 त्यस पिछ राजा सलुमेान अिन इ ाएलका समस्त मािनसहरूले परम भकुो
समक्ष ब लदान चढाए। 5 राजा सलुमेानले 22,000 गोरूहरू अिन 1,20,000
भडेा अपर्ण गरे। राजा र सबै मािनसहरूले परमे रको म न्दरलाई समर्पन गरे। यो
परमे रको आराधना गनर्का िन म्त मा योग ग रन्थ्यो। 6 पजूाहारीहरू आफ्ना
कायर् गनर् तयार खडा भए। लवेीहरू पिन परम भकुो सगंीतका यन् हरू सिहत खडा
भए। ती यन् हरू परम भकुो धन्यवाद चढाउनका िन म्त राजा दाऊदले बनाएका
िथए। पजूाहारी अिन लवेीहरूले गाउदँै परम भकुो स्तिुत गरे िकनभने उहाँको मे
सदा सवर्दा च लरहन्छ। लवेीहरू दे ख अक ितर पजूाहारीहरू उिभदंै ितनीहरूले
आफ्ना तरुही बजाए। अिन इ ाएलका सबै मािनसहरू उिभएका िथए।

7सलुमेानलेआगँनको मध्य भाग पिव बनाए। त्यो आगँन परम भकुो म न्दरको
सामनु्ने िथयो। त्यो त्यही स्थान हो जहाँ सलुमेानले होमब ल अिन मले ब लको बोसो
अपर्ण गरे। सलुमेानले आगँनको मध्य अशं योग गरे िकनभने ितनले िनमार्ण गरेको
काँसाको वदेीमा सबै होमब ल, अन्नब ल अिन बोसोहरू अटँाउन सकेन। त्यस्ता
भटेीहरू अनके िथए।

8 सलुमेान अिन इ ाएलका समस्त मािनसहरूले सात िदन सम्म भोज उत्सब
मनाए। सलुमेानका साथ िवशाल जन समहू िथए। ती मािनसहरू लीवो-हमातको
शहर दे ख फैलीएर िम दशेको खोल्चासम्मका क्षे बाट आएका िथए। 9 आठौं
िदनमा ितनीहरूले एक पिव सभा राखे िकनभने ितनीहरूले सातिदन सम्म
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भोज उत्सव मनाएका िथए। ितनीहरूले वदेीलाई समर्पण अिन यसको समपर्णको
उत्सव अझ सात िदनसम्म मनाए। 10 सातौं महीनाको तईेसौं िदनमा सलुमेानले
मािनसहरूलाई घर फकार्इ पठाए। मािनसहरू अत्यन्तै हर्िषत िथए अिन ितनीहरूको
हृदय आनन्दले प रपणूर् िथयो, िकनभने परम भु दाऊद ित, सलुमेान ित अिन
आफ्ना इ ाएली मािनसहरू ित अत्यन्त असल हुनहुुन्थ्यो।

परम भु सलुमेान कहाँ आउन ु हुन्छ
11 सलुमेानले परम भकुो म न्दर अिन राज-महलको िनमार्ण कायर् परुा गरे।

सलुमेानले परम भकुो म न्दर अिन आफ्नो महलको िनमार्ण कायर् पणू र् गनर्का िन म्त
जे जित योजना बनाएका िथए त्यसमा ितनलाई सफलता ा भयो। 12 तब परम भु
राती सलुमेान कहाँ आउन ु भयो। परम भलुे ितनलाई भन्नभुयो,

“सलुमेान, मलैे तरेो ाथर्ना सनुकेो छु, अिन मलैे यो स्थानलाई आफ्नै
िन म्त ब ल-गहृको रूपमा चनुकेोछु। 13 जब म आकाशलाई बन्द गछुर् तब
वषार् हुदँनै वा म सलहलाई दशेको ध्वशं गन आदशे िदन्छु वा म मरेा मािनसहरू
कहाँ महामारी पठाउँछु। 14 अिन यिद मरेो मािनसहरू, जसलाई मरेो नाउँ ारा
पकुा रन्छ, ितनीहरू आफै िवन भई ाथर्ना गछर्न,् र यिद ितनीहरूले मलाई
खोज्छन ्अिन आफ्ना नरा ा बाटोबाट ितनीहरू हट्छन ्भन,े तब म स्वगर्बाट
ितनीहरूलाई सनु्नछुे। अिन म ितनीहरूको पापलाई क्षमा ग रिदने छु अिन
ितनीहरूको भिूमलाई िनको पारी िदनछुे। 15 अब, मरेा आखँा खलु्लाछन ्अिन
मरेा कानले यस स्थानमा ग रएका ाथर्नाहरू ित ध्यान िदने छन।् 16 मलैे यो
म न्दर चनुकेोछु मलैे यसलाई पिव तलु्याएको छु जस ारा मरेो नाउँ सदा-सवर्दा
यहाँ रिहरहनछे। हो, मरेा आखँा अिन हृदय सदवै यहाँ यो म न्दरमा रहनछे।
17 अब सलुमेान, यिद त ँ मरेो सामनु्ने तरेो िपता दाऊद बसे जस्तै बिसस ् भने
अिन मलैे िदएका सबै आदशेहरू तैंले पालन ग रस ्भन,े यिद तैंले मरेा वस्था
अिन िनयमहरूको पालन ग रस ्भन।े 18 तब म तलँाई एक श शाली राजा
बनाउनँे छु अिन तरेो राज्य महान बन्नछे। मलैे तरेा िपता सगँ गरेको करार त्यही
हो। मलैे त्यसलाई भने थें, ‘दाऊद, तैंले आफ्नो प रवारमा एक यस्तो
सदवै पाउने छस ्जो इ ाएलमा राजा हुनछे।’

19 “तर, यिद तैंले मलै े गरेका मरेा वस्था अिन आदशेहरू पालन गदनस ्
भने यिद तैंले अन्य दवेताहरूको पजूा गछर्स ्अिन ितनीहरूको सवेा गछर्स ्भन।े
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20 तब म इ ाएलका मािनसहरूलाई मलैे ितमीहरूलाई िदएको दशेबाट बािहर
िनकाल्ने छु। अिन म यो म न्दरलाई त्याग्ने छु जसलाई मलैे आफ्ना नाउकँा
िन म्त पिव तलु्याएको छु। म यो म न्दरलाई केही यस्तो बनाउने छु जसमा
िक सबै रा हरूले यसको बारेमा नरा ा कुरा गन छन।् 21 त्यके , जो
यो म न्दर भएर पार हुन्छ जो यित उच्च रूपले सम्मािनत िथयो, आ यर्मा
पन छ। ितनीहरूले भन्ने छन,् ‘परम भलुे यो दशे अिन यो म न्दर मािथ
िकन यस्तो भयानक कुरो गन ुर् भयो?’ 22 त्यस बलेा मािनसहरूले उ र िदने
छन,् ‘िकनभने इ ाएलका मािनसहरूले परम भु परमे र ितनीहरूको िपता-
पखूार्हरूका परमे रलाई त्याग।े उहाँ उही परमे र हुनहुुन्छ जसले ितनीहरूलाई
िम दशे दे ख बािहर ल्याउनमा अगवुाइ गन ुर् भएको िथयो। तर इ ाएलका
मािनसहरूले अन्य दवेताहरूलाई स्वीकार गरे। ितनीहरूले ती अन्य दवेताहरूको
पजूा अिन सवेा गरे। त्यही कारण हो िक परम भलुे इ ाएली मािनसहरूमािथ
यी सबै भयानक कुराहरू घट्न िदन ु भयो।’ ”

8
सलुमेानले िनमार्ण गरेका शहरहरू

1 परम भकुो म न्दर अिन आफ्नो भवन िनमार्ण गनर्का िन म्त सलुमेानलाई बीस
वषर् लाग्यो। 2 त्यसपिछ सलुमेानले फे र ती शहरहरू बनाए जो हूरामले ितनलाई
िदएका िथए। अिन सलुमेानले इ ाएलका केही मािनसहरूलाई ती शहरूहरूमा ब े
अनमुित िदए। 3 त्यस पिछ सलुमेान सोबाको हमातमा गए अिन त्यसलाई कब्जा
गरे। 4 सलुमेानले े मरूभिूममा तदमोर शहर िनमार्ण गरे। ितनले चीज-बीजहरू सं ह
गनर्का िन म्त हमातमा सबै शहरहरू िनमार्ण गरे। 5 सलुमेानले उच्च बतेहोरोन अिन
िनम्न बते होरोन शहरहरूलाई फे र िनमार्ण गरे। ितनले ती शहरहरूलाई ब लया
िकल्ला बनाए। ती शहरहरूका ब लया पखार्ल, फाटक, अिन फाटकमा बारहरू
िथए। 6 सलुमेानले वालात शहर अिन अन्य सबै शहरहरू फे र िनमार्ण गरे जहाँ
ितनले धरैे चीज बीजहरू सं ह गरेका िथए। ितनले सबै शहरहरू िनमार्ण गरे जहाँ
रथहरू रा खएका िथए अिन सबै शहरहरू जहाँ घोड-सवारहरू बस्थ।े सलुमेानले
जे चाहे यरूशलमेमा त्यही िनमार्ण गरे उसले यरूशलमे, लबानोन अिन ती सबै
क्षे हरूमा जहाँ ितनीले शासन गथ।

7-8 त्यहाँ धरैे सखं्यामा िवदशेीहरू बाँकीरहकेा िथए, जहाँ इ ाएलका
मािनसहरू बस्थ।े ितनीहरू िह ी, एमोरी, प रज्जी, िहव्वी अिन यबसूीहरू िथए।
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सलुमेानले ितनीहरूलाई सबै दास-कम हरू बन्न बाध्य तलु्याए। यो आजसम्म
च लरहकेो छ। ती मािनसहरू इ ाएलका मािनसहरूबाट िथएनन।् ती मािनसहरू
ितनीहरूका सन्तान िथए, जो दशेमा बाँकी रहकेाहरू िथए। अिन त्यस बलेासम्म
इ ाएलका मािनसहरू ारा न ग रएका िथएनन।् 9सलुमेानले इ ाएलका कुनै पिन
मािनसहरूलाई दास र कम हुन कर गरेनन।् इ ाएलका मािनसहरू सलुमेानका
लडाकू िथए। ितनीहरू सलुमेानका सिैनक अिधकारीहरू र सनेापित िथए। ितनीहरू
सलुमेानका रथहरूका सनेापित िथए अिन सलुमेानका सारिथहरूका सनेापित िथए।
10 अिन इ ाएलका केही मािनसहरू सलुमेानका महत्वपणूर् अिधकारीहरूका
मखुहरू िथए। मािनसहरूको िनरीक्षण गनहरू यस्ता 250 जना मखुहरू िथए।
11 सलुमेानले दाऊद शहर दखेी िफरऊनकी छोरीलाई उसको िन म्त िनमार्ण

ग रएको घरमा ल्याए। सलुमेानले भन,े “मरेी प ी राजा दाऊदको भवनमा रहन ु
हुदँनै िकनभने ती स्थानहरू जहाँ परम भकुो सन्दकू रहकेाछन ् पिव स्थानहरू
हुन।्”

12 तब सलुमेानले परम भकुो वदेीमा परम भलुाई होमब ल अपर्ण गरे
सलुमेानले त्यो वदेी म न्दरको दलानको सामनु्ने िनमार्ण गरेका िथए। 13 सलुमेानले
हरेक िदन मोशाले िदएको वस्था अनसुार ब लहरू अपर्ण गरे। ब लहरू िव ामको
िदन, औंसीको िदनको चाड अिन तीन वािषर्क िवदाका िदन अपर्ण गन ुर् पन
िथयो। तीन बािषर्क िवदाहरू अखमीरी रोटीको चाड, सा ािहक चाड अिन झु ो-
बासको चाडहरू िथए। 14 सलुमेानले आफ्ना िपता दाऊदका िनदशनहरूको पालन
गरे। सलुमेानले ितनीहरूको सवेाका िन म्त पजूाहारीहरूका दल चनु।े सलुमेानले
लवेीहरूलाई पिन ितनीहरूका क र् का िन म्त चनु।े लवेीहरूले स्तिुत गनर्मा
अगवुाइ गन ुर् अिन पजूाहारीहरूलाई म न्दरको सवेामा िदन िदनै ग रन ु पन कायर्मा
सहायता िदन ु िथयो। अिन सलुमेानले त्यके ारमा सवेा गनर्का िन म्त ारपालहरू
ितनीहरूका समहू अनसुार चनु।े यो त रकाको िनद श परमे रका दाऊदले
िदएका िथए। 15 इ ाएलका मािनसहरूले पजूाहारी अिन लवेीहरू ित सलुमेानले
िदएको कुनै पिन िनदशनहरू प रवतर्न गरेनन,् अवज्ञा पिन गरेनन।् ितनीहरूले कुनै
पिन िनदशनहरू यहाँसम्म िक ितनीहरूले मलू्यावान चीजहरू रा ु पन त रका समते
केही प रव र्न गरेनन।्

16सलुमेानका सबै कायर्हरू परूा भए। परम भकुो म न्दरको कायर् शरुू भएदे ख
समा नभए सम्मको योजना ठीक बनकेो िथयो। यसरी परम भकुो म न्दरको िनमार्ण
कायर् समा भयो।
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17 त्यस पिछ सलुमेान एसोन-गबेरे अिन एलोत शहरहरूमा गए। ती शहरहरू
एदोम दशेको लाल समु निजक िथए। 18 हूरामले सलुमेानलाई जहाजहरू पठाए।
हूरामका आफ्नै मािनसहरूले जहाज चलाए। हूरामका मािनसहरू समु मा जहाज
चलाउन िसपाल ु िथए। हूरामका मािनसहरू सलुमेानका सवेकहरूिसत ओपीरमा गए
अिन चार सय पचास तोडा सनु लएर सलुमेान कहाँ फक आए।

9
शबाकी रानीले सलुमेानलाई भे ट्छन ्

1 शबाकी रानीले सलुमेानको िकितर्को िवषयमा सिुनन।् ितनी सलुमेानलाई
क ठन हरू ार परीक्षा गनर् यरूशलमे आइन।् शबाकी रानीका साथ एक
िवशाल समहू िथयो। ितनीिसत ऊँटहरू िथए जसले मसला, चरुमा ामा सनु अिन
बहुमलू्य र हरू बोकेका िथए। ितनी सलुमेान कहाँ आइन ् र ितनीिसत कुरा-कानी
ग रन।् ितनीिसत सलुमेानलाई सोध्ने अनके हरू िथए। 2 सलुमेानले ितनका सबै

हरूका उ र िदए। सलुमेानका िन म्त ाख्या गनर् वा उ र िदन क ठन पन
कुनै कुरा िथएन। 3 शबाकी रानीले सलुमेानको ज्ञान अिन ितनले िनमार्ण गरेका
भवन दे खन।् 4 ितनले सलुमेानको मचेमा भोजन र ितनका अनकेौं महत्हपणूर्
अिधकारीहरू दे खन।् ितनले ितनका सवेकहरूले काम गरेको ब पिहरेको त रका
दे खन।् ितनले सलुमेानका दाखरस तयार गन सवेकहरू अिन ितनीहरूले पिहरेका
ब हरू दे खन।् ितनले परम भकुो म न्दरमा सलुमेानले होमब ल अपर्ण गरेका
दे खन।् जव शबाकी रानीले यी सबै कुराहरू दे खन ्तब ितनी आ यर् भइन।्

5 तब ितनले राजा सलुमेानलाई भिनन,् “मलैे मरेो दशेमा तपाईंको महान
कायर्हरू अिन ब ु को िवषयमा सनुकेा कथाहरू सत्य रहछेन।् 6 म यहाँ आएर
आफ्नै आखँाले नदखेञु्जले मलैे ती कथाहरूमा िव ास गरेकी िथइन। अहो,
मलाई तपाईंको महान ब ु को आधा मा पिन भिनएको छैन रहछे। तपाईं मलैे
सनुकेा कथाहरू भन्दा महान हुनहुुन्छ। 7 तपाईंका प ीहरू अिन अिधकारीहरू अित
भाग्यमानी रहछेन।् तपाईंका ज्ञानका कुराहरू ितनीहरूले तपाईंको सवेा गद सनु्न
सक्ने छन।् 8 परम भु ितमीहरूका परमे रको शसंा होस।् उहाँ तपाईंिसत सन्न
हुनहुुन्छ अिन परम भु तपाईंका परमे रका िन म्त शासन गनर् तपाईंलाई उहाँको
िसहंासनमािथ रा ु भएको छ। परमे रले इ ाएललाई मे गन ुर् हुन्छ। इ ाएललाई
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सदा-सवर्दा सहयोग दान गन ुर् हुन्छ। यसकारण उहाँले तपाईंलाई इ ाएलमािथ न्याय
र धाम कता पालन गन राजा बनाउन ु भयो।”

9 तब, शबाकी रानीले सलुमेानलाई एक सय बीस तोडा सनु, चरु मा ामा
मसला, अिन बहुमलू्य र हरू िदइन।् शबाकी रानीले जस्तै उ म मसलाहरू कसलैे
सलुमेानलाई िदएका िथएनन।्

10 हूरामका सवेकहरू अिन सलुमेानका सवेकहरूले ओपीरबाट सनु ल्याए।
ितनीहरूले चन्दनका काठ अिन बहुमलू्य ढुङ्गाहरू पिन ल्याए। 11 राजा सलुमेानले
चन्दनका काठ परम भकुो म न्दरको िन म्त िसडंी र राज भवन िनमार्ण गनर्मा योग
गरे। सलुमेानले चन्दनका काठ गायकहरूका िन म्त बीणा र सारङ्गीहरू बनाउनमा
पिन योग गरे। यहूदा दशेमा चन्दनका काठ ारा बनाइएका ती बस्तहुरू जस्ता सनु्दर
बस्तहुरू कसलैे किहले दखेकेा िथएनन।्

12 राजा सलुमेानले शबाकी रानीलाई ितनले चाहकेा अिन याचना गरेका सबै
चीजहरू िदए। ितनले शबाकी रानीले आफूलाई िदएको भन्दा अिधक िदए। त्यस
पिछ शबाकी रानी र ितनका सवेकहरू िवदा भए आफ्नै दशेमा फक गए।

सलुमेानको अपार सम्पि
13 सलुमेानले एक वषर्मा जित सनु ा गरे त्यसको तौल 666 तोडा िथयो।

14 घमुन्ते पकैारीहरू अिन ापारीहरूले सलुमेान कहाँ अझ अिधक सनु ल्याए।
अरबका सबै राजाहरू अिन दशेका शासकहरूले पिन सलुमेान कहाँ सनु अिन चाँदी
ल्याए।

15 राजा सलुमेानले िपटेका सनुको 200 वटा ठूल ठूला ढालहरू बनाए। त्यके
ढाल बनाउनका िन म्त ायः 600 शकेेल िपटेको सनु योग ग रयो। 16सलुमेानले
िपटेको सनुको 300 वटा सा-साना ढालहरू पिन बनाए। त्यके ढाल बनाउनका
िन म्त ायः300शकेेल सनु योग ग रयो। सलुमेानलेसनुका ढालहरू लबानोनको
बन-महलमा राख।े

17 राजा सलुमेानले िवशाल िसहंासन िनमार्ण गनर् हा ीको दाँत योग गरे। ितनले
िसहंासनलाई श ु सनु ारा मोहोरे। 18 िसहंासनमा छःवटा िसं हरू िथए। अिन
त्यसको एक पाउ-दान िथयो जो सनुले बिनएको िथयो। िसहंासनको आसनका दवुै
ितर पाखरुा अडयाउने बाहुहरू िथए। त्यके बाहुको छेउमा िसहंका मिूतर् उिभएका
िथए। 19छःवटा िसडंीमा बा वटा िसहंका मिूतर्हरू उिभएका िथए। त्यके िसडंीको
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त्यके छेउमा एउटा िसहं िथयो। यस कारले बनाएको िसहंासन जस्तो अन्य कुनै
राज्यमा िथएन।

20 राजा सलुमेानका िपउने सबै प्यालाहरू सनु ारा बिनएका िथए। लबानोनको
बन-महलका सबै घरेल ु चीज-बीजहरू शु सनुले बिनएका िथए। सलुमेानको
समयमा यित िवघ्न सम्पि िथयो िक चाँदीलाई त्यित मलू्यवान ठािनदंनै िथयो।

21 िकनभने राजा सलुमेानका जहाजहरू िथए जो हूरामका मािनसहरूले तश श
ितर चलाएर लान्थ।े अिन त्यके तीन-तीन वषर्मा सनु, चाँदी हस्ती-हाड अिन
मजुरुहरू ारा लािदएर तश शबाट फकर् न्थ।े

22 राजा सलुमेान धन सम्पि र ब ु मा ससंारका अन्यक कुनै पिन राजा
भन्दा महान भए। 23 ससंारका सबै अन्य राजाहरू सलुमेान कहाँ ितनका ब ु म ा
पणू र् िनणर्यहरू सनु्नका िन म्त भटे गनर् आउँथ।े ितनीहरू सलुमेानलाई परमे रले
िदन ु भएको ज्ञानका कुरा सनु्न आउँथ।े 24 हरेक साल ती राजाहरूले सलुमेानका
िन म्त भटेी ल्याउथँ।े ितनीहरूले चाँदी अिन सनुले बनकेा चीज बीजहरू, ब हरू,
हितयारहरू, मसालाहरू, घोडाहरू अिन खच्चरहरू ल्याउथँ।े

25 सलुमेान िसत 4,000 घोडा अिन रथहरू रा े तबलेा िथए। ितनका
12,000 सारिथहरू िथए। सलुमेानले ितनीहरूलाई यरूशलमेमा आफूिसत रथका
िन म्त िवशषे शहरहरूमा राख।े 26 सलुमेान य ू े टस नदी दे ख प लश्ती
मािनसहरूको दशे, अिन िम दशेको सीमानासम्म फै लएका क्षे का राजाहरूका
राजा िथए। 27 राजा सलुमेानिसत यित िवघ्नचाँदी िथयो िक त्यो यरूशलमेका
ढुङँ्गाहरू जस्तै िथयो। अिन ितनी िसत यित धरैे दवेदारका काठहरू िथए िक
त्यो पावर्त्य दशेहरूका अन्जीरका रूखहरू जस्तै साधरण िथए। 28 मािनसहरूले
िम दशेबाट अिन अन्य सबै दशेहरूबाट सलुमेान कहाँ घोडाहरू ल्याउथँ।े

सलुमेानको मतृ्य ु
29 सलुमेान ारा अन्य कुराहरू शरुू दे ख अन्तसम्म ग रएका, अगमव ा

नातानका लखेहरूमा, शीलोका अिहयाहका अगमवाणी अिन दश इ ोका
दशर्नमा ले खएका छन।् इ ोका दशर्नहरू नबातका छोरा यारोबामको बारेमा
िथए। 30 सलुमेान चालीस वषर्सम्म यरूशलमेमा सम्पणूर् इ ाएलका राजा िथए।
31 त्यसपिछ सलुमेानले आफ्ना पखुार्हरूिसत िव ाम लए। मािनसहरूले ितनलाई
ितनका िपता दाऊदको शहरमा गािडिदए। सलुमेानका छोरा रहबाम सलुमेानको
स्थानमा नयाँ राजा भए।
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10
रहबामले मखूर्ता पणू र् काम गछर्न ्

1 रहबाम शकेेम शहरमा गए िकनभने इ ाएलका सबै मािनसहरू ितनलाई राजा
बनाउन त्यहाँ गएका िथए। 2 यारोबाम िम दशेमा िथए िकनभने ितनी राजा सलुमेान
दे ख भागकेा िथए। यारोबाम नबातका छोरा िथए।

रहबाम नयाँ राजा हुदँछैन भ्न्ने कुरा यारोबामले सनु।े यसथर् यारोबाम िम दशेबाट
फकर आए। 3 इ ाएलका मािनसहरूले यारोबामलाई ितनीहरूिसत आउनु भनी
बोलाए। त्यस पिछ यारोबाम इ ाएलका सबै मािनसहरू अिन रहबाम कहाँ गए।
ितनीहरूले ितनलाई भन,े “रहबाम, 4 तपाईंका िपताले हा ो जीवन क मय बनाए।
यो ग ौ भारी बोकेको जस्तै छ। त्यो भारलाई हल्का बनाइ िदनहुोस ् तब हामी
तपाईंको सवेा गन छौं।”

5 रहबामले ितनीहरूलाई भन,े “मकहाँ तीन िदन पिछ फकर आऊ।” यसथर्
मािनसहरू फिकर् ए।

6तब राजा रहबामलेअ ज मािनसहरूिसत कुरा-कानी गरे जसले पहीला ितनका
िपता सलुमेानका सवेा गरेका िथए। रहबामले ितनीहरूलाई भन,े “ती मािनसहरूलाई
के भन्ने सल्लाह तपाईंहरू मलाई िदनहुुन्छ?”

7 ती अ जहरूले रहबामलाई भन,े “यिद तपाईं ती मािनसहरू ित दयाल ु
हुनभुयो अिन ितनीहरूलाई खशुी पान ुर्भयो अिन ितनीहरूलाई रा ो कुरा भन्नभुयो
भने ितनीहरूले सदा सवर्दा तपाईंको सवेा गनछन।्”

8 तर, रहबामले ती अ जहरूले ितनलाई िदएका सल्लाह स्वीकार गरेनन।्
रहबामले ती यवुकहरूिसत कुरा-कानी गरे जो ितनी साथ बढकेा िथए अिन ितनको
सवेा गद िथए। 9 रहबामले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू मलाई के सल्लाह िदन्छौ?
ती मािनसहरूलाई हामीले कस्तो उ र िदन ु पन? ितनीहरूले मलाई ितनीहरूको
काम सिजलो बनाइ िदन ु भने अिन ितनीहरू चाहन्छन ् िक मरेा िपताले ितनीहरू
मािथ लदाएको भार मलैे कम ग रिदन ु भनी।”

10 तब, ती यवुाहरू जो रहबामिसतै बढकेा िथए, “ितनीहरूले ितनलाई भन,े
जनु मािनसहरूले तपाईं िसत कुरा गरे ितनीहरूलाई तपाईंले यसो भन्न ु पछर्। ती
मािनसहरूले तपाईंलाई भन,े ‘तपाईंका िपताले हा ो िन म्त जीवन क ठन बनाउन ु
भयो। त्यो ग ौ भार बोकेको जस्तै िथयो। तर हामी तपाईंले त्यो भारलाई हल्का
पा रिदन ु होस ् भनी चाहन्छौं।’ तर रहबाम, तपाईंले यो कुरा ती मािनसहरूलाई
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भन्नपुछर्ः ितनीहरूलाई भन्नहुोस।् ‘मरेो कान्छी औंला मरेा िपताको कम्मर भन्दा
मोटो हुनछे। 11 मरेा िपताले भारी बोझ ितमीहरूलाई लदाउन ु भयो। तर म त्यो
बोझालाई अझ भारी बनाइिदने छु। मरेा िपताले ितमीहरूलाई चाबकुले दण्ड िदन ु
भयो। तर म ितमीहरूलाई धातकुा तीखो टुप्पा भएका चाबकुले दण्ड िदने छु।’ ”

12 तीन िदन पिछ यारोबाम अिन सबै मािनसहरू रहबाम कहाँ आए। रहबामले
ितनीहरूलाई गन ुर् भनकेा कुरा त्यही हो, जब ितनले भन,े “म कहाँ तीन िदन पिछ
फकर आऊ।”

13 तब राजा रहबामले ितनीहरूिसत नीच त रकाले कुरा गरे। राजा रहबामले
अ जहरूका सल्लाह स्वीकार गरेनन।् 14 राजा रहबामले ती मािनसहरूिसत
यवुाहरूले िदएको सल्लाह अनसुार कुरा गरे। ितनले भन,े “मरेा िपताले ितमीहरूको
बोझ भारी बनाउन ु भएको िथयो, तर म त्यसलाई अझ भारी बनाउने छु। मरेा िपताले
ितमीहरूलाई कोरार् ारा दण्ड िदन ु भएको िथयो। तर म ितमीहरूलाई धातकुा तीखा
टुप्पा भएको कोरार् ारा दण्ड िदने छु।” 15यसरी राजा रहबामले मािनसहरूका कुरा
सनुनेन।् िकनभने यो कुराहरूको प रवतर्न परमे रबाट आएको िथयो। परमे रले
यस्तो हुन िदनभुयो। यो यस्तो भयो जसमा िक परम भलुे उहाँको वचनलाई
सत्य सािवत गनर् सकून ्जो उहाँले अिहयाह ारा यारोबामलाई भन्न ु भएको िथयो।
अिहयाह शीलोका िथए अिन यारोबाम नबातका छोरा िथए।

16 इ ाएलका मािनसहरूले दखेे राजा रहबामले ितनीहरूका कुरा सनुनेन।् तब
ितनीहरूले राजालाई भन,े “के हामी दाऊदका प रवारका अशं हौं? अह।ँ हामीले
ियशकैा कुनै भिूम पाउने छौं? अह।ँ यसथर् इ ाएलीहरू हो, हामी हा ा आफ्नै
घर जाऔं। दाऊदका छोराले ितनका आफ्नै मािनसहरू मािथ शासन गरोस।्” तब
इ ाएलका सबै मािनसहरू आफ्ना घरितर गए। 17 तर इ ाएलमा केही यस्ता
मािनसहरू िथए, जो यहूदाका शहरहरूमा बस्थ।े अिन रहबाम ती मािनसहरूका
राजा िथए।

18 हदोराम काम गनर् कर लगाइएका मािनसहरूको िजम्मामा िथयो। रहबाले
ितनलाई इ ाएलका मािनसहरू कहाँ पठाए। तर इ ाएलका मािनसहरूले
हदोरामलाई ढुङ्गाले हानरे मा रिदए। तब रहबाम दगरेुर आफ्ना रथमा उि एर चढे
अिन भाग।े ितनी भागरे यरूशलमे गए। 19 त्यस समयदे ख अिहलसेम्म इ ाएल
दाऊदका प रवारको िवरू मा छन।्
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11
1 जब रहबाम यरूशलमे आए, ितनले 1,80,000 सव म सिैनकहरू भलेा

गरे ितनले ती सिैनकहरू यहूदा अिन िबन्यामीनका कुल समहूबाट भलेा गरे। उसले
राज्यलाई आफ्नो िन म्त फकार्एर ल्याउन र ितनीहरूलाई इ ाएलको िवरू य ु गनर्
भलेा गरे। 2 तर परम भबुाट शमायाह कहाँ सनं्दशे आयो। शमायाह परमे रका
मािनस िथए। परम भलुे भन्नभुयो, 3 “शमायाह, सलुमेानका छोरा रहबाम अिन
यहूदाका राजािसत कुरा गर। यहूदा िबन्यामीनमा ब े सबै इ ाएली मािनसहरूिसत
कुरा-कानी गर। ितनीहरूलाई भनः 4 परम भु यसो भन्न ु हुन्छः ‘ितमीहरू आफ्ना
भाइहरूिसत लड्न ु हुदँनै। हरेक घर फक जाओस।् मलैे नै यसो हुन
िदएको हु।ँ’ ” यसथर् रहबाम अिन ितनका सनेाले परम भकुो सनं्दशे मानरे फिकर् ए।
ितनीहरूले यारोबाम मािथ आ मण गरेनन।्

रहबामले यहूदालाई श शाली बनाउछँ
5 रहबाम यरूशलमेमा बस्थ।े ितनले आ मणको िवरू रक्षा गनर्का िन म्त

यहूदामा मजबतू शहरहरू बसाल।े 6 ितनले बतेलहेमे, एताम, तको, 7 बतेसर,
सोको, अदलु्लाम, 8 गात, मरेशा, जीप, 9 अदोरेम, लाकीश, अजकेा, 10 सोरा,
अय्यालोन अिन हे ोन शहरहरूको मरम्मत गरे। यहूदा अिन िबन्यामीनका यी
शहरहरूलाई मजबतू तलु्याइयो। 11 जब रहबामले ती शहरहरूलाई सदुढृ तलु्याए
तब ितनले त्यसमा सनेापितहरू राख।े ितनले ती शहरहरूमा भोजन, तले र
दाखरसको आफ्◌ूितर्को वस्था पिन ग रिदए। 12 रहबामले हरेक शहरमा ढाल र
भालाहरू पिन राखे र शहरहरूलाई अत्यन्त मजबतू तलु्याए। रहबामले यहूदा अिन
िबन्यामीनका मािनसहरू अिन शहरहरू आफ्ना अिधकारमा राख।े

13 इ ाएल भ रका पजूाहारी अिन लवेीहरू रहबाम िसत सहमत भए अिन
ितनीिसत िमल।े 14 लवेीहरूले आफ्ना भिूम र ितनीहरूका आफ्नै खतेहरू छोडे
अिन यहूदा र यरूशलमेमा आए। लवेीहरूले यसो गरे िकनभने यारोबाम अिन ितनका
छोराहरूले परम भकुो सवेकको रूपमा ितनीहरूलाई सवेा गनर् िदन अस्वीकार गरेका
िथए।

15यारोबामले उच्च स्थानहरूमा सवेा गनर्का िन म्त, जहाँ ितनले बनाएका बा ा
अिन बाछाका मिूतर्हरू स्थापना गरेका िथए, आफ्नै पजूाहारीहरू छान।े 16 जब
लवेीहरूले इ ाएल छाडे तब इ ाएलका सम्पणूर् प रवार समहूका ती मािनसहरू,
जो इ ाएलका परम भु परमे र ित िव सनीय िथए, आफ्ना िपता पखुार्हरूका
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परम भु परमे रलाई ब ल चढाउन यरूशलमे आए। 17 ती मािनसहरूले यहूदा
राज्यलाई श शाली बनाए। ितनीहरूले सलुमेानका छोरा रहबामलाई तीन वषर्सम्म
सम्मथर्न गरे। ितनीहरूले यसो गरे िकनभने त्यस समयमा ितनीहरूले दाऊद अिन
सलुमेानको अनशुरण गरे।

रहबामका प रवार
18 रहबामले महलतलाई िववाह गरे। ितनका िपता यरीमोत िथए। ितनकी

आमा अबीहले िथइन।् यरीमोत दाऊदका छोरा िथए। अबीहले एलीआबकी छोरी
िथइन,् अिन एलीआब ियशकैा छोरा िथए। 19 महलतबाट रहबामका यी छोराहरू
भएः ययेशू, शमयार्ह अिन साहम। 20 तब रहबामले माकालाई िववाह गरे। माका
अब्शालोमको नाितनी िथइन।् अिन माकाबाट रहबामका यी छोरा-छोरीहरू भएः
अिबयाह, अ ,ै जीजा अिन शलोमीत। 21 रहबामले माकालाई ितनका अरू सबै
प ीहरू र सिेवकाहरूलाई भन्दा अिधक मे गथ। माका अब्शालोमकी नाितनी
िथइन।् रहबामका अ ार जना प ीहरू र सा ीजना सिेवकाहरू िथए। रहबाम
अ ाईस जना छोरा अिन सा ी जना छोरीहरूका िपता िथए।

22 रहबामले अिबयाहलाई आफ्ना भाइहरूका मखु छान।े रहबामले यसो
गरे िकनभने ितनले अिबयाहलाई राजा बनाउने योजना गरेका िथए। 23 रहबामले
ब ु म ा पवूर्क काम गरे अिन आफ्ना सबै छोराहरूलाई यहूदा अिन िबन्यामीन दशे
भ रका हरेक सदुढृ शहरमा फैलाए। अिन रहबामले आफ्ना छोराहरूलाई शस्त
आफ्◌ूितर्को वस्था ग रिदए। ितनले आफ्ना छोराहरूका िन म्त प ीहरू खोिज
िदए।

12
िम दशेका राजा शीशकले यरूशलमेमािथ आ मण गछर्न ्

1 रहबाम एक श शाली राजा भए। ितनले आफ्नो राज्य श शाली तलु्याए।
तब रहबाम अिन यहूदाका कुल समहूले परम भकुो वस्था पालन गनर् अस्वीकार
गरे।

2 रहबामको राज्यकालको पाँचौं वषर्मा शीशकलेयरूशलमे शहर मािथ आ मण
गरे। शीशक िम दशेका राजा भए। िकनभने रहबाम अिन यहूदाका मािनसहरू
परम भु ित िव सनीय िथएनन।् 3शीशकिसत 1,200 रथहरू, 60,000 घोड
सवारहरू सनेा जो कसलैे गन्ती गनर् नसक्ने िथए। शीशकका िवशाल सनेामा लबूी,
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सु क्कया अिन कूशी सिैनकहरू िथए। 4 शीशकले यहूदाका सदुढृ शहरहरूलाई
परास्त गरे। त्यसपिछ शीशकले आफ्ना सनै्यलाई यरूशलमेमा ल्याए।

5तब शमायाह अगमव ा रहबाम अिन यहूदाका मखुहरू कहाँ आए। यहूदाका
ती मखुहरू यरूशलमेमा भलेा भएका िथए िकनभने ितनीहरू सबै शीशकिसत
भयभीत िथए। शमायाहले रहबाम अिन यहूदाका मखुहरूलाई भन,े “परम भलुे जे
भन्नहुुन्छ त्यो यो होः ‘रहमबाम त ँ अिन यहूदाका मािनसहरूले मलाई त्याग गरेका
छौ मरेो वस्था पालन गनर् अस्वीकार गरेका छौ। यसथर् अब म मरेो सहायता िबना
तलँाई शीशकको सामना गनर् छोड्ने छु।’ ”

6 तब यहूदाका मखुहरू अिन राजा रहबाम दःु खत भए अिन स्वयलंाई न
तलु्याए। तब परम भबुाट शमायाह कहाँ “सनं्दशे आयो।”

7 परम भलुे शमायाहलाई भन्नभुयो, “राजा अिन मखुहरू स्वयं न भएका
छन।् यसथर् म ितनीहरूलाई न गन छैन, म ितनीहरूलाई चाँडै बचाउनँे छु। म
मरेो रीस यरूशलमे मािथ पो लाई शीशकको योग गन छैन। 8 तर यरूशलमेका
मािनसहरू शीशकका सवेक हुने छन।् यस्तो हुने छ जस ारा ितनीहरूले यो िसक्ने
छन ्िक मरेो सवेा गन ुर् अन्य रा हरूका राजाहरूको सवेा गन ुर् भन्दा िभन्न हो।”

9 शीशकले यरूशलमे मािथ चढाईं गरे अिन सम्पि हरू लगे जो परम भकुो
म न्दरमा िथयो। शीशक िम दशेका राजा िथए। अिन ितनले ती सम्पि पिन
लगे जो राजाको भवनमा िथयो। शीशकले हरेक चीज लए अिन ती सम्पि हरू
लगरे गए। ितनले ती सनुका ढालहरू पिन लगे जो सलुमेानले बनाएका िथए।
10 राजा रहबामले सनुका ढालहरूको स्थानमा काँसाका ढालहरू बनाए। रहबामले
ती काँसाका ढालहरू अिधकारीहरूलाई िदए जो भवनको वशे ारको रक्षागन
िजम्मामा िथए। 11जब राजा परम भकुो म न्दर िभ पस्थे तब रक्षकहरूलेकाँसाका
ढालहरू बािहर िनकाल्थ।े पिछ ितनीहरूले ती काँसाका ढालहरू लगरे रक्षा गहृमा
राख्थ।े

12जब रहबामले स्वयलंाई न तलु्याए तब परम भलुे आफ्नो ोध रहबामबाट
हटाउन ु भयो। यसरी नै परम भलुे रहबामलाई पणूर् रूपले ध्वशं पान ुर् भएन। त्यहाँ
यहूदामा केही असल कुरा पिन िथयो।*

* 12:12: …
,

यसकराण परमे रले ितनीहरूलाई जोगाउन ु भयो।
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13 राजा रहबामले स्वयलंाई यरूशलमेमा एक श शाली राजा बनाए। ितनी
एकचालीस वषर्का िथए जब ितनी राजा भए। रहबाम यरूशलमेमा स वषर्सम्म राजा
िथए। यरूशलमे त्यो शहर हो जसलाई परम भलुे इ ाएलका समस्त कुल समहूबाट
चनु्न ु भएको हो। परम भलुे आफ्ना नाउँ यरूशलमेमा रा रोज्न ु भयो। रहबामकी
आमा नामा िथइन।् नामा अम्मोन दशेकी िथइन।् 14 रहबामले नरा ा कुराहरू गरे
िकनभने ितनले परम भकुो आज्ञा पालन गन कुरा हृदयबाट िन य गरेका िथएनन।्

15 रहबामले आफू राजा हुदँा शरुूदे ख अन्त सम्मको आफ्नो शासनमा जे जित
कुराहरू गरे ती शमायाह अगमव ाका लखेहरूमा अिन इ ो, दश का लखेहरूमा
ले खएका छन।् ती पसु्तकहरू वशंाव लहरू जस्तै लखेीएका छन।् अिन रहबाम र
यारोबाम माझ, दवुै राजाहरूको शासनकालभरी य ु च लर ो। 16 रहबामको मतृ्य ु
भयो अिन उसलाई उसको िपता-पखुार्हरूिसत गाड।े रहबामलाई दाऊदको शहरमा
गािडयो। त्यसपिछ रहबामका छोरा अिबयाह नयाँ राजा भए।

13
अिबयाह यहूदाका राजा

1 जब राजा यारोबाम अठा ौं वषर्मा इ ाएलका राजा भए अिबयाह यहूदाका
नयाँ राजा भए। 2 अिबयाह तीन वषर् सम्म यरूशलमेमा राजा िथए। अिबयाहकी
आमा माका िथइन।् माका उरीएलकी छोरी िथइन।् उरीएल िगबा शहरका
िथए। अिन अिबयाह र यारोबामका माझ य ु च लरहथे्यो। 3 अिबयाहका
सनेामा 4,00,000 साहसी सिैनकहरू िथए। अिबयाहले त्यस सनेालाई य ु मा
अगवुाइ गरे। यारोबामका सनेामा 8,00,000 साहसी सिैनकहरू िथए। यारोबाम
अिबयाहिसत य ु गनर् तयार भए।

4 तब अिबयाह ए मैको पहाडी दशेको समारैम डाँडामा उिभए। अिबयाहले भन,े
“यारोबाम अिन समस्त इ ाएलीहरू, मरेो कुरा सनु। 5 ितमीहरूले यो जान्न ु पछर्
िक इ ाएलका परम भु परमे रले दाऊद अिन ितनका छोराहरूलाई सदा सबर्दा
इ ाएलका राजा हुने अिधकार िदन ु भएको छ। परमे रले दाऊदिसत ननूको करार
ारा यो िदन ु भएको हो। 6 तर यारोबाम आफ्ना स्वामीका िवरू भए। यारोबाम

नबातको नाित, दाऊदका छोरा सलुमेानका एक सवेक िथए। 7 तब, अयोग्य द ु
मािनसहरू यारोबामका िम हरू िथए अिन ितनीहरूले एकै साथ रहबाम सलुमेानका
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छोराको िवरोध गरे। रहबाम सानै र अनभुवहीन िथए। यसथर् उसले यारोबाम अिन
ितनका द ु साथीहरूलाई रोक्न सकेनन।्

8 “अब, ितमी मािनसहरूले परम भकुो राज्यलाई त्यो राज्य जसलाई दाऊदका
छोराहरूले शासन गरेका छन ् परास्त गन िन य गरेका छौ। ितनीहरू िसत धरेै
मािनसहरू छन ् अिन ितमीहरूका ती सनुौला बाछाहरू ती ‘दवेताहरू’ छन ् जो
यारोबामले ित ा िन म्त बनाए। 9 ितमीले परम भकुा पजूाहारीहरूलाई िनकाली
बािहर गय , जो हारूनका सन्तानहरू िथए। अिन ितमीले लवेीहरूलाई िनकाली
बािहर गय । त्यस पिछ ितमील,े पथृ्वीका हरेक रा ले जस्तै आफ्नै पजूाहारीहरू
छान्यौ। अिन अिहले कुनै पिन जसले एउटा बाछा अिन सातवटा भेंडा
ल्याउने छ, त्यो पजूाहारी हुन सक्छ- ती ‘झु ा दवेताहरूको’ सवेा गन पजूाहारी।

10“तर हा ो िन म्त, परम भु हा ा परमे र हुन ु हुन्छ। हामी यहूदाका मािनसले
परमे रको आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार गरेका छैनौं। हामीले उहाँलाई छाडकेा
छैनौं। पजूाहारीहरू जसले परम भकुो सवेा गछर्न ् हारूनका छोराहरू हुन।् अिन
लवेीहरू परम भकुो सवेा गनर्मा पजूाहारीहरूलाई सहयोग गछर्न।् 11 ितनीहरू हरेक
साँझ िवहान परम भलुाई होमब ल अपर्ण गछर्न र् सगुन्धीत धपू बाल्छन।् ितनीहरूले
म न्दरको िवशषे मजेमा लहरमा रोटी राख्छन।् अिन ितनीहरू सनुौला सामदानमा
ब ीहरूको हरेचाह गछर्न ्जस ारा उच्यालो रूपले त्यके साँझ चम्कन्छन।् हामी
अत्यन्त सावधानीपवूर्क परम भु हा ा परमे रको सवेा गछ तर ितमी मािनसहरूले
उहाँलाई त्याग गरेका छौ। 12 परमे र स्वयं हा ो साथ हुन ु हुन्छ। उहाँ हा ा शासक
हुन ु हुन्छ अिन उहाँका पजूाहारीहरू हामीिसत छन।् परमे रका पजूाहारीहरूले
ितमीहरूलाई ूझँाउन ्अिन ितमीहरूलाई उहाँको आगमनमा उ िेजत तलु्याउनका
िन म्त आफ्ना तरुही बजाउछँन।् इ ाएलका मािनसहरू हो, ित ा पखुार्हरूका
परम भु परमे रको िवरू नलड। ितमीहरू सफल हुने छैनौं।”

13 तर यारोबामले सिैनकको एक दललाई अिबयाहको सनेाको पिछ ल्तर
सटुुक्क पठाए। यारोबामका सनेा अिबयाहको सनेा समक्ष िथए। यारोबामका सनेाका
ग ु सिैनकहरू अिबयाहका सनेाका पिछ िथए। 14जब अिबयाहका सनेामा भएका
यहूदी सिैनकहरूले व रप र हरेे तब ितनीहरूले यारोबामका सनेाले अिघ पिछ दवुै
ितरबाट आ मण गरेका दखे।े यहूदाका मािनसहरूले परम भलुाई जोडले पकुारे
अिन पजूाहारीहरूले तरुही बजाए। 15 त्यसपिछ अिबयाहका सनेाका मािनसहरू
जोडले कराए। जब यहूदाका मािनसहरू कराए परमे रले यारोबामका सनेालाई
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परास्त ग रिदन ु भयो। यारोबामका सबै इ ाएलका सनेाहरू अिबयाहका यहूदाका
सनेाहरू ारा परास्त भए। 16 इ ाएलका मािनसहरू यहूदाका मािनसहरूदे ख भाग।े
परमे रले इ ाएलका सनेाहरूलाई परास्त गनर् यहूदाका सनेाहरूलाई अनमुित िदन ु
भयो। 17 अिन इ ाएलका 5,00,000 सव म मािनसहरू मा रए। 18 यसरी
त्यस बलेा इ ाएलका मािनसहरू परास्त भए। यहूदाका मािनसहरूले िवजय ा
गरे। यहूदाका सनेाले िवजय ा गरे िकनभने ितनीहरूले आफ्ना िपता-पखुार्हरूका
परम भु परमे र मािथ भरोसा राख।े

19 अिबयाहका सनेाले यारोबामका सनेालाई खदे।े अिबयाहका सनेाले
यारोबामबाट बतेले, यशेना अिन ए ोन शहरहरू कब्जा गरे। ितनीहरूले ती शहरहरू
अिन ती शहरहरू निजकका सा-साना गाउहँरू अिधकारमा ल्याए।

20 जबसम्म अिबयाह जीिवत रहे यारोबाम फे र किहल्यै श शाली भएनन।्
परम भलुे यारोबामलाई मा रिदन ु भयो। 21अिन अिबयाह श शाली बन।े ितनले
चौध जना ीहरू िववाह गरे अिन बाईस जना छोरा र सो जना छोरीहरूका िपता
िथए। 22 अन्य सबै कुरा जो अिबयाहले गरे सो अगमव ा इ ोका पसु्तकहरूमा
ले खएका छन।्

14
1 अिबयाहको मतृ्य ु भयो अिन उसलाई िपता-पखुार्हरूिसतै गािडयो।

मािनसहरूले ितनलाई दाऊदको शहरमा गाड।े त्यसपिछ अिबयाहका छोरा आसा
अिबयाहका स्थानमा नयाँ राजा भए। आसाका समयमा दशेमा दश वषर्सम्म शा न्त
िथयो।

आसा यहूदाका राजा
2 आसाले आफ्ना परम भु परमे रको समक्ष असल र उिचत कुराहरू

गरे। 3 आसाले ती िवदशेी वदेीहरू हटाइिदए जो मिूतर् पजूाका िन म्त योग
ग रन्थ।े आसाले उच्च स्थानहरू हटाइिदए अिन स्मारक िशलाहरू फोिडिदए।
आसाले अशरेा-स्तम्भहरू भाँची िदए। 4 आसाले यहूदाका मािनसहरूलाई परम भु
परमे रको अनसुरण गन ुर् भनी आदशे िदए। उहाँ ितनीहरूका पखुार्हरूले अनसुरण
गरेका परमे र हुनहुुन्छ। आसाले ितनीहरूलाई परम भकुा वस्था अिन
आदशेहरू पालन गन आदशे िदए। 5 आसाले उच्च स्थानहरूका धपूवदेीहरू पिन
यहूदाका सबै शहरहरूबाट हटाइ िदए। यसरी राज्यमा शा न्त िथयो। जब आसा राजा
िथए। 6 आसाले यहूदामा त्यो समय सदुढृ शहरहरू िनमार्ण गरे जब यहूदामा शा न्त
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िथयो। आसाले यी वषर्हरूमा कुनै य ु गन ुर् परेन िकनभने परम भलुे ितनलाई शा न्त
दान गन ुर् भएको िथयो।
7 आसाले यहूदाका मािनसहरूलाई भन,े “हामी यी शहरहरूलाई िनमार्ण गरौं

अिन ियनीहरूका चारैितर पखार्लहरू बनाऔं। हामी बजुार् ारहरू अिन ारमा बारहरू
बनाऔं हामी यो दशेमा बससेम्म यसो गरौं। यो दशे हा ो हो िकनभने हामीले परम भु
हा ा परमे रको अनसुरण गरेका छौं। उहाँले हामीलाई हा ो चारैितर शा न्त िदन ु
भएको छ।” यसथर् ितनीहरूले िनमार्ण गरे अिन सफलता ा गरे।

8 आसाका यहूदाका प रवार समहूका 3,00,000 मािनसहरू अिन
िबन्यामीनका कुल समहूका 2,80,000 मािनसहरूका सनेा िथए। यहूदाका
मािनसहरूले ठूला-ठूला ढाल र भालाहरू बोक्थ।े िबन्यामीनका मािनसहरूले सा-
साना ढाल अिन धनबुाट काँड हान्थ।े ती सबै मािनसहरू ब लया र साहसी सिैनकहरू
िथए।

9 तब जरेा आसाका सनेाका िवरू आए। जरेा कूशका िथए। जरेाका
10,00,000 मािनसहरू अिन 300 रथहरू ितनका सनेामा िथए। जरेाका सनेा
मारेशा शहर सम्म पगु।े 10 आसा जरेा िवरू लडनका िन म्त िनक्ल।े आसाका
सनेाहरू मारेशामा सपाता बेंसीमा य ु का िन म्त तयार भए।

11 आसाले परम भु आफ्ना परमे रलाई पकुारे अिन भन,े “परम भ,ु तपाईंले
मा बलवान मािनसहरूको िवरू कमजोर मािनसहरूलाई सहायता गनर् सक्न ु हुन्छ।
परम भु हा ा परमे र। हामीलाई सहायता गन ुर् होस।् हामी तपाईं मािथ िनभर्रछौं।
हामी तपाईंको नाउमँा यी िवशाल सनेाको िवरू लडछौं। परम भ,ु तपाईं हा ा
परमे र हुनहुुन्छ। तपाईंको िवरू कसलैाई पिन िज निदन ु होस।्”

12 तब परम भलुे कूशी सनेाहरूलाई परास्त गनर् आसाका यहूदी सनेा योग गन ुर्
भयो। अिन कूशी सनेाहरू भाग।े 13 आसाका सनेाले कूशी सनेाहरूलाई गरार शहर
सम्म खदेरे लग।े यित िबघ्न कुशी सनेाहरू मा रए िक ितनीहरू फे र लड्नका िन म्त
सनेाका रूपमा एकि त हुन सकेनन।् ितनीहरूलाई परम भु अिन उहाँका सनेाले
कु ल्च िदए। आसा अिन ितनका सनेाले श हुरूका अनके बहूमलू्य चीजहरू लग।े
14 आसा अिन ितनका सनेाहरूले गरार निजकका सबै शहरहरूलाई परास्त गरे।
ती शहरहरूमा ब े मािनसहरू परम भु िसत भयभीत िथए। ती शहरहरूमा अनके
कारका धरैे बहूमलू्य बस्तहुरू िथए। आसाका सनेाहरूले ती बहूमलू्य चीजहरू

ती शहरहरूबाट लग।े 15 आसाका सनेाले िशिवरहरूमा पिन आ मण गरे जहाँ
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गोठालाहरू बस्थ।े ितनीहरूले धरैे भडेा र ऊँटहरू लग।े तब, आसाका सनेाहरू
यरूशलमे फक।

15
आसाका प रव र्नहरू

1 परमे रको आत्मा अजयार्हमािथ उ नभुयो। अजयार्ह ओददेका छोरा िथए।
2अजयार्ह आसालाई भटे्न गए। अजयार्हले भन,े “मरेो कुरा सनु आसा अिन यहूदा
र िबन्यामीनका ितमी सबै मािनसहरू! परम भु ितमीहरूका साथ रहन ु हुन्छ जब
ितमीहरू उहाँका साथ हुन्छौ। यिद ितमीले परम भलुाई खोज्यौ भन,े उहाँलाई पाउने
छौ। तर यिद ितमीहरूले उहाँको साथ छोडयौ भने उहाँले ितमीहरूको साथ छोडन ु
हुनछे। 3 धरैे समयसम्म इ ाएल सत्य परमे र िबहीन िथयो। अिन ितनीहरू िशक्षा
िदने पजूाहारी िबहीन र िनयम िबहीन िथए। 4 तर जब इ ाएलका मािनसहरूले दःुख
पाए, ितनीहरू फे र परम भु परमे र तफर् फिकर् ए। उहाँ इ ाएलका परमे र हुन ु
हुन्छ। ितनीहरूले परम भलुाई खोजे अिन उहाँलाई पाए। 5 दःुखको त्यस समयमा
कुनै पिन मािनस िनरापद या ा गनर् स ै न िथयो। सबै रा हरूमा यित धरैे क िथयो
6 एउटा रा ले अक रा लाई अिन एक शहरले अक शहरलाई ध्वशं पाथ। यस्तो
हुदँै िथयो। िकनभने परमे रले ितनीहरूलाई सबै िकिसमका क हरू िदन ु भयो।
7 तर आसा, ितमी अिन यहूदाका र िबन्यामीनका मािनसहरू श शाली बन।
कमजोर नबन, नछोड िकनभने ितमीहरूले ित ा असल कायर्का िन म्त परुस्कार
ा गन छौ।”
8 जब आसाले यी वचनहरू अिन सनं्दशेहरू ओबदे, अगमव ाबाट सनुे ितनी

खबूै उत्सािहत भए। त्यसपिछ उसले ती घिृणत मिूतर्हरू यहूदा अिन िबन्यामीनका
सबै स्थानबाट हटाए। आसाले ती घिृणत मिूतर्हरू ए मैका पहाडी दशेकाअिधकारमा
ल्याएका शहरहरूबाट पिन हटाए। अिन ितनले परम भकुो वदेी मरम्मत गरे जो
परम भकुो म न्दरको दलान अिघ िथयो।

9 त्यस पिछ आसाले यहूदा अिन िबन्यामीनका सबै मािनसहरूलाई एकि त गरे।
ितनले ए मै, मनश्शे अिन िशमोनका कुल समहूका मािनसहरूलाई पिन, जो यहूदा
दशेमा ब का िन म्त इ ाएल दशेबाट आएका िथए भलेा गरे। धरैे सखं्यामा ती
मािनसहरू यहूदामा आए िकनभने ितनीहरूले दखेे िक परम भ,ु आसाका परमे र
आसाका साथ हुनहुुन्थ्यो।
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10आसा अिन ती मािनसहरू यरूशलमेमा आसाका शासनकालको पन् ौं वषर्को
ते ो महीनामा एकि त भए। 11 त्यस समय ितनीहरूले 700 गोरूहरू, 7,000
भडेा अिन बा ाहरू परम भलुाई ब ल चढाए। आसाका सनेाले ती पशहुरू र अन्य
मलू्यवान वस्तहुरू आफ्ना श हुरूबाट लएका िथए। 12 तब ितनीहरूले आफ्ना
सम्पणूर् हृदय अिन आफ्ना सम्पणूर् आत्मा ारा परम भु इ ाएलका परमे रको
सवेा गन करार गरे। उहाँ ितनीहरूका पखुार्हरूले सवेा गरेका परमे र हुनहुुन्छ।
13 कुनै पिन जसले परम भु इ ाएलका परमे रको सवेा गनर् अस्वीकार गथ
त्यसलाई मा रन्थ्यो। यसको केही महत्व िथएन त्यो मखु्य होस ्वा साधारण
होस,् यिद त्यो परुूष होस ् वा ी होस।् 14 तब आसा अिन मािनसहरूले
परम भु ित शपथ लए। ितनीहरू उच्च आवाजमा कराए। ितनीहरूले तरुही
र नरिसङ्गाहरू पिन बजाए। 15 यहूदाका सबै मािनसहरू शपथबारे खशुी िथए।
िकनभने ितनीहरूले आफ्ना हृदयबाट ितज्ञा गरेका िथए। ितनीहरूले आफ्ना सम्पणूर्
हृदयले परमे रको अनसुरण गरे। ितनीहरूले परमे रलाई खोजे अिन उहाँलाई
पाए। यसरी परम भलुे सबै दशेमा ितनीहरूलाई शा न्त दान गन ुर् भयो।

16 राजा आसाले आफ्नी आमा माकालाई पिन राजमाताको पदबाट हटाए।
आसाले यसो गरे, िकनभने ितनले अशरेा दवेीको सम्मानमा ती भयानक स्तम्भहरू
मध्ये एक स्तम्भ खडा गरेकी िथइन।् आसाले त्यो अशरेा-स्तमभ काटेर त्यसलाई
सा-साना टु ा पा रिदए। त्यसपिछ ितनले ती टु ाहरूलाई िक ोन बेंसीमा
जलाइिदए। 17 उच्च स्थानहरू इ ाएलबाट हटाइएन, तर आशाको हृदय आसाको
जीवनकाल भ र परम भु ित िव सनीय र ो।

18अिन आसाले सनु र चाँदीले बिनएका पिव उपहारहरू जो ितनी अिन ितनका
िपताले अपर्ण गरेका िथए ती सबै परमे रको म न्दरमा राख।े 19 आसाको पैंतीस
वषर् सम्मको शासनमा अरू कुनै य ु भएन।

16
आसाका अ न्तम वषर्हरू

1 आसाका राज्य कालका छ ीसौं वषर्मा बाशाले यहूदा दशे मािथ आ मण
गरे। बाशा इ ाएलका राजा िथए। ितनी रामा शहरमा गए अिन त्यसलाई िकल्लाको
रूप िदए। बासाले रामा शहरलाई यहूदाका राजा आसा कहाँ मािनसहरूलाई आउँन
जानबाट रोक्नका िन म्त एक स्थानको रूपमा योग गरे। 2 आसाले परम भकुो
म न्दरको भण्डार गहृहरूमा भएका सनु अिन चाँदी िनकाल।े ितनले राज भवनबाट
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सनु अिन चाँदी िनकाल।े तब आसाले बने-हदद कहाँ सनं्दशे बाहक पठाए। बनेहदद
अरामका राजा िथए, अिन ितनी दमीशक शहरमा बस्दथ।े आसाको सनं्दशे िथयो।
3 “बनेहदद, ितमी अिन म माझ एक स न्ध होस।् हामी यसलाई तपाईंका िपता
अिन मरेा िपताले गरेका स न्ध जस्तै तलु्याऔं। हने ुर्होस,् म तपाईं कहाँ सनु अिन
चाँदी पठाउँदै छु। अब, बाशा, इ ाएलका राजा सगँको तपाईंको स न्ध भङ्ग गरी
िदनहुोस ्जस ारा ितनले मलाई एक्लो छाडने छन ्अिन मलाई िदकदारी िदन बन्द
गन छन।्”

4 बनेहदद राजा आसासगँ सहमत भए। बनेहददले आफ्ना सनेाका
सनेापितहरूलाई इ ाएलका शहरहरू मािथ आ मण गनर् पठाए। ती सनेापितहरूले
इयोन, दान अिन आबले-ममै शहरहरूमािथ आ मण गरे। ितनीहरूले न ालीका
इलाकामा भएका सबै शहरहरू मािथ पिन आ मण गरे जहाँ खा -वस्त ु सं ह
ग रएको िथए। 5 बाशाले इ ाएलका शहरहरू मािथ आ मण भएको कुरा सनु।े
यसथर् ितनले रामा शहरलाई िकल्लाको रूपमा िनमार्ण गन काम रोके। ितनले ितनको
काम बन्द ग रिदए। 6 तब राजा आसाले यहूदाका सबै मािनसहरूलाई एकि त
बोलाए। ितनीहरू रामा शहरमा गए ढुङँ्गा अिन काठहरू लगे जो बाशाले िकल्ला
बनाउनमा योग गरेका िथए। आसा र यहूदाका मािनसहरूले ती ढुङँ्गा अिन
काठहरू गबेा अिन िमस्पा शहरहरूलाई अिधक सदुढृ तलु्याउनमा योग गरे।

7 त्यसबलेा दश हनानी यहूदाका राजा आसा कहाँ आए। हनानीले ितनलाई
भन,े “आसा ितमीलाई सहायता गरोस ्भनी ितमी अरामका राजा मािथ भर पय ।
परम भु ित ा परमे र मािथ भर परेनौ। ितमी परम भु मािथ भरपन ुर् पन िथयो। तर
ितमी सहायताका िन म्त परम भु मािथ भर नपरेको हुनाले राजा अरामका सिैनकहरू
ितमीबाट उ म्कए। 8 कूशीहरू अिन लबूीहरूको अत्यन्त िवशाल, श शाली
सनेा िथए। ितनीहरूिसत अनके रथ अिन सारिथहरू िथए। तर आसा त्यो िवशाल
श शाली सनेालाई परास्त गनर् सहायताका िन म्त ितमी परम भु मािथ भर पय
अिन परम भलुे ितमीलाई ितनीहरूलाई परास्त पानर् िदन ु भयो। 9 परम भकुो दिृ
पथृ्वीभ र ती मािनसहरूलाई हदे नजर रा हुुन्छ जो उहाँ ित िव सनीय छन ्
जस ारा उहाँले ती मािनसहरूलाई श शाली तलु्याउन सक्न ु हुन्छ। आसा, ितमीले
मखूर्ता पणू र् काम गय । यसथर् अब उ ान्त ितमीले य ु ग ररहन ु पनछ।”

10 आसा हनानी िसत उनले भनकेा कुरामा ोिधत भए। आसा यित पागल
भए िक ितनले हनानीलाई कैदखानामा बन्द ग रिदए। आसा त्यस बलेा कोही
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मािनसहरूिसत नीच र कठोरता पवूर्क वहार गथ।
11 आसाले शरुू दे ख अन्तसम्म गरेका कुराहरू यहूदा अिन इ ाएलका

राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन।् 12आसा राजा भएको उन्चालीस
वषर्मा ख ु ा कुहुने रोगले स्त भए। ितनको रोग अत्यन्त नरा ो िथयो तर
पिन ितनले परम भबुाट सहाएता खोजनेन।् आसाले वै हरूको सहायता खोज।े
13 आफ्नो राज्य कालको एकचालीसौं वषर्मा आसाको मतृ्य ु भयो अिन उनका
िपता-पखुाहरूिसत गािडए। 14 मािनसहरूले आसालाई ितनकै िचहानमा गािड िदए
जो ितनी आफैं ले दाऊदका शहरमा बनाएका िथए। मािनसहरूले ितनलाई पलङ्गमा
सतुाए जो मसालाहरू अिन िविभन्न कारका िमि त सगु न्धत पदाथर्हरू ारा
भ रएको िथयो। मािनसहरूले आसाका सम्मानका िन म्त िवशाल आगो बाल।े

17
यहोशापात यहूदाका राजा

1 यहोशापात आसाका स्थानमा यहूदाका नयाँ राजा भए। यहोशापात आसाका
छोरा िथए। यहोशापातले यहूदालाई श शाली तलु्याए जसमा िक ितनीहरू
इ ाएलको िवरू लडन सकून। 2 ितनले सिैनकहरूका दलहरू यहूदाका सबै
शहरहरूका िकल्लाहरूमा राख।े यहोशापातले यहूदामा अिन ितनका िपता आशाले
अिधकारमा लएका ए मैका शहरहरूमा सिैनकहरूको िकल्ला समहू लगाए।

3 परम भु यहोशापातका साथ हुनहुुन्थ्यो िकनभने यहोशापातले यौवन कालमा
आफ्ना पखुार् दाऊदले गरेका असल कुराहरू गरेका िथए। यहोशापातले बाल
मिूतर्हरूको अनसुरण गरेनन।् 4 यहोशापातले ितनका पखुार्हरूले अनसुरण गरेका
परमे रलाई खोज।े ितनले परमे रका आदशेहरू पालन गरे ितनी इ ाएलका
मािनसहरू बसकेा त रकाले बसनेन।् 5 परम भलुे यहोशापातलाई यहूदाका
श शाली राजा बनाउन ु भयो। यहूदाका सबै मािनसहरूले यहोशापातलाई
उपहारहरू ल्याउथँ।े यसथर् यहोशापातिसत शस्त धन सम्पि अिन सम्मान िथयो।
6 यहोशापातको हृदयले परम भकुो त रकामा आनन्द ा गरे। ितनले उच्च
स्थानहरू अिन अशरेा-स्तम्भहरू यहूदा दशेबाट बािहर िनका ल िदए।

7यहोशापातले आफ्ना मखुहरूलाई उपदशे िदनका िन म्त यहूदाका शहरहरूमा
पठाए। यहोशापातको शासनको ते ो वषर्मा यस्तो भयो। ती मखुहरू बनेहले,
ओबिदयाह, जकयार्ह, नतनले अिन मीकायाह िथए। यहोशापातले यी मखुहरू



2 इितहास 17:8 xxxv 2 इितहास 17:19

िसत लवेीहरूलाई पिन पठाए। 8 ती लवेीहरू शमायाह, नतन्याह, जबिदयाह,
असाहले, शमीरामोत, यहोनातान, अदोिनयाह तोिबयाह अिन तोब-अदोिनयाह
िथए। यहोशापातले एलीशामा र योराम पजूाहारीहरू पिन पठाए। 9 ती मखुहरू,
लवेीहरू अिन पजूाहारीहरूले यहूदामा मािनसहरूलाई िशक्षा िदए। ितनीहरू िसत
परम भकुो वस्थाहरूको पसु्तक िथयो। ितनीहरू यहूदाका सबै शहरहरूमा गए
अिन मािनसहरूलाई िशक्षा िदए।

10 यहूदा निजकका रा हरू परम भु िसत भयभीत िथए। त्यसै कारणले गदार्
ितनीहरूले यहोशापात िवरू य ु शरुू गरेनन।् 11 केही प लश्ती मािनसहरूले
यहोशापातलाई उपहारहरू ल्याए। ितनीहरूले यहोशापात कहाँ चाँदी पिन ल्याए
िकनभने ितनीहरू जान्दथे उनी अत्यन्त श शाली राजा हुन।् केही अरबी
मािनसहरूले यहोशापात कहाँ पशहुरूका बथानहरूपिन ल्याए। ितनीहरूले7,700
भडेाहरू अिन 7,700 बा ाहरू ितनी कहाँ ल्याए।

12 यहोशापात अिधक भन्दा अिधक श शाली भए। ितनले यहूदा दशेमा
िकल्लाहरू अिन भण्डार शहरहरू िनमार्ण गरे। 13 ितनले भण्डार शहरहरूमा
अनके आपिुतर्हरू राख।े अिन यहोशापातले यरूशलमेमा िशिक्षत सिैनकहरू राख।े
14 ती सिैनकहरू ितनीहरूका प रवार समहूमा सचूी ब िथए। यरूशलमेका ती
सिैनकहरूको सचूी यो होः

यहूदाका कुल समहूका सनेाध्यक्षहरू यी िथएः
अदना 3,00,000 सिैनकहरूका सनेाध्यक्ष िथए।
15 योहोहानान 2,80,000 सिैनकहरूका सनेाध्यक्ष िथए।
16 अमस्याह 2,00,000 सिैनकहरूका सनेाध्यक्ष िथए। अमस्याह िज ीका

छोरा िथए। अमस्याह परम भकुो सवेामा आफूलाई अपर्ण गनर्मा खशुी िथए।
17 िबन्यामीनका कुल समहूका सनेाध्यक्षहरू यी िथएः
एल्यादाका 2,00,000 सिैनकहरू िथए जसले धन,ु काँढ अिन ढालहरू

चलाउथँ।े एल्यादा अत्यन्त साहसी सिैनक िथए।
18 यहोसापात 1,80,000 मािनसहरूका अगवुा िथए जो य ु का िन म्त तयार

िथए।
19 ती सबै सिैनकहरू राजा यहोशापातका सवेा गथ। राजाका अन्य मािनसहरू पिन
परूा यहूदा दशेका िकल्लाहरूमा िथए।
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18
मीकायाले राजा आहाबलाई चतेाउनी िदन्छन ्

1 यहोशापात िसत शस्त धन-सम्पि अिन सम्मान िथयो। उसले आहाबिसत
उसको प रवारालाई िववाह गरेर स न्ध गरेका िथए। 2 केही वषर् पिछ, यहोशापात
आहाब िसत भटे गनर् साम रया शहरमा गए। आहाबले यहोशापात अिन ितनी िसत
भएका मािनसहरूका िन म्त धरैे भडेा अिन गाईहरू ब ल चढाए। आहाबले रामोत
िगलाद शहर मािथ आ मण गनर् यहोशापातलाई उत्सािहत तलु्याए। 3 आहाबले
यहोशापातलाई भन,े “तपाईं म िसत रामोत िगलाद मािथ आ मण गनर् जान ु हुन्छ?”
आहाब इ ाएलका राजा िथए अिन यहोशापात यहूदाका राजा िथए। यहोशापातले
आहाबलाई उ र िदए, “म तपाईं जस्तै हु ँ अिन मरेा मािनसहरू तपाईंका मािनसहरू
जस्तै हुन।् हामी य ु मा तपाईंको साथ िदनछेौं।” 4यहोशापातले आहाबलाई यो पिन
भन,े “तर पिहला हामी परम भबुाट सनं्दशे ा गरौं।”

5यसथर् राजा आहाबले अगमव ाहरू एकि त गरे 400 मािनसहरू। आहाबले
ितनीहरूलाई भन,े “हामी रामोत िगलाद शहरको िवरू लडाई गनर् जाऊँ िक
नजाऊँ?”

अगमव ाहरूले आहाबलाई उ र िदए, “जानहुोस,् िकनभने परमे रले
तपाईंलाई रामोत-िगलादलाई परास्त गनर् िदन ु हुनछे।”

6 तर यहोशापातले भन,े “के यहाँ परम भकुो अगमव ा कोही छन?् हामीले
परम भलुाई उहाँका एक अगमव ा ारा याचना गनर् आवश्यक छ।”

7 तब राजा आहाबले यहोशापातलाई भन,े “यहाँ अझ पिन एक छ।
हामी ितनी ारा परम भिुसत सोध्न सक्छौं। तर म यो मान्छेलाई घणृा गछुर्, िकनभने
परम भबुाट मरेो बारेमा ितनीिसत असल सनं्दशे किहल्यै हुदँनै। ितनीिसत मरेा िन म्त
सदवै नरा ो सनं्दशे हुन्छ। त्यो मान्छेको नाउँ मीकाया हो। ितनी ियम्लाका छोरा
हुन।्”

तर यहोशापातले भन,े “आहाब, तपाईंले त्यसो भन्न ु हुदँनै।”
8 तब राजा आहाबले आफ्ना एक अिधकारीलाई बोलाए र भन,े “चाँडो गर,

ियम्लाका छोरा मीकायालाई यहाँ ल्याऊ।”
9 आहाब इ ाएलका राजा अिन यहोशापात यहूदाका राजाले आफ्ना राज-

पोशाक लगाएका िथए। ितनीहरू साम रया शहरको सामनु्नकेो ारको निजक
िढकीमा आफ्ना िसहंासनमा बसकेा िथए। ती 400 जना अगमव ाहरू दइु
राजाहरूका सामनु्ने आफ्ना सनं्दशे भनीरहकेा िथए। 10 िसदिकयाह केनान नाउकँा
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का छोरा िथए। िसदिकयाहले फलामका केही सींङ्गहरू बनाएका िथए।
िसदिकयाहले भन,े “यही हो जो परम भलुे भन्न ु हुन्छः ‘तपाईंहरूले यी फलामका
सींङ्गहरू अरामी मािनसहरूलाई ितनीहरू ध्वशं नहुञ्जले घोच्नलाई योग गन ुर्
हुनछे।’ ”

11सबै अगमव ाहरूले एकै कुरा भन।े ितनीहरूलेभन,े “रामोत िगलाद शहरमा
जान ु होस।् तपाईंहरूले सफलता पाउन ु हुनछे अिन िज ु हुनछे। परम भलुे राजालाई
अरामी मािनसहरूलाई परास्त पानर् िदन ु हुनछे।”

12 मीकायालाई लन गएका सनं्दशे वाहकले ितनलाई भन,े “मीकाया, सनु,
सबै अगमव ाहरूले एकै कुरा भन।े ितनीहरू राजाले सफलता ा गन ुर् हुनछे भनी
भन्दै छन।् यसथर् ितनीहरूले जे भन्दै छन ् त्यही कुरा भन। ितमीले पिन रा ो कुरा
भन।”

13 तर मीकायाले भन,े “परम भु जीिवत हुनहुुन्छ भन्ने कुरा सत्य भएझै म
त्यही मा भन्न सक्छु जो मरेा परमे रले भन्न ु हुन्छ।”

14 तब मीकाया राजा आहाब कहाँ आए। राजाले ितनलाई भन,े “मीकाया य ु
गनर्का िन म्त हामी रामोत-िगलाद शहर जान ु िक नजान?ु” मीकायाले उ र िदए,
“जान ु होस ् अिन आ मण गन ुर् होस।् परमे रले तपाईंलाई ती मािनसहरूमािथ
परास्त गनर् िदन ु हुनछे।”

15 राजा आहाबले मीकायालाई भन,े “धरैे पल्ट मलैे ितमीलाई परम भकुो
नाउमँा मलाई सत्य मा भन भनी ितज्ञा गराएको िथएँ।”

16 तब मीकायाले भन,े “मलैे इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई पवर्तहरूमा
छ रएका दखेें। ितनीहरू गोठाला िबनाका भडेाहरू जस्तै िथए। परम भलुे भन्नभुयो,
‘ितनीहरूका कुनै अगवुा छैन। त्यके लाई सकुशल घर फिकर् न दऊे।’ ”

17 आहाब, इ ाएलका राजाले यहोशापातलाई भन,े “मलैे तपाईंलाई भनकेो
िथएँ िक मीकायािसत परम भबुाट मरेो बारेमा रा ो सनं्दशे हुदँनै। ितनीिसत मरेो
बारेमा नरा ो सनं्दशे मा हुन्छ।”

18 मीकायाले भन,े “परम भकुो सनं्दशे सनु्नहुोसः् मलैे परम भलुाई उहाँको
िसहंासनमा ब ु भएको दखेें। स्वगर्का सम्पणूर् सनेाहरू उहाँका व रप र उिभएका
िथए, कोही उहाँका दे िेतर कोही उहाँको दािहनिेतर। 19 परम भलुे भन्नभुयो,
‘इ ाएलका राजा आहाबलाई रामोत िगलाद शहर मािथ आ मण गनर् कसले
फसाउलँा जसमा िक ितनलाई त्यहाँ मा रयोस?्’ परम भकुो व रप र उिभने
िविभन्न आत्माहरूले िभन्न िभन्न कुराहरू भन।े 20 तब एउटा आत्मा आए अिन
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परम भकुो सामनु्ने अिभए। त्यो आत्माले भन,े ‘आहाबलाई म छल गन छु।’
परम भलुे त्यो आत्मालाई सोध्न ु भयो, ‘कसरी?’ 21 त्यो आत्माले उ र िदए, ‘म
बािहर जान्छु अिन आहाबका अगमव ाहरूका मखुमा झ ूठँो बोल्ने आत्मा हुनछुे।’
अिन परम भलुे भन्नभुयो, ‘त ँआहाबलाई छल गनर्मा सफल हुनछेस।् यसथर् बािहर
जा अिन यसै गर।’ ”

22“अब हरे आहाब, परम भलुे तपाईंका अगमव ाहरूको मखुमा झ ूठँो बोल्ने
आत्मा हा लिदन ु भएको छ। परम भलुे तपाईंलाई नरा ो हुनछे भनी भन्न ु भएको
छ।”

23 त्यसपिछ िसदिकयाह मीकाया भएकहाँ गए अिन अनहुारमा िहकार्इिदए।
िसदिकयाहका िपताको नाउँ कनान िथयो। िसदिकयाहले भन,े “मीकाया,
परम भकुा आत्मा कुन बाटो गयो जब त्यो तिँसत कुरागनर् म दे ख गयो?”
24 मीकायाले उ र िदए, “िसदिकयाह ितमी िभ को एक कोठामा लकु्न गएको
िदन ितमीले थाहा पाउनछेौ।”

25 तब राजा आहाबले भन,े “मीकायालाई लजैाऊ अिन त्यसलाई शहरका
शासक आमोन अिन राजाका छोरा योआशकहाँ पठाई दऊे। 26 आमोन अिन

योआशलाई भन, ‘राजा यो भन्नहुुन्छः मीकायालाई कैदखानामा हा लदऊे। उसलाई
केही नदऊे खाली एउटा कैदीहरूलाई िदने रोटी र पानी बाहके जबसम्म म य ु बाट
सरुक्षा िसत फकर आउँिदन।’ ”

27 मीकायाले उ र िदए, “आहाब, यिद तपाईं य ु बाट सरुक्षा िसत फिकर् एर
आउन ु भयो भने तब परम भु म ारा बोल्न ु भएको होइन।” उनले भने सबै ितमी
मािनसहरु पिन मरेो कुरा सनु।

रामोत-िगलादमा आहाब मा रए
28 यसथर् इ ाएलका राजा आहाब अिन यहूदाका राजा यहोशापातले रामोत-

िगलाद शहर मािथ आ मण गरे। 29 राजा आहाबले यहोशापातलाई भन,े “म
लडाइँमा जानकुो अिघ आफ्नो रूप प रव र्न गछुर्। तर तपाईं तपाईंको आफ्नै राज
ब लगाउन ु होस।्” यसथर् आहाब इ ाएलका राजाले आफ्नो रूप प रव र्न गरे
अिन दइु राजाहरू य ु मा गए।

30 अरामका राजाले आफ्ना रथका सनेापितहरूलाई आदशेिदए। ितनले
ितनीहरूलाई भन,े “कुनै िसत नलड चाहे जितकै महान वा तचु्छ होस।्
तर आहाब, इ ाएलका राजािसत मा य ु गर।” 31 जब रथका सनेापितहरूले
यहोशापातलाई दखेे ितनीहरूले ठान,े “त्यहाँ इ ाएलका राजा आहाब छन।्”



2 इितहास 18:32 xxxix 2 इितहास 19:7

ितनलाई आ मण गनर् ितनीहरू यहोशापात ितर फक। तर यहोशापात कराए
अिन परम भलुे ितनलाई सहायता गन ुर् भयो। परमे रले रथका सनेापितहरूलाई
यहोशापात दे ख टाढा हुन िदन ु भयो। 32 जब ितनीहरूले दखेे िक यहोशापात
इ ाएलका राजा होइनन ्तब ितनीहरूले ितनलाई खे छाड।े

33 तर एक सिैनकले केही कुरामा ल य नगरी आफ्ना धनबुाट एक काँढ हान।े
त्यो काँढले आहाब, इ ाएलका राजालाई लाग्यो। त्यसले आहाबको कवचको
खलु्ला भागमा लाग्यो। आहाबले आफ्ना रथका सारािथलाई भन,े “घमु, अिन
मलाई य ु बाट बािहर लजैाऊ। मलाई चोट लाग्यो।” 34 त्यस िदन अत्यन्त िभषण
य ु भयो। आहाब आफै उसको रथमा उिभए अिन साँझसम्म अरामीहरूको सामना
ग ररह।े तब सयूार्स्त हुदँा, आहाबको मतृ्य ु भयो।

19
1यहूदाका राजा यहोशापात कुशलै आफ्ना घर यरूशलमेमा फिकर् आए। 2 दश

यहेू यहोशापातलाई भटे्न आए। यहेूका िपताको नाउँ हनानी िथयो। यहेूले राजा
यहोशापातलाई भन,े “िकन तपाईंले नरा ा मािनसहरूलाई सहायता गन ुर् भयो? िकन
तपाईंले ती मािनसहरूलाई मे गन ुर् हुन्छ जो परम भलुाई घणृा गछर्न?् परम भुतपाईं
िसत ोिधत हुन ु भएको कारण त्यही हो। 3 तर तपाईंको जीवनमा केही असल
कुराहरू छन।् तपाईंले अशरेा-स्तम्भहरू यो दशेबाट हटाउन ु भयो, अिन तपाईंले
तपाईंको हृदयबाट परमे रको अनसुरण गन िन य गन ुर् भयो।”

यहोशापातले न्यायकतार्हरू चनुे
4 यहोशापात यरूशलमेमा बस्थ।े उनी मािनसहरूिसत रहन बशेबा शहर दे ख

लएर ए मैको पहाडी दशेसम्म गए। यहोशापातले ितनीहरूलाई ितनीहरूका िपता-
पखुार्हरूले अनसुरण गरेका परम भु परमे र तफर् फकार्एर ल्याए। 5 यहोशापातले
यहूदामा न्यायकतार्हरू चनु।े ितनले न्यायकतार्हरू यहूदाका त्यके िकल्लामा
रहनका िन म्त चनु।े 6 योशापातले ती न्यायक ार्हरूलाई भन,े “तपाईंहरू जे
गन ुर्हुन्छ त्यसमा होिशयार हुनहुोस,् िकनभने तपाईंहरूले मािनसहरूका िन म्त न्याय
ग ररहन ुभएको होईन तर परम भकुो िन म्त न्याय गन ुर् हुदँछै। परम भु तपाईंहरूिसत
हुनहुुन्छ जब तपाईंले केही िनणर्य गन ुर्हुन्छ। 7 अब तपाईंहरू त्यके परम भिुसत
डराउन ु पछर्। तपाईंहरूले जे गन ुर् हुन्छ सावधान हुनहुोस ् िकनभने परम भु हा ा
परमे र न्यायी हुनहुुन्छ। परम भलुे कुनै पिन लाई अक लाई भन्दा
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अिधक महत्वपणूर् ठानरे वहार गन ुर् हुन्न। अिन उहाँ आफ्ना िनणर्य बद्ली गनर्को
िन म्त धन स्वीकार गन ुर् हुन्न।”

8 अिन यरूशलमेमा, यहोशापातले केही लवेीहरू, पजूाहारीहरू अिन इ ाएली
प रवारहरूका अगवुाहरूलाई न्यायकतार् हुन चनु।े मािनसहरूले यरूशलमेमा ब े
मािनसहरूका समस्याहरू समाधान गनर्का िन म्त परम भकुो िनयम योग गन ुर् पन
िथयो। तब ितनीहरू यरूशलमेमा फकर आए। 9 यहोशापातले ितनीहरूलाई आदशे
िदए। यहोशापातले भन,े “तपाईंहरूले सम्पणूर्हृदयले िव सनीय रूपले सवेा गन ुर्
पछर्। तपाईंहरू परम भिुसत डराउन ु पछर्। 10 तपाईंहरूले हत्या, िनयम, आदशे,
िविध वा केही अन्य िनयमको बारेमा म ु ा पाउन ु हुनछे। यी सबै म ु ाहरू तपाईंहरूका
शहरहरू ितर ब े तपाईंका भाइहरूबाट आउने छन।् ितमीहरूले मािनसहरूलाई
चतेाउनी िदन ु पछर्। ित ा सबै म ु ाहरूको िशक्षाहरू पालन गन ुर् पछर्। न भने ितनीहरू
परमे रको सामनु्ने दोषी हुनछेन।् यिद ितमीहरूले िव ासयोग्य भएर सवेा गदनौ
भने परम भु ितमीहरू अिन ितमीहरूको दाज्य-ूभाईहरूिसत ोिधत हुनहुुनछे। यस्तो
गन ुर्होस ्तब तपाईंहरू दोषी हुनहुुने छैन।

11“अमयार्ह मखु्य पजूाहारी हुन।् ितनी परम भु सम्बन्धी सबै कुरामा तपाईंहरू
मािथ रहनछेन।् अिन जबिदयाह राजा सम्बन्धी सबै कुरामा तपाईंहरू मािथ रहनछेन।्
जबिदयाहका िपताको नाउँ इश्माएल हो। जबिदयाह यहूदा कुल समहूका एक
मखु हुन।् लवेीहरूले पिन तपाईंहरूको िन म्त लखेापालको रूपमा सवेा गन छन।्

तपाईंहरूले गन सबै काममा साहस गन ुर् होस।् परम भु ितनीहरूसाथ रहून ् जसले
त्यही गछर् जे उिचतछ।”

20
यहोशापातले य ु को सामना गछर्न ्

1 पिछ मोआबी, अम्मोनी अिन केही िमनईु मािनसहरू यहोशापातिसत य ु शरुू
गनर् आए। 2 केही मािनसहरू आए अिन यहोशापातलाई भन,े “एदोमबाट एक
िवशाल सनेा तपाईंको िवरू आउँदछै। ितनीहरू खारा समु को पल्लो छेउबाट
आउँदछैन।् ितनीहरू हसासोन-तामारमा आइसकेका छन।्” (हासासोन-तामारलाई
एन-गदी पिन भिनन्छ।) 3 यहोशापात भयभीत भए अिन के गन ुर् पन भनी ितनले
परम भिुसत सोध्ने िन य गरे। ितनले यहूदाका हरेकलाई उपवासको िन म्त
समयको घोषणा गरे। 4 यहूदाका मािनसहरू परम भिुसत सहायताको याचना गनर्
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एक साथ भलेा भए। ितनीहरू यहूदाका सबै शहरहरूबाट परम भलुाई सहायता माग्न
आए। 5 यहोशापात नयाँ आगँनको सामनु्ने परम भकुो म न्दरमा िथए। ितनी यहूदा
अिन यरूशलमेका मािनसहरूको सभामा उिभए। 6 ितनले भन,े

“हा ा पखुार्हरूका परम भु परमे र, तपाईं स्वगर्मा परमे र हुनहुुन्छ।
तपाईंले सबै रा हरूका सबै दशेहरूमािथ शासन गन ुर् हुन्छ। तपाईंिसत श
अिन बल छन।् कुनै तपाईंको िवरू उठ्न स ै न। 7 तपाईं हा ा परमे र
हुनहुुन्छ। तपाईंले यो दशेमा ब े मािनसहरूलाई छोडन बाध्य तलु्याउन ु भयो।
तपाईंले तपाईंका इ ाएली मािनसहरूका सामनु्ने यो काम गन ुर् भयो। तपाईंले यो
दशे सदाको िन म्त अ ाहामका सन्तानहरूलाई िदन ुभयो। अ ाहम तपाईंका िम
िथए। 8अ ाहमका सन्तानहरू यो दशेमा बस्थे अिन ितनीहरूले तपाईंको नाउमँा
एउटा म न्दर िनमार्ण गरे। 9 ितनीहरूलेभन,े ‘यिद हामी मािथ क आइपरे अथार्त
तरवार, दण्ड, रोग वा अिनकाल, हामी यो म न्दरको सामनु्ने अिन तपाईंको
सामनु्ने उिभने छौं। तपाईंको नाउँ यो म न्दरमा छ। हामी तपाईंलाई पकुान छौं
जब हामी क मा पछ । त्यसबलेा तपाईंले हा ो िबन्ती सिुनिदन ु हुनछे अिन
हामीलाई बचाउनँ ु हुनछे।’

10 “तर अिहल,े अम्मोन, मोआब अिन सईेर पवर्तका मािनसहरू यहाँ
आएका छन।् तपाईंले त्यस बलेा इ ाएलका मािनसहरूलाई ितनीहरूको दशेमा
जानिदनभुएन जब इ ाएलका मािनसहरू िम दशेबाट आए। यसथर् इ ाएलका
मािनसहरू फिकर् एका िथए अिन ती मािनसहरूलाई ध्वशं गरेका िथएनन।्
11 तर हने ुर्होस ् ितनीहरूलाई ध्वशं नगरेकोमा ती मािनसहरूले हामीलाई कस्तो
कारको परुस्कार िदए। ितनीहरू हामीलाई तपाईंको भिूमदे ख िनकाल्न वाध्य

तलु्याउन आएका छन।् तपाईंले यो भिूम हामीलाई िदन ुभयो। 12 हा ा परमे र,
ितनीहरूलाई दण्ड िदन ु होस।् यो िवशाल सनेाको िवरू हा ो केही श छैन,
जो हामी िवरू आउँदछैन।् के गन ुर् पन सो हामी जान्दनैौं। त्यसै कारणले हामी
सहायताका िन म्त तपाईं ितर हदेर्छौं।”

13 यहूदाका समस्त मािनसहरू ितनीहरूका बालकहरू, प ीहरू अिन छोरा-
छोरीहरू परम भकुो सामनु्ने उिभए। 14 तब परम भकुो आत्मा यहजीएल मािथ
उि ए। यहजीएल जकयार्हका छोरा िथए। जकयार्ह बनायाहका छोरा िथए।
(बनायाह यीएलका छोरा अिन यीएल मतन्याहका छोरा िथए।) यहजीएल एक
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लवेी अिन आसापका सन्तान िथए सभाको माँझमा। 15 यहजीएलले भन,े “मरेो
कुरा सनु्नहुोस ् राजा यहोशापात, यहूदा अिन यरूशलमेमा ब े समस्त मािनसहरू।
परम भलुे तपाईंलाई यसो भन्न ु हुन्छः ‘यो िवशाल सनेाको बारेमा भयभीत पिन
नहोऊ सतुार् पिन नगर िकनभने यो य ु ितमीहरूको य ु होइन। यो परमे रको य ु
हो। 16 भो ल त्यहाँ तल जाऊ अिन ती मािनसहरूिसत य ु गर। ितनीहरू सीसको
उकालो भएर मािथ आउने छन।् ितमीहरूले ितनीहरूलाई यरूएल मरूभिूमको अक
छेऊमा भएको बेंसीको छेउमा भटे्नछेौ। 17 यो य ु मा ितमीहरूले लड्न ु पनछैन।
आफ्ना स्थानहरूमा सदुढृ भएर बस। परम भलुे ितमीहरूलाई बचाउनँ ु भएको
ितमीहरूले दे छेौ। यहूदा अिन यरूशलमे नडराऊ। सतुार् नगर। परम भु ितमीहरू
साथ हुनहुुन्छ, यसथर् ती मािनसहरूको िवरू भो ल जाऊ।’ ”

18 यहोशापात तल िनहु रए। ितनको िशरले भईू छोयो। अिन यहूदाका सबै
मािनसहरू र यरूशलमेमा ब े मािनसहरू परम भकुो सामनु्ने झकेु। अिन ितनीहरू
सबलैे परम भकुो उपासना गरे। 19 कहात प रवार समहूका अिन कोरह प रवार
समहूका लवेीहरू इ ाएलका परम भु परमे रको स्तिुत गनर्का िन म्त उिभए।
परम भकुो स्तिुत गदार् ितनीहरूको आवाज एकदमै चक िथयो।

20 यहोशापातका सनेाहरू िबहानै तको मरूभिूम ितर गए। ितनीहरू जसै िहडंन
थाले यहोशापात उठे र भन,े “यहूदाका मािनसहरू अिन ितमी यरूशलमेका
मािनसहरू मरेो कुरा सनु। परम भु ित ा परमे र मािथ िव ास राख अिन तब सदुढृ
रहनछेौ। परम भकुा अगमव ाहरूमा िव ास गर। ितमीहरू सफल हुनछेौ।”

21 यहोशापातले मािनसहरूलाई उत्सािहत तलु्याए अिन िनदशन िदए। त्यसपिछ
ितनले परम भकुा िन म्त गायकहरू चनु।े ती गायकहरूलाई परम भु ित स्तिुत
अपर्ण गनर्लाई चिुनएका िथए िकनभने उहाँ पिव आ यर्जनक हुनहुुन्छ। ितनीहरू
सनेाका अिघ िहडंे अिन परम भकुो स्तिुत गरे। ितनीहरूले गीत गाए,

“परम भकुो स्तिुत गर!
िकनभने उहाँको मे सदा-सवर्दा रिहरहन्छ।”

22 जसै ती मािनसहरूले गाउन र परमे रको स्तिुत गनर् शरुू गरे, परम भलुे
अम्मोनी, मोआबी अिन सईेर पवर्तका मािनसहरू मािथ ग ु आ मण चलाइ िदन ु
भयो। ती, मािनसहरू िथए जो यहूदा मािथ आ मण गनर् आएका िथए। 23अम्मोनी
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अिन मोआबीहरू सईेर पवर्तबाट आएका मािनसहरूिसत लड्न थाल।े अम्मोनी
अिन मोआबीहरूले सइेर पवर्तका मािनसहरूलाई मारे अिन न ग र िदए। सइेरका
मािनसहरूलाई मारे पिछ ितनीहरूले एक अकार्लाई मारे।

24 यहूदाका मािनसहरू मरूभिूममा भएको पहरा राखकेो िकल्लमा आइपगु।े
ितनीहरूले श कुा िवशाल सनेालाई खोज।े तर ितनीहरूले केवल मतृ शरीरहरू मा
भइँूितर लिडरहकेा दखे।े कोही पिन जीिवत िथएनन।् 25 यहोशापात अिन ितनका
सनेा ती शरीरहरूबाट मलू्यवान चीजहरू लन आए। ितनीहरूले अनके पशहुरू,
धन, ब अिन मलू्यवान चीजहरू पाए। यहोशापात अिन उनका सनेाले ती बस्तहुरू
आफ्नै िन म्त लग।े ती चीजहरू यहोशापात अिन ितनका मािनसहरूले बोक्न सक्ने
भन्दा अिधक िथए। ितनीहरूले मतृ शरीरहरूबाट मलू्यवान चीजहरू लानलाई तीन
िदन लगाए, िकनभने चीजहरू अिधक िथए। 26 चौथो िदनमा यहोशापात अिन
ितनका सनेाले बराका उपत्यकामा भटे गरे। ितनीहरूले त्यस स्थानमा परम भकुो
स्तिुत गरे। त्यसै कारणले मािनसहरूले त्यस स्थानलाई आज पिन “बराका बेंसी”
भन्छन।्

27 त्यसपिछ यहोशापातले यहूदा अिन यरूशलमेका मािनसहरूलाई यरूशलमेमा
फकार्एर ल्याए। परम भलुे ितनीहरूलाई अत्यन्त खशुी तलू्याउन ु भयो।, िकनभने
ितनीहरूका श हुरू परास्त भए। 28 ितनीहरू वीणा, सारङ्गी अिन तरुहीहरू सिहत
यरूशलमे आए अिन परम भकुो म न्दरमा गए।

29 सबै निजकका राज्यहरू परम भु दखेी भयभीत भएर डराए िकनभने
ितनीहरूले सनुे िक इ ाएलका श हुरूको िवरू परम भु आफैं लड्न ु भएको
िथयो। 30 त्यसै कारणले गदार् यहोशापातका राज्यमा शा न्त िथयो। यहोशापातका
परमे रले ितनलाई ितनका चारै ितर शा न्त दान गन ुर् भयो।

यहोशापातको शासनको अन्त
31 यहोशापातले यहूदादशे मािथ शासन गरे। यहोशापात पैंतीस वषर्का िथए जब

ितनले शासन गनर् शरुू गरे। ितनले पच्चीस वषर्सम्म यरूशलमेमा शासन गरे। ितनकी
आमाको नाउँ अजबूा िथयो। अजबूा िशल्हीकी छोरी िथइन।् 32यहोशापातले ठीक
कारले आफ्ना िपता आसाले जस्तै जीवन िजए। यहोशापातले आसाको त रका

अनसुरण गनर् छाडनेन।् यहोशापातले परम भकुो दिृ मा ठीक कायर् गरे। 33 तर
उच्च स्थानहरूलाई हटाइएन। अिन मािनसहरूले आफ्ना हृदय आफ्ना पखुार्हरूले
अनसुरण गरेका परमे रको अनसुरण गनर् दे ख हटाएनन।्
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34 यहोशापातले शरुू दखेी अन्तसम्म गरेका अन्य कुराहरू हनानीका छोरा
यहेूका अिधका रक उल्लखेमा ले खएका छन।् यी कुराहरूको नकल गरेर
इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा सलंग्न ग रएका छन।्

35 पिछ यहूदाका राजा यहोशापातले इ ाएलका राजा अहस्याहिसत सं न्ध
गरे। अहस्थाले नरा ो गरे। 36 तश शमा जाने जहाजहरू िनमार्ण गनर्का िन म्त
यहोशापात अहस्याहिसत िमल।े ितनीहरूले जहाजहरू एसोन-गबेरे शहरमा बनाए।
37 तब एलाजार यहोशापातको िवरू बोल।े एलाजारका िपताको नाउँ दोदाबाहु
िथयो। एलाजार मरेशा शहरका िथए। ितनले भन,े “यहोशापात तपाईं अस्याहिसत
िमल्न ु भयो, त्यसै कारणले परम भलुे तपाईंका कायर्हरू न ग रिदन ु हुनछे।”
जहाजहरू भ त्कए, यसथर् यहोशापात अिन अहस्याह ितनीहरूलाई ताश श पठाउन
समथर् भएनन।्

21
1 तब, यहोशापातको मतृ्य ु भयो अिन ितनका पखुार्हरूिसत गािडए। ितनलाई

दाऊदका शहरमा गािड िदए। योराम यहोशापातको स्थानमा नयाँ राजा भए। योराम
यहोशापातका छोरा िथए। 2 योरामका भाइहरू अजयार्ह, यहीएल, जकयार्ह,
अजयार्ह, मीकाएल अिन शपत्याह िथए। ती हरू यहोशापातका छोराहरू
िथए। यहोशापात यहूदाका राजा िथए। 3 यहोशापातले आफ्ना छोराहरूलाई
चाँदीका, सनुका अिन बहुमलू्य बस्तहुरूका अनके उपहारहरू िदए। ितनले यहूदाका
सदुढृ िकल्लाहरू पिन ितनीहरूलाई िदए। तर यहोशापातले राज्य योरामलाई िदए
िकनभने योराम ितनका सबै भन्दा जठेा छोरा िथए।

योराम, यहूदाका राजा
4 योरामले आफ्ना िपताका राज्य लए अिन स्वयमं ्लाई श शाली तलु्याए।

त्यसपिछ ितनले आफ्ना सबै भाइहरूलाई मानर् भनी तरवारको योग गरे। ितनले
इ ाएलका केही मखुहरूलाई पिन मारे। 5 योराम ब ीस वषर्का हुदँा ितनले
शासन गनर् शरुू गरे। उसले आठ वषर् यरूशलमेमा शासन गरे। 6 ितनले इ ाएलका
राजाहरूले बाँचकेा जीवन जस्तै जीवन िजए। ितनी त्यसरी नै बाँचे जसरी आहाबका
प रवार बाचकेा िथए। यसो भएको कारण के हो भने योरामले आहाबकी छोरीलाई
िववाह गरेरे परम भकुो दिृ मा नरा ो काम गरे। 7 तर परम भलुे दाऊदका
प रवारलाई न गन ुर् भएन िकनभने परम भलुे दाऊदसगँ करार गन ुर् भएको िथयो।
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परम भलुे दाऊद अिन ितनका छोरा छोरीहरूका िन म्त एक दीप सवर्दा जलाइ रा े
वचन िदन ु भएको िथयो।

8 योरामको समयमा, एदोम यहूदाको िवरू बागी भए अिन यहूदाका
अिधकारबाट एदोम छु यो। एदोमका मािनसहरूले आफ्नो लािग राजा आफै
चनु।े 9 यसथर् योराम आफ्ना समस्त सनेापितहरू अिन रथहरू सिहत एदोममा गए।
एदोमी सिैनकले योराम अिन ितनका रथ-सनेापितहरूलाई घरेे। तर योरामले राती
य ु गरेर एदोमीहरूमािथ आ मण गरे। 10 त्यस समय दे ख अिहलसेम्म एदोम दशे
यहूदाका िवरू िव ोही रहकेो छ। लब्ना शहरका मािनसहरू पिन योरामका िवरू
भए। यस्तो भयो िकनभने योरामले परम भु परमे रलाई त्याग गरे। उहाँ योरामका
पखुार्हरूले अनसुरण गरेका परमे र हुनहुुन्छ। 11योरामले यहूदाका पहाडहरूमािथ
उच्च स्थानहरू पिन िनमार्ण गरे। योरामले यरूशलमेका मािनसहरूलाई ती कामहरू
गनर्बाट रोके जो परमे र चाहन ु हुन्थ्यो। ितनले यहूदाका मािनसहरूलाई परम भु
दे ख टाढा डो ाए।

12 योरामले ए लया अगमव ाबाट एउटा सनं्दशे पाए। सनं्दशेमा यो भिनएको
छः

“परम भु परमे रले भन्न ु भएको कुरा यस्तो छ। उहाँ तपाईंका िपता
दाऊदले अनसुरण गरेका परमे र हुनहुुन्छ। परम भु भन्नहुुन्छ, ‘योराम, त ँ
तरेा िपता यहोशापात जनु कारले बसे त्यस कारले बिसनस।् त ँ त्यस कारले
बिसनस ्जनु कारले यहूदाका राजा आसा बस।े 13 तर त ँ इ ाएलका राजाहरू
जस्तै िजइस ् तैंले यहूदा अिन यरूशलमेका मािनसहरूलाई, परमे र दे ख
अिव ासीहरू हुने कारण बनाईस।् आहाब अिन ितनका प रवारले त्यसै गरे।
ितनीहरू परमे र ित अिव सनीय िथए। तैंले तरेो भाइहरूलाई मा रस।् जो
त ँ भन्दा असल िथए। 14 यसकारण अब परम भलुे चाँडै तरेा मािनसहरूलाई
अिधक दण्डबाट द ण्डत तलु्याउने छन।् परम भलुे तरेा छोरा-छोरी, प ीहरू
अिन तरेा सबै सम्पि लाई दण्ड िदन ु हुनछे। 15 तलँाई पटेको भयानक रोग
लाग्ने छ। त्यो हरेक िदन झन-झन नरा ो हुनछे। त्यसपिछ तरेो भयानक रोगको
कारणले आन् ा भ ुडँी बािहर िनस्कनछे।’ ”

16 परम भलुे कूशी मािनसहरूका छेउ छाउमा ब े प लश्ती अिन आरबी
मािनसहरूलाई योराम ित ोिधत तलु्याइ िदन ु भयो। 17 ती मािनसहरूलाई यहूदा
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दशे मािथ आ मण गरे। ितनीहरूले राजमहलका सबै सम्पि हरू अिन योरामका
छोराहरू एवं प ीहरू लग।े योरामका कान्छा छोरा मा छािडए। योरामका कान्छा
छोराको नाउँ यहोआहज* िथयो।

18 ती घट्नाहरू घटे पिछ परम भलुे योरामको भुडँीमा यस्तो रोग उत्पन्न
ग रिदन ु भयो जसलाई िनको पानर् सिकंदनै िथयो। 19 तब दइु वषर् पिछ रोगको
कारणले योरामको आन् ा-भुडँी बािहर िन क्लयो। ितनी नरा ो पीढाले मरे।
मािनसहरूले योराम ित सम्मान जनाउन ितनका िपताको सम्मानको िन म्त जस्तै
िवशाल ज्योित बालनेन।् 20 योराम ब ीस वषर्का िथए जब ितनी राजा भए। ितनले
आठवषर्सम्म यरूशलमेमा शासनगरे। जब योरामको मतृ्य ु भयो तब कुनै
दःु खत भएनन।् मािनसहरूले योरामलाई दाऊदको शहरमा गाड,े तर राजाहरूलाई
गािडने िचहानमा होइन।

22
अहज्याह यहूदाका राजा

1 यरूशलमेका मािनसहरूले अहज्याहलाई योरामको स्थानमा नयाँ राजा चनु।े
अहज्याह योरामका कान्छा छोरा िथए। योरामको छाउनीमा आ मण गनर् आउने
अरबी मािनसहरूिसत आएका मािनसहरूले योरामका सबै ठूला छोराहरू मा र
िदएका िथए। यसथर् अहज्याहले यहूदामा शासन गनर् थाल।े 2 अहज्याह 22
वषर्का िथए जब ितनले शासन चलाउन शरुू गरे। अहज्याहले यरूशलमेमा एक
वषर् शासन गरे। ितनकी आमाको नाउँ अतल्याह िथयो। अतल्याहका िपताको
नाउँ ओ ी िथयो। 3 अहज्याह पिन आहाबका प रवार बसकैे कारले बस।े ितनी
त्यस कारले बसे िकनभने ितनकी आमाले ितनलाई नरा ा कुराहरू गनर् उत्सािहत
तलु्याइन।् 4अहज्याहले परम भकुो दिृ मा नरा ा कामहरू गरे। त्यस्तै नै आहाबका
प रवारले गरेका िथए। आहाबका प रवारले अहज्याहका िपताको मतृ्य ु भएपिछ
अहज्याहलाई सल्लाह िदए। ितनीहरूले अहज्याहलाई नरा ो सल्लाह िदए। त्यही
नरा ो सल्लाहले ितनलाई मतृ्य ु तफर् डोयार्यो। 5 अहज्याहले आहाबका प रवारले
ितनलाई िदएका सल्लाह अनसुरण गरे। अहज्याह राजा योराम साथ रामोत िगलाद
शहर तफर् अरामका राजा हजाएलको िवरू य ु गनर् गए। योरामका िपताको नाउँ
आहाब िथयो जो इ ाएलका राजा िथए। तर अरामीहरूले योरामलाई य ु मा घाइते
* 21:17: “ ”
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तलु्याए। 6योराम िनको हुनका िन म्त िय ले शहर फक गए। ितनी रामोतमा घाइते
भए जब ितनी अरामका राजा हजाएल िवरू लड।े तब अहज्याह योरामिसत भटे
गनर् िय ले गए। अहज्याहका िपताको नाउँ यहूदाका राजा योराम िथयो। योरामका
िपताको नाउँ आहाब िथयो। योराम िय ले शहरमा िथए िकनभने ितनी घाइते भएका
िथए।

7 परमे रले त्यसबलेा अहज्याहको मतृ्य ु गराउन ु भयो जब ितनी योरामलाई
भटे्न गए। अहस्याह आइपगुे अिन योरामिसत यहेूलाई भटे्न गए यहेूका िपताको
नाउँ िनम्शी िथयो। परम भलुे आहाबका प रवारलाई न गनर् यहेूलाई चनु्न ु भयो।
8 यहेूले आहाबका प रवारलाई दण्ड िदइरहकेा िथए। यहेूले यहूदाका मखुहरू
अिन अहज्याहका आफन्तहरू, जो अहज्याहका सवेा गद िथए ितनीहरूलाई भे ाए।
यहेूले यहूदाका मखुहरू अिन अहज्याहका आफन्तहरूलाई मा रिदए। 9 त्यसपिछ
यहेूले अहज्याहलाई खोज।े यहेूका मािनसहरूले ितनलाई प े जब ितनी साम रया
शहरमा लकु्ने कोिशश ग ररहकेा िथए। ितनीहरूले अहज्याहलाई यहेूकहाँ ल्याए।
ितनीहरूलेअहज्याहलाई मारे अिन ितनलाई गािडिदए। ितनीहरूलेभन,े “अहज्याह
यहोशापातका सन्तान िथए। यहोशापातले सम्पणूर् हृदयले परम भकुो अनसुरण
गरे।” अहज्याहको प रवारमा कोही पिन यहूदाका राज्यलाई शासन गन श शाली
िथएन।

रानी अतल्याह
10 अतल्याह अहज्याहको आमा िथइन।् जब ितनले आफ्ना छोराको मतृ्य ु

भएको दे खन ् तब ितनले यहूदामा राजाका सबै छोरा-छोरीहरूलाई मा रिदइन।्
11 तर यहोशबेाले अहज्याहका छोरा योआशलाई लिगन ्अिन ितनलाई लकुाइन।्
यहोशबेाले योआश अिन ितनकी ससुारेलाई िभ ी शयनकक्ष िभ रा खन।् यहोशबेा
राजा योरामकी छोरी िथइन।् ितनी यहोयादा की प ी पिन िथइन।् यहोयादा
एक पजूाहारी िथए। अिन यहोशबेा अहज्याहकी बिहनी िथइन।् अतल्याहले
योआशलाई मा रनन ् िकनभने यहोशबेाले ितनलाई लकुाएकी िथइन।् 12 योआश
पजूाहारीहरूिसत परमे रको म न्दरमा छः वषर्सम्म लकेुर बस।े त्यस बलेा
अतल्याहले दशेमा रानीको रूपमा शासन ्ग रन।्

23
पजूाहारी यहोयादा अिन राजा योआश



2 इितहास 23:1 xlviii 2 इितहास 23:11

1 छःवषर् पिछ यहोयादले आफ्नो परा म दखेाए। ितनले सनेा नायकहरूिसत
स न्ध गरे। ती सनेा नायकहरू-यरोहामका छोरा अजयार्ह, यहोहानाका छोरा
इश्माएल, ओबदेका छोरा अजयार्ह, अदायाहका छोरा मासयेाह अिन िज ीका
छोरा एलीशापात िथए। 2 ितनीहरू यहूदाका चारैितर गए अिन यहूदाका
सबै शहरहरूबाट लवेीहरूलाई भलेा गरे। ितनीहरूले इ ाएलका प रवारहरूका
मखुहरूलाई पिन भलेा गरे। त्यस पिछ ितनीहरू यरूशलमे गए। 3 एकसाथ भलेा

भएका सबै मािनसहरूले राजािसत परमे रको म न्दरमा करार बाँध।े
यहोयादाले ती मािनसहरूलाई भन,े “राजाका छोराले शासन गन छन।् त्यो यही

ितज्ञा हो जो परम भलुे दाऊदका सन्तानका बारेमा गन ुर् भएको िथयो। 4 अब
ितमीहरूले गन ुर् पन यही होः ितमीहरू मध्ये एक ितहाइ पजूाहारी अिन लवेीहरू जो
िव ामको िदनमा काममा जान्छन,् ितनीहरूले ारहरूको रक्षा गन छन।् 5 अिन
ितमीहरू मध्ये एक-ितहाइ राज महलमा रहने छौ। अिन ितमीहरू मध्ये एक-
ितहाइ घडरेी- ारमा रहने छौ। तर सबै अन्य मािनसहरू परम भकुो म न्दरको
आगँनमा ब ु पन छ। 6 कुनै पिन मािनसलाई परम भकुो म न्दर िभ आउन निदन।ु
केवल पजूाहारी अिन लवेीहरू, जो सवेा गछर्न,् ितनीहरूलाई म न्दर िभ आउने
अनमुित छ, िकनभने ितनीहरू पिव छन।् तर अन्य सबै मािनसहरूले ितनीहरूलाई
परम भलुे िदन ु भएको काम गन ुर् पछर्। 7लवेीहरू राजाको समीपमा ब ु पछर्। हरेक
मािनससगँ आफ्नो तरवार हुन ु पछर्। यिद कोही म न्दर िभ प े चे ा गछर्
भने त्यस लाई मा र िदन।ु ितनी जहाँ कही गए ता पिन ितमीहरू राजाको साथ
रहन ु पछर्।”

8 लवेीहरू अिन यहूदाका सबै मािनसहरूले पजूाहारी यहोयादाले िदएका
आदशेहरू पालन गरे। यसकारण त्यके क ान र सबै मािनसहरू िदनमा ितनीहरूले
काम गन ुर् पछर् िक पदन भने सचूना सनु्न िभ आए, िकनभने पजूाहारी यहोयादले
केही पिन ितनीहरूको समहूहरूलाई पदयाच्यतु गराएका िथए। 9 पजूाहारी
यहोयादाले भाला र ठूला साना दवुै ढालहरू अिधकारीहरूलाई िदए ती राजा
दाऊदका िथए। ती हितयारहरू परमे रको म न्दरमा रा खएका िथए। 10 तब
यहोयादाले मािनसहरूलाई कहाँ उिभन ु पन सो बताए। त्यके मािनसको हातमा
आफ्ना हितयार िथए। ती मािनसहरू म न्दरको दािहने दे ख म न्दरको दे े सम्म
उिभएका िथए। ितनीहरू वदेीका अिन म न्दरको निजक र राजाका निजकमा
उिभएका िथए। 11 ितनीहरूले राजाका छोरालाई बािहर ल्याए र ितनलाई मकुुट
लगाई िदए। ितनीहरूले िनयमका पसु्तकको एक ित ितनलाई िदए। तब ितनीहरूले
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योआशलाई राजा बनाए। यहोयादा अिन ितनका छोराहरूले योआशको अिभषके
गरे। ितनीहरूले भन,े “राजा लामो समय सम्म बाँचनू।्”

12 अतल्याहले मािनसहरू म न्दर तफर् दगरेुका अिन राजाको शसंा गरेको
आवाज सिुनन।् ितनी परम भकुो म न्दरमा मािनसहरू कहाँ आइन।् 13 ितनले
हे रन ् अिन राजालाई दे खन।् राजा खम्बाको छेउको अिघ उिभरहकेो िथयो।
अिधकारीहरू अिन मािनसहरू जो तरुही बजाउथँ,े राजाका छेउमा िथए। दशेका
मािनसहरू खशुीले तरुही बजाउदँै िथए। गायकहरू सङ्गीतका बाजाहरू बजाउदँै
िथए। गायकहरूले शसंा गाउनमा मािनसहरूलाई अगवुाइ ग ररहकेा िथए। तब
अतल्याहले ितनका व हरू च्याितन ्अिन भिनन,् “राज ोह! राज ोह!”

14 पजूाहारी यहोयादाले सनेा नायकहरूलाई बािहर ल्याए। ितनले ितनीहरूलाई
भन,े “अतल्याहलाई बािहर सनेाको माझ लजैाऊ। ितनलाई जोकोिहले प ाउँछ
त्यसलाई मानर् ितमीहरूको तरवार योग गर।” तब पजूाहारीले सिैनकहरूलाई
चतेावनी िदए, “अतल्याहलाई परम भकुो म न्दरमा नमान ुर्।” 15 तब मािनसहरूले
राजमहलको घोडा- ारमा आउँदा ितनलाई पि ए जनु चािहं एउटा राज महलको
वेश ार हो। तब ितनीहरूले ितनलाई तत ्कालै त्यही स्थानमा मा रिदए।
16 तब यहोयादाले सबै मािनसहरू अिन राजािसत एक करार बाँध।े ितनीहरू

सहमत भए िक ितनीहरू सबै परम भकुा मािनस हुनछेन।् 17 सबै मािनसहरू बाल
मिूतर्का म न्दरमा गए अिन त्यसलाई फोिड िदए। ितनीहरूले बाल म न्दरमा भएका
वदेीहरू अिन मिूतर्हरू पिन भत्काइिदए। ितनीहरूले बालका परुोिहत मातानलाई
बाल वदेीहरूको सामनु्ने मारे।

18तब यहोयादाले परम भकुो िजम्मामा रहने पजूाहारीहरू चनु।े ती पजूाहारीहरू
लवेीहरू िथए अिन दाऊदले ितनीहरूलाई परम भकुो म न्दरको िजम्मामा रहने काम
िदएका िथए। ती पजूाहारीहरूले मोशाका वस्थाका आदशे अनसुार परम भलुाई
होमब ल अपर्ण गन ुर् पन िथयो। ितनीहरूले दाऊदका आदशे अनसुार अित खशुी
साथ गाउदँै ब ल अपर्ण गरे। 19 यहोयादाले परम भकुो म न्दरको ारमा रक्षकहरू
राखकेा िथए। यसकारण एउटा जो अशु िथयो भने म न्दरिभ प पाउदँनै
िथयो।

20 यहोयादाले सनेाका सनेा-नायकहरू, मखुहरू, मािनसहरूका शासकहरू
अिन दशेका सबै मािनसहरूलाई आफ्ना साथ लए। तब यहोयादाले राजालाई
परम भकुो म न्दर बािहर ल्याए अिन मािथल्लो ार भएर ितनीहरू राज भवनमा
गए। त्यस स्थानमा ितनीहरूले राजालाई िसहंासनमा बसाए। 21 यहूिदका सबै
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मािनसहरू अत्यन्त आन न्दत िथए। अिन यरूशलमे शहरमा शा न्त िथयो िकनभने
अतल्याहलाई तरवार ारा मा रएको िथयो।

24
योआशले फे र म न्दर िनमार्ण गछर्न ्

1 योआश सात वषर् उमरेका िथए जब ितनी राजा भए। ितनले यरूशलमेमा
चालीस वषर् शासन गरे। ितनकी आमाको नाउँ िसब्या िथयो। िसब्या बशेबा शहरकी
िथइन।् 2 योआशले पजूाहारी यहोयादा बाँचनु्जले परम भकुो सामनु्ने उिचत कायर्
गरे। 3 यहोयादाले योआशका िन म्त दइुवटी प ीहरू चनु।े योआशका छोरा-
छोरीहरू भए।

4 तब, पिछ योआशले परम भकुो म न्दर फे र िनमार्ण गन िनणर्य गरे।
5 योआशले पजूाहारी अिन लवेीहरूलाई साथ बोलाए। ितनले ितनीहरूलाई भन,े
“यहूदा शहरमा जाऊ अिन इ ाएलका सबै मािनसहरूले ित वषर् ितन धन सं ह
गर। त्यो धन ित ो परमे रको म न्दर फे र िनमार्ण गनर्मा योग गर। चाँडो गर
अिन यो काम गर।” तर लवेीहरूले हतार गरेनन।्

6 यसथर् राजा योआशले मखु्य पजूाहारी यहोयादालाई बोलाए। राजाले भन,े
“यहोयादा, ितमीले िकन लवेीहरूलाई यहूदा अिन यरूशलमेबाट ितरो-धन ल्याउन
लगाएनौं? परम भकुो सवेक मोशा अिन इ ाएलका मािनसहरूले पिव पाल
िनमार्ण गनर्मा त्यो ितरो-धन योग गरेका िथए।”

7 िवगत कालमा, अतल्याहका छोराहरू जबरजस्ती परमे रको म न्दर िभ
पसकेा िथए। ितनीहरूले परम भकुो म न्दरमा भएका पिव चीजहरू आफ्ना बाल
दवेताहरूको पजूा गनर्मा योग गरेका िथए। अतल्याह अत्यन्त द ु ी िथइन।्

8 राजा योआशले एउटा सन्दकू बनाउने अिन त्यसलाई परम भकुो म न्दरको
ारको बािहर रा े आदशे गरे। 9 तब लवेीहरूले यहूदा अिन यरूशलमेमा एक

घोषणा गरे। ितनीहरू रोए मािनसहरूलाई परम भकुा िन म्त ितरो-धन ल्याउन ु भन।े
परमे रका सवेक मोशाले मरू-भिूममा भएको समयमा इ ाएलका मािनसहरूबाट
जो ितरो-धन मागकेा िथए यो धन त्यित नै हो। 10 समस्त मखुहरू अिन
मािनसहरू खशुी िथए। ितनीहरूले आफ्ना धन ल्याए अिन त्यसलाई सन्दकूमा
हाल।े ितनीहरूले तबसम्म लगातार िदइरहे जब सम्म सन्दकू भरी भएन। 11 तब
लवेीहरूले त्यो सन्दकू राज-अिधकारीहरू कहाँ लान ु पय । ितनीहरूले सन्दकू
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धनले प रपणूर् भएको दखे।े राजाका सिचव अिन मखु्य पजूाहारीका अिधकारी
आए अिन सन्दकूबाट धन िनकालरे लग।े तब ितनीहरूले त्यो सन्दकूलाई फे र
त्यस कै स्थानमा फकार्ई लग।े ितनीहरूले यो काम घ र-घ र गरे अिन चरु धन
सं ह गरे। 12 तब राजा योआश अिन यहोयादाले त्यो धन ती मािनसहरूलाई
िदए जो परम भकुो मिनदरमा काम गथ। अिन परम भकुो म न्दरमा काम गन
मािनसहरूले परम भकुो म न्दर फे र िनमार्ण गनर्का िन म्त िनपणू काठ खोप्नहेरू
अिन िसकम हरूलाई ज्यालमा राख।े ितनीहरूले ती कम हरू पिन ज्यालमा ल्याए
जो परम भकुो म न्दरलाई फे र िनमार्ण गनर्का िन म्त फलाम अिन काँसाका काम
गनर् िसपाल ु िथए।

13 मािनसहरू जसले कामको िनरीक्षण गदर्थे एक्दमै प र मी िथए। परम भकुो
म न्दर फे र िनमार्ण गन कायर् सफल भयो। ितनीहरूले परम भकुो म न्दर पिहलाको
जस्तै िनमार्ण गरे अिन ितनीहरूले यसलाई पिहलाको भन्दा ब लयो बनाए। 14 जब
कम हरूले काम परूा गरे ितनीहरूले उि एको धन राजा योआश अिन यहोयादा
कहाँ ल्याए। ितनीहरूले त्यो धन परम भकुो म न्दरका िन म्त चीज-बीज बनाउनमा
योग गरे। ती चीज-बीजहरू म न्दरको सवेामा अिन होम-ब ल अपर्ण गनर्मा
योग ग रन्थ।े ितनीहरूले सनु-चाँदीका कचौरा एवं अन्य चीजहरू पिन बनाए।

पजूाहारीहरूले यहोयादा जीिवत रहसेम्म ितिदन परम भकुो म न्दरमा होमब ल
अपर्ण ग ररह।े

15 यहोयादा ब ृ भए। ितनी लामो समयसम्म बाँच,े त्यसपिछ ितनको मतृ्य ु
भयो। यहोदा 130 वषर्को ब ृ हुदँा ितनको मतृ्य ु भयो। 16 मािनसहरूले
यहोयादालाई दाऊदका शहरमा गािडिदए जहाँ राजाहरूलाई गािडन्छन।्
मािनसहरूले यहोयादालाई त्यहाँ गािड िदए िकनभने ितनले आफ्ना जीवनमा
इ ाएलमा परमे र अिन परमे रका म न्दरका िन म्त धरैे असल कायर् गरे।

17 यहोयादाको मतृ्य ु पिछ, यहूदाका मखुहरू आए अिन राजा योआश समक्ष
झकेु। राजाले ती मखुहरूका कुरा सनु।े 18 राजा अिन ती अगवुाहरूले ितनीहरूका
िपता-पखुार्हरूले आराधना गन परम भु परमे रको म न्दरलाई प रत्याग गरे।
ितनीहरूले अशरेा खामा अिन अन्य मिूतर्हरूका पजूा गनर् शरुू गरे। परमे र यहूदा
अिन यरूशलमेका मािनसहरूिसत ोिधत हुन ु भयो िकनभने राजा अिन अगवुाहरू
दोषी िथए। 19परमे रले मािनसहरू कहाँ ितनीहरूलाई परम भु ितर फकार्इ ल्याउन
भनी अगमव ाहरू पठाउन ु भयो। अगमव ाहरूले मािनसहरूलाई चतेाउनी िदए।
तर मािनसहरूले सनु्न अस्वीकार गरे।
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20 परमे रको आत्मा जकयार्ह मािथ उि नभुयो। जकयार्हका िपता पजूाहारी
यहोयादा िथए। जकयार्ह मािनसहरूका सामनु्ने उिभए अिन भन,े “परमे रले जे
भन्न ु हुन्छ त्यो यो होः ‘िकन ितमीहरूले परम भकुो आदशेहरूको पालन गनर्
अस्वीकार गछ ? ितमीहरू सफल हुने छैनौं। ितमीहरूले परम भलुाई त्याग्यौ
यसकारण परम भलुे पिन ितमीहरूलाई त्याग्न ु भएको छ।’ ”

21 तर मािनसहरूले जकयार्हको िवरू षड ्यन् रच।े राजाले जकयार्हलाई मानर्
भनी मािनसहरूलाई आदशे िदए, यसथर् ितनको मतृ्य ुनहुञ्जले मािनसहरूले ितनलाई
ढुङँ्गा हान।े मािनसहरूले यो काम म न्दरको आगँनमा गरे। 22 राजा योआशले
ितनी ित यहोयादाले दशार्एको दया सम्झनेन।् यहोयादा जकयार्हका िपता िथए।
तर योआशले यहोयादाका छोरा जकयार्हलाई मा रिदए। जकयार्हको मतृ्य ु हुन ुअिघ
ितनले भन,े “परम भलुे दे ु हुनछे जो ितमीहरूले गद छौ अिन ितमीहरूलाई दण्ड
िदन ु हुनछे।”

23 वषर्को अन्तितर, अरामी सनेा योआशको िवरू आए। ितनीहरूले यहूदा
अिन यरूशलमे मािथ आ मण गरे अिन मािनसका सबै मखुहरूलाई मा रिदए।
ितनीहरूले सबै मलू्यवान बस्तहुरू दमीशकका राजा कहाँ पठाए। 24 अरामी सनेा
मािनसहरूको सानो दलको रूपमा आएका िथए तर परम भलुे ितनीहरूलाई यहूदाका
अित िवशाल सनेालाई परास्त पानर् िदन ु भयो। परम भलुे यसो गन ुर् भयो। िकनभने
यहूदाका मािनसहरूल,े आफ्ना पखुार्हरूले अनसुरण गरेका परम भु परमे रलाई
त्याग गरे। यसरी योआश द ण्डत भए। 25 जब अरामीहरूले योआशलाई छाडे
तब ितनी नरा ो कारले घाइते भएका िथए। योआशका आफ्नै सवेकहरूले
ितनको िवरू षड ्यन् रच।े ितनीहरूले यसो गरे िकनभने योआशले पजूाहारी
यहोयादाका छोरा जकयार्हलाई मारेका िथए। सवेकहरूले योआशलाई ितनको
आफ्नै ओ ानमा मा रिदए। योआशको मतृ्य ु भएपिछ मािनसहरूले ितनलाई
दाऊदको शहरमा गाडीिदए। तर ितनीहरूले ितनलाई त्यस स्थानमा गाडनेन ् जहाँ
राजाहरूलाई गािडन्छ।

26 ती ियनै सवेकहरू हुन ्जसले योआशको िवरू षड ्यन् रचकेा िथएः जाबाद
अिन यहोजाबाद। जाबादकी आमाको नाउँ िशमात िथयो। िशमात अम्मोनकी
िथइन।् अिन यहोजाबादकी आमाको नाउँ िशि त िथयो। िशि त मोआबकी िथइन।्
27 योआशका छोराहरूको िवषयमा कथा, ितनी िवरू को महान अगमवाणीहरू
अिन ितनले कसरी फे र परमे रको म न्दर िनमार्ण गरे, यी सबै राजाहरू सम्बन्धी
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ाख्या नाउकँो पसु्तकमा ले खएका छन।् अमस्याह ितनका पिछ नयाँ राजा भए।
अमस्याह योआशका छोरा िथए।

25
यहूदाका राजा अमस्याह

1 अमस्याह पच्चीस वषर्का िथए जब ितनी राजा भए। ितनले यरूशलमेमा
उनन्तीस वषर् शासन गरे। ितनकी आमाको नाउँ यहोअद ्दान िथयो। यहोअद ्दान
यरूशलमेकी िथइन।् 2 अमस्याहले त्यही कुराहरू गरे जो परम भलुे ितनी ारा
गराउन चाहन ु हुन्थ्यो। तर ितनले ती कुराहरू सम्पणूर् हृदयले गरेनन।् 3 अमस्याह
श शाली राजा भए। त्यस पिछ ितनले ती अिधकारीहरूलाई मा र िदए
जसले ितनका राजा मारेको िथए। 4 तर अमस्याहले ती अिधकारीहरूका छोरा
छोरीहरूलाई मारेनन।् िकन? ितनले मोशाको पसु्तकमा ले खएका वस्था पालन
गरे। परम भलुे आदशे िदन ु भएको िथयो, “माता-िपतालाई उनीहरूका छोरा-
छोरीहरूले केही गरेको खण्डमा मान ुर् हुदँनै। अिन छोरा-छोरीहरूलाई ितनीहरूका
माता-िपताहरूले केही गरेका खण्डमा मान ुर् हुदँनै कुनै लाई ितनी स्वयलंे गरेका
नरा ो कामका िन म्त मा मान ुर् पछर्।”

5 अमस्याहले यहूदाका मािनसहरूलाई एक साथ भलेा गरे। ितनले प रवार
अनसुार ितनीहरूको दल बनाए अिन ती दलहरूलाई सनेाध्यक्ष र सनेा नायकहरूका
िजम्मामा राख।े ती मखुहरूका िजम्मामा यहूदा अिन िबन्यामीनका समस्त
सिैनकहरू िथए। सबै मािनसहरू जो सिैनक हुनका िन म्त छािनए ती बीस वषर्
अिन त्यस भन्दा अिधक उमरेका िथए। जम्मा 3,00,000 िसपाल ु सिैनकहरू
भाला अिन ढाल सिहत य ु का िन म्त तयार िथए। 6 अमस्याहले इ ाएलबाट
1,00,000 सिैनकहरू पिन ज्यालामा ल्याए। ती सिैनकहरूलाई ज्यालामा
ल्याउनका िन म्त ितनले 100 तोडा चाँदी िदए। 7 तर परमे रका एक
अमस्याह कहाँ आए। परमे रका ले भन,े “राजा इ ाएलका सनेालाई तपाईं
साथ जान निदन ु होस।् परम भु इ ाएलीहरूका साथमा हुनहुुन्न। परम भु ए मैका
मािनसहरूका साथ हुनहुुन्न। 8 यिद तपाईंले तपाईं आफैं लाई ब लयो अिन य ु को
िन म्त तयार बनाउनहुुन्छ भने परमे रले तपाईंलाई परास्त गन ुर्हुनछे, िकनिक
िवजय अथवा परास्त परमे रको सहायतामा भर पछर्।” 9अमस्याहले परमे रका

लाई भन,े “तर मरेो धनको बारेमा के हुन्छ जो मलैे इ ाएली सनेाहरूलाई
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िदइ सकेको छु?” परमे रका मािनसले भन,े “परम भिुसत शस्त छन।् उहाँले
तपाईंलाई त्यो भन्दा धरैे िदन सक्न ु हुन्छ।”

10 यसथर् अमस्याहले इ ाएली सिैनकहरूलाई घर ितर ए ाईम फकार्ई पठाए।
ती मािनसहरू राजा अिन यहूदाका मािनसहरू ित अत्यन्त ोिधत भए। ितनीहरू
अत्यन्त ोिधत भएर घर फिकर् ए।

11 तब अमस्याह अत्यन्त साहसी भए अिन आफ्ना सनेाहरूलाई लएर
एदोम दशेको ननूकोबेंसी तफर् गए। त्यस स्थानमा अमस्याहका सनेाहरूले सईेरका
10,000 मािनसहरूलाई मारे। 12 यहूदाका सनेाले पिन सईेरका 10,000
मािनसहरूलाई कब्जामा लए। ितनीहरूले सइेरका ती मािनसहरूलाई एक पहाडको
टुप्पोमा लग।े ती मािनसहरू अझसम्म जीिवत िथए। तब यहूदाका सनेाले ती
मािनसहरूलाई पहराको टुप्पोदे ख तल ितर झा रिदए अिन ितनीहरूका शरीरहरू
तल च ानहरूमा चकना चरू भए।

13 तर त्यस समयमा अमस्याहले ती सनैाहरूलाई यहूदाका शहरहरू साम रया
दे ख बते-होरोनसम्म आ मण गनेर् अनमुित िदएका िथएनन।् तै पिन ितनीहरूले
शहरहरूमा आ मण गरे। ितनीहरूले 3,000 मािनसहरू मारे धरैे मालहरू लटेु।

14 अमस्याह एदोमी मािनसहरूलाई परास्त गरे पिछ घर आए। ितनले सइेरका
मािनसहरूले पजूा गन मिूतर्हरू ल्याए। अमस्याहले ती मिूतर्हरूको पजूा गनर् शरुू
गरे। ितनी ती मिूतर्हरू अिघ झकेु अिन ितनीहरूका िन म्त धपू बाल।े 15 परम भु
अमस्याह िसत अत्यन्त ोिधत हुनभुयो। परम भलुे अमस्याह कहाँ अगमव ा
पठाउन ु भयो। अगमव ाले भन,े “अमस्याह िकन तपाईंले ती मािनसहरूले पजूा
गन मिूतर्हरूको पजूा गन ुर् भएको? ती दवेताहरूले ितनीहरूका आफ्नै मािनसहरूलाई
पिन तपाईंबाट बचाउन सकेनन।्”

16जब अगमव ा बोल,े अमस्याहले अगमव ालाई भन,े “हामीले ितमीलाई
राजाको सल्लाहकार बनाएका छैनौं! चपु लाग! ितमी चपु लागनेौ भने ितमीलाई
मा रने छ।” अगमव ा चपु भए, तर तब भन,े “परमे रले तपाईंलाई ध्वशं गन
िन य गन ुर् भएकोछ। िकनभने तपाईंले ती नरा ा कुराहरू गन ुर् भयो। अिन मरेो
वचन सनु्न ु भएन।”

17यहूदाका राजा अमस्याहले आफ्ना परामशर्दाताहरू िसत कुरा गरे। तब ितनले
इ ाएलका राजा योआशलाई एक सनं्दशे पठाए। अमस्याहले योआशलाई भन,े
“हामी मखुा-मखुी भटे गरौं।” योआश यहोआहाजका छोरा िथए। योआहाज यहेूका
छोरा िथए।



2 इितहास 25:18 lv 2 इितहास 25:28

18 तब योआशले अमस्याह कहाँ आफ्नो उ र पठाए। योआश इ ाएलका राजा
िथए अिन अमस्याह यहूदाका राजा िथए। योआशले यो कथा भनःे “लबानोन एक
सानो काँढादार पो ाले लबानोन एक िवशाल दवेदारको वकृ्ष कहाँ सनं्दशे पठायो।
सानो काँढादार पो ाले भन्यो, ‘ित ी छोरीलाई मरेो छोरािसत िववाह ग रदऊे।’ तर
एक जङ्गली पशु आयो अिन काँढादार पो ा मािथ िहं ो र त्यसलाई न ग र
िदयो। 19 ितमी स्वयमंलाई भन्छौं, ‘मलैे एदोमलाई परास्त गरे।’ ितमी घमण्डी छौ
अिन ितमी धाक लाउछँौ। तर ितमी घरमा बस। ितमीलाई खतरा मोल्न ु खाँचो छैन।
यिद ितमी मिसत ल ौ भन,े ितमी अिन यहूदा ध्वशं हुने छौ।”

20 तर अमस्याहले सनु्न अस्वीकार गरे। यो परमे रबाट आएको हो परमे रले
इ ाएल ारा यहूदालाई परास्त गराउने योजना बनाउन ु भयो, िकनभने यहूदाका
मािनसहरूले एदोमका मािनसहरूलेअनसुरण गन दवेताहरूको अनसुरण गरे। 21यस
कारण इ ाएलका राजा योआशले यहूदाका राजा अमस्याहिसत बत-शमेशे शहरमा
मखुा-मखुी भटे गरे। बते-शमेशे यहूदामा छ। 22 इ ाएलले यहूदालाई परास्त गरे।
यहूदाका हरेका मािनस आफ्ना घर ितर भाग।े 23 योआशले अमस्याहलाई बते-
शमेशेमा प े अिन ितनलाई यरूशलमे लग।े अमस्याहका िपताको नाउँ योआश
िथयो। योआशको िपताको नाउँ योआहाज िथयो। योआशले यरूशलमेको ए मै
फाटक दे ख कुनाको फाटक सम्मको पखार्लको 400 हात* लामो अशं भत्काइ
िदए। 24 परमे रको म न्दरमा सनु अिन चाँदी एवं धरैे अन्य चीज-बीजहरू िथए।
ओबदे एदोम ती चीज बीजहरूको िजम्मामा िथए। तर यहेोआशले ती सबै चीज-
बीजहरू लग।े योआशले राज महलबाट कोषहरू पिन लग।े त्यस पिछ योआशले
केही मािनसहरूलाई कैदीको रूपमा लगे अिन फकर साम रया गए।

25 योआशको मतृ्य ु पिछ अमस्याह पन् वषर्सम्म बाँच।े अमस्याहका िपता
यहूदाका राजा योआश िथए। योआशको िपता यहोआहाज इ ाएलका राजा िथए।
26 अमस्याहले शरुू दे ख अन्तसम्म गरेका अन्य कुराहरू यहूदा अिन इ ाएलका
राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन।् 27जब अमस्याहले परम भकुो
आज्ञा पालन गनर् छाड,े यरूशलमेमा मािनसहरूले अमस्याह िवरू षडयन् रच।े
ितनी लाकीश शहर ितर भागरे गए। तर मािनसहरूले लाकीशमा मािनसहरू पठाए
अिन ितनीहरूले अमस्याहलाई त्यही मा रिदए। 28 तब ितनीहरूले अमस्याहको
शरीरलाई घोडाहरूमा लदाएर ल्याए अिन यहूदाको शहरमा ितनका पखुार्हरूिसत
* 25:23: 400 हात अथार्त ्“600 फीट लामो।”
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गािड िदए।

26
उ ज्जयाह यहूदाका राजा

1 त्यस पिछ यहूदाका मािनसहरूले उ ज्जयाहलाई अमस्याहको स्थानमा नयाँ
राजा हुनका िन म्त चनु।े अमस्याह उ ज्जयाहका िपता िथए। उ ज्जयाह सो वषर्का
हुदँा यस्तो भयो। 2 उ ज्जयाहले एलात शहरलाई फे र िनमार्ण गरे अिन यहूदालाई
फकार्इ िदए। अमस्याहको मतृ्य ु भयो र ितनका पखुार्िसत गािडए पिछ उ ज्जयाहले
यसो गरे।

3 उ ज्जयाह सो वषर्का िथए जब ितनी राजा भए। ितनले बाउन्न वषर् सम्म
यरूशलमेमा शासन गरे। ितनकी आमाको नाउँ यकोल्याह िथयो। यकोल्याह
यरूशलमेकी िथइन।् 4 उ ज्जयाहले ती कुराहरू गरे जो परम भलुे ितनी ारा
गराउन चाहन ु हुन्थ्यो। ितनले परमे रको आज्ञा त्यसरी नै पालन गरे जसरी ितनका
िपता अमस्याहले गरेका िथए। 5 उ ज्जयाहले परमे रको अनसुरण जकयार्हको
जीवनकालमा गरे। जकयार्हले उ ज्जयाहलाई परमे रको कसरी सम्मान गन ुर् अिन
आज्ञा पालन गन ुर् सो िसकाए। जब उ ज्जयाहले परम भकुो आज्ञा पालन ग ररहकेा
िथए परमे रले ितनलाई सफलता दान गन ुर् भयो।

6 उ ज्जयाहले प लश्ती मािनसहरूको िवरू य ु लड।े ितनले गात, यब्ने अिन
अश्दोद शहरहरूका व रप रका पखार्लहरू भत्काइ िदए। उ ज्जयाहले अश्दोद
शहरको छेउमा अिन प लश्ती मािनसहरू माझ अन्य स्थानहरूमा शहरहरू बसाए।
7 परमे रले उ ज्जयाहलाई प लश्तीहरू अिन गरु-बलमा ब े अरबीहरू अिन
मनूीहरूको िवरू मा य ु गनर्मा सहायता िदनभुयो। 8 अम्मोनीहरूले उ ज्जयाहलाई
सौगातहरू ितथ। उ ज्जयाहको नाउँ िम दशेको सीमाना सम्म िस भएर गयो।
ितनी िस िथए िकनभने ितनी अत्यन्त श शाली िथए।

9 उ ज्जयाहले यरूशलमेमा कुनाको फाटकमा र बेंसीको फाटकमा अिन पखार्ल
घमुकेो स्थानमा िकल्लाहरू िनमार्ण गरे। उ ज्जयाहले ती िकल्लाहरू दढृ बनाए।
10 उ ज्जयाहले मरूभिूममा िकल्लाहरू िनमार्ण गरे। ितनले अनके कुवाहरू पिन
खनाए। ितनीिसत पहाडी दशे अिन समतल भिूममा शस्त गाई-बस्तहुरू िथए।
उ ज्जयाहका पवर्तहरू अिन असल उब्जनी हुने भिूमका कृषक िथए। ितनीिसत ती

हरू पिन िथए जसले दाख उ ने खतेहरूको हरेचाह गथ। ितनीले खतेी-पाती
मन पराउँथ।े
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11 उ ज्जयाहिसत िशिक्षत सिैनकहरूका सनेा िथए। ती सिैनकहरूलाई
सिचव यीएल अिन अिधकारी मासयेाहले दल-दल पारेर राखकेा िथए। हनन्याह
ितनीहरूका मखु िथए। यीएल अिन मासयेाहले ती सिैनकहरूको गन्ती गरे
अिन ितनीहरूलाई दल, दलमा राख।े हनन्याह राजाका एक अिधकारी िथए।
12सिैनकहरू मािथ 2,600 मखुहरू िथए। 13ती प रवार- मखुहरूका िजम्मामा
3,07,500 मािनसहरूका सनेा िथए जो ठूलो श िसत लडथ।े ती सिैनकहरूले
श कुो िवरू राजालाई सहायता गथ। 14 उ ज्जयाहले सनेालाई ढाल, भाला,
फलामको टोपी, कवच, िझलम, धन ु अिन घ ुयँ े ोका िन म्त ढुङ्गाहरू िदएका
िथए। 15यरूशलमेमा उ ज्जयाहले यन् हरू बनाए जो चतरु हरूलेआिवष्कार
गरेका िथए। ती यन् हरूलाई िकल्लाहरू अिन कुनाका पखार्लहरूमा रा खएका
िथए। यी यन् हरूले काँढहरू अिन ठूल्ठूला ढुङँ्गाहरू हान्दथ।े उ ज्जयाह िस
भए। मािनसहरूले टाढा टाढाका स्थानहरूमा ितनका नाउँ जान्दथ।े ितनले शस्त
सहायता पाए अिन श शाली राजा बन।े

16 तर जब उ ज्जयाह श शाली भए ितनको घमण्डको कारणले ितनलाई न
पाथ्य । ितनी परम भु ितनका परमे र ित िव सनीय िथएनन।् ितनी परम भकुो
म न्दर िभ धपू बाल्ने वदेीमा धपू बाल्न गए। 17 पजूाहारी अजयार्ह अिन अस्सी
जना साहसी पजूाहारीहरू,जो परम भकुो सवेा गथ, उ ज्जयाहलाई प ाउँदै म न्दर
िभ गए। 18 ितनीहरूले उ ज्जयाहलाई भने तपाईंले गल्ती गन ुर् हुदँछै। ितनीहरूले
ितनलाई भन,े “उ ज्जयाह, परम भकुो िन म्त धपू बाल्ने यो तपाईंको काम होइन।
यसो गन ुर् तपाईंको िन म्त असल छैन। पजूाहारीहरू अिन हारूनका सन्तानहरूले
मा परम भकुो िन म्त धपू बाल्ने गछर्न।् यी पजूाहारीहरूलाई पिव सवेाका िन म्त
धपू बाल्न िशिक्षत तलु्याइएका छन।् तपाईं यो महा पिव स्थानबाट बािहर जान ु
होस।् तपाईं िव सनीय हुन ुभएको छैन। परम भु परमे रले यसका िन म्त तपाईंको
सम्मान गन ुर् हुने छैन।”

19 तर उ ज्जयाह ोिधत भए। ितनको हातमा धपू दानी िथयो। जब
उ ज्जयाह पजूाहारीहरूिसत खबूै रसाएका िथए त्यस बलेा ितनको िनधारमा
कोर रोग िन स्कयो। यो घटना परम भकुो म न्दरको धपू बाल्ने वदेीको छेउमा
पजूाहारीहरूको सामनु्ने घट ्यो। 20 अजयार्ह-मखु्य पजूाहारी अिन अन्य सबै
पजूाहारीहरूले उ ज्जयाहलाई हरेे। ितनीहरूले ितनको िनधारमा कोर रोग दे
सक्थ।े पजूाहारीहरूले उ ज्जयाहलाई म न्दरबाट चाँडो बािहर जान कर लगाए।
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उ ज्जयाह स्वयं ह ा रएर बािहर िनस्के िकनभने परम भलुे ितनलाई दण्ड
िदनभुएको िथयो। 21 उ ज्जयाह राजा कोरी भएको िथयो। ितनी िभन्नै घरमा ब ु
पथ्य । ितनी परम भकुो म न्दरमा वेश गनर् स ै न िथए। उ ज्जयाहका छोरा
योतामले राज दरबारलाई िनयन् णमा राखे अिन दरबारको िन म्त शासक भए।

22 उ ज्जयाहले शरुू दे ख अन्त सम्म अन्य जे कुराहरू गरे ती आमोसका छोरा
अगमव ा यशयैा ारा ले खएका िथए। 23 उ ज्जयाहको मतृ्य ु भयो अिन आफ्ना
िपता-पखुार्हरूका छेउमा गािडए। उ ज्जयाहलाई राजाको िचहान निजकको खलु्ला
मदैानमा गाड।े िकनभने मािनसहरूले भन,े “उ ज्जयाहलाई कोर िनस्केको छ।”
अिन उ ज्जयाहको स्थानमा योताम नयाँ राजा भए। योताम उ ज्जयाहका छोरा
िथए।

27
यहूदाका राजा योताम

1 योताम राजा हुदँा पच्चीस वषर्का िथए। ितनले यरूशलमेमा सो वषर् शासन
गरे। ितनकी आमाको नाउँ यरूशा िथयो। यरूशा सादोककी छोरी िथइन।् 2योतामले
ती कुराहरू गरे जो परम भलुे ितनी ारा ग रएको चाहन ु हुन्थ्यो। ितनले आफ्ना
िपता उ ज्जयाहले जस्तै परमे रको आज्ञा पालन गरे। तर योताम आफ्ना िपताले
गरे जस्तै धपू बाल्न ु परम भकुो म न्दर िभ पसनेन।् तर मािनसहरूले नरा ा काम
लगातार ग ररह।े 3 योतामले परम भकुो म न्दरको मािथल्लो फाटक फे र िनमार्ण
गरे। ितनले ओपले नाउकँा स्थानमा पखार्ल लगाउने अनके िनमार्ण कायर् गरे।
4 योतामले यहूदाको पहाडी दशेमा पिन शहरहरू बनाए। योतामले जङ्गलहरूमा
गढहरू अिन िकल्लाहरू िनमार्ण गरे। 5 योताम अम्मोनी मािनसहरूका राजा अिन
ितनका सनेाका िवरू पिन लडे अिन ितनीहरूलाई परास्त गरे। यसथर् हरेक वषर् तीन
वषर् सम्म अम्मोनीहरूले योतामलाई 100 तोडा चाँदी, 10,000 मरुी* गहु ँ अिन
10,000 मरुी जा िदए।

6 योताम श शाली भए िकनभने ितनले िव सनीय रूपले परम भु उसका
परमे रका आदशे पालन गरे। 7 योतामले गरेका अन्य कुराहरू अिन ितनका सबै
य ु हरू इ ाएली अिन यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन।्
8 योताम पच्चीस वषर्का िथए जब ितनी राजा भए। ितनले यरूशलमेमा सो वषर्
* 27:5: 10,000 मरुी अथार्त ्“62,000 बशुल” िथयो।
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सम्म शासन गरे। 9 तब योतामको मतृ्य ु भयो अिन ितनका पखुार्हरूिसत गािडए।
मािनसहरूले ितनलाई दाऊदका शहरमा गाड।े आहाज योतामका स्थानमा नयाँ राजा
भए। आहाज योतामका छोरा िथए।

28
आहाज यहूदाका राजा

1 आहाज बीस वषर्का िथए जब ितनी राजा भए। ितनले यरूशलमेमा सो वषर्
सम्म शासन गरे। आहाज आफ्ना पखुार् दाऊद जस्तै ठीक िसत बसनेन।् आहाजले ती
कुराहरू गरेनन ्जो परम भु ितनले गरेका चाहन ु हुन्थ्यो। 2 आहाजले इ ाएलका
राजाहरूको नरा ो उदाहरण अनसुरण गरे। ितनले बाल दवेताहरूको पजूा गनर्का
िन म्त मिूतर् िनमार्ण गनर् साँचाहरूको योग गरे। 3 आहाजले बने-िहन्नोम बेंसीमा
धपू जलाए। ितनले आफ्नै छोराहरूलाई आगोमा जलाएर ब ल चढाए। ितनले
त्यस्तै भयानक पापहरू गरे जस्तो पाप त्यस दशेमा ब े मािनसहरूले गरेका िथए।
परम भलुे ती मािनसहरूलाई त्यहाँबाट बािहर िनक्लन िववश पान ुर् भएको िथयो,जब
इ ाएलका मािनसहरू त्यस दशेमा आएका िथए। 4 आहाजले उच्च स्थानहरूमा,
पहाडहरूमा अिन हरेक ह रयो वकृ्ष मिुन ब लहरू चढाए र धपू बाल।े

5-6 आहाजले पाप गरे, यसथर् परम भु ितनका परमे रले अरामका राजालाई
आहाजलाई परास्त गनर् िदन ु भयो। अरामका राजा अिन ितनका सनेाले आहाजलाई
परास्त गरे अिन यहूदाका अनके मािनसहरूलाई बन्दी बनाए। अरामका राजाले ती
बन्दीहरूलाई दमीशक शहरमा लग।े परम भलुे इ ाएलका राजा पकेहलाई पिन
आहाजलाई परास्त गनर् िदन ु भयो। पकेहका िपताको नाउँ रमल्याह िथयो। पकेह
अिन ितनका सनेाले यहूदाका 1,20,000 साहसी सिैनकहरूलाई एकै िदनमा मारे।
पकेहले ती यहूदाका मािनसहरूलाई परास्त गरे िकनभने ितनीहरूले ितनीहरूका
पखुार्हरूले आज्ञा पालन गन परम भु परमे रको आज्ञा पालन गनर् छाडकेा िथए।
7 िज ी ए मैका एक साहसी सिैनक िथए। िज ीले राजा आहाजका छोरा मासयेाह
राज महलको िजम्मामा रहकेो अिधकारी अ ीकाम अिन एल्कानालाई मारे।
एल्काना राजा दे ख दो ो श का िथए।

8 इ ाएली सनेाले यहूदामा ब े ितनीहरूको आफ्नै 2,00,000 आफन्तहरू
प े । ितनीहरूले ी, केटा-केटीहरू अिन मलू्यवान वस्तहुरू यहूदाबाट लग।े
इ ाएलीहरूले ती बन्दीहरू अिन ती बस्तहुरूलाई साम रया शहरमा ल्याए। 9 तर
त्यहाँ परम भकुो एउटा अगमव ा िथए। यो अगमव ाको नाउँ ओबदे िथयो।
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ओबदेले ती इ ाएली मािनसहरूिसत भटे गरे जो साम रया फक आएका िथए।
ओददेले इ ाएली सनेालाई भन,े “ितमीहरूका पखुार्हरूले आज्ञा पालन गन परम भु
परमे रले ितमीहरूलाई यहूदाका मािनसहरूलाई परास्त पानर् िदन ु भएको िथयो
िकनभने उहाँ ितनीहरूिसत ोिधत हुनहुुन्थ्यो। ितमीहरूले यहूदाका मािनसहरूलाई
अित नीच कारले माय अिन दण्ड िदयौ अब परमे र ितमीहरूिसत ोिधत
हुनहुुन्छ। 10 ितमीहरूले यहूदा र यरूशलमेका मािनसहरूलाई दासको रूपमा रा े
योजना गरेका छौ। ितमीहरूले ितमीहरूका परम भु परमे रको िवरू पिन पाप
गरेका छौ। 11 मरेो कुरा सनु। ित ा दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरू जसलाई
ितमीहरूले प े का छौ, फकार्इ पठाऊ। यो काम ग रहाल िकनभने परम भकुो
भयानक ोध ितमीहरूको िवरू छ।”

12 तब ए मैका केही मखुहरूले इ ाएली सनेालाई य ु दे ख घर फिकर् एर
आएका दखे।े ती मखुहरूले इ ाएली सिैनकहरूिसत भटे गरे अिन ितनीहरूलाई
चतेाउनी पिन िदए। ती मखुहरू योहानानका छोरा अजयार्ह, मिशल्लमेोतको छोरा
बरेेक्याह, शल्लमूका छोरा िहजिकयाह अिन हद्लकेा छोरा अमासा िथए। 13 ती
मखुहरूले इ ाएली सिैनकहरूलाई भन,े “यहूदाका कैदीहरूलाई यहाँ नल्याऊ।

यिद ितमीहरूले त्यसो गय भने यसले हामीलाई परम भकुो िवरू घोर पाप गरेको
तलु्याउने छ। त्यसले हा ा पाप अिन दोषहरूलाई अिधक नरा ो तलु्याउने छ अिन
परम भु इ ाएलको िवरू अत्यन्त ोिधत हुनहुुने छ।”

14 यसथर्, सिैनकहरूले ती कैदीहरू अिन मलू्यवान वस्तहुरू ती मखुहरू अिन
इ ाएलका मािनसहरूलाई िदए। 15 ती मखुहरू अजयार्ह, बरेेक्याह, िहजिकयाह
अिन अमासा उठे अिन कैदीहरूलाई सहायता गरे। यी चार हरूले व हरू लए
जो इ ाएली सिैनकहरूले ल्याएका िथए अिन ती व हरू, ती मािनसहरूलाई िदए
जो नग्न िथए। ती मखुहरूले ती मािनसहरूलाई जु ाहरू पिन िदए। ितनीहरूले
यहूदाका कैदीहरूलाई केही खान अिन िपउन िदए। ितनीहरूले ती मािनसहरूको
घाउलाई नरम पानर् अिन िनको तलु्याउन तले मा लस ग र िदए। त्यस पिछ ए मैका
ती मखुहरूले कमजोर कैदीहरूलाई गधामा चढाए र ितनीहरूलाई खजरू बकृ्षको
शहर यरीहोमा ितनीहरूका प रवारहरू कहाँ घर फकार्इ लग।े तब ती चार जना
मखुहरू घर तफर् साम रया फक।
16-17 त्यस समयमा, एदोमका मािनसहरू फे र आए अिन यहूदाका

मािनसहरूलाई परास्त गरे। एदोमीहरूलाई मािनसहरूले प े अिन ितनीहरूलाई
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कैदीको रूपमा लगरे गए। यसथर् राजा आहाजले अश्शरूका राजािसत ितनलाई
सहायता गन ुर् भनी याचना गरे। 18 प लश्ती मािनसहरूले पिन पहाडहरू अिन
दिक्षण यहूदाका शहरहरू मािथ आ मण गरे प लश्तीहरूले बते-शमेशे, अय्यालोन,
गदरेोत, सोको, ितम्ना अिन िगम्जो शहरहरू कब्जामा लए। ितनीहरूले ती शहरहरू
निजकका गाउहँरू पिन अिधकारमा लए। त्यस पिछ ती प लश्तीहरू ती शहरहरूमा
बस।े

19 परम भलुे यहूदालाई दःुख-क िदन ु भयो िकनभने यहूदाका राजा आहाजले
यहूदाका मािनसहरूलाई पाप गनर्मा उत्सािहत तलु्याएका िथए। ितनी परम भु ित
अत्यन्त अिव ासनीय िथए। 20 अश्शरूका राजा ितग्लत िपलसेरे आए अिन
आहाजलाई सहायता गनर्का स ा क िदए। 21 आहाजले परम भकुो म न्दरबाट
र राज महलबाट अिन राज कुमार-महलबाट केही मलू्यवान वस्तहुरू िनकाल।े
आहाजले ती बस्तहुरू अश्शरूका राजालाई िदए। तर त्यसले आहाजलाई केही
सहायता भएन।

22आहाजको क मा ितनलेअझ नरा ो पाप गरे अिन परम भु ित अझ अिधक
अिव ासनीय भए। 23 ितनले दमीशकका मािनसहरूले पजूा गन दवेताहरूलाई
ब ल अपर्ण गरे। दमा (तामामा छालाले बे रएको बाजा) दमीशकका मािनसहरूले
आहाजलाई परास्त पारेका िथए। यसथर् ितनले आफै सोच,े “अरामका मािनसहरूले
पजूा गन दवेताहरूले ितनीहरूलाई सहायता गरे। यसथर् यिद मलैे ती दवेताहरूलाई
ब ल अपर्ण गरें भने हुन सक्छ ितनीहरूले मलाई पिन सहायता गन छन।्” आहाजले
ती दवेताहरूको पजूा गरे। यस कारले ितनले पाप गरे अिन ितनले इ ाएलका
मािनसहरूलाई पाप गनर् लगाए।

24 आहाजले परमे रको म न्दरबाट चीज-बीज जम्मा गरे अिन ितनीहरूलाई
टु ा-टु ा पारे। त्यसपिछ ितनले परम भकुो म न्दरको ढोका बन्द ग रिदए। ितनले
वदेीहरू बनाए अिन ितनीहरूलाई यरूशलमेको हरेक सडकका कुना कुनामा राख।े
25 यहूदाका त्यके शहरमा आहाजले अरू दवेताहरूको पजूा गनर्का िन म्त धपू
बाल्न उच्च स्थानहरू िनमार्ण गरे। आहाजले ितनका पखुार्हरूले आज्ञा पालन गन
परम भु परमे रलाई अत्यन्त ोिधत तलु्याए।

26आहाजले शरुू दे ख अन्त सम्म गरेका अन्य कुराहरू यहूदा अिन इ ाएलका
राजाहरूका इितहास पसु्तकमा ले खएका छन।् 27 आहाजको मतृ्य ु भयो अिन
ितनका पखुार्हरू िसत गािडए। मािनसहरूले आहाजलाई यरूशलमे शहरमा गाड।े
तर ितनीहरूले आहाजलाई त्यो िचहानमा गाडनेन ् जहाँ इ ाएलका राजाहरूलाई



2 इितहास 29:1 lxii 2 इितहास 29:11

गािडन्थ्यो। िहजिकयाह आहाजका स्थानमा नयाँ राजा भए। िहजिकयाह आहाजका
छोरा िथए।

29
िहजिकयाह यहूदाका राजा

1 िहजिकयाह जब पच्चीस वषर् पगुे तब ितनी राजा भए। ितनले यरूशलमेमा
उनन्तीस वषर्सम्म राज गरे। ितनकी आमाको नाउँ अिबयाह िथयो। अिबयाह
जकयार्हकी छोरी िथइन।् 2 िहजिकयाहले परम भलुे ितनी ारा गनर् चाहन ु भएका
कुराहरू गरे ितनले आफ्ना पखुार् दाऊदले गरेका जस्तै सही कायर् गरे।

3 िहजिकयाहले परम भकुो म न्दरका ढोकाहरू लगाइ िदए अिन ितनीहरूलाई
दढृ बनाए। िहजिकयाहले म न्दर फे र खलु्ला ग र िदए। ितनले यो काम आफू
राजा भएको पिहलो वषर्को पिहलो महीनामा गरे। 4-5 िहजिकयाले पजूाहारीहरू
अिन लवेीहरूलाई सभामा एक साथ गरे। ितनले ितनीहरूिसत म न्दरको पवूर्
तफक खलु्ला आगँानमा सभा गरे। िहजिकयाहले ितनीहरूलाई भन,े “मरेो कुरा
सनु, लवेीहरू। ितमीहरूले स्वयलंाई पिव सवेाको िन म्त तयार गर। परम भु
परमे रको म न्दरलाई पिव सवेाका िन म्त तयार पार, उहाँ ितमीहरूका पखुार्हरूले
आज्ञा पालन गन परमे र हुन ु हुन्छ। म न्दरबाट ती चीज-बीजहरू हटाइ दऊे जो
त्यहाँको होइन। ती चीज बीजहरूले म न्दरलाई श ु तलु्याउदँनै। 6 हा ा पखुार्हरूले
परम भलुाई त्याग गरे अिन आफ्ना अनहुार परम भकुो म न्दरबाट टाढा फकार्ए।
7 ितनीहरूले म न्दरको दलानका ढोकाहरू थिुन िदए अिन दीपहरूमा ब ी िनभ्न
िदए। ितनीहरूले इ ाएलका परमे रलाई पिव स्थानमा धपू बाल्न अिन होमब ल
चढाउन बन्द गरे। 8 यसथर् परम भु यहूदा अिन यरूशलमेका मािनसहरू ित
अत्यन्त ोिधत हुन ु भयो। परम भलुे ितनीहरूलाई दण्ड िदन ु भयो। अरू मािनसहरू
भयभीत भए अिन िवच लत भए जब ितनीहरूले दखेे परम भलुे यहूदा अिन
यरूशलमेका मािनसहरूलाई के गरे। ती अन्य मािनसहरूले यहूदाका मािनसहरूका
िन म्त घणृा अिन लाजले आफ्ना िशरहरू हल्लाए। ितमीहरू जान्दछौ, यी कुराहरू
सत्य हुन।् ितमीहरू आफ्नै आखँाले दे सक्छौ। 9अिन, त्यसै कारणले गदार् हा ो
पखुार्हरू य ु मा मा रए। हा ा छोरा अिन छोरीहरू अिन प ीहरूलाई कैदी बनाइए।
10 यसकारण अब म, िहजिकयाहले इ ाएलका परम भु परमे र िसत करार गन
िन य गरेको छु। तब उहाँ हामी िसत अब उ ान्त ोिधत हुनहुने छैन। 11यसकारण
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मरेो छोराहरू, अल्छे नबन वा अझ अिधक समय खरे नफाल। परम भलुे उहाँको
सवेा गनर्का िन म्त ितमीहरूलाई चनु्न ु भएको छ। उहाँले ितमीहरूलाई उहँाको
म न्दरमा सवेा गनर् अिन धपू बाल्नका िन म्त चनु्न ु भएको छ।”

12-14 यो त्यहाँ भएका लवेीहरूको सचूीहो जसले काम गनर् शरुू गरेः

कहातका प रवारबाट अमासकैा छोरा महत अिन अजयार्हका छोरा योएल िथए।
मरारीका प रवारबाट अब्दीका छोरा कीश अिन यहल्ललेका छोरा अजयार्ह

िथए।
गशे नका प रवारबाट जीम्माका छोरा योआह अिन योआहका छोरा एदने िथए।
एलीसापानका प रवारहरूबाट िश ी अिन यएूल िथए।
आसापका प रवारहरूबाट जकयार्ह अिन म न्याह िथए।
हमेानका प रवारहरूबाट यहूएल अिन िशमी िथए।
यदतूनूका प रवारहरूबाट शमायाह अिन उज्जीएल िथए।

15 तब, यी लवेीहरूले आफ्ना दाज्य-ूभाइहरूलाई पिन ितनीहरू िसत भलेा गरे
अिन स्वयलंाई पिव सवेाका िन म्त तयार पारे। ितनीहरूले राजाका आदशेको
पालन गरे जो परम भबुाट आएको िथयो। ितनीहरूले यसलाई श ु पानर्का िन म्त
परम भकुो म न्दर िभ गए। 16 पजूाहारीहरू परम भकुो म न्दरको िभ ी भाग श ु
गनर् गए। ितनीहरूले भे ाएका सबै अशु चीज-बीजहरू िनकाल।े ितनीहरूले अशु
चीज-बीजहरू परम भकुो म न्दरको आगँनमा ल्याए। तब लवेीहरूले ती अशु
चीज-बीजहरू बािहर िक ोन बेंसीमा लग।े 17 पिहलो महीनाको पिहलो िदनमा
लवेीहरूले स्वयलंाई पिव सवेाका िन म्त तयार पानर् शरुू गरे। त्यो महीनाको आठौं
िदनमा लवेीहरू परम भकुो म न्दरको दलानमा आए। अझ आठ िदन ितनीहरूले
परम भकुो म न्दरलाई पिव योगका िन म्त तयार पानर्का िन म्त सफा गरे।
ितनीहरूले पिहलो महीनाको सो ौं िदनमा काम पणूर् गरे।

18 तब ितनीहरू राजा िहजिकयाह कहाँ गए। ितनीहरूले ितनलाई भन,े “राजा
िहजिकयाह, हामीले परम भकुो म न्दरको, होमब लको वदेी अिन म न्दरका सबै
चीजहरू सफा गय ं। हामीले रोटीका लहर रा े मचे त्यस मचे िसत योग ग रने
सबै चीहरू सिहत सफा गय ं। 19 आहाज राजा रहकेो समयमा ितनले परमे रको
िवरू िव ोह गरे। ितनले म न्दरमा भएका धरैे चीजहरू फ्याँकी िदए। तर हामीले
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ती सबै चीजहरू रा ख िदयौं अिन ितनीहरूलाई ितनीहरूको िवशषे योगका िन म्त
तयार पाय ं। अिहले ितनीहरू परम भकुो वदेी सामनु्ने छन।्”

20 राजा िहजिकयाहले शहर अिधकारीहरूलाई भलेा गरे अिन भो ल पल्ट
िबहानै परम भकुो म न्दर सम्म गए। 21 ितनीहरूले सातवटा गोरूहरू सातवटा
भडेाहरू, सातवटा भडेाका थमुाहरू अिन सातवटा भडेका पाठाहरू ल्याए। यी
पशहुरू राज्यका पापब लको िन म्त िथए, पिव स्थानलाई श ु तलु्याउन अिन
यहूदाका मािनसहरूका िन म्त िथए। राजा िहजिकयाहले ती पशहुरूलाई परम भकुो
वदेीमािथ अपर्ण गन ुर् भनी पजूाहारीहरूलाई आज्ञा िदए जो हारूनका सन्तानहरू िथए,
ितनीहरूलाई आदशे िदए। 22 यसथर् पजूाहारीहरूले गोरूहरूलाई मारे अिन रगत
लए। त्यसपिछ ितनीहरूले गोरूको रगत वदेीमा छिकर् िदए। तब पजूाहारीहरूले

भेंडाका पाठाहरू मारे अिन भेंडाका पाठाको रगत वदेीमा छिकर् िदए। 23-24 त्यस
पिछ पजूाहारीहरूले बा ाहरूलाई राजा र भलेा भएका मािनसहरूको सामनु्ने ल्याए।
ती बा ाहरू पाप ब ल िथए। पजूाहारीहरूले आफ्ना हात बा ा मािथ राखे अिन
बा ाहरूलाई मारे। पजूाहारीहरूले बा ाको रगत ारा वदेीमा पाप ब ल अपर्म
गरे। ितनीहरूले यसो गरे जस ारा परमे रले इ ाएलका मािनसहरूको पापलाई
क्षमा ग रिदनहुुनछे। राजाले भने िक त्यो होमब ल अिन पाप ब ल इ ाएलका सबै
मािनसहरूका िन म्त हुन ु पछर्।

25 राजा िहजिकयाहलेलवेीहरूलाई दाऊद, राजाका दश गाद अिन अगमव ा
नातानले आदशे गरेका कारल,े झ्याम्टा, िसतार अिन वीणाहरू सिहत परम भकुो
म न्दरमा राख।े यो आदशे उहाँका अगमव ा माफर् त परम भबुाट आएको हो।
26 यसथर् लवेीहरू दाऊदका वा यन् हरू सिहत अिन पजूाहारीहरू आफ्ना
तरुहीहरू सिहत उिभए। 27 तब िहजिकयाहले वदेीमा होमब ल चढाउने आदशे
िदए। जब होमब ल शरुू भयो परम भकुो स्तिुत गान पिन शरुू भयो। तरुहीहरू फुके
अिन इ ाएलका राजा दाऊदका बाजा बजाइए। 28 सम्पणूर् सभाले िशर झकुाए,
सङं्गीतकारहरूले गाए अिन तरुही बजाउनहेरूले आ-आफ्ना तरुही होमब ल पणूर्
नभएसम्म बजाए।

29 ब लदानहरू परूा भए पिछ राजा िहजिकयाह अिन ितनका साथ भएका
सबै मािनसहरू तल झकेु र आराधना गरे। 30 राजा िहजिकयाह अिन ितनका
अिधकारीहरूले लवेीहरूलाई परम भकुो शसंा गन आज्ञा िदए। ितनीहरूले ती
गीतहरू गाए जो दाऊद अिन दश आसापले लखेकेा िथए। ितनीहरूले परमे रको
शसंा गरे अिन शन्न भए। ितनीहरू सबै झकेु र परमे रको आराधना गरे।
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31 िहजिकयाहले भन,े “अब यहूदाका मािनसहरू ितमीहरूले स्वयलंाई परम भु
ित अपर्ण ग रसकेकाछौ। निजक आऊ ब ल र धन्यवादको भटेी परम भकुो

म न्दरमा ल्याऊ।” तब मािनसहरूले ब लहरू अिन धन्यवादका भटेीहरू ल्याए।
कुनै पिन जसले चाहन्थ,े ितनीहरूले पिन होमब ल ल्याए। 32 सभाले
म न्दरमा ल्याएका होमब लहरू यी हुन;् 70 गोरूहरू, 100 वटा भडेाहरू अिन
200 भडेाका थमुाहरू। यी सबै पशहुरूलाई परम भकुा िन म्त होमब लको रूपमा
ब लदान ग रए। 33परम भकुो िन म्त पिव भटेीहरू 600 गोरूहरू अिन 3,000
भडेा अिन बा हरू िथए। 34 तर त्यहाँ होमब लका िन म्त पशहुरूको छाला
काढ्ने अिन पशहुरूलाई काट्ने पयार् पजूाहारीहरू िथएनन।् यसथर् ितनीहरूका
आफन्तहरू, लवेीहरूले काम नसकुञ्जले अिन अन्य पजूाहारीहरूले स्वयलंाई
पिव सवेाका िन म्त तयार नपारूञ्जले ितनीहरूलाई सहायता गरे। ितनीहरू
स्वयलंाई परम भकुो सवेाका िन म्त तयार गनर् लवेीहरू अिधक ध्यान मग्न िथए।
ितनीहरू पजूाहारीहरू भन्दा अिधक ध्यान मग्न िथए। 35 त्यहाँ अनके होमब ल,
अिन मलेब लको बोसो अिन अघर्ब लहरू िथए। यसरी परम भकुो म न्दरमा सवेा
कायर् फे र शरुू भयो। 36 िहजिकयाह अिन मािनसहरू अित शन्न िथए परमे रले
मािनसहरूका िन म्त स्ततु गन ुर् भएका कुराहरूको बारेमा। अिन ितनीहरू उहाँले
यित चाँडो गन ुर् भएकोमा खशुी िथए।

30
िहजिकयाहले िनस्तार चाड नया उत्सव मनाउछन ्

1 राजा िहजिकयाहले इ ाएल अिन यहूदाका समस्त मािनसहरूलाई खबर
पठाए। ितनले ए मै अिन मनश्शकेा मािनसहरूलाई पिन प हरू लखे।े िहजिकयाहले
ती सबै मािनसहरूलाई परम भकुो म न्दरमा यरूशलमे आउनु भनी िनमन् ण गरे,
तािक परम भु इ ाएलका परमे रका िन म्त ितनीहरू सबलैे िनस्तार चाड मनाउन
सकून।् 2 उसका सबै अिधकारीहरू अिन यरूशलमेका मािनसहरूले िनस्तार पवर्
दो ो महीना ग रने कुरामा राजा िहजिकयाह सहमत भए। 3 ितनीहरूले िनस्तार
उत्सव िनयिमत समयमा मनाउन सकेनन।् िकन? िकनभने पजूाहारीहरू पयार्
सखं्यामा स्वयलंाई पिव सवेाका िन म्त तयार पारेका िथएनन।् अिन अक कारण
हो मािनसहरू यरूशलमेमा भलेा भएका िथएनन।् 4 त्यो सहमतीले राजा िहजिकयाह
अिन सम्पणूर् सभालाई सन्त ु तलु्यायो। 5 यसथर् ितनीहरूले इ ाएलका चारैितर,
बशेवा शहरदे ख दान शहरसम्म एउटा घोषणा गरे। ितनीहरूले मािनसहरूलाई
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परम भु इ ाएलका परमे रका िन म्त िनस्तार चाड मनाउन यरूशलमेमा आउन ु
भनी भन।े इ ाएलका मािनसहरूको एक िवशाल समहूले िनस्तार चाड लामो समय
अिघ दे ख त्यस कारले मनाउन पाएका िथएनन ्जनु कारले मोशाको वस्थाले
यसलाई मनाउन ु भनकेा िथए। 6 यसथर् सनं्दशे बाहकहरू राजा अिन अिधकारीहरू
राजाले आज्ञा गरे झैं प हरू लएर इ ाएल अिन यहूदा भ र गए। ती प हरूमा यस्तो
भिनएको िथयोः

“इ ाएलका छोरा-छोरीहरू, परम भ,ु परमे र तफर् फकर आऊ जसका
आज्ञा अ ाहाम, इसहाक अिन इ ाएलले पालन गदर्थ।े तब परमे रका
मािनसहरू ितमीहरू जो अझ सम्म जीिवत छौ अिन अश्शरूका राजाको
अिधकारबाट उम्केका छौ। ितमीहरू कहाँ परमे र फक आउनु हुनछे।
7 ितमीहरू आफ्ना िपताहरू अिन दाज्य-ूभाइहरू जस्तो नहोओ। परम भु
ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूका परमे र हुनहुुन्थ्यो, तर ितनीहरू उहाँको िवरू
फक यसथर् परम भलुे मािनसहरूलाई ितनीहरू ित ितरस्कार गन अिन
ितनीहरूको बारेमा नरा ो भन्ने बनाइिदन ु भयो। ितमीहरू ितमीहरूका आफ्नै
आखँाले दे सक्छौ िक यो साँचो हो। 8 ितमीहरूका पखुार्हरू जस्तै ितमीहरू
ढीठ नबन। तर साँचो हृदयले परम भकुो आज्ञा पालन गर। सवार्िधक पिव
स्थानमा आऊ। परम भलुे महा पिव स्थानलाई सधंकैा िन म्त पिव तलु्याउन ु
भएको छ। परम भु ित ा परमे रको सवेा गर। तब परम भकुो डरलाग्दो ोध
ितमीहरूबाट टाढा फकर् ने छ। 9यिद ितमीहरू फक आयौ भने अिन परम भकुो
आज्ञा पालन गय भन,े तब ित ा आफन्तहरू अिन ित ा केटा केटीहरूले
ती मािनसहरूबाट दया पाउने छन ् जसले ितनीहरूलाई कैद गरे। अिन ित ा
आफन्तहरू अिन ित ो केटा-केटीहरू यो दशेमा फक आउने छन।् परम भु
ित ा परमे र दयाल ु अिन कृपाल ु हुनहुुन्छ। उहाँ ितमीहरूबाट टाढा फकर् न ु हुने
छैन यिद ितमीहरू उहाँ कहाँ फक आयौ भन।े”
10सनं्दशे वाहकहरू ए मै अिन मनश्शकेा क्षे का त्यके शहरमा गए। ितनीहरू

जबलूनू क्षे सम्म गए। तर मािनसहरू ती दतूहरू ित हाँस े अिन ितनीहरूको
खल्ली उडाए। 11 तर, आशरे, मनश्शे अिन जबलूनूका केही मािनसहरूले

स्वयलंाई िवन तलु्याए अिन यरूशलमे ितर गए। 12 यहूदामा पिन परमे रको
श ले मािनसहरूलाई सगं ठत तलु्याए जस ारा ितनीहरूले राजा अिन ितनका
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अिधकारीहरूका आज्ञा पालन गन छन।् यस कारले ितनीहरूले परम भकुो वचन
पालन गरे।

13 धरैे मािनसहरू दो ो महीनामा अखमीरे रोटीको चाड मनाउनका िन म्त
यरूशलमेमा साथ आए। यो एउटा अत्यन्त िवशाल भीड िथयो। 14 ती मािनसहरूले
यरूशलमेका वदेीहरू िनकाले जो असत्य दवेताहरूका िन म्त िथए। ितनीहरूले
सबै धपू वदेीहरू पिन हटाए जो असत्य दवेताहरूका िन म्त िथए। ितनीहरूले
ती वदेीहरूलाई िक ाने बेंसीमा फ्याँिक िदए। 15 त्यस पिछ ितनीहरूले दो ो
महीनाको चौदौं िदनमा िनस्तार चाडको थमुाको पाठा मारे। पजूाहारी अिन लवेीहरू
ल ज्जत भए। ितनीहरूले स्वयलंाई पिव सवेाका िन म्त तयार गरे। पजूाहारी
अिन लवेीहरूले परम भकुो म न्दर िभ होमब लहरू ल्याए। 16 ितनीहरूले
मोशा, परमे रको का वस्थामा भिनएको जस्तै कारले म न्दरमा आफ्ना
िनयिमत स्थानहरू लए। लवेीहरूले रगत पजूाहारीहरूलाई िदए। तब पजूाहारीहरूले
रगतलाई वदेीमा छिकर् िदए।

17 त्यहाँ समहूमा धरैे मािनसहरू िथए जसले स्वयलंाई पिव सवेाका िन म्त
तयार राखकेा िथएनन,् यसथर् ितनीहरूलाई िनस्तार चाडको थमुाको पाठालाई मान
अनमुित िथएन। त्यसै कारणले हरेक का िन म्त, जो श ु िथएन, िनस्तार
चाडको थमुाको पाठालाई मान िजम्ममा लवेीहरू िथयो। लवेीहरूले त्यके थमुाका
पाठालाई परम भकुा िन म्त पिव बनाए।

18-19 ए मै, मनश्श,े इस्साकार अिन जबलूनूका धरैे मािनसहरूले स्वयमलाई
िनस्तार चाडका िन म्त उिचत ढङ्गले तयार पारेका िथएनन।् ितनीहरूले मोशाको

वस्थामा भनकेो कारले ठीक ढङ्गले िनस्तार चाड मनाएनन।् तर िहजिकयाहले
ती मािनसहरूका िन म्त ाथर्ना गरे। यसथर् िहजिकयाहले यो ाथर्नामा यो भन,े
“परम भु परमे र, तपाईं असल हुनहुुन्छ। यी मािनसहरू साँच्चनैै तपाईंको
आराधना उिचत ढङ्गले गनर् चाहन्थ,े तर ितनीहरूले वस्थामा भने अनसुार
स्वयलंाई श ु पारेनन।् कृपया ती मािनसहरूलाई क्षमा ग रिदन ु होस।् तपाईं परमे र
हुनहुुन्छ जसको आज्ञा हा ो पखुार्हरू मान्थ।े यिद कसलैे महा-पिव स्थानको िनयम
अनसुार स्वयलंाई श ु नपारेको भएता पिन क्षमा ग रिदन ु होस।्” 20 परम भलुे
राजा िहजिकयाहको ाथर्ना सिुनिदन ु भयो। परम भलुे मािनसहरूलाई क्षमा दान
गन ुर् भयो। 21 यरूशलमेमा इ ाएलका केटा-केटीहरूले अखिमरी रोटीको उत्सव
सात िदन सम्म मनाए। ितनीहरू अत्यन्त सन्न िथए। लवेी अिन पजूाहारीहरूले
आफ्ना परूा श लाएर ितिदन परम भकुो स्तिुत गरे। 22 राजा िहजिकयाहले ती
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सबै लवेीहरूलाई उत्साह िदए जसले परम भकुो सवेा कसरी गन ुर् पछर् सो रा ोिसत
जान्दथ।े मािनसहरूले त्यो उत्सव सात िदनसम्म मनाए अिन मलेब ल अपर्ण गरे।
ितनीहरूले ितनीहरूका पखुार्हरूका परम भु परमे रलाई धन्यवाद चढाए अिन
स्तिुत गरे।

23 समस्त मािनसहरू अझ सात िदन ब सहमत भए। ितनीहरूले िनस्तार
चाड अझ सात िदन मनाउदा ितनीहरू अित सन्न रह।े 24 िहजिकयाह, यहूदाका
राजाले 1,000 गोरूहरू अिन 7,000 भडेाहरू मान ुर् र खान ु भनी सभालाई
िदए। मखुहरूले 1,000 गोरूहरू अिन 10,000 भेंडाहरू सभालाई िदए। धरैे
पजूाहारीहरूले ितनीहरू स्वयलंाई पिव सवेाका िन म्त तयार पारे। 25 यहूदाका
सम्पणूर् सभा, पजूाहारीहरू,लवेीहरू, सम्पणूर् सभा जो इ ाएलबाट आएका िथए अिन
या ीहरू जो इ ाएलबाट आएर यहूदामा पगुकेा िथए।ती सबै मािनसहरू अत्यन्त
सन्न िथए। 26 यसरी यरूशलमेमा अित ठूलो रमाहट िथयो। यस िकिसमको

समारोह जस्तो इ ाएलका राजा दाऊदका छोरा सलुमेानको समय दे ख यता अरू
कुनै कुरा भएको िथएन। 27 पजूाहारीहरू अिन लवेीहरू उिभए अिन मािनसहरूलाई
आशीवार्द िदन ु भनी परम भु िसत ाथर्ना गरे। परमे रले ितनीहरूका ाथर्ना
सिुनिदन ु भयो। ितनीहरूको ाथर्ना स्वगर्मा परम भकुो पिव म न्दर सम्म पगु्यो।

31
राजा िहजिकयाहले सधुार गछर्न ्

1 िनस्तार चाडको समारोह समा भयो। इ ाएलका मािनसहरू जो िनस्तार
चाडका िन म्त यरूशलमेमा िथए यहूदाका शहरहरूितर गए। तब ितनीहरूले
पिव खामाहरू तोिडिदए जो त्यो शहरहरूमा िथए। ती पिव खामाहरू असत्य
दवेताहरूको लािग अपर्ण ग रएका िथए। मािनसहरूले अशरेा स्तम्भहरू पिन का ट
िदए। अिन ितनीहरूले यहूदा अिन िबन्यामीन क्षे भ रका उच्च स्थानहरू अिन
वदेीहरू न ग रिदए। मािनसहरूले ए मै अिन मनश्शे क्षे मा त्यसै गरे। मािनसहरूले
असत्य दवेताहरूको पजूा गनर्मा योग ग रने सबै चीज-बीजहरू न नभए सम्म
यस्ता कुराहरू ग ररह।े त्यसपिछ सबै इ ाएलीहरू आ-आफ्ना शहरमा घर ितर
फक।

2 पजूाहारी अिन लवेीहरू समहूहरूमा िवभ ग रएका िथए अिन त्यके
समहूले गन ुर् पन आफ्नै िवशषे कामहरू िथए। यसथर् राजा िहजिकयाहले यी
समहूहरूलाई आफ्ना कामहरू गनर् शरुू गन ुर् भन।े यसथर् पजूाहारी अिन लवेीहरूले
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फे र होमब ल अिन मलेब ल चढाउने काम गनर् थाल।े अिन ितनीहरूको काम
म न्दरमा सवेा गन ुर्,अिन गाउन ुअिन परम भकुो म न्दरको ारमा परमे रको स्तिुत
गन ुर् िथयो। 3 िहजिकयाहले ितनका आफ्नै केही पशहुरू होमब लका िन म्त चढाउन ु
भनी िदए। यी पशहुरूलाई दिैनक होमब लका िन म्त योग ग रन्थ्यो जो त्यके
िवहान अिन त्यके साँझ ग रन्थ्यो। यी पशहुरूलाई िव ामका िदनहरूमा,औंसीका
उत्सवहरूमा अिन अन्य िवशषे उत्सवहरूमा चढाइन्थ्यो। यसलाई परम भकुो

वस्थामा ले खएको जस्तै रूपमा ग रन्थ्यो।
4 मािनसहरूले आफ्ना फसल अिन बस्तहुरूको एक अशं पजूाहारी अिन

लवेीहरूलाई िदन ु पन िथयो। यसथर् िहजिकयाहले यरूशलमेमा ब े मािनसहरूलाई
ितनीहरूका भाग िदन ु भनी आदशे गरे। यस रीतले पजूाहारी अिन लवेीहरूले
आफ्ना परुा समय त्यसो गनर्मा लगाउन सक्ने छन ् जो वस्थाले ितनीहरूलाई
गन ुर् भनकेो छ। 5 दशे भ रका मािनसहरूले यो आदशेको बारेमा सनु।े यसथर्
इ ाएलका मािनसहरूले आफ्ना अन्न, दाख, तले, मह अिन ितनीहरूले आफ्ना
खतेहरूमा उमारेका सबै चीजहरूको फसलको पिहलो भाग िदए। ितनीहरूले यी
धरैे चीजहरूका दशौं भाग ल्याए। 6 यहूदामा ब े इ ाएलीहरू अिन यहूदाका
मािनसहरूले पिन आफ्ना गाई बस्त ुअिन भडेाका एक-दशौं भाग ल्याए। ितनीहरूले
ती चीजहरूको एक-दशौं अशं पिन ल्याए जसलाई िवशषे स्थानमा रा खन्थ्यो जो
केवल परम भकुो िन म्त िथयो। यी सबै चीज-बीजहरू ितनीहरूले आफ्ना परम भु
परमे रको िन म्त ल्याए। ितनीहरूले ती सबै चीज-बीजहरू थाक पारेर राख।े

7 मािनसहरूले ती चीज-बीजहरू ते ो महीना ितर ल्याउन शरुू गरे अिन सातौं
महीनामा सं हको काम परूा गरे। 8जब िहजिकयाह अिन मखुहरू आए ितनीहरूले
चीज-बीजका राश दखेे जो सं ह ग रएका िथए। ितनीहरूले परम भु अिन उहाँका
मािनसहरूको, इ ाएलका मािनसहरूको शसंा गरे।

9 तब िहजिकयाहले पजूाहारी अिन लवेीहरूलाई चीज बीजको रासको बारेमा
सोध।े 10 अजयार्ह, सादोकका प रवारका धान पजूाहारीले िहजिकयाहलाई भन,े
“मािनसहरूले परम भकुो म न्दरमा भटेीहरू ल्याउन थालकेो समय दे ख हामीले
शस्त खाने कुरा पाएका छौं। हामीले हा ो पटे नभ रए सम्म खाएका छौं अिन

अझ पिन शस्त मा मा उि एका छन।् साँच्चनैै परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई
आशीवार्द िदन ु भएको छ। त्यसै कारणले हामी िसत यित धरैे उि एका छन।्”

11 तब िहजिकयाहले पजूाहारीहरूलाई परम भकुो म न्दरमा भण्डार कक्षहरू
बनाउने आदशे िदए। यसथर् यो काम ग रयो। 12 तब पजूाहारीहरूले भटेीहरू, दशौं
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अशंहरू अिन अन्य चीज-बीजहरू ल्याए जो केवल परम भलुाई अपर्ण गन ुर् पन
िथयो। सं ह ग रएका ती सबै चीज बीजहरूलाई म न्दरमा भण्डार कक्षहरूमा
रा खयो। लवेी कोनन्याह ती सबै चीजहरूका िजम्मावार रहे जो सं ह ग रएका
िथए। ती चीजहरूका दो ो िजम्मावार िशमी िथए। िशमी कोनन्याहका
भाइ िथए। 13 कोनन्याह अिन ितनका भाइ िशमी यी मािनसहरूका िनरीक्षक िथएः
यहीएल, अज्जयाह, नहत, असाहले, यरीमोत, योजाबाद, एलीएल, ियस्मक्याह,
महत अिन बनायाह। राजा िहजिकयाह अिन परम भकुो म न्दरको िजम्मावार रहकेा
अिधकारी अजयार्हले ती मािनसहरूलाई चनु।े

14 ती भटेीहरूका िजम्मामा िथए कोरे जो मािनसहरूले म ु रूपले परमे रलाई
अपर्ण गरेका िथए। ितनी ती सं ह ग रएका बस्तहुरू िदइ पठाउने िजम्मामा िथए जो
परम भलुाई अपर्ण ग रएका िथए। अिन ितनी ती भटेीहरू िदइ पठाउने िजम्मामा
िथए जो परम भकुा िन म्त पिव तलु्याईका िथए। कोरे पवूर् ारका ारपाल िथए।
ितनका िपताको नाउँ लवेी ियम्ना िथयो। 15 एदने, िमन्यामीन, यशेअू, शमायाह,
अमयार्ह अिन शकन्याहले कोरेलाई सघाउँथ।े ती मािनसहरूले शहरहरूमा िव ास
पवूर्क सवेा गथ जहाँ पजूाहारीहरू बस्दथ।े ितनीहरूले चीज िबजहरूको सं ह
पजूाहारीहरू को त्यके समहूका आफ्ना आफन्तहरूलाई िदन्थ।े ितनीहरूले त्यस्तै
कुराहरू अिधक मखु मािनसहरूलाई अिन अल्प मखु मािनसहरूलाई िदन्थ।े

16 यी मािनसहरूले चीज-बीजहरूको सं ह तीन वषर् अिन त्यस भन्दा अिधक
उमरेका परुूषहरूलाई पिन िदन्थे जसका नाउँ लवेी पा रवा रक इितहासहरूमा
िथए। यी सबै परुूषहरू ितनीहरूको िजम्माका कामहरू गनर् दिैनक सवेाका िन म्त
परम भकुो म न्दरमा वशे गन ुर् पदर्थ्यो। त्यके लवेी समहूको ितनीहरूको आफ्नै
िजम्मावारी िथयो। 17 पजूाहारीहरूलाई सं हको ितनीहरूको भाग िदइन्थ्यो। यो
काम प रवारहरू ारा प रवा रक इितसहासमा ले खएका तरीकाले ग रन्थ्यो। बीस
वषर् अिन त्यस भन्दा अिधक उमरेका लवेीहरूलाई सं हका ितनीहरूका अशं
िदइन्थ्यो। यो काम ितनीहरूको िजम्मावारी अिन समहू अनसुार ग रन्थ्यो। 18लवेी
का नानीहरू, प ीहरू, छोरा अिन छोरीहरूले पिन सं हका अशं पाउथँ।े यसो सबै
लवेीहरूका िन म्त ग रन्थे जसका नाउँ पा रवा रक इितहासमा ले खएका िथए।
यस्तो भयो िकनभने लवेीहरू सदवै स्वयलंाई पिव रा अिन सवेाका िन म्त तयार
रा मा िव ासी िथए।

19हारूनका केही सन्तानहरू पजूाहारीहरूका, शहरहरूको निजक जहाँ लवेीहरू
बस्दथ,े केही कृिष भिूमहरू िथए। अिन हारूनका केही सन्तानहरू शहरहरूमा पिन
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बस्दथ।े ती त्यके शहरहरूमा मािनसहरूलाई, हारूनका यी सन्तानहरूलाई सं हका
अशं िदनका िन म्त नाउँ ारा चिुनन्थ।े परुूषहरू अिन लवेीहरूको प रवा रक
इितहासहरूमा नाउँ ले खएका ती सबलैे सं हका अशं पाउथँ।े

20 यसरी राजा िहजिकयाहले यहूदामा ती असल कायर्हरू गरे। ितनले त्यही गरे
जो परम भु ितनका परमे रका समक्ष असल, उिचत अिन िव ास योग्य िथयो।
21 ितनलेशरुू गरेका हरेक काममा ितनलेसफलता ा गरे—परमे रको म न्दरको
सवेामा, वस्था अिन आदशेहरूको पालनमा अिन आफ्ना परमे रको अनसुरण
गनर्मा। िहजिकयाहले यी सबै कुराहरू आफ्ना सम्पणूर् हृदयले गरे।

32
अश्शरूका राजाले िहजिकयाहलाई सताउछँन ्

1 िहजिकयाहले यी सबै कुराहरू िव ास पवूर्क ग र सकेपिछ, अश्शरूका
राजा सनहरेीब यहूदा दशे मािथ आ मण गनर् आए। सनहरेीब अिन ितनका सनेाले
िकल्लाका बािहर छाउनी बसाए। ितनले यसो गरे जसमा िक ती शहरहरूलाई
परास्त गनर्का िन म्त ितनले योजना बनाउन सकून।् सनहरेीब ती शहरहरूलाई
आफ्नै िन म्त िज चाहन्थ।े 2 िहजिकयाहले जान्दथे िक सनहरेीब यरूशलमेमा
यसलाई आ मण गनर् आएको हो। 3 तब िहजिकयाहले आफ्ना अिधकारीहरू
अिन सिैनक अिधकारीहरू िसत कुरा-कानी गरे। ितनीहरू सबै शहर बािहरका जल

ोतका पानी रोिक िदन सहमत भए। ती अिधकारीहरू अिन सनै्य अिधकारीहरूले
िहजिकयाहलाई सहयोग गरे। 4 धरैे मािनसहरू साथ आए अिन सबै जल- ोत अिन
दशेको मध्य भागबाट बग्ने खोलालाई बन्द ग रिदए। ितनीहरूले भन,े “अश्शरूका
राजाले अिधक पानी पाउने छैन जब ितनी यहाँ आउँछन।्” 5 िहजिकयाहले
यरूशलमेलाई अझ अिधक सदुढृ बनाए। ितनले यो काम यसरी गरेः ितनले
पखार्लका सबै अशंहरू फे र बनाए जो भ त्कएका िथए। ितनले पखार्ल मािथ
िकल्लाहरू बनाए। ितनले पिहलो पखार्लको बािहर प अक पखार्ल पिन िनमार्ण
गरे। ितनले यरूशलमेको परुानो अशंको पवूर् ितरको सदुढृ स्थानहरूलाई फे र
िनमार्ण गरे। ितनले अनके हितयारहरू अिन ढालहरू बनाए। 6-7 िहजिकयाहले
य ु का अिधकारीहरूलाई मािनसहरू ित िजम्मावार रहनकुा िन म्त चनु।े ितनले
यी अिधकारीहरूिसत शहर ार निजकको खलु्ला स्थानमा भटे गरे। िहजिकयाहले
ती अिधकारीहरूिसत कुरा-कानी गरे अिन ितनीहरूलाई उत्सिहत तलु्याए। ितनले
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भन,े “दढृ अिन साहसी बन। अश्शरूका राजा वा ितनीिसत भएका िवशाल सनेािसत
नडराऊ वा सतूार् नगर। अश्शरूका राजा जो ितनीिसत भएको श भन्दा हामीिसत
महान श छ। 8अश्शरूका राजाका मािनसहरू मा छन।् तर हामी िसत परम भु
हा ा परमे र साथ हुनहुुन्छ। हा ा परमे रले हामीलाई सहायता गन ुर् हुने छ।
हा ा लडाईहरू उहाँले लडी िदन ु हुनछे।” यसरी यहूदाका राजा िहजिकयाहले
मािनसहरूलाई उत्साह िदए अिन ितनीहरूलाई श शाली अनभुव गराए।

9 अश्शरूका राजा सनहरेीब अिन ितनका सबै सनेाहरू लाकीश शहरको
निजकमा छाउनी लाएर बसकेा िथए जसमा िक ितनीहरूले यसलाई परास्त गनर्
सकून।् तब सनहरेीबले आफ्ना अिधकारीहरूलाई यहूदाका राजा िहजिकयाह
अिन यरूशलमेका सबै मािनसहरूका िन म्त सनहरेीबाका अिधकारीहरूिसत सनं्दशे
िथयो।

10 ितनीहरूले भन,े “अश्शरूका राजा सनहरेीब यसो भन्न ु हुन्छ, ‘ितमीहरू
के कुरामा िव ास गछ जसले ितमीहरूलाई य ु को स्थितमा पिन यरूशलमेमा
बिसरहन िसकायौ? 11 िहजिकयाहले ितमीहरूलाई मखूर् बनाउदँै छन।्
ितमीहरूलाई छल गरेर यरूशलमेमा बिसरहन लाएका छन ्जसमा िक ितमीहरू
भोक र ितखार् ारा मन छौ। िहजिकयाहले ितमीहरूलाई भन्छन,् “परम भु हा ा
परमे रले हामीलाई अश्शरूका राजा दे ख बचाउनँ ु हुन्छ।” 12 िहजिकयाह
आफैले परम भकुो उच्च स्थानहरू अिन वदेीहरू हटाए। ितनले ितमी यहूदा
अिन यरूशलमेका मािनसहरूलाई भने िक ितमीहरूले केवल एउटा वदेीमा मा
पजूा गन ुर् पछर् अिन धपू बाल्न ु पछर्। 13 िन य नै ितमीहरू जान्दछौ िक मरेा
पखुार्हरू अिन मलैे अन्य दशेका मािनसहरू ित के गरेका छु? अन्य दशेहरूका
दवेताहरूलेआफ्ना मािनसहरूलाई बचाउनँ सकेनन।् ती दवेाताहरूले ितनीहरूका
मािनसहरूलाई न गनर् दे ख मलाई रोक्न सकेनन।् 14 मरेा पखुार्हरूले ती
दशेहरूलाई ध्वशं गरे। कुनै यस्तो दवेता छैन जसले मलाई उहाँका मािनसहरूलाई
न गनर् दे ख रोक्न सक्छन।् यसथर् ित ो दवेताले ितमीहरूलाई म बाट बचाउनँ
सक्छन ्भनी ितमी सोच्छौ? 15 िहजिकयाहलाई ितमीहरूले मखूर् तलु्याउन वा
ितमीहरूलाई छल्न नदऊे। ितनी ित िव ास नगर िकनभने कुनै रा वा राज्यका
कुनै पिन दवेता आफ्ना मािनसहरूलाई म वा मरेा पखुार्हरूबाट बचाउनँ किहले
पिन समथर् भएनन।् यसथर् ित ा दवेताले ितमीहरूलाई न गनर् बाट मलाई रोक्न
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सक्छन ्भनी नसोच।’ ”

16 अश्शरूका राजाका अिधकारीहरूले परम भु परमे रको िवरू अिन
परमे रका सवेक िहजिकयाहको िवरू अत्यन्त नरा ा कुराहरू भन।े
17 अश्शरूका राजाले प हरू पिन लखेे जसमा परम भु इ ाएलका परमे रको
अपमान ग रएको िथयो। यी शब्दहरू अश्शरूका राजा ारा प हरूमा भनकेो िथएः
“अन्य रा हरूका दवेताहरूले ितनीहरूका मािनसहरूलाई ध्वशं गनर्बाट मलाई
रोक्न सकेनन।् यस्तै कारले िहजिकयाहका परमे रले उहाँका मािनसहरूलाई
ध्वशं गनर्बाट मलाई रोक्न समथर् हुने छैनन।्” 18 तब अश्शरूका राजाका
अिधकारीहरूले यरूशलमेका मािनसहरूलाई जोडले कराए जो शहरका पखार्लमा
िथए। ती अिधकारीले िह ू भाषा योग। गरे जब ितनीहरू मािथ भएका
मािनसहरू ित कराए। अश्शरूका राजाका ती अिधकारीहरूले यरूशलमेका
मािनसहरूलाई भयभीत तलु्याउन भनी यसो गरे। ितनीहरूले ती कुराहरू भने जस ारा
ितनीहरू यरूशलमे शहरलाई कब्जा गनर् सकून।् 19 ती अिधकारीहरूले ससंारका
मािनसहरूले पजूा गन दवेताहरूको िवरू नरा ा कुराहरू भन।े ती दवेताहरू केवल
मािनसहरूले अफ्ना हातहरू ारा बनाएका कुराहरू हुन।् त्यही कारल,े ती
अिधकारीहरूले त्यस्तै नरा ा कुराहरू यरूशलमेका परमे रको िवरू भन।े

20 राजा िहजिकयाह अिन अगमव ा यशौया-आमोसका छोराले यो समस्याको
िवषयमा ाथर्ना गरे। ितनीहरूले ठूलो आवाजमा स्वगर्ितर हरेेर ाथर्ना गरे। 21 तब
परम भलुे अश्शरूका राजाको छाउनीमा एक स्वगर्दतूलाई पठाउन ु भयो। त्यो
स्वगर्दतूले अश्शरूी सनेाका सबै सिैनकहरू अिन मखुहरू र अिधकारीहरूलाई
मा रिदए। यसथर् अश्शरूका राजा आफ्नै दशेतफर् फिकर् ए, अिन ितनका मािनसहरू
ितनी ित ल ज्जत िथए। ितनी आफ्ना दवेताको म न्दर िभ गए अिन ितनका
आफ्नै केही छोराहरूले ितनलाई त्यही तरवार ारा मा रिदए। 22 यसरी परम भलुे
िहजिकयाह अिन यरूशलमेका मािनसहरूलाई अश्शरूका राजा सनहरेीब अिन सबै
अन्य मािनसहरूबाट बचाउनँ ु भयो। परम भलुे िहजिकयाह अिन यरूशलमेका
मािनसहरूको हरेचाह ग रिदन ु भयो। 23 धरैे मािनसहरूले यरूशलमेमा परम भकुा
िन म्त उपहारहरू ल्याए अिन यहूदाका राजा िहजिकयाहका िन म्त मलू्यवान
वस्तहुरू ल्याए। त्यस समयदे ख सबै रा हरूले िहजिकयाहलाई सम्मान गरे।

24 ती िदनहरूमा िहजिकयाह सा ै िबरामी भए अिन मतृ्यकुो निजक पगु।े
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ितनले परम भलुाई ाथर्ना गरे। परम भु िहजिकयाहिसत बोल्न ु भयो अिन ितनलाई
सकेंत िदन ु भयो। 25 तर िहजिकयाहको हृदय घमण्डले भ रएको िथयो, यसथर्
ितनले परमे रको दयालपुन ित परमे रलाई धन्यवाद चढाएनन।् यसै कारणले
गदार् परमे र िहजिकयाह अिन यहूदा र यरूशलमेका मािनसहरू ित ोिधत हुन ु
भयो। 26 तर िहजिकयाह अिन यरूशलमेमा ब े ती मािनसहरूले ितनीहरूको हृदय
र जीवनलाई प रव र्न गरे। ितनीहरू न भए र घमण्ड गनर् छोडे त्यसकारण
िहजिकयाह जीिवत रहसेम्म परम भकुो ोध ितनीहरूमािथ परेन।

27 िहजिकयाहिसत धरैे धन अिन सम्मान िथए। ितनले चाँदी, सनु, मलू्यवान
र , मसाला, ढाल अिन सबै िकिसमका चीजहरू रा े स्थानहरू बनाए।
28 िहजिकयाहका अन्न, नयाँ दाख म अिन तलेहरू, ती मािनसहरूले पठाएका
वस्तहुरू, रा े भणं्डारहरू िथए। ितनका सबै िकिसमका पशहुरू रा े पशशुालाहरू
अिन भडेाहरू रा े खर्कहरू िथए। 29 िहजिकयाहले अनके शहरहरू पिन िनमार्ण
गरे अिन ितनले धरैे भेंडा अिन गाई बस्तहुरूका बथानहरू पिन ा गरे। परमे रले
िहजिकयाहलाई धरैे धन-सम्पि िदन ु भयो। 30 यो िहजिकयाह नै िथए जसले
यरूशलमेमा गीहोन जल ोतको मािथल्लो ोत बन्द ग रिदए अिन ती पानीलाई
दाऊदको शहरको प म तफर् बगरे जाने तलु्याए। अिन ितनले गरेका हरेक कुरामा
िहजिकयाह सफल रह।े

31 एक समयमा बाबलेका मखुहरूले िहजिकयाह कहाँ दतूहरू पठाए। ती
दतूहरूले एक अदभतू सकेंतको बारेमा सोधे जो रा हरूमा कट भएको िथयो।
जब ितनीहरू आए, परमे रले ितनको प रक्षा गनर् अिन िहजिकयाहको मनमा के
छ ती सबै जान्नका िन म्त िहजिकयाहलाई एक्लै छाड्न ु भयो।

32 िहजिकयाहले गरेका अन्य कुराहरू र उनको परमे र ितको
िव ासयोग्यता, आमोसका छोरो यशयैा अगमव ाको दशर्न भिनने पसु्तक अिन
यहूदा अिन इ ाएलका राजाहरूका इितहास भिनने पसु्तकमा ले खएका छन।्
33 िहजिकयाहको मतृ्य ु भयो अिन आफ्ना पखुार्हरूिसत गािडए। मािनसहरूले
िहजिकयाहलाई डाँडामा गाडे जहाँ दाऊदका पखुार्हरूका िचहानहरू छन।् यहूदाका
अिन यरूशलमेमा ब े सबै मािनसहरूले िहजिकयाहलाई सम्मान दान गरे जब
ितनको मतृ्य ु भयो। मनश्शे िहजिकयाहका स्थानमा नयाँ राजा भए। मनश्शे
िहजिकयाहका छोरा िथए।
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33
मनश्शे यहूदाका राजा

1मनश्शे बा वषर् उमरेका िथए जब ितनी यहूदाका राजा भए। ितनी यरूशलमेमा
पचपन्न वषर् सम्म राजा भए। 2 मनश्शलेे ती कामहरू गरे जो परम भलुे गल्ती
हो भन्नभुयो। ितनले ती रा हरूका भयानक अिन पाप पणूर् त रका अनसुरण
गरे जसलाई परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूको सामनु्ने दशेबाट िनक्लन वाध्य
तलु्याउन ु भएको िथयो। 3 मनश्शलेे उच्च स्थानहरू फे र िनमार्ण गरे जसलाई
िहजिकयाह ितनका िपताले भत्काइिदएका िथए। मनश्शलेे बाल दवेताहरूका िन म्त
वदेीहरू िनमार्ण गरे अिन अशरेा स्तम्भहरू खडा गरे। ितनी तारा-मण्डललाई िशर
झकुाउँथे अिन ती नक्ष समहूका पजूा गथ। 4 मनश्शलेे असत्य दवेताहरूको िन म्त
वदेीहरू परम भकुो म न्दरमा बनाए। परम भलुे म न्दरको बारेमा भन्नभुएको िथयो,
“मरेो नाउँ सदवै यरूशलमेमा रहनछे।” 5 तर मनश्शलेे परम भकुा दइु आगँनहरूमा
सारा तारा-मण्डलहरूका िन म्त वदेीहरू िनमार्ण गरे। 6 मनश्शलेे ब लको िन म्त
आफ्नै छोरा-छोरीहरूलाई पिन बने िहन्नोमको बेंसीमा होम गरे। मनश्शलेे भिवष्य
भन्न,े जोखाना हने, जाद-ूटुना गन काम गरेर जादकूो योग पिन गरे। ितनले मतृ
आत्मािसत कुरा-कानी गन र भतू- तेहरूिसत कुरा-कानी गरे। मनश्शलेे धरैे कुराहरू
गरे जसलाई परम भलुे गल्ती हो भन्न ु भयो अिन यसले परम भलुाई ोिधत
तलु्यायो। 7 मनश्शलेे एउटा मिूतर्को शा लग बनाए अिन त्यसलाई परमे रको
म न्दरमा राख।े त्यही म न्दर जसको बारेमा परमे रले दाऊद अिन ितनका छोरा
सलुमेान िसत कुरा-कानी गन ुर् भएको िथयो। परमे रले भन्न ु भएको िथयो, “म
मरेो नाउँ यो म न्दर अिन यरूशलमे त्यो शहरमा राख्छु जसलाई मलैे सबै प रवार
समहूका सबै शहरहरूबाट चनुकेो छु, अिन मरेो नाउँ सदा सवर्दा त्यहाँ रहने छ।
8 म इ ाएलीहरूलाई फे र यो भिूमबाट बािहर गन छैन जसलाई मलैे ितनीहरूका
पखुार्हरूलाई िदनकुा िन म्त चनुें। तर मलैे ितनीहरूलाई िदएका सबै आदशेहरू
ितनीहरूले पालन गन ुर् पन छ। इ ाएलका मािनसहरूले सबै वस्था, िविध अिन
आदशेहरू पालन गन ुर् पन छ जो ितनीहरूलाई िदन ु भनी मलैे मोशालाई िदएँ।”

9 मनश्शलेे यहूदाका मािनसहरू अिन यरूशलमेमा ब े मािनसहरूलाई गल्ती
कुरा गनर् उत्सािहत तलु्याए। ितनीहरू ती रा हरू भन्दा अित नरा ा िथए जो यो
भिूममा इ ाएलीहरू भन्दा अिघ िथए अिन परम भलुे ती मािनसहरूलाई न गन ुर्
भएको िथयो।
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10 परम भलुे मनश्शे अिन ितनका मािनसहरू िसत कुरा-कानी गन ुर् भयो, तर
ितनीहरूले सनु्न अस्वीकार गरे। 11 यसथर् परम भलुे यहूदामािथ आ मण गनर्का
िन म्त अश्शरूका राजाका सनेाका सनेापितहरू ल्याउन ु भयो। ती सनेापितहरूले
मनश्शलेाई प े अिन ितनलाई आफ्ना बन्दी बनाए। ितनीहरूले ितनलाई अकुंशहेरू
लगाइ िदए अिन हातमा िप लका साङ्गलाहरू लगाइ िदए अिन ितनलाई बाबले
दशेमा लग।े

12 जब ितनी मािथ यी दःुख क आई पय तब मनश्शलेे ितनका परम भु
परमे रबाट सहायताको िन म्त िबन्ती गरे। मनश्शलेे आफ्ना पखुार्हरूका परमे र
समक्ष स्वयलंाई िबन तलु्याए। 13 मनश्शलेे परमे रसगँ ाथर्ना गरे अिन ितनलाई
सहायता गन ुर् होस ्भनी परमे रिसत िबन्ती गरे। परम भलुे मनश्शकेो पाथर्ना सनु्न ु
भयो अिन ितनका िन म्त दःु खत हुन ु भयो। परम भलुे ितनलाई यरूशलमे अिन
ितनका िसहंासनमा फकर जान िदन ु भयो। तब मनश्शलेे जाने परम भु नै साँचो
परमे र हुनहुुन्छ भनी।

14 त्यो घट्ना भए पिछ, मनश्शलेे दाऊद शहरको िन म्त एक बािहरी पखार्ल
िनमार्ण गरे। यो पखार्ल िक ोन बेंसीको गीहोन जल ोतको प मितर, मतस्थ
फाटकको वशे ार ितर अिन ओपले डाँडाको व रप र फै लएको िथयो। ितनले
पखार्ल अत्यन्त अग्लो बनाए। त्यसपिछ ितनले यहूदाका सबै िकल्लाहरूमा
अिधकारीहरू राख।े 15 मनश्शलेे ती िविच मिूतर्दवेताहरू हटाए। ितनले
परम भकुो म न्दरबाट मिूतर् िनकाल।े ितनले म न्दर डाँडामा अिन यरूशलमेमा
ितनले िनमार्ण गरेका सबै वदेीहरू हटाए। मनश्शलेे ती सबै वदेीहरू यरूशलमे शहर
बािहर िनकाल।े 16 तब उसले परम भकुो वदेी स्थापना गरे अिन त्यसमा मलेब ल
अिन धन्यवादका उपहारहरू अपर्ण गरे। मनश्शलेे यहूदाका सबै मािनसहरूका िन म्त
परम भु इ ाएलका परमे रको सवेा गन ुर् भनी एक आदशे गरे। 17 मािनसहरूले
उच्च-स्थानहरूमा ब लहरू चढाउन थाल,े तर ितनीहरूका ब लहरू केवल परम भु
ितनीहरूका परमे र िन म्त िथए।

18 मनश्शलेे गरेका अन्य कुराहरू, अिन ितनका परमे रिसत ितनका ाथर्ना
अिन दश हरूका वचनहरू जसले परम भु इ ाएलका परमे रबाट मनश्शलेाई
िदएका वचनहरू यी सबै कुराहरू, इ ाएलका राजाहरूको अिधका रक उल्लखे
नाउकँा पसु्तकमा ले खएका छन।् 19 मनश्शकेो ाथर्ना परमे रले कसरी सनुीिदन ु
भयो अिन ितनी ती दःु खत हुन ु भयो, सो दश हरूको पसु्तकमा ले खएको छ।
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मनश्शकेा ितनी स्वयं िवन हुन ु भन्दा अिघका पापहरू र गल्तीहरू, ती स्थानहरू
जहाँ ितनले उच्च स्थानहरू िनमार्ण गरेका िथए अिन अशरेा स्तम्भहरू स्थािपत
गरेका िथए सो पिन दश हरूको पसु्तकमा ले खएका छन।् 20 यसरी मनश्शकेो
मतृ्य ु भयो अिन ितनका पखुार्हरूिसत गािडए। मािनसहरूले मनश्शलेाई ितनको
आफ्नै राज भवनमा गािड िदए। आमोन मनश्शकेा स्थानमा नयाँ राजा भए। आमोन
मनश्शकेा छोरा िथए।

आमोन यहूदाका राजा
21 आमोन बाईस वषर्का हुदँा यहूदाका राजा भए। ितनी यरूशलमेमा दइु वषर्

सम्म राजा िथए। 22 आमोनले परम भकुो समक्ष नरा ा कुराहरू गरे। ितनले
आफ्ना िपता मनश्शलेे जस्तै परम भलुे जो ितनी ारा गराउन चाहन ु हुन्थ्यो, ठीक
त्यसरी गरेनन।् आमोनले कँुिदएका मिूतर् अिन सा लकहरूलाई ब लहरू चढाए जो
ितनका िपताले िनमार्ण गरेका िथए। आमोनले ती मिूतर्हरूको पजूा गरे। 23आमोनले
ितनी स्वयलंाई परम भकुो समक्ष न तलु्याएनन ् जसरी मनश्श,े ितनका िपताले
आफूलाई न तलु्याएका िथए। यसकारण आमोन परमे रको सामनु्ने धरैे दोषी
िथए। 24 आमोनका सवेकहरूले ितनी िवरू षडयन् रच।े ितनीहरूले आमोनलाई
ितनको आफ्नै घरमा मा रिदए। 25 तर यहूदाका मािनसहरूले ती सबै सवेकहरूलाई
मा रिदए जसले राजा आमोनको िवरू षडयन् रचकेा िथए। त्यसपिछ मािनसहरूले
योिशयाहलाई नयाँ राजा हुन चनु।े योिशयाह आमोनका छोरा िथए।

34
योिशयाह यहूदाका राजा

1 योिशयाह आठ वषर् पगुकेा िथए जब ितनी राजा भए। ितनी एकतीस वषर्सम्म
यरूशलमेमा राजा िथए। 2 योिशयाहले त्यही गरे जो सही िथयो। परम भलुे चाहन ु
भएका कुराहरू नै ितनले गरे। ितनले ितनका पखुार् दाऊदले जस्तै रा ा कुराहरू
गरे। योिशयाहले उिचत कुराहरू गनर्बाट मखु मोडनेन।् 3 जब योिशयाह उसको
राज्यको आठौं वषर्मा पगुकेा िथए ितनले परमे रको अनसुरण गनर् शरुू गरे जसलाई
ितनका पखुार् दाऊदले अनसुरण गरेका िथए। योिशयाह अझ सानै िथए जब ितनले
परमे रलाई प ाउन शरुू गरे। जब योिशयाह उनी राजा राज्यको बा ौं वषर्मा
िथए ितनले उच्च स्थानहरू, अशरेा स्तम्भहरू अिन मिूतर्हरू जो कँुिदएका िथए,
अिन मिूतर्हरू जो यहूदा अिन यरूशलमेका साँचाहरूबाट िनमार्ण ग रएका िथए सबै



2 इितहास 34:4 lxxviii 2 इितहास 34:12-13

न गनर् शरुू गरे। 4 मािनसहरूले बाल दवेताहरूका वदेीहरू भत्काइिदए। ितनीहरूले
योिशयाहका सामनु्ने यसो गरे। तब योिशयाहले धपू वदेीहरू का टिदए जो वदेीमािथ
बाललाई अपर्ण गरेका िथए। उसले मिूतर्हरू जो कँुिदएका िथए अिन मिूतर्हरू
जो साँचोमा ढालरे िनमार्ण ग रएका िथए, भत्काइिदए। ितनले ती मिूतर्हरूलाई
धलूो-पीठो पा रिदए। तब योिशयाहले त्यो पीठो ती मािनसहरूका िचहानहरूमा
छिकर् िदए जसले बाल दवेताहरूलाई ब लहरू चढाएका िथए। 5 योिशयाहले ती
पजूाहारीहरूका हाडहरू पिन जलाइिदए जसले आफ्नै वदेीमा बाल दवेताहरूको
सवेा गरेका िथए। यस्तै कार योिशयाले यहूदा अिन यरूशलमेलाई श ु पारे।
6 योिशयाहले मनश्श,े ए मै, िशमोन दे ख न ाली सम्मका इलाकाका शहरहरूमा
पिन यसै गरे। 7 योिशयाहले वदेीहरू अिन अशरेा स्तम्भहरू भत्काइिदए। ितनले
मिूतर्हरूलाई धलूो पीठो पा रिदए। ितनले इ ाएल दशे भ र बाल पजूाका िन म्त
योग ग रएका धपू वदेीहरू का टिदए। त्यसपिछ योिशयाह यरूशलमे फकर गए।
8 जब योिशयाह यहूदाका राजाका रूपमा अठा ौ वषर्मा िथए ितनले शापान,

मासयेाह अिन योआहलाई ितनका परम भु परमे रको म न्दरलाई फे र िनमार्ण
अिन स्थापना गन ुर् भनी पठाए। शापानका िपताको नाउँ अज लयाह िथयो। मासयेाह
शहरका मखु िथए, अिन योआहका िपताको नाउँ योआहाश िथयो। योआहाश
त्यही मािनस िथए जसले जे कुराहरू घटे ती लखे।े

यसरी योिशयाहले म न्दरलाई स्थापना गन आदशे िदए जस ारा ितनले यहूदा
अिन म न्दरलाइ श ु तलु्याउन सकून।् 9 ती मािनसहरू िह ल्कयाह, धान पजूाहारी
कहाँ आए। ितनीहरूले ितनलाई धन िदए जो मािनसहरूले परमे रका म न्दरका
िन म्त िदएका िथए। लवेी ारपालहरूले मनश्श,े ए मैका मािनसहरूबाट अिन
रहकेा सबै इ ाएलीबाट धनसं ह गरेका िथए। ितनीहरूले यो धन यहूदा, िबन्यामीन
अिन यरूशलमेमा ब े समस्त मािनसहरूबाट पिन सं ह गरेका िथए। 10 तब
लवेीहरूले ती मािनसहरूलाई पसैा भ ु ानी गरे जसले परम भकुो म न्दरको काम
दखे-रेख गरे। अिन दखे-रेख गनहरूले कम हरूलाई भु ानी गरे जसले परम भकुो
म न्दर स्थािपत गरे। 11 ितनीहरूले धन िसकम अिन िनमार्ण क ार्हरूलाई ठूला
ढुङ्गाहरू िकन्न जो अिघनै का ट राखकेा िथए अिन काठहरू िकन्न भनी िदए।
काठहरू म न्दरहरूलाई फे र िनमार्ण गनर् अिन म न्दरहरूका िन म्त आड िदने काठ
बनाउनमा योग ग रए। िवगत समयमा यहूदाका राजाहरूले म न्दरहरूको वास्ता
गरेका िथएनन।् ती म न्दरहरू परुाना अिन ध्वस्त भएका िथए। 12-13 मािनसहरूले
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िव ास पवूर्क काम गरे। ितनीहरूका िनरीक्षकहरू पहत अिन ओबिदयाह िथए।
यहत अिन ओबिदयाह लवेीहरू िथए, अिन ितनीहरू मरारीका सन्तान िथए।
अन्य िनरीक्षकहरू जकयार्ह अिन मशलु्लाम िथए। ितनीहरू कहातका सन्तानहरू
िथए। लवेीहरू जो सङं्गीतका वाध्य यन् हरू बजाउनमा िसपाल ु िथए ितनीहरूले

िमकहरूको र अन्य सबै कम हरूको िन रक्षण पिन गदर्थ।े केही लवेीहरूले
सिचव, अिधकारी अिन ारापालहरूको रूपमा काम गदर्थ।े

व ्

वस्थाको पसु्तक पाए
14 लवेीहरूले त्यो धन बािहर िनकाले जो परम भकुो म न्दरमा िथयो। त्यस

समयमा पजूाहारी िह ल्कयाहले परम भकुो वस्थाको पसु्तक पाए जो मोशा
ारा िदइएको िथयो। 15 िह ल्कयाहले सिचव शापानलाई भन,े “मलैे वस्थाको

पसु्तक परम भकुो म न्दरमा पाएँ।” िह ल्कयाहले त्यो पसु्तक शापानलाई िदए।
16 शापानले त्यो पसु्तक राजा योिशयाह कहाँ ल्याए। शापानले राजालाई सचूना
िदए, “तपाईंका सवेकहरूले तपाईंले ितनीहरूलाई गन ुर् भन्न ु भएका हरेक कुराहरू
ग ररहकेा छन।् 17 ितनीहरूले त्यो धन िनकाले जो परम भकुो म न्दरमा िथयो
अिन ितनीहरूले धन िनरीक्षकहरू अिन कम हरूलाई भु ानी गद छन।्” 18 तब
शापानले राजा योिशयाहलाई भन,े “पजूाहारी िह ल्कयाहले मलाई एउटा पसु्तक
िदएका छन।्” तब शापानले पसु्तकबाट पढ।े ितनी पढ्दै गदार् राजाका सामनु्ने
िथए। 19 जब राजा योिशयाहले पिढएको वस्थाका शब्दहरू सनु,े ितनले ितनका
ब हरू च्यात।े 20 तब राजाले िह ल्कयाह, शापानका छोरा अहीकम, मीकाका
छोरा अब्दोन, सिचव शापान अिन सवेक असायालाई एक आदशे िदए। 21 राजाले
भन,े “जाऊ, मरेा िन म्त अिन मािनसहरूका िन म्त जो इ ाएल अिन यहूदामा
रहकेा छन,् परम भु िसत याचना गर। ती पसु्तकका शब्दहरूको बारेमा जो पाइएको
िथयो, सोध। परम भु हामी िसत अत्यन्त ोिधत हुनहुुन्छ िकनभने हा ा पखुार्हरूले
परम भकुो बचनको पालन गरेनन।् ितनीहरूले यो पसु्तकले गन ुर् भनकेा सबै कुराहरू
गरेनन।्”

22 िह ल्कयाह अिन राजाका सवेकहरू अगमवािदनी हुल्दा कहाँ गए। हुल्दा
शल्लमूकी प ी िथइन।् शल्लमू तोखतका छोरा िथए। तोखत हसराका छोरा
िथए। शल्लमू राज-ब हरूको हरेचाह गदर्थ।े हुल्दा यरूशलमेको नयाँ अशंमा
बस्थीन।् िह ल्कया अिन सवेकहरूले हुल्दालाई सबै कुरा भने जो भइसकेको िथयो।
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23 हुल्दाले ितनीहरूलाई भनीन,् “इ ाएलका परम भु परमे र जे भन्नहुुन्छ त्यो
यो होः राजा योिशयाहलाई भनः 24 ‘म यो स्थानमा अिन यहाँ ब े मािनसहरू मािथ
दःुख क ल्याइिदनछुे। म ती सबै भयानक कुराहरू ल्याउनछुे जो त्यो पसु्तकमा
ले खएका छन ्जसलाई यहूदाका राजाको सामनु्ने पिढएको िथयो। 25म यसो गनछु
िकनभने मािनसहरूले मलाई त्याग गरे अिन अन्य दवेताहरूलाई धपू बाल।े ती
मािनसहरूले मलाई ोिधत तलु्याए िकनभने ितनीहरूले सबै नरा ा कुराहरू गरेका
छन।् यसथर् म यो स्थान मािथ मरेो ोध पोखाउने छु। तातो बल्दो आगो जस्तै मरेो

ोधलाई िनभाउन सिकने छैन।’
26 “ ‘तर यो कुरा यहूदाका राजा योिशयाहलाई भन जसले ितमीहरूलाई

परम भु िसत सोध्न ुपठाउनभुयो यही परम भु इ ाएलका परमे र ितमीहरूलेसनुके
वचनहरू बारेमा भन्नहुुन्छ। 27 योिशयाह जब तैंले यो भिूम अिन बािसन्दाहरूको
िवषयमा कुराहरू सिुनस ्तैंले आफैं लाई न बनाइस ्अिन तरेो लगुाहरू च्याितस।् त ँ
मरेो सामनु्ने रोइस ्अिन मलैे यो सनुे यसकारण तरेो हृदय कोमल छ। 28 म तलँाई
तरेो िपता-पखुार्हरू कहाँ लाने छु। त ँ तरेो िचहानमा शा न्तिसत जाने छस।् तैंले कुनै
पिन दःुख क हरू दे ु पन छैन जो म यो स्थान मािथ अिन यहाँ ब े मािनसहरू
मािथ ल्याउने छु।’ ” िह ल्कयाह अिन राजाका सवेकहरू यो सनं्दशे लएर राजा
योिशयाह कहाँ फक।

29 तब राजा योिशयाहले यहूदा अिन यरूशलमेका सबै अ ज मािनसहरूलाई
आउनु अिन ितनीिसत भटे्न ु भनी बोलाए। 30 राजा परम भकुो म न्दर सम्म
गए। यहूदाका सबै मािनसहरू, अिन यरूशलमेमा ब े मािनसहरू, पजूाहारीहरू
लवेीहरू अिन सबै मखु्य अिन साधरण मािनसहरू योिशयाहसाथ िथए। योिशयाहले
ितनीहरूलाई करारको पसु्तकमा भएका सबै कुराहरू पढरे सनुाए। त्यो पसु्तक
परम भकुो म न्दरमा पाइएको िथयो। 31 तब राजा आफ्ना स्थानमा उिभए। ितनले
परम भिुसत करार गरे। ितनी परम भकुो अनसुरण गनर् अिन परम भकुो आदशे,
िनयम, िविधहरू पालन गनर् सहमत भए। योिशयाहले आफ्नो सम्पणूर् हृदय अिन
आत्मा ारा आज्ञा पालन गनर् सहमत भए। ितनी यो पसु्तकमा ले खएका करारका
कुराहरू पालन गनर् सहमत भए। 32 तब योिशयाहले यरूशलमे अिन िबन्यामीनका
सबै मािनसहरूलाई करार स्वीकार गनर् ितज्ञा गराए। यरूशलमेका मािनसहरूले
परमे रको आज्ञापालन गरे, जसरी ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले परमे रलाई
प ाएका िथए। 33 इ ाएलका मािनसहरू िसत िविभन्न दशेका मिूतर्हरू िथए।
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तर योिशयाहले ती भयानक मिूतर्हरू सबै ध्वस्त ग रिदए। योिशयाहले इ ाएलका
सबै मािनसहरूलाई परम भु ितनीहरूका परमे रको सवेा गनर् लगाए। अिन जब
सम्म योिशयाह जीिवत िथए तब सम्म मािनसहरूले ितनीहरूका पखुार्हरूका परम भु
परमे रको सवेा ग ररह।े

35
योिशयाह िनस्तार चाड मनाउछँन ्

1 राजा योिशयाहले परम भकुा िन म्त यरूशलमेमा िनस्तार चाड मनाए। िनस्तार
चाडको थमुाको पाठालाई पिहलो महीनाको चौधौं िदनमा मा रयो। 2 योिशयाहले
ितनीहरूको कायर् गनर्का िन म्त पजूाहारीहरू छान।े ितनले पजूाहारीहरूलाई उत्साह
िदए जब ितनीहरू परम भकुो म न्दरमा सवेा ग ररहकेा िथए। 3 योिशयाहले ती
लवेीहरूसगँ कुरा-कानी गरे जसले इ ाएलका मािनसहरूलाई िशक्षा िदन्थे अिन
जसलाई परम भकुो सवेाको िन म्त पिव तलु्याइएका िथए। ितनले ती लवेीहरूलाई
भन,े “पिव सन्दकूलाई म न्दर िभ राख जसलाई सलुमेानले िनमार्ण गरे। सलुमेान
दाऊदको छोरा िथयो। दाऊद इ ाएलका राजा िथए। पिव सदंकूलाई काँधमा
बोकेर एक स्थान दे ख अक स्थानितर नलजैाऊ। अब परम भु ित ा परमे रको
सवेा गर। परमे रका मािनसहरू इ ाएलका मािनसहरूको सवेा गर। 4 ितमीहरू
स्वयलंाई ित ा प रवार समहूहरू अनसुार म न्दरमा सवेाका िन म्त तयार पार। ती
कामहरू गर जो राजा दाऊद अिन ितनका छोरा सलुमेानले गन ुर् भनी ितमीहरूलाई
िदएका छन।् 5 पिव स्थानमा लवेीहरूको समहूिसत उिभएरबस हरेक िभन्न-
िभन्न प रवार समहूका मािनसहरूको िन म्त यसो गर, यसरी ितमीहरू ितनीहरूको
सहायता गनर् सक्ने छौ। 6 िनस्तार चाडका थमुा पाठाहरू मार, ितमीहरू स्वयलंाई
परम भकुा िन म्त पिव तलु्याऊ। भडेाका पाठाहरूलाई ित ा दाज्य-ूभाइहरू
इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त तयार पार। परम भलुे हामीलाई गन ुर् भनी आदशे
गन ुर् भएका सबै कुराहरू गर। परम भलुे हामीलाई ती सबै आदशेहरू मोशा ारा िदन ु
भएको िथयो।”

7 योिशयाहले इ ाएलका मािनसहरूलाई िनस्तार चाडका िन म्त मान ुर् भनी
3,000 भेंडा र बा ाहरू िदए। ितनले मािनसहरूलाई 3,000 गाई-बस्तहुरू पिन
िदए। यी सबै पशहुरू राजा योिशयाहका आफ्नै बगालका िथए। 8 योिशयाहका
अिधकारीहरूले पिन खशुीसाथ मािनसहरूलाई, पजूाहारीहरूलाई अिन लवेीहरूलाई
िनस्तार चाडमा योग गन ुर् भनी पशहुरू अिन चीज-बीजहरू िदए। धान पजूाहारी
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िह ल्कयाह, जकयार्ह अिन यहीएल म न्दरको िजम्मावार अिधकारीहरू िथए।
ितनीहरू पजूाहीहरूलाई 2,600 भेंडाका पाठा र बा ाहरू अिन 300 गोरूहरू
िनस्तार चाडका ब लहरूका िन म्त िदए। 9 कोन्नयाह ितनका भाइहरू शमायाह
अिन नतनले, अिन हशिबयाह सिहत, यीएल अिन योजाबादले 5,000 भेंडा र
बा ाहरू अिन 500 गोरूहरू िनस्तार चाडका ब लहरूका िन म्त लवेीहरूलाई
िदए। ितनीहरू लवेीहरूका अगवुाहरू िथए।

10 िनस्तार चाडको सवेाका िन म्त जब हरेक कुरा तयार भए तब पजूाहारीहरू
ितनीहरूको स्थानहरूमा गए अिन लवेीहरू ितनीहरूको समहूहरूमा खडा भए।
राजाले जो आदशे गरे त्यो यस्तै िथयो। 11 िनस्तार चाडका थमुाहरू मा रए। तब
लवेीहरूले पशहुरूका छाला काढे अिन रगत पजूाहारीहरूलाई िदए। पजूाहारीहरूले
रगत वदेीमा छिकर् िदए। 12 त्यसपिछ ितनीहरूले िविभन्न प रवार समहूहरूलाई
होमब लका िन म्त योग गनर् भनी पशहुरू िदए। यो यसकारणले ग रयो िक होमब ल
मोशाले वस्थामा ले खए अनसुार अपर्ण गनर् सिकयोस।् ितनीहरूले गोरूहरू लाई
पिन त्यसै गरे। 13 लवेीहरूले िनस्तार चाडका ब लहरूलाई ितनीहरूलाई आदशे
ग रएको कारले आगोमा पोल।े अिन ितनीहरूले पिव भटेीहरूलाई भाँडा, िकत्ली
अिन तावाहरूमा उमाल।े तब ितनीहरूले चाँडो गरी मास ु मािनसहरूलाई िदए। 14यो
समा भएपिछ, लवेीहरूले आफ्नै िन म्त अिन पजूाहारीहरू जो हारूनका सन्तानहरू
िथए। ितनीहरूका िन म्त मास ु ल्याए। ती पजूाहारीहरूलाई अधं्यारो नभएसम्म
खराएर ब्यस्त रा खए। ितनीहरूले होमब लहरू अिन ब लका बोसो जलाउन क ठन
प र म गरे। 15आसापका प रवारका लवेी गायकहरू ती स्थानहरूमा गए जो राजा
दाऊदले ितनीहरू उिभनका िन म्त चनुकेा िथए। ती आसाप, हमेान अिन यदतूनू-
राजाका अगमव ा िथए। त्यके फाटकमा ारपालहरूले आफ्ना स्थान छाडन ु
परेन िकनभने ितनीहरूका लवेी दाज्य-ूभाइहरूले िनस्तार चाडका िन म्त हरेक कुरा
ितनीहरूका िन म्त तयार गरेका िथए।

16 यसरी त्यस िदन राजा योिशयाहले आदशे गरे अनसुार परम भकुो
आराधनाका िन म्त हरेक कुरा ग रए। िनस्तार चाड मनाइयो अिन परम भकुो
वदेीमा होम-ब लहरू अपर्ण ग रए। 17 इ ाएलका मािनसहरूल,े जो त्यहाँ िथए,
िनस्तार चाड अिन अखमीरे रोटीको चाड सात िदन सम्म मनाए। 18 िनस्तार चाड,
अगमव ा शमएूलको समय दे ख यता यस्तो कारले इ ाएलमा मनाइएको िथएन।
इ ाएलका कुनै पिन राजाहरूले यो जस्तो िनस्तार चाड किहले मनाएका िथएनन।्
राजा योिशयाह, पजूाहारीहरू, लवेीहरू अिन यहूदा र इ ाएलका मािनसहरूले जो
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त्यहाँ िथए यरूशलमेका सबै मािनसहरू साथ अत्यन्त िवशषे रूपले िनस्तार चाड
मनाए। 19 ितनीहरूले यो िनस्तार चाड योिशयाहको शासन कालको अठा ौं वषर्मा
मनाए।

योिशयाहको मतृ्य ु
20 योिशयाहले म न्दरका िन म्त ती सबै असल कुराहरू गरे। पिछ, िम दशेका

राजा नकेो य ू े टस नदीको ककर् मीश शहर िवरू लडाईं गनर् सनेा लएर आए। राजा
योिशयाह नकेो िवरू लड्न गए। 21 तर नकेोले योिशयाह कहाँ दतूहरू पठाए।

ितनीहरूले भन,े “राजा योिशयाह, यो य ु तपाईंको समस्या होइन। म
तपाईंको िवरू लड्न आएको होइन।् म मरेा श हुरू िसत लड्न आएको
हु।ँ परमे रले मलाई चाँडो गर भन्न ु भयो। परमे र मरेो पक्षमा हुनहुुन्छ,
यसथर् मलाई िदकदारी नगन ुर्होस।् यिद तपाईंले म िवरू लडाई गन ुर् भयो भन,े
परमे रले तपाईंलाई न गन ुर् हुनछे।”

22 तर योिशयाह हटेनन।् ितनले नकेोिसत लड्ने िन य गरे, यसथर् ितनले
आफ्नो रूप बद्ले अिन लडाईं लड्न गए। योिशयाहले परमे रको आदशेबारे
नकेोले भनकेा कुरा सनुनेन।् 23 योिशयाह य ु मा भएको बलेा काँढले लाग्यो।
ितनले आफ्ना सवेकहरूलाई भन,े “मलाई यहाँबाट लजैाऊ, म नरा ो रूपले घाइते
भएकोछु।”

24 यसथर् सवेकहरूले योिशयाहलाई ितनको रथबाट बािहर िनकाले अिन
ितनलाई ितनले आफूिसत लडाईमा ल्याएको अक रथमा हाल।े तब ितनीहरूले
योिशयाहलाई यरूशलमे लग।े राजा योिशयाहको यरूशलमेमा मतृ्य ु भयो।
योिशयाहलाई त्यो िचहानमा गािडयो जहाँ ितनका पखुार्हरूलाई गािडएका
िथए। यहूदा अिन यरूशलमेका समस्त, मािनसहरू अित दःु खत िथए िकनभने
योिशयाहको मतृ्य ु भएको िथयो। 25 ियमर्याहले योिशयाहका िन म्त केही शोक-
गीतहरू लखेे अिन गाए। अिन परुूष एवं ी गायकहरू आज सम्म ती शोक-
गीतहरू गाउदँै छन।् यो इ ाएलका मािनसहरूले सदवै गन केही कुरा बन्यो-ितनीहरू
योिशयाहका िन म्त शोक-गीत गाउछँन।् ती गीहरू शोक-गीतहरू नाउकँो पसु्तकमा
ले खएका छन।्
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26-27 योिशयाहले ितनी राजा हुदँा आफ्नो शासनकालको शरुू दे ख अन्त
सम्म गरेका सबै अन्य कुराहरू इ ाएल अिन यहूदाका राजाहरूको इितहास नाउकँो
पसु्तकमा ले खएका छन।् त्यो पसु्तकले परम भु ित ितनको भ अिन ितनले
परम भकुो वस्था कसरी पालन गरे सो दखेाउदँछ।

36
यहोआहाज यहूदाका राजा

1 यहूदाका मािनसहरूले यहोआहाजलाई यरूशलमेमा नयाँ राजा हुनका लािग
चनु।े यहोआहाज योिशयाहका छोरा िथए। 2 यहोआहाज तईेस वषर्का िथए
जब ितनी यहूदाका राजा भए। ितनी यरूशलमेमा तीन महीनासम्म राजा िथए।
3 तब िम दशेका राजा नकेोले यहोआहाजलाई कैदी बनाए। नकेोले यहूदाका
मािनसहरूलाई 100 तोडा चाँदी अिन एक तोडा सनु दण्डको रूपमा ितनर् लगाए।
4 नकेोले यहोआहाजका भाइलाई यहूदा अिन यरूशलमेका नयाँ राजा हुन भनी चनु।े
यहोआहाजका भाइको नाउँ एल्याकीम िथयो। तब नकेोले एल्याकीमलाई नयाँ नाउँ
िदए। ितनले उसको नाउँ यहोयाकीम राख।े तर नकेोले यहोआहाजलाई िम दशे
लग।े

यहोयाकीम यहूदाका राजा
5 यहोयाकीम पच्चीस वषर्का िथए जब ितनी यहूदाका नयाँ राजा भए।

ितनी यरूशलमेमा एघार वषर्सम्म राजा रह।े यहोयाकीमले ती कुराहरू गरेनन ्जो
परम भलुे ितनी रा ग रएका चाहन ु हुन्थ्यो। ितनले परम भु ितनका परमे रको
िवरू पाप गरे।

6 बाबलेका राजा नबकूदनसेरले यहूदा मािथ आ मण गरे ितनले
यहोयाकीमलाई कैदगरे अिन काँसाका साङ्गलाहरूले बाँध।े तब नबकूदनसेरले
राजा यहोयाकीमलाई बाबलेमा लग।े 7 नबकूदनसेरले परम भकुो म न्दरबाट केही
चीज-बीजहरू लग।े ितनले ती चीज-बीजहरू बाबले लगे अिन ितनीहरूलाई ितनले
आफ्नै िनवास स्थानमा राख।े 8अन्य कुराहरू जो यहोयाकीमले गरे, भयानका पाप
जो ितनले गरे अिन ती हरेक कुरा जो गरेकोमा ितनी दोषी छन,् यी सबै कुराहरू
इ ाएल अिन यहूदाका राजाहरूका इितहास नाउकँा पसु्तकमा ले खएका छन।्
यहोयाकीन यहोयाकीमका स्थानमा नयाँ राजा भए। यहोयाकीन यहोयाकीमका
छोरा िथए।
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यहोयाकीन यहूदाका राजा
9 यहोयाकीन अठा वषर् उमरेको हुदँा ितनी यहूदाका राजा भए। ितनी तीन

महीना दशिदनसम्म यरूशलमेमा राजा रह।े यहोयाकीनले परम भकुो िवरू पाप
गरे। 10 बसन्तकालमा राजा नबकूदनसेरले यहोयाकीनलाई ल्याउन ु भनी केही
सवेकहरू पठाए। ितनीहरूले यहोयाकीनलाई अिन परम भकुो म न्दरबाट केही
मलू्यवान सम्पि हरू बाबलेमा ल्याए। नबकूदनसेरले िसदिकयाहलाई यहूदा अिन
यरूशलमेका नयाँ राजा हुन चनु।े िसदिकयाह यहोयाकीनका एक आफन्त िथए।

िसदिकयाह यहूदाका राजा
11 िसदिकयाह एक्काईस वषर्का िथए जब ितनी यहूदाका राजा भए। ितनी एघार

वषर्सम्म यरूशलमेमा राजा िथए। 12 िसदिकयाहले ती कुराहरू गरेनन ज्ो परम भलुे
ितनी ारा ग रएका चाहन ु हुन्थ्यो। िसदिकयाहले परम भकुो िवरू पाप गरे।
अगमव ा ियमर्याले परम भबुाट ा भएका सनं्दशेहरू भन।े तर िसदिकयाहले
स्वयलंाई िवन तलु्याएनन ्अिन ियमर्याले भनकेा कुराहरू पालन गरेनन।्

यरूशलमे ध्वशं भयो
13 िसदिकयाह राजा नबकूदनसेरको िवरू गए। अतीतकालमा नबकूदनसेरले

िसदिकयालाई नबकूदनसेर ती िव ासी रहन ु भनी ितज्ञा गनर् वाध्य तलु्याएका
िथए। िसदिकयाहले परमे रको नाउँ लए अिन नबकूदनसेर ित िव ासी रहने
ितज्ञा गरे। तर िसदिकयाह ढीट िथए अिन ितनले आफ्नो जीवन बद्लने एवं

फकर आउने इ ाएलका परम भु परमे रको आज्ञा पालन गन कुरा अस्वीकार
गरे। 14 पजूाहारीहरूका अगवुाहरू अिन यहूदाका मािनसहरूका मखुहरूले पिन
धरैे पापहरू गरे अिन परम भु ित झन बढ्ता अिव सनीय बन।े ितनीहरूले अन्य
रा हरूका नरा ा उदाहरण अनसुरण गरे। ती अगवुाहरूले परम भकुो म न्दरलाई
अशु पारे। परम भलुे यरूशलमेमा म न्दरलाई पिव तलु्याउन ु भएको िथयो।
15 परम भु ितनीहरूका पखुार्हरूका परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई चतेाउनी
िदनका िन म्त बारम्बार अगमव ाहरू पठाउन ु भयो। परम भलुे यसो गन ुर् भयो
िकनभने उहाँ ितनीहरू अिन आफ्ना म न्दर ित दःु खत हुनहुुन्थ्यो। परम भु
ितनीहरूलाई वा आफ्ना म न्दरलाई न गनर् चाहन ु हुन्न िथयो। 16 तर परमे रका
मािनसहरूले परमे रका अगमव ाहरूलाई हाँसोका पा बनाए। ितनीहरूले
परमे रका अगमव ाहरूका कुरा सनु्न अस्वीकार गरे। ितनीहरूले परमे रका
सनं्दशेहरूलाई ितरस्कार गरे। यसकारण परमे र आफ्ना मािनसहरू ित ोिधत
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हुनभुयो अिन त्यसलाई रोक्नका िन म्त केही िथएन। 17यसथर् परमे रले बाबलेका
राजालाई यहूदा अिन यरूशलमेका मािनसहरू मािथ आ मण गनर् िन म्त ल्याउन ु
भयो। बाबलेका राजाले यवुाहरूलाई म न्दरमा भएको समयमा पिन मा रिदए। यहूदा
अिन यरूशलमेका मािनसहरू ित ितनको केही दया-माया िथएन। बाबलेका राजाले
यवुा अिन ब ृ मािनसहरूलाई मारे। ितनले परुूष अिन ीहरूलाई मारे। ितनले रोगी
अिन स्वस्थ्य मािनसहरूलाई मारे। परमे रले यहूदा अिन यरूशलमेका मािनसहरू
दण्ड िदन ु नबकूदनसेरलाई अनमुित िदन भयो। 18 नबकूदनसेरले परमे रको
म न्दरका सबै चीज-बीजहरू चाहे त्यो ठूलो हो वा सानो बाबलेितर लग।े ितनले
म न्दरबाट, राजाबाट अिन राजाका अिधकारीहरूबाट सबै मलू्यवान चीजहरू लग।े
19 नबकूदनसेर अिन ितनका सनेाले परमे रको म न्दर जलाई िदए। ितनीहरूले
यरूशलमेको पखार्लहरू भत्काए अिन राजाको महल अिन उसका अिधकरीहरूका
भवनहरू जलाईिदए। ितनीहरूले यरूशलमेको त्यके बहूमलु्य चीजहरू लगे अथवा
न ग रिदए। 20 नबकूदनसेरले ती मािनसहरूलाई बाबले फकार्इ लगे जो अझ
जीिवत िथए अिन ितनीहरूलाई दास हुन बाध्य तलु्याए। ती मािनसहरू फारस
राज्यले बाबले राज्यलाई परास्त नगरे सम्म दासको रूपमा बाबलेमा बस।े 21 यस
कारले ियमार्याह अगमव ाको माध्यमबाट परम भलुे इ ाएलका मािनसहरू ित

भन्न ु भएका कुराहरू साँच्चै घट्न गयो। परम भलुे ियमार्याह ारा भन्न ु भएको
िथयोः “यो स्थान स री वषर्सम्म शनू्य उज्जाड भिूम रहनछे। यो शबात िव ामको
क्षित पिूतर्को रूपमा हुनछे जो मािनसहरूले गरेनन।्”

22कोरेस फारसको राजा रहकेो पिहलो वषर् परम भलुे कोरेसलाई िवशषे घोषणा
गनर् लगाउन ु भयो। उहाँले यसो गन ुर् भयो जस ारा परम भलुे ियमर्याह अगमव ा
माफर् त िदन ु भएका वचनका कुराहरू साँच्चै नै घ टत ् हुने छन।् कोरेसले आफ्नो
राज्यका हरेक स्थानमा सनं्दशेवाहकहरू पठाए। ितनीहरूले यो सनं्दशे बोकेः

23 कोरेस, फारसका राजा भन्छन:्
“परम भ,ु स्वगर्का परमे रले मलाई सम्पणूर् पथृ्वीको राजा बनाउन ु भएको

छ। उहाँले मलाई उहाँका िन म्त यरूशलमेमा एउटा म न्दर िनमार्ण गन िजम्मा
िदन ु भएको छ। अब ितमीहरू सब,ै जो परमे रका मािनसहरू हौ, यरूशलमेमा
जानका िन म्त स्वतन् छौ। अिन परम भु ित ा परमे र ितमीहरू साथ रहुन।्”
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