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१ राजाहरूको पसु्तक
1 जब राजा दाऊद व ृ भए र ितनको उमरे ढ ल्कसकेको िथयो, ितनीहरूले

ितनलाई कम्बल ओढाइिददँा पिन ितनलाई न्यानो हुदँनैथ्यो । 2 त्यसलैे ितनका
सवेकहरूले ितनलाई भन,े “हा ा मा लक राजाको लािग एउटी कन्या केटी खोजौँ
। त्यसले राजाको सवेा गरोस ् र उहाँको वास्ता गरोस ् । त्यसले हा ा मा लक
राजालाई न्यायो पानर् त्यो उहाँिसत सतुोस ् ।” 3 त्यसलैे ितनीहरूले इ ाएलका
सारा िसमानािभ एउटी सनु्दरी ीको खोजी गरे । ितनीहरूले शनूम्मी अबीशगलाई
फेला पारी राजाकहाँ ल्याए । 4 केटी अत्यन्तै सनु्दरी िथइन ्। उनले राजाको सवेा
ग रन ्र ितनको वास्ता ग रन,् तर राजाले उनीिसत सहवास गरेनन ्। 5 त्यस बलेा
हग्गीतका छोरा अदोिनयाहले “म राजा हुने छु” भन्दै आफैलाई उचाले । त्यसलैे
ितनले पचास जना मािनससगँै रथहरू र घोडचढीहरू आफ्नो अिग दगनुर् तयार
पारे । 6 “तैलँ े िकन यस्तो वहार गरेको ?” भनी ितनका िपताले ितनलाई
किहल्यै सोधनेन ् । अदोिनयाह आफै पिन अत्यन्तै सनु्दर मािनस िथए र ितनी
अब्शालोमभन्दा पिछ जन्मकेा िथए । 7 अदोिनयाहले सरूयाहका छोरा योआब
र पजुारी अिबयाथारिसत सरसल्लाह लए । ितनीहरूले अदोिनयाहलाई प ाएर
ितनको मदत गरे । 8 तर पजुारी सादोक, यहोयादाका छोरा बनायाह, नातान
अगमव ा, िशमी, रेई र दाऊदका श शाली मािनसहरूचािह ँ अदोिनयाहतफर्
लागनेन ् । 9 अदोिनयाले एन-रोगलेको छेउमा अव स्थत जोहलेते भन्ने ढुङ्गानरे
भडेा, गोरु र पोिसएका बाछाहरू ब लदान चढाए । ितनले आफ्ना सबै दाजभुाइ,
राजा छोराहरू र यहूदाका सबै मािनसलगायत राजाका सवेकहरूलाई िनमन् णा िदए
। 10 तर ितनले नातान अगमव ा, बनायाह, श शाली मािनसहरू र आफ्ना भाइ
सोलोमनलाई िनमन् णा िदएनन ्। 11 तब नातानले सोलोमनकी आमा बतशबेालाई
यसो भन्दै सोध,े “हा ा मा लक दाऊदलाई थाहै निदई हग्गीतका छोरा अदोिनयाह
राजा भएका छन ्भन्ने कुरा के तपाईंले सनु्नभुएको छैन ?” 12 त्यसकारण, तपाईंले
आफ्नै जीवन र तपाईंका छोरा सोलोमनको जीवन बचाउन सक्नभुएको होस ्भनरे
म अब तपाईंलाई सल्लाह िदन चाहन्छु । 13 राजा दाऊदकहाँ गएर भन्नहोस,् ‘मरेा
मा लक राजा, के तपाईंले आफ्नो सवेकलाई “िन य नै मपिछ ित ो छोराले शासन
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गन छ र त्यो नै मरेो िसहंासनमा ब े छ” भनी तपाईंले मिसत शपथ खानभुएको
होइन र ? त्यसो भए, िकन अदोिनयाहले शासन गद छन ् त ?’ 14 तपाईंले
राजािसत बो लरहनहुुदँा म तपाईंको पिछपिछ िभ आउने छु र तपाईंको कुरा पिु
ग रिदने छु ।” 15 त्यसलैे बतशबेा राजाको कोठामा गइन ् । राजा अत्यन्तै व ृ
भइसकेका िथए, र शनूम्मी अबीशगले राजाको सवेा गद िथइन ् । 16 बतशबेाले
िशर झकुाई राजाको साम ु शा ाङ्ग दण्डवत ्ग रन ्। तब राजाले सोध,े “ितमी के
चाहन् ौ ?” 17 उनले राजालाई भिनन,् “हे मरेा मा लक, परम भु तपाईंका
परमे रको नाउमँा तपाईंले आफ्नी दासीिसत यसो भन्दै शपथ खानभुएको िथयो,
‘िन य नै मपिछ ित ो छोराले शासन गन छ र त्यो नै मरेो िसहंासनमा ब े छ
।” 18 अब हने ुर्होस,् अदोिनयाह राजा भएको छ, र मरेा मा लक हजरुलाई यो
कुरा थाहै छैन । 19 ितनले ठुलो सङ्ख्यामा गोरुहरू, पोिसएका बाछाहरू र भडेा
ब लदान चढाएका छन,् अिन राजाका सबै छोरा, पजुारी अिबयाथार, र सनेापित
योआबलाई िनमन् णा िदएका छन,् तर तपाईंका दास सोलोमनलाई भने िनमन् णा
िदएका छैनन ् । 20 हे मरेा मा लक राजा, हजरुपिछ को िसहंासनमा ब े छ भनी
हजरुबाट थाहा पाउनलाई सारा इ ाएलले हजरुकै तीक्षा ग ररहकेा छन ।् 21न ता
जब हजरु आफ्ना िपता-पखुार्हरूिसत सिुतजानहुुने छ तब म र मरेो छोरो सोलोमनलाई
अपराधीजस्तै ठािनने छ ।” 22 उनी राजािसत बो लरहदँा नातान अगमव ा िभ
आए । 23 सवेकहरूले राजालाई भन,े “नातान अगवम ा आएका छन ्।” ितनी
िभ वशे गरेपिछ ितनले भइँुसम्मे िनहुरेर राजालाई दण्डवत ्गरे । 24 नातानले भन,े
“हे मरेा मा लक राजा, “के हजरुपिछ अदोिनयाह राजा हुने छन ्र ितनी नै हजरुको
िसहंासनमा ब े छन ् भनी हजरुले भन्नभुएको छ र ?’ 25 िकनिक ितनी आज
तल गएका छन,् र ितनले ठुलो सङ्ख्यामा गोरुहरू, पोिसएका बाछाहरू र भडेाहरू
ब लदान चढाएका छन,् अिन ितनले राजाका सबै छोरा, सनेापितहरू र पजुारी
अिबयाथारलाई िनमन् णा िदएका छन ् । ितनीहरू ितनकै साम ु खाँदै र िपउँदै यसो
भन्दै छन,् ‘राजा अदोिनयाह दीघार्य ु होऊन!्’ 26 तर ितनले तपाईंका दास मलाई,
पजुारी सादोक, यहोयादाका छोरा बनायाह र हजरुको दास सोलोमनलाई िनमन् णा
िदएका छैनन ्। 27 हे मरेा मा लक राजा, के हजरुपिछ हजरुको िसहंासनमा को ब े
भनरे हजरुले हामी हजरुका दासहरूलाई जानकारी नै निदई यसो गन ुर्भएको हो र
?” 28 तब राजा दाऊदले जवाफ िदए, “बतशबेालाई फे र मकहाँ बोलाऊ ।” उनी
राजाको उप स्थितमा आएर राजाको साम ुखडा भइन ।् 29 राजाले शपथ खाएर भन,े
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“मरेा सबै सङ्क मा मलाई छुटकारा िदनहुुने परम भकुो नाउमँा शपथ खाएर म
भन्दछु, 30 िक इ ाएलका परमे र परम भकुो नाउमँा मलैे यसो भनी शपथ खाएको
िथएँ, “मपिछ ित ो छोरा सोलोमनले शासन गन छ र त्यो नै मरेो िसहंासनमा ब े
छ ।' आज म यो परुा गन छु ।” 31 तब बतशबेाले भइँुमा िशर झकुाई राजाको
साम ु घ ुडँा टेकेर भिनन,् “मरेा मा लक राजा दाऊद सदासवर्दा दीघार्य ु होऊन!्”
32 राजा दाऊदले भन,े “पजुारी सादोक, नातान अगमव ा र यहोयादाका छोरा
बनायाहलाई मकहाँ बोलाएर ल्याऊ ।” त्यसलैे ितनीहरू राजाको साम ु हािजर भए ।
33 राजाले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूका मा लकका सवेकहरूलाई ितमीहरूसगँै
लजैाओ, र मरेो पिछ सोलोमनलाई राजाको खच्चरमा सवारा गराएर गीहोनसम्म
सगँसगँै लजैाओ । 34 पजुारी सादोक र नातान अगमव ाले ितनलाई इ ाएलमािथ
राजा अिभषके गरून,्अिन तरुही फुकी यसो भननू,् ‘राजा सोलोमन दीघार्य ुहोऊन!्’
35 त्यसपिछ ितमीहरू ितनको पिछपिछ आओ र ितनी आएर मरेो िसहंासनमा ब े
छन ्। िकनिक ितनी मरेो ठाउँमा राजा हुने छन ्। मलैे ितनलाई इ ाएल र यहूदामािथ
शासक िनय ु गरेको छु ।” 36 यहोयादाका छोरा बनायाहले राजालाई जवाफ
िदए, “यस्तै होस!् मरेा मा लक राजाका परमे र परम भलुे यसको पिु गरून ्।
37 जसरी परम भु मरेा मा लक राजािसत हुनभुएको छ, त्यसै गरी सोलोमनिसत
हुनभुएको होस,् र उहाँले मरेा मा लक राजा दाऊदको िसहंासनभन्दा सोलोमनको
िसहंासन उच्च पान ुर्भएको होस ्।” 38 त्यसलै,े पजुारी सादोक, नातान अगमव ा,
यहोयादाका छोरा बनायाह र करेतीहरूसाथै पलेथेीहरू तल झरे अिन सोलोमनलाई
राजा दाऊदको खच्चरमा सवार गराएर गीहोनमा ल्याए । 39 पजुारी सादोकले
पालबाट तले रा े िसङ लई सोलोमनलाई तलेले अिभषके गरे । त्यसपिछ
ितनीहरूले तरुही फुके, अिन सबै मािनसले भन,े “राजा सोलोमन दीघार्य ु होऊन!्”
40 तब सबै मािनस ितनको पिछपिछ लाग,े अिन मािनसहरूले बाँसरुी बजाउदँै
बडो आनन्द मनाए । ितनीहरूको हल्लाले जिमनै थक्य । 41 अदोिनयाह र
ितनीिसत भएका सबै पाहुनाले खाइसक्ने िबि कै यो खबर सनुे । योआबले तरुहीको
आवाज सनुपेिछ ितनले भन,े “सहरमा िकन हल्ला हुदँै छ ?” 42 ितनी बो लरहदँा
पजुारी अिबयाथार का छोरा जोनाथन आइपगुे । अदोिनयाहले भन,े “िभ आऊ,
िकनिक ितमी योग्य मािनस हौ र ितमीले शभु खबर ल्याउछँौ ।” 43 जोनाथनले
अदोिनयाहलाई जवाफ िदए, “हा ा मा लक राजा दाऊदले सोलोमनलाई राजा
बनाउनभुएको छ, 44 र राजाले ितनीिसतै पजुारी सादोक, नातान अगमव ा,
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यहोयादाका छोरा बनायाह र करेतीहरूसाथै पलेथेीहरूलाई पठाउनभुएको छ ।
ितनीहरूलेसोलोमनलाई राजाको खच्चरमा सवार गराएका छन ।् 45पजुारी सादोक
र नातान अगमव ाले गीहोनमा सोलोमनलाई राजा अिभषके गरेका छन,् अिन
ितनीहरू त्यहाँबाट रमाउँदै आएका छन ् । सहरमा त्यसकैो हल्ला हो । तपाईंले
सनु्नभुएको आवाज त्यही नै हो । 46साथ,ै सोलोमन राज्यको िसहंासनमा बिसरहकेा
छन ्। 47 यसबाहके, राजाका सवेकहरू हा ा मा लक राजा दाऊदलाई यसो भन्दै
आिशष ् िदन आए, 'हजरुका परमे रले सोलोमनको नाउँ हजरुको भन्दा उ म
बनाऊन ् र हजरुको भन्दा ितनको िसहंासन महान ् बनाऊन ् ।' त्यसपिछ राजाले
पलङ्गमा नै दण्डवत ् गरे । 48 राजाले यसो पिन भन,े 'इ ाएलका परमे र
परम भु धन्यका होऊन ्जसले आजको िदन मरेो िसहंासनमा एक जना लाई
रा भुएको छ जनु मरैे आखँाले दखेकेा छन'् ।” 49 त्यसपिछ अदोिनयाहका सबै
पाहुना अत्यन्तै डराए । ितनीहरू उठेर आ-आफ्नो बाटो लागे । 50 अदोिनयाह
सोलोमनदे ख डराएर उठे अिन गएर वदेीका िसङहरू समाते । 51 त्यसपिछ
सोलोमनलाई यसो भिनयो, “हने ुर्होस,् अदोिनयाह राजा सोलोमनदे ख डराएका
छन,् िकनिक ितनले यसो भन्दै वदेीका िसङहरू समातकेा छन,् ‘राजा सोलोमनले
आफ्ना दासलाई तरवारले नमारून भ्नी उहाँले पिहले मिसत शपथ खानभुएको होस'्
।” 52 सोलोमनले भन,े “ितनले आफैलाई योग्य मािनस सािबत गरे भने ितनको
इच्छािवना एउटा रौँ पिन भइँुमा झन छैन, तर ितनमा द ु ता पाइयो भने ितनी मन छन ्
।” 53 त्यसलैे राजा सोलोमनले मािनसहरू पठाए जसले अदोिनयाहलाई वदेीबाट
लएर आए । ितनी आएर राजा सोलोमनलाई दण्डवत ्गरे, र सोलोमनले ितनलाई

भन,े “ित ो घरमा जाऊ ।”

2
1 दाऊदको मन िदन निजिकँदै गदार् ितनले आफ्ना छोरा सोलोमनलाई यसो भन,े

2 “ससंारको रीतझै ँ म पिन मद छु । त्यसकारण, ब लया होऊ, र आफैलाई मदर्
सािबत गर । 3मोशाको वस्थामा ले खएका परम भु ित ा परमे रका मागर्हरूमा
िहडँ्न, उहाँका िविधहरू, आज्ञाहरू, िनणर्यहरू र उहाँका करारका आदशेहरू पालन
गनर् होिसयार होऊ तािक ितमी जता गए पिन ितमीले गन सबै काममा ित ो उन्नित
होस,् 4 तािक परम भलुे मरेो बारेमा यसो भन्नभुएको वचन उहाँले परुा गन ुर्भएको
होस,् 'तरेा छोराहरूले ितनीहरूका सारा दय र सारा ाणले िव सनीयतासाथ
मरेो साम ु िहडँ्न होिसयारीपवूर्क आफ्ना आचरणको रेखदखे गरे भने इ ाएलको
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िसहंासनमा ब े उ रािधकारीको किहल्यै अभाव हुने छैन ।' 5 सरूयाहका छोरा
योआबले मलाई के गरे, र इ ाएलका दईु सनेापित अथार्त ् नरेका छोरा अबनरे र
यतेरेका छोरा अमासलाई के गरे, सो ितमीलाई थाहै छ । ितनले दवुलैाई मा रिदए ।
ितनले शा न्तको समयमा य ु को रगत बगाए, र य ु को रगत आफ्नो कम्मरको पटुका
र खु ाको जु ामा दले । 6 ितमीले िसकेको ब ु ले योआबिसत वहार गन ूर्, तर
ितनको फुलकेो कपाल शा न्तिसत िचहानमा जान नपाओस ्। 7 तथािप, िगलादका
बिजर्ल्लकैा छोराहरूमािथ दया दखेाउन,ू र ित ो टेबलमा खानहेरूमध्ये ितनीहरू पिन
होऊन ्िकनिक म ित ो दाजु अब्शालोमबाट भाग्दा ितनीहरू मकहाँ आएका िथए ।
8 हरे, बहूरीमको बने्यामीनी गरेाको छोरो िशमी ितमीिसतै छ, जसले म महनोममा
जाँदा त्यस िदन मलाई बसेरी सरापकेो िथयो । िशमी यदर्नमा मलाई भटे गनर् आयो,
र त्यसले परम भकुो नाउमँा शपथ खाँदै भन्यो, 'म ितमीलाई तरवारले मान छैन ँ
।' 9 त्यसकारण, अब त्यसलाई दण्डिवना नछोड्न ू । ितमी ब ु मानी मािनस हौ,
र त्यसलाई के गन ुर्पछर् भनी ितमीलाई थाहा छ । ितमीले त्यसको फुलकेो कपाल
रगतसगँै िचहानमा ल्याउन ू ।” 10 त्यसपिछ दाऊद आफ्ना पखुार्हरूिसत सतु,े र
ितनलाई दाऊदको सहरमा गािडयो । 11 दाऊदले इ ाएलमािथ चा लस वषर्सम्म
शासन गरे । ितनले हे ोनमा सात वषर्सम्म र यरूशलमेमा तिे स वषर्सम्म राज्य
गरे । 12 तब सोलोमन आफ्ना िपता दाऊदको िसहंासनमा बस,े र ितनको शासन
दढृतापवूर्क स्थािपत िथयो । 13 त्यसपिछ हग्गीतका छोरा अदोिनयाह सोलोमनकी
आमा बतशबेाकहाँ आए । उनले भिनन,् “के ितमी शा न्तिसतै आयौ ?” ितनले
जवाफ िदए, “हजरु, शा न्तिसत आएँ ।” 14 तब ितनले भन,े “मलैे तपाईंलाई केही
कुरो भन्न ु छ ।” उनले भिनन,् “भन ।” 15 अदोिनयाहले भन,े “तपाईंलाई थाहै
छ, िक राज्य मरैे िथयो, र सारा इ ाएलले म नै राजा हुने छु भनी अपके्षा गरेरहकेा
िथए । तर कुरो प रवतर्न भयो, र राज्य मरेो भाइलाई िदइयो िकनिक परम भलुे यो
ितनलाई िदनभुएको िथयो । 16अब म तपाईंलाई एउटा िबन्ती चढाउँछु र त्यसलाई
इन्कार नग रिदनहुोस ् ।” बतशबेाले ितनलाई भिनन,् “भन ।” 17 ितनले भन,े
“मलैे शनुम्मी अबीशगलाई प ीको रूपमा लजैान पाऊँ भनी सोलोमन राजालाई
िबन्ती ग रिदनहुोस ् ।” 18 बतशबेाले भिनन,् “ ठक छ । म राजािसत कुरा गन
छु ।” 19 त्यसकारण अदोिनयाहको िन म्त कुरा गनर् बतशबेा राजा सोलोमनकहाँ
गइन ् । उनलाई भटे्न राजा खडा भए र ितनले उनलाई दण्डवत ् गरे । त्यसपिछ
राजा आफ्नो िसहंासनमा बस,े र राजाकी आमाको िन म्त एउटा िसहंासन ल्याउने
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हुकुम गरे । उनी राजाको दािहने हातप बिसन ् । 20 त्यसपिछ उनले भिनन,्
“ितमीलाई एउटा सानो िबन्ती चढाउने इच्छा छ, िकनिक ितमीले इन्कार गन
छैनौ ।” राजाले उनलाई भन,े “भन्नहुोस ् मरेी आमा । म त्यसलाई इन्कार गन
छैन ँ ।” 21 उनले भिनन,् “ित ो दाजु अदोिनयाहलाई शनूम्मी अबीशग प ीको
रूपमा दऊे ।” 22 राजा सोलोमनले आफ्नी आमालाई भन,े “तपाईं िकन शनूम्मी
अबीशगलाई अदोिनयाहको लािग माग्नहुुन्छ ? तपाईं ितनको लािग िकन राज्य नै
माग्नहुुन्न ? िकनिक ितनी मरेा दाजु हुन ्। िकन पजुारी अिबयाथार र सरूयाहका
छोरा योआबको िन म्त पिन माग्नहुुन्न ?” 23 तब राजा सोलोमनले परम भकुो
नाउमँा यसो भनी शपथ खाए, “यो िब न्तको िन म्त अदोिनयाहले आफ्नो ज्यान
गमुाएनन ् भने परमे रले मलाई त्योभन्दा कठोर वहार गरून ् । 24 त्यसकारण
मलाई स्थािपत गन ुर्हुन,े मलाई मरेा िपता दाऊदको िसहंासनमा रा हुुने र आफ्नो
ितज्ञाअनसुार मरेो वशं खडा गन ुर्हुने जीिवत परम भकुो नाउमँा म भन्दछु, िक आज

िन य नै अदोिनयाह मा रने छन ्।” 25 त्यसलैे राजा सोलोमनले यहोयादाका छोरा
बनायाहलाई पठाए, र बनायाहले अदोिनयाहलाई फेला पारी मारे । 26 तब राजाले
पजुारी अिबयाथारलाई भन,े “ित ो आफ्नै जग्गा अनातोतमा जाऊ । ितमी मतृ्यकुो
लायक छौ, तर मरेा िपता दाऊदको साम ु ितमीले परम भकुो सन्दकु बोकेकाले र
मरेा िपताजस्तै हरेक मागर्मा ितमीले दःुख भोगकेाले ितमीलाई म यस बलेा मािदर्न ँ
।” 27 त्यसलैे सोलोमनले अिबयाथारलाई पजुारीको पदबाट हटाइिदए । यसरी
शीलोमा ब े एलीका घरानाको बारेमा परम भलुे भन्नभुएको वचन परुा भयो ।
28 यो खबर योआबकहाँ आयो िकनिक योआबले अदोिनयाहलाई समथर्न गरेका
िथए, य िप ितनले अब्शालोमलाई भने समथर्न गरेका िथएनन ् । त्यसलैे योआब
परम भकुो पालिभ भाग,े र वदेीका िसङहरू प े र बसे । 29 योआब भागरे गई
वदेीको छेउमा बसकेा छन भ्नी सोलोमनलाई बताइयो । तब सोलोमनले यहोयादाका
छोरा बनायाहलाई यसो भनी पठाए, “जाऊ र ितनलाई मार ।” 30 त्यसलैे बनायाह
परम भकुो पालिभ वशे गरी योआबलाई भन,े “राजाले ितमीलाई बािहर आउन ू
हुकुम गन ुर्भएको छ ।” योआबले जवाफ िदए, “अहँ,ँ म यहीँ नै मन छु ।” त्यसलैे
बनायाह राजाकहाँ फक र भन,े “योआब वदेीमा नै मनर् चाहन्छन ् ।” 31 राजाले
ितनलाई भन,े “ितनले भनजेस्तै गर । ितनलाई मारेर गाड । यसरी म र ितमीले
मरेा िपताको घरानाबाट िवनाकारण योआबले बगाएको रगतको दोष लजैाने छौ ।
32 ितनले बगाएको रगतको दोष ितनकै िशरमािथ परोस ् िकनिक ितनले मरेा िपता
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दाऊदको जानकारीिवनै आफूभन्दा धम र उ म दईु जना मािनस अथार्त इ् ाएलका
सनेापित नरेका छोरा अबनरे र यहूदाका सनेापित यतेरेका छोरा अमासलाई आ मण
गरी ितनीहरूलाई तरवारले मारे । 33 त्यसलैे ितनीहरूको रगतको दोष सदाको िन म्त
योआब र ितनका सन्तानहरूका िशरमािथ परोस ् । तर दाऊद र ितनका सन्तानहरू
अिन ितनको वशं र ितनको िसहंासनमा भने सदासवर्दा परम भबुाट शा न्त आओस ्
।” 34 तब यहोयादाका छोरा बनायाह मािथ उक्ले अिन योआबलाई हार गरी
मारे । ितनलाई उजाड-स्थानमा ितनको आफ्नै जग्गामा गािडयो । 35 राजाले
ितनको ठाउँमा यहोयादाका छोरा बनायाहलाई सनेापितमा र अिबयाथारको ठाउँमा
सादोकलाई पजुारीमा िनय ु गरे । 36 त्यसपिछ राजाले िशमीलाई डाक्न पठाए र
ितनलाई भन,े “आफ्नो िन म्त यरूशलमेमा घर बनाएर त्यहीँ बस, अिन त्यहाँबाट
कतै नजाऊ । 37 िकनिक जनु िदन ितमी िक ोन उपत्यका पार गरेर जान्छौ,
िन य नै ितमी मा रने छौ भनी जान । ित ो रगतको दोष ित ै िशरमािथ पन छ
।” 38 त्यसलैे िशमीले राजालाई भन,े “तपाईंले भन्नभुएको कुरो रा ो छ । मरेा
मा लक राजाले भन्नभुएझै ँ हजरुको दासले गन छ ।” त्यसलैे धरैे िदनसम्म िशमी
यरूशलमेमा नै बसे । 39 तर ितन वषर्को अन्त्यमा िशमीका दईु जना दास गातका
राजा माकाका छोरा आकीशकहाँ भागरे गए । त्यसलैे ितनीहरूले िशमीलाई यसो
भन,े “हने ुर्होस,् तपाईंका दासहरू गातमा छन ् ।” 40 तब िशमी उठे अिन गधामा
जीनकाठी कसरे आफ्ना दासहरूको खोजीमा आकीशकहाँ गए र गातबाट आफ्ना
दासहरूलाई फकार्एर ल्याए । 41 िशमी यरूशलमेबाट गातमा गएर फकका छन ्
भनी जब सोलोमनलाई सनुाइयो, 42 तब राजाले िशमीलाई डाक्न पठाए र ितनलाई
भन,े “'जनु िदन ितमी यहाँबाट अन्त कतै जान्छौ, ितमी िन य नै मा रने छौ भनी
जान' भनी के मलैे पर भकुो नाउमँा शपथ खाई ितमीलाई गवाही िदएको िथइन ँ र ?
तब ितमीले मलाई भन्यौ, 'हजरुले भन्नभुएको कुरा रा ो छ ।' 43 तब ितमीले िकन
परम भिुसत खाएको सपथ र मरेो आज्ञा पालन गरेनौ ?” 44 राजाले िशमीलाई यसो
पिन भन,े “ितमीले मरेा िपतालाई गरेका सबै द ु ता ितमीलाई आफ्नो मनमा थाहा छ
। त्यसकारण परम भलुे ित ो द ु ता ित ै िशरमािथ फकार्इिदनहुुने छ । 45 तर राजा
सोलोमनचािह ँ आिशिषत हुने छन,् र दाऊदको िसहंासन परम भकुो साम ु सदाको
िन म्त स्थािपत हुने छ ।” 46 तब राजाले यहोयादाका छोरा बनायाहलाई आज्ञा
िदएअनसुार ितनले िशमीलाई मारे । यसरी सोलोमनको हातमा शासन ब लयो गरी
स्थािपत भयो ।
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3
1 सोलोमनले िववाह ारा िम का राजा फारोिसत मै ीपणू र् सम्बन्ध गाँस े । ितनले

फारोकी छोरीिसत िववाह गरे, र ितनले आफ्नै महल, परम भकुो म न्दरसाथै
यरूशलमेको पखार्ल िनमार्ण गरेपिछ उनलाई दाऊदको सहरमा ल्याए । 2परम भकुो
नाउमँा कुनै पिन घर िनमार्ण नभइसकेकोले मािनसहरूले उच्च स्थानहरूमा ब लदान
चढाउँदै िथए । 3 आफ्ना िपता दाऊदका िविधिवधानहरूमा िहडँी सोलोमनले
परम भु ित आफ्नो मे दखेाए, तर ितनले उच्च स्थानहरूमा ब लदान चढाए र
धपू बाले । 4 राजा ब लदान चढाउन िगबोनमा गए िकनिक त्यो िनकै उच्च स्थान
िथयो । सोलोमनले त्यस वदेीमा एक हजारवटा होमब ल चढाए । 5 रातमा िगबोनमा
परम भु सपनामा सोलोमनकहाँ दखेा पन ुर्भयो । उहाँले भन्नभुयो, “त ँ मबाट के
चाहन्छस,् माग ् ।” 6 त्यसलैे सोलोमनले भन,े “मरेा िपता दाऊद तपाईंको साम ु
िव सिनयतामा, धािमर्कतामा र दयको सोझोपनमा िहडँकेाले तपाईंले आफ्ना
दास दाऊदलाई करारको ठुलो िव सनीयता दखेाउनभुएको छ । तपाईंले उहाँ ित
करारको ठुलो िव सनीयता कायमै रा भुएको छ, र आज उहाँको िसहंासनमा ब
एक जना पु िदनभुएको छ । 7 अब हे परम भु मरेा परमे र, म सानो बालक भए
तापिन तपाईंले आफ्ना दासलाई मरेा िपता दाऊदको ठाउँमा राजा बनाउनभुएको छ ।
मलाई मरेो कतर् थाहा छैन । 8 तपाईंका दास तपाईंले छान्नभुएका मािनसहरूका
िबचमा छन ् जो असङ्ख्य र अनिगन्ती छन ् । 9 त्यसलैे मलै े खराब र असल
छुट् ाउन सकँू भनरे मािनसहरूको न्याय गनर् तपाईंका दासलाई समझश को
दय िदनहुोस ् । िकनिक तपाईंको यस महान ् जाितलाई न्याय गनर् को सक्षम

छ ?” 10 सोलोमनको यस िबन्तीले परम भलुाई खसुी तलु्यायो । 11 त्यसलैे
परमे रले ितनलाई भन्नभुयो, “तैलँ े आफ्नो लािग लामो जीवन वा धनसम्पि वा
तरेा श हुरूको जीवन नमागी न्याय छुट् ाउने समझश मागकेो छस ्। 12 हरे,्
अब तैलँ े मबाट मागकेो सबै कुरा म परुा गन छु । म तलँाई ब ु मानी र समझश को
हृदय िदने छु । यसरी तरेो साम ु कोही पिन तजँस्तो हुने छैन, र तपँिछ पिन कोही पिन
तजँस्तो खडा हुने छैन । 13 तैलँ े मबाट नमागकेा कुराहरू अथार्त ्धनसम्पि र मान
पिन मलैे तलँाई िदएको छु तािक राजाहरूका िबचमा तरेो जीवनभर तजँस्तो कोही
पिन नहोस ्। 14 तरेा िपता दाऊदझै ँ मरेा िविधिवधानहरू र मरेा आज्ञाहरू पालन गनर्
त ँ मरेो मागर्मा िहिँडस ् भने म तरेो आय ु लम्ब्याउने छु ।” 15 त्यसपिछ सोलोमन
ब्य ुझँ,े र यो त सपना पो रहछे! ितनी यरूशलमेमा आए, र परम भकुो करारको
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सन्दकुको साम ुखडा भए । ितनले होमब ल र मलेब लहरू चढाए,अिन आफ्ना सबै
सवेकहरूलाई भोज िदए । 16 त्यसपिछ दईु जना वशे्या ी राजाकहाँ आई ितनको
साम ु खडा भए । 17 एक जना ीले भनी, “हे मरेा मा लक, यो ी र म एउटै घरमा
बस्छौ,ँ अिन त्यस घरमा मलैे एउटा बालक जन्माएँ । 18 मलैे जन्म िदएको ते ो
िदनमा यस ीले बालक जन्माई । हामी सगँसगँै िथयौँ । घरमा हामीिसत कोही पिन
िथएन, तर हामी दईु जना मा िथयौँ । 19 त्यसपिछ रातमा यो ीले बालकलाई
िथचरे मा रछ । 20 त्यसलैे मध्य रातमा तपाईंकी दासी सिुतरहकेो बलेामा त्यो उठी
र छेउमा रा खएको मरेो छोरो लएर काखमा रा खछ अिन मरेो काखमा चािह ँ
त्यसको मरेको छोरो रा खछ । 21 म मरेो बच्चालाई दधू खवुाउन िबहान उठ्दा
त्यो मरेको रहछे । िबहान मलैे त्यसलाई िनयालरे हदेार् त्यो मलैे जन्माएको मरेो
छोरो िथएन ।” 22 त्यसपिछ अक ीले भनी, “त्यसो होइन । जीिवत छोरोचािह ँ
मरेो छोरो हो, र मरेकोचािह ँ तरेो छोरो हो ।” पिहलो ीले भनी, “त्यसो होइन ।
मरेकोचािह ँ तरेो छोरो हो, र जीिवतचािह ँ मरेो छोरो हो ।” यसरी ितनीहरूले राजाको
साम ु बताए । 23 तब राजाले भन,े “ितमीहरूमध्ये एउटीले भन्छौ, 'यो जीिवतचािह ँ
मरेो छोरो हो, र तरेो छोरोचािह ँ मरेको छ ।' त्यसै गरी, अक ले भन्छौ, 'त्यसो होइन
। तरेो छोरो मरेको छ, र मरेो छोरोचािह ँ जीिवतै छ' ।” 24 राजाले भन,े “मलाई
एउटा तरवार ल्याइदऊे ।” त्यसलैे ितनीहरूले राजाको साम ु एउटा तरवार ल्याइिदए
। 25 तब राजाले भन,े “जीिवत छोरोलाई काटेर दईु भाग लगा अिन आधा भाग
एउटी ीलाई र बाँकी आधा भाग अक ीलाई िदन ू ।” 26 तब आफ्नो छोरोको
िन म्त दयाले भ रएर जीिवत छोरोकी आमाले राजालाई भनी, “हे मरेा मा लक,
जीिवत बालक त्यसलाई नै िदन ू र त्यसलाई कुनै पिन हालतमा नमान ूर् ।” तर अक

ीले भनी, “त्यो न मरेो हुने छ न तरेो । त्यसलाई दईु टु ा पा रयोस ् ।” 27 तब
राजाले जवाफ िदए, “जीिवत बालक पिहलो ीलाई िदन,ू र त्यसलाई कुनै पिन
हालतमा नमान ूर् । त्यो नै बालककी आमा हो ।” 28 जब सारा इ ाएलले राजाले
गरेको न्याय सनुे ितनीहरू राजादे ख डराए िकनिक न्याय सम्पादन गनर् परमे रको
ब ु ितनमा िथयो भनी ितनीहरूले दखेे ।

4
1 राजा सोलोमन सारा इ ाएलमािथ राजा भए । 2 ितनका अिधकारीहरू यी

नै हुन:् सादोकका छोरा अजयार्ह पजुारी िथए । 3 शीशाका छोराहरू एलीहोरेफ
र अिहयाह सिचवहरू िथए । अहीलदूका छोरा यहोशापात लखेापाल िथए ।
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4 यहोयादाका छोरा बनायाह सनेापित िथए । सादोक र पजुारी अिबयाथार हरू िथए
। 5 नातानका छोरा अजयार्ह िजल्ला-िजल्लाका अिधकृतहरूका िजम्मावाल िथए
। नातानका छोरा जाबदू पजुारी र राजाका िम िथए । 6 अहीशार राजमहलका
िजम्मावाल िथए । अब्दाका छोरा अदोिनराम बगेार काम गनहरूका िजम्मावाल
िथए । 7 सारा इ ाएलमा सोलोमनका बा जना िजल्ला-िजल्लाका िजल्लापाल
िथए जसले राजा तथा राज घरानालाई भोजन जटुाउने काम गथ । हरेक मािनसले
वषर्मा एक-एक मिहनाको भोजन जटुाउनपुथ्य । 8 ितनीहरूका नाउँ यी नै हुन:्
ए ाइमको पहाडी दशेमा बने-हूर; 9 माकाज, शाल्बीम, बथे-शमेशे र एलोन-
बथेहानानमा बने-दकेेर; 10 अरूब्बोतमा बने-हसेदे (ितनको िजम्मामा सोको र
हपेरेका सबै क्षे िथए); 11 सारा नापोत डोरमा बने-अबीनादाब (सोलोमनकी छोरी
ताफातलाई ितनले िववाह गरेका िथए); 12 तानाक र मिग ोसाथै ियजरेलमिुनको
सातार्नको छेउमा भएका सारा बथे-शान, हािबल-महोला र योक्मामसम्ममा
अहीलदूका छोरा बाना; 13 रामोत-िगलादमा बने-गबेरे (ितनको िजम्मामा िगलादमा
भएका मनश्शकेा छोरा याईरका सहरहरू र बाशानमा भएको अग बको क्षे साथै
मलू ढोकामा काँसाका बार भएका पखार्लले घे रएका साठीवटा ठुला-ठुला सहर
पिन िथए); 14 महनोममा इ ोका छोरा अहीनादाब; 15 न ालीमा अहीमास (ितनले
सोलोमनकी छोरी बासमतलाई िववाह गरेका िथए); 16 आशरे र आलोतमा हूशकैा
छोरा बाना; 17 इस्साखारमा पारूहका छोरा यहोशापात; 18 बने्यामीनमा एलाका
छोरा िशमी; 19 िगलादमा ऊरीका छोरा गबेरे (एमोरीहरूका राजा सीहोन र
बाशानका राजा ओगको दशे), र ितनी त्यस िजल्लाका एक मा िजल्लापाल
िथए । 20 यहूदा र इ ाएलका मािनसहरू समु छेउका बालवुाजि कै असङ्ख्य
िथए । ितनीहरू खाँदै र िपउँदै िथए अिन खसुी िथए । 21 सोलोमनले य ू े टस
नदीदे ख प ल श्तहरूको दशे र िम को िसमानासम्म राज्य गथ । सोलोमनको
जीवनभर ितनीहरूले ितनीकहाँ कर ल्याए र ितनको सवेा गरे । 22सोलोमनको एक
िदनको खाना पचह र मरुी मिसनो िपठो, एक सय पचास मरुी अन्न, 23 पोिसएका
दसवटा गाई-गोरु, खकर् मा पालकेा िबसवटा गाई-गोरु, एक सयवटा भडेा-बा ा
अिन मगृ, ह रण, बराँठ र कुखरुाहरू िथए । 24 िकनिक ितनले य ु े टस नदीको
प मप का सबै दशे अथार्त ् ितफसादे ख गाजासम्मा राज्य गथ, र ितनको
व रप र भएकाहरू सबिैसत ितनी शा न्तमा बस्थे । 25 यहूदा र इ ाएल सरुिक्षत
िथए । सोलोमनको जीवनभर दानदे ख बशेबासम्म हरेक मािनस आ-आफ्नै दाख र
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नभेाराको मिुन सरुिक्षतसाथ बस्थ्यो । 26 सोलोमनका रथहरूका लािग घोडाहरूका
चा लस हजारवटा तबलेा, र बा हजार घोडचढी िथए । 27 िजल्ला-िजल्लाका
अिधकृतहरूले त्यके मिहना पालपैालो राजा सोलोमन र ितनको टेबलुमा बसरे
खानहेरू सबकैा िन म्त भोजन जटुाउथँे । ितनीहरूलाई कुनै कुराको कमी िथएन ।
28 रथका घोडाहरू र अन्य घोडाहरूका लािग पिन ितनीहरूले तोिकएका आ-आफ्नै
जौ र पराल ल्याउने गथ । 29 परमे रले सोलोमनलाई महान ्ब ु र समु ीतटका
बालवुाजस्तै फरािकलो समझश िदनभुयो । 30 पवूर्का सबै मािनस र िम का सबै
ब ु भन्दा सोलोमनको ब ु े िथयो । ितनी सबै मािनसभन्दा ब ु मानी िथए ।
31 ितनी ए ी एतान, माहोलका छोराहरू हमेान, कलकोल र ददार्भन्दा ब ु मानी
िथए अिन ितनको ख्याित व रप रका सबै जाितहरूमा फै लएको िथयो । 32 ितनले
ितन हजारवटा िहतोपदशेको रचना गरे, र ितनका गीतहरूको सङ्ख्या एक हजार
पाँचवटा िथयो । 33 ितनले बोट िबरुवाहरूको िवषयमा लबेनानको दवेदारुदे ख
लएर िभ ामा उ ने िहसपसम्मका िबरुवाहरूको वणर्न गरे । ितनले पशपुक्षी, घ ने
ाणीहरू र माछाको बारेमा पिन वणर्न गरे । 34सोलोमनको ब ु सनु्न सबै जाितका

मािनसहरू आउने गथ । ितनको ब ु सनुकेा पथृ्वीका सबै राजाका ितिनिधहरू
ितनीकहाँ आउने गथ ।

5
1 टुरोसका राजा हीरामले सोलोमनकहाँ आफ्ना सवेकहरू पठाए िकनिक आफ्नो

िपताको स ामा सोलोमन राजा अिभषके ग रएका िथए भनी ितनले सनुकेा िथए ।
हीरामले दाऊदलाई सधै ँमाया गथ । 2सोलोमनलेयसो भन्दै हीरामलाई वचन पठाए,
3 “मरेा िपता दाऊद य ु ले घे रएकाले परम भु उहाँका परमे रको नाउमँा उहाँले
म न्दर बनाउन सक्नभुएन भनी तपाईंलाई थाहै छ । उहाँको जीवनभर परम भलुे
उहाँका श हुरूलाई उहाँको खु ाको पतैालामिुन ल्याउनभुयो । 4तर अिहले परम भु
मरेा परमे रले मलाई हरेक क्षे मा िव ाम िदनभुएको छ । 5 त्यसलैे परम भु मरेा
परमे रको नाउमँा एउटा म न्दर बनाउने मरेो इच्छा छ जस्तो परम भलुे मरेा िपता
दाऊदलाई यसो भन्नभुएको िथयो, 'म तरेो छोरोलाई तरेो िसहंासनमा बसाउने छु,
र त्यसले नै मरेो नाउमँा म न्दर बनाउने छ ।' 6 त्यसकारण, अब ितनीहरूलाई मरेो
िन म्त दवेदारुका रुखहरू काट्न आज्ञा िदनहुोस ्। मरेा दासहरू तपाईंका दासहरूिसत
िमल्ने छन,् र तपाईंले तोक्नभुएको ज्याला म ितनीहरूलाई िदने छु । िकनिक
तपाईंलाई थाहा छ, िक सीदोनीहरूजस्तै रुख ढाल्ने िसपाल ु मािनसहरू हा ा िबचमा
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कोही छैन ।” 7 हीरामले सोलोमनको कुरा सनुपेिछ ितनी अत्यन्तै खसुी भए र
भन,े “आज परम भु धन्यका होऊन ्जसले दाऊदलाई आफ्ना जाितको रेखदखे
गनर् एउटा ब ु मान ् छोरा िदनभुएको छ । 8 हीरामले सोलोमनलाई यस्तो वचन
पठाए, “तपाईंले मलाई पठाउनभुएको सन्दशे मलैे सनुकेो छु । म तपाईंले चाहना
गन ुर्भएका सबै दवेदारु र सल्लाका काठ जटुाइिदने छु । 9मरेा दासहरूलेलबेनानबाट
समु सम्म मढूाहरू ल्याउने छन,् र ती बाँधरे तपाईंले तोक्नभुएको ठाउँमा म बगाएर
पठाउन लगाउने छु । म त्यहाँ खोल्न लगाउने छु, र तपाईंले ती लजैान सक्नहुुने
छ । मरेो घरानालाई भोजन जटुाइिदएर तपाईंले चाहनभुएको कुरा परुा गन ुर्होस ्।”
10 त्यसलैे सोलोमनले चाहकेा सबै दवेदारु र सल्लाका मढूा हीरामले ितनलाई िदए
। 11 सोलोमनले हीरामको घरानालाई भोजनको िन म्त पचास हजार मरुी गहु ँ र
साढे चार हजार लटर शु तले िदए । सोलोमनले यो वषिपच्छे हीरामलाई िदन्थे
। 12 आफूले ितज्ञा गन ुर्भएझै ँ परम भलुे सोलोमनलाई ब ु िदनभुयो । सोलोमन
र हीरामको िबचमा शा न्त कायम िथयो, र ितनीहरू दईु जनाले एउटा करार बाँध े
। 13 सोलोमन राजाले सारा इ ाएलबाट ितस हजार बगेार काम गन मािनस जम्मा
गरे । 14 ितनले ितनीहरूलाई हरेक मिहना दस-दस हजार गरी लबेनानमा पठाए
। ितनीहरू एक मिहना लबेनानमा बस्थे र दईु मिहना घरमा बस्थे । अदोिनराम
बगेार काम गनहरूका िजम्मावाल िथए । 15 सोलोमनका स री हजरा भ रया र
पहाडमा असी हजार ढुङ्गा काट्ने मािनस िथए । 16मजदरुहरूका कामको रेखदखे
गनर् ख टएका ितन हजार ितन सय नाइके िथए । 17 राजाको आज्ञामा ितनीहरूले
म न्दरको जगको िन म्त उच्च गणुस्तरका ठुला-ठुला ढुङ्गाहरू फोरेर िनकाले ।
18 त्यसलैे सोलोमन र हीरामका कारीगरहरूसाथै गबेालका मािनसहरूले म न्दर
िनमार्णको िन म्त काठ र ढुङ्गाहरू काटेर तयार पारे ।

6
1 यसलैे सोलोमनले परम भकुो म न्दर िनमार्ण गनर् सरुु गरे । इ ाएलीहरू िम

दशेबाट िनस्केर आएको चार सय असीऔ ँवषर्मा, सोलोमनले इ ाएलमािथ राज्य
गरेको चौथो वषर्को जीभ अथार्त ् दो ो मिहनामा कामको थालनी भएको िथयो ।
2सोलोमन राजाले परम भकुो िन म्त बनाएका म न्दरको लमाइ साठी हात, चौडाइ
िबस हात र उचाइ ितस हात िथयो । 3 म न्दरको मखु्य सभाकक्षको सामनु्नकेो
दलान म न्दरको चौडाइ बराबरको िथयो अथार्त ् िबस हातो लामो िथयो, र त्यो



6:4 xiii १ राजाहरू 6:22

म न्दरको अिग ल्तर दस हातसम्म िनस्केको िथयो । 4 ितनले म न्दरको छानामिुनका
साँघरुा झ्यालहरू बनाए । 5 मखु्य सभाकक्षका िभ ाहरूको िवपरीत ितनले यसको
व रप र कोठाहरू बनाए अथार्त ्ितनले िभ ी र बािहरी कोठा बनाए । ितनले चारैितर
कोठाहरू बनाए । 6 सबभैन्दा मिुनको तलाको चौडाइ पाँच हात, िबचको तलाको
चौडाइ छ हात र ते ो तलाको चौडाइचािह ँ सात हात िथयो । ितनले म न्दरका
चारैप बािहरितर म न्दरको िभ ामा केही नघसुाऊन ् भनी पालीहरू िनमार्ण गरे
। 7 ढुङ्गाको खानीमा नै तयार पा रएका ढुङ्गाहरूबाट म न्दर बनाइयो । यसको
िनमार्ण हुदँा घन वा िछन ु वा कुनै िकिसमको फलामे औजारको आवाज सिुनएन ।
8 म न्दरको दिक्षणप सबभैन्दा तल्लो तलाको वशे ारा िथयो, अिन त्यहाँबाट
िबचको र ते ो तलामा जानलाई िसढँी िथयो । 9 यसरी सोलोमनले म न्दर बनाएर
िसद्ध्याए । ितनले म न्दरलाई द लन र दवेदारुका फल्याकहरूले ढाके । 10 ितनले
म न्दरको िभ ी कक्षको िवपरीत िकनाराका कोठाहरू बनाए र हरेक कोठाको उचाइ
पाँच हात िथयो । ती म न्दरसगँै दवेदारुका काठका स रीले जोिडएका िथए ।
11 परम भकुो यो वचन सोलोमनकहाँ आयो, 12 “तैलँ े बनाइरहकेो यो म न्दरको
िवषयमा भन्नपुदार्, तैलँ े मरेा िविधिवधानहरू पालन गरी न्याय कायम ग रस ्र मरेा
सबै आज्ञा पालन गरी ितनमा िहिँडस ्भने मलै े तरेा िपता दाऊदिसत बाँधकेो ितज्ञा
त ँ ारा नै परुा गन छु । 13म इ ाएलका मािनसहरूका िबचमा ब े छु, र ितनीहरूलाई
त्याग्ने छैन ँ।” 14यसरी सोलोमनले म न्दर बनाएर िसद्ध्याए । 15 ितनले दवेदारुका
फल्याकहरूलेम न्दरको भइँुदे ख द लनसम्म िभ प का िभ ाहरू बनाई म न्दरको
भइँुमा सल्लाका फल्याकहरू ओ ाए । 16 ितनले म न्दरको पछािडप भइँुदे ख
द लनसम्म दवेदारुका िबस हात लामा फल्याकहरू िमलाएर राखे । ितनले यसलाई
िभ ी कोठा अथार्त ् महा-पिव स्थान बनाए । 17 महा-पिव स्थानको अगािडप
रहकेो मखु्य कक्ष अथार्त ् पिव स्थान चा लस हात लामो िथयो । 18 म न्दरको
िभ प को दवेदारुको काठमा फ े का फुल र लौकाका ब ु ा कँुिदएका िथए ।
ती सबै दवेदारुका िथए । एउटै पिन ढुङ्गा दे खदँनैथ्यो । 19 परम भकुो करारको
सन्दकु रा का लािग सोलोमनले म न्दरको िभ ी कोठा तयार पारे । 20 िभ ी कोठा
िबस हात लामो, िबस हात चौडा र िबस हात अग्लो िथयो । सोलोमनले िभ ाहरू
िनखरु सनुले मोहोरी वदेीलाई दवेदारुको काठले ढाके । 21 सोलोमनले म न्दरको
िभ ी भाग िनखरु सनुले मोहोरे, र िभ ी कोठाको सामनु्ने ितनले सनुका िस ीहरू
झणु् ाए । 22म न्दरको िनमार्ण नसिकएसम्म ितनले सम्पणूर् िभ ी भाग सनुले मोहोरे
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। िभ ी भागमा भएको वदेीलाई पिन ितनले सनुले मोहोरे । 23 सोलोमनले िभ ी
कोठाको लािग जतैनूको काठबाट दईुवटा करूब बनाए । त्यकेको उचाइ दस हात
िथयो । 24 पिहलो करूबको एउटा पखटेा पाँच हात लामो िथयो भने अक पखटे
पिन पाँचै हात लामो िथयो । एउटा पखटेाको टुप्पोदे ख अक पखटेाको टुप्पोसम्म
दस हात िथयो । 25 दो ो करूबको नाप पिन दसै हात िथयो । दवुै करूबको कद
र आकार उही िथए । 26 एउटा करूबको उचाइ दस हात िथयो र अक को उचाइ
पिन उि नै िथयो । 27 सोलोमनले करूबहरूलाई सबभैन्दा िभ ी कोठामा राखे ।
ती करूबका पखटेाहरू बािहरितर फै लएका िथए । एउटा करूबको एउटा पखटेाले
एकाप को िभ ालाई र अक करूबको एउटा पखटेाले अक प को िभ ालाई
छुन्थे । ितनीहरूका अकार् पखटेाहरूले चािह ँ महा-पिव स्थानको िबच भागमा
एक-अकार्लाई छुन्थे । 28 सोलोमनले करूबहरूलाई सनुले मोहोरे । 29 ितनले
म न्दरका चारैप का िभ ी र बािहरी कोठाहरूका सबै िभ ामा करूब, खजरूका
बोट र फ े का फुलका ब ु ाहरू कँुदे । 30 सोलोमनले म न्दरका िभ ी र बािहरी
कोठाहरूका भइँुलाई सनुले मोहोरे । 31 सोलोमनले िभ ी कोठाको वशे ारको
लािग पाँच प का थाम भएका जतैनूको काठका ढोकाहरू बनाए । 32 यसरी
ितनले जतैनूको काठका दईुवटा ढोका बनाए, र ितनका करूब, खजरूका बोट र
फ े का फुलका िच हरू खोपे । ितनले ितनमा िनखरु सनुले मोहोरी करूबहरू
र खजरुका बोटहरूलाई सनुले ढाके । 33 यसै गरी, सोलोमनले म न्दरको मखु्य
सभाकक्षको वशे ारको िन म्त जतैनूको काठका चार प का थामहरू बनाए ।
34 ितनले खोिपल्टामा घमु्ने दईुवटा खापा भएका सल्लाका दईुवटा ढोका पिन
बनाए । 35 ितनले ितनमा करूब, खजरुका बोट र फ े का फुलका िच हरू कँुदी
ितनलाई सनुले मोहोरे । 36 ितनले िभ ी चोक काटेका ढुङ्गाका ितन लहर गरी र
दवेदारुको काठको स रीको एक लहर गरी बनाए । 37चौथो वषर्को जीभ मिहनामा
परम भकुो म न्दरको जग बसा लयो । 38 एघारौँ वषर्को बलू मिहना अथार्त ्आठौँ
मिहनामा िनदशनमतुािबक म न्दरका सबै भाग बनाएर िसद्ध्याइयो । मन्दर बनाउन
सोलोमनलाई सात वषर् लाग्यो ।

7
1आफ्नो राजदरबार बनाउन सोलोमनलाई ते वषर् लाग्यो । 2 ितनले लबेनानको

वन भिनने राजदरबार बनाए । यसको लमाइ एक सय हात, चौडाइ पचास हात र
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उचाइ ितस हात िथयो । दवेदारुका स्तम्भहरूका चारवटा लहर र तीमािथ दवेदारुकै
स रीहरूले राजदरबार बनाइयो । 3 स्तम्भहरूमा अिडएका ती स ीहरूमािथ
दवेदारुले छत बनाइयो । त्यके लहरमा पन् वटा गरी जम्माजम्मी पैिँतसवटा स री
िथए । 4 स रीहरू ितनवटा लहरमा रा खएका िथए, र हरेक झ्याल एक-अकार्मा
आमनसेामने िथए । 5 सबै ढोकाका आयतकार चौकोसहरू िथए अिन झ्याल ितन-
ितनवटा प ङ् मा एक अकार्ितर फकका िथए । त्यहाँ पचास हात लामो र ितस
हात चौडा स्तम्भहरूले घे रएको एउटा चोक िथयो । 6 त्यसको साम ु एउटा दलान
िथयो, र त्यसको साम ु खम्बाहरू िथए अिन एउटा बािहर िनस्केको छत िथयो ।
7सोलोमनले िसहंासन कक्ष अथार्त न््याय गनर्को लािग न्यायको कक्ष बनाए । यसको
भइँु दवेदारुको काठले ढािकएको िथयो । 8 सोलोमनले आफू ब े महल त्यसको
पिछ ल्तर न्यायको भवनजस्तै बनाए । आफूले िववाह गरेर ल्याएका फारोकी
छोरीको िन म्त पिन ितनले योजस्तै घर बनाए । 9 यी भवनहरू ठक त रकाले
मापन गरी करौँतीले काटी चारैितर िचल्लो बनाइएका महङ्गा पत्थरहरूबाट
िसङ्गा रएका िथए । यी ढुङ्गाहरू जगदे ख छतसम्म र िवशाल चोकको बािहरप
पिन योग ग रएका िथए । 10 जगमा आठ र दस हातका लामा-लामा महङ्गा
ढुङ्गाहरू हा लएका िथए । 11 ितनको मािथ ठक िकिसमले का टएका महङ्गा
ढुङ्गाहरू र दवेदारुका स रीहरू िथए । 12 परम भकुो म न्दरको चोक र त्यसको
दलानजस्तै िवशाल चोकका चारैप काटेर िमलाइएका ढुङ्गाका ितनवटा प ङ्
िथए, र दवेदारुका स रीहरूको एउटा प ङ् िथयो । 13सोलोमन राजाले हुरामलाई
टुरोसबाट बोलाउन लगाए । 14 हुराम न ाली कुलकी एउटी िवधवाका छोरा िथए
। ितनका िपता टुरोसवासी काँसाका का रगर िथए । हुराम ब ु र समझश ले
भ रएका र काँसाका महान ्काम गन िसप भएका मािनस िथए । सोलोमन राजाको
लािग काँसाको काम गनर् ितनी राजाकहाँ आए । 15 हुरामले दईुवटा काँसाका
स्तम्भको रचना गरे । त्यके स्तम्भको उचाइ अठार हात र प रिध बा हातको िथयो
। 16 ितनले स्तम्भहरूमािथ िशर रा ढालकेा काँसाका दईुवटा स्तम्भ-िशर पिन
बनाए । हरेक स्तम्भ-िशरको उचाइ पाँच हात िथयो । 17 हरेक स्तम्भमािथ भएको
स्तम्भ-िशरको िन म्त जालीस्वरूप सातवटा झु ण्डएका िस ी बनाइए । 18 यसरी
हुरामले स्तम्भहरूका स्तम्भ-िशर िसगँानर्लाई त्यके िस ीको जालीका व रप र
दईुवटा प ङ् भएको ब ु ादार दा रम बनाए । 19 दलानिभ का स्तम्भका स्तम्भ-
िशरहरू लली फुलको आकारका चार हात उचाइका िथए । 20 दवुै स्तम्भका



7:21 xvi १ राजाहरू 7:36

स्तम्भ-िशरमा जाली निजकैको कचौराको आकार भएको भागमा स्तम्भ-िशरको
चारैप प ङ् -प ङ् गरी दईु सय ब ु ादार दा रम बनाइए । 21 ितनले म न्दरको
दलानमा ती स्तम्भहरू खडा गरे । दािहनपे को स्तम्भलाई याकीन र दे पे को
स्तम्भलाई बोआज नाउँ रा खयो । 22 स्तम्भ-िशरहरूलाई लली फुलको आकारमा
सजाइयो । यसरी स्तम्भहरूको काम सम्पन्न भयो । 23 हुरामले ढालरे बनाइएको
धातकुो िवशाल खड्कँुलो बनाए जसको िबट एउटा िकनारादे ख अक िकनारासम्म
दस हात िथयो । यसको उचाइ पाँच हात िथयो, र प रिध ितस हात िथयो ।
24 त्यस िवशाल खड्कँुलोका चारैितर बािहरप िबटमिुन हरेक हातमा दसवटा
लौका बनाइएका िथए, र खड्कँुलो र लौका दवुै एउटै टु ा धातबुाट बनाइएका िथए
। 25खड्कँुलोलाई बा वटा गोरुमािथ रा खएको िथयो– ितनवटा उ रितर फकका,
ितनवटा प मितर फकका, ितनवटा दिक्षणितर फकका र ितनवटा पवूर्ितर फकका
िथए । खड्कँुलो तीमािथ रा खएको िथयो, र ितनका सबै पिछल्ला भाग िभ प
फकका िथए । 26 खड्कँुलोको चौडाइ चार अङ्गलु िथयो, र यसको िबटचािह ँ
कचौराको िबटजस्तो फ े को लली फुलजस्तो िथयो । यसमा लगभग चवा लस
हजार लटर पानी अटाउथँ्यो । 27 हुरामले काँसाका दसवटा आधार बनाए । त्यके
आधार चार हात लामो, चार हात चौडा र ितन हात अग्लो िथयो । 28 ती आधार
यसरी बनाइएका िथएः ितनका व रप रका पाटाहरू ठाडो े ममा जोिडएका िथए,
29 र ती पाटा र े महरूमा िसहं, गोरु र करूबहरू िथए । िसहं र गोरुहरूको मािथ
र तल ढलौटे मालाहरू िथए । 30 त्यके आधारमा काँसाका धरुा भएका चारवटा
चक्का िथए, र हरेकमा चार टेकामा अडकेो एउटा बाटा िथयो जसको चारैितर
ढलौटे मालाहरू िथए । 31 आधारिभ खलुा भाग िथयो, जसको गोलाकार साढे
एक हात िथयो, र त्यसिभ एक हात अग्लो मकुुट िथयो । त्यसको खलुा भागको
व रप र ब ु ाहरू कँुिदएका िथए, र आधारका पाटाहरू गोलाकार नभई वगार्कार
िथए । 32 चारवटा चक्का पाटाहरूको मिुन िथए, र चक्काहरूका धरुा आधारसगँ
गाँिसएका िथए । हरेक चक्काको उचाइ साढे एक हात िथयो । 33 ती चक्काहरू
रथका चक्काजस्ता िथए । ितनका धरुा, िबट, सइुरा र नािभ सबै ढालरे बनाइएका
धातकुा िथए । 34 हरेक आधारका चारवटा समा े िबडँ एउटा-एउटा कुनामा िथए,
जनु आधारबाट बािहर िनस्केका िथए । 35आधारहरूको टुप्पामा आधा हात गिहरो
गोलाकार धातकुो िफ ा िथयो, अिन आधारका टेका र पाटाहरू त्यसकै टुप्पासगँ
गाँिसएका िथए । 36 पाटा र टेकाहरूका खाली ठाउँमा हुरामले करूबहरू, िसहंहरू
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र खजरूका रुखहरूको िच कँुदी त्यसको व रप र मालाहरू लगाए । 37 यसरी
नै ितनले दसवटा आधार बनाए । ती सबै एउटै नाप र एउटै आकार भएका ढालरे
बनाइएका िथए । 38हुरामलेकाँसाका दसवटा बाटा बनाए । एउटा बाटामा आठ सय
असी लटर पानी अटाउथँ्यो । हरेक बाटा चार हातको िथयो, र दसवटै आधारका
लािग एउटा-एउटा बाटा िथयो । 39 ितनले पाँचवटा आधार म न्दरको दिक्षणप
र पाँचवटा आधार उ रप राखे । ितनले खड्कँुलोचािह म न्दरको दिक्षणप
फकर् ने गरी पवू िकनारामा राखे । 40 हुरामले बाटाहरू, बले्चाहरू र छकर् ने
बाटाहरू बनाए । यसरी ितनले परम भकुो म न्दरमा सोलोमन राजाको लािग सबै
काम िसद्ध्याए । 41 ितनले दईुवटा स्तम्भ, स्तम्भको टुप्पामा कचौरा आकारका
दईुवटा स्तम्भ-िशर मािथका स्तम्भ-िशरहरू सजाउने दईुवटा ब ु ादार जाली बनाए ।
42 ितनले दईुवटा सजाउने जालीका िन म्त चार सयवटा दा रम (दईुवटा स्तम्भका
कचौराको आकार भएका स्तम्भ-िशरलाई ढाक्ने त्यके जालीको िन म्त दईु प ङ्
दा रम), 43दसवटा आधार र आधारमािथ रा लाई दसवटा बाटा बनाए । 44 ितनले
खड्कँुलो भिनने िवशाल बाटा र त्यसको मु न्तर बा वटा गोरु, 45 भाँडाकँुडाहरू,
बले्चाहरू, बाटाहरू अिन सबै िचजहरू बनाए । हुरामले परम भकुो म न्दरको
लािग सोलोमन राजाको िन म्त टल्काइएका काँसाबाट बनाएका िथए । 46 राजाले
ती यदर्नको मदैानमा सकु्कोत र सातार्नको िबचमा ढालरे बनाउन लगाएका िथए
। 47 सोलोमनले धरैे भाँडाकँुडा बनाएकाले ितनले जोखनेन ् । ितनले काँसाको
ओजन िनधो गरेनन ् । 48 सोलोमनले परम भकुो म न्दरमा रा खने सबै सजाउने
सामान सनुबाट बनाएका िथएः सनुको वदेी, उप स्थितको रोटी रा खने सनुको
टेबलु, 49 िनखरु सनुका सामदानहरू जसलाई िभ ी कोठाको दािहनपे पाँचवटा
र दे पे पाँचवटा गरी रा खन्थ्यो; फुलको आकारका सनुका ब ु ाहरू, ब ीहरू र
िचम्टाहरू । 50 सोलोमनले िगलासहरू, सलदेाका िचम्टाहरू, बाटाहरू, चम्चाहरू
र धपुोराहरू पिन बनाए र यी सबै िनखरु सनुका िथए । ितनले िभ ी कोठा (अथार्त ्
महा-पिव स्थान) का ढोकाहरू र म न्दरको मखु्य सभाकक्षका ढोकाहरूका िन म्त
सनुका खोिपल्टाहरू पिन बनाए । 51 यसरी सोलोमन राजाले परम भकुो म न्दरको
िन म्त सबै काम गरी िसद्ध्याए । त्यसलैे सोलोमनले आफ्ना िपता दाऊद ारा अलग
ग रएका चीजहरू अथार्त ्चाँदी, सनु, सजाउने सामानहरू िभ ल्याई परम भकुो
म न्दरका भण्डारमा राखे ।
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8
1 तब सोलोमनले इ ाएलका सबै धमर्-गरुु, कुल-कुलका नायकहरू र

इ ाएलका प रवारका मखु्य-मखु्य हरूलाई िसयोन अथार्त ् दाऊदको
सहरबाट परम भकुो सन्दकु ल्याउनलाई यरूशलमेमा जम्मा गरे । 2 एतानीम मिहना
अथार्त ्सातौँ मिहनामा चाडको अवसरमा इ ाएलका सबै मािनस सोलोमन राजाको
साम ु भलेा भए । 3 इ ाएलका सबै धमर्-गरुु आए, अिन पजुारीहरूले सन्दकु उठाए
। 4 ितनीहरूले परम भकुो सन्दकु, भटे हुने पाल र पालिभ भएका सजावटका सबै
पिव सामान ल्याए । पजुारी र लवेीहरूले यी सामानहरू ल्याएका िथए । 5सोलोमन
राजा र इ ाएलका सारा समदुाय सन्दकुको साम ु भलेा भए, अिन ितनीहरूले
असङ्ख्य भडेाहरू र गोरुहरू ब लदान चढाए । 6 पजुारीहरूले परम भकुो करारको
सन्दकुलाई त्यसको उिचत स्थान अथार्त ् करूबहरूको छायामिुन म न्दरको महा-
पिव स्थानमा लगरे राखे । 7 िकनिक करूबहरूले सन्दकु रा खएको ठाउँको मािथ
आ-आफ्ना पखटेा फैलाएका िथए, र ती पखटेाले सन्दकु र त्यसका डन्डाहरूमािथ
छाया पारेका िथए । 8 यी डन्डाहरू यित लामा-लामा िथए, िक ितनका टुप्पाहरू
महा-पिव स्थानको साम ु पिव स्थानबाट दे सिकन्थ,े तर ितनलाई बािहरबाट भने
दे सिकँदनैथ्यो । ती आजको िदनसम्म त्यहीँ छन ्। 9 इ ाएलीहरू िम दशेबाट
आउँदा परम भलुे ितनीहरूिसत करार बाँध्नहुुदँा होरेब पवर्तमा मोशाले दईुवटा
िशला-पाटी सन्दकुिभ राखकेा िथए, र सन्दकुिभ यी िशला-पाटीहरू मा िथए ।
10 पजुारीहरू पिव स्थानबाट बािहर आउँदा परम भकुो म न्दर बादलले भ रयो ।
11 बादलको कारणले पजुारीहरूले सवेा गनर् सकेनन ्िकनिक परम भकुो मिहमाले
उहाँको म न्दर भ रएको िथयो । 12तब सोलोमनलेभन,े “परम भुबाक्लो बादलमा
ब हुुनिेथयो भनी उहाँले भन्नभुएको िथयो, 13 तर तपाईं सदासवर्दै रहनलाई मलैे
एउटा शोभनीय वासस्थान िनमार्ण गरेको छु ।” 14 तब राजा फकर उिभरहकेा
इ ाएलका सारा समदुायलाई आिशष ् िदए । 15 ितनले भन,े “इ ाएलका परमे र
परम भकुो स्तिुत होस ् जो मरेा िपता दाऊदिसत बोल्नभुयो, र जसले यसो भन्दै
आफ्नै हातले यो कुरा परुा गन ुर्भएको छ, 16 'मलैे मरेो जाित इ ाएललाई िम बाट
बािहर ल्याएको िदनदे ख मरेो नाउँ रा को लािग मलैे इ ाएलका सबै कुलबाट कुनै
पिन सहर छािनन ँ । 17 तथािप मरेो जाित इ ाएलमािथ शासन गनर् मलै े दाऊदलाई
छाने ँ ।' इ ाएलका परमे र परम भकुो नाउमँा एउटा भवन िनमार्ण गन इच्छा मरेा
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िपता दाऊदको दयमा िथयो । 18 तर परम भलुे मरेा िपता दाऊदलाई भन्नभुयो,
'तरेो दयमा मरेो नाउमँा एउटा भवन िनमार्ण गन इच्छा रा ै छ । 19 तरै पिन
तैलँ े त्यो भवन बनाउने छैनस,् बरु तरेो छोरो अथार्त ् तरेो आफ्नै रगत र मासकुो
छोरोले मरेो नाउमँा भवन बनाउने छ ।' 20 परम भलुे आफूले भन्नभुएको वचन
परुा गन ुर्भएको छ, िकनिक म मरेा िपता दाऊदको ठाउँमा खडा भएको छु, र
परम भलुे ितज्ञा गन ुर्भएझै ँ म इ ाएलको िसहंासनमा बसकेो छु । मलैे इ ाएलका
परमे र परम भकुो नाउमँा घर बनाएको छु । 21 मलैे त्यहाँ सन्दकुको िन म्त
ठाउँ बनाएको छु जसमा परम भकुो करार रा खएको छ । उहाँले िम बाट हा ा
िपता-पखुार्हरूलाई ल्याउनहुदँा उहाँले ितनीहरूिसत यो करार बाँध्नभुएको िथयो ।”
22 सोलोमन परम भकुो वदेी र इ ाएलका सारा समदुायको सामनु्ने खडा भए, र
स्वगर्ितर आफ्ना हात फैलाए । 23 ितनले भन,े “हे इ ाएलका परमे र परम भ,ु
मािथ स्वगर्मा वा तल पथृ्वीमा तपाईंजस्तो कुनै ई र छैन जसलेआफ्ना सारा दयले
तपाईंको अिग िहडँ्ने तपाईंका दासहरूिसत करारको िव सनीयता कायम रा हुुन्छ
। 24 तपाईंले आफ्ना दास अथार्त ्मरेा िपता दाऊदिसत ितज्ञा गन ुर्भएको वचन परुा
गन ुर्भएको छ । हो, तपाईंले आफ्नो मखुले बोल्नभुयो र त्यसलाई आफ्नो हातले
परुा गन ुर्भयो जस्तो आज हुन आएको छ । 25अब हे इ ाएलका परमे र परम भ,ु
तपाईंका दास अथार्त ् मरेा िपता दाऊदिसत ितज्ञा गन ुर्भएको वचन परुा गन ुर्होस ् ।
तपाईंले भन्नभुयो, 'त ँ मरेो अिग िहडँजेस्तै तरेा सन्तानहरू मरेो अिग िहडँ्न होिसयार
भए भने इ ाएलको िसहंासनमा ब कुनै मािनसको अभाव हुने छैन ।' 26 अब हे
इ ाएलका परमे र, तपाईंले आफ्ना दास अथार्त ्मरेा िपता दाऊदिसत बोल्नभुएको
तपाईंको वचन परुा होस ्। 27 तर के परमे र साँच्चै नै पथृ्वीमा ब हुुन्छ र ? सारा
िव र आकाशमा पिन तपाईं अटाउनहुुन्न भने मलै े बनाएको यस म न्दरमा तपाईं
कसरी अटाउन सक्नहुुन्छ त! 28तरै पिन हे परम भुमरेा परमे र, तपाईंका दासको
यस ाथर्ना र िबन्तीलाई आदर ग रिदनहुोस ्। आज तपाईंका दासले तपाईंको साम ु
ट याउने ाथर्ना र पकुारालाई सिुनिदनहुोस ्। 29 रातिदन यस म न्दरतफर् तपाईंका
आखँा खलुा रहोस ्जनु ठाउँको बारेमा तपाईंले भन्नभुएको छ, 'त्यहाँ मरेो नाउँ र
उप स्थित रहने छ' तािक तपाईंका दासले यस ठाउँतफर् चढाएका ाथर्नाहरू तपाईंले
सनु्नभुएको होस ।् 30 त्यसलैे हामीले यस ठाउँतफर् फकर ाथर्ना गदार् तपाईंका दास र
तपाईंको जाित इ ाएलको िबन्तीलाई सिुनिदनहुोस ्। हो, तपाईं बसोबास गन ुर्हुने ठाउँ
अथार्त ्स्वगर्बाट सनु्नहुोस ्। तपाईंले सनु्नभुएपिछ क्षमा िदनहुोस ्। 31 कुनै मािनसले
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आफ्नो िछमकेीको िवरु मा पाप गरी त्यसलाई शपथ खान लगाइयो र त्यसले
यस म न्दरिभ को वदेीको साम ु आई शपथ खायो भने 32 स्वगर्बाट सनुरे जवाफ
िदनहुोस ।् दोषीहरूलाई दण्डाज्ञा िददँ ै ितनीहरूले गरेको खराबी ितनीहरूकै िशरमािथ
खन्याउदँै आफ्ना दासहरूको न्याय गन ुर्होस ् । िनद षहरूलाई दोषी नठहराउनहुोस ्
र ितनीहरूको धािमर्कताअनसुार ितनीहरूको ितफल िदनहुोस ्। 33 तपाईंको जाित
इ ाएलले तपाईंको िवरु मा पाप गरेकाले ितनीहरू श बुाट परािजत हुदँा ितनीहरू
तपाईंकहाँ फक तपाईंको नाउलँाई पकुारे, ाथर्ना गरे र तपाईंको म न्दरमा क्षमाको
अनरुोध गरे भने 34 तब स्वगर्मा सनु्नहुोस ् र तपाईंको जाित इ ाएलको पाप क्षमा
ग रिदनहुोस ् । तपाईंले ितनीहरूका पखुार्हरूलाई िदनभुएको दशेमा ितनीहरूलाई
फकार्एर ल्याउनहुोस ् । 35 मािनसहरूले तपाईंको िवरु मा पाप गरेकाले आकाश
बन्द भई विृ रोिकँदा ितनीहरूले यस ठाउँतफर् फकर ाथर्ना गरी तपाईंको नाउँ
पकुारे र ितनीहरूलाई क आउँदा ितनीहरूका पापबाट फक भने 36 स्वगर्मा
सनु्नहुोस ्र तपाईंका दासहरूसाथै तपाईंको जाित इ ाएलको पाप क्षमा ग रिदनहुोस ्
अिन ितनीहरू कसरी चल्नपुन हो भनी ितनीहरूलाई असल त रका िसकाउनहुोस ्
। सम्पि को रूपमा तपाईंले आफ्नो जाितलाई िदनभुएको तपाईंको दशेमा विृ
ल्याइिदनहुोस ्। 37जब दशेमा अिनकाल पदार् वा रोग, िवपि , वनस्पित ओइलाउने
ढुसी वा शीत वा सलहहरू वा झिुसलिकराहरू आउँदा वा ितनीहरूको कुनै सहरमा
मलू ारमा श लुे आ मण गर् यो वा त्यहाँ कुनै िवपि वा रोग लाग्दा, 38 कुनै एक

वा तपाईंको सारा जाित इ ाएलले हरेकले आफ्नो दयको दःुख सम्झरे
आफ्नो हात यस म न्दरितर उचाली ाथर्ना र िबन्ती चढायो भने 39 स्वगर्बाट
सनु्नहुोस ् जहाँ तपाईं ब हुुन्छ, ितनीहरूलाई क्षमा िदनहुोस ् र हरेकले गरेअनसुार
त्यसको ितफल िदनहुोस ् । िकनिक तपाईंले मा सारा मानव-जाितका दय
जान्नहुुन्छ । 40 तपाईंले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई िदनभुएको यस दशेमा ितनीहरू
बस्दा ितनीहरूको जीवनभर ितनीहरू तपाईंदे ख डराऊन भ्न्नाका लािग यसै गन ुर्होस ्
। 41यसको अित र , तपाईंको जाित इ ाएलभन्दा बािहरको कुनै परदशेी तपाईंको
नाउकँो कारणले टाढाको दशेबाट आएको छ– 42 िकनिक त्यसले तपाईंको महान ्
नाउ,ँ तपाईंको श शाली हात र तपाईंको फैलाइएको पाखरुाको बारेमा सनुकेो
छ– र यस म न्दरतफर् हरेेर ाथर्ना चढाएको छ भने 43 तब स्वगर्बाट सनु्नहुोस ्
जहाँ तपाईं ब हुुन्छ अिन त्यस परदशेीले मागकेो कुरा िदनहुोस ्। तपाईंले आफ्नो
जाित इ ाएललाई गरेजस्तै पथृ्वीका सबै जाितले तपाईंको नाउलँाई जानी तपाईंदे ख
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डराऊन ्भन्ने हतेलु े यसो गन ुर्होस ्। मलैे बनाएको यो घरमा तपाईंको नाउँ रा खएको
छ भनी ितनीहरूले जान्न सकून ् भनरे यसो गन ुर्होस ् । 44 तपाईंले जनुसकैु बाटो
भएर पठाउनभुए तापिन तपाईंको जाित श कुो िवरु मा लड्न बािहर गएको छ, र
हे परम भ,ु ितनीहरूले तपाईंले चनु्नभुएको सहर र मलैे तपाईंको नाउमँा बनाएको
म न्दरतफर् हरेेर तपाईंमा ाथर्ना चढाएका छन ्भने 45 स्वगर्मा ितनीहरूका ाथर्ना र
िबन्ती सनुरे ितनीहरूलाई मदत गन ुर्होस ्। 46 पाप नगन कोही नभएकोले ितनीहरूले
तपाईंको िवरु मा पाप गरेका छन,् र तपाईं ितनीहरूिसत रसाउनभुई ितनीहरूलाई
श कुो हातमा स ु म्पिदनभुएको छ र श हुरूले ितनीहरूलाई ितनीहरूको दशेबाट
धरैे टाढाको दशेमा िनवार्सनमा लगकेा छन,् 47 र ितनीहरू िनवार्िसत भएर अक
दशेमा लिगएका रहछेन ्भनी ितनीहरूले थाहा पाएपिछ ितनीहरूले प ा ाप गरेर
ितनीहरूलाई िनवार्िसत गनहरूको दशेबाट ितनीहरूले तपाईंको िनगाह खोजकेा छन ्
र ितनीहरूले 'हामीले बाटो िबराई पाप गरेका छौ,ँ हामीले द ु तापवूर्क वहार गरेका
छौ'ँ 48भनरे भनमेा र ितनीहरूलाई िनवार्िसत बनाएर लजैानहेरू अथार्त ्ितनीहरूका
श हुरूको दशेमा ितनीहरूका सारा दय र सारा ाणले ितनीहरू तपाईंकहाँ फक
भने र ितनीहरूले तपाईंले ितनीहरूका पखुार्हरूलाई िदनभुएको तपाईंको दशे र
तपाईंले छान्नभुएको सहर र मलैे तपाईंको नाउमँा बनाएको यस म न्दरतफर् हरेी
तपाईंलाई ाथर्ना चढाए भन,े 49 तब तपाईंको वासस्थान स्वगर्बाट मदतको लािग
ितनीहरूले चढाएको ाथर्ना र अनरुोध सनु्नहुोस ्। यसरी ितनीहरूिसतको सम्बन्ध
पनुस्थार्िपत हुने छ । 50 तपाईंको िवरु मा पाप गरेका तपाईंको जाितलाई क्षमा
िदनहुोस,् र ितनीहरूले तपाईंको िवरु मा गरेका सबै अधमर् क्षमा ग रिदनहुोस ्
अिन ितनीहरूका िवजतेाहरूका साम ु ितनीहरूलाई दया दखेाउनहुोस ्र ितनीहरूका
िवजतेाहरूलाई पिन ितनीहरूमािथ दया दखेाउन लगाइिदनहुोस ् । 51 ितनीहरू
तपाईंले चनु्नभुएका तपाईंका जाित हुन ् जसलाई तपाईंले फलाम गल्ने भ ीको
िबचबाट अथार्त ् िम बाट छुटकारा िदनभुयो । 52 तपाईंका दास र तपाईंको जाित
इ ाएलले जनुसकैु बलेा तपाईंलाई पकुारा गदार् ितनीहरूको कुरा सनु्न तपाईंका
आखँा खलुा रहून ् । 53 िकनिक हे परम भ,ु तपाईंले हा ा पखुार्हरूलाई िम बाट
ल्याउनहुुदँा तपाईंका दास मोशालाई ाख्या गन ुर्भएझै ँ तपाईंकै हुन र तपाईंका
ितज्ञाहरू ा गनर् तपाईंले नै ितनीहरूलाई पथृ्वीका सबै जाितबाट अलग गन ुर्भयो

।” 54जब सोलोमनले परम भकुो साम ु यी सबै ाथर्ना र िबन्ती चढाएर िसद्ध्याए,
तब ितनी परम भकुो वदेीबाट उठे जहाँ ितनले घ ुडँा टेकेर आफ्ना हात स्वगर्ितर
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फैलाएका िथए । 55 “परम भकुो स्तिुत होस,् जसले आफ्ना सबै ितज्ञा परुा
गरी आफ्नो जाित इ ाएललाई िव ाम िदनभुएको छ । 56 परम भलुे आफ्ना
दास मोशािसत गन ुर्भएका असल ितज्ञाहरूमध्ये एउटै पिन िवफल भएको छैन ।
57 परम भु हा ा परमे र हा ा पखुार्हरूिसत हुनभुएझै ँ हामीिसत पिन होऊन ् ।
उहाँले हामीलाई किहल्यै नछोडनू,् न त त्यागनू ् । 58 उहाँका सबै मागर्मा िजउन,
र उहाँले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई िदनभुएका उहाँका आदशेहरूसाथै िनदशनहरू
अिन िविधिवधानहरू पालन गनर् उहाँले हा ा दय आफूतफर् फकार्ऊन ् । 59 मलैे
परम भकुो साम ु चढाएका यी वचनहरू रातिदन परम भु हा ा परमे रको निजक
रहून ्तािक िदन ितिदनको खाँचोअनसुार तपाईंको दास र तपाईंको जाित इ ाएलको
कारण मदत िमलोस,् 60 तािक पथृ्वीका सबै जाितले परम भु नै परमे र हुनहुुन्छ
र उहाँबाहके अक ई र छैन भनी जाननू ् । 61 त्यसकारण, आजको िदनमा
झै ँ परम भु हा ा परमे रका िविधिवधानहरू र उहाँका आज्ञाहरू पालन गनर्
ितमीहरूको दय उहाँ ित साँचा होऊन ् । 62 त्यसलैे राजा र ितनीसगँै सारा
इ ाएलले परम भकुो िन म्त ब लदानहरू चढाए । 63सोलोमनले परम भकुो िन म्त
बाइस हजार गाईवस्त ु र एक लाख िबस हजार भडेा-बा ा मलेब लको रूपमा चढाए
। यसरी राजा र इ ाएलका सारा समदुायले परम भकुो म न्दर समपर्ण गरे । 64 त्यसै
िदन राजाले परम भकुो म न्दरको साम ु चोकको िबचको भागलाई पिन अपर्ण
गरे, अिन ितनले त्यहाँ होमब ल, अन्नब ल र मलेब लको बोसो चढाए, िकनिक
परम भकुो साम ु रा खएको काँसाको वदेी यित सानो िथयो िक त्यहाँ होमब ल,
अन्नब ल र मलेब लको बोसो चढाउन सिकँदनैथ्यो । 65 यसलैे सोलोमनले त्यस
बलेा एउटा चाड मनाए । त्यहाँ लबेो-हमातदे ख िम को खोलासम्मका सारा
इ ाएल, ठुलो समदुायले परम भु हा ा परमे रको साम ु सात िदन र अक सात
िदन गरी जम्मा चौध िदनसम्म चाड मनाए । 66आठौँ िदनमा ितनले मािनसहरूलाई
िबदा िदए, र ितनीहरूले राजालाई धन्यको भने अिन परम भलुे आफ्ना दास दाऊद
र आफ्नो जाित इ ाएलको िन म्त गन ुर्भएका सबै असल कायर्को कारण हिषर्त र
आन न्दत हृदयसाथ ितनीहरू आ-आफ्ना घरतफर् लागे ।

9
1 सोलोमनले परम भकुो म न्दर र राजदरबार बनाएर िसद्ध्याएिछ र ितनले

चाहकेा कुरा सबै सम्पन्न गरेपिछ 2 िगबोनमा दखेा पन ुर्भएझै ँ परम भु दो ो पटक
सोलोमनकहाँ दखेा पन ुर्भयो । 3 तब परम भलुे ितनलाई भन्नभुयो, “तैलँ े मरेो साम ु



9:4 xxiii १ राजाहरू 9:17

राखकेो ाथर्ना र िबन्ती मलैे सनुकेो छु । मलैे त ैलँ े बनाएको यो म न्दर सदासवर्दा मरेो
नाउँ रा आफ्नै लािग अलग गरेको छु । मरेा आखँा र मरेो मन सधैभँ र त्यहाँ हुने
छ । 4मलैे तलँाई आज्ञा गरेका सबै आज्ञा पालन गरी मरेा िविधिवधानहरू र उद हरू
मानरे दयको सत्यिन ा र सोझोपनमा तरेा िपता दाऊद िहडँझेै ँ त ँ मरेो साम ु िहिँडस ्
भन,े 5 म इ ाएलमािथ तरेो राज्यको िसहंासन सदाको िन म्त स्थािपत गन छु, जस्तो
मलैे तरेा िपता दाऊदलाई यसो भनी ितज्ञा गरेको िथएँ, 'इ ाएलको िसहंासनमा ब
तरेो सन्तानको किहल्यै अभाव हुने छैन ।' 6 तर त ँ र तरेा छोराछोरीहरू तकर गई
मलैे तरेो साम ु राखकेा मरेा आज्ञा र िविधिवधानहरू पालन नगरी अरू दवेताहरूको
पजुा गर् यौ र ितनीहरूको साम ु िनहु रयौ भन,े 7 मलैे इ ाएललाई िदएको दशेबाट
म ितनीहरूलाई िनष्कािसत ग रिदने छु, र मरेो नाउकँो लािग मलैे अलग गरेको यो
म न्दरलाई म मरेो दिृ बाट िमल्काइिदने छु अिन इ ाएल सबै जाितका िबचमा घणृा
र उपहासको उदाहरण बन्ने छ । 8 यो म न्दर भग्नावशषेको थु ो बन्ने छ, र यसबाट
भएर जाने त्यके ले यसको घणृा गन छ । ितनीहरूले सोध्ने छन,् 'परम भलुे
यो दशे र यो म न्दरलाई िकन यसो गन ुर्भएको होला ?’ 9अरूहरूलेजवाफ िदने छन,्
' ितनीहरूले ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िम दशेबाट ल्याउनहुुने ितनीहरूका
परमे र परम भलुाई त्यागी अरू दवेताहरूको पिछ लागी ितनीहरूको साम ु िनहुरी
ितनीहरूलाई पजुकेाले परम भलुे ितनीहरूमािथ यी सबै िवपि ल्याउनभुएको हो'
।” 10 सोलोमनले दईुवटा भवन अथार्त ् परम भकुो म न्दर र राजदरबार बनाएर
िसद्ध्याउन ितनलाई िबस वषर् लाग्यो । 11 टुरोसका राजा हीरामले सोलोमनले
चाहकेा सबै दवेदारु र सल्लाका काठ ितनलाई जटुाइिदए । त्यसलैे सोलोमन राजाले
हीरामलाई गालीलको क्षे मा िबसवटा सहर िदए । 12सोलोमनले हीरामलाई िदएका
सहरहरू हनेर् ितनी टुरोसबाट आए, तर ितनी खसुी भएनन ् । 13 त्यसलैे हीरामले
भन,े “हे मरेा भाइ, तपाईंले मलाई िदनभुएका यी सहरहरू कस्ता सहरहरू हुन ्
?” हीरामले ती सहरहरूलाई काबलू दशे भने जसलाई आजसम्म पिन त्यही नाउलँे
िचिनन्छ । 14 हीरामले राजालाई चार टन सनु पठाएका िथए । 15सोलोमन राजाले
परम भकुो म न्दर, आफ्नो िनजी दरबार, टेवा िदने गाराहरू, यरूशलमेको पखार्ल,
हासोर, मिग ो र गजेरे बनाउनलाई बगेार काममा लगाएका मजदरुहरूको िववरण
यही हो । 16 िम का राजा फारोले गजेरेलाई मािथ उक्लरे कब्जा गरेका िथए ।
ितनले यस सहरका कनानीहरूलाई मारेर जलाइिदएका िथए । त्यसपिछ फारोले यो
सहर आफ्नी छोरी सोलोमनकी प ीलाई दाइजोस्वरूप िदएका िथए । 17 त्यसलैे
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सोलोमनले गजेरे र तल्लो बथे-होरोनलाई पनुिनर्मार्ण गरे । 18 ितनले बालात र
यहूिदयाको उजाड-स्थानमा तामार, आफ्नो अिधकारमा भएका सबै भण्डारण गन
सहरहरू, 19 र आफ्ना रथहहरू र घोडचढीहरू रा का िन म्त सहरहरू बनाए ।
यरूशलमे, लबेनान र आफूले शासन गरेका सबै इलाकामा आफूले इच्छा गरेअनसुार
ितनले बनाउने काम गरे । 20 बाँकी रहकेा सबै एमोरी, िह ी, प रज्जी, िहव्वी र
यबसूी जो इ ाएली िथएनन,् 21 ितनीहरूका सन्तानहरू जो दशेमा बाँकी रहकेा
िथए, जसलाई इ ाएलीहरूले पणू र् रूपमा न गनर् सकेका िथएनन,् ितनीहरूलाई
सोलोमनले बगेार काममा लगाएका िथए जो आजको िदनसम्म छन ्। 22 तथािप,
सोलोमनले इ ाएलीहरूलाई भने बगेार काममा लगाएनन ् । बरु, ितनीहरू ितनका
िसपाहीहरू, अिधकृतहरू र क ानहरू अिन सारथीहरूका क ान र घोडचढीहरू
बने । 23 ितनीहरू सोलोमनका कामको रेखदखे गन अिधकारीहरू पिन बने जसको
सङ्ख्या पाँच सय पचास िथयो । ितनीहरूले काम गन मािनसहरूको रेखदखे
गन काम गथ । 24 फारोकी छोरी दाऊदको सहरबाट सोलोमनले उनको लािग
बनाएको घरमा स रन ्। पिछ सोलोमनले टेवा िदने गाराहरू बनाए । 25 सोलोमनले
परम भकुो िन म्त बनाएका वदेीमा परम भकुो िन म्त धपू बाल्दै ितनले वषर्मा ितन
पटक होमब ल र मलेब लहरू चढाउँथे । यसरी ितनले म न्दरको काम सम्पन्न गरी
त्यसको योग गरे । 26 सोलोमन राजाले लाल समु को िकनारमा भएको एदोमको
एलात निजकै एस्योन-गबेरेमा जहाजहरू बनाए । 27 हीरामले आफ्ना सवेकहरू
अथार्त ् सम ु को िवषयमा जान्ने नािवकहरू सोलोमनका मािनसहरूिसत काम गनर्
सोलोमनका जहाजहरूमा पठाए । 28 ितनीहरू सोलोमनका सवेकहरूसगँै ओपीरमा
गए । त्यहाँबाट ितनीहरूले राजा सोलोमनकहाँ साँढे चौध टन सनु ल्याए ।

10
1 जब शबेाकी रानीले परम भकुो नाउकँो सम्बन्धमा सोलोमनको कीितर् सिुनन,्

उनी क ठन हरू लएर ितनलाई जाँच गनर् आइन ्। 2 उनी मसलाहरू लािदएका
ऊँटहरू, थु ै सनु र धरैे बहुमलू्य र हरू लएर ज्यादै ठुलो लावालश्करसाथ
यरूशलमे आइन ् । उनी आइपगुपेिछ उनले आफ्नो दयमा भएका सबै कुरा
सोलोमनलाई बताइन ् । 3 सोलोमनले उनका सबै का जवाफ िदए । उनले
सोधकेा सबै को राजाले जवाफ िदए । 4 जब शबेाकी रानीले सोलोमनका सबै
ब ु , ितनले बनाएका राजदरबार, 5 ितनको टेबलुको भोजन, ितनका व रप र ब े
अिधकारीहरू, ितनका अिधकारीहरूका काम र ितनीहरूका पोशाक, सवेा टहल
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गन नोकर-चाकरहरू, ितनले परम भकुो घरमा ब लदान गन होमब लको त रका
दे खन,् तब उनी अवाक् भइन ् । 6 उनले राजालाई भिनन,् “तपाईंका वचन र
तपाईंको ब ु को बारेमा मलैे मरेो दशेमा सनुकेो कुरो साँचो रहछे । 7 म यहाँ
नआएसम्म मलैे सनुकेो कुरामा मलैे िव ास ग रन ँ । अब मरेा आफ्नै आखँाले मलै े
दखेकेो छु । तपाईंको ब ु र धन-सम्पि को बारेमा मलाई आधा मा बताइएको
रहछे! तपाईंको कीितर् मलै े सनुकेो भन्दा ज्यादा रहछे । 8 तपाईंका प ीहरू कित
सन्न होलान!् तपाईंको ब ु सनु्न पाएकाले तपाईंको साम ु िनरन्तर खडा हुने

तपाईंका सवेकहरू कित सन्न होलान!् 9 परम भु तपाईंका परमे रको स्तिुत होस ्
जो तपाईंमा सन्न हुनहुुन्छ र जसले तपाईंलाई इ ाएलको िसहंासनमा रा भुएको
छ । परम भलुे इ ाएललाई सदाको िन म्त मे गन ुर्भएकाले न्याय र धािमर्कता
कायम गनर् उहाँले तपाईंलाई राजा बनाउनभुएको छ ।” 10 उनले राजालाई चार
टन सनु र शस्त मा ामा मसलासाथै बहुमलू्य र हरू िदइन ् । शबेाकी रानीले
सोलोमन राजालाई िदएकी जि कै यित शस्त मसला ितनलाई फे र किहल्यै
िदइएन । ओपीरबाट सनु ल्याउने 11 हीरामका जहाजहरूले पिन ठुलो प रमाणमा
चन्दनको काठ र बहुमलू्य पत्थरहरू ल्याउथँे । 12 राजाले ती चन्दनका काठहरूबाट
परम भकुो म न्दर र राजदरबारका खम्बाहरू बनाउनकुा अित र गायकहरूका
लािग वीणा र सारङ्गीहरू बनाए । चन्दनको काठको यित धरैे प रमाण आजको
िदनसम्म फे र किहल्यै दे खएको छैन । 13 राजा सोलोमनले शबेाकी रानीले
इच्छा गरेकी हरेक थोक िदए । राजाले आफ्नो राजकीय उदारताका अित र ा
उनले मागकेी हरेक कुरा िदए । यसरी उनी आफ्ना सवेकहरूसगँै आफ्नो दशेमा
फिकर् न ् । 14 सोलोमनकहाँ वषनी आउने गरेको सनुको ओजन तइेस टन िथयो ।
15यसबाहके, पकैारीहरू र ापारीहरूले पिन सनु ल्याउथँे । अरब दशेका सबै राजा
र ादिेशक राज्यपालहरूले पिन सोलोमनकहाँ सनुचाँदी ल्याउने गथ । 16सोलोमन
राजाले िपटेको सनुबाट दईु सयवटा ठुला-ठुला ढाल बनाए । त्यके ढाल बनाउन
साढे ितन िकलो ाम लागकेो िथयो । 17 ितनले िपटेको सनुका ितन सयवटा स-
साना ढाल पिन बनाए । त्यके ढालमा क रब डढे िकलो ाम सनु लागकेो िथयो ।
राजाले ितनलाई लबेनानको वन भिनने राजदरबारमा राखे । 18 त्यसपिछ राजाले
हस्ती-हाडको एउटा ठुलो िसहंासन बनाई त्यसलाई सबभैन्दा उ म सनुले मोहोरे
। 19 िसहंासनमा उक्लने छवटा खु ड्कला िथए, र यसको पछािडप गोलाकार
टुप्पो िथयो । ब े आसनको दवुपै हात अ ाउने बाहु िथए, र बाहुका छेउ-छेउमा
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उिभएका एक-एकवटा िसहं िथए । 20 छवटै खु ट्कलाको एक-एकप एउटा-
एउटा िसहं गरी खु ट्कलाहरूमा बा वटा िसहं खडा िथए । अन्य कुनै पिन राज्यमा
यस्तो िकिसमको िसहंासन िथएन । 21 सोलोमन राजाका सबै िपउने कचौरा सनुका
िथए, र लबेनानको वन भिनने राजदरबारका भएका सबै िपउने कचौरा िनखरु सनुका
िथए । कुनै पिन कचौरा चाँदीको िथएन िकनिक सोलोमनको समयमा चाँदीलाई
मलू्यवान ्ठािनदनैथ्यो । 22 हीरामका जहाजहरूसगँै सम ु मा सोलोमन राजाका पिन
जहाजहरू िथए । हरेक ितन वषर्मा एक पटक जहाजहरूले सनु, चाँदी, ह स्त-
हाडसाथै ढडुे र बाँदरहरू ल्याउने गथ । 23 यसरी सोलोमन राजा धन-सम्पि र
ब ु मा ससंारका सबै राजाभन्दा े िथए । 24 परमे रले सोलोमनको दयमा
हा लिदनभुएको ितनको ब ु सनु्नलाई सारा दिुनयाँले ितनको उप स्थितको खोजी
गथ । 25 ितनलाई भटे्नहेरूले हरेक वषर् कोसलेी, सनु र चाँदीका भाँडाकँुडाहरू,
लगुाहरू, हातहितयार, मसलासाथै घोडा र खच्चरहरू ल्याउथँे । 26 सोलोमनले
रथहरू र घोडचढीहरू जम्मा गरे । ितनका चौध सयवटा रथ र बा हजार घोडचढी
िथए जसलाई ितनले रथ रा े सहरहरू र आफूिसतै यरूशलमेमा पिन रा े गथ ।
27 राजाले यरूशलमेमा चाँदी जिमनको ढुङ्गासरह बनाए । ितनले दवेदारुचािह ँ
पहाडका जङ्गली अञ्जीरका बोटहरूसरह शस्त तलु्याए । 28 सोलोमनका
घोडाहरू िम र क्यएूबाट पठैारी ग रन्थ,े अिन राजाका ापारीहरूले ितनलाई
क्यएूबाट िकन्ने गथ । 29 िम बाट चाँदीका छ सय िसक्कामा एउटा रथ र चाँदीको
डढे सय िसक्कामा एउटा घोडा िकिनन्थ्यो । त्यसपिछ यीमध्ये धरैेजसो िह ी र
अरामीहरूका राजाहरूलाई बिेचन्थे ।

11
1 अब राजा सोलोमनले फारोकी छोरीलगायत मोआबी, अम्मोनी, सीदोनी

र िह ीजस्ता धरैे िवदशेी ीहरूलाई मे गरे । 2 ितनीहरू त्यस्ता जाितहरूका
िथए जसको बारेमा परम भलुे इ ाएललीहरूलाई भन्नभुएको िथयो, “िववाह गनर्
ितनीहरूका िबचमा नजाओ, न त ितनीहरू ितमीहरूका िबचमा आऊन ् िकनिक
िन य न,ै ितनीहरूले ितमीहरूका दय ितनीहरूका दवेताहरूतफर् फकार्उने छन ्।”
यस आज्ञाको बाबजतु पिन सोलोमन यी ीहरू ित मोिहत भए । 3 सोलोमनका
सात सय जना राजकीय प ी र ितन सय जना उपप ी िथए । ितनका प ीहरूले
ितनको दयलाई बहकाइिदए । 4 िकनिक जब सोलोमन व ृ भए ितनका प ीहरूले
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ितनको दयलाई अन्य दवेताहरूतफर् फकार्इिदए । ितनको दय ितनका िपता
दाऊदको दयजस्तै परम भु ितनका परमे रतफर् पणू र् रूपमा समिपर्त भएन ।
5 िकनिक सोलोमन सीदोनीहरूकी दवेी अश्तोरेत र अम्मोनीहरूको िघनलाग्दो दवेता
मोलोखको पिछ लागे । 6 सोलोमनले परम भकुो दिृ मा द ु काम गरे । ितनले
आफ्ना िपता दाऊदले गरेझै ँ पणू र् रूपमा परम भलुाई प ाएनन ्। 7 तब सोलोमनले
मोआबको घिृणत दवेता कमोश र अम्मोनीहरूको घिृणत दवेता मोलोखको िन म्त
यरूशलमेको पवूर्प को डाँडामा पजुा गन अग्लो स्थान बनाए । 8 ितनलेआफ्ना सबै
िवदशेी प ीका िन म्त पिन पजुा गन अग्लो स्थानहरू बनाए जसले त्यहाँ ितनीहरूका
दवेताहरूलाई धपू बाल्ने र ब लदान चढाउने गथ । 9 परम भु सोलोमनिसत
रसाउनभुयो, िकनिक ितनको दय इ ाएलका परमे रबाट तकर गएको िथयो

य िप उहाँ ितनीकहाँ दईु पटक दखेा पन ुर्भएको िथयो, 10 र यसै िवषयमा अथार्त ्
ितनी अरू दवेताहरूको पिछ लाग्न हुदँनै भनी उहाँले ितनलाई आज्ञा िदनभुएको
िथयो । तर सोलोमनले परम भकुो आज्ञा माननेन ् । 11 त्यसकारण परम भलुे
सोलोमनलाई भन्नभुयो, “तैलँ े यसो गरेको कारण र तैलँ े मरेो करार र मलैे तलँाई
आज्ञा गरेका मरेा िविधिवधानहरू पालन नगरेकोले िन य नै म यो राज्य तबँाट
खोसरे तरेो दासलाई िदने छु । 12 तथािप तरेा िपता दाऊदको खाितर म तरेो
जीवनकालमा यसो गिदर्न,ँ तर तरेो छोरोको पालमा त्यसको हातबाट म यसलाई
िवभाजन ग रिदने छु । 13 तापिन म सबै राज्य खो स्दन ँ । मरेा दास दाऊदको
खाितर र मलैे चनुकेो यरूशलमेको खाितर म एउटा कुल तरेो छोरोलाई िदने छु
।” 14 तब परम भलुे सोलोमनको िवरु मा एदोमी हददलाई िवरोधीको रूपमा
उठाउनभुयो । ितनी एदोमको राजकीय घरानाका िथए । 15 दाऊद एदोममा छदँा
सनेापित योआब मरेकाहरूको लाश गाड्न एदोममा उक्लकेा िथए जहाँ हरेक परुुष
मा रएको िथयो । 16योआबले एदोमको हरेक परुुषलाई नमारुञ्जले ितनी र इ ाएल
त्यहाँ छ मिहनासम्म बसकेा िथए । 17 तर त्यस बलेा हदद बालक भएकोले
आफ्ना िपताका सवेकहरू ारा ितनलाई अन्य एदोमीहरूसगँै िम मा लिगएको िथयो
। 18 ितनीहरू िम ानबाट िनस्केर पारानमा आइपगुे जहाँबाट ितनीहरूले आफूसगँै
केही मािनसहरूलाई िम का राजा फारोकहाँ लएर गए । फारोले ितनलाई एउटा
घर, दशे र भोजन जटुाइिदएका िथए । 19 हददले फारोको दिृ मा ठुलो िनगाह पाए
र फारोले ितनलाई आफ्नी प ी तहपनेस रानीकी एउटी बिहनीिसत िववाह ग रिदए
। 20 तहपनेसकी बिहनीले हददबाट एउटा छोरो जन्माइन ् । ितनीहरूले ितनलाई
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गनबूत नाम राखे । तहपनेसले ितनलाई फारोको राजदरबारमा हुकार्इन ् । त्यसलैे
गनबूत फारोका छोराछोरीहरूका िबचमा राजदरबारमा हुिकर् ए । 21 ितनी िम मा
छदँा दाऊद आफ्ना पखुार्हरूिसत िमल्न गए र सनेापित योआब मरे भनी जब हददले
सनुे ितनले फारोलाई भन,े “मरेो आफ्नै दशेमा जानलाई मलाई अनमुित िदनहुोस ्।”
22 तब फारोले ितनलाई भन,े “तर ितमीलाई यहाँ मिसत केको अभाव छ र ितमी
आफ्नै दशेमा जान खोज्छौ ?” हददले जवाफ िदए, “कुनै कुराको अभाव छैन
। कृपया, मलाई जान िदनहुोस ्।” 23 परमे रले सोलोमनको िवरु मा एल्यादाका
छोरा रेसोनलाई पिन िवरोधीको रूपमा उठाउनभुयो । ितनी आफ्ना मा लक सोबाका
राजा हददजेरेबाट भागकेा िथए । 24 दाऊदले सोबाका मािनसहरूलाई परािजत गदार्
रेसोनले आफ्ना लािग मािनसहरू भलेा गरे र ितनी सानो मोचार्का सनेापित बनकेा
िथए । रेसोनका मािनसहरू दमस्कस गए, र त्यहीँ बसोबास गरे । यसरी रेसोनले
दमस्कसलाई िनयन् णमा लए । 25 ितनी सोलोमनको जीवनभर इ ाएलका श ु
िथए, र हददले परु् याउएको सङ्क मा ितनले पिन साथ िदए । रेसोन इ ाएललाई
घणृा गथ र ितनले अराममािथ शासन गरे । 26 तब नबातका छोरा यारोबाम पिन
राजाको िवरु मा बागी भए । ितनी सोलोमनका एक जना अिधकारी जरेेदाका
ए ाइमी िथए । ितनकी िवधवा आमा सरेूआ िथइन ् । 27 ितनी राजाको िवरु मा
उठे िकनिक सोलोमनले टेवा िदने गाराहरू बनाएका िथए, र आफ्ना िपता दाऊदको
सहरको पखार्लमा वशे ार ममर्त गरेका िथए । 28 यारोबाम एक श शाली
मािनस िथए । ितनी महेनती भएको दखेरे सोलोमनले ितनलाई योसफेका घरानाका
सारा बगेार काम गनहरूमािथ ितनलाई नाइके तलु्याएका िथए । 29 त्यस बलेा
यारोबाम यरूशलमेमा जाँदा शीलोका अिहयाह अगमव ाले ितनलाई बाटोमा भटेे ।
अिहयाहले नयाँ खास्टो लगाएका िथए र मदैानमा दईु जना मािनस मा िथए । 30तब
अिहयाहले आफूले लगाएको नयाँ खास्टो िनकाली त्यसलाई च्यातरे बा टु ा
बनाए । 31 ितनले यारोबामलाई भन,े “दसवटा टु ा लनहुोस,् िकनिक इ ाएलका
परमे र परम भु यसो भन्नहुुन्छ, 'हरे,् म सोलोमनको हातबाट राज्य टु ा पारेर
तलँाई दस कुल िदने छु, 32 (तर मरेा दास दाऊदको खाितर र मलैे इ ाएलका
सबै कुलबाट चनुकेो सहर यरूशलमेको खाितर सोलोमनलाई एउटा कुल िदने छु),
33 िकनिक ितनीहरूले मलाई त्यागरे सीदोनीहरूकी अश्तोरेत दवेी, मोआबको
कमोश दवेता र अम्मोनीहरूको मोलोख दवेतालाई पजुा गरेका छन ्। आफ्ना िपता
दाऊदले गरेझै ँ मरेो दिृ मा जे ठक छ त्यही गनर् र मरेा िविधिवधानहरूसाथै मरेा
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उद हरू पालन गनर् त्यो मरेो मागर्मा िहडँकेो छैन । 34तथािप म सोलोमनको हातबाट
परैु राज्य भने खो स्दन ँ । बरु, मरेा आज्ञाहरू र मरेा िविधिवधानहरू पालन गन
मलैे चनुकेा मरेा दास दाऊदको खाितर मलैे त्यसलाई त्यसको जीवनभर शासक
बनाएको छु । 35 तर म त्यसको छोरोको हातबाट राज्य खोसरे म दस कुललाई
िदने छु । 36 म एउटा कुल सोलोमनको छोरोलाई िदने छु तािक मरेो नाउँ रा मलै े
चनुकेो सहर यरूशलमेमा मरेो साम ु मरेा दास दाऊदको एउटा ब ी सधै ँ ब लरहोस ्
। 37 म तलँाई चािह ँ लने छु, र तैलँ े इच्छा गरेअनसुार तैलँ े शासन गन छस,् र त ँ
इ ाएलमािथ राजा हुने छस ्। 38 मरेा दास दाऊदले गरेझै ँ मलै े तलँाई िदएका सबै
आज्ञा तैलँ े मािनस,् र मरेो दिृ मा जे ठक छ त्यही ग रस,् र मरेा िविधिवधानहरू र
मरेा आज्ञाहरू पालन गनर् मरेा मागर्हरूमा िहिँडस ्भने म तिँसत हुने छु, र दाऊदको
िन म्त िनमार्ण गरेझै ँ म तरेो वशंलाई स्थर गराउने छु, अिन इ ाएलचािह ँ म तलँाई
िदने छु । 39 म दाऊदका सन्तानहरूलाई दण्ड िदने छु, तर सदाको िन म्त भने होइन
।” 40 त्यसलैे सोलोमनले यारोबामलाई मानर् खोजे । तर यारोबाम उठेर िम का
राजा शीशककहाँ भागे । सोलोमनको मतृ्य ु नहोउञ्जलेसम्म ितनी िम मा नै बसे
। 41 सोलोमनले गरेका अन्य कामहरू र ितनको ब ु को िवषयमा के सोलोमनको
इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ्र ? 42 सोलोमनले यरूशलमेमा बसी सारा
इ ाएलमािथ चा लस वषर्सम्म शासन गरे । 43 ितनी आफ्ना िप हरूिसत सतु,े र
ितनलाई ितनका िपता दाऊदको सहरमा गािडयो । ितनको ठाउँमा ितनका छोरा
रहबाम राजा भए ।

12
1 रहबाम शकेममा गए िकनिक सारा इ ाएल ितनलाई राजा बनाउन शकेममा

आउँदै िथए । 2 नबातका छोरा यारोबामले यो कुरा सनु्दा (ितनी अझसैम्म
िम मा नै िथए जहाँ ितनी सोलोमन राजाको उप स्थितबाट भागरे गएका िथए)
ितनी िम मा नै बसकेा िथए । 3 त्यसलै,े ितनीहरूले यारोबामलाई बोलाइपठाए,
अिन यारोबाम र इ ाएलका सारा समदुाय रहबामकहाँ आएर भन,े 4 “तपाईंका
िपताले हा ो जवुा गरुङ्गो बनाइिदनभुयो । अब तपाईंका िपताले हामीमािथ
रा खिदनभुएको भारी र जवुा हलङु्गो बनाइिदनहुोस,् अिन हामी तपाईंको सवेा
गन छौँ । 5 रहबामले ितनीहरूलाई भन,े “तपाईंहरू जानहुोस ्र ितनिदनपिछ फकर
आउनहुोस ् ।” त्यसलैे मािनसहरू स्थान गरे । 6 रहबाम राजाले आफ्ना िपता
सोलोमन जीिवत छदँा ितनको साम ु खडा हुने पाका मािनसहरूिसत सरसल्लाह लए
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र भन,े “यी मािनसहरूलाई जवाफ िदन तपाईंहरू मलाई के सल्लाह िदनहुुन्छ ?”
7 ितनीहरूले ितनलाई जवाफ िदए, “आज तपाईं ितनीहरूका सवेक बनी ितनीहरूको
सवेा गन ुर्भयो र ितनीहरूलाई असल जवाफ िदनभुयो भने ितनीहरू सधै ँ तपाईंका
सवेकहरू हुने छन ्।” 8 तर रहबामले यी पाका मािनसहरूले िदएको सल्लाहलाई
बवेास्ता गरे, र आफूसगँै हुकर आफ्नो साम ु खडा हुने यवुाहरूिसत सल्लाह लए
। 9 ितनले ितनीहरूलाई भन,े “'तपाईंका िपताले हामीमािथ रा खिदनभुएको जवुा
हलकुो पा रिदनहुोस'् भनी बताउने मािनसहरूलाई मलैे कस्तो जवाफ िदनपुछर् भनी
ितमीहरू मलाई के सल्लाह िदन्छौ ?” 10 आफूसगँै हुकका यवुाहरूले रहबामलाई
यसो भन,े “तपाईंका िपता सोलोमनले ितनीहरूको जवुा गरुङ्गो बनाइिदनभुयो र
अब तपाईंले यसलाई हलकुो बनाइिदनपुछर् भनी बताउने मािनसहरूलाई गएर यसो
भन्नहुोस,् ‘मरेो कान्छी औलँा मरेा िपताको कम्मरभन्दा मोटो छ । 11 त्यसलैे
अब मरेा िपताले ितमीहरूमािथ गरुङ्गो जवुा बोकाउनभुएको िथयो । म त्यो अझै
गरुङ्गो पा रिदने छु । मरेा िपताले ितमीहरूलाई कोरार् लगाउनभुएको िथयो, तर म
ितमीहरूलाई िबच्छीहरूले ड लगाउने छु' ।” 12 त्यसलैे त े ो िदनमा यारोबाम
र सारा मािनस रहबामकहाँ आए । िकनिक राजाले यसो भनी िनदशन िदएका
िथए, “ते ो िदनमा मकहाँ फकर आओ ।” 13 राजाले मािनसहरूलाई कडा
तवरले जवाफ िदए, र ितनले पाका मािनसहरूले ितनलाई िदएको सल्लाहको
बवेास्ता गरे । 14 ितनले यवुाहरूको सल्लाह मानी ितनीहरूलाई भन,े “मरेा िपताले
ितमीहरूमािथ गरुङ्गो जवुा बोकाउनभुएको िथयो । म त्यो अझै गरुङ्गो पा रिदने
छु । मरेा िपताले ितमीहरूलाई कोरार् लगाउनभुएको िथयो, तर म ितमीहरूलाई
िबच्छीहरूले ड लगाउने छु ।” 15 यसरी राजाले मािनसहरूको कुरा सनुनेन ्
िकनिक शीलोका अिहयाह ारा नबातका छोरा यारोबामलाई उहाँले भन्नभुएको
वचन परुा होस ् भनरे परम भलुे यस्तो प र स्थित ल्याउनभुएको िथयो । 16 जब
सारा इ ाएलको कुरा राजाले नसनुकेो ितनीहरूले दखेे तब मािनसहरूले ितनलाई
जवाफ िदए, “दाऊदमा हा ो के िहस्सा छ र ? ियशकैा छोरामा हा ो कुनै
उ रािधकार छैन! हे इ ाएली हो, आ-आफ्ना पालमा जाओ । हे दाऊद, ितमी
आफ्नै घर सम्हाल ।” यसरी इ ाएलीहरू आ-आफ्ना पालमा फकर गए । 17 तर
रहबाम यहूदाका सहरहरूमा ब े इ ाएलीहरूका राजा बने । 18 तब रहबाम राजाले
बगेार काममा लगाउने मािनसहरूका िजम्मावाल अदोनीरामलाई पठाए, तर सारा
इ ाएलले ितनलाई ढुङ्गाले हानरे मारे । रहबाम राजा आफ्नो रथमा चढरे झ ै
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यरूशलमेमा भागे । 19 त्यसलैे आजको िदनसम्म इ ाएल दाऊदको घरानाको
िवरु मा बागी बनकेो छ । 20 यारोबाम फक भनी जब सारा इ ाएलले सनुे
ितनीहरूको आफ्नो सभामा ितनलाई बोलाउनपठाइ ितनलाई सारा इ ाएलमािथ
राजा बनाए । यहूदाको कुलबाहके दाऊदको प रवारलाई प ाउने कोही भएन ।
21 जब रहबाम यरूशलमेमा आए ितनले यहूदाको सबै घराना र बने्यामीन कुललाई
भलेा गरे । इ ाएलको घरानाको िवरु मा लडी सोलोमनका छोरा रहबामको
राज्यलाई पनुस्थार्िपत गनर् त्यहाँ १,८०,००० चिुनएका यो ा जम्मा भएका िथए ।
22 तर परमे रका जन शमायाहकहाँ परमे रको वचन आयो, 23 “सोलोमनका
छोरा यहूदाका राजा रहबाम अिन यहूदा र बने्यामीनका सम्पणूर् घरानासाथै बाँकी
सबै मािनसलाई भन,् 24 'परम भु यसो भन्नहुुन्छः आफ्ना दाजभुाइ इ ाएलका
मािनसहरूलाई ितमीहरूले आ मण नगन ूर् वा ितनीहरूिसत लडाइँ नगन ूर् । हरेक
मािनस आ-आफ्नो घरमा फकर जाओस ्िकनिक यो काम मलैे गरेको हु'ँ ।” त्यसलैे
ितनीहरूले परम भकुो वचन सनुे र ितनीहरू फकर आ-आफ्नो बाटो लागे । यसरी
ितनीहरूले उहाँको वचन पालन गरे । 25 तब यारोबामले ए ाइमको पहाडी दशेमा
शकेमलाई मजबतु पारी ितनी त्यहीँ बसे । ितनी त्यहाँबाट गएर ितनले पनीएल सहर
बनाए । 26 यारोबामले आफ्नो दयमा सोच,े “अब यो राज्य दाऊदको घरानामा
फकर् ने छ । 27 यी मािनसहरू यरूशलमे स्थत परम भकुो म न्दरमा ब लदान
चढाउन गए भने यी मािनसहरूका दय ितनीहरूका मा लक अथार्त ्यहूदाका राजा
रहबामकहाँ फकर् ने छन ्। मलाई मारेर ितनीहरू यहूदाका राजा रहबामकहाँ फकने
छन ्।” 28 यसलैे राजा यारोबामले सरसल्लाह लई सनुका दईुवटा बाछा बनाए ।
ितनले मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूलाई यरूशलमेसम्म जान िनकै टाढा हुन्छ । हे
इ ाएली हो, ितमीहरूलाई िम दशेबाट ल्याउने दवेताहरू यी नै हुन ्।” 29 ितनले
एउटालाई बथेलेमा र अक लाई दानमा राखे । 30 यसरी यही कायर् नै पाप बन्यो ।
मािनसहरू एक ठाउँदे ख अक ठाउँमा र दानसम्मै पजुा गनर् गए । 31 यारोबामले
डाँडामा पजुा गन ठाउँहरू बनाए, र ितनले सबै मािनसका िबचबाट पजुारीहरू िनय ु
गरे जो लवेीका छोराहरूमध्यकेा िथएनन ।् 32आठौँ मिहनाको पन् ौँ िदनमा यहूदामा
जस्तै यारोबामले एउटा चाड ठहराए, र ितनी वदेीमा गए । ितनले बथेलेमा आफूले
बनाएका बाछाहरूका िन म्त ब लदान चढाए, र ितनले बथेलेमा आफूले बनाएका
डाँडाका ठाउँहरूमा पजुारीहरू िनय ु गरे । 33आफ्नो मनमा योजना बनाएअनसुार
आठौँ मिहनाको पन् ौँ िदनमा बथेलेमा आफूले िनमार्ण गरेको वदेीमा ितनले ब लदान
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चढाए । यसरी ितनले इ ाएलीहरूका िन म्त चाड ठहराए, र धपू बाल्न आफै वदेीमा
उक्लरे जाने गरे ।

13
1 परम भकुो वचन ारा परमे का जन बथेलेमा आए । यारोबाम धपू बाल्नलाई

वदेीनरे उिभरहकेा िथए । 2 ितनले परम भकुो वचन ारा वदेीको िवरु मा िचच्च्याए,
“हे वदेी, हे वदेी! परम भु यसो भन्नहुुन्छ, 'हरे, दाऊदको घरानामा योिशयाह नाउँ
गरेको बालकको जन्म हुने छ, र त्यसले तरेो लािग ब लदान चढाउने डाँडाका
ठाउँहरूमा पजुारीहरूलाई तमँािथ नै ब लदान चढाउने छ । तमँािथ ितनीहरूले
मािनसका ह ीहरू जलाउने छन'् ।” 3 तब उही िदन परमे रका जनले यसो भन्दै
एउटा िचन्ह िदए, “परम भलुे घोषणा गन ुर्भएको िचन्ह यही होः हरे, वदेी दईु
फक्लटेा हुने छ, र त्यसमािथ भएको खरानीचािह ँ खन्याइने छ' ।” 4 बथेलेमा
परमे रका जनले वदेीको िवरु मा भनकेा कुरा जब राजा यारोबामले सनुे ितनले
वदेीबाट आफ्नो हात पसारेर यसो भन,े “त्यसलाई समात!्” तब ितने परमे रको
जनलाई समा जनु हात पसारेका िथए, त्यो सकु्यो र ितनले त्यो फे र आफूितर
ल्याउन सकेनन ् । 5 (वदेी पिन दईु फक्लटेा भयो, र खरानी वदेीबाट पो खयो
जस्तो परम भकुो वचन ारा परमे रका जनले िचन्ह ारा ाख्या गरेका िथए ।)
6 त्यसलैे परमे रका जनले परम भलुाई ाथर्ना गरे, र राजाको हात पिहलकैे जस्तो
भयो । 7 राजाले परमे रका जनलाई भन,े “मरेो घरमा खानपान गन ुर्होस,् र म
तपाईंलाई इनाम िदने छु ।” 8 परमे रका जनले राजालाई भन,े “तपाईंले मलाई
आधा सम्पि िदनभुए तापिन म तपाईंिसत जान्न,ँ न यस ठाउँमा तपाईंिसत खाने
छु न िपउने छु । 9 िकनिक परम भलुे आफ्नो वचन ारा मलाई आज्ञा िदनभुएको
छ, 'तैलँ े त्यहाँ रोटी नखान,ू न त पानी िपउन,ू न त ँ आएको बाटो फकर जान'ू
।” 10 त्यसलैे परमे रका जन अक बाटो भएर गए, र ितनी जनु बाटो भएर
आएका िथए त्यही बाटो भएर आफ्नो घरमा फकनन ् । 11 बथेलेमा एक जना
व ृ अगमव ा बस्थे । त्यस िदन बथेलेमा परमे रका जनले गरेका सबै कुरा
अगमव ाका एक जना छोराले ितनलाई बताए । परमे रका जन राजािसत बोलकेा
िथए भन्ने कुरा पिन ितनका छोराहरूले ितनलाई बताए । 12 ितनीहरूका िपताले
ितनीहरूलाई सोध,े “ितनी कुनचािह ँ बाटो लागे ?” परमे रका जन यहूदाको
बाटो भएर गएका िथए भनी ितनका छोराहरूले दखेकेा िथए । 13 त्यसलैे ितनले
आफ्ना छोराहरूलाई भन,े “मरेो िन म्त गधामा काठी कस ।” त्यसलैे ितनीहरूले
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गधामा काठी कसी त्यसमा चढरे गए । 14 ती व ृ अगमव ा परमे रका जनको
पिछपिछ गए र ितनलाई फलाँटको रुखमिुन बिसरहकेो भे ाए, र ितनले भन,े “के
यहूदाबाट आउनभुएका परमे रका जन तपाईं नै हुनहुुन्छ ?” ितनले जवाफ
िदए, “हो, म नै हु ँ ।” 15 तब ती व ृ अगमव ाले ितनलाई भन,े “मिसतै घरमा
आउनहुोस ्र खानपान गन ुर्होस ्।” 16 परमे रका जनले भन,े “म तपाईंसगँै फकर
जान स क्दन,ँ न त यस ठाउँमा तपाईंसगँै खानपान गनर् सक्छु न िपउन सक्छु ।
17 िकनिक परम भकुो वचन ारा मलाई आज्ञा िदइएको छ, 'तैलँ े त्यहाँ रोटी नखान,ू
न पानी िपउन,ू न त ँ आएको बाटो फकर जान'ू ।” 18 त्यसलैे ती व ृ अगमव ाले
ितनलाई भन,े “तपाईंजस्तै म पिन अगमव ा हु,ँ र परम भकुो वचन ारा एउटा
स्वगर्दतूले मलाई यसो भन,े 'ितनलाई ितमीसगँै घरमा फकार्एर ल्याउन ूतािक ितनले
रोटी खान सकून ् र पानी िपउन सकून'् ।” तर ितनले परमे रका जनलाई झटु
बोल्दै िथए । 19 त्यसलैे परमे रका जन ती व ृ अगमव ासगँै फकर गए, र
ितनको घरमा रोटी खानकुा साथै पानी िपए । 20 ितनीहरू टेबलुमा बस्दै गदार्
परम भकुो वचन ितनलाई फकार्एर ल्याउने अगमव ाकहाँ आयो, र 21 ितनले
यहूदबाट आएका परमे रका जनलाई यसो भनरे कराए, “परम भु भन्नहुुन्छ, 'त ँ
परम भकुो वचन ित अनाज्ञाकारी भएकोले र परम भलुे तलँाई िदनभुएको वचन
पालन नगरी 22 फकर आई यस ठाउँमा रोटी खाएकोले र पानी िपएकोले तरेो
शरीरलाई तरेा िप हरूको िचहानमा गािडने छैन िकनिक तैलँ े परम भलुे मनाही
गन ुर्भएको ठाउँमा रोटी खाइस ्र पानी िपइस'् ।” 23जब ती परमे रका जनले रोटी
खाइसके र पानी िपइसके तब अगमव ाले ितनीसगँै ितनको घरमा फकर आएका
परमे रका जनका लािग गधामा जीन काठी कसे । 24परमे रका जन गइसकेपिछ
बाटोमा एउटा िसहंिसत ितनको जम्काभटे भयो । िसहंले ितनलाई मा रिदयो, र
ितनको लाश बाटोमै पिडरह् यो । तब गधा र िसहं लाशको छेउमा उिभएका िथए ।
25 मािनसहरू त्यो बाटो भएर जाँदा ितनीहरूले बाटोमा लाश छािडएको र लाशनरे
िसहं उिभरहकेो दखेे । ितनीहरू ती व ृ अगमव ा ब े सहरमा आएर यो कुरा
बताइिदए । 26 जब ितनलाई फकार्एर ल्याउने अगमव ाले यो कुरा सनुे ितनले
भन,े “ितनी परम भकुो वचन नमान्ने परमे रका जन हुन ्। त्यसकारण परम भलुे
ितनलाई िसहंको मखुमा पनर् िदनभुयो जसले ितनलाई टु ाटु ा पारी मा रिदयो
जस्तो परम भकुो वचनले ितनलाई चतेाउनी िदएको िथयो ।” 27 त्यसलैे ती व ृ
अगमव ाले आफ्ना छोराहरूलाई यसो भन,े “मरेो गधमा जीन काठी कस ।”
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ितनीहरूले त्यसै गरे । 28 ितनी बाटो लागे र ितनले बाटोमा लाश पिडरहकेो अिन
लाशको छेउमा गधा र िसहं उिभरहकेा दखेे । िसहंले लाशलाई खाएको िथएन न त
गधालाई आ मण गरेको िथयो । 29 अगमव ाले परमे रका जनको लाश उठाई
गधामा राखे र फकार्एर ल्याए । ितनको िन म्त शोक गनर् र लाशलाई गाड्न ितनी
आफ्नै सहरमा आए । 30 ितनले लाशलाई आफ्नै िचहानमा राख,े र ितनीहरूले
यसो भन्दै ितनको िन म्त शोक गरे, “िधक्कार, मरेा भाइ!” 31 ितनले लाशलाई
गािडसकेपिछ व ृ अगमव ाले आफ्ना छोराहरूलाई यसो भन,े “जब म मछुर्,
मलाई परमे रका जन गािडएकै िचहानमा गाड्न ू। मरेा ह ीहरू ितनका ह ीहरूको
छेउमा रहून ्। 32 िकनिक ितनले परम भकुो वचन ारा बथेलेको वदेीको िवरु मा र
साम रयाका सहरहरूमा भएका सबै डाँडाका ठाउँहरूका घरहरूको िवरु मा घोषणा
गरेका सन्दशे िन य नै परुा हुने छ ।” 33 यसपिछ यारोबाम आफ्नो द ु मागर्बाट
फकनन,् तर ितनले डाँडाका ठाउँहरूका लािग सबै थरीका मािनसहरूका िबचबाट
सामान्य पजुारीहरूलाई िनय ु ग ररहे । सवेा गनर् चाहने जोसकैुलाई पिन ितनले
पजुारीको रूपमा अिभषके गथ । 34 यो िवषय यारोबामको प रवारको िन म्त पाप
बन्यो, र यसले गदार् ितनको प रवार पथृ्वीबाट न भएर सवर्नाश भएर गयो ।

14
1 त्यस बलेा यारोबामको छोरो अिबया अत्यन्तै िबरामी पर् यो । 2 यारोबामले

आफ्नी प ीलाई भन,े “उठ र ितमी मरेी प ी हौ भनी निचन्नलाई आफ्नो भषे
बदली गर । अिन शीलोमा जाऊ िकनिक अिहयाह अगमव ा त्यहीँ छन ् । यी
मािनसहरूमािथ म नै राजा हुनिेथएँ भनी मरेो बारेमा बताउने ितनी नै िथए । 3आफ्नो
साथमा दसवटा रोटी, केही फुरौला र एक भाँडो मह लएर अिहयाहकहाँ जाऊ ।
बालकलाई के हुने छ भनी ितनले ितमीलाई बताउने छन ्।” 4 यारोबामकी प ीले
त्यसै ग रन ् । उनी बाटो लािगन ् र शीलोमा गइन,् र अिहयाहको घरमा आइन ् ।
अिहयाहले दे सक्दनैथे । ितनको व ृ ावस्थाको कारणले ितनले आफ्ना आखँाको
ज्योित गमुाएका िथए । 5 परम भलुे अिहयाहलाई भन्नभुयो, “हरे,् यारोबामकी
प ी आफ्नो छोरोको बारेमा तबँाट सल्लाह लन आउँदै छे िकनिक त्यसको छोरो
िबरामी परेको छ । तैलँ े यस्तो-यस्तो जवाफ िदन ूिकनिक त्यो अक ी भएझै ँ त्यसले
नाटक गछ ।” 6 उनी ढोकामा आइपगु्दा अिहयाहले उनको खु ाको आवाज सनु,े
र भन,े “हे यारोबामकी प ी, िभ आऊ । िकन ितमी अक ी भएझै ँ नाटक ग
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? म खराब समाचारसिहत ितमीकहाँ पठाइएको छु । 7 गएर यारोबामलाई भन िक
इ ाएलका परमे र परम भु भन्नहुुन्छ, 'मलैे तलँाई मरेो जाित इ ाएलमािथ अगवुा
हुनलाई मािनसहरूका िबचबाट उठाएँ । 8 मरेो दिृ मा जे ठक छ त्यही गनर् अिन
मरेा आज्ञाहरू पालन गनर् र सारा दयले मरेो पिछ लाग्ने मरेा दास दाऊदजस्तै त ँ
नभए तापिन मलैे दाऊदको घरानाबाट राज्य टु याई त्यो तलँाई िदएँ । 9 तर तैलँ े
तभँन्दा अिगका सबलैे भन्दा द ु काम गरेको छस ्। तैलँ े अरू दवेताका मिूतर्हरू र
ढालरे बनाएका धातकुा ितमिूतर्हरू बनाएर मलाई रस उठाएको छस,् र मलाई तरेो
पीठपिछ राखकेो छस ्। 10 त्यसकारण हरे,् म तरेो प रवारमा िवपि ल्याउने छु ।
चाहे कमारा होस ्या फुक्का, म इ ाएलको हरेक परुुष बालकलाई खतम पा रिदने
छु, र तरेो घरानालाई गोबर जलाएझै ँ पणू र् रूपमा हटाइिदने छु । 11 तरेो घरानाको
हरेक जो यस सहरमा मछर्, त्यसलाई कुकुरहरूले खाने छन,् अिन खतेमा
मन जोसकैुलाई आकाशका चराचरुुङ्गीहरूले खाने छन ्िकनिक म परम भलुे यसो
भनकेो छु ।' 12 त्यसलैे हे यारोबामकी प ी, उठेर आफ्नो घर फकर जाऊ । ितमी
सहरमा वशे गदार् ित ो बालक अिबया मन छ । 13सारा इ ाएलले त्यसको िन म्त
शोक गन छन ् र त्यसलाई गाड्ने छन ् । यारोबामको प रवारबाट िचहानमा जाने
त्यही मा हुने छ िकनिक यारोबामको घरबाट त्यसले मा इ ाएलका परमे र
परम भकुो दिृ मा िनगाह पायो । 14 साथ,ै त्यस िदन परम भलुे इ ाएलबाट
एक जना राजा उठाउनहुुने छ जसले यारोबामको प रवारलाई खतम पा रिदने
छ । आज नै त्यही िदन हो । 15 िकनिक पानीमा िनगालो ह ल्लएझै ँ परम भलुे
इ ाएललाई हल्लाउनहुुने छ, र उहाँले ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदनभुएको
यस असल दशेबाट जरैदे ख उखे लिदनहुुने छ । उहाँले ितनीहरूलाई य ू े टस
नदीभन्दा पा र िततर-िबतर पा रिदनहुुने छ िकनिक ितनीहरूले अशरेाका खम्बाहरू
बनाई परम भलुाई रस उठाएका छन ् । 16 यारोबामले पाप गरेका कारण र
ितनले इ ाएललाई पाप गनर् लगाएकाले उहाँले इ ाएललाई त्यािगिदनहुुने छ ।”
17 त्यसलैे यारोबामकी प ी उ ठन ् र बाटो लािगन ् अिन ितसार्मा आइन ् । उनले
आफ्नो घरको सघँार टेक्दा बालक मर् यो । 18 सारा इ ाएलले त्यसलाई गाड,े र
त्यसको िन म्त शोक गरे जस्तो परम भलुे आफ्ना दास अिहयाह अगमव ा ारा
भन्नभुएको िथयो । 19 यारोबामका अन्य कामहरूको बारेमा अथार्त ्कसरी ितनले
य ु गरे र शासन गरे भन्ने िवषयमा इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा
ले खएका छन ् । 20 यारोबामले बाइस वषर् शासन गरे, र त्यसपिछ ितनी आफ्ना
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िप हरूिसत सु गए, अिन ितनको ठाउँमा ितनका छोरा नादाब राजा भए ।
21 सोलोमनका छोरा रहबामले यहूदामा शासन गद िथए । रहबाम राजा हुदँा ितनी
एकचा लस वषर्का िथए । ितनले परम भलुे आफ्नो नाउँ रा इ ाएलका सबै
कुलबाट चनु्नभुएको सहर यरूशलमेमा स वषर् शासन गरे । ितनकी आमाको
नाउँ नामा िथयो जो एक अम्मोनी ी िथइन ् । 22 यहूदाले परम भकुो दिृ मा
जे खराब छ त्यही गरे । ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले गरेका पापभन्दा बढी पाप
गरेर ितनीहरूले उहाँलाई डाही तलु्याए । 23 िकनिक ितनीहरूले पिन आफ्ना
लािग त्यके उच्च स्थान र ह रयो रुखमिुन डाँडाका ठाउँहरू, ढुङ्गाका मिूतर्हरू
र अशरेाका खम्बाहरू बनाए । 24 त्यस दशेमा झटुा धमर्सम्बन्धी वशे्याहरू पिन
िथए । परम भलुे इ ाएलीहरूकै सामबुाट धपाउनभुएका जाितहरूले अभ्यास गरेका
िघनलाग्दा कायर्हरू नै ितनीहरूले गरे । 25 राजा रहबामको शासनकालको पाँचौँ
वषर्मा िम का राजा शीशकले यरूशलमेको िवरु मा आ मण गरे । 26 ितनले
परम भकुो म न्दर र राजको महलका खजानाहरू लएर गए । ितनले हरेक कुरो
लएर गए । ितनले सोलोमनले बनाएका सनुका ढालहरू पिन लएर गए । 27 राजा

रहबामले ितनको स ामा काँसाका ढालहरू बनाए, र राजाको महलको ढोकाहरूको
रक्षा गन रक्षकहरूका हातमा िजम्मा िदए । 28 राजा परम भकुो म न्दरमा वशे गदार्
ती रक्षकहरूले ती ढालहरू बोक्थे । त्यसपिछ ितनीहरूले ती रक्षक कोठामा ल्याएर
रा े गथ । 29 रहबामले गरेका अरू सबै कामहरूको बारेमा के यहूदाका राजाहरूको
इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र ? 30 रहबाम र यारोबामको िबचमा य ु
च लरह् यो । 31यसरी रहबाम आफ्ना िप हरूिसत सु गए, र ितनीहरूसगँै दाऊदको
सहरमा गािडए । ितनकी आमाको नाउँ नामा िथयो जो अम्मोनी ी िथइन ्। ितनको
ठाउँमा ितनका छोरा अिबया राजा भए ।

15
1 नबातका छोरा राजा यारोबामको शासनकालको अठारौँ वषर्मा अिबयाले

यहूदामािथ शासन गनर् थाले । 2 ितनले यरूशलमेमा ितन वषर् राज्य गरे । ितनकी
आमाको नाउँ माका िथयो । उनी अबीशालोमकी छोरी िथइन ्। 3 अिबया ितनको
समयभन्दा अिग ितनका िपताले गरेका सबै पापमा िहडँे । ितनको दय ितनका
पखुार् दाऊदको दयजस्तै परम भु ितनका परमे र ित समिपर्त भएन । 4 तरै
पिन दाऊदको खाितर परम भु ितनका परमे रले यरूशलमेलाई ब लयो बनाउन
ितनी पिछ ितनको छोरोलाई उठाएर यरूशलममेा ितनलाई एउटा ब ी िदनभुयो ।
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5 दाऊदले परमे रको दिृ मा जे ठक छ, त्यही गरेकाले उहाँले यसो गन ुर्भयो
। िकनिक िह ी उ रयाहको िवषयमा बाहके उहाँले ितनलाई िदनभुएको कुनै पिन
आज्ञाबाट ितनी आफ्नो जीवनभर तकर गएनन ्। 6 अिबयाको जीवनभर रहबाम र
यारोबामको िबचमा य ु भइरह् यो । 7 के अिबयाले गरेका अन्य कामहरू यहूदाका
राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र ? अिबया र यारोबामको
िबचमा य ु चलकेो िथयो । 8 अिबया आफ्ना िप हरूिसत सतु,े र ितनीहरूले
ितनलाई दाऊदको सहरमा गाडे । ितनको ठाउँमा ितनका छोरा आसा राजा भए
। 9 इ ाएलका राजा यारोबामको िबसौँ वषर्मा आसाले यहूदामािथ शासन गनर् थाले
। 10 ितनले यरूशलमेमा एकचा लस वषर् राज्य गरे । ितनकी हजरु आमाको
नाउँ माका िथयो जो अबीशालोमकी छोरी िथइन ् । 11 आसाले ितनका पखुार्
दाऊदले परम भकुो दिृ मा जे ठक छ, त्यही गरे । 12 ितनले दशेबाट झटुो
धमर्सम्बन्धी वशे्याहरूलाई िनष्कासन गरे, र ितनका पखुार्हरूले बनाएका सबै
मिुतर्लाई हटाइिदए । 13 ितनले आफ्नी हजरु आमा माकालाई पिन राजमाताको
पदबाट हटाए िकनिक उनले अशरेा दवेीको एउटा िघनलाग्दो मिूतर् बनाएकी िथइन ्
। आसाले त्यस िघनलाग्दो मिूतर्लाई टु ाटु ा पारी िक ोन उपत्यकामा लगरे
जलाइिदए । 14 तर डाँडाका थानहरू भने हटाइएनन ् । तरै पिन आसाको दय
ितनको िजवनकालभ र परम भु ित पणूर् रूपमा समिपर्त िथयो । 15 ितनले आफ्ना
िपता ारा अलग ग रएका कुराहरू र ितनी आफैले बनाएर अलग गरेका सनु,
चाँदीसाथै भाँडाकँुडाहरू परम भकुो म न्दरिभ ल्याए । 16 आसा र इ ाएलका
राजा बाशाका राज्यकालभ र ितनीहरूको िबचमा य ु च लरह् यो । 17 इ ाएलका
राजा बाशा यहूदाको िवरु मा आ ामक रूपमा आए, र यहूदका राजा बाशाको
दशेमा कसलैाई वशे गनर् निदन ितनले रामामा िकल्ला िनमार्ण गरे । 18 त्यसपिछ
आसाले परम भकुो म न्दर र राजाको महलका भण्डारहरूमा छािडएका सबै चाँदी र
सनु लए । ितनले ती आफ्ना अिधकारीहरूका हातमा िदए, र त्यसलाई ति मोनका
छोरा, हजे्योनका नाित अरामका राजा बने-हददकहाँ पठाइिदए जो दमस्कसमा बस्थे
। ितनले भन,े 19 “मरेा िपता र तपाईंका िपताको िबचमा भएजस्तै तपाईं र मरेो
िबचमा एउटा करार बाँिधयोस ् । हने ुर्होस,् मलैे तपाईंकहाँ चाँदी र सनुको उपहार
पठाएको छु । इ ाएलका राजा बाशािसतको करार तोड्नहुोस ्तािक ितनले मलाई
एकलै छाडनू ् ।” 20 बने-हददले राजा आसाको कुरा सनुे र आफ्ना सनेापितहरू
पठाए, अिन ितनीहरूले इ ाएलका सहरहरूमािथ आ मण गरे । ितनीहरूले इयोन,
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दान, हािबल-बथे-माका र न ालीको क्षे समते सबै सारा िकन्नरेतलाई आ मण गरे
। 21जब बाशाले यो कुरा सनुे ितनले रामामा िकल्ला िनमार्ण गनर् छाडरे ितनी ितसार्मा
फकर गए । 22 तब राजा आसाले सारा यहूदामा एउटा घोषणा गरे जसमा कोही
पिन छुटेको िथएन । ितनीहरूले बाशाले रामा सहर िनमार्णको लािग योग ग ररहकेा
ढुङ्गाहरू र काठहरू लएर गए । तब राजा आसाले बने्यामीनको गबेा र िमस्माको
िनमार्णमा ती साम ीहरूको योग गरे । 23 के आसाले गरेका अरू कामहरू,
ितनका सारा श र ितनले िनमार्ण गरेका सहरहरूको बारेमा यहूदाका राजाहरूको
इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ्र ? तर ितनको व ृ ावस्थामा ितनको खु ामा
रोग लाग्यो । 24 त्यसपिछ आसा आफ्ना िप हरूिसत सतुे र ितनलाई ितनका िपता
पखुार् दाऊदको सहरमा गािडयो । ितनको ठाउँमा ितनका छोरा यहोशापात राजा भए
। 25 यहूदाका राजा आसाको दो ो वषर्मा यारोबामका छोरा नादाबले इ ाएलमािथ
शासन गनर् थाले । ितनले इ ाएलमािथ दईु वषर् राज्य गरे । 26 ितनले परम भकुो
दिृ मा जे खराब छ, त्यही गरे, र आफ्ना िपताको चालमा िहडँे । ितनी आफ्नै पापमा
िहडँे र इ ाएललाई पिन पाप गनर् लगाए । इस्साखारको घरानाका 27 अिहयाहका
छोरा बाशाले नादाबको िवरु मा ष न् रचे । बाशाले ितनलाई प लश्तीहरूको सहर
िगब्बतोनमा मारे िकनिक नादाब र सारा इ ाएलले िगब्बतोनलाई घरेा हाल्दै िथए
। 28 यहूदाका राजा आसाको ते ो वषर्मा बाशाले नादाबलाई मारे, ितनको ठाउँमा
ितनी राजा बने । 29 ितनी राजा हुनिेबि कै बाशाले याराबामको सारा घरानालाई
मारे । ितनले यारोबामको कुनै पिन सन्तानलाई िजउँदो राखनेन ्। यसरी परम भलुे
आफ्ना दास शीलोका अिहयाह ारा बोल्नभुएझै ँ ितनले यारोबामको सबै राजकीय
वशंलाई न ग रिदए । 30यारोबामले गरेका पाप र ितनले इ ाएललाई गनर् लगाएका
पापको कारण ितनीहरूले इ ाएलका परमे र परम भलुाई रस उठाएकाले यसो
हुन आएको हो । 31 के नादाबका अरू कायर्हरू र ितनले गरेका कामको िवषयमा
इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र ? 32 आसा र
इ ाएलका राजा बाशाको िबचमा ितनीहरूको राज्यकालभ र य ु च लरह् यो ।
33 यहूदाका राजा आसाको ते ो वषर्मा अिहयाहका छोरा बाशाले ित ामा बसी
सारा इ ाएलमािथ शासन गनर् थाल,े र ितनले चौिबस वषर् राज्य गरे । 34 ितनले
परम भकुो दिृ मा जे खराब छ, त्यही गरे, र ितनी यारोबामको मागर् र ितनले
इ ाएललाई गनर् लगाएको पापमा िहडँे ।
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16
1 बाशाको िवरु मा हनानीका छोरा यहेूकहाँ परम भकुो वचन आयो, 2 “मलैे

तलँाई धलूोबाट उठाई मरेो जाित इ ाएलमािथ अगवुा बनाए तापिन त ँ यारोबामको
चालमा िहडँी तैलँ े मरेो जाित इ ाएललाई पाप गनर् लगाएको छस ् र ितनीहरूका
पाप ारा मलाई रस उठाएको छस ्। 3 हरे,् म बाशा र त्यसको घरानालाई पणूर् रूपमा
िनिम ान्न पा रिदने छु र तरेो घरानालाई नबातका छोरा यारोबामको प रवारजस्तै
तलु्याउने छु । 4 बाशाको घरानाका सहरमा मन जोसकैुलाई कुकुरहरूले खाने छन,्
र खतेमा मनलाई चािह ँ आकाशका चराचरुुङ्गीहरूले खाने छन ् ।” 5 के बाशाले
गरेका अरू कामहरू र ितनको श को बारेमा इ ाएलका राजाहरूको इितहासको
पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र ? 6 बाशा आफ्ना िप हरूिसत सु गए, र ितनलाई
ितसार्मा गािडयो । ितनको ठाउँमा ितनका छोरा एलाह राजा भए । 7 यारोबामको
घरानाले गरेजस्तै बाशाले परम भकुो दिृ मा गरेका सबै खराबी गरेकाले र आफ्ना
हातको कामले उहाँलाई रस उठाएकाले र ितनले यारोबामको घरानाका सबलैाई
मारेकाले बाशा र ितनको प रवारको िवरु मा परम भकुो वचन हनानीका छोरा
अगमव ा यहेूकहाँ आयो । 8 यहूदाका राजा आसाको छ ब्बसौँ वषर्मा बाशाका
छोरा एलाहले ितसार्मा बसरे सारा इ ाएलमािथ शासन गनर् थाले । ितनले दईु वषर्
राज्य गरे । 9 ितनको दास िज ी अधर्रथ-सनेाका सनेापित िथए जसले राजाको
िवरु मा ष न् गरे । त्यस बलेा एलाह ितसार्मा भएको आफ्नो राजमहलको
िजम्मावाल आसार्को घरमा म पान ग ररहकेा िथए । 10 िज ी िभ पस,े र
राजामािथ आ मण गरी ितनलाई मारे । यहूदाका राजा आसाको स ाइसौँ वषर्मा
िज ी ितनको ठाउँमा राजा भए । 11जब िज ी आफ्नो िसहंासनमा बसी शासन गनर्
थाल,े ितनले बाशाका सबै घरानालाई मारे । ितनले बाशाका आफन्त वा िम हरूमध्ये
एउटै पिन परुुषलाई िजउँदो छाडनेन ् । 12 यसरी अगमव ा यहेू ारा परम भलुे
बाशाको िवरु मा बोल्नभुएको वचनमतुािबक िज ीले बाशाका सारा घरानालाई
न ग रिदए । 13 बाशा र ितनका छोरा एलाहले गरेका पाप र इ ाएललाई गनर्
लगाएका सबै पापको कारण अिन ितनीहरूका मिूतर्हरूले इ ाएलका परमे र
परम भलुाई रस उठाएको कारण यस्तो हुन आएको हो । 14 के एलाहले गरेका
अरू कामहरूको िवषयमा इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका
छैनन ् र ? 15 यहूदाका राजा आसाको स ाइसौँ वषर्मा िज ीले ितसार्मा केवल
सात िदन शासन गरे । त्यस 16 बलेा सनेाचािह ँ प लश्तीहरूको सहर िगब्बतोनको
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निजकै छाउनी हालरे बसकेा िथए । छाउनीका सनेाले यो सनु,े “िज ीले ष न्
गरी राजालाई मारेका छन ्।” त्यसलैे त्यसै िदन छाउनीमा सारा इ ाएलले सनेापित
ओ ीलाई इ ाएका राजा घोषणा गरे । 17 ओ ी िगब्बतोनबाट गए र ितनीसगँै
सारा इ ाएल पिन गए, अिन ितनीहरूले ितसार्लाई घरेा हाले । 18 त्यसलैे जब
िज ीले सहर घरेा हा लएको दखेे ितनी राजाको महलिसत गाँिसएको िकल्लामा
गए, र ितनले राजमहलमा आगो लगाइिदए । यसरी ितनी आगोमा जलरे मरे ।
19 ितनले परम भकुो दिृ मा जे खराब िथयो, त्यही गरेर यारोबामको चालमा
र ितनले गरेका पाप र ितनले इ ाएललाई गनर् लगाएका पापमा िहडँरे ती पाप
गरेकाले यसो हुन आएको हो । 20 के िज ीका अरू कामहरू र ितनले गरेको
िव ोहको िवषयमा इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ्
र ? 21 तब इ ाएलका मािनसहरू दईु भागमा िवभाजन भए । मािनसहरूमध्ये
आधाले गीनतका छोरा ितब्नीलाई राजा बनाउन ितनलाई प ाए भने बाँकी आधाले
चािह ँ ओ ीलाई प ाए । 22 तर ओ ीलाई प ाउने मािनसहरू गीनतका छोरा
ितब्नीलाई प ाउने मािनसहरूभन्दा बढी श शाली िथए । त्यसलैे ितब्नी मरे,
र ओ ी राजा बने । 23 यहूदाका राजा आसाको एकितसौँ वषर्मा ओ ीले सारा
इ ाएलमािथ शासन गनर् थाल,े र ितनले जम्माजम्मी बा वषर् राज्य गरे । ितनले
छ वषर्चािह ँ ितसार्बाट राज्य गरे । 24 ितनले क रब स री िकलो ाम चाँदीमा
शमेरेको हातबाट साम रयाको डाँडा िकने । ितनले त्यसमा एउटा सहर बनाए, र त्यस
डाँडाको थम मा लक शमेरेको नाउमँा त्यसको नाउँ साम रया राखे । 25 ओ ीले
परम भकुो दिृ मा जे खराब िथयो, त्यही गरे, अिन ितनीभन्दा अिगका सबलैे भन्दा
ितनी अझै द ु तापवूर्क िहडँे । 26 िकनिक ितनी नबातका छोरा यारोबामका सबै चाल
र ितनले ितनीहरूका बकेम्मा मिूतर्हरू ारा इ ाएललाई गनर् लगाएका पापमा िहडँी
ितनले इ ाएलका परमे र परम भलुाई रस उठाए । 27 के ओ ीले गरेका अरू
कामहरू र ितनले दखेाएको श को िवषयमा इ ाएलका राजाहरूको इितहासकको
पसु्तकमा ले खएका छैनन ्र ? 28 यसरी ओ ी आफ्ना िप हरूिसत सतु,े र ितनी
साम रयामा गािडए । त्यसपिछ ितनको ठाउँमा ितनका छोरा आहाब राजा भए ।
29 यहूदाका राजा आसाको अठितसौँ वषर्मा ओ ीका छोरा आहाबले इ ाएलमािथ
शासन गनर् थाले । ओ ीका छोरा आहाबले साम रयाबाट इ ाएलमािथ बाइस वषर्
शासन गरे । 30 ओ ीका छोरा आहाबले परम भकुो दिृ मा जे खराब िथयो, त्यही
गरे । ितनले ितनीभन्दा अिगका सबलैे भन्दा अझै खराब गरे । 31 आहाबको
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लािग नबातका छोरा यारोबामका पापमा िहडँ्न ु मामलुी कुरा िथयो । त्यसलैे ितनले
सीदोनीहरूका राजा एताबालकी छोरी ईजबेलेिसत िववाह गरे । ितनले बालको
पजुा गरे र त्यसको साम ु िनहुरे । 32 ितनले साम रयामा िनमार्ण गरेका बालको
म न्दरमा बालको िन म्त एउटा वदेी बनाए । 33आहाबले अशरेा दवेीको मिूतर् खडा
गरे । आहाबले ितनीभन्दा अिगका सबै राजाले भन्दा बढी इ ाएलका परमे र
परम भलुाई रस उठाए । 34आहाबको शासनकालमा बथेलेका हीएलले यरीहोको
पनुिनर्मार्ण गरे । हीएलले सहरको जग बसाल्दा ितनको जठेो छोरो अबीरामको मतृ्य ु
भयो । ितनले सहरका मलू ढोकाहरू बनाइरहदँा ितनको कान्छो छोरो सगबूको मतृ्य ु
भयो । यसरी परम भलुे ननूका छोरा यहोश ू ारा बोल्नभुएको वचन परुा भयो ।

17
1 िगलादको ितश्बकेा ितश्बी ए लयाले आहाबलाई भन,े “इ ाएलका परमे र

परम भु जसको साम ु म खडा छु, उहाँको नाउमँा म भन्दछु िक मलैे नभनसेम्म
पानी पन छैन वा शीत पन छैन ।” 2 परम भकुो वचन ए लयाकहाँ आयो, 3 “यस
ठाउँलाई छाडरे पवूर्ितर जा । यदर्नको पवूर्मा पन करीत खोलामा लकेुर बस ्। 4 तैलँ े
त्यही खोलाबाट पानी िपउने छस,् र मलैे तलँाई खवुाउन कागहरूलाइ आज्ञा गरेको
छु ।” 5 ए लया गए, र परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएझै ँ ितनले गरे । ितनी यदर्नको पवूर्मा
पन केरीत खोलानरे ब गए । 6 कागहरूले ितनलाई िबहान र बलेकुा रोटी र मास ु
ल्याए, अिन ितनले खोलाबाट पानी िपए । 7 तर दशेमा पानी नपरेकोले केही समय
िबतपेिछ खोला सकु्यो । 8 परम भकुो वचन ितनीकहाँ आयो, 9 “उठेर सीदोनको
सारपातमा जा, र त्यही बस ् । हरे,् तरेो खानाको बन्दोवस्त िमलाउन मलैे त्यहाँ
एउटी िवधवालाई आज्ञा िदएको छु ।” 10 त्यसलैे ितनी उठेर सारपातमा गए ।
ितनी सहरको मलु ढोकामा आइपगु्दा एउटी िवधवाले दाउरा बटुल्दै िथइन ्। ितनले
उनलाई डाकेर भन,े “मलाई िपउनलाई यो भाँडोमा थोरै पानी ल्याइिदनहुुन्छ िक ?”
11 उनी पानी लन जाँदै गदार् ितनले उनलाई भन,े “तपाईंको हातमा रोटीको टु ा
पिन ल्याइिदनहुोस ् ।” 12 उनले भिनन,् “परम भु तपाईंका परमे रको नाउमँा
म भन्दछु, िक मिसत कुनै रोटी छैन, तर भाँडामा एक मु ी िपठो र ढुङ् ोमा
अलकित तले छ । हने ुर्होस,् म र मरेो छोरोको लािग खाना बनाई खाएर हामी
नमरूँ भनी मलैे दईुचार टु ा दाउरा बटुल्दै छु ।” 13 ए लयाले उनलाई भन,े
“नडराऊ । गएर मलैे भनझेै ँ गर, तर पिहले मरेो िन म्त सानो रोटी बनाएर ल्याऊ ।
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त्यसपिछ ितमी र ित ो छोरोको िनम्ती केही रोटी बनाऊ । 14 िकनिक इ ाएलका
परमे र परम भु भन्नहुुन्छ, 'परम भलुे पथृ्वीमा विृ नपठाउञ्जलेसम्म िपठोको
भाँडो र ो हुने छैन, न त ढुङ् ोबाट तले आउन रोिकने छ ।” 15 त्यसलैे उनले
ए लयाले भनझेै ँ ग रन ्। उनी र ए लयालगायत उनको घरानाले धरैे िदनसम्म खाए
। 16 परम भलुे ए लया ारा बोल्नभुएको वचनले भनझेै ँ िपठोको भाँडो र ो भएन,
न त ढुङ् ोबाट तले आउन रोिकयो । 17 यी कुरापिछ ती ी अथार्त ् त्यस घरको
मा लक्नीको छोरो िबरामी पर् यो । त्यसको रोग यित गम्भीर िथयो िक त्यसले सास
फेन छो ो । 18 त्यसलैे त्यसकी आमाले ए लयालाई भिनन,् “हे परमे रका जन,
मरेो िवरु मा तपाईंिसत के छ ? के तपाईं मरेो पापलाई स्मरण गराई मरेो छोरोलाई
मानर् आउनभुएको हो ?” 19 तब ए लयाले उनलाई जवाफ िदए, “तपाईंको छोरो
मलाई िदनहुोस ्।” ितनले उनका पाखरुाबाट शरीरलाई लई आफू बसकेो कोठामा
लग,े र आफ्नै ओ ानमा सतुाए । 20 ितनले परम भलुाई पकुारे, “हे परम भु
मरेा परमे र, के तपाईंले म जनु िवधवािसत बिसरहकेो छु, उनको छोरोलाई मारेर
उनीमािथ िवपि ल्याउनभुएको हो ?” 21 त्यसपिछ ए लया त्यस बालकमािथ ितन
पटक लम्पसार परेर सतु े । ितनले परम भलुाई पकुारे, “हे परम भु मरेा परमे र,
यो बालकको जीवन फक स ् भनी म तपाईंलाई िबन्ती गदर्छु ।” 22 परम भलुे
ए लयाको कुरा सनु्नभुयो । बालकको जीवन फकर आयो र त्यो जीिवत भयो
। 23 ए लयाले बालकलाई लई कोठाबाट बािहर ल्याए । बालकलाई त्यसकी
आमाको िजम्मा लगाएर ितनले भन,े “हरे, ित ो छोरो बाँचकेो छ ।” 24 ती ीले
ए लयालाई भिनन,् “अब मलाई थाहा भयो, िक तपाईं परमे रका जन हुनहुुदँोरहछे
र तपाईंको बोलीमा भएको परम भकुो वचन तपाईंको मखुमा साँचो रहछे ।”

18
1 धरैे िदन िबतपेिछ खडरेीको ते ो वषर्मा परम भकुो वचन ए लयाकहाँ

आयो, “आहाबकहाँ गएर आफैलाई कट गर,् र म दशेमा विृ ल्याउने छु ।”
2 आफैलाई आहाबकहाँ कट गनर् ए लया गए । साम रयामा घोर अिनकाल
परेको िथयो । 3 आहाबले राजदरबारको िजम्मावाल ओबिदयालाई बोलाए ।
ओबिदयाले परम भलुाई अत्यन्तै आदर गथ । 4 िकनिक ईजबेलेले परम भकुा
अगमव ाहरूलाई मादार् ओबिदयाले एक सय अगमव ालाई लएर ितनीहरूलाई
पचास-पचास गरी एउटा गफुामा लकुाई ितनीहरूलाई रोटी र पानी खवुाएका िथए
। 5 आहाबले ओबिदयालाई भन,े “दशेको चारैितर भएका खोलानाला र त्यसका



18:6 xliii १ राजाहरू 18:19

महुानहरूमा जाऊ । सायद हामीले घाँस पाउनछेौँ अिन घोडा र खच्चरहरूलाई
जीिवतै रा सक्छौँ । यसरी हामीले सबै पश ु गमुाउने छैनौँ । 6 त्यसलैे िनरीक्षण र
पानीको खोजीको लािग ितनीहरूले दशे िवभाजन गरे । आहाब एकलै एकाितर गए,
र ओबिदया अक ितर गए । 7 ओबिदया बाटोमा जाँदै गदार् ए लयाले अकस्मात ्
ितनलाई भटेे । ओबिदयाले ितनलाई िचिनहाले र भइँुितर िशर िनहुराए । ितनले
भन,े “के तपाईं मरेा मा लक ए लया हुनहुुन्न र ?” 8 ए लयाले ितनलाई जवाफ
िदए, “म नै हु ँ । 'हरे, ए लया यहीँ छन'् भनी गएर ित ो मा लकलाई बताइदऊे
।” 9 ओबिदयाले भन,े “मलैे के पाप गरेको छु, िक तपाईं आफ्ना दासलाई
आहाबको हातमा मनर्लाई समु्पनहुुन्छ ?” 10 परम भु तपाईंका परमे रको नाउमँा
म भन्दछु, िक यस्तो कुनै जाित वा राज्य छैन जहाँ मरेा मा लकले तपाईंलाई फेला
पानर् मािनसहरू पठाएका छैनन ्। 'ए लया यहाँ छैनन'् भनी कुनै जाित वा राज्यले
बताउदँा ितनीहरूले फेला पानर् सकेनन ् भनी आहाबले ितनीहरूलाई भाकल गनर्
लगाउछँन ् । 11 तथािप अिहले तपाईं भन्नहुुन्छ, 'जाऊ, र ए लया यहाँ छन ्भनी
आफ्नो मा लकलाई बताइदऊे ।' 12 म यहाँबाट जानिेबि कै परम भकुा आत्माले
तपाईंलाई मलैे निचनकेो ठाउँमा लजैानहुुने छ । तब मलैे आहाबलाई गएर बताउदँा
ितनले तपाईंलाई फेला नपारेपिछ ितनले मलाई मान छन ् । तापिन म तपाईंका
दासले त मरेो बाल्यकालदे ख नै परम भकुो आराधना गरेको छु । 13 हे मरेा
मा लक, ईजबेलेले परम भकुा अगमव ाहरूलाई मादार् मलै े परम भकुा एक सय
जना अगमव ालाई पचास-पचास गरी कसरी एउटा गफुामा लकुाई ितनीहरूलाई
रोटी र पानी खवुाएँ भन्ने कुरो तपाईंलाई बताइएको छैन र ? 14 अिहले तपाईं
मलाई भन्नहुुन्छ, 'जाऊ, र ए लया यहाँ छन ्भनी आफ्नो मा लकलाई बताइदऊे ।'
ितनले मलाई मान छन ्।” 15 तब ए लयाले जवाफ िदए, “सवर्श मान ्परम भु
जसको अिग म खडा छु, उहाँको नाउमँा शपथ खाएर म भन्दछु, िक िन य
नै म आजै आहाबकहाँ दखेा पन छु ।” 16 त्यसलैे ओबिदया आहाबलाई भटे्न
गए, र ए लयाले भनकेा कुरा ितनलाई बताए । 17 तब राजा ए लयालाई भटे्न
गए । जब आहाबले ए लयालाई दखे,े ितनले ितनलाई भन,े “ितमी नै ए लया
हौ ? इ ाएलमा क ल्याउने ितमी नै हौ!” 18 ए लयाले जवाफ िदए, “मलैे
इ ाएलमा क ल्याएको छैन,ँ तर तपाईं र तपाईंको प रवारले परम भकुा आज्ञाहरू
त्यागरे बाल दवेताको पिछ लागी क ल्याउनभुएको छ । 19 अब मलाई कमल
डाँडामा भटे गनर् सारा इ ाएलीलाई बोलाउनहुोस ्। ईजबेलेको टेबलुमा बसरे खाने
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बालका चार सय पचास अगमव ा र अशरेाका चार सय अगमव ालाई पिन
ल्याउनहुोस ् ।” 20 त्यसलैे आहाबले सारा इ ाएलीलाई भले हुन खबर पठाए, र
ितनीहरू अगमव ाहरूसगँै कमल डाँडामा जम्मा भए । 21 ए लया सबै मािनसका
निजक आई भन,े “किहलसेम्म ितमीहरू आफ्नो मन ब द्लरहन्छौ ? परम भु
नै परमे र हुनहुुन्छ भने उहाँको पिछ लाग । तर बाल परमे र हो भने त्यसको
पिछ लाग ।” तापिन मािनसहरूले ितनलाई जवाफ िदएनन ् । 22 तब ए लयाले
मािनसहरूलाई भन,े “परम भकुो अगमव ाको रूपमा म एकलै छािडएको छु,
तर बालका अगमव ाहरू ४५० जना छन ्। 23 ितनीहरूले हामीलाई दईुवटा साँढे
दऊेन ्। ितनीहरू आफैले एउटा साँढकेो छनोट गरी त्यसलाई टु ाटु ा पारून,्अिन
त्यसलाई दाउरामािथ राखनू,् तर त्यसको मिुन आगो भने नलगाऊन ् । त्यसपिछ
म अक साँढलेाई तयार पान छु, र त्यसलाई दाउरामािथ रा े छु, तर त्यसको
मिुन आगो भने लगाउिँदन ँ । 24 ितमीहरूले आफ्नो दवेतालाई पकुार गर, र म
परम भलुाई पकुान छु । जसले आगो ारा जवाफ िदनहुुन्छ उहाँ नै परमे र हुनहुुने
छ ।” सबै मािनसले भन,े “यो असल कुरो हो ।” 25 त्यसलैे ए लयाले बालका
अगमव ाहरूलाई भन,े “ितमीहरूले एउटा साँढे छनोट गरी त्यसलाई तयार पार
िकनिक ितमीहरू सङ्ख्यामा धरैे छौ । त्यसपिछ आफ्नो दवेतालाई पकुार गर, तर
साँढकेो मिुन आगो नलगाओ ।” 26 ितनीहरूले ितनीहरूलाई िदइएको एउटा साँढे
लएर त्यसलाई तयार पारे, र िबहानदे ख िदउसँोसम्म यसो भन्दै बाललाई पकुार

गरे, “हे बाल, हा ा कुरा सनु्नहुोस ्।” तर त्यहाँ कुनै आवाज आएन, न त कसलैे
जवाफ िदयो । ितनीहरूले बनाएका वदेीको व रप र ितनीहरू नाचे । 27 मध्यान्हमा
ए लयाले ितनीहरूको खसी गद भन,े “अझै चक गरी कराओ । त्यो पो दवेता
हो! उसले सोचिवचार गद होला वा काममा स्त होला वा या ामा होला वा
सिुतहरको छ होला । त्यसलैे उसलाई ब्य ुझँाइनपुछर् ।” 28 त्यसलैे ितनीहरू अझै
चक गरी िचच्च्याए, र ितनीहरूको आदतअनसुार ितनीहरूले आ-आफूलाई तरवार
र भालाले हार गरे । 29 म िदन िबतरे गयो, र ितनीहरू साँझको ब लदान चढाउने
बलेासम्म ितनीहरू बरबराउँदै िथए, तर त्यहाँ कुनै आवाज सिुनएन न त कसलैे
जवाफ िदयो । ितनीहरूका िबन्तीलाई ध्यान िदने कोही भएन । 30 तब ए लयाले
मािनसहरूलाई भन,े “मरेो निजक आओ ।” सबै मािनस ितनको निजक आए ।
त्यसपिछ ितनले परम भकुो भत्केको वदेी ममर्त गरे । 31 ए लयाले बा वटा ढुङ्गा
लए । त्यकेले याकूबका बा छोराको ितिनिधत्व गथ्य । यी ितनै याकूब हुन ्
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जसकहाँ परम भकुो यस्तो वचन आएको िथयो, “तरेो नाउँ इ ाएल हुने छ ।”
32 ती ढुङ्गाहरूले ितनले परम भकुो नाउमँा एउटा वदेी बनाए, र त्यस वदेीको
व रप र पन् लटर जित िबउ जाने ठुलो खाडल खने । 33 ितनले आगो लगाउन
दाउराको बन्दोवस्त गरे, साँढलेाई टु ाटु ा पारे, र ती टु ाहरूलाई दाउरामािथ
राखे । ितनले भन,े “चार गा ा पानी भरेर यो ब ल र दाउरामािथ खन्याइदओे ।”
34 त्यसपिछ ितनले भन,े “दो ो पटक पिन यसै गर ।” ितनीहरूले दो ो पटक पिन
त्यसै गरे । फे र एक पटक ितनले भन,े “ते ो पटक पिन यसै गर ।” ितनीहरूले
ते ो पटक पिन त्यसै गरे । 35 पानी वदेीको चारैितर पो खयो र खाडल भ रयो
। 36 साँझको ब लदान चढाउने समयमा ए लया अगमव ा निजक आएर भन,े
“हे परम भ,ु अ ाहाम, इसहाक र इ ाएलका परमे र, तपाईं इ ाएलका परमे र
हुनहुुन्छ र म तपाईंका दास हु ँ र यी सबै कुरा मलैे तपाईंको वचनअनसुार गरेको
छु भनी आज थाहा होस ् । 37 हे परम भ,ु मरेो कुरा सनु्नहुोस,् तपाईं परम भु
नै परमे र हुनहुुन्छ र तपाईंले नै यी मािनसहरूका दय फकार्उनभुएको छ भनी
यी मािनसहरूले जाननू ् ।” 38 तब परम भकुो आगो खसी होमब ल, दाउरा,
ढुङ्गाहरू, धलूोलाई न पार् यो, र खाडलको पानी पिन सकुाइिदयो । 39 जब सबै
मािनसले यो दखेे ितनीहरूले आ-आफ्ना िशर झकुाई भन,े “परम भु नै परमे र
हुनहुुन्छ! परम भु नै परमे र हुनहुुन्छ!” 40 त्यसलैे ए लयाले ितनीहरूलाई भन,े
“बालका अगमव ाहरूलाई प । एउटै पिन भाग्न नपाओस ।्” त्यसलैे ितनीहरूले
बालका अगमवक्कताहरूलाई प े र ितनीहरूलाई कीशोन खोलामा ल्याई मारे ।
41 ए लयाले आहाबलाई भन,े “उठ्नहुोस,् खानपान गन ुर्होस ्र िपउनहुोस ् िकनिक
ठुलो झरीको आवाज आउँदै छ ।” 42 त्यसलैे आहाब खानपान गनर् र िपउनलाई
गए । तब ए लया कमल डाँडाको टाकुरामा उक्ल,े भइँुमा आफ्नो िशर झकुाई
आफ्ना घ ुडँाहरूका िबचमा आफ्नो महुार राखे । 43 ितनले आफ्नो नोकरलाई भन,े
“गएर समु ितर गएर हरे ।्” ितनको नोकर गएर हरे् यो र फकर आई भन्यो, “त्यहाँ
केही छैन ।” त्यसलैे ए लयाले भन,े “सातपल्ट गएर हरे ् ।” 44 सातौँ पटकमा
नोकरले भन्यो, “हने ुर्होस,् मािनसको हातजस्तै सम ु बाट सानो बादल उ ठरहकेो
छ ।” ए लयाले जवाफ िदए, “गएर आहाबलाई भन,् 'आफ्नो रथ तयार गरेर तल
जानहुोस ्न ता पानीले तपाईंलाई रोक्ने छ ।” 45 केही क्षणमा नै बादल कालो भयो
र हुरी चल्यो, अिन त्यहाँ ठुलो झरी पर् यो । आहाब रथमा चढरे ियजरेलमा गए,
46 तर परम भकुो हात ए लयामािथ िथयो । ितनले आफ्नो खास्टो पटुकामा कस,े
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र ियजरेलको वशे ारसम्मै आहाबको अिगअिग कुदे ।

19
1 ए लयाले गरेका सबै काम र कसरी ितनले सबै अगमव ालाई तरवारले

मारे भनी आहाबले ईजबेलेलाई बताए । 2 तब ईजबेलेले ए लयाकहाँ यसो भनरे
एक जना सन्दशेवाहक पठाए, “तैलँ े जसरी ती अगमव ाहरूको ाण लइस,्
त्यसरी नै भो ल यसै बलेासम्म मलैे तरेो ाण लइन ँ भने दवेताहरूले मलाई पिन
त्यसै गरून ् वा सोभन्दा बसेी गरून ् ।” 3 जब ए लयाले यो कुरा सनुे ितनी उठेर
आफ्नो जीवन बचाउन भाग,े र यहूदाको बशेबामा आए, तर आफ्नो नोकरलाई
चािह ँ त्यहीँ छाडे । 4 तर ितनी आफैचािह ँ एक िदनको या ा गरेर उजाड-स्थानमा
गए, र अि सको एउटा झाडीमा आए । आफू मरोस ् भनी ितनले िबन्ती गर,
“हे परम भ,ु अब अित भयो । मरेो ाण लनहुोस ् िकनिक म मरेा िप हरूभन्दा
असल छैन ँ ।” 5 त्यसलैे ितनी पल्टे, र अि सको झाडीमिुन सतु े । अकस्मात ्
एउटा स्वगर्दतूले ितनलाई छोएर भन,े “उठेर खाऊ ।” 6 ए लयाले हरेे, र आफ्नो
िशरनरे कोइलामा पोलरे तयार पा रएको रोटी र एक सरुही पानी दखेे । त्यसलैे
ितनले खाए, र िपए अिन फे र पल्टे । 7 परम भकुा दतू दो ो पटक पिन आए
र ितनलाई छोएर भन,े “उठेर खाऊ िकनिक ित ो लािग या ा िनकै लामो छ ।”
8 त्यसलैे ितनी उठेर खाए, र िपए अिन त्यस खानाको श पाएर चा लस िदन
या ा गरेर परमे रको पवर्त होरेबसम्मै आए । 9 त्यहाँ ितनी एउटा गफुामा गए,
र त्यहीँ नै बसे । तब परम भकुो वचन ितनीकहाँ आयो, “ए ए लया, त ँ यहाँ
के गद छस ् ?” 10 ए लयाले जवाफ िदए, “सवर्श मान ् परम भकुो िन म्त
म सा ै जोिसलो भएको छु, िकनिक इ ाएलीहरूले तपाईंको करार उल्लङ्घन
गरेका छन,् तपाईंका वदेीहरू भत्काइिदएका छन,् र तपाईंका अगमव ाहरूलाई
तरवारले मारेका छन ् । अब म एकलै छािडएको छु, र ितनीहरूले मरेो ाण
लन खोज्दै छन ् ।” 11 परम भलुे जवाफ िदनभुयो, “िनस्केर जा, अिन पवर्तमा

मरेो साम ु खडा हो ।” तब परम भु त्यहाँबाट भएर जानभुयो, र चण्ड बतासले
पवर्तलाई हार गर् यो अिन परम भकुो साम ु च ानहरू टु ाटु ा भए, तर परम भु
बतासमा हुनहुुन्थने । बतासपिछ एउटा भकूम्प गयो, तर परम भु भकूम्पमा पिन
हुनहुुन्थने । 12भकूम्पपिछ एउटा आगो आयो, तर परम भु आगोमा पिन हुनहुुन्थने
। आगोपिछ एउटा सानो आवाज आयो । 13 जब ए लयाले त्यो आवाज सनुे तब
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ितनले खास्टोमा आफ्नो महुार लकुाए, र बािहर िनस्केर गफुाको मखुमा उिभए
। तब एउटा आवाज आयो जसले ितनलाई भन्यो, “ए ए लया, त ँ यहाँ के गद
छस ् ?” 14 ए लयाले जवाफ िदए, “सवर्श मान ् परम भकुो िन म्त म सा ै
जोिसलो भएको छु, िकनिक इ ाएलीहरूले तपाईंको करार उल्लङ्घन गरेका
छन,् तपाईंका वदेीहरू भत्काइिदएका छन,् र तपाईंका अगमव ाहरूलाई तरवारले
मारेका छन ्। अब म एकलै छािडएको छु, र ितनीहरूले मरेो ाण लन खोज्दै छन ्
।” 15 तब परम भलुे ितनलाई भन्नभुयो, “फकर दमस्कसको उजाड-स्थानको
बाटोमा जा, र त ँ त्यहाँ आइपगुपेिछ हजाएललाई अरामका राजाको रूपमा अिभषके
गर ्। 16 तैलँ े िनम्शीका छोरा यहेूलाई इ ाएलको राजाको रूपमा िनय ु गन ूर्, र
तरेो ठाउँमा हािबल-महोलाको शाफातका छोरा एलीशालाई अगमव ाको रूपमा
अिभषके गन ूर् । 17 हजाएलको तरवारबाट उम्कने जोसकैुलाई यहेूले मान छन,् र
यहेूको तरवारबाट उम्कने जोसकैुलाई एलीशाले मान छन ् । 18 तर म इ ाएलमा
सात हजार मािनसलाई बचाइरा े छु, जसले बालको साम ु घ ुडँा टेकेका छैनन,्
र जसका मखुले त्यसलाई चमु्बन गरेका छैनन ् ।” 19 त्यसलैे ए लया त्यहाँबाट
स्थान गरे, र ितनले शाफातका छोरा एलीशालाई फेला पारे । ितनले बा हल

गोरुले खते जोितरहकेा िथए । त्यस बलेा ितनले बा ौँ हललाई जोितरहकेा िथए ।
ए लया एलीशाकहाँ आए, र ितनलाई आफ्नो खास्टो ओढाइिदए । 20 त्यसपिछ
एलीशाले ती गोरुहरू छाडरे ए लयाको पिछ लागे । ितनले भन,े “मलाई मरेा िपता
र मरेी आमालाई चमु्बन गनर् िदनहुोस,् र त्यसपिछ म तपाईंको पिछ लाग्ने छु ।” तब
ए लयाले भन,े “फकर जाऊ, तर मलैे ितमीलाई भनकेो कुराको बारेमा सोचिवचार
गर ।” 21 त्यसलैे एलीशा ए लयाबाट गए, र एक हल गोरु लए । ितनले हलोका
काठहरू जलाएर मास ु पकाए । ितनले त्यो मािनसहरूलाई िदए, र ितनले पिन खाए
। तब ितनी उठेर ए लयाको पिछ लाग,े र ितनको सवेा गरे ।

20
1अरामका राजा बने-हददले आफ्ना सबै सनेालाई जम्मा गरे । ितनीिसत बि स

स-साना राजा, घोडाहरू र रथहरू िथए । ितनी मािथ उक्लरे साम रयालाई घरेा हाली
यसको िवरु मा लडे । 2 ितनले इ ाएलका राजा आहाबको सहरमा सन्दशेवाकहरू
पठाएर भन,े “बने-हदद यसो भन्नहुुन्छ, ' 3 तपाईंका सनु र चाँदी मरेा हुन ् ।
साथ,ै तपाईंका सबभैन्दा रा ा-रा ा प ीहरू र बालबच्चा मरैे हुन'् ।” 4 इ ाएलका
राजाले भन,े “हे मरेा मा लक राजा, तपाईंले भन्नभुएझै ँ म र मरेा सबै तपाईंकै
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हुन ् ।” 5 सन्दशेवाकहरू फकर आएर भन,े “बने-हदद यसो भन्नहुुन्छ, 'तपाईंले
तपाईंका चाँदी, तपाईंका सनु, तपाईंका प ीहरू र बालबच्चा मलाई िदनपुछर् भनी
मलैे समाचार पठाएँ । 6 तर म भोली यसै बलेाितर मरेा दासहरूलाई पठाउने छु,
र ितनीहरूले तपाईंको घर र तपाईंका अिधकारीहरूका घरहरू खोजतलास गन
छन ् । ितनीहरूलाई इच्छा लागअेनसुार ितनीहरूले आफ्ना हातले ती ल्याउने
छन'् ।” 7 तब इ ाएलका राजाले दशेका धमर्-गरुुहरूलाई जम्मा गरी भन,े “यी
मािनसले त सङ्क ल्याउन खोज्दै छन ् भनी ख्याल गन ुर्होस ् । मरेा प ीहरू,
बालबच्चा, चाँदी र सनु लजैान ितनले मकहाँ समाचार पठाएका छन,् तर मलैे
इन्कार ग रिदएको छु ।” 8सारा धमर्-गरुु र मािनसहरूले आहाबलाई भन,े “ितनको
कुरा नसनु्नहुोस,् वा ितनको आज्ञामा सहमित नजनाउनहुोस ्।” 9 त्यसलैे आहाबले
बने-हददका सन्दशेवाहकरूलाई भन,े “मरेा मा लक राजालाई भिनदऊे, 'तपाईंले
पिहलो पटक आफ्नो दासमाफर् त भन्नभुएको हरेक कुरामा म सहमत हुन्छु, तर यो
दो ो मागलाई चािह ँ स्वीकार गिदर्न'ँ ।” त्यसलैे सन्दशेवाहकरू त्यहाँबाट स्थान
गरे र बने-हददको िन म्त यो जवाफ लएर गए । 10 तब बने-हददले आहाबलाई
जवाफ पठाए, “साम रयाको बाँकी धलूो मरेो हरेक मािनसलाई एक-एक मु ी
िदन पगु्यो भने पिन दवेताहरूले मलाई त्यस्तै वा त्योभन्दा कठोर वहार गरून ्
।” 11 इ ाएलका राजाले जवाफ िदए, “बने-हददलाई भन,् 'भखर्रै कवच िभन
मािनसले त्यो फुकाल्ने मािनसले झै ँ घमण्ड गन ुर्हुदँनै' ।” 12 बने-हदद र ितनी
मिुनका राजाहरूले ितनीहरूका पालहरूमा म िपइरहदँा ितनले यो समाचार सनुे
। बने-हददले आफ्ना मािनसहरूलाई आज्ञा िदए, “य ु को लािग प ङ् ब होओ
।” त्यसलैे ितनीहरू त्यस सहरलाई आ मण गनर् तयार भए । 13 तब हरे, एक
जना अगमव ा इ ाएलका राजाकहाँ आई भन,े “परम भु भन्नहुुन्छ, 'के तैलँ े
यो िवशाल सनेालाई दखे्दै छस ् ? हरे,् म आज यसलाई तरेो हातमा स ु म्पिदने
छु, र म नै परम भु हु ँ भनी तैलँ े थाहा पाउने छस'् ।” 14 आहाबले जवाफ िदए,
“को ारा ?” परम भलुे जवाफ िदनभुयो, “िजल्ला-िजल्लाका िजल्लापालहरूको
सवेा गन जवान अिधकृतहरू ारा ।” तब आहाबले भन,े “कसले य ु को थालनी
गन छ ?” परम भलुे जवाफ िदनभुयो, “तैलँ े ।” 15 तब आहाबले िजल्ला-
िजल्लाका जल्लापालहरूको सवेा गन जवान अिधकृतहरूलाई भलेा गराए ।
ितनीहरू दईु सय बि स जना िथए । त्यसपिछ ितनले इ ाएलका सबै िसपाहीलाई
जम्मा गरे । ितनीहरू सात हजार िथए । 16 ितनीहरू मध्य िदनमा बािहर िनस्के
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। बने-हदद र ितनको समथर्न गन ितनीमिुनका बि स जना राजा पालमा म
िपएर माितरहकेा िथए । 17 पिहले िजल्ला-िजल्लाका िजल्लापालहरूको सवेा गन
जवान अिधकृतहरू अगािड बढे । बने-हदद ारा पठाइएका चवेा गन मािनसहरूले
ितनलाई भन,े “साम रयाबाट मािनसहरू आउँदै छन ् ।” 18 बने-हददले भन,े
“ितनीहरू मलेिमलाप वा य ु जसेकैुको लािग आएको भए तापिन ितनीहरूलाई
िजउँदै ल्याओ ।” 19 त्यसलैे िजल्ला-िजल्लाका िजल्लापालहरूको सवेा गन
जवान अिधकृतहरू सहरबाट बािहर गए, र सनेा ितनीहरूको पिछपिछ लागे ।
20 हरेकले आ-आफ्नो ित न् ीलाई मार् यो । अरामीहरू भाग,े र इ ाएलीहरूले
ितनीहरूलाई खदेे । अरामका राजा बने-हदद केही घोडचढीहरूसगँै घोडामा चढरे
उम्के । 21 तब इ ाएलका राजा बािहर िनस्केर घोडाहरू र रथहरूलाई आ मण
गरे, र अरामीहरूको ठुलो सहंार गरे । 22 त्यसलैे अगमव ा इ ाएलका राजाकहाँ
आई भन,े “जानहुोस,् र आफैलाई ब लयो पान ुर्होस,् अिन तपाईंले जे गद हुनहुुन्छ
त्यसलाई बझुरे योजना बनाउनहुोस ् िकनिक नयाँ वषर्मा अरामका राजा तपाईंको
िवरु मा आउने छन ् ।” 23 अरामका राजाका अिधकारीहरूले ितनलाई भन,े
“ितनीहरूका ई र त पहाडहरूका ई र रहछेन ्। त्यसकारण ितनीहरू हामीभन्दा
श शाली भएका हुन ् । तर अब ितनीहरूको िवरु मा मदैानमा लडौ,ँ र िन य
नै हामी ितनीहरूभन्दा श शाली हुने छौँ । 24 त्यसलैे तपाईंले यसो गन ुर्होस,्
'सबै राजालाई ितनीहरूका पदबाट हटाई ितनीहरूको स ामा सनेाका नायकहरूलाई
रा हुोस ् । 25 तपाईंले गमुाउनभुएका सनेाजस्तै सनेा तयार पान ुर्होस ् । घोडाको
लािग घोडा र रथको लािग रथ तयार पान ुर्होस ्। यसरी हामी ितनीहरूिसत मदैानमा
लड्न सक्छौँ । तब िन य नै हामी ितनीहरूभन्दा श शाली हुने छौँ ।” त्यसलैे
बने-हददले ितनीहरूको कुरा सनुरे त्यसअैनसुार गरे । 26 नयाँ वषर्को थालनीपिछ
बने-हददले अरामीहरूलाई जम्मा गरी इ ाएलको िवरु मा लड्न अपकेमा गए
। 27 इ ाएलीहरू पिन भलेा भए, र अरामीहरूको िवरु मा लड्न ितनीहरूलाई
खानकुेरा िदइयो । इ ाएलीहरूले ितनीहरूको सामनु्ने छाउनी हाल,े र ितनीहरू
बा ाका दईुवटा स-साना बगालजस्तै िथए, जब िक अरामीहरूले परैु मदैानलाई
ढाकेका िथए । 28 तब एक जना परमे रका जन निजक आई इ ाएलका राजालाई
भन,े “परम भु भन्नहुुन्छ, 'अरामीहरूले परम भु पहाडहरूका ई र हुनहुुदँोरहछे,
उपत्यकाको ई र होइन रहछे भनी भनकेाले म यो िवशाल सनेालाई तरेो हातमा
स ु म्पिदने छु, र म नै परम भु हु ँ भनी तैलँ े थाहा पाउने छस'् ।” 29 त्यसलैे सनेाहरूले
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सात िदनसम्म एक-अकार्को सामनु्ने छाउनी हाले । अिन सातौँ िदनमा य ु सरुु
भयो । इ ाएलका मािनसहरूले एकै िदनमा एक लाख पदैल अरामीलाई मारे ।
30बाँकी रहकेाहरू अपके सहरिभ भाग,े र स ाइस हजारमािथ पखार्ल ढलरे ब यो
। बने-हदद भागरे सहरको िभ ी कोठामा गए । 31 बने-हददका अिधकारीहरूले
ितनलाई भन,े “अब हने ुर्होस,् इ ाएलको घरानाका राजाहरू कृपाल ु छन ् भनी
हामीले सनुकेा छौँ । हा ा कम्मरको व रप र भाङ् ा लगाएर िशरका व रप र फेटा
बाँधरे इ ाएलका राजाकहाँ जाऔ ँ । सायद ितनले तपाईंको ज्यान जोगाउनहुुने छ
।” 32 त्यसलैे ितनीहरूले आ-आफ्ना कम्मरव रप र भाङ् ा लगाए, र िशरमा फेटा
बाँध े अिन इ ाएलका राजाकहाँ आई भन,े 'तपाईंका दास बने-हददले भन्नभुएको
छ, 'कृपया, मलाई बाँच्न िदनहुोस'् ।” आहाबले भन,े “के ितनी अझै िजउँदै छन ्
? ितनी त मरेा भाइ हुन ् ।” 33 अब ती मािनसहरूले राजाबाट कुनै िचन्ह सनु्ने
अपके्षा गद िथए । त्यसलैे ितनीहरूले झ ै उ र िदए, “ज्य,ू हजरुका दास बने-
हदद जीिवतै हुनहुुन्छ ।” तब बने-हददले भन,े “गएर ितनलाई ल्याओ ।” तब
बने-हदद ितनीकहाँ आए, र आहाबले ितनलाई आफ्नो रथमा चढाए । 34 बने-
हददले आहाबलाई भन,े “मरेा िपताले तपाईंका िपताबाट लनभुएका सहरहरू म
तपाईंलाई पनुस्थार्िपत ग रिदने छु, र मरेा िपताले साम रयामा गरेझै ँ तपाईंले आफ्नो
लािग दमस्कसमा बजारहरू स्थािपत गनर् सक्नहुुन्छ ।” आहाबले जवाफ िदए, “यो
सम्झौतासिहत म ितमीलाई छािडिदने छु ।” त्यसलैे आहाबले ितनीिसत सम्झौता
गरी ितनलाई जान िदए । 35 अगमव ाका छोराहरूम े कोही एक जनाले आफ्नो
कुनै अगमव ा साथीलाई परम भकुो वचन ारा भन,े “मलाई िहकार्ऊ ।” तर
ती मािनसले ितनलाई िहकार्उन इन्कार गरे । 36 तब अगमव ाले आफ्ना िम
अगमव ालाई भन,े “ितमीले परम भकुो कुरा नमानकेाले ितमी मबाट जानिेबि कै
एउटा िसहंले ितमीलाई मान छ ।” ती मािनस स्थान गनिबि कै एउटा िसहं आएर
ितनलाई मा रिदयो । 37 तब अगमव ाले अक मािनसलाई फेला पारी ितनलाई
भन,े “मलाई िहकार्ऊ ।” 38 त्यसलैे ती मािनसले ितनलाई िहकार्ई घाइते बनाए ।
तब अगमव ा स्थान गरे र बाटोनरे राजाको तीक्षा गरे । ितनले आखँामा प ी
बाँधरे ग ु भषे बनाएका िथए । 39 राजा त्यही बाटो भएर आउँदा अगमव ाले
राजालाई बोलाएर भन,े “तपाईंका दास य ु को मखुमैा गएका िथए, र एक जना
िसपाहीले मलाई रोकेर मकहाँ एक जना मािनस लएर आई मलाई भन्यो, 'यो
मािनसको रक्षा गर । कुनै कारणले गदार् यो मािनस हरायो भने यसको स ामा ितमीले
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आफ्नो ाण िदनपुन छ वा ितमीले क रब चौँितस िकलो ाम चाँदी ितन ुर्पन हुन्छ
।' 40 तर तपाईंका दास यताउता जाँदमैा स्त भएकाले त्यो मािनस भाग्यो ।”
तब इ ाएलका राजाले ितनलाई भन,े “तरेो दण्ड यही हुने छ जनु त ँ आफैले िनधो
ग रस ्।” 41 तब ती अगमव ाले झ ै आफ्ना आखँाबाट प ी िनकाल,े र ितनी त
एक अगमव ा रहछेन ्भनी इ ाएलका राजाले िचने । 42अगमव ाले राजालाई
भन,े “परम भु भन्नहुुन्छ, 'मलैे मतृ्यदुण्ड तोकेको मािनसलाई तैलँ े आफ्नो हातबाट
फु त्कन िदएकोले त्यसको ाणको स ा तरेो ाण र ितनीहरूका मािनसहरूको स ा
तरेा मािनसहरू हुने छन'् ।” 43 त्यसलैे इ ाएलका राजा उदास भए, र रसाएर
साम रयामा आफ्नो महलमा आइपगुे ।

21
1 यो केही समय िबतपेिछको कुरा हो । साम रयाका राजा आहाबको दरबार

निजकै ियजरेलमा ियजरेली नाबोतको एउटा दाखबारी िथयो । 2 आहाबले
नाबोतलाई यसो भन,े “सागबारी लगाउन मलाई ित ो दाखबारी दऊे िकनिक यो
मरेो घर निजकै छ । यसको स ामा म ितमीलाई अझै रा ो दाखबारी िदने छु वा
ितमीले चा ौ भने म ितमीलाई यसको दाम ित रिदने छु ।” 3 नाबोतले आहाबलाई
जवाफ िदए, “मरेा पखुार्हरूका पतैकृ सम्पि मलैे तपाईंलाई िदनदे ख परम भलुे
मलाई िनषधे गरून ् ।” 4 त्यसलैे आहाब उदास भए, र रसाएर आफ्नो दरबारमा
गए िकनिक ियजरेली नाबोतले ितनलाई यसो भनी जवाफ िदएका िथए, “म मरेा
पखुार्हरूको पतैकृ सम्पि तपाईंलाई िदन्न ँ ।” ितनी आफ्नो ओ ानमा ठुस्स
परेर सतु,े र ितनले खाना खान इन्कार गरे । 5 ितनकी प ी ईजबेले ितनीकहाँ
आएर भिनन,् “खानै नखाने गरी तपाईं िकन यित धरैे उदास हुनभुएको छ ?”
6 ितनले उनलाई जवाफ िदए, “मलैे ियजरेली नाबोतलाई भने,ँ 'ित ो दाखबारी
मलाई बचे वा ितमीलाई इच्छा लागे म ितमीलाई अक अझै रा ो दाखबारी
िदने छु ।' तब ितनले मलाई जवाफ िदए, 'म ितमीलाई मरेो दाखबारी िदन्न'ँ ।”
7 त्यसलैे ितनकी प ी ईजबेलेले ितनलाई जवाफ िदइन,् “के तपाईंले इ ाएलको
राज्यमािथ शासन गन ुर्हुन्न र ? उठेर खानहुोस ् । तपाईंको मन सन्न होस ् । म
ियजरेली नाबोतको दाखबारी तपाईंलाई िदलाइिदने छु ।” 8 त्यसलैे ईजबेलेले
आहाबको नाउमँा िचठीहरू ले खन,् र ितनका राजाको छाप लगाई नाबोतको सहरमा
ितनीिसत ब े धमर्-गरुुहरू र भारदारहरूकहाँ पठाइन ् । 9 उनले िचठीहरूमा यसो
लखेकेी िथइन,् “उपवासको घोषणा गरी नाबोतलाई मािनसहरूका िबचमा आदरको
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स्थानमा बसाओ । 10 ितनीसगँै दईु जना बइेमान मािनसलाई पिन राख जसले ितनको
िवरु मा यस्तो गवाही दऊेन,् 'तपाईंले परमे र र राजालाई सराप िदनभुयो' ।” तब
ितनलाई बािहर लगरे ढुङ्गाले हानरे मार । 11 त्यसलैे नाबोतको सहरका मािनसहरू,
धमर्-गरुुहरू र धनी मािनसहरूलाई ईजबेलेले लखेकेी िचठीहरूमा ाख्या गरेझै ँ
ितनीहरूले गरे । 12 ितनीहरूले उपवासको घोषणा गरे, र नाबोतलाई मािनसहरूभन्दा
आदरको स्थानमा बसाए । 13 दईु जना बइेमान मािनस आए, र ितनीहरू नाबोतको
साम ु बसे । मािनसहरूको उप स्थितमा ितनीहरूले नाबोतको िवरु मा यसो भनी
गवाही िदए, “नाबोतले परमे र र राजा दवुलैाई सराप िदए ।” त्यसपिछ ितनीहरूले
ितनलाई सहरबािहर लगी ढुङ्गाले हानरे मारे । 14 तब धमर्-गरुुहरूले ईजबेलेलाई
यो खबर पठाइन,् “नाबोतलाई ढुङ्गाले हानरे मा रएको छ ।” 15 जब ईजबेलेले
नाबोतलाई ढुङ्गाले हानरे मा रएको छ भनी सिुनन ् उनले आहाबलाई भिनन,्
“नाबोत म रसकेकाले उठ्नहुोस,् र ियजरेली नाबोतको दाखबारी अिधकार गन ुर्होस ्
जनु बचे्नलाई ितनले इन्कार गरेका िथए ।” 16 नाबोत मरे भनी जब आहाबले
सनुे ितनी उठेर ियजरेली नाबोतको दाखबारीमा गए, र त्यसको अिधकार गरे ।
17 तब परम भकुो वचन ितश्बी ए लयाकहाँ आयो, 18 “उठ,् र साम रयामा ब े
इ ालका राजा आहाबलाई भटे्न जा । त्यो नाबोतको दाखबारीमा छ जहाँ त्यो
दाखबारी हडप्न गएको छ । 19 तैलँ े त्यसलाई परम भु यसो भन्नहुुन्छ भनी बता,
'के तैलँ े त्यसलाई मारेर त्यसको सम्पि हडपकेो छस ् ?’ त्यसपिछ त्यसलाई
परम भु यसो भन्नहुुन्छ भनी बता, 'जनु ठाउँमा कुकुरहरूले नाबोतको रगत चाटे,
त्यही ठाउँमा कुकुरहरूले तरेो रगत, हो तरैे रगत चाट्ने छन'् ।” 20 आहाबले
ए लयालाई भन,े “ए मरेो श ,ु के तैलँ े मलाई भे ाएको छस ्?” ए लयाले जवाफ
िदए, “तपाईंले परम भकुो दिृ मा द ु काम गरी आफैलाई बचे्नभुएकोले मलै े
तपाईंलाई भे ाएको छु । 21 परम भु तपाईंलाई यसो भन्नहुुन्छ, 'हरे,् म तमँािथ
िवपि ल्याउने छु, र इ ाएलमा भएको तरेो हरेक परुुष, कमारा र फुक्कालाई पणूर्
रूपमा भस्म पारी सवर्नाश पान छु । 22 म तरेो घरानालाई नबातका छोरा यारोबाम
र अिहयाका छोरा बाशाको घरानाजस्तै तलु्याउने छु िकनिक तैलँ े मलाई रस उठाई
इ ाएललाई पाप गनर् लगाएको छस ् ।' 23 परम भलुे ईजबेलेको सम्बन्धमा पिन
यसो भन्नभुएको छ, 'ियजरेलको पखार्लको छेउमा नै कुकुरहरूले ईजबेलेलाई खाने
छन ्।' 24 आहाबको घरानामा भएको हरेक जो सहरमा मछर् त्यसलाई कुकुरहरूले
खाने छन,् र मदैानमा मन हरेकलाई आकाशका चराचरुुङ्गीहरूले खाने छन ् ।”
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25 आहाबजस्तो कोही िथएन जसले परम भकुो दिृ मा द ु काम गनर् आफैलाई
बचेे जसलाई ितनकी प ीले पाप गनर् उक्साएकी िथइन ्। 26 आहाबले परम भलुे
इ ाएलीहरूको सामबुाट हटाउनभुएका मिूतर्हरूलाई प ाई एमोरीहरूले गरेजस्तै
घिृणत कामहरू गरे । 27जब आहाबले यी वचनहरू सनुे ितनले आफ्ना लगुा च्यात,े
र आफ्नो शरीरमा भाङ् ा लगाए अिन उपवास बसे । ितनी भाङ् ा लगाई अत्यन्तै
उदास भए । 28 तब परम भकुो वचन ितश्बी ए लयाकहाँ आयो, 29“के आहाबले
मरेो साम ु आफैलाई िवन पारेको तैलँ े दखेकेो छस ्? त्यसले मरेो साम ु आफैलाई
िवन तलु्याकोले म आउनवेाला िवपि त्यसकै समयमा ल्याउिँदन ँ । म त्यसको
छोराको समयमा त्यसको प रवारमा िवपि ल्याउने छु ।”

22
1 अराम र इ ाएलको िबचमा य ु नभई ितन वषर् िबत्यो । 2 ते ो वषर्मा

यहूदाका राजा यहोशापात इ ाएलका राजाकहाँ गए । 3 इ ाएलका राजाले आफ्ना
अिधकारीहरूलाई भनकेा िथए, “के रामोत-िगलाद हा ै हो भनी ितमीहरूलाई
थाहा छ ? तर अरामका राजाका हातबाट यसलाई लन हामीले केही पिन
ग ररहकेा छैनौँ ।” 4 त्यसलैे ितनले यहोशापातलाई भन,े “के तपाईं य ु गनर्लाई
मिसतै रामोत-िगलादमा जानहुुन्छ ?” यहोशापातले इ ाएलका राजालाई जवाफ
िदए, “म तपाईंजस्तै हु,ँ मरेा मािनस तपाईंका मािनसजस्तै हुन ् र मरेा घोडाहरू
तपाईंका घोडाहरू जस्तै हुन ्।” 5 यहोशापातले इ ाएलका राजालाई भन,े “पिहले
तपाईंले के गन ुर्पछर् भन्नाका लािग परम भकुो वचनबाट िनदशन खोज्नहुोस ् ।”
6 तब इ ाएलका राजाले चार सय अगमव ालाई जम्मा गरी ितनीहरूलाई भन,े
“म रामोत-िगलादमा य ु गनर् जाऊँ िक नजाऊँ ? ितनीहरूले जवाफ िदए,
“आ मण गन ुर्होस,् िकनिक परम भलुे यो राजाका हातमा स ु म्पिदनहुुने छ ।”
7 तर यहोशापातले भन,े “के यहाँ परम भकुा अकार् कुनै अगमव ा छैनन ्जसबाट
हामीले सल्लाह लन सक्छौँ ?” 8 इ ाएलका राजाले यहोशापातलाई भन,े
“एक जना मािनस छन ्जसबाट हामीले मदतको लािग परम भबुाट सल्लाह लन
सक्छौँ । ितनी ियम्लाका छोरा मीकाया हुन,् तर म ितनलाई घणृा गछुर् िकनिक
ितनले मरेो बारेमा कुनै असल कुरोको भिवष्यवाणी गदनन,् केवल खरावी मा
बोल्छन ्।” तर यहोशापातले भन,े “राजाले यस्तो भन्नहुुदँनै ।” 9 तब इ ाएलका
राजाले एक जना अिधकारीलाई बोलाई ितनलाई हुकुम गरे, “ ठक अिहले नै
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इम्लाका छोरा मीकायालाई ल्याउन ू ।” 10 इ ाएलका राजा आहाब र यहूदाका
राजा यहोशापात राजकीय पोशाक पिहरेर साम रयाको मलू ढोकाको खलुा ठाउँमा
आ-आफ्नो िसहंासनमा बिसरहकेा िथए, र सबै अगमव ाले ितनीहरूका साम ु
अगमवाणी बोल्दै िथए । 11 केनानका छोरा िसदिकयाहले चािह ँफलामका िसङहरू
बनाएका िथए । ितनले भन,े “परम भु यसो भन्नहुुन्छ, 'अरामीहरू न नभएसम्म
ितमीहरूले ितनीहरूलाई यसलैे दण्ड िदन'ू ।” 12 तब सबै अगमव ाले यसो
भनी अगमवाणी बोल,े “रामोत-िगलादमािथ आ मण गरी िवजयी हुनहुोस ्िकनिक
परम भलुे यो राजाको हातमा स ु म्पिदनभुएको छ ।” 13 मीकायालाई बोलाउन
गएका सन्दशेवाहकले ितनलाई भन,े “अब हने ुर्होस,् अगमव ाहरूका वचनहरूले
एउटै मखुले राजालाई असल कुरा भन्छन ्। तपाईंको वचन ितनीहरूको जस्तै होस ्
र असल कुराहरू भन्नहुोस ् ।” 14 मीकायले जवाफ िदए, “परम भकुो नाउमँा
शपथ खाएर म भन्दछु, िक परम भलुे मलाई जे भन्नहुुन्छ, म त्यही भन्ने छु ।”
15 जब ितनी राजाकहाँ आए राजाले ितनलाई भन,े “मीकाया, हामी य ु को लािग
रामोत-िगलादमा जाऊँ िक नजाऊँ ?” मीकायाले ितनलाई जवाफ िदए, “आ मण
गन ुर्होस ् र िवजयी हुनहुोस ् । परम भलुे यो तपाईंको हातमा स ु म्पिदनहुुने छ ।”
16 तब राजाले ितनलाई भन,े “परम भकुो नाउमँा अरू कुरा नभनी साँचो कुरा
मा भन्न ू भनी म ितमीलाई कित पटक शपथ खान लगाऊँ ?” 17 तब मीकायाले
भन,े “मलैे गोठाला नभएका भडेाझै ँ सारा इ ाएल पहाडहरूितर िततर-िबतर भएको
दखेे,ँ र परम भलुे भन्नभुयो, 'ितनीहरूिसत कुनै गोठालो छैन । हरेक मािनस
शा न्तिसत आफ्नै घरमा फक स'् ।” 18 त्यसलैे इ ाएलका राजाले यहोशापातलाई
भन,े “ितनले मरेो बारेमा असल कुरा नभई केवल िवपि को बारेमा अगमवाणी
बोल्छन ् भनी के मलैे तपाईंलाई भनकेो होइन र ?” 19 तब मीकायाले भन,े
“त्यसकारण परम भकुो वचन सनु्नहुोस:् मलैे परम भलुाई उहाँको िसहंासनमा
िवराजमान हुनभुएको अिन उहाँको दािहने र दे े हातप उहाँनरे सबै स्वग य
सनेा उिभरहकेा दखेे ँ । 20 परम भलुे भन्नभुयो, 'आहाब रामोत-िगलादमा उक्लरे
गई त्यहाँ त्यसको पतन होस ् भन्नाका लािग त्यसलाई कसले बहकाउने छ ?’
एउटाले एउटा कुरा भन्यो र अक चािहलँे अक कुरा भन्यो । 21 तब एउटा आत्मा
अगािड बढी त्यो परम भकुो साम ु उिभयो । त्यसले भन्यो, 'म ितनलाई उक्साउने
छु ।' परम भलुे त्यसलाई भन्नभुयो, 'कसरी ?’ 22 आत्माले जवाफ िदयो, 'म
बािहर जाने छु, र ितनका सबै अगमव ाका मखुमा झटु बोल्ने आत्मा बन्ने छु
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।' परम भलुे भन्नभुयो, 'तैलँ त्यसलाई बहकाउने छस,् र त ँ सफल पिन हुने छस ्
। अब जा र त्यसै गर ् ।' 23 त्यसलैे अब हने ुर्होस,् परम भलुे तपाईंका यी सबै
अगमव ाका मखुमा झटु बोल्ने आत्मा हा लिदनभुएको छ, र परम भलुे तपाईंको
लािग िवपि को घोषणा गन ुर्भएको छ ।” 24 तब केनानका छोरा िसदिकयाह मािथ
उक्लरे आई मीकायाको गालामा थप्पड हानरे भन,े “ितमीिसत बोल्न परम भकुा
आत्मा मबाट कुनचािह ँ बाटो भएर जानभुयो त ?” 25 मीकायाले भन,े “हरे, ितमी
िभ कोठामा लकु्न जाँदा त्यस िदन ितमी आफैले दे े छौ ।” 26 इ ाएलका राजाले
आफ्ना अिधकारीलाई हुकुम िदए, “मीकायालाई समात,् अिन त्यसलाई सहरका
शासक र मरेो छोरा योआशकहाँ लजैा ।” 27 त्यसलाई भन,् ‘राजा भन्नहुुन्छः यो
मािनसलाई झ्यालखानामा हाल,् र म सरुिक्षतसाथ नफकसम्म त्यसलाई थोरै रोटी र
थोरै पानी मा खवुाउन'ू ।” 28 तब मीकायाले भन,े “तपाईं सरुिक्षतसाथ आउनभुयो
भने परम भलुे म ारा बोल्नभुएको होइन ।” तब ितनले थप,े “हे सारा मािनस हो, यो
कुरा सनु ।” 29 त्यसलैे इ ाएलका राजा आहाब र यहूदाका राजा यहोशापात रामोत-
िगलादमा गए । 30 इ ाएलका राजाले यहोशापातलाई भन,े “म भषे बद्लरे य ु मा
जाने छु, तर तपाईंले आफ्नो राजकीय पोशाक पिह रनहुोस ्।” त्यसलैे इ ाएलका
राजाले भषे बद्ल,े र ितनी य ु मा गए । 31 अरामका राजाले आफ्ना रथहरूका
बि स जना सनेापितलाई यसो भनी आज्ञा िदएका िथए, “साना-ठुला जोसकैुलाई
आ मण नगन ूर् । बरु, इ ाएलका राजालाई मा आ मण गन ूर् ।” 32जब रथहरूका
सनेापितहरूले यहोशापातलाई दखेे ितनीहरूले भन,े “िन य नै ियनी इ ाएलका
राजा हुन ् ।” ितनलाई आ मण गनर् ितनीहरू फकर् ंदा यहोशापात िचच्च्याए ।
33 ितनी इ ाएलका राजा होइनन ् रहछे भनी जब रथहरूका सनेापितहरूले दखेे
ितनीहरू ितनको िपछा गनर्बाट फक । 34 तर एक जना सनेापितले जथाभावी
काँड हान,े र त्यस काँडले इ ाएलका राजाको कवचको जोन मा लाग्यो । तब
आहाबले आफ्नो सारथीलाई भन,े “फक , र मलाई य ु बाट बािहर लजैा, िकनिक
मलाई बसेरी चोट लागकेो छ ।” 35 त्यस िदन य ु झन ् चकर् ंद ै गयो, र आफ्ना
रथमा अिडएर राजाले अरामीहरूको सामना ग ररहे । साँझमा ितनी मरे । ितनको
घाउबाट िनस्केको रगतचािह ँ रथिभ ै बिगरहकेो िथयो । 36 तब सयूर् अस्ताउदँै गदार्
सनेाका िबचमा एउटा यस्तो आवाज फै लयो, “हरेक मािनस आ-आफ्नो सहरमा
फकर जाओस,् र हरेक मािनस आ-आफ्नो बस्तीमा फकर जाओस ्।” 37 यसरी
राजा आहाब मरे, र ितनलाई साम रयामा लगी त्यहीँ नै गािडयो । 38 ितनीहरूले
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रथलाई साम रयाको तलाउमा धोए, र परम भकुो वचनले घोषणा गरेझै ँ कुकुरहरूले
ितनको रगत चाटे (यहीँ नै वशे्याहरू नहुाउने गथ) । 39 के आहाबले गरेका
अरू कायर्हरू, ितनले बनाएको हस्ती-हाडको महलसाथै सबै सहरहरूको िवषयमा
इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र ? 40 यसरी
आहाब आफ्ना िप हरूिसत सतु,े र ितनको ठाउँमा ितनका छोरा अहज्याह राजा
भए । 41 इ ाएलका राजा आहाबको चौथो वषर्मा आसाका छोरा यहोशापातले
यहूदामािथ शासन गनर् थाले । 42 यहोशापातले शासन गनर् थाल्दा ितनी पैिँतस
वषर्का िथए, र ितनले यरूशलमेमा प च्चस वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको नाउँ
अजबूा िथयो, जो िशल्हीकी छोरी िथइन ्। 43 ितनी आफ्ना िपता आसाका मागर्मा
िहडँे । ितनी तीबाट फकनन ्। ितनले परम भकुो दिृ मा जे ठक छ, त्यही गरे ।
तथािप डाँडाका थानहरू भने हटाइएनन ् । मािनसहरूले डाँडाका थानहरूमा अझै
पिन ब लदान चढाउँदै िथए, र धपू बाल्दै िथए । 44यहोशापात इ ाएलका राजािसत
शा न्तमा रहे । 45 के यहोशापातका अरू कायर्हरू, ितनले दखेाएका श र कसरी
ितनले य ु लडे भन्ने िवषयमा यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका
छैनन ् र ? 46 ितनका िपता आसाको समयसम्म बाँकी रहकेा झटुो धमर्सम्बन्धी
वशे्याहरूलाई ितनले दशेबाट हटाए । 47 एदोममा कुनै राजा िथएन, तर त्यहाँ
सहायकले शासन गथ्य । 48 यहोशापातले समु मा आवात-जावत गन जहाजहरू
बनाए । ती सनुको लािग ओपीरमा जानपुथ्य , तर एस्योन-गबेरेमा ध्वशं भएको
कारण ती जान सकेनन ्। 49 तब आहाबका छोरा अहज्याहले यहोशापातलाई भन,े
“यी जहाजहरूमा मरेा अिधकारीहरूलाई तपाईंका अिधकारीहरूसगँै जान िदनहुोस ्
।” तर यहोशापातले अनमुित िदएनन ्। 50 यहोशापात आफ्ना िप हरूिसत सतु,े र
ितनीहरूिसतै आफ्ना पखुार् दाऊदको सहरमा गािडए । ितनको ठाउँमा ितनका छोरा
यहोराम राजा भए । 51 यहूदाका राजा यहोशापातको स ौँ वषर्मा आहाबका छोरा
अहज्याहले साम रयामा बसरे इ ाएलमािथ शासन गनर् थाल,े र ितनले इ ाएलमािथ
दईु वषर् राज्य गरे । 52 ितनले परम भकुो दिृ मा जे खराब छ, त्यही गरे, र
ितनका बबुाआमाको चालमा िहडँे अिन इ ाएललाई पाप गनर् लगाउने नबातका
छोरा यारोबामको मागर्मा िहडँे । 53 ितनले आफ्ना िपताले गरेझै ँ बालको सवेा गरे,
त्यसको पजुा गरे अिन इ ाएलका परमे र परम भलुाई रस उठाए ।
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