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राजाहरूको
दो ो पसु्तक

अहज्याहका लािग सनं्दशे
1 आहाब मरेपिछ मोआब इ ाएलको िवरू बागी भए।
2 एक िदन अहज्याह सामा रयामा काठले बारेको आफ्नो घरको मािथल्लो

कोठाबाट लड।े उनी नरा ो पाराले घाइते भए। अहज्याहले आफ्ना दतूहरूलाई
बोलाए र ितनीहरूलाई भन्यो, “ए ोनका दवेता बालजबबूका पजूाहारीहरू कहाँ
जाऊ। उनीहरूलाई सोध यिद म आफ्नो चोटबाट िनको हुन सक्छु।”

3 तर परम भकुो स्वगर्दतूले ितश्बी ए लयालाई भन,े “राजा अहज्याहले
सामरीयाबाट केही स्वगर्दतूहरू पठाए। जाऊ अिन ती मािनसहरूिसत भटे गर।
ितनीहरूलाई भन, ‘इ ाएलमा एक परमे र हुनहुुन्छ। सकारण ितमीहरू िकन
ए ोनका दवेता बालजबबूलाई सोिध रहकेा छौ? 4 ितमीले यस्तो गरेको हुनाले
परम भलुे भन्नहुुन्छ अहज्याहलाई ितमी आफ्नो ओ ानबाट उठ्नपाउने छैनौ।
ितमी मन छौ।’ ” त्यसकारण ए लया िहडं।े

5 दतूहरू अहज्याहकहाँ फकर आए। अहज्याहले दतूहरूलाई भन,े “ितमी िकन
यित चाँडै फकर आयौ?”

6दतूहरूलेअहज्याहलाई भन,े “एकजना मािनस हामीसगँ भटे गनर् आयो। उसले
हामीलाई राजाकहाँ फकर जान ु अिन उनलाई परम भलुे भनकेो कुरा भन्न ु भन्यो।
परम भु भन्नहुुन्छ, ‘इ ाएलमा एक परमे र हुनहुुन्छ। यसकारण ितमीले िकन
ए ोनका दवेता, बालजबबूसमक्ष सोध्न दतूहरू पठायौ? ितमीले यस्तो काम
गरेको हुनाले ितमी ओ ानबाट उठ्ने छैनौ। ितमी मन छौ।’ ”

7 अहज्याहले दतूहरूलाई भन,े “त्यो मािनस कस्तो दे खन्थ्यो जसले ितमीलाई
भे ो अिन ितमीलाई यी कुराहरू भन्यो।”

8दतूहरूलेजवाफ िदयो, “त्यो मािनस रौमय ु िथयो र कम्मरमा एउटा छालाको
पटेी बाँधकेो िथयो।”

तब अहज्याहले भन,े “उनी ितश्बी ए लया हुन।्”
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अहज्याहले पठाएका मािनसहरूलाई आगोले न पाछर्
9 अहज्याहले एक जना क ान र पचास जना मािनसहरू ए लयाकहाँ पठाए।

क ान ए लयाकहाँ गए। त्यस बलेा ए लया पवर्तको टाकुरामािथ बसकेा िथए।
क ानले ए लयालाई भन,े “परमे रको जन, राजाले तपाईंलाई ओलर, ‘आउन ु
भनी हुकूम गन ुर् भएको छ।’ ”

10 ए लयाले पचास जना मािनसहरूका क ानलाई उ र िदए, “यिद म
परमे रको जन हु,ँ भने स्वगर्बाट आगो आओस,् अिन क ान अिन उनका पचास
जना मािनसहरूलाई न पारोस!्”

तब स्वगर्बाट परमे रको आगो तल आयो अिन क ान तथा उनका पचास जना
मािनसहरूलाई न पाय ।

11 अहज्याहले अकार् क ानलाई पचास जना मािनसहरूसगँै ए लयासमक्ष
पठाए। क ानले ए लयालाई भन,े “परमे रको जन, राजाले भनकेा छन,् ‘चाँडै
तल आऊ!’ ”

12 ए लयाले क ान र उनका पचास जना मािनसहरूलाई भन,े “यिद म
परमे रको मािनस हु,ँ भने स्वगर्बाट आगो आओस ्र ितमी र ित ा मािनसहरूलाई
न पारोस।्”

तब स्वगर्बाट आगो आयो र क ान तथा उनका पचास जना मािनसहरूलाई न
पाय ।

13 अहज्याहले ते ो क ान पचास जना मािनसहरूसगँ पठाए। ते ा क ान
ए लयाकहाँ आए। क ान घ ुडँा टेकेर िनहु रए। क ानले ए लयासमक्ष यसो भनरे
िबन्ती चढाए, “परमे रको जन, मरेो जीवन र तपाईंका पचास जना सवेकहरूको
जीवनलाई मलू्यावान सम्झन ु होस,् भनी िबन्ती गछुर्। 14 स्वगर्बाट आगो आयो अिन
पिहला दइुजना क ानहरू तथा उनीहरूका पचास जना मािनसहरूलाई न पाय ।
तर अब दया गन ुर्होस ्अिन हामीलाई बाँच्न िदनहुोस।्”

15 परम भकुो स्वगर्दतूले ए लयालाई भन,े “क ानसगँ जाऊ। उनीिसत
नडराऊ।”

यसकारण ए लया क ानसगँ राजा अहज्याहलाई भटे्न गए।
16 ए लयाले अहज्याहलाई भन,े “इ ाएलमा परमे र हुनहुुन्छ: ‘यसकारण

िकन ितमीले ए ोनका दवेता बालजबबूिसत हरू सोध्नलाई दतूहरू पठायौ।
ितमीले यस्तो काम गरेको हुनाल,े ितमी आफ्नो ओ नबाट उठ्ने छैनौ। ितमी
मन छौ।’ ”
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योराम अहज्याहको ठाउँ ओगटछन ्
17 परम भलुे ए लया माफर् त भन्नभुए अनसुार अहज्याहको मतृ्य ु भयो।

अहज्याहको छोरा िथएन। त्यसकारण अहज्याह पिछ योराम नयाँ राजा भए।
योरामले यहोशापातका छोरा योहोराम यहूदाका राजा भएको दो ो वषर्मा शासन
गनर् शरुू गरे।

18 अहज्याहले अरू जे कामहरू गरे ती सबै नै इ ाएलका राजाहरूको
इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ।

2
परम भबुाट ए लयालाई बोलाउने योजना

1जब परम भलुे ए लयालाई आधँीवहेरीमा स्वगर्मा उठाए लजैान आटँ्न ु भएको
िथयो। ए लया र एलीशासगँै िगलगाल छोड।े

2 ए लयाले एलीशालाई भन,े “कृपया यही पखर्, िकनभने परम भलुे मलाई
बतेले जान ु भन्न ु भएको छ।”

तर एलीशाले भन,े “परम भु हुनहुुन्छ अिन ितमी िजउँदै छौ, यसथर् म शपथ
खाएर भन्छु, म ितमीलाई छोड्ने छैन।” यसकारण दइु जना मािनसहरू बतेलेितर
गए।

3 बतेलेमा अगमव ाहरूको दल एलीशाकहाँ आयो अिन उनलाई भन्यो,
“ितमीलाई थाह छ परम भलुे ित ा मा लकलाई आज लएर जान ु हुनछे।”

एलीशाले भन,े “हो म जान्दछु यो। यस बारे कुरा नगर।”
4 ए लयाले एलीशालाई भन,े “कृपया यहीं पखर्, िकनभने परम भलुे मलाई

यरीहोमा जान ु भन्नभुएको छ।”
एलीशाले उ र िदए, “म शपथ खाएर भन्छु िकनभने परम भु हुनहुुन्छ अिन

ितमी िजउँदो छौ, म ितमीलाई छोड्ने छैन।” यसकारण दइु जना मािनसहरू यरीहोमा
गए।

5 यरीहोको अगमव ाहरूको दल एलीया कहाँ आयो अिन उिनहरूले उसलाई
भन,े “के ितमीलाई थाहा छ िक ित ो मा लकलाई आज परम भलुे ितमी दखेी
टाढा लएर जान ु हुदँछै।”

एलीशाले भन,े “हो, म जान्दछु यो िवषयमा कुरा नगर।”
6 ए लयाले एलीशासगँ भन,े “कृपया यहीं पखर् िकनिक परम भलुे मलाई यदर्न

तरेर जान ु भन्नभुएको छ।”
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एलीशाले भन,े “परमे रको साक्षी िदएर म ितज्ञा गछुर्, म तपाईंलाई छोड्ने
छैन।” अिन दइु गए।

7अगमव ाहरूको दलका पचास जना मािनसहरूले ितनीहरूको अनसुरण गरे।
ए लया र एलीशा यदर्न नदी मा उिभए। पचास जना मािनसहरू ए लया र एलीशादे ख
टाढा उिभए। 8 ए लयाले आफ्नो खा ो खोल,े त्यसलाई पट ्याए र त्यसले पानीमा
िहकार्ए। पानी दे े र दािहनिेतर दइु भागमा बाँिडयो। तब ए लया र एलीशाले सखू्खा
भइँूमािथ िहडंरे नदी तरे।

9 जब ितनीहरूले नदी तरे ए लयाले एलीशालाई भन,े “परमे रले मलाई
ितमीबाट लएर जान ु अिघ ित ो लािग म के गनर् सक्छु?”

एलीशाले भन,े “म तपाईको उ रािधकारी हुन चाहन्छु।”*
10 ए लयाले भन,े “ितमीले अप् ारो वस्त ु माग्यौ। जब ितमीबाट मलाई लएर

जाँदा यिद ितमीले दखे्यौ भने तब यस्तै हुन्छ। तर ितमीले दखेनेौ भने त्यस्तो हुदँनै।”
परमे रले ए लयालाई स्वगर्मा लानहुुन्छ

11 ए लया र एलीशा िहिंडरहकेा िथए अिन कुरा ग ररहकेा िथए। अचानक
केही घोडाहरू र एउटा रथ आयो अिन एलीशाबाट ए लयालाई छु ायो। घोडा र
रथ आगो समान िथए। तब ए लयालाई हावाबतासमा स्वगर्मा लिगयो।

12 एलीशाले यसलाई दखेे अिन िचच्याए, “मरेा िपता! मरेा िपता! इ ाएलको
रथ अिन उहाँका घोडसिैनकहरू।”

एलीशाले ए लयालाई फे र किहले दखेनेन।् एलीशाले आफ्नो लगुालाई पि ए
अिन आफ्नो शोक दखेाउन च्यात।े 13 ए लयाको खा ो भइँुमा झय त्यसकारण
ए लशाले त्यसलाई टपे र यदर्न नदीको िकनारमा उिभए। 14 एलीशाले ए लयाको
खा ो लयो र त्यसले पानीमा िहकार्ए। उसले भन्यो, “ए लयाका परमे र परम भु
कहाँ हुनहुुन्छ?” जब एलीशाले पानीमािथ हार गरे। तब पानी दािहने र दे िेतर
दइु भागमा िवभाजन भयो र एलीशाले नदी तरे।

अगमव ा ए लयाको िवषयमा सोध्छन ्
15 जब यरीहोका अगमव ाहरूको दलले एलीशालाई दखे,े ितनीहरूले भन,े

“ए लयाको आत्मा अिहले एलीशामा छ।” ितनीहरू एलीशालाई हनेर् आए।
ितनीहरू एलीशा अिघ भईुंमा िनहु रए। 16 ितनीहरूले उनलाई भन,े “हरे, हामी
* 2:9: … , “म ित ो आत्माको दईुगणुा हुन
चाहान्छु।”
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पचास जना असल मािनस छौं। कृपया ितनीहरूलाई जान दऊे अिन आफ्नो मा लक
खोज्न दऊे। हुन सक्छ, परम भकुो आत्माले ए लयालाई मािथ लगकेो छ अिन
उनलाई कुनै पहाड अथवा घाँटीमा झारेको छ।”

तर एलीशाले उ र िदए, “होइन, ए लयालाई खोज्न मािनसहरू नपठाऊ!”
17अगमव ाहरूको दलले एलीशालाई ितनी अलमल्ल पारूञ्जलेसम्म िबन्ती

ग ररह।े तब एलीशाले भन,े “ठीक छ, ए लयालाई खोज्न मािनसहरू पठाऊ।”
अगमव ाहरूको दलले 50 जना मािनसहरूलाई ए लयालाई खोज्न पठाए।

ितनीहरूले तीन िदन खोजे तर ितनीहरूले ए लयालाई भटेेनन।् 18 यसकारण
मािनसहरू य रहो गए जहाँ एलीशा बसकेा िथए। ितनीहरूले उनलाई ए लयालाई
ितनीहरूले खोज्न नसकेको बताए। एलीशाले ितनीहरूलाई बताए, “मलैे
ितमीहरूलाई नजान ु भनकेो िथएँ।”

एलीशाले पानीलाई श ु पाछर्न ्
19 शहरका मािनसहरूले एलीशालाई भन,े “महाशय, तपाई यस शहरलाई

रा ो ठाउँमा बनाउनहुुनछे। तर पानी रा ो छैन। त्यसकारण नै जमीनले अन्नबाली
उमँादन।”

20 एलीशाले भन,े “एउटा नयाँ कचौरा मकहाँ ल्याऊ र त्यसमा ननू हाल।”
मािनसहरूले एलीशा कहाँ कचौरा ल्याए। 21 तब एलीशा त्यस ठाउँमा गए जहाँ

भइँुबाट पानी बिगरहकेो िथयो। एलीशाले पानीमा ननू हाल।े उनले भन,े “परम भलुे
भन्नभुएको छ, ‘म यस पानीलाई श ु बनाइरहकेो छु। अब दे ख यस पानीले
कसलैाई मान छैन अथवा जमीनलाई अन्न फल्ने बनाउनँछे।’ ”

22 पानी श ु भयो। त्यो पानी अझै आज पिन रा ो छ। यो यस्तै भयो जस्तो
एलीशाले भनकेा िथए।

केही केटाहरू एलीशाको हाँसो उडाउँछन ्
23 एलीशा त्यस शहरबाट बतेले गए। एलीशा शहरितर पहाडमा उकालो

चिढरहकेा िथए अिन केही केटाहरू शहरबाट तल झ ररहकेा िथए। ितनीहरूले
एलीशाको हाँसो उडाउन शरुू गरे। ितनीहरूले उनलाई भन,े “मािथ चढ, त ँ
तालखुइुले मान्छे। मािथ चढ त ँ तालखुईुले मान्छे।”

24 एलीशाले पिछ हरेे अिन उनीलाई दखे।े उनले परम भलुाई ितनीहरू ित
नरा ो होस ्भनी िबन्ती गरे। तब बनबाट दइुवटा भाल ू िन स्कए अिन केटाहरूमािथ
आ मण गरे। भाल ू ारा बयालीस केटाहरू च्याितिदए।
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25 एलीशाले बतेले छोडे अिन कमल पहाडितर िहडं।े अिन त्यहाँ बाट एलीशा
साम रयाितर फिकर् ए।

3
योराम इ ाएलका राजा हुन्छन ्

1आहाबका छोरा योराम साम रयामा इ ाएलका राजा भए। यहोशापात यहूदाको
राजा हुदँा अठा ौं वषर्कोसमयमा उनले शासन शरुू गरे। योरामले बा वषर् शासन
गरे। 2 योरामले ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे भलू कायर् भन्न ु भएको िथयो।
तर योराम आफ्ना िपता र माता जस्ता िथएनन ्िकनभने उनले ती खाँबाहरू उखाले
जसलाई उनका िपताले बालको पजूा गनर्का लािग बनाएका िथए। 3 तर उनले
नबातका छोरा यरोबामको जस्तो पाप ग रनै रह।े यारोबामले इ ाएलीहरूलाई पाप
गनर् लगाए। योरामले यारोबामको पाप गनर् रोकेनन।्

मोआब इ ाएलबाट छु न्छ
4 मशेा मोआबका राजा िथए। मशेासगँ धरैे भडेा िथए। मशेाले एक लाख भडेा

र एक लाख भडेाका ऊन इ ाएलका राजालाई िदए। 5 तर जब आहाब मोआबका
राजा इ ाएलका राजाको िवरू मा बागी भए।

6 तब राजा योराम साम रयाबाट िन स्कए अिन इ ाएलका मािनसहरूलाई भलेा
गरे। 7 योरामले यहूदाका राजा यहोशापात कहाँ दतूहरूलाई पठाए। योरामले भन,े
“मोआबका राजा मरेो िवरू मा बागी भएका छन।् के ितमी मोआबको िवरू मा
लड्न मसगँ जाने छौ?”

यहोशापातले भन,े “अवश्य, म ितमीसगँ जानछुे। मरेो मािनसहरू ित ा
मािनसहरू जस्तै हुनछेन।् र मरेो घोडाहरू ित ा घोडाहरू जस्तै हुनछेन।्”

तीनजना राजाहरू एलीशासगँ सल्लाह माग्छन ्
8 यहोशापातले योरामलाई सोध,े “हामी कुन बाटोबाट जाऊँ?”
योरामले जवाफ िदए, “हामी एदोमको मरूभिूमबाट जानपुछर्।”
9 यसकारण इ ाएलका राजा यहूदा र एदोमका राजाहरूसगँै गए। ितनीहरूलाई

या ा गनर् सात िदन लाग्यो, त्यहाँ सनेा र अरू पशहुरूका लािग पयार् पानी
िथएन। 10 अन्तमा, इ ाएलका राजा योरामले भन,े “हाय, मरेो िवचारमा
मोआबीलीहरूबाट परास्त गनर्का लािग परम भलुे हामी तीन जना राजाहरूलाई
एउटा ठाउँमा ल्याउनभुयो।”
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11 तर यहोशापातले भन,े “के यहाँ परम भकुा कुनै एकजना अगमव ाछन ्
यिद यहाँ छन भने हामी अगमव ालाई सोध्न ु पछर् जे परम भु भन्न ु हुन्छ हामीले
त्यही गन ुर् पछर्।”

इ ाएलका राजाका सवेकहरूमध्ये एक जनाले भन,े “शापातका छोरा एलीशा
यहाँ छन।् एलीशा ए लयाका सवेक िथए।”*

12 यहोशापातले भन,े “परम भकुो वाणी एलीशासगँ छ।”
यसकारण इ ाएलका राजा योराम, यहोशापात अिन एदोमका राजा एलीशालाई

भटे्न गए।
13 एलीशाले इ ाएलका राजा (योरामलाई) भन,े “तपाईं मबाट के चाहनहुुन्छ?

आफ्ना माता-िपताका अगमव ाहरूकहाँ जानहुोस!्”
इ ाएलका राजाले एलीशालाई भन,े “होइन, हामी तपाईसगँ भटे्न आएका छौं

िकनभने परम भलुे हामी तीन जना राजाहरूलाई सगँै भलेा हुन बोलाउन ु भएको छ
तािक मोआबीहरूले हामीलाई परास्त गनर् नसकोस।्”

14 एलीशाले भन,े “यहूदाका राजा यहोशापातको म सम्मान गछुर् अिन म
सवर्श मान परम भकुो सवेा गदर्छु। उनी िजउँदै छन ् भनरे नै म यहोशापातसगँ
मा भटे्न यहाँ आएँ। म ित ो अिघ साँचो कुरा भन्छु, यिद यहोशापात यहाँ नभए,
म ितमी ित ध्यान िदने िथईंन। म सम्पणूर् रूपमा ित ो अवहलेना गन िथएँ। 15 तर
अब मकहाँ यस्तो मािनस ल्याऊ जसले वीणा बजाउछँ।”

जब मािनसले वीणा बजायो, एलीशामा परम भकुो आत्मा आउनभुयो। 16 तब
ए लशाले भन,े “परम भु भन्नहुुन्छ कन्दरामा दलुो खन। 17 परम भु भन्नहुुन्छः
ितमीले हावा दे े छैनौं, ितमीले पानी परेको दे े छैनौं। तर त्यो बेंसी पानीले
भ रने छ। तब ितमी र ित ा गाईहरू र अरू पशहुरूले िपउने पानी पाउने छन।्
18 परम भकुा लािग यो गनर् सिजलो छ। उहाँले ितमीहरूलाई मोआबीलीहरूलाई
िजताउनहुुनछे। 19 ितमीहरूले त्यके द रलो शहर अिन त्यके रा ो शहरमािथ
आ मण गन छौ। ितमीहरूले त्यके रा ो रूख काट्ने छौ। ितमीहरूले सबै पानीको

ोतहरू बन्द गन छौ। ितमीहरूले त्यके रा ो खतेलाई ढुङं्गाले न पान छौ जनु
ितमीले फ्याँक्ने छौ।”

20 िबहानै िबहानको ब ल िदने समयमा एदोमितरबाट पानी बग्नथाल ्यो अिन
बेंसी भ रयो।
* 3:11: … , “एलीशाले ए लयाहको हातमा पानी
खनाए।”
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21 मोआबका मािनसहरूले सनु,े राजाहरू ितनीहरूको िवरोधमा लडाइँ गनर्
आएका छन।् यसकारण मोआबमा मािनसहरूले ती सबै मािनसहरूलाई जो बढूो
भए पिन कवच धारणगनर् सक्थे ितनीहरूलाई जम्मा गरे। ितनीहरूले तयार भएर
लडाइँका लािग सीमानामा प खर्ने काम गरे। 22 मोआबका मािनसहरू त्यस िबहान
सबरैे उठे। उदाउदँै गरेको घाम घाँटीको पानी मािथ च म्करहकेो िथयो, अिन यो
मोआबका मािनसहरूको रगत जस्तो दे खन्थ्यो। 23 मोआबका मािनसहरूले भन,े
“रगत हरे! राजाहरूले अवश्य नै एक अकार्सगँ लडाइँ गरे। ितनीहरूले एक
अकार्लाई सवर्नाश पारे होलान।् हामी लाशहरूबाट बहुमलू्य वस्तहुरू लन जाऔं।”

24 मोआबीली मािनसहरू इ ाएलीहरूको िशिबरमा आए। तर इ ाएलीहरू
बािहर िन स्कए अिन मोआबी सनेामािथ आ मण गरे। इ ाएलीहरूले
मोआबीहरूलाई लखटेे। इ ाएलीहरूले मोआबीसगँ लडाइँ गनर् ितनीहरूलाई
मोआबसम्म प ाए। 25 इ ाएलीहरूले शहरहरू असल पारे। ितनीहरूले मोआबमा
त्यके असल खतेमा ढुङ्गा फ्याँके। ितनीहरूले पानीका सबै महुानहरू बन्दगरे। र

ितनीहरूले सबै असल रूख काटेर ढा लिदए। कीरहरेशते मा ढुङ्गाको पखार्लसगं
छोिडयो। तर घ ुयँ े ो हान्ने मािनसहरूले कीरहरेशतेलाई घरेे र त्यसमािथ आ मण
गरे।

26 मोआबका राजाले थाह पाए, य ु िज उनकालािग सा ै नै म ु श्कल छ।
यसकारण उनले तरवारसमते सात सय मािनसहरूलाई एदोमका राजाको हत्या गनर्
अिन सनेालाई परास्त गनर् पठाए। तर ितनीहरूले एदोमका राजालाई परास्त गनर्
सकेनन।् 27 तब मोआबका राजाले आफ्नो जठेो छोरालाई लग।े यो त्यही छोरा
िथयो जो उनीपिछ राजा हुनवेाला िथए। शहरको चारैितर िभ ाहरूमािथ मोआबका
राजाले आफ्नो छोरालाई होमब लको रूपमा ब ल चढाउन तयार भए। ठूलो रीस
इ ाएलमािथ पय । यसकारण इ ाएलका मािनसहरू मोआबका राजालाई छोडरे
आफ्नो दशेितर फिकर् ए।

4
एक जना अगमव ाकी िवधवा एलीशािसत मदत मा ग्छन ्

1 अगमव ाहरूका समहू मध्ये एउटाकी प ीले एलीशालाई यसो भनरे िबन्ती
ग रन,् “तपाईंको दास मरेो पित अिहले मरे। तपाईलाई थाहै छ िक उनले परम भकुो
सम्मान गदर्थ।े तर उनले एक जना मािनसको ऋण लएका िथए। र अिहले त्यो
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मािनसले मरेो दइुजना छोराहरूलाई लन र ितनीहरूलाई आफ्नो दास बनाउन
आइरहकेो छ।”

2एलीशालेजवाफ िदए, “म कसरी ित ो म त गनर् सक्छु? मलाई भन, ितमीसगँ
घरमा के छ?”

आइमाईले भनी, “मिसत घरमा केही छैन। मिसत एउटा भाँडोमा भ क्षको तले
मा छ।”

3 तब एलीशाले भन,े “जाऊ र आफ्ना सबै िछमकेहरूबाट कचौराहरू मागरे
ल ्याऊ। सबै कचौराहरू खाली हुनपुछर्। धरैे कचौराहरू ल्याऊ। 4 त्यसपिछ आफ्नो
घर जाऊ अिन ढोकाहरू बन्द गर। ितमी र ित ा छोराहरू मा िभ हुनछेौ। तब सबै
ती भाँडाहरूमा तले खन्याऊ। भाँडाहरू भर अिन ितनीहरूलाई बगे्लै ठाउँमा राख।”

5 यसकारण आइमाई एलीशाबाट िवदा लएर आफ्नो घर गई अिन ढोका थनुी।
घरिभ ऊ र उसका छोराहरू मा िथए। उसका छोराहरूले उसको निजक भाँडाहरू
ल्याए अिन उसले तले भरी। 6 उसले धरैे भाँडाहरू भरी। अन्तमा उसले आफ्नो
छोरालाई भनी, “मलाई अक भाँडा दऊे।”

तर सबै भाँडाहरू भ रएका िथए। छोराहरूमध्ये एक जनाले आमालाई भन्यो,
“अरू भाँडा छैन।” त्यस बलेा आङँ्खोरामा तले सिकएको िथयो।

7 तब आइमाईले परमे रका जनलाई के भयो भनी। एलीशाले उसलाई भन,े
“जाऊ, तले बचे अिन बचेपेिछ अफ्नो ऋण ितन काम गर। ितमी र ित ा छोराहरू
रहकेो रूिपयाँमा गजुारा गनर् सक्छौ।”

शनुमैमा एक जना आइमाईले एलीशालाई एउटा कोठा िदन्छे
8 एकिदन एलीशा शनुमै ितर गए। त्यहाँ शनुमैमा एक जना ख्यता आइमाई

ब स्थइन।् यस आइमाईले एलीशालाई रोकेर आफूसगँ खाना खान िबन्ती ग रन।्
यसकारण एलीशा त्यके पटक त्यस ठाउँ भएर जाने गथ त्यहाँ भोजन गनर् बस्थ।े

9 आइमाईले आफ्नो लोग्नलेाई भनी, “हरे, म बझु्न सक्छु एलीशा परमे रका
पिव जन हुन।् उनी सबै समय हा ो घर भएर जान्छन।् 10 एलीशाका लािग
छानामािथ एउटा सानो कोठा बनाई िदउ।ँ त्यस कोठामा एउटा ओ ान रा खिदउ।ँ
त्यहाँ एउटा चौकी, एउटा कुिसर् अिन एउटा ब ीदानी रा खिदउ।ँ त्यसपिछ जब
ितनी हा ो घरमा आउँछन,् उनले आफ्नो लािग यो कोठा पाउने छन।्”
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11 एकिदन एलीशा आइमाईको घरमा आए। उनी त्यस कोठामा गए अिन
त्यहाँ िव ाम गरे। 12 एलीशाले आफ्नो सवेक गहेजीलाई भन,े “यस शनुमैलेी
आइमाईलाई बोलाऊ।”

सवेकले शनुमैलेी आइमाईलाई बोलायो र उ एलीशाको साम ु उिभयो।
13 एलीशाले आफ्नो सवेकलाई भन,े “अब यस आइमाईलाई भन, ‘हरे ितमीले
हा ो हरेचाह गन ठूलो कायर् गरेकी छौ। ित ो लािग म के गनर् सक्छु? के ितमी
चाहन्छौ, हामीले ित ो लागी राजालाई भन्न ु पछर् अथवा सनेाका क ानलाई?’ ”

आइमाईले भनी, “म यहाँ आफ्ना मािनसहरूको माझ मा बसरे सखुी छु।”
14 एलीशाले गहेजीलाई भन,े “हामी उसका लािग के गनर् सक्छौं?”
गहेजीले उ र िदए, “मलाई थाह छ। उसको छोरा छैन अिन उसको लोग्ने बढूो

भएको छ।”
15 तब एलीशाले भन,े “उनलाई बोलाऊ।”
यसकारण गहेजीले आइमाईलाई बोलाए। ऊ आई अिन दलैौमा उिभई।

16 एलीशाले आइमाईलाई भन,े “अक बसन्तमा यस समय ितमीले आफ्नो
छोरालाई अङं्गालकेो हुने छौ।”

आइमाईले भनी, “होइन महाशय! परमे रका जन, मिसत ढाँट्ने काम
नगन ुर्होस।्”

शनुमैमा आइमाईको छोरा हुन्छ
17 तब आइमाई गभर्वती भई। एलीशाले भने जस्तै अक बसन्तमा आइमाईल

छोरा जन्माई।
18 बालक ठूलो भयो। एकिदन बालक आफ्नो बबुा अिन बा ल काट्नहेरूलाई

हनेर् खते गयो। 19 बालकले आफ्नो बबुालाई भन्यो, “अह, मरेो टाउको! मरेो
टाउको दखु्दछै!”

बबुाले आफ्नो सवेकलाई भन्यो, “उसको आमाकहाँ लएर जाऊ।”
20 सवेकले केटालाई आमाकहाँ पयुार्यो। बालक िदउसँोसम्म आमाको काखमा

बस्यो। त्यसपिछ ऊ मय ।
आइमाई एलीशालाई भटे्न जान्छे

21 आइमाईले बालकलाई एलीशाको ओ ानमा सतुाई। उसले त्यस कोठाको
दलैो बन्द गरी अिन बािहर गई। 22 उसले आफ्नो लोग्नलेाई बोलाई अिन भनी,
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“कृपया मरेो िन म्त एक जना सवेक र एउटा गधा पठाइ िदन ु होस।् त्यसपिछ म
परमे रका जनलाई भटे्न जानछुे अिन फिकर् ने छु।”

23 आइमाईको लोग्नलेे भन्यो, “ितमी िकन आज परमे रको जन कहाँ जान
चाहन्छौ? महीनाको पिहलो िदन अथवा िब ाम-िदन त होइन।”

उसले भनी, “िचन्ता नगन ुर् होस।् सबथोक ठीकठाक हुनछे।”
24 तब ितनले गधामािथ एउटा काठी रा खए र आफ्नो सवेकलाई भिनन,्

“गधालाई िछटो डोयार्उ। मलैे नभनञु्जले सम्म ढीलो नगर।”
25 आइमाई परमे रको जनलाई भटे्न कमल डाँडामा गई।
परमे रको जन एलीशाले शनुमेलेी आइमाईलाई टाढाबाट आउँदै गरेको दखे।े

एलीशाले आफ्नो सवेकलाई भन,े “हरे, शनुमैलेी आइमाई! उसलाई लन अिहले
जा! 26 उसलाई भन, ‘के भलू भयो? ितमी ठीकठाक त छौ? के ित ो लोग्ने ठीक
छ? ित ो नानी ठीक छ?’ ”

गहेजीले शनुमैलेी आइमाईलाई सबै कुराहरू सोध्यो। उसले उ र िदई, “सबै
ठीक ठाक छ।”

27 तर शनुमैलेी आइमाई परमे रको जनसम्म पवर्तमा चढी, ऊ िनहुरी अिन
एलीशाको चरण स्पशर् गरी। गहेजी शनुमैलेी आइमाईलाई तान्न निजक आयो। तर
परमे रको जन एलीशाले गहेजीलाई भन,े “उसलाई एक्लै हुन दऊे! ऊ सा ै
दःुखी छ अिन परमे रले यस बारे केही भन्न ु भएन। परम भलुे यो खबर म दे ख
लकुाउनभुयो।”

28 तब शनुमैलेी आइमाईले भनी, “महाशय, मलैे किहले छोरा मागकेो िथइन।
मलैे तपाईलाई भनकेो िथएँ, ‘मलाई नढाँट्न ु होस।्’ ”

29 तब एलीशाले गहेजीलाई भन,े “जान तयार होऊ। मरेो िहडं्ने लौरो ितमीिसत
लएर जाऊ कससैगँ कुरा गनर् नउिभई! यिद कोही मािनससगँ भटे भयो भने

अिभवादन सम्म नगन ुर् यिद कसलैे अिभवादन गरे जवाफ निदन।ु मरेो िहडं्ने लौरो
नानीको अनहुारमािथ रा खिदन।ु”

30 तर नानीको आमाले भनी, “म शपथ खाएर भन्छु जस्तो परम भु सदा रहन ु
हुन्छ अिन तपाई हुनहुुन्छ, म तपाईलाई छोडरे जाने छैन।”

यसकारण एलीशा उठे अिन शनुमैलेी आइमाईको पिछ-पिछ िहडं।े
31 गहेजी एलीशा र शनुमैलेी आइमाई भन्दा पिहले शनुमैलेीको घरमा पगु्यो।

गहेजीले नानीको अनहुारमािथ लौरो रा खिदयो। तर नानीले केही बोलने न त
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कुनै सकेंत गरे िक उसले कुनै कुरो सनुकेो िथयो। तब गहेजी एलीशालाई भटे्न
फिकर् गयो। गहेजीले एलीशालाई भन्यो, “नानी िबउँझकेो छैन।”

शनुमैलेी आइमाईको छोरा फे र िजउँदो हुन्छ
32 एलीशा घरिभ पस।े उसको ओ ानमािथ एक जना बालक लिडरहकेो

िथयो। 33 एलीशा कोठिभ पसे अिन दलैो बन्द गरे। अिहले कोठामा एलीशा र
बालक मा िथए। तब एलीशाले परम भलुाई ाथर्ना गरे। 34 एलीशा ओ ानमािथ
चढरे बालकमािथ िनहु रए। एलीशाले आफ्नो मखु बालकको मखुमािथ जोड।े
उनले उसको आखँा बालकको आखाँमािथ राखे उनले आफ्नो हातहरू बालकको
हातहरू मािथ राख।े एलीशा बालकको शरीर तातो नभए सम्म बालकमािथ
प ल्टरह।े

35 त्यसपिछ एलीशा अलग भए अिन कोठाको व रप र िहिंडरह।े ितनी फे र
गए अिन बालकमािथ तबसम्म प ल्टरहे जबसम्म उसले सात पटक हा च्छउँ गरेन
अिन आफ्नो आखँा खोल्दनै।

36 एलीशाले गहेजीलाई बोलाए अिन भन,े “शनुमैलेी आइमाईलाई बोलाऊ!”
गहेजीले शनुमैमेी आइमाईलाई बोलाए अिन ऊ एलीशासाम ु आई। एलीशाले

भन,े “ित ो छोरालाई उठाऊ।”
37 तब शनुमैलेी आइमाई कोठिभ पसी अिन एलीशाको खु ामा िनहु रई।

त्यसपिछ उसले आफ्नो छोरालाई उठाई अिन बािहर िन स्क।

एलीशा अिन िवषाल ु िसरूवा
38 एलीशा फे र िगलगाल गए। दशेमा अिनकाल िथयो। अगमव ाहरूको दल

एलीशाको अिघ बिसरहकेा िथए। एलीशाले आफ्नो सवेकलाई भन,े “आगोमा ठूलो
भाँडो राख अिन अगमव ाहरूको दलका लािग केही िसरूवा बनाऊ।”

39 एकजना मािनस बािहर खतेमा साग-पात लन गए। उसले एउटा जङं्गली
दाख भटे ्यो र त्यसबाट केही लौकाहरू टप्यो। उसले लौकाहरू आफ्नो झोलामा
हल्यो र ितनीहरूलाई ल्यायो। उसले जङ्गली लौकाहरूलाई काट-कुट पारे र
एउटा भाँडामा हाल्यो। तर अगमव ाहरूको दलले कस्तो िकसीमको कन्द मलु हो
िचनने।्

40 त्यसपिछ ितनीहरूले केही िसरूवा मािनसहरूका लािग खान खन्याए।
तर जब ितनीहरूले िसरूवा खान ु शरुू गरे, ितनीहरू एलीशासाम ु िचच्याए, “हे
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परमे रका जन, भाँडोमा िवष छ।” भोजनको स्वाद िबष जस्तो िथयो, त्यसकारण
ितनीहरूले त्यो भोजन खान सकेनन।्

41 तर एलीशाले भन,े “केही पीठो ल्याऊ।” ितनीहरूले एलीशाका लािग िपठो
ल्याए अिन उनले त्यो भाँडामा हाल।े तब एलीशाले भन,े “मािनसहरूका लािग
िसरूवा खन्याऊ जसले गदार् ितनीहरूले खान सकून।्”

अिन िसरूवामा कुनै िवष िथएन।

एलीशाले अगमव ाहरूको दललाई खवुाउछँन ्
42 बाल शालीशाहबाट एक जना मािनस आए अिन परमे रको जन

(एलीशा)का लािग पिहलो फसलको रोटी ल ्याए। यस मािनसले 20 वटा जौंका
रोटीहरू अिन नयाँ अन्न आफ्नो बोरामा ल्याए, तब एलीशाले भन,े “यो भोजन
मािनसहरूलाई दऊे, ितनीहरूले खान सकुन।्”

43 एलीशाको सवेकले भन्यो, “के भन्न ु हुन्छ? यहाँ एक सय जना मािनसहरू
छन।् म ती सबै मािनसहरूलाई यो भोजन िदन सक्छु?”

तर एलीशाले भन,े “मािनसहरूलाई भोजन खान दऊे। परम भु भन्नहुुन्छ,
‘ितनीहरूले खान्छन ्अिन अझै पिन भोजन रहने छ।’ ”

44 तर एलीशाको सवेकले अगमव ाहरूको दलको साम ु भोजन प स्कयो।
अगमव ाहरूको दलका लािग खाना चरु िथयो अिन ितनीहरूले खाएपिछ भोजन
र ो। परम भलुे भन्नभुए जस्तै घट्ना भयो।

5
नामानको समस्या

1 नामान अरामका राजाको सनेाका क ान िथए। नामान आफ्नो राजाकालािग
धरैे महत्वपणूर् िथए। िकनभने परम भलुे उनलाई अरामको िवजयका लािग उपयोग
गरेका िथए। नामान महान ् र श शाली मािनस िथए, तर ितनी कु रोगले स्त
िथए।

2 अरामी सनेाले इ ाएलमा लडाइँ गनर्का लािग सिैनकहरूको धरैे दलहरू
पठाए। सिैनकहरूले मािनसहरूलाई ितनीहरूको दास बनाए। एक पटक ितनीहरूले
इ ाएलको भिूमबाट एउटी सानी केटी ल्याए। यो सानी केटी नामानकी प ीकी
सिेवका भई। 3 यस केटीले नामानकी प ीलाई भनी, “म चाहन्छु, मरेा
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मा लक नामानले अगमव ा एलीशासगँ भटे गरून ्जो साम रयामा बस्छन।् त्यस
अगमव ाले नामानको कु ा रोग िनको पानर् सक्छन।”

4 नामान आफ्नो मा लक (अरामका राजा) कहाँ गए। नामानले अरामका
राजालाई ती सबै कुराहरू गरे जो इ ाएली केटीले भनकेी िथई।

5 तब अरामका राजाले भन,े “अिहले जाऊ र म इ ाएलका राजालाई एउटा
प पठाउने छु।”

यसकारण नामान इ ाएल गए। नामानले आफूसगँ केही उपहारहरू लग।े
नामानले दश तोडा चाँदी, 6,000 शकेेल सनुका टु ाहरू र दश जोर लगुा लएर
गए। 6 नामानले अरामका राजाबाट इ ाएलका राजाका लािग प लग।े प मा
ले खएको छः “अिहल,े यस प ले बताउछँ म आफ्नो सवेक नामानलाई तपाईकहाँ
पठाउँदै छु। उसको कु रोग िनको पान ुर्होस।्”

7 जब इ ाएलका राजाले प पढ,े उनले आफूलाई दःुखी र उदाशी दखेाउनका
लािग आफ्नो लगुा च्यात।े इ ाएलका राजाले भन,े “के म परमे र हु?ँ होइन!
मिसत जीवन मरण िनयन् णको क्षमता छैन। यस कारण अरामका राजाले िकन कु
को रोगीलाई मकहाँ िनको पानर् पठाए? यस िवषयमा सोचे अिन ितनीले थाह पाए,
यो एउटा छल हो। अरामका राजा लडाइँ शरुू गन चे ा गद छन।्”

8 परमे रको जन, एलीशाले सनु,े इ ाएलका राजाले आफ्नो दःुख र रीस
दखेाउन लगुाहरू, च्यात।े यसकारण एलीशाले आफ्नो खबर राजाकहाँ पठाए,
“ितमीले आफ्नो लगुा िकन च्यात्यौ? नामान मकहाँ आओस।् तब उसले थाह
पाउने छ, इ ाएलमा एकजना अगमव ा छ।”

9 यसकारण नामान आफ्ना घोडाहरू अिन रथहरूसगँै एलीशाको घरमा आए
अिन ढोकाको बािहर उिभए। 10 एलीशाले नामानसम्म एक जना दतू पठाए। दतूले
भन्यो, “जाऊ अिन यदर्न नदीमा सात पटक धोऊ। तब ित ो छालाको कु िनको
हुनछे अिन ितमी श ु हुने छौ।”

11 नामान रसाए अिन फिकर् ए। उनले भन,े “मलैे सोचकेो िथएँ एलीशा बािहर
िन स्कन्छन ्अिन मरेो अिघ उिभन्छन ्अिन आफ्नो परम भु परमे रलाई आ ान
गन छन।् मलैे सोचकेो िथएँ, उनले मरेो शरीरमािथ आफ्नो हात हल्लाउने छन ्अिन
कु रोग िनको हुनछे। 12 दमीशक् का नदीहरू अबाना र फारपर इ ाएलका सबै
पोखरीहरूका पानी भन्दा रा ा छन।् मलैे दमीशक् का ती नदीहरूमा धनुे काम िकन
नगन ुर् अिन िनको नहुन?ु” नामान सा ै रसाएका िथए अिन ितनी फिकर् ए।
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13 तर नामानको सवेकहरू उनकोमा गए अिन उनीसगँ कुरा गरे। उनीहरूले भन,े
“मा लक, यिद अगमव ाले तपाईलाई केही महान कायर् गन ुर् भनकेो खण्डमा,
तपाई गन ुर् हुन्छ, होइन र यसकारण तपाईले उनको आज्ञा पालन गन ुर् पछर् यिद उनी
तपाईलाई केही सरल काम गन ुर् भन्दछन।् अिन उनले भन,े ‘नहुाऊ अिन ितमी श ु
र स्वच्छ हुनछेौ।’ ”

14 यसकारण नामानले त्यही गरे जो परमे रको जनले गन ुर् भन।े नामान नदीमा
पसे अिन यदर्न नदीमा सात पटक डुब।े अिन नामान श ु र स्वच्छ भए। नामानको
छाला नानीकोछाला जस्तै नरम भयो।

15 नामान अिन उनको सबै दल परमे रको मािनस कहाँ फकर आए। उनी
एलीशासाम ु उिभए अिन भन,े “हरे, अिहले म जान्दछु इ ाएलमा बाहके अरू कतै
परमे र छैनन।् अब कृपया मबाट एउटा उपहार स्वीकार गन ुर्होस।्”

16 तर एलीशाले भन,े “म परम भकुो सवेा गदर्छु अिन म शपथ खाएर भन्छु,
जब परम भु हुनहुुन्छ म कुनै उपहार स्वीकार गिदर्न।”

नामानले एलीशालाई उपहार स्वीकार गराउन परुा चे ा गरे स्वीकार गन ुर् हुन्न
भन,े “मरेो िन म्त यित काम गन ुर्हवस।् 17 मरेा खच्चरहरूमा इ ाएलबाट दइुभारी
धलूो भनर् िदनहुवस।् िकनभने म अरू कुनै परमे रलाई होमब ल अथवा ब लदान
चढाउँिदन। म परम भलुाई मा ब ल चडाउनछुे। 18 अिन म अिहले ाथर्ना गछुर्,
परम भलुे यसको लािग मलाई क्षमादान गन ुर्हुने छ अगममा मरेा मा लक अरामका
राजा असत्य दवेताको पजुा गनर्का लािग रम्मोनको म न्दरमा जाने छन।् यसकारण
मलैे रम्मोनको म न्दरमा िनहु रन ु पछर्। म अिहले परम भलुाई क्षमा गनर् िबन्ती गछुर्
यिद त्यस्तो हुन्छ।”

19 तब एलीशाले नामानलाई भन,े “शा न्त सगं जाऊ।”
यसकारण उसले उनलाई छोडे अिन केही टाढा पगु।े 20 तर परमे रको जन

एलीशाको सवेक गहेजीले भन्यो, “हरे, मरेा मा लक एलीशाले अरामी नामानलाई
उनले त्यसको उपहार स्वीकार नगरी नै जानिदएका छन।् परम भुजीिवत भए जस्तै
म नामानको पिछ लाग्नछुे र उसबाट केही लनछुे।” 21यसकारण गहेजी नामानितर
दगरेु।

नामानले कसलैाई आफूितर दगरेुको दखे।े उनी गहेजी सगँ भटे गनर् रथबाट
ओ लर्ए। नामानले भन,े “के सबै ठीकठाक छ?”
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22 गहेजीले भन्यो, “हजरू, सबै कुरा ठीकठाक छ। मरेा मा लक एलीशाले
मलाई पठाएको छ। उनले भन,े ‘हरे, दइुजना यवुकहरू मकहाँ आए। ितनीहरू
ए मैको पहाडी दशेबाट आएका अगमव ाहरू हुन।् कृपया ितनीहरूलाई चाँदीको
एक तोडा र दइु जोर फेन लगुाहरू दऊे।’ ”

23 नामानले भन,े “कृपया दइु तोडा लजैाऊ!” नामानले गहेजीलाई चाँदी
लनका लािग राजी गराए। नामानले दइुवटा थलैोमा दइु तोडा चाँदी हाले अिन

दइुजोर फेन लगुा लए। तब नामानले ती चीजहरू आफ्ना दइु सवेकहरूलाई िदए।
सवेकहरूले ती चीजहरू गहेजीसम्म पयुार्ए। 24 जब गहेजी पहाडमा आयो, उसले
सवेकहरूबाट ती चीजहरू लग।े गहेजीले सवेकहरूलाई टाढा पठाए अिन ितनीहरू
गए! तब गहेजीले ती चीजहरू घरमा लकुाए।

25गहेजी आए अिन आफ्नो मा लक एलीशा साम ु उिभए। एलीशाले गहेजीलाई
भन,े “गहेजी त ँ कहाँ गएको िथस?्”

गहेजीले भन,े “म क ै गएको िथइन।”
26 एलीशाले गहेजीलाई भन,े “त्यो साँचो होइन! मरेो मटुु तसँगै िथयो जब

त्यो नामान त ँ सगँ भटे गनर् आफ्नो रथबाट ओ लर्यो। यो धन, लगुा भ ाक्ष, दाख,
भडेा, गाई अथवा परुूष तथा मलैे सवेकहरू लने समय होइन। 27 अब, त ँ र तरेो
नानीहरूले नामानको रोग पाउने छौ। तलँाई सधँकैा लािग कु हुनछे।”

जब गहेजीले एलीशालाई छोडयो, गहेजीको छाला िहउँ जस्तो सतेो भयो। गहेजी
कु को रोगी भयो।

6
एलीशा र बञ्चरो

1 अगमव ाहरूको दलले एलीशालाई भन,े “हामी त्यस ठाउँमा बिसरहकेा
छौं। तर हा ोिन म्त ठाउँ सा ै सानो भयो। 2 यदर्न नदीमा जाऔं अिन केही काठ
काटौं। हामीमध्ये त्यकेले मढुो पाउने छौं अिन हामीले त्यहाँ ब का लािग एउटा
ठाउँ बनाउने छौं।”

एलीशाले उ र िदए, “रा ो, जाऊ अिन त्यसै गर।”
3 एक जना मािनसले भन्यो, “कृपया हामीसगँ िहडं्नहुोस।्”
एलीशाले भन,े “म आउनछुे।”
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4 यसकारण एलीशा अगमव ाहरूको दलसगँ गए। जब ितनीहरू यदर्न नदीमा
पगु,े ितनीहरूले केही रूख ढाल्न थाल।े 5 तर जब एक जना मािनस केही रूखहरू
काट्दै िथयो, फलामको बञ्चरो िबडंमा खसु्केर पानीमा झय । त्यो मािनस करायो,
“मा लक, मलैे त्यो बञ्चरो मागरे ल्याएको िथएँ।”

6 परमे रको जन एलीशाले भन,े “त्यो कहाँ झय ?”
मािनसले ठाउँ दखेायो जहाँ बञ्चरो झरेको िथयो। तब एलीशाले एउटा लौरो

काटे अिन पानीमा लौरो फ्याँके। लौरोले गदार् फलामको बञ्चरो तै रन थाल्यो।
7 एलीशाले भन,े “बञ्चरो टप।” तब मािनस ल म्कयो अिन बञ्चरो लयो।

अराम इ ाएललाई फसाउने चे ा गछर्
8 अरामका राजा इ ाएलको िवरू मा लडाइँ ग ररहकेा िथए। उनले आफ्ना

सिैनक अिधकारीहरूसगँ सल्लाहको सभा राख।े उनले भन,े “यस ठाउँमा छाउनी
बनाऊँ।”

9 तर परमे रका जन एलीशाले इ ाएलका राजाकहाँ एउटा खबर पठाए।
एलीशाले भन,े “होिशयार रहनहुोस!् त्यस ठाउँको निजक नजाउनहुोस ् अरामी
सिैनकहरू त्यहाँ तल गाइरहकेा छन।्”

10 इ ाएलका राजाले आफ्नो मािनसहरूलाई त्यस ठाउँमा खबर पठाए िक
परमे रको मािनसले यस िवषय चतेाउनी िदएका िथए। उसले ती खबरहरू क म्तमा
तीनपल्ट पठाए त्यसकारण मािनसहरू होिसयार भए।

11 अरामका राजा यस िवषयमा सा ै दःुखी िथए। अरामका राजाले आफ्ना
सिैनक अिधका रहरूलाई बोलाए अिन ितनीहरूलाई भन,े “मलाई भन, इ ाएलका
राजाको िचयो कसले गद छ?”

12 अरामको राजाका अिधका रहरूमध्ये एक जनाले भन,े “मरेो मा लक र
महाराज, हामीमध्ये कोही पिन ग ु चर छैन! इ ाएलका अगमव ा, एलीशाले
इ ाएलका राजालाई तपाईंले भनकेो जे पिन कुराहरू भन्छ यहाँसम्म िक तपाईले
स ु े कोठामा बोलकेा कुरा पिन बताइिदन्छन।्”

13 अरामका राजाले भन,े “एलीशाको प ो लगाऊ अिन म उसलाई पि न
मािनसहरू पठाउने छु।”

सवेकहरूले अरामका राजालाई भन,े “एलीशा दोतानमा छन।्”
14 तब अरामका राजाले घोडाहरू, रथहरू अिन धरैे सिैनकहरू दोतान पठाए।

ितनीहरू राित पगुे अिन शहरलाई घरेे। 15 एलीशाको सवेक त्यस िबहान चाँडै
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उठेको िथयो। सवेक बािहर िन स्कयो अिन उसले दखे्यो, शहलाई चारैितर बाट
घोडाहरू र रथहरू सिहत सिैनकले घरेेको िथयो।

एलीशाको सवेकले एलीशालाई भन्यो, “ह,े मरेा मा लक, हामी के गनर्
सक्छौ?”

16 एलीशाले भन,े “नडरा! हा ोलािग लडाइँ गन सनेा अरामका लािग लडाइँ
गन सनेा भन्दा ठूलो छ।”

17 तब एलीशाले ाथर्ना गरे अिन भन,े “परम भ,ु म िबन्ती गछुर् तपाई, मरेो
सवेकको आखँा खो ल िदनहुोस ्जसले गदार् उसले दे सकोस।्”

परम भलुे यवुा सवेकको आखाँ खो ल िदनभुयो अिन सवेकले दखे्यो, पाहाड
आगोको घोडा अिन रथहरूले घे रएको िथयो। ितनीहरू सबै एलीशाको वा रप र
िथए।

18 ती आगोका घोडा र रथहरू एलीशा छेऊ आए। एलीशाले परम भसुगं ाथर्ना
गरे अिन भन,े “म ाथर्ना गछुर् तपाईंले यी मािनसहरूलाई अनं्धा बनाइिदनहुोस।्”

तब परम भलुे त्यसै गन ुर्भयो जस्तो एलीशाले भन।े परम भलुे अरामी
सनेाहरूलाई अनं्धो बनाइिदनभुयो। 19 एलीशाले अरामी सनेालाई भन,े “यो
सही बाटो होइन, यो सही शहर होइन। मरेो अनसुरण गर। म ितमीहरू त्यस
मािनसकहाँ पयुार्उँछु जसलाई ितमीहरू खोिज रहकेा छौ।” त्यसपिछ एलीशाले
अरामी सिैनकहरूलाई साम रयामा पयुार्ए।

20 जब ितनीहरू साम रयामा पगु,े एलीशाले भन,े “परम भ,ु यी मािनसहरूका
आखँा खो ल िदनहुोस,् ियनीहरूले दे सकुन।्”

तब परम भलुे ितनीहरूको आखँा खो ल िदनभुयो अिन अरामी सिैनकले दखे,े
ितनीहरू साम रया शहरमा छन।् 21 इ ाएलका राजाले अरामी सनेालाई दखे।े
इ ाएलका राजाले एलीशालाई भन,े “मरेा िपता, के म ितनीहरूलाई मा रिदऊँ? के
ितनीहरूलाई मा रिदऊँ?”

22 एलीशाले जवाफ िदए, “अह,ँ ितनीहरूलाई नमार। ितमीले ितनीहरूलाई
तरवारहरू, धनषुहरू र वाणहरूबाट प े नौं। अरामी सिैनकहरूलाई केही रोटी र
पानी दउे। ितनीहरूलाई खाना-पीना दऊे तब आफ्नो मा लकिसत भटे्न घर फिकर् न
दऊे।”

23 इ ाएलका राजाले अरामी सिैनकहरूका लािग ठूलो भोज तयार गरे। अरामी
सिैनकहरूले खान पान गरे। तब इ ाएलका राजाले ितनीहरूलाई घर फकार्इ



2 राजा 6:24 xix 2 राजा 6:32

िदए। अरामी सिैनकहरू आफ्ना मा लककहाँ घर फिकर् ए। अरामीहरूले इ ाएलको
भिूममा आ मण गनर् किहले पिन सनेाहरू पठाएन।

डरलाग्दो अिनकालले साम रयालाई क िदन्छ
24 यस्तो घटना भएपिछ अरामका राजा बनेन्हददले आफ्ना सनेा जम्मा गरे

अिन सामा रया शहरलाई घनेर् र आ मण गनर् गए। 25 सिैनकहरूले मािनसहरूलाई
शहरिभ खा ल्याउन िदएनन।् त्यसकारण साम रयामा डरलाग्दो अिनकाल भयो।
साम रयामा यस्तो अिनकाल भयो िक एउटा गधाको टाउको चाँदीको अस्सी
शकेेलमा िब ी भयो। एक मु ी िसमीलाई चाँदीको पाँच शकेेलमा िब ी भयो।

26 इ ाएलका राजा शहरको व रप र भएको पखार्लमािथ िहिंडरहकेा िथए।
एउटी आइमाईले उनलाई दखेरे िचच्याई। आइमाईले भनी, “मरेा मा लक अिन
राजा, मलाई सघाउन ु होस।्”

27 इ ाएलका राजाले भन,े “यिद परम भलुे ितमीलाई सहायता गन ुर् भएन भने
म कसरी सहायता गन? मिसत ितमीलाई िदने केही छैन। खलोबाट अन्नको दाना
आएको छैन अथवा दाखरसको कोलबाट दाखरस ल्याइएको छैन।” 28 इ ाएलका
राजाले आइमाईलाई भन,े “ितमीलाई के क छ?”

आइमाईले उ र िदई, “यस आइमाईले मलाई भनी, ‘मलाई तरेो छोरा दे जसले
गदार् हामी त्यसलाई मानर् सक्छौ अिन उसलाई आजै खान सक्छौं। त्यसपिछ हामी
भो ल हा ो खाने छौं।’ 29 यसकारण हामीले मरेो छोरा उमाल्यौं अिन उसलाई
खायौं। त्यसपिछ अक िदन मलैे यस आइमाईलाई भनें, ‘मलाई तरेो छोरा दे
जसले गदार् हामी उसलाई मानर् सक्छौं अिन खान सक्छौं।’ तर उसले आफ्नो
छोरा लकुाई।”

30 जब राजाले आइमाईलाई के भन,े उनले आफूलाई खन्न भएको दखेाउन
आफ्नो लगुा च्यात।े जब राजा पखार्लमािथ िहडंकेो समयमा मािनसहरूले उनलाई
आफूलाई उदास र दःुखी दखेाउन शोक व लगाएको दखे।े

31 राजाले भन,े “परमे रले मलाई सजाय िदऊन ्यिद यस िदनको अन्तसम्म
शापातको छोरा एलीशाको टाउको उसको जीउमा रहकेो छ भन।े”

32 राजाले एक जना दतू एलीशा कहाँ पठाए। एलीशा आफ्नो घरमा बिसरहकेा
िथए र बढूा- धानहरू उनीसगँै बसरेहकेा िथए। दतू पगु्नअिघ एलीशाले भन,े “हरे,
एकजना हत्याराले मरेो टाउको काट्नको िन म्त मािनसहरू पठाउँदै छ। जब दतू
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यहाँ आइपगु्छ, ढोका बन्द गर। ढोकालाई प े र राख र उसलाई िभ प दे ख
रोक। म उसको पिछ आएको उसको मा लक पतैालाको आवाज सनु्दछुै।”

33 जब एलीशा आफ्ना ठुला-बडा िसत कुरा ग ररहकेा िथए, दतू उनीसमक्ष
आयो। यस्तो सन्दशे िथयोः “यो सङ्कट परम भबुाट आएको हो! म िकन
परम भलुाई धरैे बरेसम्म प खर्न?ु”

7
1 एलीशाले भन,े “पमर भकुो सन्दशे सनु! परम भु भन्नहुुन्छः ‘भो ल यस

समयसम्ममा शस्त खा हुनछे र यो सस्तो पिन हुनछे। सामा रया शहरको ढोकाको
छेऊ बजारमा एकजना मािनसले एक शकेेल चाँदी िदएर एक माना रा ो पीठो अथवा
दइु माना जौंको पीठो िकन्न सक्ने छ।’ ”

2 तब राजाको छेऊमा भएका अिधकारीले परमे रका जनलाई उ र िदए।
अिधकारीले भन,े “यिद परम भलुे अकाशमा झ्याल बनाए भने पिन यस्तो हुन
सक्दनै।”

एलीशाले भन,े “ितमीले यसलाई आफ्नै आखँाले दे े छौ। तर ितमी त्यस खा
मध्ये केही पिन खान पाउने छैनौ।”

कोरीहरू अरामी िशिबर खा ल पाउछँन ्
3शहरको ढोकाको छेऊमा कोर लागकेा चार जना मािनसहरू िथए। ितनीहरूले

एका अकार्लाई भन,े “मतृ्यकुो तीक्षा गद हामीहरू िकन यहाँ बिसरहकेा छौं?
4 साम रयामा खा छैन। यिद हामी शहरमा गयौं भने हामी त्यहाँ मन छौं। यिद
हामी बस्यौं भने पिन हामी मन छौं। यसकारण अरामी िशिबरितर नै जाऔं। यिद
ितनीहरूले हामीलाई ब िदए भने हामी िजउँदो रहने छौं। यिद ितनीहरूले हामीलाई
मारे भने हामी मन छौं।”

5 यसकारण त्यस बलेकुी चार जना कोरीहरू अरामी िशिबरितर लाग।े ितनीहरू
िशिबरको छेउमा पगु।े त्यहाँ कोही मािनस िथएन। 6 परम भलुे अरामी सनेाहरूलाई
रथ, घोडा र िवशाल सनेाको आवाज सनु्ने बनाउन ु भएको िथयो। यसथर् अरामी
सिैनकहरूले एका अकार्लाई भन,े “इ ाएलका राजाले हामीमािथ आ मण गनर्का
लािग िह ी र िम का राजाहरूलाई भाडामा लएकाछन।्”

7अरामीहरू त्यस बलेकुी भाग।े ितनीहरूले सबै थोक छोड।े ितनीहरूले आफ्ना
पाल, घोडा र गधाहरू छोडे अिन ितनीहरू आफ्नो जीवन बचाउन भाग।े
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कोरीहरू श ु िशिबरमा
8 जब ती कोरीहरूले छाउनी शरुू भएको ठाउँमा पगु,े ितनीहरू एउटा पालिभ

पस।े ितनीहरूले खाए अिन म पान गरे। तब चार जना कोरीहरूले चाँदी, सनु र
लगुाहरू िशिबरबाट लएरगए। ितनीहरूले चाँदी, सनु र लगुा लकुाए। तब ितनीहरू
फिकर् ए अिन अक पालिभ पस।े ितनीहरूले यस पालबाट नगद चीजहरू लएर
गए। ितनीहरू बािहर गए अिन ती चीजहरू लकुाए। 9ती कोरीहरूले एका अकार्लाई
भन,े “हामी भलू काम ग ररहकेा छौं। आज हामीिसत शभु सचूना छ। तर हामी
चपु छौं। यिद हामीले सयू दयसम्म प खर्ने काम गय ं, भने हामीले सजाय पाउने
छौं। अब राजा को महलमा ब े मािनसहरूकहाँ जाऔं अिन भनौं।”

कोरीहरूले शभु समाचार भन्दछन ्
10यसथर् ती कोरीहरू आए अिन शहरका ारपालकहरूलाई बोलाए। कोरीहरूले

ारपालकलाई भन,े “हामी अरामी िशिबरमा गएका िथयौं। तर हामीले कुनै मािनस
को बोली सनुनेौं। कोही मािनस िथएन। घोडा र गधाहरू अझै बाँधकैे िथए अिन
पालहरू तलसम्म िथए। तर मािनसहरू सबै गइसकेका िथए।”

11 तब शहरका ारपालकहरूले राजाको महलका मािनसहरू बोलाएर र
सबलैाई सचूना िदए। 12 रातीको समय िथयो तर राजा ओ ानबाट उठे। राजाले
आफ्ना अिधकारीहरूलाई भन,े “अरामी सिैनकहरू हामीिसत के गदछन,् म
ितमीहरूलाई बताउनछुे। ितनीहरू जान्दछन ् हामी भोकै छौं। खतेमा लकु्नको
िन म्त ितनीहरूले िशिबर छोड।े ितनीहरू सोच्दछैन।् ‘जब इ ाएलीहरू शहरबािहर
आउँछन,् ितनीहरूलाई िजउँदै पि ने छौं। अिन त्यसपिछ हामी शहरमा प े
छौं।’ ”

13 राजाका एक जना अिधकारीले भन,े “शहरमा अझै रहकेा पाँचवटा
घोडाहरूलाई केही मािनसहरूले लएर जाऊन।् घोडाहरू चाँडै नै त्यसरी मनछन ्
जसरी शहरमा रहकेा इ ाएलीहरू मनछन।् के भयो थाह पाउनँ ती मािनसहरूलाई
पठाऔ।”

14 यसथर् मािनसरूले घोडासगँै दइुवटा रथ लए। राजाले ती मािनसहरूलाई
अरामी सिैनकको खोजी-िनित गनर् पठाए। राजाले ितनीहरूलाई भन,े “जाऊ अिन
हरे, के भयो।”
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15 मािनसहरू अरामी सिैनकको पिछ यदर्न नदीसम्म गए। बाटो भ र लगुा र
हितयारहरू िथए। अरामीहरूले हतारमा भाग्दा ती चीजहरू फ्याँकेका िथए। दतू
साम रया फिकर् यो अिन राजालाई बतायो।

16 तब मािनसहरू अरामी छाउनी ितर दगरेु र त्यहाँबाट मलू्यवान चीजहरू लग।े
त्यकेका लािग पयार् चीजहरू िथयो। यसकरण परम भलुे भन्नभुएको जस्तै घटना

भयो। एक जना जनु सकैु मािनसले एक शकेेल चाँदी एक माना रा ो िपठो अथवा
दइु माना जौंको िकन्न सक्ने िथयो।

17 राजाले ारको हरेचाह गनर्का लािग सा ै मन पन अिधकारीलाई रोज।े
तर मािनसहरू श कुो िशिबरबाट खा सामा ी लन दग ुर्न थाल।े मािनसहरूले
अिधकारीलाई िहकार्एर लडाए अिन त्यसमािथ टेक्दै गए अिन ऊ मय । यसकारण
यी सब घटनाहरू त्यसरी नै हुदँ ै गए। जसरी परमे रका जनले भने जब राजा
एलीशाको घरमा गएका िथए। 18 एलीशाले भनकेा िथए, “एक जना मािनसले
एक शकेेल चाँदी एक माना रा ो िपठो अथवा दइु माना जौको साम रया शहरको
ारनिजक बजारमा िकन्न सक्न ु हुनछे।” 19 तर अिधकारीले परमे रका जनलाई

उ र िदएका िथए, “परम भलुे आकाशमा झ्यालहरू बनाउनभुए पिन यस्तो
घटना हुन सक्दनै।” अिन एलीशाले अिधकारीलाई भनकेा िथए, “ितमी यस्तो
आफ्ना आखँाले दे े छौ। तर ितमीले त्यस खा मध्ये केही खान पाउने छैनौ।”
20 अिधकारीसगँ ठीक त्यस्तै घटना भयो। मािनसहरूले उसलाई शहर ारमा
हु याएर लडाए अिन उसलाई कु ल्चए र ऊ मय ।

8
राजा र शनुमैीनलेी आइमाई

1 एलीशाले त्यस आइमाईसगँ कुरा गरे जसको छोरालाई उनले पनुर्जीिवत गरेका
िथए। एलीशाले भन,े “ितमी र ित ो प रवारले अक दशे जान ु पछर्। िकन?
िकनभने परम भलुे िनणर्य लनभुएको छ, यहाँ अिनकाल हुनछे। यो अिनकाल
यस दशेमा सात वषर् सम्म रहने छ।”

2 यसकारण आइमाईले त्यसै गरी जस्तो परमे रका जनले भन।े ऊ आफ्नो
प रवारसमते प ल श्तको दशेमा गएर सातवषर् सम्म बिस। 3 सात वषर् िबतपेिछ
आइमाई प ल श्तहरूको दशेबाट फक
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आइमाई राजासगँ कुरा गनर् गई। उसले आफ्नो घर र जग्गा िफतार् पाउँ भनी
िबन्ती गनर् पगुी।

4 राजा परमे रको जनको सवेक गहेजीसगँ कुरा ग ररहकेा िथए। राजाले
गहेजीलाई भन,े “कृपया मलाई एलीशाले गरेको सबै महान कायर्हरू बताऊ।”

5 गहेजीले राजालाई एलीशाको बारेमा बताउदँा मतृ मािनसलाई िजउँदो गरेको
सनुाउदँै िथयो। त्यस समयमा त्यो आइमाई जसको छोरालाई एलीशाले फे र िजउँदो
बनाएका िथए, राजाकहाँ पगुी। ऊ राजलाई आफ्नो घर र जग्गा िफतार् पाऊँ भनी
िबन्ती गनर् चाहन्थी। गहेजीले भन्यो, “हे मरेा मा लक महाराज, यो त्यही आइमाई
हो। अिन यो त्यही छोरा हो जसलाई एलीशाले फे र िजउँदो बनाएका िथए।”

6 राजाले आइमाईलाई ऊ के चाहन्छे भनी सोधे अिन आइमाईले भनी।
तब राजाले एक जना अिधकारीलाई बोलाए। राजालेभन,े “आइमाईलाई उसको

जमीनहरू सबै िदन।ु उसलाई जग्गामा छोडकेो िदनदे ख अिहले सम्म फलकेो पिन
अन्न िदन।ु”

बनेहदद हजाएललाई एलीशाकहाँ पठाउँछन ्
7 एलीशा दमीशकमा गए। अरामका राजा बनेहदद िबरामी िथए। एक जना

मािनसले बनेहददलाई भन्यो, “परमे रको जन यहाँ आएको छ।”
8 तब राजा बनेहददले हजाएललाई भन,े “एउटा उपहार लन ु अिन परमे रको

जनसगँ भटे्न जान।ु उनलाई परमे रसगँ सोध्ने िबन्ती गन ुर् के म आफ्नो िबरामीबाट
मु भएर िनको हुनछुे?”

9 यसथर् हजाएल एलीशालाई भटे्न गयो। हजाएलले आफूसगँै उपहार पिन
लग्यो। उसले दमीशकबाट सबै कारका रा ा चीजहरू लएर गयो। त्यके चीज
बोक्नका लािग 40 वटा ऊँटहरू िथए। हजाएल एलीशाकहाँ पगु्यो। हजाएलले
भन्यो, “तपाईको अनयुायी, अरामका राजा बनेहददले मलाई तपाईकहाँ पठाएका
हुन।् उनी सोध्छन।् के उनी आफ्नो िबरामीबाट मु भएर िनको हुनछेन?्”

10 तब एलीशाले हजाएललाई बताए, “जा अिन बने-हददलाई भन, ‘ितमी
बाँच्ने छौ।’ तर साँचो अथर्मा परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ‘उनी मन छन।्’ ”

एलीशाले हजाएलको बारेमा अगमवाणी गछर्न ्
11 एलीशा एकटक हनेर् थाल।े उनले हजाएललाई एकटक तबसम्म हे ररहे

जबसम्म हजाएललाई असिजलो लाग्दनै। तब परमे रको जन िचच्याउन थाल।े
12 हजाएलले भन्यो, “महाशय, तपाई िकन िचच्याउन ु हुदँछै?”
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एलीशाले उ र िदए, “म िचच्याउँदै छु िकन भने म जान्दछु तैंले
इ ाएलीहरूलाई नरा ो गनछस।् तैंले ितनीहरूको द रलो शहर जलाउनछेस।् तैंले
ितनीहरूका यवुकहरूको हत्या गनछस।् तैंले ितनीहरूका नानीहरू मानछस।् तैंले
गभर्वती आइमाईहरूको गभर् तवुाउने छस।्”

13 हजाएलले भन्यो, “म श शाली मािनस होइन। म ती महान काम गनर्
स क्दन।ँ”

एलीशाले भन,े “परम भलुे मलाई दखेाउनभुएको छ, त ँ नै अरामको राजा
हुनछेस।्”

14 त्यसपिछ हजाएलले एलीशाबाट िवदा लए अिन आफ्नो राजाकहाँ गए।
बनेहददले हजाएललाई सोध,े “एलीशाले तलँाई के भन?े”

हजाएलले उ र िदयो, “एलीशाले मलाई भने तपाई बाँच्न ु हुनछे।”

हजाएलले बनेहददको हत्या गछर्
15 तर अक िदन न,ै हजाएलले एउटा बाक्लो लगुा लयो अिन पानीमा डुबायो।

त्यसपिछ उसले बने-हददको अनहुार छोप्यो अिन सास थनु्यो। बने-हददको मतृ्य ु
भयो अिन हजाएल नयाँ राजा भयो।

योराम आफ्नो शासन शरुू गछर्न ्
16 यहोशापातका छोरा योराम यहूदाका राजा िथए। योरामले आहाबका छोरा

योराम इ ाएलका राजा हुदँा पाँचौ वषर् शासन शरुू गरे। 17 योराम 32 वषर्का
िथए जब उनले शासन शरुू गरे। उनले यरूशलमेमा आठ वषर् शासन गरे। 18 तर
योरामले इ ाएलका राजाहरू जस्तै शासन गरे अिन परम भलुे भलू भन्नभुएको
कायर्हरू नै गरे। योरामलेआहाबको प रवारका मािनसहरू जस्तै नै जीवन यापन गरे।
योरामले यस्तै कारले जीवन यापन गरे िकनभने उनकी प ी आहाबकी छोरी िथइ।
19 तर परम भलुे यहूदालाई न पान ुर्भएन िकनभने आफ्ना सवेक दाऊदलाई वचन
िदनभुएको िथयो। परम भलुे दाऊदलाई वचन िदनभुएको िथयो, उनको प रवारबाट
कोही सधँ ै नै राजा हुनछे।

20योरामको समयमा एदोम यहूदाको शासनबाट छु यो। एदोमका मािनसहरूले
आफ्ना लािग राजा रोज।े

21 तब योराम र उनका सबै रथहरू लएर याईरमा गए। एदोमी सिैनकहरूले
उनलाई घरेे। योराम र उनका अिधकारीहरूले ितनीहरूमािथ राती आ मण गरे।
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तर योरामका सबै सिैनकहरू भाग।े 22 यस कार एदोमीहरू यहूदाको शासनबाट
छु ए अिन ितनीहरू आजसम्म यहूदाको शासनबाट स्वतन् छन।्

त्यसै समयमा लब्नी पिन यहूदाको शासन बाट स्वतन् भयो।
23 योरामले गरेको सबै कामको िवषयमा यहूदाका राजाहरूको इितहासको

पसु्तकमा ले खएको छ।
24 योरामको मतृ्य ु भयो अिन दाऊद शहरमा आफ्ना पखुार्हरूसगँै उसलाई

गाडीयो। योरामका छोरा अहज्याह नयाँ राजा भए।
अहज्याह आफ्नो शासन शरुू गछर्न ्

25 आहाबका छोरा योराम इ ाएलका राजा भएको 12 औं वषर्मा योरामका
छोरा अहज्याह यहूदाका राजा भए। 26अहज्याह 22 वषर्का िथए जब उनलेशासन
शरुू गरे। उनले एक वषर् यरूशलमेमा शासन गरे। उनको आमाको नाउँ अतल्याह
िथयो। उनी इ ाएलका राजा ओ ीकी छोरी िथइन।् 27 अहज्याहले ती कायर्
गरे जसलाई परम भलुे भलू भन्नभुएको िथयो। अहज्याहले आहाब प रवारका
मािनसहरू जस्तै धरैे भलू कामहरू गरे। अहज्याहले त्यस कारले नै जीवन-यापन
गरे िकनभने उनकी प ी आहाब प रवारकी िथइन।्

योराम हजाएलको िवरोधमा लडाइँ गदार् घाइते
28 योराम आहाबको प रवारबाट आएको िथयो। अहज्याह योरामसगँ अरामका

राजा हजाएलको िवरू मा य ु गनर् रामोत िगलाद गए। अरामीहरूले योरामलाई
घाइते बनाए। 29 राजा योराम इ ाएलमा फिकर् ए यसकारण ितनी चोटबाट िनको
हुन सकोस।् योराम िय लेको इलाकामा गए। योरामका छोरा अहज्याह यहूदाका
राजा िथए। अहज्याह योरामसगँ भटे गनर् िय ले गए।

9
एलीशा एक जना नयाँ अगमव ा यहेूलाई अिभषके गनर् भन्दछन ्

1 एलीशा अगमव ाले अगमव ाहरूको एउटा दललाई बोलाए। एलीशाले
यस मािनसलाई भन,े “तयार होऊ अिन यो सानो तलेको सीसी आफ्नो हातमा लऊे।
रामोत-िगलाद जाऊ। 2जब ितमी त्यहाँ पगु्छौ, िनम्शीका नाती, यहोशापातका छोरा
यहेूलाई भटे्ने छौ। तब िभ पस अिन उनलाई आफ्ना दाज्य ूभाइ माझबाट उठाउ।
उनलाई िभ ी कोठामा लएर जाऊ। 3 तलेको सानो सीसी िनकाल अिन यहेूको
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टाउकोमािथ तले खन्याऊ। र भन, ‘परम भु यस्तै भन्नहुुन्छ ितमीलाई इ ाएलको
नयाँ राजा हुनकोलािग अिभषके मलैे गरेको छु।’ तब ढोका खोल अिन िहडं। न
फक।”

4 यसकारण यो यवुक, अगमव ा, रामोत िगलाद गयो। 5 जब यवुक पगु्यो
उसले सनेाको सनेापितलाई बसकेो दखे्यो। यवुकले भन्यो, “सनेापित ित ो लािग
एउटा सन्दशे छ।”

यहेूले भन,े “हामी सबै यहाँ छौं। हामी मध्ये कसको लािग सन्दशे छ?”
यवुकले भन्यो, “सनेापित, सनं्दशे तपाईका लािग हो।”
6यहेू उिभए अिन घरिभ पस।े तब यवुक अगमव ाले यहेूको टाउकोमािथ तले

खन्याए। यवुक अगमव ाले यहेूलाई भन,े “इ ाएलका परमे रले भन्न ु भएको
छ, ‘इ ाएल अिन परम भकुा मािनसहरूको नयाँ राजाको रूपमा ितमीलाई अिभषके
गद छु। 7 ितमीले आफ्नो राजा आहाबको प रवारलाई न पान ुर् पछर्। यस कार म
ईजबेलेलाई मरेा सवेकहरू,अगमव ाहरू तथा परम भकुा सबै सवेकहरूको मतृ्य,
(जसको हत्या ग रएको िथयो) को लािग सजाय िदनछुे। 8 यस कार आहाबको
सब प रवार मनछ। म आहाबको प रवारको कुनै बालक िजउँदो रहन िदने छैन।
यसको कुनै अथर् हुदँनै त्यो बालक दास हो अथवा इ ाएलको स्वतन् मािनस हो।
9 म आहाबको प रवारलाई नबातको छोरा यारोबाम वा अिहयाहका छोरा बाशाको
प रवार जस्तो बनाउने छु। 10 िय लेको इलाकामा ईजबेलेलाई कुकुरले खाने छन।्
ईजबेलेलाई गािडने छैन।’ ”

तब यवुक अगमव ाले ढोका खोले अिन िहडं।े

सवेकहरू यहेूलाई राजा घोिषत गछर्न ्
11 यहेू आफ्नो राजाका अिधकारीहरूितर फिकर् ए। एकजना अिधकारीले

यहेूलाई सोध,े “सबै कुरा ठीकै छ? त्यो बौलाहा मािनस ितमी कहाँ िकन आएछ?”
यहेूले सवेकहरूलाई जवाफ िदए, “ितमीलाई त्यो यहाँ छ बौलाह मािनस सधँै

केही कुराहरूको िवषयमा हता रन्छ?”
12अधीकारीहरूले भन,े “होइन! हामीलाई साँचो कुरा भन। उसले के भन्यो?”

यहेूले अिधकारीहरूलाई यवुक अगमव ाले भनकेो कुरा बताए। यहेूले भन,े
“उसले भन्यो, ‘यो कुरा परम भलुे भन्नभुएको हो मलैे ितमीलाई इ ाएलको नयाँ
राजाको रूपमा अिभषके गरेको छु।’ ”
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13 तब त्यके अिधकारीले हतार-हतार आफ्नो बािहरी पोशाक खोले अिन यहेू
अिघ सांडीमािथ राख।े त्यसपिछ ितनीहरूले तरुही फूके अिन घोषणा गरे, “यहेू
राजा हुन।्”

यहेू िय ले जान्छन ्
14 यसथर् यहोशापातका छोरा अिन िनम्शीका नाती यहेूले योरामको िवरोधमा

योजनाहरू बनाए।
त्यस समयमा योराम र इ ाएलीहरू अरामका राजा हजाएलबाट रामोत

िगलादको रक्षा गन चे ा ग ररहकेा िथए। 15 राजा योरामले अरामका राजा
हजाएलको िवरोधमा लडाइँ गरे। तर अरामीहरूले राजा योरामलाई घाइते बनाए
अिन उनी ती घाउहरू िनको पानर्का लािग िय ले गए।

यसकारण यहेूले अिधकारीहरूलाई भन,े “यिद ितमीहरू सहमत छौ, म नयाँ
राजा हु,ँ तब शहरको कुनै मािनसलाई िय लेमा खबर भन्नकालािग त्यसै िहडंन
निदन।ु”

16 योराम िय लेमा िव ाम ग ररहकेा िथए। यस कारण यहेू आफ्नो रथमा चढे
अिन िय लेितर िहडं।े यहूदाका राजा अहज्याह पिन योराम सगँ भटे गनर् िय ले
आएका िथए।

17 एक जना रक्षक िय लेमा स्तम्भमािथ उिभएको िथयो। उसले यहेूको िवशाल
समहूलाई आउँदै गरेको दखे्यो। उसले भन्यो, “म मािनसहरूको िवशाल समहु दखे्दै
छु।”

योरामले भन,े “ितमीहरूसगँ भटे गनर् कसलैाई घोडामा पठाऊ। त्यस दतूलाई ती
मािनसहरू शा न्तको इच्छाले आएका हुन, िक सोध।”

18यसकारण दतू घोडामािथ च ो अिन यहेूसगँ भटे्न गयो। दतूले भन्यो, “राजा
योरामले सोधकेाछन,् ‘के ितमी शा न्तको इच्छाले आएका हौ?’ ”

यहेूले भन,े “ितमीले शा न्तको बारे केही गन ुर् पन छैन। आऊ अिन मरेो पिछ
लाग।”

रक्षकलेयोरामलाई भन्यो, “दतू जनसमहूकहाँ गयो र अिहलसेम्म फकर आएको
छैन।”

19 तब योरामले अक दतूलाई घोडामािथ पठाए। यो मािनस यहेूको समहूकहाँ
आयो र भन्यो, “राजा योराम भन्नहुुन्छ। ‘शा न्त।’ ”

यहेूले जवाफ िदए, “ितमीले शा न्तसगँ केही गन ुर् पन छैन। आऊ र मरेो पिछ
लाग।”
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20 रक्षकले योरामलाई भन्यो, “दो ो दतू समहूितर गयो, तर अिहलसेम्म फकर
आएको छैन। एक जना मािनस आफ्नो रथ बौलाहा जस्तै चलाई रहकेो छ। ऊ
िनम्शीको नाती यहेू जस्तै नै चलाइ रहकेो छ।”

21 योरामले भन,े “मरेो रथ तयार गर!”
यसकारण सवेकले योरामको रथ ल्यायो। इ ाएलका राजा योराम अिन यहूदाका

राजा अहज्याह दवुै जनाले आ-आफ्नो रथ लए अिन यहेूसगँ भटे गनर् िहडं।े
ितनीहरूले यहेूसगँ िय लेी नाबोतको जग्गाको छेऊमा भटे गरे।

22 योरामले यहेूलाई हरेेर सोध,े “यहेू, ितमी यहाँ शा न्तको भावनाले आएका
हौ?”

यहेूले जवाफ िदए, “जबसम्म ित ी आमा ईजबेले वशे्याविृ र तं -मं का
ग ररह न्छन ्तबसम्म शा न्त हुनछैेन।”

23 योरामले भाग्नका लािग घोडाहरू फकार्ए। योरामले अहज्याहलाई भन,े “यो
धोखा हो, अहज्याह।”

24 तर यहेूले आफ्नो सम्पणूर् श लगाएर धन ु ताने र योरामको पीठमा छोड।े
तीर योरामको मटुु छेिडंदै गयो। योराम आफ्नो रथमा लड।े

25 यहेूले आफ्नो रथ चालक िबतकरलाई भन,े “योरामको लाश मािथ लएर
जाऊ अिन िय लेबाट नाबोतको खतेमा फ्याँिकदऊे। थाह छ होला जब ितमी र
म योरामका िपता आहाबसगँ घोडामा चढरे जाँदा परम भलुे भन्न ु भएको िथयो
उनीिसत यस्तो घट्ना हुनछे। 26 परम भलुे भन्नभुएको, ‘िहजो मलैे नाबोत र
उनका छोराहरूको रगत दखेें। यसकारण म आहाबलाई यस खतेमा सजाय िदनछुे।’
परम भलुे यस्तो भन्नभुयो। यसकारण योरामका लाश उठाऊ अिन परम भलुे भने
जस्तै खतेमा फ्याँिकदऊे।”

27 यहूदाका राजा अहज्याहले यो दखेे अिन भाग।े उनले बगैंचाको घर भएर
भाग्ने चे ा गरे, तर यहेू उनको पिछ लाग।े यहूले भन,े “अहज्याहलाई पिन मार।”

अहज्याह घाइते भए जब ितनी ियब्लामनिजक गरू जाने बाटोमा आफ्नो रथमा
िथए। अहज्याह मिग ो सम्म पगु,े र ितनी त्यहाँ मरे। 28 अहज्याहका सवेकहरूले
उनको लाश रथमा लादरे यरूशलमे लग।े ितनीहरूले अहज्याहलाई दाऊदशहरमा
उनका पखुार्हरूसगँै उनको िचहानमा गाड।े

29अहज्याह योराम इ ाएलको राजा भएको एघारौं वषर्मा यहूदाका राजा भएका
िथए।
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ईजबेलेको डरलाग्दो मतृ्य ु
30 यहेू िय ले गए अिन ईजबेलेले खबर सनुीन।् उनले आफ्नो ृगंार ग रन,

अिन कपाल बा टन।् त्यसपिछ ितनी झ्यालमा उिभन ् र बािहर हे रन।् 31 यहेूले
शहरमा वशे गरे। ईजबेलेले भनी, “नमस्कार िज ी! ऊ जस्तै नै ितमीले आफ्नो
मा लकको हत्या गय ।”

32 यहेूले मािथ झ्यालमा हरेे। उनले भन,े “मितर को छ? को?”
दईु अथवा तीन जना नपुसंकहरूले झ्यालबाट बािहर यहेूलाई हरेे। 33 यहेूले

ितनीहरूलाई भन,े “ईजबेलेलाई तल फ्याँिक दऊे।”
तब नपसुकंहरूले ईजबेलेलाई तल फ्याँिक िदए। ईजबेलेको केही रगत िभ ा र

घोडामा लाग्यो। घोडाहरू ईजबेलेको लाशमािथ िहड।े 34यहेू घरिभ पसे खान पीन
र म ापान गरे। तब उनले भन,े “अब यस ािपत आइमाईलाई रा ो सगँ गािडदऊे,
िकनभने ऊ एक राजकुमारी हो।”

35 मािनसहरू ईजबेलेलाई गाड्न गए। तर ितनीहरूले उनको लाश पाउनँ
सकेनन।् ितनीहरूले मा उनको खप्परका, खु ा र हातका हत्केलाहरू पाए।
36 यसकारण मािनसहरू फिकर् ए अिन यहेूलाई बताए। तब यहेूले भन,े “परम भलुे
आफ्नो सवेक ितश्बी ए लयाह ारा िदएको सन्दशे यो िथयो। ए लयाहले भनःे
‘कुकुरहरूले ईजबेलेको लाश िय लेको इलाकामा खाने छन।् 37 ईजबेलेको लाश
िय लेको इलाकाको खतेमा मल हुनछे। मािनसहरू ईजबेलेको लाश िचन्न असमथर्
हुनछेन।्’ ”

10
यहेू साम रयाका मखुहरूलाई लखे्छन ्

1 आहाबका स री जना छोराहरू साम रयामा िथए। यहेूले प हरू लखेे अिन
साम रयामा िय लेका अगवुाहरू र शासकहरूकहाँ पठाए। उनले प हरू ती
मािनसहरूकहाँ पिन पठाए जसले आहाबका छोराहरूको हरेचाह गरेका िथए।
प हरूमा यहेूले भन,े 2-3 “यो प पाउने िबि कै ित ा िपताहरूका छोराहरूमध्ये
िविश अिन योग्य मािनसको छनौट गर। ितमीसगँ रथहरू र घोडाहरू छन।् अिन
ितमी द रलो शहरमा बिसरहकेा छौ। ितमीसगँ हितयार पिन छ। छनौट गरेको
छोरालाई िपताको िसहंासनमा राख। तब ित ो िपताको प रवारका लािग लडाइँ
गर।”
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4 तर िय लेका अगवुाहरू तथा शासकहरू सा ै डराएका िथए। ितनीहरू भन्थ,े
“दईु जना राजा (योराम र अहज्याह) ले यहूलाई रोक्न सकेनन।् यसकारण हामी
पिन उनलाई रोक्न सक्ने छैनौ।”

5 जनु मािनसले आहाबले घरको हरेचाह गय ; शहरका बढूा-पाका अिन
मािनसहरूको दखेरेख गय जसले आहाबका नानीहरूको हरेचाह गरेका िथए,
त्यसले यहेूलाई सन्दशे पठायो, “हामी तपाईको सवेकहरू हौं। हामी तपाईले भनकेो
जे पिन गनछौं। हामी कुनै मािनसलाई राजा बनाउने छैनौं। तपाई जे उिचत सम्झन ु
हुन्छ, गन ुर्होस।्”

साम रयाका अगवुाहरूले आहाबका नानीहरूलाई माछर्न ्
6 तब यहेूले अगवुाहरूलाई एउटा प लखे।े यहेूले भन,े “यिद ितमीहरूले

मलाई सहायता गछ र मरेो हुकुम मान्ने छौ भने तब आहाबका छोराहरूका टाउका
िछनाऊ। अिन भो ल यसै समयमा ितनीहरूलाई िय लेमा ल्याऊ।”

आहाबका स री जना छोराहरू िथए। ितनीहरू शहरका अगवुाहरूसगँ िथए
जसले ितनीहरूलाई हुकाउने गदर्थ।े 7जब शहरका अगवुाहरूले प पाए, ितनीहरूले
राजाका छोराहरू जम्मा गरे अिन सबै स री जना को हत्या गरे। तब अगवुाहरूले
राजाका छोराहरूका टाउका डालाहरूमा हाल।े ितनीहरूले डालाहरू िय लेमा
यहेूकहाँ पठाए। 8 दतू यहेूकहाँ आयो अिन उनलाई भन्यो, “ितनीहरूले राजाका
छोराहरूका टाउकाहरू ल्याए।”

तब यहेूले भन,े “टाउकाहरू शहरको वशे ारमा िबहानसम्म दईु थु ो बनाएर
राख।”

9यहेू िबहानै बािहर िनस्के अिन मािनसहरूको साम ु उिभए। उनले मािनसहरूलाई
भन,े “ितमीहरू िनद ष छौ। हरे, मरेो मा लकको िवरोधमा योजनाहरू मलैे बनाएँ।
मलैे उसलाई मारें। तर आहाबका यी सबै छोराहरूलाई कसले माय ? ितमीहरूले
माय । 10 ितमीहरूलाई थाह हुन ु पछर् परम भलुे भनकेो त्यके कुरो परूा हुन्छ।
अिन परम भलुे आहाबको प रवारको िवषयमा यी कुरा भन्नका लािग ए लयालाई
योग गरे। अिहले परम भलुे त्यही काम गन ुर्भयो जो उहाँले गछुर् भन्नभुएको

िथयो।”
11 यस कार यहेूले िय लेमा बसोबास गन आहाबको प रवारका सबै

मािनसहरूको हत्या गरे। यहेूले सबै िस मािनसहरू, परमिम हरू तथा
पजूाहारीहरूको हत्या गरे। आहाबका आफन्तहरूमध्ये कोही िजउँदो रहने।
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यहेू अहज्याहका आफन्तहरूलाई माछर्न ्
12 यहेूले िय ले छोडे अिन सामा रया गए। बाटोमा यहेू भडेा गोठालाहरू

भएको ठाउँमा रोिकए जहाँ गोठालाहरूले आफ्ना भडेाहरूको ऊन काट्ने गदर्थ।े
13 यहेूले यहूदाका राजा अहज्याहका आफन्तहरूसगँ भटे गरे। यहेूले उनीहरूलाई
भन,े “ितमी को हौ?”

उनीहरूले उ र िदए, “हामी यहूदाका राजा अहज्याहाका आफन्त हौं। हामी
नानीहरूका राजा अिन नानीहरूका आमाकी रानीको दशर्न गनर् तल ओ लर्एका
छौं।”

14 तब यहेूले आफ्ना मािनसहरूलाई भन,े “ियनीहरूलाई िजउँदै प ौं।”
यहेूका मािनसहरूले अहज्याहका आफन्तहरूलाई िजउँदै पि ए। 42 जना

मािनसहरू िथए। यहेूले ितनीहरूलाई बते-एकद छेऊ कुपमा मारे। यहेूले कुनै पिन
मािनसलाई िजउँदो छोडनेन।्

यहेू यहोनादाबिसत भटे गछर्न ्
15 त्यहाँबाट गएपिछ यहेूले रेकाबका छोरा यहोनादाबसगँ भटे गरे। यहोनादाब

यहेूसगँ भटे गनर् आउँदै िथए। यहेूले यहोनादाबको स्वागत गरे। उनलाई भन,े “म
ित ो िव ासी िम भए जस्तै के ितमी मरेो िव ासी िम होऊ?”

यहोनादाबले उ र िदए, “अवश्य, म ित ो िव ासी िम हु।ँ”
यहेूले भन,े “यिद ितमी हौ भने मलाई ित ो हात दऊे।”
तब यहेू बािहर िनहु रए अिन यहोनादाबलाई मािथ रथमा तान।े
16 यहेूले भन,े “मिसत आऊ! परम भु ित मरेा भावनाहरू कित बल छन ्

ितमी बझु्न सक्ने छौ।”
यसकारण यहोनादाब यहेूको रथमा चढ।े 17 यहेू साम रया आए अिन आहाबका

सबै आफन्तहरूको हत्या गरे जो अझसम्म साम रयामा िजउँदै िथए। यहेूले ितनीहरू
सबकैो हत्या गरे। यहेूले ती कायर्हरू गरे जो परम भलुे ए लयाहलाई भन्नभुएको
िथयो।

यहेू बालका उपासकहरूलाई बोलाउँछन ्
18 त्यसपिछ यहेूले सबै मािनसहरूलाई जम्मा गरे। यहेूले ितनीहरूलाई भन,े

“आहाबले बालको सवेा थोरै गरे। तर यहेूले बालको सवेा मनग्गे गनछ। 19अिहले
नै बालका सबै पजूाहारीहरू अिन अगमव ाहरूलाई बोलाऊ। अिन सगँसगँै
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बालको पजूा गन सबै मािनसहरूलाई बोलाऊ। कोही पिन मािनसहरु यस सभामा
नछुटुन।् म बाललाई सा ै ठूलो ब ल चढाउँनछुे। म कुनै पिन मािनसलाई मान छु
जो यस सभामा उप स्थत हुदँनैन।्”

तर यहेू ितनीहरू सगँ छल गद िथए। यहेू बालका उपासकहरूलाई न पानर्
चाहन्थ।े 20 यहेूले भन,े “बालको लािग एउटा पिव सभाको आयोजना गर।”
अिन पजूाहारीहरूले सभाको घोषणा गरे। 21 तब यहेूले सबै इ ाएल भिूमका लािग
सन्दशे पठाए। सबै बालका उपासकहरू आए। घरमा ब े कोही पिन मािनस िथएन।
बालका उपासकहरू बालको म न्दरमा आए। म न्दर मािनसहरूले भ रएको िथयो।

22 यहेूले भन्डारेलाई भन,े “बालका उपासकहरूका लािग बािहरी पोशाक
ल्याऊ।” यसकारण त्यस मािनसले बालका उपासकहरूका लािग बािहरी पोशाक
ल्यायो।

23 त्यसपिछ यहेू र रेकाबका छोरा यहोनादाब बालको म न्दरिभ पस।े यहेूले
बालका उपासकहरूलाई भन,े “चारैितर हरे अिन िव स्त होऊ, परम भकुा
सवेकहरू कोही छैनन।् िव स्त होऊ, बालको पजूा गन मािनसहरू मा छन।्”
24 बालका उपासकहरू बालको म न्दरिम ब लहरू र होमब ल चढाउन पस।े

तर बािहर यहेूका 80 जना मािनसहरू प खर्रहकेा िथए। यहेूले ितनीहरूलाई
भन,े “कोही पिन मािनसलाई भाग्ने मौका न दऊे। यिद कोही मािनसहले एक जना
मािनसलाई भाग्ने मौका िदयो भन,े त्यस मािनसले आफ्नो जीवनदान गन ुर् पनछ।”

25यहेूले ब ल र होमबली चढाउने िबि कै उनले रक्षकहरू तथा सनेापितहरूलाई
भन,े “िभ जाऊ अिन बालका उपासकहरूलाई मार। कसलैाई पिन म न्दरबाट
बािहर िजउँदो िनस्कन निदन।ु”

यसकारण सनेापितहरूले पातलो तरवार योग गरे अिन बालका उपासकहरूलाई
मारे। रक्षकहरू अिन सनेापितहरूले बालका उपासकहरूका लाश बािहर फ्याँके।
त्यसपिछ रक्षकहरू र सनेापितहरू बालको म न्दरको िभ ी कोठामा गए।
26 ितनीहरू बालको म न्दरमा भएका स्मारक ढुङ्गाहरू बािहर िनकाले अिन
म न्दरलाई जलाए। 27 तब ितनीले बालका स्मारक ढुङ्गाहरू फोरेर धलूोपीठो
बनाए। ितनीले बालको म न्दरलाई पिन फोरेर धलूोपीटो बनाए। ितनीहरूले बालको
म न्दरलाई आरामकोठा बनाए। मािनसहरू अझै पिन त्यस ठाउँलाई शौचालयको
रूपमा योग गछर्न।्

28 यस कार यहेूले इ ाएलमा बालको पजूालाई अन्त ग रिदए। 29 तर यहेू
नबातको छोरा योराबामको पाप कायर्बाट सम्पणूर् रूपले टािढन सकेन जसले
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इ ाएलमा पाप गराएका िथए। यहेूले बतेले र दानमा सनुका बाछाहरूलाई न
पारेनन।्

इ ाएलमा यहेूको शासन
30 परम भलुे यहेूलाई भन्नभुयो, “ितमीले रा ो काम गरेका छौ। ितमीले ती

कायर्हरू गरेका छौ, जो म भन्छु, रा ो कायर् हो। ितमीले मलै े भने अनसुार नै
आहाबको प रवारलाई सवर्नाश पाय । यसकारण ित ा वशंजहरूले चार पसु्तासम्म
इ ाएलमा शासन गनछन।्”

31 तर यहेू आफ्नो सम्पणूर् हृदयले परम भु इ ाएलको परमे रका िनयम पालन
गनर् सावधान भएनन।् यहेूले योरोबामको पापहरू गन दे ख रोकेनन ्इ ाएलाई पाप
गनर् लगायो।

हजाएल इ ाएललाई परािजत गछर्न ्
32 त्यस समयमा परम भलुे इ ाएललाई टु ायाउन शरुू गन ुर् भएको िथयो।

अरामका राजा हजाएलले इ ाएलीहरूलाई इ ाएलको त्यके सीमानामा परास्त
गरेका िथए। 33 हजाएलले यदर्न नदीको पवूर्को क्षे िगलादका क्षे , गाद, रूबने र
मनश्शकेा प रवार समहूको जग्गासमते अरोएर दे ख लएर अन न नदीको निजक
िगलाद र बाशान सम्म सम्पणूर् भिूम जीत।े

यहेूको मतृ्य ु
34 सबै अरू महान कायर्हरू जो यहेूले गरेका िथए, इ ाएलका राजाहरूको

इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ। 35 यहेू मरे अिन उनलाई उनका पखुार्हरूसगंै
गािडयो। मािनसहरूले यहेूलाई साम रयामा गाड।े त्यसपिछ यहेूका छोरा योआहाज
इ ाएलका नयाँ राजा भए। 36 यहेूले साम रयामा 28 वषर् शासन गरे।

11
अतल्याह यहूदामा राजाका छोराहरू मािछर्न ्

1 अतल्याह अहज्याहकी आमा िथइन। उनले दे खन, उनको छोरा मय । तब
उनी उ ठन अिन सबै राजाको प रवारलाई मा रन।्

2 यहोशबेा राजा योरामकी छोरी र अहज्याहकी बिहनी िथइ। योआश राजाका
छोराहरू मध्ये एक जना िथए। यहोशबेाले योआशलाई आफूसगं लएर गयो जब सबै
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अरू नानीहरू म रसकेका िथए। योहोशापातले योआश र उसको धाईलाई एउटा स ु े
कोठामा लकुाइन तािक अतल्याले ितनीहरूलाई नभटेाउन। यसरी योआश मा रएन।

3 तब योआश र यहोशबेा परम भकुो म न्दरमा लकेु। योआश त्यहाँ छ वषर् लकेु।
अिन अतल्याहले यहूदा भिूममा शासन ग रन।्

4 सातौं वषर्मा मखु पजूाहारी यहोयादाले खबर पठाए र करीतो र रक्षकहरूका
सनेापितहरू आए। यहोयादाले ितनीहरूलाई परम भकुो म न्दरमा ल्याए। तब
यहोयादाले ितनीहरूसगँ एउटा सम्झौता गरे। म न्दरमा यहोयादाले ितनीहरूलाई
शपथ खान वाध्य गराए। तब उनले ितनीहरूलाई राजाको छोरा (योआश) दखेाए।

5 तब यहोयादाले ितनीहरूलाई एउटा आदशे पठाए। उसले भने ितमीहरूले यो
काम अवश्यै गन ुर् पछर्, “ितमीहरूमध्यकेो एक ितहाइ यो ह ा काममा अवश्यै
राजमहलको रक्षा गनर्लाई ब पुछर्। 6 ितमीहरूमध्ये अक एक ितहाइ शरू ारमा
हुनछेन।् र अक एक ितहाइ रक्षकहरू पिछको ारको पछाडी हुनछे। यस कार
ितमीहरूले घरको चारैितर सरुक्षा दान गनछौ। 7 दईु दल जो त्यस ह ामा िव ाममा
छन ् ितनीहरूले म न्दरको सरुक्षा र राजा यहो यहोशबेाको रक्षा गन ुर्पछर्। 8 ितमी
अवश्य नै सब समय राजासगँ ब ुऊ कुनै ठाउँ जाँदा पिन। सबै समहूहरूले राजालाई
घरेेर रा ु पछर्। त्यके रक्षकले आफ्नो हातमा आफ्नो हितयार रा ु पछर्। अिन
ितमीले त्यो मािनसलाई मान ुर् पछर् जो ित ो सा ै निजक आउँछ।”

9 सनेापितले सबै आदशेको पालन गरे जो यहेोयादा पजूाहारीले आदशे गरेका
िथए। त्यके सनेापितले आफ्ना मािनसहरू लए। ितनीहरू सबै आए, जो त्यस
ह ा काममा िथयो वा काममा िथएन। सबै मािनसहरू पजूाहारी योहोयदा कहाँ गए।
10 अिन पजूाहारीले सनेापितहरूलाई भाला र ढाल िदए। ती भाला र ढालहरू
दाऊदले परम भकुो म न्दरमा राखकेा िथए। 11 ती रक्षकहरू म न्दरको दािहने
कुनादे ख दे े कुनासम्म आफ्ना हातहरूमा हितयार लएर उिभएका िथए। ितनीहरू
वदेी अिन राजाको व रप र उिभए। जब उनी म न्दरमा गए। 12 ती मािनसहरूले
योआशलाई बािहर िनकाल।े ितनीहरूले योआशलाई राजमकुुट पिहराए अिन राजा र
परम भबुीच हुने करार गराए। त्यसपिछ ितनीहरूले उनलाई अिभषके गरे अिन नयाँ
राजा बनाए। ितनीहरूले थप्पडी बजाए अिन घोषणा गरे, “राजा दीघार्य ु होऊन।”

13 रानी अतल्याहले रक्षकहरू र मािनसहरूको ध्वनी सिुनन,् यसकारण उनी
परम भकुो म न्दरमा मािनसहरूसमक्ष गइन। 14 अतल्याहले खाँबोको छेउमा
राजालाई दे खन जहाँ साधारण मािनसहरु उिभने गदर्थ।े उनले अगवुाहरू र
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मािनसहरूलाई पिन दे खन ् जो राजाका लािग तरुही फुक्दै िथए। उनले दे खन,्
सबै मािनसहरू औधी खशुी िथए। उनले तरुहीको ध्विन सिुनन ् अिन आफूलाई
खन्न बनाउन उनले आफ्नो लगुा च्याितन।् तब अतल्याह िचच्याइन, “राज ोह!

राज ोह!”
15 यहोयादा पजूाहारीले सनेापितहरूलाई आदशे िदए, ितनीहरू सिैनकका

अिधकारी हुन। यहोयादाले उनीहरूलाई भन,े “अतल्याहलाई म न्दरको
इलाकाबाट बािहर लजैाउ। उनका सबै अनयुाईहरूलाई मार। तर परम भकुो
म न्दरिभ ितनीहरूलाई नमार।”

16 यसकारण सिैनकहरूले अतल्यालाई पि ए। ितनीहरूले उनलाई मारे जित
बलेा उनी घोडशालाको ार हुदँै महलमा गइन।

17 तब यहोयादाले परम भ,ु राजा र मािनसहरूबीच एउटा करार गरे। यस
करारमा भिनएकोछ, राजा र मािनसहरू परम भकुा हुन। यहोयादाले राजा र
मािनसहरूबीच पिन सम्झौता गराए। यस सम्झौताले भिनएको छ मािनसहरूका
लािग राजाले के गन ुर्पछर्। अिन यो भिनएको छ मािनसहरूले राजाको आज्ञाको
पालन गन ुर्पछर् अिन अनसुरण गन ुर्पछर्।

18 तब सबै मािनसहरू झठूो दवेता बालको म न्दरमा गए। मािनसहरूले बालको
मिूतर्हरूलाई तल झारीिदए र वदेी भत्काइिदए। र ितनीहरूले उनको वदेी तोिडिदए।
ितनीहरूले त्यसलाई धरैे टु ा पारे। मािनसहरूले बालका पजूारी मतनलाई पिन
वदेीको साम ु मारे।

यस कार पजूाहारी यहोयादाले मािनसहरूलाई परम भकुो म न्दर हरेचाहा गनर्
लगाए। 19 पजूाहारीले सबै मािनसहरूलाई बाटो दखेाए। ितनीहरू परम भकुो
म न्दरबाट राजाको महलमा गए। राजाका िवशषे रक्षकहरू र सनेापित राजासगँै
गए। अिन अरू सबै मािनसहरूले उनीहरूको अनसुरण गरे। ितनीहरू राजाको घरको
वशे ारमा पगु।े तब राजा योआश िसहंासनमा बस।े 20सबै मािनसहरू सन्न िथए।

शहर स्थर र शान्त िथयो। र रानी अतल्यालाई राजाको महलको निजक तरवार ारा
मा रएको िथयो।

21 योआश सात वषर्का िथए जब ितनी राजा बन।े

12
योआश आफ्नो शासन शरुू गछर्न ्



2 राजा 12:1 xxxvi 2 राजा 12:10

1 योआशले यहेू इ ाएलका राजा हुदँा सातौं वषर्मा शासन शरुू गरे। योआशले
यरूशलमेमा 40 वषर् शासन गरे। योआशकी आमाको नाउँ बशेबाकी िसब्या िथयो।
2 योआशले त्यही कायर् गरे जो परम भलुे सही भन्नभुएको िथयो। योआशले
जीवनमा परम भकुो आदशे पालनगरे। उनले ती कायर्हरू गरे जो पजूाहारी
यहोयादाले उनलाई िसकाए। 3 तर उनले अग्ला ठाउँहरू भत्काएनन ् मािनसहरू
तब सम्म पिन ती पजूा स्थनहरूमा ब लहरू िदने गदर्थे अिन सगु न्ध धपू जलाउनँे
गदर्थ।े

योआश म न्दर ममर्त गन आदशे िदन्छन ्
4-5 योआशले पजूाहारीहरूलाई भन,े “परम भकुो म न्दरमा धरैे धन छ।

मािनसहरूले म न्दरमा चीजहरू िदएका छन।् मािनसहरूले म न्दरमा कर िदए जब
ितनीहरूको गणना ग रयो। अिन मािनसहरूले धन िदएका छन ् कारण यही छ
ितनीहरू िदन चाहन्थ।े पजूाहारीहरू ितमीले धन िनकाल्न ु पछर् अिन परम भकुो
म न्दर ममर्त खचर् गन ुर्पछर्। त्यके पजूाहारीले धन उपयोग गन ुर्पछर्। जो उसले
सवेा गरेको मािनसहरूबाट पाउछँन।् उसले त्यस धनको योग परम भकुो म न्दर
भ त्कएको ममर्त गनर्मा गन ुर्पछर्।”

6 तर पजूाहारीहरूले ममर्तको काम गरेनन।् योआश राजा भएको 23 औं वषर्मा
पजूाहारीहरूले अझै पिन म न्दरको ममर्त गरेनन।् 7 यसकारण राजा योआशले
पजूाहारी यहोयादा अिन अन्य पजूाहारीहरूलाई बोलाए। योआशले यहोयादा र अरू
पजूाहारीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले म न्दरको ममर्त गरेका छैनौ? सवेा गरे वापत
मािनसहरूबाट धन लन बन्द गर। त्यो धन म न्दरको ममर्तमा खचर् हुन ु पछर्।”

8 पजूाहारीहरू मािनसहरूबाट धन लन बन्द गनर् राजी भए। तर ितनीहरूले
म न्दर ममर्त नगन िनणर्य पिन लए। 9यसकारण पजूाहारी यहोयादाले एउटा सन्दकू
ल्याए अिन त्यसको मािथ एउटा प्वाल बनाए। त्यसपिछ यहोयादाले सन्दकूलाई
वदेीको दिक्षणितर राख।े यो सन्दकू ढोकाको छेऊमा िथयो जहाँबाट मािनसहरूले
परम भकुो म न्दरमा आउने गदर् िथए। केही पजूाहारीहरूले म न्दरको ारपथको
पाले काम गदर्थ।े ती पजूाहारीहरूले धन लने गदर्थे जो मािनसहरू परम भलुाई
चढाउने गदर्थे अिन ितनीहरू त्यो धन सन्दकूमा रा े गदर्थ।े

10 तब मािनसहरूले रूिपयाँ सन्दकूमा हाल्न थाले जब ितनीहरू म न्दर जाने
गदर्थ।े जिहले राजाका सिचब अिन महा पजूाहारी सन्दकूमा थु ै रूिपयाँ दखे्थ,े
ितनी आउँथे अिन सन्दकूबाट रूिपयाँ िनकाल्थ।े ितनीहरू रूिपयाँ थलैोमा राख्थे
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अिन गन्ती गदर्थ।े 11 तब ितनीहरू परम भकुो म न्दरमा काम गन कम हरूलाई
भु ानी (ज्याला) िदनगेदर्थ।े ितनीहरू िसकम र अरू डकम लाई भु ानी िदन्थ।े
जो परम भकुो म न्दरमा काम गदर्थ।े 12 ितनीहरूले त्यो रूिपयाँ ढुङं्गाको काम
गन अिन ढुङं्गाकाट्नहेरूलाई भु ानी िदनमा उपयोग गदर्थ।े अिन ितनी त्यो काठ,
काटेको ढुङं्गा अिन अरू चीज म न्दर ममर्तका सामा ी िकन्नमुा योग गदर्थ।े

13-14मािनसहरूले परम भकुो म न्दरका लािग रूिपयाँ िदए। तर पजूाहारीहरूले
त्यो रूिपयाँ चाँदीका कचौराहरू, धपूदानीहरू, हातधनूे भाँडा, तरुही अथवा कुनै सनु
अिन चाँदीको भाँडा बनाउनमा उपयोग गरेनन।् त्यो रूिपयाँ कम हरूलाई भु ानी
गनर्मा उपयोग ग रयो अिन ती कम हरूले परम भकुो म न्दर ममर्त गरे। 15कसलैे
कुनै रूिपयाँ गन्ती गरेन र रूिपयाँ के भयो भनी कुनै कम हरूलाई भन्न वाध्य गराएन।
िकनभने कम हरूलाई िव ास गनर् सिकन्थ्यो।

16 मािनसहरूले त्यस बलेा रूिपयाँ जब ितनीहरूले दोषब लहरू र पापब लहरू
चढाए। तर त्यो रूिपयाँ कम हरूलाई भु ानी गनर्मा योग ग रएन। त्यो रूिपयाँ
पजूाहारीहरूको हुने गदर्थ्यो।

योआश हजाएलबाट यरूशलमेको रक्षा गछर्न ्
17 हजाएल अरामका राजा िथए। हजाएल गात शहरको िवरू य ु गनर्गए।

हजाएलले गातलाई परािजत गरे। त्यसपिछ उनले यरूशलमेको िवरू य ु गन
योजना बनाए।

18 यहोशापात, यहोराम र अहज्याह यहूदाका राजाहरू भइसकेका िथए।
ितनीहरू योआशका िपता-पखुार्हरू िथए। ितनीहरूले परम भलुाई धरैे चीजहरू
िदएका िथए। ती चीजहरू म न्दरमा रा खएका िथए। योआशले पिन परम भलुाई
धरैे चीजहरू िदएका िथए। योआशले ती सबै चीजहरू सबै सनु लगे जो म न्दर र
उनको घरमा रा खएको िथयो। तब योआशले सबै ती बहूमलु्य चीजहरू अरामका
राजा हजाएलकहाँ पठाए। तब हजाएलले यरूशलमेलाई आ मण गनर् रोके।

योआशको मतृ्य ु
19 बाँकी रहकेा कुराहरू त्यो योआशले गरे, यहूदाका राजाहरूको इितहासको

पसु्तकमा ले खएको छ।
20 योआशका अिधकारीहरूले उनको िवरोधमा योजनाहरू बनाए। ितनीहरूले

योआशलाई िसल्लासम्म जाने सडकमािथ िमल्लोको घरमा मारे। 21 िशम्मातका
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छोरा योजाबाद अिन शोमरेका छोरा यहोजाबाद योआशका अिधकारीहरू िथए। ती
मािनसहरूले योआशलाई मारे।

मािनसहरूले योआशलाई उनका पखुार्हरूसगँै दाऊदशहरमा गाड।े योआशका
छोरा अमस्याह उनीपिछ नयाँ राजा भए।

13
योआहाज आफ्नो शासन शरुू गछर्न ्

1 यहेूका छोरा योआहाज साम रयामा इ ाएलका राजा भए। यहूदामा
अहज्याहका छोरा योआश राजा भएको 23 औं वषर् िथयो। योआहाजले 17 वषर्
शासन गरे।

2 योआहाजले ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे गलत भन्नभुएको िथयो।
योआहाजले नबातका यरोबामले पाप कायर् नै गरे जसले गदार् इ ाएलमा पाप
सिृ भयो। योआहाज ती कामहरू गनर् बन्द गरेनन।् 3 तब परम भु इ ाएलिसत
रसाउनभुयो। परम भलुे इ ाएललाईलामो समय सम्मको िन म्त अरामका राजा

छोरा हजाएल र हजाएलका छोरा बनेहददको अधीनमा िदनभुयो।

इ ाएलका मािनसहरू ित परम भकुो दया
4 तब योआहाजले परम भिुसत म तका लािग िबन्ती चढाए। अिन परम भलुे

उनको कुरा सनु्नभुयो। परम भलुे इ ाएलको सकंट अिन अरामका राजाले
इ ाएलीमािथ गरेको क दे ु भएको िथयो।

5 यसकारण परम भलुे इ ाएललाई रक्षा गनर् एकजना मािनस पठाउनभुयो।
इ ाएलीहरू अरामीहरूबाट मु भए। यसकारण इ ाएलीहरू आ-आफ्नो घर गए
जस्तो ितनीहरूले पिहले गरेका िथए।

6तर इ ाएलीहरूलेअझै पिन यारोबामको प रवारले गरेको पाप कमर् बन्द गरेनन ्
जसले गदार् इ ाएलमा पाप िफंिजयो। इ ाएलीहरूले यारोबामले गरेको पाप ग रनै
राख।े ितनीहरूले अशरेाको खाँबोलाई साम रयामा रा े काम गरे।

7अरामका राजाले योआहाजको सनेालाई परास्त गरे। अरामका राजाले सनेाका
धरैे मािनसहरू मारे। उनले मा 50 वटा घोडा सिैनकहरू, 10 वटा रथहरू अिन
10,000 पदैल सिैनकहरू छोिड िदए। योआहाजका सिैनकहरू दाँई गदार् हावाले
उडाएको भसु जस्तै भए।
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8 सबै महान कामहरू जो योआहाजले गरेका िथए इ ाएलका राजाहरूको
इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ। 9 योआहाज मरे अिन उनलाई पखुार्हरूसगँै
गािडयो। मािनसहरूले योआहाजलाई साम रयामा गाड।े योआहाजका छोरा योआश
उनीपिछ नयाँ राजा भए।

योआशको इ ाएलमा शासन
10 योआहाजका छोरा योआश साम रयामा इ ाएलका राजा भए। यो यहूदाका

राजा योआशको सैंतीसौं वषर् शासन गरेको समय िथयो। योआशले इ ाएलमा सो
वषर् शासन गरे। 11 इ ाएलका राजा योआशले ती कायर्हरू नै गरे जसलाई परम भलुे
भलू भन्नभुएको िथयो। 12 सबै महान कामहरू जो योआशले गरेका िथए अिन
उनको यहूदाका राजा अमस्याहले गरेको य ु को िवषयमा इ ाएलका राजाहरूको
इितहासको पसु्तक ले खएको छ। 13 योआश मरे अिन उनलाई पखुार्हरूसगँै
गािडयो। यारोबाम नयाँ राजा भए अिन योआशको िसहंासनमा बस।े योआशलाई
इ ाएलका राजाहरूसगँै साम रयामा गािडयो।

योआशा एलीशािसत भटे गछर्न ्
14 एलीशा िबरामी भए। पिछ एलीशा त्यसै िबरामीले गदार् नै मरे। इ ाएलका

राजा यहेोआश एलीशालाई भटे्न गए। योआश एलीशाका िन म्त रोए। योआशले
भन,े “हे मरेा िपता, हे मरेा िपता, रथहरू अिन इ ाएलका घोडसवाहरू?”

15 एलीशाले योआशलाई भन,े “एउटा धनषु र केही वाणहरू लऊे।”
योआशले एउटा धनषु अिन केही तीरहरू लए। 16 तब एलीशाले इ ाएलका

राजालाई भन,े “धन ु तान्न ु होस।्” योआसले धन ु ताने तब एलीशाले उसको हात
राजाको हातमािथ राख।े 17 एलीशाले भन,े “पवूर्को झ्याल खोल।” योआशले
झ्याल खोल।े तब ए लयाले भन,े “चलाउन ु होस!्”

योआशले चलाए। तब एलीशाले भन,े “त्यो परम भकुो जीतको वाण हो!
अराममािथ जीतको वाण हो। ितमीले अरामीहरूलाई अपकेमा परािजत गनछौ अिन
ितनीहरूलाई न पानछौ।”

18 एलीशाले भन,े “वाणहरू लऊे।” योआशले वाणहरू लए। तब एलीशाले
इ ाएलका राजालाई भन,े “भिूममा हार गर।”

योआश भिूममा तीन पटक हार गरे। त्यसपिछ उनले बन्द गरे। 19 परमे रको
जन योआशिसत रसाए। उनले भन,े “ितमीले पाँच छ पटक हार गन ुर् पन िथयो।
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तब ितमी अरामलाई न नपारूञ्जले िज सक्ने िथयौ। तर अब, ितमीले अरामलाई
तीन पटकमा िज े छौ।”

एलीशाको िचहानमा अचम्भको कुरा
20 एलीशा मरे र मािनसहरूले उनलाई गाड।े एक पटक वसन्तमा मोआबी

सिैनकहरूको एउटा दल इ ाएललाई आ मण गनर् आयो। 21 केही इ ाएलीहरू
एक जना मरेको मािनसलाई गाड्दै िथए अिन ितनीहरूलेसिैनकहरूको त्यस दललाई
दखे।े इ ाएलीहरूले हतार-हतार एलीशाको िचहानमा लाश फ्याँके अिन भाग।े तर
मरेको मािनस एलीशाको ह ी छुने िबि कै िजउँदो भयो र आफ्नो खु ामा उिभयो।

योआश इ ाएलका शहरहरू फेरी िजत्छन ्
22 योआहाजले शासन गरेको समयमा अरामका राजा हजाएलले इ ाएलमािथ

सकंट सिृ गरे। 23 तर परम भु इ ाएलीहरू ित दयाल ु हुनहुुन्थ्यो। परम भलुे
दया अिन कृपा इ ाएलीहरूलाई दखेाउन ु भयो। अ ाहाम इसहाक र याकूबिसतको
आफ्नो करारको कारण परम भलुे इ ाएलीहरूलाई अझसम्म न अथवा टाढा
फ्याँकन चाहादनैन ्िथए।

24 हजाएल, आरमका राजा मरे र ऊ पिछ उनका छोरा बने-हदद राजा भए।
25 मनर् अिघ हजाएलले योआशका िपता योआहाजबाट य ु मा केही शहर लएका
िथए। तर अिहले योआश योआशले ती शहरहरू हजाएलका छोरा बनेहददबाट
लए। योआशले बने-हददलाई तीन पटक परास्त गरे अिन इ ाएलका शहरहरू

िफतार् लए।

14
अमस्याह यहूदामा आफ्नो शासन शरुू गछर्न ्

1यहूदाका राजा योआशका छोरा अमस्याह इ ाएलका राजा योआहजाका छोरा
योआशको शासनकालको दो ो वषर् राजा भए। 2 जब उनले शासन गनर् शरुू गदार्
अमस्याह पच्चीस वषर्का िथए। अमस्याहले यरूशलमेमा उनन्तीस वषर् शासन गरे।
अमस्याहकी आमा यहोअदीन यरूशलमेकी िथइन।् 3 अमस्याहले ती कामहरू गरे
जो परम भलुे सही भन्नभुएको िथयो, तर उनले आफ्ना पखुार् दाऊदले जस्तै सम्पणूर्
रूपले परमे रको अनसुरण गरेनन।् अमस्याहले ती सबै कामहरू गरे जो उनका
िपता योआशले गरेका िथए। 4 उनले अग्लो ठाउँहरू न पारेनन।् मािनसहरू अझै
ती पजूा स्थलहरूमा ब लहरू र धपूब ल जलाउने गदर्थ।े
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5 जनु समयमा अमस्याहले राज्यलाई कडा िनयन् णमा राखकेा िथए, उनले
अिधकारीहरूलाई मारे जसले उनका िपतालाई मारेका िथए। 6 तर उसले
हत्याराहरूका नानीहरूलाई मारेनन ् िकनभने मोशाको वस्थाको पसु्तकमा
ले खएका िथए। परम भलुे मोशाको वस्थामा यस्तो आदशे िदनभुएको िथयो,
“माता-िपताहरूलाई उनका नानीहरूले केही गरेकोमा मान ुर् हुदँनै। अिन नािनहरूलाई
उनका माता-िपताहरूले केही गरेकोमा मान ुर् हुदँनै। एक जना मािनसहरूलाई उसले
गरेको भलू काम वापत नै मा मान ुर् पछर्।”

7 अमस्याहले ननूको बेंसीमा 10,000 एदोमीहरूलाई मारेर। य ु मा
अमस्याहरूले सनेालाई िजते अिन त्यस ठाउको नाउँ “यो े ल” राख।े त्यो ठाउँ
आजसम्म “यो े ल” भिनन्छ।

अमस्याह योआशको िवरोधमा य ु चाहन्छन ्
8 अमस्याहले इ ाएलका राजा यहेूका नाती, योआहाजका छोरा योआशकहाँ

दतू पठाए। अमस्याहको सन्दशे िथयो, “आऊ, हामी आपस्तमा मखुामखु गय
अिन य ु गय ।”

9 इ ाएलका राजा योआशले यहूदाका राजा अमस्याहलाई उ र पठाए।
योआशले भन,े “लबानोनका एउटा काँडे झाडीले लबानोनकै दवेदारू रूखले खबर
पठायो। यसले भन्यो, ‘ितमीले आफ्नी छोरी मरेो छोरालाई िबवाह गनर् दऊे।’ तर
लबानोनको एउटा जगंली जनावर त्यहाँ त्यतै ितरबाट गयो अिन काँडे झाडीलाई
कु ल्च िदयो। 10 साँचो हो, ितमीले एदोमलाई िजतकेा छौ। तर एदोमलाई िजतकेो
कारणले गदार् ितमी घमण्डी भएका छौ। तर घरमा नै बस र खशुी मनाऊ। आफ्नो
लािग सकंट सिृ नगर। यिद ितमी यस्तो गछ , ितमी लड्ने छौ अिन ितमीसगँै
यहूदाको पतन हुनछे।”

11 तर अमस्याहले योआशको चतेाउनी नसनुे जस्तो गरे। यसकारण इ ाएलका
राजा योआश यहूदाको वतेशमेशेमा यहूदाका राजा अमस्याहको िवरोधमा य ु गनर्
िहडं।े 12 इ ाएलले यहूदालाई परास्त गय । यहूदा घरितर भाग्यो। 13 बतेशमेशेमा,
योआश, इ ाएलका राजाले अहज्याहका नाित र योआशका छोराल,े यहूदाका
राजा अमस्याहलाई बन्दी बनाए। योआशले 400 हातको यरूशलमेको िभ ा
ए मै ारा दे ख कुनाको ारसम्म भत्काए। 14 तब योआशले परम भकुो म न्दर र
राजाको महलको भन्डारबाट सबै सनु चाँदी र सबै भाँडा-कँुडाहरू लग।े योआशले
मािनसहरूलाई बन्दीको रूपमा पिन लग।े तब योआश समा रया फक।
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15 सबै महान कायर्हरू योआशले गरे जसमा उनले यहूदाका राजा अमस्याहको
िवरोधमा कसरी य ु गरे। इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएको
छ। 16 योआश मरे अिन उनलाई पखुार्हरू सगँै गािडयो। योआशलाई इ ाएलका
राजाहरूसगँै साम रयामा गािडयो। योआशका छोरा यारोबाम उनीपिछ नयाँ राजा
भए।

अमस्याहको मतृ्य ु
17 यहूदाका राजा योआशका छोरा अमस्याह इ ाएलका राजा योआहाजका

छोरा योआशको मतृ्यपुिछ 15 वषर् बाँच।े 18 सबै कुराहरू जो अमस्याहले
गरे यहूदाका राजाहरूको इितहासमा ले खएको छ। 19 मािनसहरूले यरेूशलमेमा
अमस्याहको िवरू मा षड ्यन् बनाए। अमस्याह लाकीशितर भाग।े तर मािनसहरूले
अमस्याहको पिछ केही मािनसहरू लाकीशमा पठाए र ितनीलाई त्यहीं ठाउँमा मारे।
20 मािनसहरूले अमस्याहको लाश घोडाहरूमा ल्याए। अमस्याहलाई दाऊदको
शहरमा उनका िपता-पखुार्हरूसगँै गाड।े

अजयार्ह यहूदाका आफ्नो शासन शरुू गछर्न ्
21 तब यहूदाका सबै मािनसरूले अजयार्हलाई नयाँ राजा बनाए अजयार्ह 16

वषर्का िथए। 22 यसकारण राजा अमस्याह मरे अिन उनलाई उनका पखुार्हरूसगँै
गािडयो। तब अजयार्हले एलतलाई फे र राजा बनाए अिन यसलाई यहूदामा
फकार्इिदए।

यारोबाम दो ो इ ाएलमा आफ्नो शासन शरुू गछर्न ्
23 इ ाएलका राजा योआशका छोरा यारोबामले यहूदाका राजा योआशका छोरा

अमस्याहको शासनकालको पन् ौं वषर्मा शासन शरुू गरे। यारोबामले 41 वषर्
शासन गरे। 24 यारोबामले ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे भलू भन्नभुएको
िथयो। यारोबामले नबातका छोरा यारोबामको पाप काम बन्द गरेनन ् जसले
इ ाएललाई पाप गनर् लगायो। 25 यारोबामले इ ाएलको भिूम िफतार् लए जो
लबेो हमात दे ख अराबाको सागरसम्म िफंिजएको िथयो। यो त्यसरी नै भयो
जस्तो इ ाएलका परम भलुे उहाँको दास अिम कै छोरा अगमव ा योना, गात
हपेरेबाटकाले भन्नभुएको िथयो। 26 परम भलुे त्यो दे ु भयो सबै इ ाएली, दास
हुन वा स्वतन् , सकंटमा परेका िथए। इ ाएललाई म त गनर् कोही मािनस िथएन।



2 राजा 14:27 xliii 2 राजा 15:9

27 परम भलुे इ ाएलको नाउँ ससंारबाट हटाउनछुे भन्नभुएको िथएन यसकारण
परम भलुे योआशका छोरा यारोबामलाई इ ाएलका मािनस बचाउनमा योग गरे।

28 सबै महान कामहरू जो यारोबामले गरे, इ ाएलका राजाहरूको इितहास
पसु्तकमा ले खएको छ। यसमा यारोबामले इ ाएलका लािग दमीशक र हमात
िजतरे िफतार् लएको कथा सामले छ। (यी शहरहरू यहूदाका िथए।) 29 यारोबाम
मरे अिन उनलाई इ ाएलका उनका आफ्ना पखुार्हरूसगँै गािडयो। यारोबामका छोरा
जकयार्ह उनीपिछ नयाँ राजा भए।

15
यहूदाका अजयार्हको शासन

1 यहूदाका राजा अमस्याहका छोरा अजयार्ह इ ाएलका राजा यारोबामको
शासन कालको स ाईसौं वषर्मा राजा भए। 2 अजयार्ह 16 वषर्का िथए जब
उनले शासन गनर् शरुू गरे। उनले यरूशलमेमा 52 वषर् शासन गरे। अजयार्हकी
आमाको नाउँ यकोल्याह िथयो, उनी यरूशलमेकी िथइन, 3अजयार्हले ती कामहरू
गरे जसलाई परम भलुे उिचत भन्नभुएको िथयो, जस्तो उनका िपता अमस्याहले
गरेका िथए। अजयार्हले उनका िपता अमस्याहले गरेको कायर्हरूनै अनसुरण गरे।
4 तर उनले अग्ला ठाउँहरू ध्वसं पारेनन।् मािनसहरू अझै ती पजूास्थलहरूमा
ब लदानहरू धपूब लहरू जलाउने गदर्थ।े

5 परम भलुे राजा अजयार्हलाई कोर लागकेो रोगी बनाउनभुयो। उनी
बाचनु्जलेसम्म कोरी भए। अजयार्ह बगे्लै घरमा ब े गदर्थ।े राजाका छोरा योताम
राजाको महलको हरेचाह गदर्थे अिन मािनसहरू न्याय िवचार गदर्थ।े

6 सबै कुराहरू जो अजयार्हले गरेका िथए, यहूदाका राजाहरूका इितहासमा
ले खएको छ। 7 अजयार्ह मरे अिन उनलाई उनका पखुार्हरूसगँै दाऊदशहरमा
गािडयो। अजयार्हका छोरा योताम उनीपिछ, नयाँ राजा भए।

इ ाएलका जकयार्हको छोटो शासन
8यारोबामका छोरा जकयार्हले इ ाएलको साम रयामा छ महीना शासन गरे। यो

समय यहूदाका राजा अजयार्हको शासनकालको अड्तीसौं वषर् िथयो। 9जकयार्हले
ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे भलू भन्नभुएको िथयो। उनले ती कामहरू गरे
जो पखुार्हरूले गरेका िथए। उनले नाबातका छोरा यारोबामले गरेको पापको काम
बन्द गरेनन ्जसले इ ाएललाई पाप गनर् लगायो।
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10 याबशेका छोरा शल्लमूले जकयार्हको िवरोधमा षड ्यन् गरे। शल्लमूले
इब लयममा जकयार्हलाई मारे। शल्लसू उनीपिछ नयाँ राजा भए। 11 सबै अरू
कामहरू जित जयार्हले गरे इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएको
छ। 12 यस कार परम भकुो बचन साँच्चो भयो। परम भलुे यहेूलाई भन्नभुएको
िथयो, उसको सन्तानका चार पसु्ताहरू इ ाएलका राजाहरू हुनछेन।्

इ ाएलका शल्लमूको छोटो शासन
13 याबशेका छोरा शल्लमू यहूदाका राजा उ ज्जयाहको शासनकालको 39औं

वषर्मा इ ाएलका राजा भए। शल्लमूले साम रयामा एक महीना राज्य गरे।
14 गादीका छोरा मनहमे ितसार्बाट साम रयामा आए। मनहमेले याबशेका छोरा

शल्लमूलाई मारे। तब उनीपिछ, मनहमे नयाँ राजा भए।
15 शल्लमूले गरेका सबकैामहरू, जकयार्हलाई मान उसको षड ्यन् समते,

इ ाएलका राजाहरूको इितहास भन्ने पसु्तकमा ले खएको छ।

इ ाएलका मनहमेको शासन
16 शल्लमूको मतृ्यपुिछ मनहमेले ितप्पहू र यसको व रप रको क्षे लाई परास्त

गरे। मािनसहरूले उनका लािग शहरका ार खोल्न माननेन ् यसकारण मनहमेले
ितनीहरूलाई परास्त गरे अिन शहरका सबै गभर्वती आइमाईहरूको गभर् तवुाईिदए।

17 गादीका छोरा मनहमे यहूदाका राजा अजयार्हको शासन कालको 39 औं
वषर्मा इ ाएलका राजा भए। साम रयामा मनहमेले दश वषर् शासन गरे। 18मनहमेले
ती कामहरू गरे जो परम भलुे भलू भन्नभुएको िथयो। मनहमेले नबातका छोरा
यारोबामले गरे जस्तो पाप कामबन्द गरेनन ्जसले गदार् इ ाएलमा पाप ब ो।

19 अश्शरूका राजा पलू इ ाएलको िवरू मा य ु गनर् आए। मनहमेले पलूलाई
1,000 तोडा चाँदी िदए, उनले यस्तो गरे जसले गदार् उसको राज्य ब लयो बनाउन
पलूबाट सहायता पाउन।् 20 मनहमेले सबै धनी र श शाली मािनसहरूलाई कर
िदन लगाएर धन सं ह गरे। मनहमेले त्यके मािनसबाट पचास शकेेल चाँदी
कर लए। त्यसपिछ मनहमेले अश्शरूका राजालाई धन िदए। यस कार अश्शरू
त्यहाँबाट गए अिन इ ाएलमा बसनेन।्

21 सबै कुराहरू जो मनहमेले गरे इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा
ले खएको छ। 22 मनहमे मरे अिन उनलाई उनका पखुार्हरूसगँै गािडयो। मनहमेका
छोरा पकिहया उनीपिछ नयाँ राजा भए।
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इ ाएलका पकहीयाको शासन
23 मनहमेका छोरा पकहीयाह यहूदाका राजा अजयार्हको शासनकालको 50

औं वषर्मा साम रयामा इ ाएलका राजा भए। पकहीयाहले दईु वषर् शासन गरे।
24 पकहीयाले ती कामहरू गरे जो परम भलुे भलू भन्नभुएको िथयो। पकहीयाले
नबातमा छोरा यारोबामले गरे जस्तो पाप काम बन्द गरेनन ्जसले गदार् इ ाएलमा
पाप ब ो।

25 पकेहीया रमल्याहका छोरा, पकेहीयाको सिैनक सनेापित िथए। पकेहले
पचास जना िगलादी मािनसहरू उनीसगँ लगे र पकहीयालाई अगर्म र ए रहसगँै
साम रयामा राजमहल िभ मारे। तब पकेह नयाँ राजा भए।

26 सबै कामहरू जे जित पकहीयाले गरे इ ाएलका राजाहरूको इितहासको
पसु्तकमा ले खएको छ।

इ ाएलमा पकेहको शासन
27 रमल्याहका छोरा पकेहले यहूदाका अजयार्हको शासन काल 52 औं वषर्मा

साम रयामा इ ाएलमािथ शासन गरे। पकेहले 20 वषर् शासन गरे। 28 पकेहले
ती कामहरू गरे जो परम भलुे भलू भन्नभुएको िथयो। पकेहले नबातका छोरा
यारोबामले गरेको पापकाम बन्द गरेनन ्जसले इ ाएलमा पाप ब ो।

29 अश्शरूका राजा ितग्लत िपलसेरे इ ाएलको िवरोधमा य ु गनर् आए।
इ ाएलका राजा पकेह भएको समय िथयो। ितग्लत िपलसेरे इय्योन, आबले-
बते्माका, यानोह, केदशे, हासोर, िगलाद, गालील अिन न ालीका सबै क्षे हरू
वसमा लए। ितग्लत िपलसेरेले ती ठाउँहरूबाट मािनसहरू बन्दीको रूपमा अश्शरू
लग।े

30 एलाका छोरा होशलेे रमल्याहका छोरा पकेहको िवरोधमा योजनाहरू बनाए।
होशलेे पकेहलाई मारे। त्यसपिछ होशे नयाँ राजा भए। यस्तो यहूदाका राजा
उिजयाहका छोरा योतामको शासनकालको 20 औं वषर्मा भयो।

31 सबै कुराहरू जे जित पकेहले गरे इ ाएलका राजाहरूको इितहासको
पसु्तकमा ले खएको छ।

यहूदामा योताम शासन गछर्न ्
32 उिजयाहका छोरा योताम यहूदाका राजा भए। रमल्याहका छोरा पकेह

इ ाएलका राजा हुदँा दो ो वषर्मा यस्तो भयो। 33 योताम 25 वषर्का िथए जब
ितनी राजा भए। योतामले यरूशलमेमा 16 वषर् शासन गरे। योतामकी आमाको नाउँ
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यरूशा िथयो, ितनी सादोककी छोरी िथइन। 34 योतामले आफ्ना िपता उ ज्जयाह
जस्तै ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे सही भन्नभुएको िथयो। 35 तर उनले
अग्ला ठाउँहरूमा भएका बालका मिूतर् भत्काएनन।् मािनसहरू अझै ती अग्ला
पजूास्थलहरूमा ब लदान ारा िदने गदर् िथए अिन धपूब लहरू जलाउनँे गदर्थ।े
योतामले परम भकुो म न्दरको मािथल्लो ढोका बनाए। 36 सबै कुराहरू जे जित
योतामले गरे यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ।

37 त्यस समयमा परम भलुे रमल्याहका छोरा पकेह र अरामका राजा रसीनलाई
यहूदाको िवरोधमा य ु गनर् पठाउनभुयो।

38 योताम मरे अिन उनका पखुार्हरूसगँै गािडए। योतामलाई आफ्ना पखुार्
दाऊदशहरमा गािडयो। योतामका छोरा आहाज उनीपिछ नयाँ राजा भए।

16
आहाज यहूदाका राजा हुन्छन ्

1 योतामका छोरा आहाज पकेह रमल्याहका छोराको शासनकालको 17 औं
वषर्मा यहूदाका राजा भए। 2 आहाज 20 वषर्का िथए जब ितनी राजा भए।
आहाजले यरूशलमेमा 16 वषर् शासन गरे। आहाज आफ्ना पखुार् दाऊद जस्ता
िथएनन ् आहाजले ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे गलत भन्नभुएको िथयो।
3 आहाजले इ ाएलका राजाहरू जस्तै जीवन िबताए। उनले आफ्नो छोरालाई
आगोमा ब ल िदए। उनले रा मा घोर पापको नक्कल गरे जसलाई परम भलुे
इ ाएलीहरू आएको बलेा दशे छोड्न लगाउनभुयो। 4 आहाजले अग्ला ठाउँहरू,
पहाडको िशखर र त्यके ह रयो रूखतल ब लदानहरू अिन धपूब लहरू जलाउथँ।े

5 अरामका राजा रसीन अिन इ ाएलका राजा रमल्याहका छोरा पकेह
यरूशलमेको िवरोधमा य ु गनर् आए, रसीन अिन पकेहले आहाजलाई घरेे तर िज
सकेनन।् 6 त्यस समयमा अरामका राजा रसीनले अरामका लािग एलत िफतार् लए।
रसीनले यहूदाका सबै मािनसहरूलाई धपाए जो एलतमा िथए। अरामीहरू एलतमा
ब थाले अिन ितनीहरू आज पिन त्यहाँ बस्दछैन।्

7 आहाजले अश्शरूका राजा ितग्लत िपलसेरेकहाँ दतूहरू पठाए। सन्दशे िथयोः
“म ित ो सवेक हु।ँ म ित ो छोरा जस्तै हु ँआऊ अिन अरामका राजा तथा इ ाएलका
राजाबाट मलाई बचाऊ। ितनीहरू मिसत य ु गनर् आएका छन।्” 8 आहाजले
परम भकुो म न्दर अिन राजाको घरको भन्डारमा भएको चाँदी र सनु िनकाल।े
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त्यसपिछ आहाजले अश्शरूका राजालाई एउटा उपहार पठाए। 9अश्शरूका राजाले
आहाजको कुरा सनु।े अश्शरूका राजा दमीशकको िवरोधमा य ु गनर् गए। राजाले
शहर दखल गरे अिन दमीशकका मािनसहरूलाई बन्दी बनाएर िकर लगे र उनले
रसीनलाई पिन मारे।

10 राजा आहाज अश्शरूका राजा ितग्लत िपलसेरेसगँ भटे गनर् दमीशक गए।
आहाजले दमीशक मा वदेी दखे।े राजा आहाजले यस वदेीको नमनूा र ढाँचा
पजूाहारी ऊ रयाहकहाँ पठाए। 11 तब पजूाहारी उ रयाहले दमीशकबाट आहाजले
पठाएको नमनूा जस्तै एउटा वदेी बनाए। पजूाहारी उ रयाहले यस कारको वदेी
राजा आहाज दमीशकबाट फिकर् न ु अिघ बनाए।

12 जब राजा दमीशकबाट फिकर् ए उनले वदेी दखे।े उनले वदेीमा ब लहरू
चढाए। 13 वदेीमा उनले आहाजले होमब ल अिन अन्नब ल चढाए। उनले आफ्नो
अघर्ब ल चढाए पिन अिन त्यस वदेीमा मलेब लको रगत छिकर् ने काम गरे।

14 आहाजले म न्दरको साम ु परम भु अिघ भएको काँसाको वदेी हटाए।
यो काँसाको वदेी आहाजको वदेी अिन परम भकुो म न्दरको माझमा िथयो।
आहाजलेकाँसाको वदेीलाई आफ्नो वदेीको उ र ितर राख।े 15आहाजले पजूाहारी
उ रयाहलाई एउटा आदशे िदए। उनले भन,े “यस दशेका मािनसहरूले िबहान
होमब ल, बलेकुी अन्नब ल राजाको होमब ल राजाको अन्नब ल अिन साधारण
मािनसहरूको होमब ल अन्नब लहरू पये ब लहरू चढाउँदा ठूलो वदेी योग गर।
ठूलो वदेीमा ब लदान र अरू ब लहरूको रगत छकर् न।ु तर म परमे रसगँ सोध्न
काँसाको वदेी योग गनछु।” 16 उ रयाह पजूाहारीले सबै काम गरे जस्तो राजा
आहाजले आदशे िदएका िथए।

17काँसाका पाटाहरू भएका गोरूगािडहरू र हात धनुे भाँडाहरू पजूाहारीहरूका
लािग िथए। राजा आहाजले सबै पाटाहरू तथा भाँडाहरू िनकाल।े उनले ठूलो
खडँ्कुला पिन िनकाले जसको तल काँसाका गोरूहरू उिभएका िथए। उनले ठूलो
खडँ्कुलो ढुङं्गाको आधरमािथ राख।े 18कम हरूले िव ाम िदनको सभाका लािग
म न्दरिभ एउटा छापको ठाउँ बनाए। आहाजले राजाको बािहरी वशे ार पिन
हटाए। आहाजले यी सबै परम भकुो म न्दरबाट िनकाल।े आहाजले यस्तो काम
अश्शरूका राजाको कारणले गदार् गरे।

19 सब,ै कुराहरू जे जित आहाजले गरे यहूदाका राजाहरूको इितहासको
पसु्तकमा ले खएको छ। 20 आहाज मरे अिन उनलाई दाऊदशहरमा पखुार्हरूसगँै
गािडयो। आहाजका छोरा िहजिकयाह उनीपिछ नयाँ राजा भए।
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17
होशे इ ाएलमा आफ्नो शासन शरुू गछर्न ्

1 एलाका छोरा होशलेे साम रयामा इ ाएलमािथ शासन शरुू गरे। यो समय
यहूदाका राजा आहाजको शासनकालको 12 औं वषर् िथयो। होशलेे नौ वषर् शासन
गरे। 2 होशलेे ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे भलू भन्नभुएको िथयो। तर होशे
अिघ शासन गन इ ाएलका राजाहरू जस्तो खराब िथएनन।्

3 अश्शरूका राजा शलमनसेरे होशकेो िवरोधमा य ु गनर् आए। शलमनसेरेले
होशलेाई परािजत गरे अिन होशे उनको सवेक भए। यस कार होशलेे
शलमनसेरेलाई कर ितनर् थाल।े

4 पिछ होशलेे िम का राजालाई म त माग्न दतू पठाए। त्यस राजाको नाउँ सो
िथयो। त्यस वषर् होशलेे अश्शरूका राजालाई त्यके वषर् िदए जस्तै कर िदएनन।्
अश्शरूका राजालेथाहपाए, होशलेे उनको िवरोधमा षड ्यन् रचकेा छन।् यस कारण
अश्शरूका राजाले होशलेाई बन्दी बनाए अिन जलेमा थनु।े

5 अश्शरूका राजाले इ ाएलमा धरैे ठाउँहरूमा आ मण गरे। त्यसपिछ ितनी
साम रया आए। उनले साम रयाको िवरोधमा तीन वषर् य ु गरे। 6अश्शरूका राजाले
इ ाएलका राजा होशकेो नवौं वषर्को अविधमा साम रयालाई कब्जामा लए।
अश्शरूका राजाले धरैे इ ाएलीहरूलाई प े र बन्दीको रूपमा अश्शरू लग।े उनले
ितनीहरूलाई हलहमा गोजान, नदीको िकनार हाबोर र माहीहरूका शहरहरूमा छोडी
िदए।

7 यस्ता घटनाहरू भए िकनभने इ ाएलीहरूले परम भु ितनीहरूको परमे रको
िवरू मा पाप काम गरेका िथए। जसले ितनीहरूलाई िम भिूमबाट बािहर िनकालरे
ल्याउन ु भएको िथयो। परम भलुे ितनीहरूलाई िम का राजा िफरऊनको कब्जाबाट
बचाउनभुएको िथयो। तर इ ाएलीहरूले अरू दवेताहरूको पजूा गनर् थाल।े
8 ितनीहरू त्यही कुराहरू गनर् थाले जो अरू मािनसहरू गदर्थ।े र परम भलुे ती
मािनसहरूलाई भिूम छोड्न वाध्य गराए जब इ ाएलीहरू आए। इ ाएलीहरूका
राजाहरूले पिन ितनीहरूलाई गलत काम गनर् लगायो। 9 इ ाएलीहरूले लकेुर
आफ्ना परमे रको िवरोधमा कामहरू गनर् थाल।े अिन ती कामहरू झटूा िथए।

इ ाएलीहरूले सानो शहरदे ख ठूलो शहरसम्म सबै शहरहरूमा अग्ला ठाउँहरू
बनाए। 10 इ ाएलीहरूले त्यके अग्लो पहाडमािथ अिन त्यके ह रयो रूखमिुन
स्मारक ढुङँ्गा अशरे खाँबो खडा गरे। 11 इ ाएलीहरू ती सबै पजूा स्थलहरूमा
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धपूब ल बाल्ने गदर्थ।े ितनीहरूले यी कामहरू ती रा हरू जस्तै गरे जसलाई
परम भलुे उनीहरूको सामनुे दशे त्याग्न वाध्य गराउनभुएको िथयो। इ ाएलीहरूले
द ु कामहरू गरे जसले परम भलुाई रीस उठायो। 12 ितनीहरूले दवेमिूतर्हरूको सवेा
गरे। अिन परम भलुे इ ाएलीहरूलाई भन्नभुएको िथयो, “ितमीले यस्तो काम गन ुर्
हुदँनै।”

13 परम भलुे त्यके अगमव ा र दश लाई योग गरेर इ ाएल र यहूदालाई
चतेाउनी िदनभुएको िथयो। परम भलुे भन्नभुयो, “ितमीले गरेको नीच कामबाट
टाढा बस। मरेा आदशे र िविधहरू पालन गर। सबै िनयमहरू पालन गर जो मलैे
ित ा पखुार्हरूलाई िदएको िथएँ। मलैे यो िनयम ितमीलाई िदनका लािग मरेा सवेक
अगमव ाहरूलाई काममा लगाएँ।”

14 तर मािनसहरूले सनुनेन।् ितनीहरू आफ्ना पखुार्हरू जस्तै ढीठ िथए। ितनका
पखुार्हरूले आफ्नो परमे रमािथ िव ास गरेनन ् 15 मािनसहरूले परम भकुो
िनयम र पखुार्हरूसगं भएको उहाँको करार मान्न स्वीकारेनन।् ितनीहरू परम भकुो
चतेाउनी सनु्न तयार भएनन।् ितनीहरूले दवेमिूतर्हरूको पजूा गरे जो कामै नलाग्ने
िथए अिन ितनीहरू आफै पिन काम नलाग्ने भए। ितनीहरू आफ्ना व रप र भएका
रा हरूका मािनसहरू जस्तै जीवन यापन गनर् थाल।े ितनीहरूले त्यस्तै खराब
कामहरू गरे। अिन परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूलाई चतेाउनी िदनभुएको
िथयो। परम भलुे ितनीहरूलाई त्यस्ता खराब कामहरू नगन ुर् भन्नभुएको िथयो।

16 मािनसहरूले आफ्ना परमे रको आदशे अनसुरण गनर् बन्द गरे। ितनीहरूले
दइुवटा सनुको बाछाका मिूतर्हरू बनाए। ितनीहरूले अशरेा खाँबो बनाए। ितनीहरूले
आकाशका सबै ताराहरूको पजूा गरे अिन बालको सवेा गरे। 17 ितनीहरूले आफ्ना
छोरा छोरीहरू आगोमा ब ल िदए। ितनीहरूले भिवष्यको जानकारी ा का लािग
तं -मं जाद-ू ते, िव ाको योग गरे। ितनीहरूले त्यस्तो काम गनर्का लािग
आफूलाई बचेे जसलाई परम भलुे नरा ो भन्नभुएको िथयो। ितनीले यस्तो काम
परम भकुो रीस जगाउनका लािग गरे। 18 यस कारण परम भु इ ाएलमािथ
सा ै रसाउनभुयो अिन आफ्नो नजर दे ख टाढामा रा भुयो। यहूदाका प रवार
समहूबाहके कोही इ ाएली रहकेो िथएन।

यहूदाका मािनसहरू पिन दोषी छन ्
19 तर यहूदाका मािनसहरूले आफ्ना परम भकुो आदशे पालन गरेनन।् यहूदाका

मािनसहरूले इ ाएलका मािनसहरू जस्तै जीवन यापन गरे।
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20 परम भलुे इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई अस्वीकार गन ुर्भयो। उहाँले
ितनीहरूमािथ धरैे सकंटहरू ल्याउनभुयो अिन, अन्तमा उहाँले ितनीहरूलाई
बािहर फ्याँकी िदनभुयो अिन आफ्नो नजरबाट बािहर रा भुयो। 21 परम भलुे
इ ाएललाई दाऊदको प रवारबाट छुट् ाउनभुयो अिन इ ाएलीहरूले नाबातका
छोरा योरोवामलाई आफ्नो राजा बनाए। यारोवामले इ ाएलीहरूलाई परम भकुो
अनसुरण गनर् निदएर टाढ राखे यारोवामले इ ाएलीहरूलाई ठुलो पाप गनर् लगाए।
22 यस कार इ ाएलीहरूले सबै पाप कामहरू अनसुरण गरे जो यारोबामले
गरे। ितनीहरूले ती पाप कामहरू परम भलुे इ ाएललाई नजरबाट पर नगरूञ्जले
सम्म बन्द गरेनन।् 23 अिन परम भलुे भन्नभुयो यस्तो हुनछे। उहाँले आफ्ना
अगमव ाहरू मािनसहरूलाई यस्तो भन्न पठाउनभुयो। यसकारण इ ाएलीहरूलाई
आफ्नो दशेबाट बािहर अश्शरू पयुार्इयो अिन ितनीहरू आजसम्म त्यहीं छन।्

साम रयलेी मािनसहरूको शरुूआत
24 अश्शरूका राजाले इ ाएलीहरूलाई साम रयाबाट बािहर लग।े त्यसपिछ

अश्शरूका राजाले बाबले कूता,अब्बा, हमात र सपवमबाट मािनसहरू ल्याए। उनले
ती मािनसहरूलाई साम रयामा ब लगाए। ती मािनसहरूले साम रयामा अिधकार
जमाए अिन व रप र शहरहरूमा ब थाल।े 25जब ती मािनसहरू साम रयामा ब
थाल।े ितनीहरूले परम भकुो सम्मान गरेनन।् यसकारण परम भलुे ितनीहरूमािथ
आ मण गराउन िसहंहरू पठाउनभुयो। ती िसहंहरूले ती मािनसहरूमध्ये केहीलाई
मारे। 26 केही मािनसहरूले अश्शकूा राजालाई भन,े “ती मािनसहरू जसलाई
ितमीले लग्यौ अिन साम रयाका शहरहरूमा ब लगायौ। त्यस दशेका दवेताको
िनयमहरू जान्दनैन।् यसकारण दवेताले ितनीहरूमािथ आ मण गराउन िसहंहरू
पठाए। िसहंहरूले ती मािनसहरूलाई मारे िकन भने ितनीहरू त्यस दशेका दवेताको
िनयम जान्दनै िथए।”

27 यसकारण अश्शरूका राजाले यस्तो आदशे िदएः “ितमीले साम रयाबाट
केही पजूाहारी ल्याउ। ती पजूाहारीहरूमध्ये एक जनालाई पठाऊ जसलाई बन्दी
बनाएर साम रया लगकेो िथए। त्यो पजूाहारी जाओस ्अिन त्यही बसोस। तर त्यस
पजूाहारीले मािनसहरूलाई त्यस दशेको दवेताको िनयम पढाउन सक्नछेन।्”

28 यसकारण पजूाहारीहरूमध्ये एक जना जसलाई अश्शरूीहरूले साम रयाबाट
ल्याएका िथए,उनी बतेलेमा ब आए। यस पजूाहारीले मािनसहरूलाई कसरी
ितनीहरूले परम भकुो सम्मान गन ुर्पछर् बताए।
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29 तर ती सबै मािनसहरूले आ-आफ्नो दवेताहरू बनाए अिन अग्लो ठाउँहरूमा
भएका म न्दरहरूमा ितनीहरूलाई स्थािपत गरे जो सामरीहरूले बनाएका िथए।
ती मािनसहरूलाई यस्तै गरे जहाँ-जहाँ ितनीहरू बस्थ।े 30 बाबलेका मािनसहरूले
झटूा दवेता सकु्कोत-बनोत बनाए। कूतका मािनसहरूले झटूा दवेता नगेले बनाए।
हमातका मािनसहरूले झटूा दवेता अशीमा बनाए। 31 अब्बाका मािनसहरूले झटूा
दवेता नभेज र ततार्क बनाए अिन सपवका मािनसहरूले आफ्ना झटूा दवेताहरूको
सम्मान गनर्का लािग आफ्ना नानीहरू आगोमा जलाए। झटूा दवेताहरू अ मलेके
र अनमलेके िथए।

32तर ती मािनसहरूले परम भकुो पिन आराधना गरे। ितनीहरूले मािनसहरूबाट
अग्ला पजूा स्थलका लािग पजूाहारीहरू रोज।े ती पजूाहारीहरूले ती पजूा
स्थलहरूमा म न्दरिभ मािनसहरूका लािग ब ल िदए। 33 ितनीहरूले परम भकुो
आदर गरे तर ितनीहरूले आफ्ना दवेताहरूको पिन सवेा गरे। ती मािनसहरू
आफ्ना दवेताहरूको सवेा त्यसरी नै गदर्थे जसरी ितनीहरू ती दशेमा गदर्थे जहाँबाट
ितनीहरूलाई ल्याइयो।

34 आजसम्म ती मािनसहरू त्यसरी बस्छन ् जसरी ितनीहरू अतीतमा बसकेा
िथए। ितनीहरूले परम भकुो डर मान्छन ्नत भ नै गछर्न।् ितनीहरूले िनयमको,
िनदशन, वस्था अथवा आदशेहरू जनु परम भलुे याकूबको सन्तानहरूलाई
िदएको िथयो पालन गदनन।् 35 परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूसगँ एउटा करार
गन ुर्भयो। परम भलुे ितनीहरूलाई आदशे िदनभुयो, “ितमीहरूले अरू दवेताहरूको
आदर नगर। ितमीहरूले ितनीहरूको पजूा गन ुर् हुदँनै, सवेा गन ुर् हुदँनै अथवा
ब ल चढाउन ु हुदँनै। 36 तर ितमीहरूले परम भकुो अनसुरण गन ुर् पछर्। परम भु
नै परमे र हुनहुुन्छ जसले ितमीलाई िम बाट बािहर ल्याउनभुयो। परम भलुे
ितमीलाई बचाउनका लािग आफ्नो महाश योग गन ुर्भयो। ितमीले परम भकुो
आराधना गन ुर्पछर् अिन उहाँका लािग ब ल चढाउन ु पछर्। 37 ितमीले िविधहरू,
िनयमहरू, उपदशेहरू तथा आदशे पालन गन ुर् पछर् जो उहाँले ित ो िन म्त ले भुएको
िथयो। ितमीले यी कुराहरू सधँै हर समय पालन गन ुर् पछर्। ितमीले अरू दवेताहरूको
आदर गन ुर्हुदँनै। 38 ितमीले त्यो करार िबिसर्न ु हुदँनै जो मलैे ितमीहरूिसत गरेको
िथएँ। ितमीले अरू दवेताहरूको आदर गन ुर्हुदँनै। 39 ितमीले परम भु ितनीहरूको
परमे रको मा डर मान्न ु पछर् अिन आदर गन ुर्पछर्। तब उहाँले ितमीलाई ित ा सबै
श हुरूबाट बचाउन ु हुनछे।”

40 तर इ ाएलीहरूले सनुनेन।् ितनीहरू त्यही कामहरू ग रनरैहे जस्तो पिहला
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गदर्थ।े 41 यस कार अिहले अरू रा हरू परम भकुो सम्मान गछर्न ्तर ितनीहरू
आफ्ना दवेताका मिूतर्हरूको पिन सवेा गदर्छन।् ितनका छोरा छोरी र नाता नाितनीहरू
त्यही काम गछर्न जो उनका पखुार्हरू गदर्थ।े ितनीहरू अझै पिन ती कामहरू गछर्न।्

18
िहजिकयाह यहूदामा आफ्नो शासन शरुू गछर्न ्

1 आहारजका छोरा िहजिकयाह यहूदाका राजा िथए। एलाका छोरा होशे
इ ाएलका राजा हुदँा ते ो वषर्मा िहजिकयाहले शासन गनर् शरुू गरे। 2 िहजिकयाह
25 वषर्का िथए जब उनले शासन गनर् शरुू गरे। िहजिकयाहले यरूशलमेमा 29
वषर् शासन गरे। उनकी आमा जकयार्हकी छोरीको नाउँ अबी िथयो।

3 िहजिकयाहले ती कामहरू गरे आफ्ना पखुार् दाऊद जस्तै जो परम भलुे सही
भन्नभुएको िथयो।

4 िहजिकयाहले अल्गा ठाउँहरू भत्काए। उनले स्मारक ढुङं्गाहरू फोरे
अिन अश्तारोत खाँमाहरू ढाल।े त्यस समयमा इ ाएलका मािनसहरूले मोशा ारा
बनाइएको काँसाको साँपका लािग धपूब ल जलाउने गदर्थ।े यस काँसको साँपलाई
“नहेुरातान” भिनन्थ्यो िहजिकयाहरूले यस काँसाको साँपलाई टु ा-टु ा पारे
िकनभने मािनसहरूले त्यस सापको पजूा ग ररहकेा िथए।

5 िहजिकयाहले परम भु इ ाएलका परमे रमािथ िव ास गदर्थ।े यहूदाका
राजाहरूमा उनी अिघ अथवा पिछ िहजिकयाह जस्तो कोही भएन।
6 िहजिकयाह परम भु ित सा ै नै िव ासी िथए। उनले परम भकुो अनसुरण गनर्
छोडनेन।् उनले आदशेहरू पालन गरे जो परम भलुे मोशालाई िदनभुएको िथयो।
7 परम भु िहजिकयाहसगँ हुनहुुन्थ्यो। िहजिकयाह त्यके काममा सफल भए जो
उनले गरे।

िहजिकयाह अश्शरूका राजाबाट अलग भए। िहजिकयाहले अश्शरूका
राजाको सवेा गनर् बन्द गरे। 8 िहजिकयाहले गाजासम्म तथा यसको व रप र
प लश्तीलीहरूलाई परािजत गरे। उनले सानो दे ख ठूलो सबै प लश्तीली शहरहरू
परािजत गरे।

अश्शरूीहरू साम रया दखल गछर्न ्
9 अश्शरूका राजा शल्मनसेरे साम रयाको िवरोधमा य ु गनर् गए। उनको

सिैनकले शहरलाई घरेे यो घटना यहूदाका राजा िहजिकयाहको शासन कालको
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चौथो वषर्मा भयो।(एलाका छोरा होशे इ ाएलका राजा भएको सातौ वषर् पिन
िथयो।) 10 ते ो वषर्को अन्तमा, शल्मनसेरेले साम रया कब्जा गरे। उनले
साम रयालाई यहूदाका राजा िहजिकयाहको छैटौं वषर्मा कब्जा गरे।(यो इ ाएलका
राजा होशे भएको नवौं वषर् िथयो।) 11 अश्शरूका राजाले इ ाएलीहरूलाई बन्दी
बनाएर अश्शरू लग।े उनले ितनीहरूलाई हाबीर (गोजान नदी) िकनारमा हलह
र मादीमा बसाए। 12 यस्तो घटना भयो िकनभने इ ाएलीहरूले परम भु आफ्नो
परमे रको अनसुरण गरेनन।् ितनीहरूले परम भकुो करारलाई माननेन।् ितनीहरूले
ती सबै कुराहरू माननने ् जो परम भकुा सवेक मोशाले आदशे िदएका िथए।
इ ाएलका मािनसहरूले परम भकुो करार नसनुे जस्तो गरे न त ती कामहरू गरे
करारमा उनीहरूलाई गनर् भिनएको िथयो।

अश्शरू यहूदालाई लन तयार हुन्छ
13 िहजिकयाहको शासनकालको 14औं वषर्मा अश्शरूका राजा सनहरेीब

यहूदाका सबै श शाली शहरहरूको िवरोधमा य ु गनर् गए। सनहरेीबले ती सबै
शहरहरू िजत।े 14तब यहूदाका राजा िहजिकयाहलेअश्शरूका राजालाई लाकीशमा
एउटा सन्दशे पठाए। िहजिकयाहले भन,े “मलैे भलू गरेको छु। मलाई एक्लै
छोिडदऊे। तब ितमीले मागकेो जे पिन ितनर् तयार हुनछुे।”

तब अश्शरूका राजाले यहूदाका राजा िहजिकयाहलाई 300 तोडा भन्दा बढी
चाँदी तथा 30 तोडा भन्दा बढी सनु ितन ्र् भन।े 15 िहजिकयाहले परम भकुो
म न्दर अिन राजाको खजानामा भएको चाँदी िदए। 16 त्यस समयमा िहजिकयाहले
परम भकुो म न्दरको ढोकाहरू र चौखटहरूमा लगाइएका सनु उप्काए। राजा
िहजिकयाहले नै ती ढोकाहरू र चौखटहरूमा सनु जोड्ने काम गरेका िथए।
िहजिकयाहले ती सनु अश्शरूका राजालाई िदए।

अश्शरूका राजा मािनसहरू यरूशलमे पठाउँछन ्
17 अश्शरूका राजाले आफ्ना अत्यन्त महत्वपणूर् तीनजना सनेापितहरू िवशाल

सनेासगँै राजा िहजिकयाहकहाँ यरूशलमे पठाए। ती मािनसहरू लाकीशबाट
िहडंे अिन यरूशलमे पगु।े ितनीहरू मािथल्लो पोख रको छेऊको कुलो निजक
उिभए। मािथल्लो पोखरी धोबीको खते जाने बाटोमा िथयो। 18 यी मािनसहरूले
राजालाई बोलाए। िह ल्कयाहका छोरा एल्याकीम (एल्याकीम राजाको महलको
हरेचाह गदथ।े) शबे्ना (मखु्य सिचब) र आसापका छोरा योआ (अिभलखेापाल)
ितनीहरूसगँ भटे गनर् बािहर आए।
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19 सनेापितहरूमध्ये एक जनाले उनीहरूलाई भन,े “अश्शकूा राजा, महाराजले
जे भनकेा छन,् िहजिकयाहलाई भनः

‘ितमी केमािथ िव ास गदर्छौ? 20 ित ा वचनहरू अथर्हीन छन।् ितमी
भन्छौ, “य ु मा मलाई सघाउन ितमीसगँ पयार् सल्लाह र श छ।” तर
ितमीलाई कसले िव ास गछर् िकनभने ितमीले मरेो िनयमको उल्लघंन गरेका
छौ। 21 ितमी भाँिचएको बतेको लौरोको म त लदंै छौ। यो िहडं्ने लौरो
िम हो। यिद कोही मािनस यस लौरोको म त लन्छ भने यो भाँिचन्छ र
हातउदँो गएर घाइते बनाउछँ। िम का राजा त्यस्तै हुन ती मािनसहरूका लािग
जो उनलाई िव ास गछर्न।् 22 हुन सक्छ ितमी भन्ने छौ, “हामी परम भु
हा ा परमे रमािथ िव ास गदर्छौ।” तर म जान्दछु िहजिकयाहले अग्ला
ठाउँहरू र वदेीहरू हटाए जहाँ मािनसहरू परम भकुो आराधना गदर्थे हटाए।
अिन िहजिकयाहले यहूदा र यरूशलमेका मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूले यहाँ
यरूशलमेमा वदेीको अिघ मा आराधना गन छौ।”

23 ‘अब अश्शरूका राजा, हा ा मा लकसगँ सम्झौता गर। म वचन िदन्छु,
यिद ितमीले सवार गनहरू भटेाउन सक्छौ भने म ितमीलाई 2,000 घोडाहरू
िदनछुे। 24 ितमी मरेा मा लकका अिधकारीहरूमध्ये तल्लो स्तरका एक जना
अिधकारीलाई परास्त गनर् सक्ने छैनौ। ितमी रथ र घोडाका सिैनकहरूका लािग
िम मािथ भर पछ ।

25 ‘म परम भकुो आदशे िबना यरूशलमेलाई न पानर् आएको होइन।
परम भलुे मलाई भन्नभुएको छु “यस दशेको िवरोधमा जाऊ अिन यसलाई
न पार।” ’ ”

26 तब िह ल्कयाहका छोरा एल्याकीम, शबे्ना र योआले सनेापितलाई भन,े
“कृपया हामीसगँ अरामी भाषामा कुरा गर। हामी त्यो भाषा बझु्छौं। यहूदाको
भाषामा हामीसगँ कुरा नगर िकनभने पखार्लमािथ उिभएका मािनसहरूले सनु्ने
छन।्”

27 तर सनेापितले ितनीहरूलाई भन,े “मरेो मा लकले मलाई ितमी र ित ा
राजासगँ बोल्न मा पठाउनभुएको छैन। म अरू मािनसहरूसगँ पिन कुरा गनछु
जो पखार्लमा बिसरहकेा छन।् ितनीहरूले ितनीहरूको मल-म ू ितमीहरूसगँै नै खाने
अिन िपउने छन।्”
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28 तब सनेापित जोरिसत िह ू भाषामा कराएर भन,े “महाराजािधराज,
अश्शरूका राजाबाट यो सन्दशे सनु। 29 राजा भन्दछन,् ‘िहजिकयाहलाई मखूर्
बनाउन नदऊे। उनले ितमीलाई मरेो श बाट बचाउन सक्दनैन।् 30 िहजिकयाहले
परम भु ित ितमीहरू िव ास गन बनाउन नसकोस।्’ िहजिकयाह भन्दछन,्
‘परम भलुे हामीलाई बचाउन ु हुनछे! अश्शरूकाले राजा यस शहरलाई परास्त गन
छैनन!्’ 31 तर िहजिकयाहका कुरा नसनु!् अश्शरूका राजा यस्तो भन्दछन:्

‘मिसत शा न्त स न्ध गर अिन मसगँ िमल। तब ितमीहरूमध्ये त्यकेले
आफ्नो आइफल, आफ्नै अञं्जीर फल अिन आफ्नै कपको पानी खान सक्ने
छौ। 32 ितमीहरू यस्तो तबसम्म गनर् सक्ने छौ जबसम्म म आएर ितमीहरू टाढा
आफ्नो दशेमा लएर जान्न। यो ठाउँ अन्न र नयाँ दाखरस, गहु ँ र अङं्गरु र
अडंीर महको दशे हो। तब ितमीहरू बाँच्ने छौ, मदनौ। तर िहजिकयाहका कुरा
नसनु। उनी ितमीहरूको मन बदली गनर् चाहन्छन।् उनी भन्दछैन।् “परम भलुे
हामीलाई बचाउन ु हुनछे।” 33 के अक रा का दवेताहरूमध्ये कसलैे अश्शरूका
राजाबाट उनको दशेलाई बचाउन सक्यो? सकेन! 34 हमात र अपादर्का
दवेताहरू कहाँ छन? सपवमै, हनेा र इव्वाका दवेताहरू कहाँ छन?् के
ितनीहरूले मबाट साम रयालाई बचाउन सके? 35 सकेनन ् के अरू दशेका
दवेताहरू मध्ये कसलैे आफ्नो दशे मबाट बचाउन सके? सकेनन ्के परम भलुे
मबाट यरूशलमेलाई बचाउन सक्नहुुन्छ? सक्दनैन।्’ ”
36 तर मािनसहरू बोलकेा िथएनन।् ितनीहरूले सनेापितलाई एक शब्द पिन

भननेन ्िकनभने राजा िहजिकयाहले ितनीहरूलाई आदशे िदएका िथए। उनले भन,े
“उनलाई केही नभन।”

37 िह ल्कयाहका छोरा एल्याकीम (एल्याकीम राजाको दरबारको अिधकारी
िथए) शबे्ना (सबेाका मखु्य सिचब) र आसापका छोरा योआ (अिभलखेापाल)
िहजिकयाहसमक्ष आए। ितनीहरूको लगुा च्याितएको िथयो र ितनीहरू दःुखी भएको
बिुझन्थ्यो। ितनीहरूले िहजिकयाहलाई सबै कुरा भने जो अश्शरूका सनेापितले
भनकेा िथए।

19
िहजिकयाह अगमव ा यशयैाहिसत कुरा गछर्न ्
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1 राजा िहजिकयाहले ती कुराहरू सनुे अिन आफू दःुखी र िच न्तत दखेाउनका
लािग उनले आफ्नो लगुा च्यात।े त्यसपिछ ितनी परम भकुो म न्दरिभ पस।े

2 िहजिकयाहले एल्याकीम (एल्याकीम राजाको दरबारको अिधकारी िथए)
शबे्ना (सबेाका मखु्य सिचब) अिन पजूाहारीहरूमध्ये बढुा पाकालाई आमोसका
छोरालाई अगमव ा यशयैाहकहाँ पठाए। ितनीले फाटेको लगुा लगाए जसले
ितनीहरू दःुखी र उदास भएको दखेाँउथ्यो। 3 राजाबाट ितनीहरू यो समाचार लगरे
गए, “आजको िदन हा ा िन म्त क को िदन छ, ‘ितरस्कार र िनन्दा को िदन!
बालक जन्माउदँा बल नभएकी ी झैं हामी भएका छौं। 4 सनेापितका मा लक
अश्शरूा राजाले उनलाई िजिवत परम भकुो िवषयमा नरा ा कुराहरू भन्न पठाएका
छन।् हुन सक्छ, परमे रले ती सबै कुराहरू सनु्न ु हुन्छ। परम भलुे श लुाई सजाय
िदनहुुनछे यसकारण ती मािनसहरूका लािग ाथर्ना ग र िदनहुोस ्जो अझै िजउँदै
रहकेा छन।्’ ”

5 राजा िहजिकयाहका अिधकारीहरू यशयैाहकहाँ गए। 6 यशयैाहले
ितनीहरूलाई भन,े “ित ो मा लक िहजिकयाहलाई यो सन्दशे दऊेः ‘परम भु
भन्नहुुन्छः अश्शरूका राजाका अिधकारीहरूले मरेो बारेमा गरेका कुराहरूका लािग
डर मान्न ु पदन। 7 म उसमा आत्मा समावशे गराउँदछुै। उनले अफवाह सनु्ने छन।्
त्यसपिछ उनी आफ्नो दशेितर फिकर् ए र भाग्ने छन।् अिन म उनलाई उनको दशेमा
तरवारले िछनाउनछुे।’ ”

अश्शरूका राजा िहजिकयाहलाई फे र चतेाउनी िदन्छन ्
8 सनेापितले सनुे अश्शरूका राजा लाकीशबाट िहडं।े यसकारण सनेापितले

आफ्ना राजालाई लब्नाको िवरू मा लडाइँ गद गरेको पाए। 9 अश्शरूका राजाले
कूशका ितहार्काको िवषयमा एउटा कुखबर सनु।े खबर िथयो, “ितहार्का ित ो
िवरोधमा लडाइँ गनर् आएको छ।”

यसकारण अश्शरूका राजाले िहजिकयाहकहाँ फेरी राजदतू पठाए। अश्शरूका
राजाले ती राजदतूहरूलाई एउटा सन्दशे िदन ु भनी पठाए। उनले यी कुराहरू भनःे
10 “यहूदाका राजा िहजिकयाह यो भन, परमे र जसमािथ ितमीले भरोसा गछ :

‘ितमीलाई धोका िदन्छ उसलाई यो गनर् नदऊे उसले भन्छ अश्शरूका राजाले
यरूशलमेलाई परािजत गन छैनन।् 11 ितमीले ती सबै घट्नाहरू सनुकेा छौ
जो अश्शरूका राजाले अरू सबै दशेहरूिसत गरेका िथए। हामीले ितनीहरूलाई
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पणूर्तः न गय के ितमी बाच्ने छौ? अह!ँ 12 ती दशेहरूका दवेताहरूले आफ्ना
मािनसहरूलाई बचाएनन।् मरेा पखुार्हरूले ितनीहरू सबलैाई शषेपारे। ितनीहरूले
गोजान, हारान, रेसपे र तलस्सारमा बते-एदनेका मािनसहरूलाई खत ्तम गरे।
13 हमातका राजा कहाँ छन?् अपार्दका राजा? रूपवमै शहरका राजा? हनेा
अिन इव्वाका राजा? ितनीहरू सबै नै खतम भए।’ ”

िहजिकयाह परमे रिसत ाथर्ना गछर्न ्
14 िहजिकयाहले राजदतूहरूबाट प लए अिन ितनीहरूलाई पढ।े तब

िहजिकयाह मािथ परम भकुो म न्दरमा गए अिन ितनले परम भकुो साम ु प हरू
िफंजाए। 15 िहजिकयाहले परमे रको सामनु्ने ाथर्ना गरे अिन भन,े “परम भु
इ ाएलका परमे र,त्यो परमे र जो करूब स्वगर्दतूमाझ राजा जस्तो ब भुएको
छ। तपाई परमे र हुनहुुन्छ तपाई मा ै धत का सबै राज्यहरूका परमे र हुनहुुन्छ।
तपाईंले नै स्वगर्हरू र पथृ्वी बनाउन ु भयो। 16 हे परम भ,ु कृपया मरेो कुरा सिुनिदन ु
होस।् परम भ,ु मरेो आखँा खो ल िदन ु होस ् अिन यो प हने ुर् होस ् र शब्दहरू
सन्नहुोस जो सनहरेीबले जीिवत परमे रको अपमान गनर्का लािग पठाएका छन।्
17 हे परम भ,ु यो सत्य हो। अश्शरूका राजाहरूले ती सबै रा हरूलाई खत ्तम
पारे। 18 ितनीहरूले ती रा हरूका दवेताहरूलाई आगोमा फ्याँके। तर ती साँच्चकैा
दवेताहरू िथएनन।् ती केवल काठ र ढुङं्गाका मिूतर्हरू िथए। जसलाई मािनसहरूले
बनाएका िथए। त्यसै कारणले गदार् अश्शरूका राजाहरूले ितनीहरूलाई खत ्तम पानर्
सके। 19 यसथर् अब, हे परम भु हा ा परमे र, हामीलाई अश्शरूका राजाबाट
बचाउनहुोस।् तब धत का सबै राज्यहरूले जान्ने छन, तपाईं परम भु मा परमे र
हुनहुुन्छ।”

20 आमोसका छोरा यशयैाहले िहजिकयाहलाई यो सन्दशे पठाए। उनले भन,े
“परम भु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ: ितमीहरूले म िसत अश्शरूका राजा
सनहे रबको िवषयमा ाथर्ना गय । मलैे ितमीहरूको ाथर्ना सनुकेो छु।

21 “सनहरेीबको िवषयमा परम भकुो सन्दशे यो छ:

‘िसयोनकी कुमारी छोरी सो च्छन ्ितमी महत्वपणूर् छौ।
उनी ित ो हाँसो उडाउँछन।्
यरूशलमेकी छोरी ित ो पी ूँपिछ
आफ्नो टाउको हल्लाउिँछन।्
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22 तर कसले ित ो अपमान गय र हाँसो गय ?
ितमीले कसको िवरू मा कुरा गय ?

ितमी इ ाएलको पिव ताको िवरू मा िथयौ।
ितमीले घमण्ड साथ वहार गय ?

23 ितमीले आफ्ना राजदतूहरू पठायौ परम भकुो अपमान गनर्.
ितमीले भन्यौ, “म सगँै धरैे मरेा रथहरू लई अग्ला पहाडमा आएँ।
म लबानोनको िभ सम्म आएँ। मलैे लबानोनका अग्ला दवेदार रूखहरू

असल सल्लाका रूखहरू ढाल।
म लबानोनको अग्लो भागमािथ गएँ लहलहाउदँो बनमा पसें।

24 मलैे कुवा खनें र अञ्जान ठाउँहरूको पानी िपएँ।
मरेो ख ु ाको पतैालाले
मलै े िम दशेका खोलाहरू सकुाइिदएँ।”

25 त्यो ितमीलाई भनकैे हो तर के ितमीले सनुनेौ परमे रले के भन्नभुयो?
मलैे धरैे अिघ यो योजना गरें

ाचीनकाल दे ख नै मलै े यो योजना गरे।
अिन अब, मलैे यो हुन िदएको छु।

मलैे ितमीलाई सदुढृ शहरहरू भत्काउन िदएँ
अिन ितनीहरूलाई च ानको थु ो बनाएँ।

26 शहरका मािनसहरूमा श िथएन।
मािनसहरू डराएका अिन अल्लमल परेका िथए।

ितनीहरू खतेका रूखपात र घाँस जस्ता झन भए।
ितनीहरू घरका छानामा

उि एका घाँस जस्तै नै भए
अग्लो हुन ु अिघ नै मन।

27 म जान्दछु ितमी किहले बस्छौ
म जान्दछु ितमी किहले लडाइँ गनर् जान्छौ

अिन किहले ितमी घर फिकर् न्छौ।
अिन म जान्दछु

किहले ितमी ममािथ रसाएको हुन्छौ।
28 पक्कै ितमी म सगं रसाएका िथयौ।

मलैे ित ा अिभमानी अपमानका कुराहरू सनु।े
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यसथर् म ित ो नाकमा बल्छी ठोक्छु
र म ित ो मखुमा मरेो लगाम लगाउछुँ।

तब म ितमीलाई चारैितर घमुाउनछुे
र ितमी आएकै बाटो भएर ितमीलाई लजैानछुे।’ ”

िहजिकयाहलाई परमे रको सनं्दशे
29 “यो नै िचन्ह हुनछे, जसले सािबत गछर् म ितमीलाई सहायता गनछु। यस

वषर् ितमी यस्तो अन्न खाने छौ जनु आफै उि नछे। अक वषर्, ितमी यस्तो अन्न
खानछेौ जनु बीउबाट ाकृितक रूपमा बािहर िनस्केको हुनछे। तर ते ो वषर्मा
ितमीले आफैले रोपकेो बीउबाट फलकेो अन्न चलाउनछेौ। ितमीले दाखको बारी
लगाउने छौ र त्यसबाट दाख खानछेौ। 30 यहूदाका प रवारबाट छु एका अिन
छोिडएका मािनसहरू फेरी मौलाउन शरुू गनछन।् 31 िकनभने केही मािनसहरू
बाँचकेा हुनछेन।् ितनीहरू यरूशलमेबाट बािहर िनस्केर जानछेन।् जो मािनसहरू
बाँचकेा हुन्छन ् ती सबै िसयोन डाँडाबाट बािहर िनस्केर जानछेन।् परम भकुो
जोशले यो काम हुनछेा।

32 “यसकारण परम भु अश्शरूका राजाको बारेमा यस्तो भन्नहुुन्छः

‘उ यस शहरमा आउने छैन।
उ यस शहरमा एउटा पिन तीर चलाउनँछैेन।

उ यस शहरमा आफ्नो ढाल ल्याउने छैन।
उ फोहोर माटो को थु ो बनाउने छैन यस शहरका िभन्ताहरूमािथ आ मण

गनछैन।
33 उ त्यही बाटो फिकर् नछे

जनु बाटो आउँछ उ यस शहरमा आउने छैन।
परम भु यसो भन्नहुुन्छ,
34 म यस शहरको रक्षा गनछु अिन यसलाई बचाउनँे छु

म यस्तो आफ्नै लािग गनछु अिन मरेा सवेक दाऊदका लािग गनछु।’ ”
अश्शरूको सनेा न ग रन्छ

35 त्यस राती परम भकुा स्वगर्दतू बािहर िन स्कए अिन अश्शरूको िशिबरका
1,85,000 मािनसहरू मारे। जब मािनसहरू िबहान उठे, ितनीहरूले सबै लाशहरू
दखे।े
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36 यसकारण अश्शरूका राजा सनहरेीबले त्यो ठाउँ छोडे अिन नीनवे फिकर् ए
जहाँ ितनी ब े गदर्थ।े 37 एकिदन सनहरेीब िनसोकका म न्दरमा आफ्नो दवेताको
पजूा ग ररहकेा िथए। उसका छोराहरू अ मलेके र शरेसरेले उनलाई तरवारले
काटेर मारे। त्यसपिछ अ मलेके र शरेसरे भागरे अरारात दशेमा गए। अिन
सनहरेीबका छोरा एसरहद ्दोन उनीपिछ नयाँ राजा भए।

20
िहजिकयाह बीरामी मरणासनमा

1 त्यस समयमा िहजिकयाह िबरामी भए र मरणासनमा िथए। आमोसका छोरा
अगमव ा यशयैाले िहजिकयाहसगँ भटे गरे। यशयैाहले िहजिकयाहलाई भन,े
“परम भु भन्नहुुन्छ, ‘आवशे्यकहरू तयार गर िकनभने ितमी मनछौ। ितमी बाँच्ने
छैनौ।’ ”

2 िहजिकयाहले आफ्नो अनहुार िभ ाितर फकार्ए। उनले परम भलुाई ाथर्न ्
गरे अिन भन,े 3 “परम भ,ु स्मरण गन ुर्होस ्मलै े आफ्नो हृदयकासाथ तपाँइको सवेा
गरें। मलैे त्यही काम गरे जो तपाईंले सही भन्नभुइको िथयो।” त्यसपिछ िहजिकयाह
जोरिसत रून थाल।े

4 यशयैाहले माझको आगँन नाघ्न अिघ परम भकुो सनं्दशे सनु।े परम भलुे
भन्नभुयो, 5 “फकर् अिन मरेा मािनसहरूका अगवुा िहजिकयाहलाई भन। उनलाई
भन, ‘परम भु ित ा पखुार् दाऊदका, परमे र भन्नहुुन्छ मलैे ित ो ाथर्ना सनुकेो छु
अिन मलैे ित ो आसँ ू दखेकेो छु। यसथर् म ितमीलाई िनको पानछु। ते ो िदन, ितमी
परम भकुो म न्दरमा जानछेौ। 6 अिन म ित ो जीवनमा 15 वषर् आय ु थप्नछुे। म
ितमी र यस शहरलाई अश्शरूका राजाको श बाट रक्षा गनछु। म यस शहरको
रक्षा गनछु। म यो सबै मरैे लािग गनछु िकनभने मरेो सवेक दाऊदलाई वचन िदएको
िथएँ।’ ”

7 तब यशयैाहले भन,े “नभेाराको लपे बनाऊ अिन दखुकेो ठाउँमा लगाउ।”
यस कारण ितनीहरूले नभेाराको लपे बनाए अिन त्यसलाई िहजिकयाको दखुकेो

ठाउँमा लगाए। तब िहजिकयाह िनको भए।
8 िहजिकयाहले यशयैाहलाई भन,े “परम भलुे मलाई िनको पान ुर्हुनछे त्यसको

सकेंत के हुनछे अिन मलैे त े ो िदन मािथ परम भकुो म न्दरमा जान ु पनछ?”
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9 यशयैाहले भन,े “ितमी के चाहन्छौ? के छायाँ अगाडी दश पाइला अथवा
पछाडी दश पाइला जाओस?् परम भबुाट ित ो लािग सकेंत यही हो जसले यो
बताउछँ परम भलुे त्यो काम गन ुर्हुनछे जो उहाँले गछुर् भन्नभुएको िथयो।”

10 िहजिकयाहले उ र िदए, “छायाँका लािग तलितर दश पाइल जान ु सिजलो
काम हो। होइन, छायाँलाई दश पाइला पिछ जान ु दऊे।”

11 तब यशयैाले परम भिुसत ाथर्ना गरे र परम भलुे आहाजको खु ड्कलो को
छायाँ दश पाइला पिछ सा र िदनभुयो। यो दश पाइला पिहलकेो स्थानबाट सरेको
िथयो।

िहजिकयाह अिन बाबलेको मािनसहरू
12 त्यस समयमा बलदानका छोरा बरोदक बलदान बाबलेका राजा िथए।

उनले प हरू र एउटा उपहार िहजिकयाहका लािग पठाए। बरोदक बलदानले
यस्तो यसकारण गरे िकनभने उनले सनुकेा िथए िहजिकयाह िबरामी भएका छन।्
13 िहजिकयाहले बाबलेबाट आएका मािनसहरूको स्वागत गरे र ितनीहरूलाई
आफ्नो घरमा भएका सबै बहूमलु्य चीजहरू दखेाए। उनले ितनीहरूलाई आफ्नो
भन्डारमा भएको चाँदी, सनु, मसाला, बहूमलु्य सगु न्धत तले, हितयारहरू र सबै
थोक दखेाइिदए। िहजिकयाहको महल र सम्पणूर् राज्यमा नदखेाएको कुनै पिन थोक
रहने।

14 तब अगमव ा यशयैाह राजा िहजिकयाहसमक्ष आए अिन उनलाई सोध,े
“यी मािनसहरूले के भन?े ियनीहरू कहाँबाट आएका हुन?”

िहजिकयाहले भन,े “ितनीहरू टाढाको दशे बाबलेबाट आएका हुन।”
15 यशयैाहले भन,े “ितनीहरूले ित ो महलमा के दखे?े”
िहजिकयाहले उ र िदए, “ितनीहरूले मरेो महलमा त्यके चीज नै दखे।े मरेो

भन्डार कुनै यस्तो चीज छैन जसलाई मलैे ितनीहरूलाई दखेाँईंन।”
16 तब यशयैाहले िहजिकयाहलाई भन,े “परम भबुाट यो सन्दशे सनु। 17समय

आउँदै छ जब ित ो महलका सबै चीजहरू र ित ा िपता-पखुार्हरूले थपुारेका सबै
चीजहरू बाबलेमा लिगनछेन।् केही पिन छोिडने छैन। परम भु यस्तो भन्नहुुन्छ।
18 बाबलीहरूले ित ो छोराहरूलाई लग्नछेन।् अिन ित ा छोराहरू बाबलेका
राजाको महलमा नपुसंक हुनछेन।्”
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19 तब िहजिकयाहले यशयैाहलाई भन,े “परम भकुो यो सन्दशे रा ो छ।”
(िहजिकयाहले यस्तो पिन भन,े “त्यो रा ो हो यिद मरेो जीवन कालमा साँच्चो
शा न्त हुनछे।”)

20 सबै महान कामहरू जो िहजिकयाहले गरे जसमा तलाऊ काम र शहरमा
पानी ल्याउन कूलोहरू बनाउने काम छन ् सबको िवषयमा यहूदाका राजाहरूको
इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ। 21 िहजिकयाहको मतृ्यभुयो अिन उनलाई
उनका िपता-पखुार्हरूसगँै गािडयो। अिन िहजिकयाहको छोरा मनश्शे उनीपिछ नयाँ
राजा भए।

21
मनश्शे यहूदाका कुशासन शरुू गछर्न ्

1 मनश्शे बा वषर्का िथए जब उनले शासन शरुू गरे। उनले यरूशलमेमा 55
वषर् शासन गरे। उनको आमाको नाउँ हपे्सीबा िथयो।

2 मनश्शलेे ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे नरा ो भन्नभुएको िथयो।
मनश्शलेे अरू मािनसहरूले गरे जस्तै डरलाग्दा कामहरू गरे। (अिन परम भलुे
ती रा हरूलाई आफ्ना दशे छोडन ु वाध्य गराउनभुयो जब इ ाएलीहरू आए।)
3 मनश्शलेे अग्लाठाउँहरू फे र बनाए जसलाई उनका िपताले भत्काएका िथए।
मनश्शलेे बालका लािग वदेीहरू पिन बनाए अिन अशरेा खाँबो िनमार्ण गरे जसरी
इ ाएलका राजाले गरेका िथए। मनश्शलेेआकाशका ताराहरूको पजूा गरे अिन सवेा
गरे। 4मनश्शलेे परम भकुो म न्दरमा असत्य दवेताहरूको पजूा गनर् वदेीहरू बनाए।
(यो त्यही ठाउँ हो जसको बारेमा परम भु बोल्न ु हुन्थ्यो जब उहाँले भन्नभुयो, “म
मरेो नाउँ यरूशलमेमा रा छुे।”) 5मनश्शलेे परम भकुो म न्दरको दइुवटा आगँनमा
अकाशका ताराहरूका लािग वदेीहरू बनाए। 6 मनश्शलेे आफ्नो छोराको ब ल िदए
अिन यसलाई वदेीमािथ जलाए। मनश्शलेे भिवष्य जान्नकालािग धरैे तरीकाहरू
योग गरे। उनले भतू- ते र िपशाचहरूसगँ समपर्क रा े मािनसहरू अिन तं -

मं गनहरूलाई भटेे।
मनश्शलेे ित कामहरू बिढभन्दा बढी गरे जसलाई परम भलुे नरा ो भन्नभुएको

िथयो। यसले परम भलुाई रीस उठायो। 7 मनश्शलेे अश्तारोत दवेीको मिूतर्
बनाए। उनले मिूतर्लाई म न्दरमा स्थािपत गरे। परम भलुे दाऊद द दाऊदका
छोरा सलुमेानलाई यस म न्दरको िवषयमा भन्नभुएको िथयो, “इ ाएलका सबै
शहरहरूमध्ये मलै े यरूशलमेलाई चनुकेो िथएँ। म यरूशलमेको म न्दरमा आफ्नो
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नाउँ सदाका लािग रा छुे। 8 म इ ाएलका मािनसहरूलाई किहल्यै पिन भिूम
छोड्न वाध्य गराउने छैन जनु मलैे उनका िपता-पखुार्हरूलाई िदएको िथएँ। म
मािनसहरूलाई ितनीहरूको आफ्नो दशेमा ब िदनछुे यिद ितनीहरू मलैे िदएको
आदशेहरू पालन गछर्न ्र मरेो सवेक मोशाले िदएको िशक्षा पालन गछर्न।्” 9 भनें
तर मािनसहरूले परमे रको कुरा सनुनेन।् मनश्शलेे इ ाएली आउन अिघ कनानमा
ब े सबै रा हरूले गरेको भन्दा बढी दषु्कमर् गरे। अिन परम भलुे ती रा हरूलाई
खतम पान ुर्भयो जब इ ाएलका मािनसहरू त्यो भिूममा आए।

10 परम भलुे यी कुराहरू भन्नको लािग आफ्ना सवेक अगमव ाहरूलाई
योग गन ुर्भयोः 11 “यहूदाका राजा मनश्शलेे उनी अिघका एमोरीहरूले भन्दा

बढी घिृणत र दषु्कमर् गरे। मनश्शलेे दवेी दवेताका मिूतर्हरूले गदार् यहूदालाई पिन
पाप गनर् लगाए। 12 यसथर् इ ाएलका परम भु भन्नहुुन्छ सनु, ‘म यरूशलमे
र यहूदामा धरैे सकंट ल्याउनछुे जसले यस िवषयमा सनु्नहेरू छक्क पनछ।
13 म साम रयाको नाप्ने सीमा रेखा र आहाबको प रवारलाई नाप्ने साहुल
यरूशलमेसम्म िफजाउनछुे। एउटा मािनसले थाल माझ्छ र यसलाई घोप्टाउँछ।
त्यतै म यरूशलमेलाई ग रिदनछुे। 14 तर म मरेो बाँकी मिनसहरूलाई छोडनछुे।
म ितनीहरूलाई ितनीहरूका श लुे परािजत गयार्नछुे। ितनीहरूका श हुरूले
ितनीहरूलाई बन्दी बनाउनछेन।् ितनीहरू सिैनकहरूलेय ु को बलेामा पाउने बहुमलू्य
चीजहरू जस्तै हुनछेन।् 15 म यस्तो गनछु िकनभने मरेा मािनसहरूले मलैे गल्ती
हो भनकेो काम गरे। ितनीहरूले मलाई रीस उठाउने काम िम बाट ितनीहरूका
िपता-पखुार्हरू िनस्केको िदनदे ख गरेका छन।् 16 अिन मनश्शलेे धरैे िनद ष
मािनसहरूलाई मारे। उनले यरूशलमेमा एक छेऊदे ख अक छेउसम्म रगतले भरे
अिन ती सबै पाप कामहरूको अित र छन ज्सले यहूदालाई पाप काम गनर् लगाए।
मनश्शलेे यहूदालाई ती कामहरू गनर् लगाए जसलाई परम भलुे नरा ो भन्न ु भएको
िथयो।’ ”

17सबैकामहरू जो मनश्शलेे गरे जस्मा उनले गरेको पाप कामहरू पिन छ जस्को
िवषयमा यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ। 18 मनश्शकेो
मतृ्य ुभयो अिन उनलाई उनका पखुार्हरूसगँै गािडयो। मनश्शलेलेाई उनको महलको
बगैंचामा गािडयो। यसलाई, “उज्जाको बगैंचा” भिनन्थ्यो। मनश्शकेा छोरा आमोन
उनीपिछ नयाँ राजा भए।

आमोनको छोटो शासन
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19 आमोन 22 वषर्का िथए जब उनले शासन शरुू गरे। उनले यरूशलमेमा दइु
वषर् शासन गरे। उनको आमाको नाउँ मशलूमेते िथयो जो योत्बाका हारूसकी छोरी
िथइन।्

20 आमोनले आफ्ना िपता मनश्शे जस्तै ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे
नरा ो भन्नभुएको िथयो। 21 आमोनले आफ्ना िपता जस्तै जीवन यापन गरे।
आमोनले ती दवेमतू हरूको पजूा र सवेा गरे जसलाई उनका िपताले गरेका िथए।
22आमोनले आफ्ना पखुार्हरूका परम भ,ु परमे रलाई त्यागे अिन परम भलुे चाहे
जस्तो जीवन यापन गरेनन।्

23 आमोनका सवेकहरूले उनको िवरोधमा ष न् गरे अिन उनको आफ्नो
महलमा नै उनको हत्या गरे। 24 साधारण मािनसहरूले ती सबै अिधकारीहरूको
हत्या गरे जसले राजा आमोनको िवरोधमा ष न् गरेका िथए। त्यसपिछ
मािनसहरूले आमोनका छोरा योिशयाहलाई उनीपिछ नयाँ राजा बनाए।

25आमोनले गरेको अरू कामहरूको िवषयमा यहूदाका राजाहरूको इितहासको
पसु्तकमा ले खएको छ। 26 आमोनलाई उज्जाका बगचैामा उनको िचहानमा
गािडयो। आमोनका छोरा योिशयाह नयाँ राजा भए।

22
योिशयाह यहूदामा आफ्नो शासन शरुू गछर्न ्

1योिशयाह आठ वषर्का िथए जब उनले शासन शरुू गरे। उनले यरूशलमेमा 33
वषर् शासन गरे। उनको आमाको नाउँ यदीदा िथयो जो बोसकतका अदायाकी छोरी
िथइन। 2 योिशयाहले ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे सही भन्नभुएको िथयो।
योिशयाहले आफ्ना पखुार् दाऊद जस्तै परमे रकोको अनसुरण गरे। योिशयाहले
परमे रको वचनको पालन गरे उनले त्यही गरे जो परमे रले चाहाँन ुभएको िथयो।

योिशयाह म न्दरको ममर्त गन आदशे िदन्छन ्
3 योिशयाह राजा भएको अठार ौं वषर्मा, उनले मशलु्लामका छोरा जाित

असल्याहको छोरा, शापानलाई सिचव बनाएर र उनलाई परम भकुो म न्दरमा
पठाए। योिशयाहले भन,े 4 “ धान पजूाहारी िह ल्कयाहकहाँ जाऊ। उनलाई भन,
मािनसहरूले परम भकुो म न्दरमा चढाएको धन उनले लन ु पछर्। ारपालकहरूले
मािनसहरूबाट त्यो धन स ह गरेका िथए। 5 पजूाहारीहरूले त्यो धन परम भकुो
म न्दर ममर्त गनर् मा कम हरूलाई िदएर योग गन ुर् पछर्। पजूाहारीहरूले त्यो धन
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परम भकुो म न्दरको काम हरेचाह गन मािनसहरूलाई िदएर उपयोग गन ुर् पछर्।
6 त्यो धन िसकम , डकम र ढुङं्गाकाट्नहेरूमा योग गन ुर् पछर्। अिन त्यो धन
काठ िकन्न ु अिन ढुङं्गा काट्नमुा खचर् गन ुर् पछर् जो म न्दरमा ठोक्न चािहन्छ।
7 रूिपयाँ गन्ती नगन ुर् जो ितमी कम हरूलाई िदन्छौ। ती कम हरूलाई िव ास गनर्
सक्न ु पछर्।”

म न्दरमा पाइएको िविधको पसु्तक
8 धान पजूाहारी िह ल्कयाहले सिचव शापानलाई भन,े “सनु, परम भकुो

म न्दरमा मलैे वस्थाको पसु्तक पाएँ।” िह ल्कयाले पसु्तक शापानलाई िदए अिन
शापानले त्यो पढ।े

9 सिचव शापान राजा योिशयाहकहाँ गए अिन उनलाई के भयो भन।े शापनले
भन,े “तपाईका सवेकहरूले सबै धन सं ह गरेका छन ् जो म न्दरमा िथयो।
ितनीहरूले त्यो परम भकुो म न्दरको काम हरेचाह गन मािनसरूलाई िदए।” 10 तब
सिचव शापानले राजालाई भन,े “अिन िह ल्कयाह पजूाहारीले त्यो पसु्तक मलाई
पिन िदए।” तब शापानले राजाका लािग पसु्तक पढे र सनुाए।

11 जब राजाले वस्थाको पसु्तक का शब्दहरू सनु,े उनले आफूलाई उदास
र अशान्त दखेाउन आफ्ना लगुाहरू च्यात।े 12 तब राजाले पजूाहारी िह ल्कयाह
शापानका छोरा अहीकाम, मीकायाहका छोरा अक्बोर, सनेाका सिचव शापान
तथा राजाको सवेक असायाहलाई िदए। 13 राजा योिशयाहले भन,े “जाऊ अिन
परमे रलाई सोध हामीले के गन ुर् पछर्? परम भलुाई मरेो िन म्त, मािनसहरूको
िन म्त तथा सम्पणूर् यहूदाको िन म्त सोध। पाइएको पसु्तकका शब्दहरूको िवषयमना
सोध। परम भु हामीिसत रसाउन ु भएको छ। िकन? िकनभने हा ा पखुार्हरूले यस
पसु्तकका शब्दहरू सनुनेन।् ितनीहरूले सबै आदोशहरू पालन गरेनन ्जो हा ोलािग
ले खएका िथए।”

योिशयाह र अगमवािदनी हुल्दा
14 यसकारण पजूाहारी िह ल्कयाह, अहीकाम, अक्बोर, शापान र असायाह

हुल्दा आइमाई अगमव ा कहाँ गए। हुल्दा हहर्सको नाती, ितक्बाको छोरा
शाल्लमूकी प ी िथइन।् उ पजूाहारीको लगुाफाटा हरेचाह गथ्य । हुल्दा
यरूशलमेको दो ो खण्डमा ब े गर्िथन।् ितनीहरू हुल्दािसत कुरा गरे।

15 तब हुल्दाले ितनीहरूलाई भिनन, “परम भु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छः
त्यो मािनसलाई भन जसले ितमीलाई मकहाँ पठाएका छ। 16 ‘परम भु यस्तो
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भन्नहुुन्छ म यस ठाउँ र यहाँका मािनसहरूमािथ सकंट ल्याउदँछुै। यी सकंटहरू
पसु्तकमा उ ल्ल खत छन ज्सलाई यहूदाका राजाले पढ।े 17यहूदाका मािनसहरूले
मलाई छोडे अिन अरू दवेताहरूका लािग धपूब ल बाल।े ितनीहरूले मलाई रीस
उठाए। ितनीहरूले धरैे दवेमिूतर्हरू बनाए। त्यसै कारणले गदार् म यस ठाउँको
िवरोधमा आफ्नो रीस दखेाउनछुे। मरेो रीस आगो जस्तो हुनछे जसलाई थाम्न सिकने
छैन।’

18-19 “यहूदाका राजा योिशयाहले ितमीलाई परम भबुाट सल्लाह लन भनी
पठाए। योिशयाहलाई यी कुरा भनः ‘परम भु इ ाएलका परमे रले भन्नभुएका
शब्दहरू ितमीले सनु्यौ। यस ठाउँ र यहाँ ब े मािनसहरूको िवषयमा मलैे भनकेो
ितमीले सनु्यौ ित ो हृदय कमलो िथयो। ितमीले दःुख मान्यौ जब ती कुरा सनु्यौ मलैे
भनें यस ठाउँमा डरलाग्दो घटनाहरू हुनछे (यरूशलमे) ितमीले आफ्नो दःुख दखेाउन
आफ्नो लगुा च्यात्यौ अिन ितमी रून थाल्यौ। यसकैारण मलैे ित ो कुरा सनु।े’
परम भु यस्तो भन्नहुुन्छ। 20 ‘म ितमीहरूलाई आफ्ना पखुार्हरूकहाँ लएर जानछुे।
ितमीहरू मनछौ अिन शा न्तसगँ िचहानमा जाने छौ। यसकारण ित ा आखँाले सबै
सकंटहरू दे े छैनन ्जो म यस ठाउँ यरूशलमेमा ल्याउदँै छु।’ ”

त्यसपिछ पजूाहारी िह ल्कयाह, अहीकाम, अक्बोर, शापान अिन असायाहले
यो सन्दशे राजालाई भन।े

23
मािनसहरू िविध-िवधान सनु्दछन ्

1 राजा योिशयाहले यहूदा यरूशलमेका सबै अगवुाहरूलाई आउनु अिन
उनीहरूसगँ भटे गन ुर् भनी बताए। 2 तब राजा मािथ परम भकुो म न्दरमा
गए। यहूदाका सबै मािनसहरू तथा यरूशलमेमा ब े मािनसहरू उनीसगँै गए।
पजूाहारीहरू, अगमव ाहरू अिन सबै मािनसहरू तल्लो तहदे ख मािथल्लो
तहसम्मका उनीसगँ गए। तब उनले करारको पसु्तक पढ।े यो वस्थाको पसु्तक
िथयो जो म न्दरमा पाइएको िथयो। योिशयाहले पसु्तक पढे जसले गदार् अरू सबै
मािनसहरूले सनु्न सकून।्

3 राजा खाँबोको छेउमा उिभएर अिन परम भिुसत करार गरे। उनले परम भलुाई
अनसुरण गन अिन उहाँका आदशेहरू, िनयमहरू तथा उहाँका िविधहरू पालनगन
वचन िदए। उनले यो सब आत्मा र हृदयका साथ गन वचन िदए। उनले यस
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पसु्तकमा ले खएका वचन पालन गन वचन िदए। सबै मािनसहरू राजाले गरेको
करारलाई समथर्न गरेको दखेाउन उिभए।

4 तब राजाले धान पजूाहारी िह ल्कयाह, अरू पजूाहारीहरू तथा
ारपालकहरूलाई बाल दवेता, अशरेा दवेी तथा आकाशका ताराहरूको सम्मानका

लािग बनाइएका थाल र चीज हरू परम भकुो म न्दरबाट बािहर िनकाल्ने आदशे
िदए। त्यसपिछ योिशयाहले ती कुराहरूलाई यरूशलमेबािहर िक ोन खोल्साको
खतेमा जलाए। तब ितनीहरूले खरानी बतेलेमा लग।े

5 यहूदाका राजाहरूले साधारण मािनसहरूलाई पजूाहारीको रूपमा सवेा गनर्का
लािग िनय ु गरे। यी मािनसहरू हारूनका सन्तानहरू िथएन। झ ू ा परुोिहतहरूले
यहूदाका त्यके शहरहरू अिन यरूशलमेका व रप रका सबै शहरहरूका अग्ला
ठाउँहरूमा धपूब ी बाल।े ितनीहरू बाल दवेता, सयूर्, चन् , नक्ष को पजूा र
आकाशका तारा-मण्डलहरूलाई धपूब ी बाल्ने गदर्थ।े तर योिशयाहले ती झ ू ा
पजूाहारीहरूलाई रोके।

6 योिशयाहले परम भकुो म न्दरबाट अश्तारोत दवेीको खाँबो हटाए। उनले
अश्तारोत खाँबोलाई िक ोन उपत्यकामा शहर बािहर लगे अिन त्यसलाई त्यहाँ
जलाए। तब उनले डढकेो भागलाई धलूो बनाए अिन साधारण मािनसहरूको
िचहानमािथ छिकर् िदए।

7 तब राजा योिशयाहले परुूषगामीहरूको घर भत्काए जो परम भकुो म न्दरमा
िथयो। आइमाईहरू पिन ती घरहरू योग गदर्थे अिन असत्य दवेी अश्तारोतको
सम्मान गनर्का लािग पालको छानो बनाउनँे गदर्थ।े

8-9 योिशयाहले यहूदाका शहरहरूबाट सबै पजूाहारीहरूलाई िनकाल।े उसले
ती पजूाहारीहरूले धपू जलाउने उच्च ठाउँहरू गबेादे ख बशेवासम्मलाई अपिव
तलु्याइिदए। योिशयाहले यहोशकूो दे पे को ार भएको उच्च ठाउँ भत्काइिदए।
(यहोश ू त्यस शहरको शासक िथए।) तर पजूारी जो उच्च ठाउँहरूमा ब ल चढाउने
गदर्थे ितनीहरू यरूशलमेमा परम भकुो वदेीमा आएनन।् त्यसको स ामा ितनीहरूले
सधारण मािनसहरूसगं अखमीरे रोटी खाए।

10 तोपते िहन्नोमको छोराको उपत्यकामा एउटा ठाउँ िथयो जहाँ मािनसहरू
आफ्ना नानीहरू मान गदर्थे अिन असत्य दवेता मोलकेको सम्मानमा ितनीहरूलाई
ब ल चडाउनँे गदर्थ।े योिशयाहले त्यो ठाउँ भत्काए जसले गदार् मािनसहरूले त्यो
ठाउँ फेरी योग गनर् नसकुन।् 11 िबतकेो समयमा यहूदाका राजाहरूले परम भकुो
म न्दरको ारमा केही घोडा अिन रथहरू राखकेा िथए। यो नातान मलेके नाउँ भएका
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एक जना महत्वपणूर् अिधकारीको कोठाको छेऊमा िथयो। घोडा अिन रथहरू सयूर्
दवेताको सम्मानका लािग िथए योिशयाहले घोडाहरू हटाए अिन रथहरू जलाए।

12 िबतकेो समयमा यहूदाका राजाहरूले आहाजको महलको छाना मािथ
वदेीहरू बनाएका िथए। राजा मनश्शलेे पिन परम भकुो म न्दरको दईुवटा
आगँनहरूमा वदेीहरू बनाएका िथए। योिशयाहले ती सबै वदेीहरू भत्काए र
भाँिचएका टु ाहरू िक ोन बेंसीमा फ्याँिकिदए।

13 िबतकेो समयमा राजा सलुमेानले यरूशलमे निजक िवध्वसंक पहाडमािथ
केही अग्ला ठाउँहरू बनाएका िथए। अग्ला ठाउँहरू त्यस पहाडको दिक्षणितर िथए।
राजा सलुमेानले सीदोनका मािनसहरूले पजूा गन डरलाग्दो चीज अश्तोरोतको
सम्मानमा ती पजूा स्थलहरू मध्ये एउटा बनाए। राजा सलुमेानले मोआबका
मािनसहरूले पजूा गन डरलाग्दो चीज कमोशको सम्मानमा पिन एउटा वदेी बनाए।
र राजा सलुमेानले अम्मोनीहरू मािनसहरूले पजूा गन डरलाग्दो चीज िमल्कोमको
सम्मानमा पिन एउटा अग्लो ठाउँ बनाए। तर राजा योिशयाहले ती सबै पजूाका
स्थलहरू अपिव बनाइिदए। 14 राजा योिशयाहले सबै स्मिृत स्तम्भहरू अिन
अश्तारोत खाँबोहरू भाच।े तब उनले मारेका मािनसहरूका हाडहरू त्यस ठाउँमा
छरे।

15 योिशयाहले बतेलेमा अग्लो ठाउँ र वदेी पिन भत्काए। नबातका छोरा
यारोबामले यो वदेी बनाएका िथए। यारोबामले इ ाएललाई पाप गनर् लगाएका िथए।
योिशयाहले अग्लो ठाउँ भत्काएर जलाईिदए। योिशयाहले ढुङ्गाहरूका वदेी टु ा-
टु ा पारे। त्यसपिछ उनले त्यसलाई धलूो िपठो पारे। र उनले अशरेा खाँबोलाई
जलाए। 16 योिशयाहले चारैितर हरेे र उसले पहाडमा िचहानहरू दखे।े उनले
मािनसहरू पठाए र ितनीहरूले िचहानहरूबाट हाड िनकाल।े तब उनले वदेीमािथ
हाड जलाए। यसरी योिशयाहले वदेीलाई अपिव तलु्याए। यो घटना परमे रका
जनले भनकेो जस्तै भयो। परमे रका जनले यो कुराहरू घोषणा गरे जब यारोबाम
वदेीको छेउमा उिभएका िथए।

त्यसपिछ योिशयाहले चारैितर हरेे र उसले परम भकुो मािनसको िचहान दखे।े
17 योिशयाहले भन,े “मलैे दखेकेो त्यो स्मारक के हो?”
त्यस शहरका मािनसहरूले उनलाई भन,े “यो परमे रका जनको िचहान हो

जो यहूदाबाट आएका िथए। यी परमे रका मािनसहरूले यी कुराहरूको िवषयमा
अगमवाणी गरेका िथए जो ितमीले बतेलेको वदेीमा गरेका छौ।”
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18 योिशयाहले भन,े “परमे रको जनलाई एक्लै छोिडदऊे। उनका
ह ीहरू निनकाल।” यसथर् ितनीहरूले उनका ह ीहरू र साम रयाबाट आएका
अगमव ाहरूका ह ीहरूलाई छोिडिदए।

19 योिशयाहले सामरीयाका शहरहरूमा भएका अग्ला ठाउँहरूका म न्दरहरू
पिन सबै भत्काए। इ ाएलका राजाहरूले ती म न्दरहरू बनाएका िथए। र त्यसले
परम भलुाई रीस उठायो। योिशयाहले बतेलेमा पजूा स्थलहरू भत्काए जस्तै ती
म न्दरहरू भत्काएका िथए।

20 योिशयाहले अग्ला ठाउँहरूका सबै पजूाहारीहरूलाई मारे जो सामरीयामा
िथए। उनले ती वदेीहरूमा भएका पजूाहारीहरूलाई मारे। यस कार पजूाका ती
स्थलहरू शषे पारे। त्यसपिछ उनी यरूशलमे फिकर् ए।

यहूदाका मािनसहरू िनस्तार पवर् मनाउछँन ्
21 तब राजा योिशयाहले सबै मािनसहरूलाई आदशे िदए। उनले भन,े

“ितमीहरूको परम भु आफ्ना परमे रका लािग िनस्तार पवर् मनाऊ। करारको
पसु्तकमा ले खए जस्तै गर।”

22 मािनसहरूले िनस्तार चाड यसरी मनाएका िथएनन ् जनु िदनदे ख
न्यायाधीशहरूले इ ाएलमा शासन गनर् थाल।े इ ाएलका कुनै राजा अथवा यहूदाका
कुनै पिन राजाले िनस्तार चाड यसरी भब्य रूपमा मनाएका िथएनन।् 23 ितनीहरू
योिशयाह राजा हुदँा अठारहौं वषर्मा यो िनस्तार चाड परमे रका लािग मनाए।

24 योिशयाहले धामी झाँि , जादगुर, गहृ दवेता, दवेमिूतर्हरू अिन यहूदा तथा
यरूशलमेमा मािनसहरूले पजूा गन सबै डरलाग्दा चीजहरू नाश पारे। योिशयाहले
यस्तो काम िह ल्कयाह पजूाहारीले परम भकुो म न्दरमा पाइऐको पसु्तकमा
ले खएको िविध पालन गनर्का लािग गरे।

25 योिशयाह जस्ता राजा पिहले किहले िथएनन ्योिशयाह आफ्नो सम्पणूर् हृदय,
आफ्नो सबै आत्मा तथा आफ्नो सबशै का साथ परम भु ितर फक। कुनै राजाले
मोशाको वस्थाहरू योिशयाह जस्तै अनसुरण गरेनन।् अिन त्यस समय दे ख
योिशयाह जस्ता कुनै राजा भएनन।्

26 तर परम भु यहूदाका मािनसहरूसगँ रसाउन छोडन ु भएन। मनश्शलेे
गरेको सबै कामहरूका लािग परम भु अझै ितनीहरूसगँ रसाउनभुएको िथयो।
27परम भलुे भन्नभुयो, “मलैे इ ाएलका मािनसहरूलाई ठाउँ छोडन बाध्य (जोड)
गराएँ। म यहूदासगँ पिन त्यस्तै गनछु। म यहूदालाई मरेो दिृ बाट िनका ल िदनछुे
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म यरूशलमेलाई त्याग्नछुे। हो, मलैे त्यस शहरलाई रोजें। म यरूशलमेमा म न्दरको
बारेमा कुरा गद िथएँ जब मलैे भनें, ‘मरेो नाउँ त्यहाँ हुनछे।’ तर यस म न्दरलाई म
त्यािगिदनछुे।”

28 सबै अरू कामहरू जो योिशयाहले गरे, यहूदाका राजाहरूको इितहास
पसु्तकमा ले खएका छन।्

योिशयाहको मतृ्य ु
29 योिशयाहको शासनकालमा िम का राजा िफरऊन-नकेोले अश्शरूका

राजाको िवरू मा य ु गनर् य ू े टस नदीमा गए। योिशयाह नकेोसगँ भटे गनर् मिग ोया
गए। िफरऊनले योिशयाहलाई दखेे र उनलाई मारे। 30योिशयाहका अिधकारीहरूले
उनको शरीर रथमा राखे अिन उनलाई मिग ोबाट यरूशलमे ल्याए। ितनीहरूले
योिशयाहलाई उनको आफ्नो िचहानमा गाड।े

तब साधारण मािनसहरूले योिशयाहका छोरा यहोआहाजलाई लगे अिन
राज्यिभषके गरे। ितनीहरूले यहोआहाजलाई नयाँ राजा बनाए।

यहोआहाज यहूदाका राजा हुन्छन ्
31 यहोआहाज तईेस वषर्का िथए जब उनी राजा भए। उनले यरूशलमेमा

तीन महीना शासन गरे। उनको आमाको नाउँ हमतूल िथयो, उनी लब्नाका
ियमर्याहकी छोरी िथइन।् 32 यहोआहाजले ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे
गलत भन्नभुएको िथयो। यहोआहाजले ती नै कामहरू गरे जो उनका पखुार्हरूले
गरेका िथए।

33 िफरऊन-नकेोले यहोआहाजलाई हमात दशेको रब्लामा बन्दी बनाए। त्यस
कारण यहोआहाजले यरूशलमेमा शासन गनर् पाएनन।् िफरऊन नकेोले यहूदालाई
100 तोडा चाँदी अिन 10 तोडा सनु िदन ु वाध्य गरए।

34 िफरऊन-नकेोले योिशयाहाका छोरा एल्याकीमलाई नयाँ राजा बनाए।
एल्याकीमले आफ्ना िपता योिशयाहको पद हण गरे। िफरऊन-नकेो एल्याकीमको
नाउँ बद्ली गरेर यहोयाकीम बनाए। अिन िफरऊन-नकेोले यहोआहाजलाई िम बाट
टाढा लग।े यहोआहाज िम मा मरे। 35 यहोयाकीमले िफरऊनलाई चाँदी र सनु
िदए। तर यहोयाकीमले साधारण मािनसहरूलाई कर ितनर् लगाए अिन त्यो धनको
उपयोग िफरऊन-नकेोलाई िदएर गरे। यस कारण त्यके मािनसले आफ्नो भागको
चाँदी र सनु ितय । अिन राजा यहोयाकीमले रूिपयाँ िफरऊन-नकेोलाई िदए।
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36 यहोयाकीम 25 वषर्का िथए जब उनी राजा भए। उनले यरूशलमेमा 11
वषर् शासन गरे। उनको आमाको नाउँ जबीदा िथयो, ितनी रूमाका पदायाहकी छोरी
िथइन।् 37 यहोयािकमले ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे भलू भन्नभुएको
िथयो। यहोयाकीमले त्यही काम गरे जो उनका पखुार्हरूले गरेका िथए।

24
राजा नबकूदनसेर यहूदा आऊँछन ्

1 यहोयाकीमको समयमा बाबलेका राजा नबकूदनसेर यहूदा दशे आए।
यहोयाकीमले तीन वषर्सम्म नबकूदनसे्सरको सवेा गरे। तब यहोयाकीम
नबकूदनसेरको िवरोधमा गए अिन उनको शासनबाट स्वतन् भए। 2 परम भलुे
बाबलेी, अरामी, मोआबलेी तथा अम्मोनीहरूको दललाई यहोयाकीमको िवरोधमा
य ु गनर् पठाउनभुयो। परम भलुे ती दलहरू यहूदालाई न पानर् पठाउनभुयो।
परम भलुे भन्नभुए जस्तै यस्तो भयो। परम भलुे आफ्ना सवेक अगमव ाहरू ती
कुराहरू भन्न पठाउनभुयो।

3 परम भलुे ती कुराहरू यहूदामा हुन ु पछर् भनी आदशे िदनभुयो। यस कार
उहाँले ितनीहरूलाई उहाँको दिृ बाट बािहर गन ुर्हुन्छ। उहाँले यस्तो गन ुर्भयो िकनभने
सबै पाप कामहरू मनश्शलेे गरेका िथए। 4 परम भलुे यस्तो गन ुर्भयो िकनभने
मनश्शलेे धरैे िनद ष मािनसहरूलाई मारे। मनश्शलेे यरूशलमेलाई र ाम्मे बनाए।
र परम भु ती पाप कामहरू क्षमा गनर् तयार िथएनन।्

5 अरू कामहरू जो यहोयाकीमले गरे, यहूदाका राजाहरूको इितहास पसु्तकमा
ले खएको छ। 6 यहोयाकीम मरे अिन उनलाई उनका पखुार्हरूसगँे गािडयो।
यहोयाकीमका छोरा यहोयाकीन उनीपिछ नयाँ राजा भए।

7 बाबलेका राजाले िम को नदी दे ख लएर य ू े टस नदी सम्म सबै जमीन
कब्जा गरे। यो जमीन पिहला िम को अधीनमा िथयो। यसकारण िम का राजाले
िम बढी छोड्न सकेनन।्

नबकूदनसे्सर यरूशलमे दखल गछर्न ्
8 यहोयाकीन 18 वषर्का िथए जब उनले शासन शरुू गरे। उनले यरूशलमेमा

तीन महीना शासन गरे। उनको आमाको नाउँ नहुशाता िथयो, उनी यरूशलमेको
एल्नातानकी छोरी िथएन।्
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9 यहोयाकीनले त्यही काम गरे जसलाई परम भलुे नरा ो भन्न ु भएको िथयो।
उनले त्यही काम गरे जो उनका िपताले गरेका िथए।

10 त्यस समयमा बाबलेका राजा नबकूदनसेरका अिधकारीहरू यरूशलमे
आए अिन उनलाई घरेे। 11 तब नबकूदनसेर, बाबलेका राजाले शहलाई घरेेको
बलेामा आए। 12 यहोयाकीन यहूदाका राजा बाबलेका राजासगँ भटे गनर् बािहर
िन स्कए। यहोयाकीनकी आमा, उनका अिधकारीहरू अगवुाहरू तथा व रस्ट
अिधकारीहरू पिन उनीसगँ गए। तब बाबलेका राजाले यहोयाकीनलाई पि ए।
यस्तो नबकूदनसे्सरको शासनको आठौं वषर्मा भयो।

13 नबकूदनसे्सरले राजाका सबै खजाना र परम भकुो म न्दरको सबै खजाना
लग।े नबकूदनसे्सरले सबै सनुका भाँडाहरू काटेर टु ा-टु ा पारे जनु सलुमेान,
इ ाएलका राजाले परम भकुो म न्दरमा राखकेा िथए। यो परम भलुे भन्नभुए जस्तै
नै भयो।

14नबकूदनसेरले यरूशलमेका सबै मािनसहरूलाई पि ए। उनले सबै अगवुाहरू
तथा अरू पिन मािनसहरूलाई पि ए। उनले 10,000 मािनसहरूलाई लगे अिन
ितनीहरूलाई बन्दी बनाए। नबकूदनसेरले सबै दक्ष कम अिन कारीगरहरूलाई
लग।े साधारण मािनसहरूमा द र बाहके अरू कोही रहनेन।् 15 नबकूदनसेरले
यहोयाकीनलाई बन्दी बनाएर बाबले लग।े नबकूदनसेरले दशेका राजाकी आमा,
उनकी प ीहरू,अिधकारीहरू अिन अगवुा मािनसहरूलाई पिन लग।े नबकूदनसेरले
ितनीहरूलाई यरूशलमेबाट बाबले बन्दीहरूको रूपमा लग।े 16 त्यहाँ 7,000
सिैनकहरू िथयो। नबकूदनसेरले सबै सिैनकहरू र 1,000 दक्ष कम हरू लग।े
यी सबै मािनसहरू ता लम पाएका र य ु का लािग तयार िथए। बाबलेका राजाले
ितनीहरूलाई बन्दीहरूको रूपमा बाबले लग।े

राजा िसदिकयाह
17 बाबलेका राजाले मतन्याहलाई नयाँ राजा बनाए। मतन्याह यहोयाकीनका

काका िथए। उनले ितनको नाउँ बद्ली गरेर िसदिकयाह बनाए। 18 िसदिकयाह
21 वषर्का िथए जब उनले शासन गनर् थाल।े उनले यरूशलमेमा 11 वषर् शासन
गरे। उनको आमाको नाउँ हमतूल िथयो जो लब्नाको ियमर्याहकी छोरी िथइन।्
19 िसदिकयाहले ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे गलत काम भन्नभुएको
िथयो। िसदिकयाहले त्यही काम गरे जो यहोयाकीनले गरेका िथए। 20 परम भु
यरूशलमेमा र यहूदा मािथ सा ै रसाउनभुयो र नै ितनीहरूलाई टाढा पन् ाउनभुयो।
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नबकूदनसेर िसदिकयाहको शासन शषे पाछर्न
िसदिकयाहले िव ोह गरे अिन बाबलेका राजाको आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार

गरे।

25
1 यसकारण नबकूदनसे्सर बाबलेका राजा र उनका सबै सनेाहरू यरूशलमेको

िवरू मा य ु गनर् आए। यो घटना िसदिकयाहको नवौं वषर् राज्यकालको दशौं
महीनाको दशैं िदनमा भयो। नबकूदनसेरका सनेाले शहरको पखार्ल व रप र धरैे घरेा
मचान खडा गरे। उनले शहरको चारैितर माटोको िभ ा बनाए। 2 नबकूदनसेरको
सनेाहरूले िसिदयाह यहूदाका राजाको एघा ौं वषर् नहुञ्जलेसम्म यरूशलमेको
चारैितर बस।े 3 शहरमा अिनकाल िवकराल हुदँै गयो। चौथो महीनाको नवौं िदन
शहरमा साधारण मािनसहरूका लािग अझै खा िथएन।

4 नबकूदनसे्सरका सनेाहरूले अन्तमा शहरको िभ ालाई भत्काए। त्यस रात
राजा िसदिकयाह र उनका सबै सिैनकहरू भाग।े ितनीहरूले गोप्य ार योग गरे
जनु दइु पखार्ल भएर गएको िथयो। यो राजाको बगैंचा भएर गएको िथयो। श कुा
सिैनकहरू शहरको व रप र िथए तर िसदिकयाह र उनका मािनसहरू मरूभिूतको
बाटो भएर भाग।े 5 बाबलेी सनेाहरूले राजा िसदिकयाहलाई प ाए अिन यरीहो
छेऊ उनलाई पि ए। िसदिकयाहाका सबै सिैनकहरूले उनलाई छोडे अिन भाग।े

6 बाबलेीहरूले राजा िसदिकयाहलाई रब्लामा बाबलेका राजा कहाँ लग।े
बाबलेीहरूले िसदिकयाहलाई सजाय िदने िन य गरे। 7 ितनीहरूले िसदिकयाहका
छोराहरूलाई उनकै साम ु मारे। तब ितनीहरूले िसदिकयाहका आखाँहरू िनकाले
ितनीहरूले उनलाई साङ्गलाले बाँध े अिन बाबले पयुार्ए।

यरूशलमेलाई न पा रन्छ
8 नबकूदनसे्सर आफू बाबलेको राजा भएको उन्नाइसौं वषर्को पाँचौ महीनाको

सातौं िदन यरूशलमे आए। नबजूरदान नबकूदनसेरको मखु सिैनकहरूका
अिधकारी िथए। 9 नबजूरदानले परम भकुो म न्दर, राजाको महल र यरूशलमेका
सबै घरहरू जलाए। उनले मखु्य मािनसहरूका घरहरू पिन जलाए।

10 तब नबजूरदानसगँै भएको बाबलेी सनेाहरूले यरूशलमेको व रप रको
पखार्हरू लडाए। 11 नबजूरदानले शहरमा छोिडएका सबै मािनसहरूलाई प ।े
नबजूरदानले बाबलेको राजा समक्ष आत्म समपर्ण गरेका सबै मािनसहरूलाई बन्दीको
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रूपमा लग।े 12 नबजूरदानले साधारण मािनसहरूमा अत्यन्त द र लाई मा त्यहाँ
ब िदए। उनले ितनीहरूलाई ब िदए जसले गदार् ितनीहरू दाख र अन्य बालीको
हरेचाह गनर् सकून।्

13 बाबलेी सिैनकहरूले परम भकुो म न्दरमा भएका सबै काँसाका चीजहरू
टु ा टु ा पारे। ितनीहरूले काँसाको खाँबो, काँसाको गाडी अिन िवशाल काँसाको
खडँ्कुलो टु ायाए। तब ितनीहरूले त्यो सबै काँसा बाबले लग।े 14 बाबलेीहरूले
भाँडाहरू, बले्चाहरू, मोसोदानी, धपूदानीभरू, चम्चीहरू, तथा सबै काँसाका
थालहरू लगे जो परम भकुो म न्दरमा उपयोग ग रन्थ्यो। 15 नबजूरदानले कराही
र थालहरू सबै लग।े उनले सनुले बिनएका सबै चीजहरू सनुका लािग लग।े
अिन उनले सबै चाँदीले बिनएका चीजहरू चाँदीका लािग लग।े 16-17 यसकारण
नबजूरदानले लगःे 2 वटा काँसाका खाँबाहरू। ( त्यके खाँबो 18 हात अग्लो
िथयो। खाँबोमािथका गजरूहरू तीन हात िफट अग्लो िथए। ितनीहरू काँसाको
बनाइएका िथए अिन जालो र दा रमको आकृित जस्ता िथए। दवुै खाँबाहरू
एकै कारको आकृि का िथए।) ठूलो काँसाको खडकँुलो, गाडीहरू जसलाई
परम भकुो म न्दरका लािग सलमेानले बनाएका िथए। यी चीजहरूको काँसा
जोख्दा सा ै नै ग ौ िथयो।

बन्दी बनाइएका यहूदाका मािनसहरू
18 म न्दरबाट नबजूरदानले लगे मखु्य पजूाहारी सरायाह, अकार् पजूाहारी

सपन्याह, तीन जना मािनसहरू जसले वशे ारको सरुक्षा गन गदर्थे ितनीहरूलाई
पिन लग।े

19 अिन शहरबाट नबजूरदानले एउटा अिधकारीलाई लगे जो सिैनकहरूको
मु खया िथए। पाँच जना राजाका सल्लाहकार जो अझै शहरमा नै िथए, एकजना
अध्यक्ष जसले साधारण मािनसहरूलाई य ु को िन म्त जम्मा गथ अिन 60 जना
साधारण मािनसहरू जो अझै शहरमा िथए।

20-21 तब नबजूरदानले यी सबै मािनसहरूलाई हमातको इलाकामा रब्लामा
बाबलेका राजाकहाँ लग।े बाबलेका राजाले ितनीहरूलाई रब्लामा मारे। यसरी
यहूदाका मािनसहरू आफ्नो दशेबाट बन्दीको रूपमा लखे टए।

गदल्याह यहूदाका राज्यपाल
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22 नबकूदनसे्सर बाबलेका राजाले यहूदा दशेमा केही मािनसहरू छोडकेा िथए।
एक मािनस िथए जसको नाउँ गदल्याह िथयो, शापानका छोरा अहीकामका छोरा
िथए। नबकूदनसे्सरले यहूदामा मािनसहरूका राज्यपाल बनाए।

23 सनेाका सनेापितहरू नतन्याहका छोरा ईश्माएल, कारेहका छोरा योहानान,
नतोपातका तन्हमतेका छोरा सरायाह अिन माकाईका छोरा याजन्याह िथए। यी
सनेापितहरू तथा उनका मािनसहरूले थाह पाए, बाबलेका राजाले गदल्यालाई
राज्यपाल बनाए। यसथर् ितनीहरू गदल्याहसगँ भटे गनर् िमस्पा गए। 24 गदल्याहले
यी अिधकारीहरू तथा उनका मािनसहरूलाई शपथ िदए। गदल्याहले ितनीहरूलाई
भन,े “बाबले का अिधकारीहरू िसत डरमान्न ु पदन। यहाँ बस अिन बाबलेका
राजाको सवेा गर। तब ितमीहरूका लािग सबै कुरो ठीक हुनछे।”

25 एलीशामाको नाती नतन्याहको छोरा इश्माएल राजप रवारका िथए। सातौं
मिहनामा इश्माएल अिन उनका दशजना मािनसहरूले गदल्याहमािथ आ मण गरे
अिन िमस्पामा गदल्याह सगँै सबै यहूदीहरू तथा बाबलेीहरूलाई मारे। 26तब सनेाका
अिधकारीहरू अिन सबै मािनसहरू िम भाग।े कम्ती महत्वपणूर् दे ख बढी महत्वपणूर्
भएका त्यके मािनसहरू भागे िकनभने ितनीहरू बाबलेीहरूिसत डराएका िथए।

27 पिछ एबील-मरोदक बाबलेका राजा भए। उनले यहूदाका राजा
यहोयाकीनलाई बन्दीगहृबाट मु ग रिदए। यो घट्ना यहोयाकीन प ाउ परेपिछ,
स ाईस िदन बा ा महीना सैंतीसौं वषर्मा भएको िथयो। यो एबील-मरोदकको
शासनको शरुूको वषर्मा भएको घट्ना हो। 28 एबील- मरोदक यहोयाकीन ित
दयाल ु िथए। उनले बाबलेमा उनीसगँ ब े अरू राजाहरू भन्दा यहोयाकीनलाई धरैे
महत्वपणूर् पद िदए। 29 एबील-मरोदकले यहोयाकीनलाई बन्दीको लगुा लगाउन
बन्द गरे। अिन यहोयाकीनले जीवनको रहल समय त्यके िदन एबील-मरोदकसगँ
एउटै मजेमा बसरे खाए। 30 यस कार राजा एबील मरोदकले यहोयाकीनलाई
रहल जीवनमा त्यके िदन भोजन दान गरे।
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