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२ इितहासको पसु्तक
1 दाऊदका छोरा सोलोमन आफ् नो शासनमा ब लयो भएपिछ र परम भु ितनका

परमशे् वर ितनको साथमा हुनहुुन् थ् यो र ितनलाई धरैे श शाली बनाउनभुयो । 2 सबै
इ ाएलिसत, हजार कमाण् डर र सयका कमाण् डरहरू, र न् यायकतार्हरू, र सारा
इ ाएलमा भएका हरेक शासक, घरानाहरूका मु खयाहरूिसत सोलोमनले कुरा गरे
। 3 अिन सोलोमन र ितनीसगँ भएका सबै सभा िगबोनमा भएको अग् लो स् थानमा
गए, िकनिक त् यहाँ परमशे् वरका भटे हुने पाल िथयो, जनु परम भकुा सवेक
मोशाले उजाड-स् थानमा बनाएका िथए । 4 तर दाऊदले परमशे् वरको सन् दकू िकयर्त-
यारीमबाट आफूले तयार गरेको ठाउँमा मािथ ल् याएका िथए,िकनिक त् यसको
िन म् त ितनले यरूशलमेमा पाल टाँगकेा िथए । 5 साथै हूरका नाित, ऊरीका छोरा
बजललेले बनाएको काँसाको वदेी िगबोनमा नै परम भकुो पिव वासस् थानको
सामनु् ने िथयो । सोलोमन र त् यो सभा त् याहाँ गए । 6 सोलोमन भटे हुने पालमा
परम भकुो सामनु् ने भएको काँसाको वदेीमा गए र त् यसमा एक हजार होमब ल
चढाए । 7 त् यस रात परमशे् वर सोलोमनकहाँ दखेा पन ुर्भयो र ितनलाई भन् नभुयो,
“माग,् म तलँाई के िदऊँ?” 8 सोलोमनले परमशे् वरलाई भन,े “तपाईंले मरेा बबुा
दाऊदलाई महान ्करारको िवश् वस् तता दखेाउनभुएको छ र मलाई उहाँको स ामा
राजा तलु् याउनभुएको छ । 9अब हे परम भु परमशे् वर, तपाईंले मरेा बबुा दाऊदलाई
िदनभुएको तपाईंको ितज्ञा परुा गन ुर्होस,् िकनिक पथृ् वीको धलुो जि कै अनगन् ती
मािनसमािथ तपाईंले मलाई राजा बनाउनभुएको छ । 10 अब मलाई ब ु र ज्ञान
िदनहुोस त्ािक यी मािनसलाई म नतेतृ् व गनर् सकँू, िकनिक यित धरैे सङ्ख्यामा रहकेा
तपाईंका मािनसहरूको न्याय कसले गनर् सक्छ र?” 11 परमशे् वरले सोलोमनलाई
भन् नभुयो, “िकनभने तरेो हृदयमा यो कुरा छ, र तैंले सम ृ , धन-सम् पि वा आदर
मािगनस ्न त तलँाई घणृा गनहरूको ाण, न त आफ् नो िन म् त दीघार्य ु नै मािगस,् तर
आफ् नो िन म् त तैंले ब ु र ज्ञान मािगस ्तािक तैंले मरेा मािनसमािथ शासन सक् छस ्
जसमािथ मलैे तलँाई राजा बनाएको छु, र म यसै गनछु । 12 अब म तलँाई ब ु र
ज्ञान िदनछुे । म तलँाई यस् तो सम ृ , धन-सम् पि , र आदर पिन िदनछुे, जो तभँन् दा
अिघका कुनै राजाले पाएका िथएनन,् र तभँन् दा पिछका कुनलैे पिन पाउनछैेनन ्।”
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13 तब सोलोमन िगबोनको अल् गो स् थानको भटे हुने पालबाट यरूशलमेमा आए।
ितनले इ ाएलमािथ शासन गरे । 14 सोलोमनले रथहरू र घोडचढीहरू जम् मा गरे,
र ितनीसगँ चौध सय रथ र बा हजार घोडचढीहरू िथए, जसलाई ितनले रथ
राख् ने सहरहरूमा र आफू, अथार्त ् यरूशलमेमा राजिसत राखे । 15 राजाले सनु र
चाँदी यरूशलमेमा ढुङ्गसैरह बनाए र दवेदारुचािहं तराईमा हुने अन् जीरहरूजस्तै
शस् त तलु् याए । 16 सोलोमनका घोडाहरू िम दशे र क् यएूबाट पठैारी हुन् थ।े

ितनका व् यापारीहरूले ती क् यएूबाट िकनरे ल् याउथँे । 17 ितनीहरूले त् यके रथ
सात सय शकेेल चाँदीमा र घोडाचािहं १५० शकेेल चाँदीमा िम दशेबाट पठैारी गथ
। ितनीहरूले िह ी र अरामीहरूका राजाहरूलाई ती िनकासी पिन गथ ।

2
1 सोलोमनले परम भकुा नाउकँो िन म् त एउटा म न् दर र आफ्नो राज्यको िन म्त

एउटा राजमहल िनमार्ण गन आदशे िदए । 2 सोलोमनले भारी बोक् नलाई स री
हजार, र पहाडहरूमा ढुङ्गा काट्नलाई असी हजार र ितनीहरूको िनरीक्षण गनर्
छि स सय मािनसलाई िजम्मा िदए । 3 सोलोमनले टुरोसका राजा हीरामलाई यसो
भनरे समाचार पठाए, “तपाईंले जसरी मरेा बबुा दाऊदको िन म्त आवासीय भवन
बनाउनलाई दवेदारुका काठहरू पठाउनभुएको िथयो, मरेो िन म्त पिन त् यसै गन ुर्होस ्
। 4 हने ुर्होस,् मलैे परम भु मरेा परमशे् वरका नाउकँो िन म् त एउटा म न् दर िनमार्ण
गनर्, त् यसलाई उहाँको िन म् त अलग गनर्, उहाँको साम ु सगु न् धत मसलाका धपू
बाल् न, उप स् थितको रोटी राख् न, अिन िबहान-बलेकुी, शबाथहरूमा, औंसीहरूमा
र परम भु हा ा परमशे् वरका तोिकएका चाडहरूमा होमब ल चढाउन लागकेो छु ।
यो इ ाएलको िन म् त सदासवर्दाको लािग हो । 5 मलैे िनमार्ण गनर् लागकेो म न् दर
अत् यन् तै ठूलो भवन हुनछे, िकनिक हा ा परमशे् वर अरू सबै दवेताभन् दा महान ्
हुनहुुन् छ । 6 तर सारा िवश् व र स् वगर् नै पिन परमशे् वरको िन म् त सानो हुन् छ
भन,े कसले उहाँको िन म् त म न् दर िनमार्ण गनर् सक् छ? उहाँको साम ु ब लदान
चढाउनबुाहके उहाँको िन म् त म न् दर िनमार्ण गन म को हु ँ र? 7 यसकारण मरेो
िन म् त सनु, चाँदी, काँसा र फलाम, अिन बजैनी, रातो र नीलो ऊनी धागोको
काम गनर् सक् ने एक जना िनपणु कारीगर पठाइिदनहुोस ्। ितनी काठ कँुदरे सबै कुरा
बनाउन जान् ने मािनस पिन होऊन ्। ितनले मरेा बबुा दाऊदले जटुाउनभुएका यहूदा
र यरूशलमेमा भएका िनपणु कारीगरहरूसगँ काम गनछन ्। 8 मलाई लबेनानबाट
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दवेदारु, सल् ला र चन् दनका काठहरू पिन पठाइिदनहुोस,् िकनिक मलाई थाहा
छ िक तपाईंका सवेकहरूले लबेनानमा काठहरू कसरी काट ्नपुछर् भनी जान्दछन ्
। हने ुर्होस,् मरेा सवेकहरू तपाईंका सवेकहरूिसत हुनछेन,् 9 तािक मरेो िन म् त
शस्त काठहरू तयार गनर् सकून,् िकनिक मलैे बनाउन लािगरहकेो म न् दर महान ्र

आश् चयर्को हुनछे। 10 हने ुर्होस,् तपाईंका सवेकहरू, मढुा काट् ने मािनसहरूलाई
म पचास हजार मरुी गहू,ँ पचास हजार मरुी जौ, एक लाख पाथी दाखम र
एक लाख पाथी तले िदनछुे ।” 11 टुरोसका राजा हीरामले प ारा सोलोमनलाई
लखेरे जावाफ िदए: “परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई मे गन ुर्भएको हुनाले
उहाँले तपाईंलाई ितनीहरूमािथ राजा तलु् याउनभुयो ।” 12 साथै प मा हीरामले
भन,े “इ ाएलका परम भु परमशे् वर धन् यका होउन,् जसले स् वगर् र पथृ् वीको
स ृ ष् ट गन ुर्भयो, जसले दाऊद राजालाई ब ु र समझश को वरदान भएको एउटा
ब ु मान ्छोरा िदनभुएको छ, जसले परम भकुो िन म् त एउटा म न् दर र आफ् नै
िन म् त एउटा राजमहल बनाउनहुुनछे । 13 अब मलैे एक जना िसपाल ु मािनस
हुराम-अब् बीलाई पठाएको छु, जससगँ सझुबझुको वरदान छ । 14 ितनी दानका
छोरीमध्यकेी एक जना स् ीका छोरा हुन ्। ितनका बबुा टुरोसका मािनस हुन ् ।
ितनी सनु र चाँदी, काँसा, फलाम, ढुङ्गा र काठका काम अिन बजैनी, रातो
र नीलो ऊनी धागो र मलमलका कपडाका काममा पिन अनभुवी कारीगर हुन ्
। ितनी कुनै पिन िकिसमका ब ु ा कँुद् ने र कुनै पिन िकिसमको नमनूाको काममा
िसपाल ु छन ्। ितनी तपाईंका िनपणु कारीगरहरूका साथमा, र मरेा स् वामी तपाईंका
बबुा दाऊदका कारीगरहरूका साथमा काम गन ठाउँको वस्था ग रिदनहुोस ् ।
15 अब मरेा स् वामीले आफ् ना सवेकहरूका िन म् त आफूले ितज्ञा गन ुर्भएको
गहू,ँ जौ, तले र दाखम पठाइिदनहुोस ्। 16 तपाईंलाई चािहए जित काठ हामी
लबेनानमा काट्नछेौं । मढूाहरू बाँधरे योप् पासम् म बगाएर पठाइिदनछेौं, र तपाईंले
ती यरूशलमेसम् म लजैानहुुनछे ।” 17आफ् ना बबुा दाऊदले मािनसहरूको जनगणना
लएझैं सोलोमनले इ ाएलमा बस् ने सबै िवदशेीको जनगणना लए । ियनीहरू

१,५३,६०० जना िथए । 18 ियमध् यकेा स री हजारलाई भारी बोक् न र असी
हजारलाई पहाडहरूमा ढुङ्गा काट ्न र मािनसहरूलाई काममा लगाउन िनरीक्षण
गनर् छि स सयलाई िनय ु गरे ।



3:1 iv २ इितहास 3:15

3
1 तब सोलोमनले यरूशलमेको मोरीयाह डाँडामा आफ्ना बबुा दाऊदको साम ु

परम भु दखेा पन ुर्भएको ठाउँमा परम भकुो म न् दर िनमार्ण गनर् सरुु गरे । दाऊले
योजना गरेको ठाउँ यबसूी अरौनाको खलामा ितनले त् यो ठाउँ तयार पारे । 2 ितनले
आफ् नो राजकालको चौथो वषर्को दो ो मिहनाको दो ो िदनमा त् यो िनमार्ण गनर् सरुु
गरे । 3 परमशे् वरको म न् दर िनमार्ण गनर् सोलोमनले राखकेा जगको क्षे फल िय नै
िथए। हातको परुानो चलनको नापअनसुार लमाइ साठी हात र चौडाइ बीस हात िथयो
। 4 म न् दरको अगािडको दलानको लमाइ बीस हात लामो िथयो, जनु म न् दरको
चौडाइ बराबर िथयो । यसको उचाइ पिन बीस हात िथयो, र सोलोमनले यसको
िभ प िनखरु सनुको जलप लगाए । 5 ितनले मखु् य सभाकक्षको िस लङमा
सल् लाका फलकेहरू लगाए, जसमा ितनले िनखरु सनुको जलप लगाए। अिन
ितनमा खजरूका बोटहरू र िस ीहरूका ब ु ा बनाए । 6 ितनले म न् दरलाई बहुमलू् य
पत् थरहरूले िसगंारे । सनुचािहं पवमको सनु िथयो । 7 ितनले त् यसका द लन, सघँार,
िभ ा र ढोकाहरूमा सनुको जलप लगाए । ितनले त् यसका िभ ाहरूमा करूबहरू
ब ु ा कँुदे । 8 ितनले महा-पिव स् थानको िनमार्ण गरे । यसको लम्बाइ म न् दरको
चौडाइ बराबर िबस हात र यसको चौडाइ पिन िबस हात िथयो । त् यसको िभ प
ितनले िबस टन िनखरु सनुको जलप लगाए । 9 कीलाहरूको ओजन पचास शकेेल
सनुबाट बनकेा िथए । ितनले त्यसका मािथल् ला सतहमा पिन सनुको जलप लगाए ।
10 ितनले महा-पिव स् थानको िन म्त दईु करूबका ितरूप बनाए । का लगरहरूले
ितनमा सनुको जलप लगाए । 11 यी करूबका पखटेाहरू एक छेउदे ख अक
छेउसम् म बीस हात लामा िथए । एउटा करूबको एउटा पखटेा कोठाको िभ ालाई
छुने गरी पाँच हातको िथयो । यसै गरी अक पखटेाचािहं अक करूबको पखटेा
छुने गरी पाँच हातकै िथयो । 12अक करूबको एउटा पखटेा म न् दरको िभ ा छुने
गरी पाँच हातको िथयो । त् यसको अक पखटेाचािहं अक करूबको पखटेा छुने
गरी पाँच हातकै िथयो । 13 यी करूबका पखटेा बीस हातसम् म िफंिजएका िथए
। करूबहरू आफ् ना खु ामा उिभएका िथए, र ितनीहरूका मखु म न् दरको मखु् य
सभा कोठाितर फकका िथए । 14 ितनले नीलो, बजैनी र रातो रङ्गको ऊनी धागो
र मलमलको कपडाको पदार् बनाए, र ितनले त् यसमा ब ु ा भरेका करूबहरू बनाए
। 15 सोलोमनले म न् दरको अगािडप का िन म् त दईु वटा स् तम् भ बनाए, जसमा
त् यकेको उचाइ पैंतीस हात िथयो । ितमािथ भएका स् तम् भ-िशरहरू पाँच हात
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अल् गा िथए । 16 ितनले स् तम् भका िन म् त िस ीहरू बनाए र ती स् तम् भका टुप् पामा
राखे । ितनले सय वटा दा रम पिन बनाए र ती िस ीहरूमा जोडे । 17 ितनले
म न् दरको अगािड ती दईु वटा स् तम् भ खडा गरे, एउटा दािहनपे र अक दे पे
स् तम् भहरू खडा गरे । दािहनपे को स् तम् भको नाउँ ितनले याकीन र दे पे को
स् तम् भको नाउँ बोअज राखे ।

4
1 यसको साथै ितनले काँसाको एउटा वदेी बनाए । जसको लमाइ बीस हात, र

चौडाइ बीस हात िथयो । यसको उचाइ दश हात िथयो । 2 ितनले ढालरे बनाइएको
धातकुो एउटा गोलाकार िवशाल खड ्कँुलो पिन बनाए । त् यसको िबटको एक
िकनारदे ख अक िकनारसम् म दश हात िथयो । त् यो पाँच हात अल् गो िथयो,
र त् यस खड ्कँुलोको प रिध तीस हात िथयो । 3 खड ्कँुलोको चारैितर बािहरप
िबटमिुन साँढहेरू, एक हातमा दश वटा त्यसलाई खड ्कँुलोसगँै एउटै टु ा धात ु
ढालरे बनाइएको िथयो । 4 ‘समु ’ नाम िदइएको त् यो ठुलो खड ्कँुलोलाई बा
वटा साँढमेािथ रा खएको िथयो, जसमा तीन वटा उ रितर फकका, तीन वटा
प श् चमितर फकका, तीन वटा दिक्षणितर फकका र तीन वटा पवूर्ितर फकका
िथए । त् यो “खड ्कँुलो” ितनमैािथ बसा लएको िथयो, र ितनीहरूका पछािडका
भागचािहं िभ प फकका िथए । 5 त् यसको मोटाइ चार अङ् गलु िथयो, र त् यसको
िबट कचौराको िबटजस् तो फ े को लली फूलजस् तै िथयो । त् यो खड ्कँुलोमा
छयस ी हजार लटर पानी अटाउथँ् यो । 6 ितनले सामानहरू धनुको िन म्त दश
वटा बाटाहरू पिन बनाए । ितनले पाँच वटा दिक्षणप र पाँच वटा उ रप
राखे । होमब लमा योग ग रने सबै सामानहरू ियनमैा धोइन्थ्यो । ‘समु ’ नामको
त्यो खड ्कँुलोलाई पजुारीहरूले नहुाउनलाई योग गथ । 7 िदइएको ढाँचाबमोिजम
ितनले दश वटा सनुका सामदान बनाए । ती ितनले म न् दरमा, पाँच वटा दािहनपे
र पाँच वटा दे पे राखे । 8 ितनले दश वटा टेबल बनाएर म न् दरमा, पाँच वटा
दािहनपे र पाँच वटा दे पे राखे । ितनले सनुका एक सय वटा बाटा बनाए ।
9 यसको साथै ितनले पजुारीहरूका चोक, र ठूलो चोक र चोकका ढोकाहरू बनाए
र ितनका ढोकाहरूमा काँसाका जलप लगाए । 10 ‘समु ’ नामक त् यो िवशाल
खड ्कँुलोलाइ ितनले म न्दरको पवूर्प दिक्षणतफर् फकार्एर राखे । 11 हुरामले
भाँडा, बले् चा र छकर् ने बाटाहरू बनाए । यसरी हुरामले परमशे् वरको म न् दरमा
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सोलोमन राजाको िन म् त आफूले िजम् मा लएको काम िसद्ध्याएः 12 दईु वटा
स् तम् भ, ती स् तम् भका टुप् पामा कचौराको आकारका दईु स् तम् भ-िशर िथए । ितनले
स् तम् भमािथ स् तम् भ-िशर सजाउने दईु वटा ब ु ादार र जालीहरू बनाए । 13 दईु
जालीहरूका िन म् त चार सय दा रम ितनले बनाएः स् तम् भहरूका कचौराको आकार
भएका स् तम् भ-िशरलाई ढाक् ने त् यके जालीको िन म् त ितनले दईु लहर दा रमहरू
पिन बनाए । 14 ितनले गडु् ने आधारहरू र ितनमा राख् नलाई बाटाहरू पिन बनाए
। 15 एउटा िवशाल खडँ्कुलो र यसको मु न्तर बा वटा साँढ,े 16 साथै भाँडाहरू,
बले् चाहरू, मास ु उठाउने काँटाहरू र अरू सम् ब न् धत सामानहरू पिन बनाए, र
हुराम-अब् बीले परमशे् वरका म न् दरको िन म् त सोलोमनका लािग बनाएका यी सबै
थोक टल् काइएका काँसाका िथए । 17 राजाले ती यदर्नको मदैानमा सकु् कोत
र सातार्नको बीचमा साँचाहरूमा ढालकेा िथए । 18 यसरी सोलोमनले यी सबै
भाँडा धरैे सखं् यामा बनाए । वास्तवमा काँसाका तौल कित िथयो भन् ने थाहै भएन
। 19 सोलोमनले परमशे् वरको म न् दरका सबै सजाउने साम ीहरू समते, सनुको
वदेी पिन, र उप स् थितको रोटी रा खने टेबलहरू बनाए । 20 सामदानहरू ितनमा
ब ीसिहतका, जसलाई िभ ी पिव स् थानमा बाल्नलाई िनखरु सनुले बनाइएका िथए
। 21 र फूलहरू, ब ीहरू र असल सनुका िचम् टाहरू पिन िनखरु सनुले बनाइएका
िथए । 22 सलदेाका िचम् टाहरू, बाटाहरू, चम् चाहरू र धपुौराहरू पिन िनखरु सनुले
बनाइएका िथए । म न् दरका सनुका ढोकाहरू र महा-पिव स् थानमा पस् ने िभ का
ढोकाहरू र म न् दरको मखु् य ढोकाहरू सनुले बनाइएका िथए ।

5
1 जब सोलोमनले परम भकुा म न् दरको िन म् त गरेका सबै काम िसद्ध्याए,

तब ितनले आफ् ना बबुा दाऊदले यस कामका िन म्त अलग राखकेा सामानहरू,
अथार्त ् सनु, चाँदी, र सबै सर-सामान ल् याए—ितनले ती परम भकुो म न् दरका
भण् डारहरूमा राखे । 2 त् यसपिछ सोलोमनले इ ाएलका धमर्-गरुुहरू, कुलका सबै
नायकहरू र इ ाएलका प रवारका अगवुाहरूलाई परम भकुा करारको सन् दकू
दाऊदको सहर, अथार्त ्िसयोनबाट ल् याउन यरूशलमेमा भलेा गराए । 3 इ ाएलका
सबै मािनस सातौं मिहनामा भएको चाडको समयमा राजाको साम ु भलेा भए
। 4 इ ाएलका सबै धमर्-गरुु आए, र लवेीहरूले सन् दकू लगे । 5 ितनीहरूले
सन् दकू र भटे हुने पाल र त् यसमा भएका सबै सामानहरू उठाएरमािथ लगे ।
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लवेीका कुलका पजुारीहरूले ती बोकेर मािथ लगे । 6 सोलोमन राजा र इ ाएलका
सारा समदुाय अनिग न्त भडेा र साँढकेो ब लदान चढाउँदै सन्दकुको अिघ भलेा
भए । 7 पजुारीहरूले परम भकुा करारको सन् दकू म न् दरको िभ ी पिव स् थान,
अथार्त ् महा-पिव स् थानमा त् यसकै ठाउँमा ल् याएर करूबहरूका पखटेामिुन राखे
। 8 करूबहरूले आफ् ना पखटेा सन् दकू रा खएको ठाउँमािथ फैलाएका िथए, र
ितनले सन् दकू र त् यसलाई बोक् ने डन् डाहरूलाई ढाके । 9 डन् डाहरूचािहं यित
लामा िथए िक ितनका टुप् पाहरूिभ ी पिव स् थानबाट दे खन्थ्यो, तर ती बािहरबाट
दे खदंनैथे । ती आजक िदनसम् म त् यहीं छन ् । 10 इ ाएलका मािनसहरूले
िम दशे छोड ्दा परम भलुे ितनीहरूिसत करार बाँध् नभुएको ठाउँ होरेबमा मोशाले
सन् दकूिभ राखकेा दईु वटा िशला-पाटीबाहके त् यसमा अरू केही िथएन ।
11 पजुारीहरू पिव स् थानबाट बािहर िनस् केर आए । त् यहाँ हािजर भएका सबै
पजुारीले आआफ् नो दलअनसुार मव नगरीकनै आफैलाई पिव गरेका िथए
। 12 सबै लवेी गायक, अथार्त ् आसाप, हमेान र यदतूनू, ितनीहरूका छोराहरू र
दाजभुाइसमते सबै जना, मलमलका कपडा लगाएर झ् याली, वीणा र सारङ्गीहरू
लएर वदेीको पवूर्प खडा भए । ितनीहरूका साथमा एक सय िबस जना तरुही

बजाउने पजुारीहरू िथए । 13 तरुही बजाउनहेरू र गीत गाउनहेरूले परम भकुो
शसंा र धन् यवादको िन म् त एक सोर गरी आवाज िनकाले । ितनीहरूले तरुही,

झ् याली र अरू बाजाहरूिसत सोर उचाले र ितनीहरूले परम भकुो शसंा गरे
। ितनीहरूले गाए, “उहाँ भलो हुनहुुन् छ, िकनिक उहाँको करारको बफादारीता
सदासवर्दा रहन् छ ।” तब त् यो म न् दर, परम भकुो म न् दर बादलले भ रयो ।
14 बादलले गदार् पजुारीहरूले सवेा गनर् सकेनन,् िकनिक परम भकुो मिहमाले
उहाँको म न्दर भ रएको िथयो ।

6
1 तब सोलोमनले भन,े “परम भलुे भन् नभुएको छ, उहाँ िनष् प अधँ् यारोमा

वास गन ुर्हुनछे, 2 तर यहाँ मलै े तपाईंको िन म् त सदासवर्दा वास गनर् एउटा उच् च
वासस् थान बनाएको छु ।” 3 त्यसपिछ इ ाएलका सारा समदुाय खडा भइरहदँा,
राजा ितनीहरूितर फक र ितनीहरूलाई आशीवार्द िदए । 4 ितनले भन,े “परम भु
इ ाएलका परमशे् वरलाई शसंा होस,् जसले मरेा बबुा दाऊदसगँ बोल् नभुयो र
आफ् ना हातले यसो भन्दै ितज्ञा परूा गन ुर्भएको छ, 5 ‘मरेो मािनसलाई िम दशेबाट
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मलैे िनकालरे ल् याएको िदनदे ख यता इ ाएलका सबै कुलको कुनै पिन सहरलाई
मरेो नाउँ कायम राख् नलाई एउटा म न् दर बनाउन भनी मलैे छािनन ँ। न त मरेो मािनस
इ ाएलमािथ शासन गनर् मलै े कुनै मािनसलाई अगवुा हुनलाई चनुें । 6 तापिन मलैे
यरूशलमेलाई छानकेो छु, तािक त् यहाँ मरेो नाउँ त्यहा रहोस,् र दाऊदलाई नै मरेो
मािनस इ ाएलमािथ शासन गनर्लाई मलैे चनुकेो छु ।’ 7 अब परम भु इ ाएलका
परमशे् वरको नाउकँो िन म् त एउटा म न् दर िनमार्ण गन इच् छा मरेा बबुा दाऊदको
हृदयमा िथयो । 8 तर परम भलुे मरेो बबुा दाऊदलाई भन् नभुयो, 'मरेो नाउकँो िन म् त
एउटा म न् दर िनमार्ण गन कुरा तरेो हृदयमा िथयो, यो तरेो हृदयमा राखरे तैंले असलै
ग रस ्। 9 तापिन तैंले त् यो म न् दर िनमार्ण गनछैनस ्। बरु, तबँाट जन् मने तरेो छोराले
नै मरेो नाउकँो िन म् त त् यो म न् दर बनाउनछे ।’ 10 परम भलुे भन् नभुएको कुरा परूा
गन ुर्भएको छ, िकनिक परम भलुे ितज्ञा गन ुर्भएबमोिजम मरेो बबुा दाऊदको स ामा
म खडा भएको छु, र इ ाएलको िसहंासनमा म बसकेो छु । परम भु इ ाएलका
परमशे् वरको नाउकँो िन म् त मलैे यो म न् दर बनाएको छु । 11 परम भलुे इ ाएलका
मािनसिसत गन ुर्भएको उहाँको आफ् नो करारको सन् दकू मलैे त् यहाँ राखकेो छु ।”
12 सोलोमनले परम भकुा वदेीको साम ु इ ाएलका जम् मै समदुायको उप स् थितमा
खडा भए र आफ् ना हात फैलाए । 13 िकनिक ितनले पाँच हात लामो, पाँच हात
चौडा र तीन हात अग् लो काँसाको एउटा मञ् च बनाएका िथए । ितनले त्यसलाई
चोकको बीचमा राखकेा िथए । ितनी त् यसमािथ खडा भए र इ ाएलका सारा
समदुायको उप स् थितमा घ ुडँा टेके, र ितनले आफ् ना हात स् वगर्ितर फैलाए ।
14 ितनले भन,े “हे परम भु इ ाएलका परमशे् वर, स्वगर् र पथृ्वीमा तपाईंजस्तो कुनै
पिन परमशे् वर छैन, जसले आफ् नो सारा हृदयले तपाईंको मागर्मा जाग् ने आफ् ना
सवेकहरूसगँ आफ् नो अटुट मेको करार बाँध् नहुुन्छ । 15 तपाईंले आफ् ना दास
मरेा बबुा दाऊदिसत गन ुर्भएको आफ् नो ितज्ञा परूा गन ुर्भएको छ । हो, आफ् नै
मखुले तपाईंले ितज्ञा गन ुर्भएको हो र आफ् नै हातले त् यो परूा गन ुर्भएको हो, जस् तो
आज हुन आएको छ । 16 अब हे परम भु इ ाएलका परमशे् वर, आफ् ना दास मरेा
बबुा दाऊदिसत गन ुर्भएको यो ितज्ञा परूा गन ुर्होस,् जब तपाईंले भन् नभुयो, ‘त ँ मरेो
साम ु िहडंझेैं तरेा सन्तानहरू मरेो व् यवस् था पालन गन कुरामा होिसयार भए भन,े
इ ाएलको िसहंासनमा बस् नलाई किहलै पिन तरेो िन म् त मािनसको अभाव हुनछैेन
।’ 17 अब हे परम भु इ ाएलका परमशे् वर, तपाईंले आफ् नो सवेक दाऊदिसत
गन ुर्भएको ितज्ञा परूा होस ्। 18 तर के परमशे् वर साँच् चै नै मािनसिसत पथृ् वीमा
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बस् नहुुन् छ र? हने ुर्होस,् सारा ससंार र स्वगर्मा पिन तपाईं अटाउनहुुन् न भने—
मलैे िनमार्ण गरेको यो म न् दरमा त झन ्कित साँगरुो हुन् छ होला? 19 तापिन हे
परम भु मरेा परमशे् वर, आफ् नो सवेकको यो ाथर्ना र पकुारालाई कदर गन ुर्होस ्
। तपाईंका सवेकले तपाईंको साम ु गन रोदन र ाथर्ना सनु् नहुोस ् । 20 यस म न् दर,
अथार्त,् तपाईंले आफ्नो नाम राख् ने ितज्ञा गन ुर्भएको यस ठाउँमा तपाईंका आखँा
िदनरात खलुा रहोस ्। तपाईंको सवेकले यस ठाउँितर फकर गरेको ाथर्ना तपाईंले
सनु् नहुोस ्। 21 यसलैे आफ्ना सवेक र तपाईंका मािनस इ ाएलले यो ठाउँितर फकर
ाथर्ना गदार् ती िबन् तीहरू सनु् नहुोस ्। हो, त् यो ठाउँबाट, तपाईं बस् नहुुने स् वगर्बाट

सनु् नहुोस ् । अिन तपाईंले सनु् नहुुदँा क्षमा गन ुर्होस ् । 22 कुनै मािनसले आफ् नो
िछमकेीको िवरु मा पाप गछर् र शपथ खान पर् यो भन,े र त् यो शपथ यस म न् दरिभ
तपाईंका वदेीको सामनु् ने खान् छ भन,े 23 स् वगर्बाट सनु् नहुोस ्र काम गन ुर्होस ्। दोषी
मािनसलाई दोषी ठहर् याएर र त् यसले गरेको कामको ितफल त् यसलाई नै िदएर
आफ् ना सवेकहरूका बीचमा न् याय गन ुर्होस ्। िनद षलाई दोषी नठहराउनहुोस ् र
त् यसको धािमर्कताबमोिजम त्यसलाई ितफल िदनहुोस ्। 24 जब तपाईंका मािनस
इ ाएलले तपाईंको िवरु मा पाप गरेका कारणले ितनीहरू आफ् ना श हुरू ारा
परािजत हुन् छन,् अिन ितनीहरूले तपाईंको नाउँ लदंै यस म न् दरमा तपाईंलाई
ाथर्ना र न -िनवदेन गद तपाईंितर फकर् न् छन ् भने— 25 तब तपाईंले स् वगर्बाट

ितनीहरूको ाथर्ना सनु् नहुोस,् र आफ् ना मािनस इ ाएलको पाप क्षमा गन ुर्होस ् ।
ितनीहरू र ितनीहरूका पखुार्हरूलाई तपाईंले िदनभुएको दशेमा ितनीहरूलाई फकार्एर
ल् याउनहुोस ्। 26 जब तपाईंका मािनसले तपाईंको िवरु मा पाप गरेको कारणले
आकाश बन् द भएर पानी परेको छैन— अिन ितनीहरूले यस ठाउँतफर् फकर तपाईंले
ितनीहरूलाई द:ुख िदनभुएको कारणले तपाईंको नाउँ स् वीकार गछर्न ् र आफ् ना
पाप त् यागरे यस म न्दरमा तपाईंको अगािड ाथर्ना गछर्न ् भने— 27 तब तपाईंले
ितनीहरू िहडं् नपुन असल मागर्मा ितनीहरूलाई डोर् याउनहुुदँा, स् वगर्मा सनु् नहुोस,्
र आफ् ना सवेकहरू र आफ् ना मािनस इ ाएलको पाप क्षमा गन ुर्होस ् । तपाईंका
मािनसहरूलाई तपईंले उ रािधकारको रूपमा िदनभुएको दशेमा झरी पठाउनहुोस ्।
28 दशेमा अिनकाल परेको छ वा माहामारी फैलकेो छ, वा लाही वा ढुसी लाग् छ,
िक सलह र फटेङ् ाहरू आउँछन ् भन,े वा श हुरूले ितनीहरूका सहरको मलु
ढोकाहरूमा आ मण गछर्न ् वा कनै पिन िकिसमको िवपित वा रोग फैलकेो छ
भने— 29 अिन कुनै एक जना वा सारा इ ाएलका मािनसहरूले िवपि
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वा दःुखलाई आफ् नो हृदयमा जानरे यस म न् दरितर आफ् ना हात फैलाउछँन ् ।
30 तब तपाईं बस् नहुुने स् वगर्बाट सनु् नहुोस ् । क्षमा गन ुर्होस ् र हरेक लाई
उसका सबै चाल अनसुार ितफल िदनहुोस ्। तपाईंलाई त्यसको हृदय थाहा हुन् छ,
िकनभने तपाईंले मा मािनसजाितका हृदयहरू जान् नहुुन्छ । 31 यसो गन ुर्होस ्तािक
ितनीहरूले तपाईंको डर माननू ्जसले गदार् तपाईंले हा ा पखुार्हरूलाई िदनभुएको
दशेमा ितनीहरू सारा समयभ र तपाईंका मागर्मा िहडं् न सकून ् । 32 िवदशेीहरू
जो तपाईंका मािनस इ ाएलका तर तपाईंको महान ् नाउ,ँ तपाईंको श शाली
बाहुली र तपाईंको फैलकेो हातका कारणले—आउँछ र यस म न् दरितर फकर
त् यसले ाथर्ना गछर् भन,े 33 तब कृपया तपाईं बस् नहुुने स् वगर्बाट सनु् नहुोस ् र
त् यो िवदशेीले मागकेा सबै कुरा ग रिदनहुोस,् तािक तपाईंको मािनस इ ाएलले
गरेझैं पथृ् वीका सबै मािनसले तपाईंको नाउलँाई जाननू ् र तपाईंको भय माननू,्
र मलैे बनाएको यस म न् दर तपाईंकै नाउलँे बोलाइन्छ भनी ितनीहरूले जाननू ् ।
34 जब तपाईंले पठाउनभुएको ठाउँमा तपाईंका मािनसहरू आफ् ना कुनै श हुरूसगँ
लडाइँ गनर् जान् छन ् र तपाईंले चनु् नभुएको यस सहर र मलैे तपाईंका नाउकँो
िन म् त बनाएको यस म न् दरितर फकर ितनीहरूले ाथर्ना गछर्न ् । 35 तब तपाईंले
ितनीहरूको ाथर्ना र िबन् ती स् वगर्बाट सनु् नहुोस,् र ितनीहरूलाई मदत ग रिदनहुोस ्
। 36 जब ितनीहरूले तपाईंको िवरु मा पाप गछर्न ्— िकनिक पाप नगन एक जना
पिन छैन— र ितनीहरूसगँ तपाईं रसाउनहुुन् छ र ितनीहरूलाई कुनै श कुो हातमा
स ु म् पनहुुन् छ, तािक श हुरूले ितनीहरूलाई लान् छन ्र ितनीहरूलाई आफ् नो दशेमा,
टाढा वा निजक कैद गरेर लान् छन ्। 37 तब ितनीहरू कैदमा परेको दशेमा ितनीहरूले
त् यो कुरा महससु गछर्न ् र ितनीहरूले पश् चा ाप गछर्न ् र आफ् नो कैदको दशेमा
तपाईंको कृपाको खोजी गछर्न ्। ितनीहरूले यसो भन् छन,् ‘हामीले ष् ट िकिसमले
काम गर् यौं र पाप गर् यौं । हामीले दषु् ट िकिसमले व् यवहार गर् यौं ।’ 38 जब
ितनीहरूलाई उनीहरूले कैद गरेर लगकेो दशेमा ितनीहरूले आफ् ना सारा हृदय
र आफ् ना सारा ाणले तपाईंितर फिकर् न् छन ् र ितनीहरूका पखुार्हरूलाई तपाईंले
िदनभुएको दशेितर र तपाईंले चनु् नभुएको यो सहरितर र तपाईंका नाउकँो िन म् त
मलैे बनाएको यस म न् दरितर फकर ितनीहरूले तपाईंमा ाथर्ना गछर्न ् । 39 तब
तपाईं बस् नहुुने स् वगर्बाट ितनीहरूको ाथर्ना र ितनीहरूका िबन् ती सनु् नहुोस,् र
ितनीहरूलाई मदत ग रिदनहुोस ्। तपाईंको िवरु मा पाप गरेका तपाईंका मािनसलाई
क्षमा ग रिदनहुोस ्। 40 अब हे मरेा परमशे् वर, यस ठाउँमा चढाइएका ाथर्नाहरूमा
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आफ् ना आखँा खोल् नहुोस,् र आफ् ना कान थाप् नहुोस ् । 41 हे परम भु परमशे् वर,
अब आफ् नो िव ामको ठाउँमा, तपाईं र तपाईंका श को सन् दकूमा उठ ्नहुोस ् ।
हे परम भु परमशे् वर, तपाईंका पजुारीहरू उ ारको वस् ले पिहराइऊन,् र तपाईंका
सन् तहरू तपाईंको भलाइमा आन न् दत होऊन ्। 42 हे परम भु परमशे् वर, आफ् ना
अिभिष जनको महुार तपाईंबाट नतकार्उनहुोस ्। आफ् ना सवेक दाऊदसगँ तपाईंले
गन ुर्भएको करार बफादारीतालाई सम् झनहुोस ्।

7
1 यित बलेा जब सोलोमनले ाथर्ना गरेर सकेका िथए, तब स् वगर्बाट आगो

तल झर् यो, र होमब ल र ब लदानहरू भस् म गर् यो, अिन परम भकुो मिहमाले
म न् दर भ रयो । 2 परम भकुो मिहमाले उहाँको म न् दर भ रएको हुनाले पजुारीहरू
म न् दरिभ पस् न सकेनन ् । 3 आगो तल झरेको र परम भकुो मिहमा म न् दरमा
भएको जब सबै इ ाएलीले दखे,े तब ितनीहरूले आफ् ना अनहुारहरू ढुङ्गाको
छपनीमा घोप् टो पारे र आराधना गरे र परम भलुाई धन् यवाद िदए । ितनीहरूले
भन,े “उहाँ भलो हुनहुुन् छ, िकनिक उहाँको करारको बफादारीता सदासवर्दा रहन् छ
।” 4 यसरी राजा र सबै मािनसले परम भलुाई ब लदानहरू चढाए । 5 सोलोमन
राजाले बाईस हजार साँढे र एक लाख बीस हजार भडेा-बा ा ब ल चढाए । यसरी
राजा र सबै मािनसले परमशे् वरको म न् दरको समपर्ण गरे । 6 पजुारीहरू त् यके
आफूले सवेा गन ठाउँमा उिभएर खडा भएर । लवेीहरू पिन परम भकुो सगंीतका
बाजाहरू लएर खडा भए, जसलाई दाऊद राजाले गीत ारा परम भलुाई धन्यवाद
िदनको िन म्त बनाएका िथए, “उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन् छ
।” ितनीहरूका साम ु सबै पजुारीले आआफ्ना तरुही बजाए, र सबै इ ाएली खडा
भए । 7 सोलोमनले परम भकुा म न् दरको सामनु् नकेो चोकको मध् य भागलाई
अलग गरे । त् यहाँ ितनले होमब लहरू र मलेब लहरूका बोसोको भाग चढाए,
िकनभने ितनले बनाएको काँसाको वदेीमा होमब ल, अन् नब ल र बोसोका भागहरू
अटाएनन ्। 8 यसरी सोलोमन र ितनीसगँ भएका सबै इ ाएली, लबेो-हमातदे ख
िम दशेको खोलासम् मको एउटा ठूलो समदुायले त् यस बलेा सात िदनसम् म चाड
मनाए । 9 आठौं िदनमा ितनीहरूले धािमर्क सभा राख,े िकनिक ितनीहरूले
वदेीका समपर्णको सवेा सात िदनसम् म र चाड सात िदनसम् म मानकेा िथए ।
10 परम भलुे दाऊद र सोलोमन र आफ् ना मािनस इ ाएललाई िदनभुएका सबै
सिुदनको कारणले खशुी र आन न् दत हृदयहरूका साथ सातौं मिहनाको तईेसौं
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िदनमा सोलोमनले मािनसहरूलाई आआफ् ना घर पठाइिदए । 11 यसरी सोलोमनले
परम भकुो म न् दर र ितनको आफ्नै राजमहल बनाइसके । परम भकुो म न् दर
र ितनको आफ् नो राजमहल बनाउनको िन म्त ितनको हृदयमा आएका हरेक
कुरा ितनले सफलतापवूर्क परूा गरे । 12 परम भु राती सोलोमोनकहाँ दखेा परेर
ितनलाई भन् नभुयोः “मलैे तरेो ाथर्ना सनुकेो छु, र ब लदानको म न् दरको रूपमा
यो स् थानलाई मलैे आफ् नो बासस्थानको िन म् त चनुकेो छु । 13 मलैे आकाशलाई
बन् द गरें र पानी परेन भन,े वा दशेलाई नष् ट गनर् भनी सलहहरूलाई मलैे आज्ञा िदएँ
भन,े वा मरेो मािनसमािथ मलैे िवपि पठाएँ भन,े 14 तब मरेो आफ् नै नाउँ िदइएको
मरेा मािनसहरूले आफैलाई न पाछर्न,् ाथर्ना गछर्न,् मरेो महुारको खोजी गछर्न ्
र आफ् ना दषु् ट चालहरूबाट फिकर् न् छ्न ् भन,े म स् वगर्बाट सनु् नछुे, ितनीहरूका
पाप क्षमा गनछु, र ितनीहरूका दशेलाई िनको पानछु । 15 यस ठाउँमा ग रएका
ाथर्नाितर अब मरेा आखँा खलुा हुनछेन ् र मरेा कानले सनु् नछेन ्। 16 िकनिक

अब मलैे यस म न् दरलाई चनुकेो छु र त् यसलाई अलग गरेको छु तािक त् यहाँ
सदासवर्दा मरेो नाउँ रहोस ् । मरेो द ृ ष् ट र मरेो हृदय हरेक िदन त् यहाँ रहनछे ।
17 तरेो बारेमाचािह,ं मलैे तलँाई िदएका सबै आज्ञा पालन गरेर र मरेा िविधहरू र
आदशेहरू पालन गरेर तरेा बबुा दाऊद मरेो द ृ ष् टमा िहडंझेैं िहिंडस ्भन,े 18 तब
तरेो राज् यको िसहंासन म स्थािपत गनछु, जसरी मलैे तरेा बबुा दाऊदलाई यसो
भनरे करार ारा ितज्ञा गरेको िथएँ, ‘इ ाएलमािथ राज् य गनर् तरेा सन्तानहरूको
अभाव हुनछैेन’ ।’ 19 तर मलैे तलँाई िदएका मरेा िविधहरू र आज्ञाहरू पालन
ग रनस ् र ती त् यािगस ् र त ँ गएर अरू दवेताहरूको पजुा ग रस ् र ितनीहरूका साम ु
दण् डवत ्ग रस ्भन,े 20 तब मलैे ितनीहरूलाई िदएको मरेो दशेबाट म ितनीहरूलाई
जरैसमते उखे लिदनछुे । मरेो नाउँ रहनलाई मलैे अलग गरेको यस म न् दरलाई
म त् याग् नछुे, र सबै मािनसका िबचमा म त् यसलाई एउटा उखान र िगल् लाको
पा बनाउनछुे । 21 अिहले यो म न् दर ज् यादै गौरवशाली भए तापिन, यसलाई
दखेरे आउनजेाने हरेक मािनस अवाक् भएर ससु् केरा िनकाल् नछे । ितनीहरूले
सोध् नछेन,् ‘परम भलुे िकन यस दशे र यस म न् दरिसत यस् तो गन ुर्भयो?’ 22अरूले
यस् तो जवाफ िदनछेन,् ‘िकनभने ितनीहरूले आफ् ना परम भु परमशे् वरलाई त् यागे
जसले ितनीहरूका पखुार्हरूलाई िम दशेबाट बािहर िनकालरे ल् याउनभुयो । अिन
ितनीहरूले अरू दवेताहरू स् थापना गरे र ितनीहरूको साम ु दण् डवत गरे र ितनीहरूको
पजुा गरे । यसकैारण परम भलुे यी सबै िवपि ितनीहरूमािथ ल् याउनभुयो ।’ ”
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8
1 सोलोमनले परम भकुो म न् दर र आफ् नो राजमहल िनमार्ण गरेका िबस वषर्को

समयको अन् तमा यस् तो भयो, 2 हीरामले सोलोमनलाई िदएका सहरहरूका ितनले
पनुिनर्मार्ण गरे र ितनमा इ ाएलका मािनहरूलाई ितनले बसाले । 3 सोलोमनले
हमातसोबालाई आ मण गरे र त् यसलाई हराए । 4 ितनले उजाड-स् थानमा तदमोरको
पनुिनर्मार्ण गरे र सबै भण् डारणका सहर जसलाई ितनले हमातमा बनाए । 5 ितनले
मािथल् लो बथे होरोन र तल् लो बथे होरोनलाई पखार्लहरू, ढोकाहरू र बारहरू
लगाएर िकल्लाबन् दी गरे । 6 ितनले बालात आफूसगँ भएका भण् डारणका
सबै सहर र आफ् ना रथहरू सबै सहर र घोडाचडीहरूका िन म् त सहरहरू र
यरूशलमेमा, लबेनानमा र आफ् ना सारा राज् यमा सारा दशेभ र आफूले जे इच् छा
गरे त् यो ितनले बनाए । 7 िह ी, एमोरी, प रज् जी, िहव् वी र यबसूीहरूका
सबै बाँकी रहकेाहरू, जो इ ाएलका िथएनन,् 8 ितनीहरूपिछ दशेमा छोिडएका
ितनीहरूका सन् तानहरू, जसलाई इ ाएलीहरूले नाश गरेका िथएनन ्—सोलोमनले
ितनीहरूलाई ज् यालािबनाका िमक बनाए, जसमा ितनीहरू आजको िदनसम् मै
रहकेा छन ्। 9 तापिन सोलोमनले इ ाएलका मािनसलाई ज् यालािबनाका िमक
बनाएनन ् । बरु, ितनीहरू ितनका िसपाहीहरू, कमाण् डरहरू, अिधकारीहरू, अिन
सारिथ र घोडचडीका कमाण् डरहरू भए । 10 सोलोमनका िनरीक्षकहरूका मखु् य
अिधकारीहरू ियनमैध्यबेाट भए जो २५० जना िथए, जसले काम गनहरूको िनरीक्षण
गरे । 11 सोलोमनले फारोकी छोरीलाई दाऊदको सहरबाट ितनको िन म् त बनाएको
महलमा ल् याए, िकनिक ितनले भन,े “मरेी पत् नी इ ाएलका राजा दाऊदको
महलमा बस् नछैेनन,् िकनभने परम भकुो सन् दकू ल्याइएका ठाउँहरू पिव छन ्
।” 12 तब सोलोमनले दलानको अगािडप आफूले बनाएको वदेीमा परम भकुो
िन म् त होमब लहरू चढाए । 13 िदन-िदनको सचूीअनसुार ितनले ब लदानहरू
चढाए । मोशाको आज्ञामा भएका िनदशनबमोिजम ितनले शबाथ िदन, औंसी र
वषनी ितन पल् ट चढाउने चाडहरूः अखिमरी रोटीको चाड, साताहरूको चाड र
छा ो-वासको चाडमा तोिकएबिमिजम ितनले चढाए । 14 आफ् ना िपता दाऊदको
िविधहरू पालन गन कुरामा सोलोमनले ितिदनको लािग आवश्यक परेअनसुार
पजुारीका दलहरूलाई आआफ् ना काममा र लवेीहरूलाई चािहं परमशे् वरको स् तिुत
गन र पजुारीहरूका अिग सवेा गन ितनीहरूका दजार्मा िनय ु गरे । हरेक ढोकामा
ितनले ढोकाका रक्षकहरू आफ् ना दलअनसुार रहनलाई िनय ु गरे, िकनिक
परमशे् वरका मािनस दाऊदले यसरी नै आज्ञा िदएका िथए । 15 पजुारीहरू र
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लवेीहरूलाई कुनै पिन िवषयमा वा अिन भण् डारण कोठाहरूका िवषयमा राजाले
िदएका आज्ञाबाट यी मािनसहरू तिकर् एनन ् । 16 परम भकुा म न् दरको जग
बसालदेे ख त् यो परूा नभएसम् म सोलोमनले आज्ञा गरेका सबै काम सम् पन् न भएको
िथयो । परम भकुो म न् दर बनाउने काम सिकयो । 17 त् यसपिछ सोलोमन एदोम
दशेको िकनारमा भएको एस् योन-गबेरे र एलातमा गए । 18 अिन हीरामले समु को
बारेमा जानकारी भएका मािनसहरूसिहतका आफ् ना अिधकारीहरूका कमाण् डमा
रहकेा रहकेा पानी जहाजहरू पठाइिदए र सोलोमनका सवेकहरूका साथमा ितनीहरू
ओपीरमा गए र ितनीहरूले त् यहाँबाट सो टन सनु ल् याए र त् यो सोलोमन राजालाई
िदए ।

9
1जब शबेाकी रानीले सोलोमनको ख् याितको बारेमा सिुनन,् तब क ठन श् नहरू

लएर ितनको जाँच गनर् ितनी यरूशलमेमा आइन ्। ितनी मसलाहरू, शस् त सनु र
धरैे बहुमलू् य रत् नहरूलाई ऊँटहरूमा लदाएर एक अत् यन् तै ठूलो लावालश् करसाथ
आइन ्। जब ितनी सोलोमनकहाँ आइन,् तब ितनले आफ् नो मनमा भएका सबै कुरा
उनलाई भिनन ्। 2 सोलोमनले ितनका सबै श् नहरूका जवाफ िदए । सोलोमनको
िन म्त कुनै कुरा पिन श् न क ठन भएन । ितनले जवाफ निदएको कुनै पिन श् न
बाँकी रहने । 3 जब शबेाकी रानीले सोलोमनको ब ु , र ितनले बनाएको राजमहल
दे खन,् 4 ितनको टेबलको भोजन, ितनका सवेकहरूका बसाइ, ितनका सवेकहरूका
काम र ितनीहरूका पोशाकहरू, र ितनका म िपयाउनहेरू र ितनका पोशाकहरू, र
परम भकुो म न् दरमा ितनले चढाएका होमब लहरू दे खन,् र ितनी आश् चयर्चिकत
भइन ्। 5 ितनले राजालाई भिनन,् “तपाईंका वचन र तपाईंको ब ु को िवषयमा मलैे
आफ् नो दशेमा सनुकेो कुरा साँचो रहछे । 6 म यहाँ नआएसम् म मलैे जे सनुें त् यो मलैे
िवश् वास ग रन,ँ र अिहले मरेा आखँाले यी दखेकेा छन ।् तपाईंको ब ु र सम्पि को
िवषयमा मलाई आधा कुरा पिन भिनएको रहनेछ! तपाईंको ख् याित मलैे सनुकेो
भन्दा बढी रहछे । 7 तपाईंका मािनसहरू कित धन् यका हुन ् र िनरन् तर तपाईंको
साम ु खडा रहने तपाईंका सवेकहरू कित धन् यका हुन ्िकनभने ितनीहरूले तपाईंका
ब ु का कुराहरू सनु् न पाउछँन ् । 8 तपाईंिसत सन् न भई तपाईंलाई राजा िनय ु
गरेर उहाँको िसहंासनमा बसाल् नहुुने परम भु तपाईंका परमशे् वर धन् यका होउन ्
। िकनभने इ ाएललाई सदाको िन म्त स्थािपत गराउनलाई तपाईंका परमशे् वरले
त् यसलाई मे गन ुर्भयो । तपाईंले न् याय र धािमर्कता कायम राख् नलाई उहाँले
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तपाईंलाई ितनीहरूमािथ राजा बनाउनभुयो !” 9 ितनले राजालाई चार टन सनु,
शस् त मा ामा मसला र बहुमलू् य रत् नहरू िदइन ् । सोलोमन राजालाई शबेाकी

रानीले िदएको जित धरैे मसलाहरू ितनलाई फे र कसलैे पिन िदएन । 10ओपीरबाट
सनु ल्याउने हीरामका सवेकहरू र सोलोमनका सवेकहरूले चन् दनको काठ र
बहुमलू् य रत् नहरू पिन ल् याए । 11 चन्दनका काठबाट राजाले परम भकुो म न् दर
र राजमहलका िसढंी र सगंीतकारहरूका िन म् त वीणा र सारङ्गीहरू पिन बनाए
। यहूदा दशेमा यसभन्दा अिघ किहल् यै पिन यस् ता काठहरू दे खएका िथएनन ्।
12 शबेाकी रानीले जे इच् छा ग रन ् र जे मािगन ् ती हरेक कुरा सोलोमन राजाले
ितनलाई िदए । ितनले राजालाई ल् याएर िदएका थोकभन् दा धरैे ितनले उनलाई
िदए । यसरी उनी िबदा भइन ् र आफ्ना सवेकहरूका साथ आफ् नो दशेमा फिकर् न ्
। 13 सोलोमनकहाँ हरेक वषर्मा आएको सनुको तौल तईेस टन हुन् थ् यो, 14 यो
व् यापारीहरू र कारोवारीले ल्याएका सनुबाहकेो िथयो । अरब दशेका सबै राजा
र ादिेशक गभनर्रहरूले पिन राजाको िन म् त सनु र चाँदी ल् याए । 15 सोलोमन
राजाले िपटेका सनुका दईु सय ठूला ढाल बनाए । त् यके ढाल बनाउन साढे ितन
िकलो ाम सनु लागकेो िथयो । 16 िपटेको सनुका ितन सय साना ढाल पिन ितनले
बनाए । त् यके ढालमा करीब डढे िकलो ाम सनु िथयो । राजाले लबेनानको
वन भिनने राजमहलमा ती राखे । 17 तब राजाले हस् ती-हाडको एउटा ठूलो
िसहंासन बनाए र त् यसमा िनखरु सनुको जलप लगाए । 18 िसहंासनमा उक् लने
छ वटा खटु ्िकला िथए, र सनुको एउटा पाउदान िसहंासनसगँ जोिडएको िथयो ।
आसनका दवुिैतर हात अ ाउने ठाउँ िथए दवुै छेउमा दईु वटा िसहं खडा िथए ।
19 छ वटै खटु ्िकलाका दवुपै एक-एक वटा गरी जम् मा बा वटा िसहं खडा
िथए । कुनै पिन राज् यमा यस् तो िकिसमको िसहंासन िथएन । 20 सोलोमनका
िपउने कचौरा सबै सनुका िथए, र लबेनानको वन भिनने राजमहलमा भएका िपउने
कचौरा सबै सनुका िथए । चाँदीको केही पिन िथएन, िकनभने सोलोमनको समयमा
चाँदीलाई बहुमलू्य ठािनइन । 21 िहरामका समु ी जहाजका साथमा राजाका पिन
जहाजहरू िथए । हरेक ितन वषर्मा एक पल् ट यी जहाजहरूले सनु, चाँदी, हस् ती-
हाड, ढडुेहरू र बाँदरहरू लएर आउँथ् यो । 22 यसरी सोलोमन राजाले धन-
सम् पि र ब ु मा पथृ् वीका अरू सबै राजालाई िजतकेा िथए । 23 परमशे् वरले
सोलोमनको हृदयमा हा लिदनभुएको ितनको ब ु सनु् न पथृ् वीका सबै राजाले
ितनको उप स् थितमा बस् न खोज् थे । 24 आउने हरेकले आफ् नो सौगात चाँदी र
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सनुका भाँडाहरू, लगुाहरू, हातहितयार र मसलाहरू अिन घोडा र खच् चरहरू
वषिपच् छे ल् याउथँे । 25 सोलोमनसगँ आफ् ना घोडा र रथहरूका िन म् त चार हजार
तबलेा िथए । अिन ितनका बा हजार घोडचडी िथए, जसलाई ितनले रथहरू राख् ने
सहरहरूमा र अरूलाई चािहं आफूिसत यरूशलमेमा राखे । 26 ितनले य ू े टस
नदीदे ख प लश् तीहरूका दशे र िम दशेको िसमानासम् मै राज् य गरे । 27 राजासगँ
यरूशलमेमा चाँदीचािहं ढुङ्गसैरह िथए । ितनले दवेदारुको काठचािहं पहाडका
जङ्गली अञ् जीरका बोटहरूसरह तलु् याए । 28 ितनीहरूले सोलोमनका िन म्त
िम दशे र अरू सबै दशेबाट घोडाहरू ल्याए । 29 सोलोमनको शासनकालका अरू
घटनाहरू सरुुदे ख अन् त् यसम् मै नातान अगमव ाको इितहास, शीलोनी अिहयाहको
अगमवाणी र दश इ ोका दशर्नको पसु् तकमा (जसमा नबातका छोरा यारोबामको
िवषयमा पिन जानकारी छ) वणर्न ग रएका छैनन ्र? 30 सोलोमनले यरूशलमेमा
सारा इ ाएलमािथ चा लस वषर् राज् य गरे । 31 त् यसपिछ ितनी आफ् ना पखार्हरूिसत
सतु,े र मािनसहरूले ितनका बबुा दाऊदको सहरमा गाडे । ितनका ठाउँमा ितनका
छोरा रहबाम राजा भए

10
1 रहबाम शकेममा गए, िकनिक सारा इ ाएल ितनलाई राजा तलु् याउन शकेममा

आइरहकेा िथए । 2 जब नबातका छोरा यारोबामले यो कुरा सनुे (िकनिक ितनी
िम दशेमा िथए, जहाँ ितनी सोलोमन राजादे ख भागरे गएका िथए), तब ितनी
िम दशेबाट फक । 3यसलैे ितनीहरूले मािनस पठाए र ितनलाई बोलाए, र रहबाम र
सबै इ ाएल आए । ितनीहरूले रहबामिसत कुरा गरे र भन,े 4“तपाईंका बबुाले हा ो
जवुा गा ो बनाउनभुयो । यसकारण, अब तपाईंका बबुाको कठोर कामलाई सिजलो
बनाउनहुोस,् र उहाँले हामीमािथ लाद् नभुएको ग ौं जवुा हलङु्गो ग रिदनहुोस,् र
हामी तपाईंको सवेा गनछौं ।” 5 रहबामले ितनीहरूलाई भन,े “ितन िदनपिछ फे र
मकहाँ आओ ।” यसलैे मािनसहरू गए । 6 राजा रहबामले आफ् नो बबुा सोलोमन
जीिवत छदँा ितनका सवेा गन पाका मािनसहरूसगँ सल् लाह मागे । ितनले भन,े
“यी मािनसलाई जवाफ िदन तपाईंहरू कस् तो सल् लाह िदनहुुन् छ?” 7 उनीहरूले
ितनलाई यसो भन,े “यी मािनस ित तपाईं असल हुनभुयो र ितनीहरूलाई खसुी
पान ुर्भयो, र ितनीहरूलाई असल वचन िदनभुयो भन,े ितनीहरूले सधैं तपाईंका
सवेकहरू हुनछेन ् ।” 8 तर ती पाका मािनसले आफूलाई िदएको सल् लाहलाई
रहबामले बवेास् ता गरे, र आफूिसत हुकका र आफ् नो साम ु खडा भएका जवान
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मािनसहरूका सल् लाह ितनले मागे । 9 ितनले उनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू मलाई
कस् तो सल्लाह िदन्छौ, तािक मिसत यसो भनरे कुरा गन मािनसहरूलाई हामीले
जवाफ िदन सकौं, ‘तपाईंका बबुाले हामीमािथ लाद् नभुएको ग ौं जवुा हलङु्गो
ग रिदनहुोस’्?” 10 रहबामिसत हुकका ती जवान मािनसहरूले यसो भनरे ितनीिसत
कुरा गरे, “तपाईंको बबुा सोलोमोनले ितनीहरूका जवुा ग ौं बनाउनभुयो, तर
तपाईंले त् यो हलङु्गो बनाउनपुछर् भन् ने यी मािनसलाई तपाईंले यसो भन् नपुछर् ।
ितनीहरूलाई तपाईंले यसो भन् नपुछर्, ‘मरेो कान् छी औंला मरेा बबुाको कम् मरभन् दा
मोटो छ । 11 यसलैे अब, मरेा बबुाले ितमीहरूमािथ ग ौं जवुा बोकाउनभुए
तापिन, ितमीहरूका जवुामािथ म थप् नछुे । मरेा बबुाले ितमीहरूलाई कोरार्ले दण् ड
िदनहुुन् थ् यो, तर म ितमीहरूलाई िबच् छीहरूले दण् ड िदनछुे’ ।” 12 यसलै,े “ितन
िदनपिछ फे र मकहाँ आओ,” भन् ने राजाको हुकुमबमोिजम यारोबाम र ती सबै
मािनस ते ो िदन रहबामकहाँ आए । 13 अिन ती पाका मािनसका सल्लाहलाई
बवेास् ता गरेर रहबामले ितनीहरूसगँ कठोर िकिसमले बोले । 14ती जवान मािनसका
सल् लाहको अनसुरण गरेर उनीहरूसगँ ितनले यसो भनरे, “मरेा बबुाले ितमीहरूको
जवुा ग ौं बनाउनभुयो, तर म त् यसमा थप् नछुे। मरेा बबुाले ितमीहरूलाई कोरार्ले
दण् ड िदनहुुन् थ् यो, तर म ितमीहरूलाई िबच् छीहरूले दण् ड िदनछुे ।” 15 यसरी
राजाले ती मािनसका कुरा सनुनेन,् िकनिक शीलोका अिहयाह ारा नबातका छोरा
यारोबामलाई परम भलुे भन् नभुएको वचन परूा हुनलाई परमशे् वरले नै यस् ता
घटनाहरू हुन िदनभुयो । 16 जब राजाले आफ् ना कुरा नसनुकेा सारा इ ाएलले
दखे,े तब ितनीहरूले जवाफ िदए र भन,े “दाऊदमा हा ो के िहस् सा छ र? ियशकैा
छोरामा हा ो केही उ रािधकार छैन! ए इ ाएल, ितमीहरू हरेका आआफ् नै
पालमा जानपुछर् । अब ए दाऊद, ित ो आफ् नै घरको रेखदखे गर ।” यसलैे सबै
इ ाएल आआफ् ना पालहरूमा फक । 17 तर यहूदाका सहरहरूमा बस् ने इ ाएलका
मािनसहरूका सम् बन् धमा ितनीहरूमािथ रहबामले राज् य गरे । 18 तब राजा रहबामले
ज् यालािबना काममा लगाइएका मािनसहरूका िनरीक्षक अदोनीरामलाई पठाए, तर
इ ाएलका मािनसहरूले ितनलाई ढुङ्गाले हानरे मारे । राजा रहबामचािहं आफ् नो
रथमा चढरे तरुुन् तै यरूशलमेतफर् भागे । 19 अिन आजको िदनसम् म पिन दाऊदका
घराना ित इ ाएलचािहं िव ोही भएको छ ।

11
1 जब रहबाम यरूशलमेमा आइपगु,े तब ितनले रहबामको राज् य पनुःस् थार्िपत
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गराउनलाई इ ाएलको िवरु मा य ु गनर्लाई यहूदा र बने् यामीनका घरानाका एक
लाख असी हजार यो ाहरू भलेा गरे । 2 तर परम भकुो वचन परमशे् वरका मािनस
शमायाहकहाँ यसो भनरे आयो, 3 “सोलोमनका छोरा यहूदाका राजा रहबाम, अिन
यहूदा र बने्यािमनका सबै इ ाएललाई यसो भन,् 4 'परम भु यसो भन् नहुुन् छ,
“आफ् नै दाजभुाइका िवरु मा ितमीहरूले आ मण गन ुर् वा य ु गन ुर्हुदँनै । हरेक
व् य आआफ् नै घरमा फकर जानपुछर्, िकनिक मलैे नै यसो हुन िदएको हो”
।’ ” यसलैे ितनीहरूले परम भकुा वचन पालन गरे, र यारोबामको िवरु मा
आ मण गनर्बाट पिछ हटे । 5 रहबाम यरूशलमेमा बसोबास गरे र सरुक्षाको
िन म्त यहूदामा सहरहरू िनमार्ण गरे । 6 ितनले बथेहलेमे, एताम, तको, 7 बथे
सर, सोखो, अदलु् लाम, 8 गात, मारेशा, जीप, 9 अदोरेम, लाकीश, आजकेा,
10 सोरा, अय् यालोन र हे ोन िनमार्ण गरे । यहूदा र बने् यामीनका िकल् लाबन् दी
ग रएका सहरहरू िय नै िथए । 11 ितनले ती गढीहरू िकल् लाबन् दी गरे र ितनमा
कमाण् डरहरू िनय ु गरे । त्यहाँ ितनले खानकुेरा, तले र दाखम पिन ितनमा
सञ् चय ग रिदए । 12 ितनले सबै सहरमा ढाल र भालाहरू राख,े र ितनीहरूलाई
धरैे ब लयो बनाए । यसरी यहूदा र बने् यामीन ितनका भए । 13 जम् मै इ ाएलमा
भएका चारैितरबाट पजुारीहरू र लवेीहरू आआफ् ना िसमानाहरूबाट ितनीकहाँ
गए । 14 िकनिक लवेीहरूले यहूदा र यरूशलमेमा आउनको िन म्त आफ् ना
खकर् हरू र जग् गाजिमन छोड,े िकनिक िकनिक यारोबाम र ितनका छोराहरूले
ितनीहरूलाई लखटेेका िथए, तािक ितनीहरूले परम भकुो पजुारीको काम गनर्
पाएनन ् । 15 डाँडाका अल् गा थानहरू र आफूले बनाएका बा ा र बाछाका
मिूतर्हरू पजूा गनर् यारोबामले आफ् नै पजुारीहरू िनय ु गरे । 16 परम भु इ ाएलका
परमशे् वरलाई खोज् न आफ्नो हृदयहरू िदएका इ ाएलका सबै कुलबाट मािनसहरू
ितनीहरूको पिछ आए । ितनीहरू परम भु आफ् ना पखुार्हरूका परमशे् वरलाई
ब लदान चढाउन यरूशलमेमा आए । 17 यसलैे ितनीहरूले यहूदाको राज् य ब लयो
बनाए र तीन वषर्सम् म सोलोमनका छोरो रहबामलाई समथर्न गरे, र त् यस बलेा
ितनीहरू दाऊद र सोलोमनका चालअनसुार तीन वषर्सम् म िहडंे । 18 रहबामले
आफ्नो िन म्त एउटी पत् नी ल्याएः ितनी महलत िथइन ् । ितनका बबुा दाऊदका
छोरा यरीमोत िथए र आमाचािहं ियशकैा छोरा एलीआबकी छोरी अबीहले िथइन ्
। 19 उनीले ितनको िन म्त छोराहरू जन्माइन:् यऊेश, शमरयाह र साहम ।
20 महलतपिछ ितनले अब् शालोमकी छोरी माकालाई िववाह गरे । उनले ितनको
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िन म्त अिबया, अ ,ै जीजा र शलोमीत जन्माइन ् । 21 रहबामले आफ् ना सबै
पत् नीहरू र उपपत् नीहरूलाई भन्दा धरैे माया माकालाई गरे (ितनले अठा जना
पत् नीहरू र साठी जना उपपत् नीहरू ल्याए, र ितनका अ ाईस जना छोरा र साठी
जना छोरी िथए) । 22 रहबामले माकाका छोरा अिबयालाई दाजभुाइका मखु
अगवुा िनय ु गरे । ितनले उनलाई राजा बनाउने िबचार गरेका िथए । 23 रहबामले
ब ु मानीपवूर्क राज् य गरे । ितनले आफ्ना सबै छोराहरूलाई यहूदा र बने् यामीनका
िकल्लाबन् दी ग रएका जम् मै सहरमा पठाए । ितनले उनीहरूका िन म् त शस् त
खानकुेरा िदए र ितनीहरूका िन म् त धरैे जना पत् नीहरू खोिजिदए ।

12
1 यस् तो भयो, जब रहबामको राज् य स्थािपत भयो र ितनी श शाली भए,

तब ितनले परम भकुो व् यवस् था त् याग—े र ितनीसगँै जम्मै इ ाएलले पिन त्यागे ।
2 रहबाम राजाको शासनकालको पाँचौं वषर्मा िम दशेका राजा शीशक यरूशलमेको
िवरु आए, िकनभने मािनसहरू परम भु ित अिवश् वासी भएका िथए। 3 ितनी
बा सय रथ र साठी हजार घोडचढी लएर आए । ितनीसगँ िम दशेबाट आएका
असखं् य फौज हरूः लिबयाली, सु क् कया र कूशीहरू आए । 4 ितनले यहूदाका
िकल् लाबन् दी ग रएका सहरहरू िजते र यरूशलमेमा आइपगुे । 5शीशकको कारणले
यरूशलमेमा भलेा भएका रहबाम र यहूदाका अगवुाहरू भएको ठाउँमा शमयाह
अगमव ा आए । शमायाहले ितनीहरूलाई भन,े “परम भु यसो भन् नहुुन् छ:
‘ितमीहरूले मलाई त् यागकेा छौ, यसलैे मलै े पिन ितमीहरूलाई शीशकको हातमा
स ु म् पिदएको छु’ ।” 6 तब इ ाएलका शासकहरू र राजाले आफूलाई िवन
बनाए र भन,े “परम भु धम हुनहुुन् छ ।” 7 जब ितनीहरूले आफूलाई िवन
तलु् याएका छन ्भनी जब परम भलुे दखे् नभुयो, तब परम भकुो वचन शमायाहकहाँ
यसो भनरे आयो, “ितनीहरूले आफूलाई िवन तलु् याएका छन ्। म ितनीहरूलाई
िवनाश गनछैन ँ । म ितनीहरूलाई केही हदसम्म उ ार गनछु, र शीशकको हात ारा
यरूशलमेमा म आफ् नो ोध खन् याउनछैेन ँ । 8 तापिन ितनीहरू त् यसका सवेकहरू
हुनछेन ्तािक मरेो सवेा गन ुर् र अरू दशेका शासकहरूका सवेा गनर्मा के िभन् नता रहछे
सो ितनीहरूले थाहा पाउनछेन ्।” 9 यसलैे िम दशेका राजा शीशक यरूशलमेको
िवरु आए र परम भकुो म न् दर कोषहरू र राजाको महलका भण् डारका धन-
सम्पि लटेुर लगे । ितनले हरेक कुरा लगे । सोलोमनले बनाएका सनुका ढालहरू
पिन ितनले लगे । 10 रहबाम राजाले ितनको स ामा काँसाका ढालहरू बनाए र
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राजाका महलको ढोकाहरूका रक्षा गन रक्षकहरूका कमाण् डरहरूका िजम् मामा
िदए । 11 जब राजा परम भकुो म न् दरिभ पस् थ,े तब रक्षकहरू ती बोक्थे । अिन
ितनीहरूले रक्षक बस् ने कोठामा फे र ती फकार्उँथे । 12 जब रहबामले आफूलाई
िवन तलु् याए, तब ितनलाइ परैु नष् ट नगनर्लाई परम भकुो ोध ितनीबाट ह ो ।
यसका अित र , यहूदामा केही असल कुरा अझै बाँकी िथयो । 13 यसरी रहबाम
राजाले यरूशलमेमा आफ्नो राजकाज ब लयो बनाए, र यसरी ितनले राज्य गरे ।
रहबामले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी एकचालीस वषर्का िथए, र परम भलुे इ ाएलका
सारा कुलबाट आफ् नो नाउँ राख् नका िन म् त चनु् नभुएको सहर यरूशलमेमा ितनले
स वषर् राज् य गरे । ितनकी आमाको नाउँ अम् मोनी स् ी नामा िथयो । 14 ितनले
जे खराब िथयो त् यही गरे, िकनभने ितनले आफ्नो हृदय परम भकुो खोजी गनर्
लगाएनन ् । 15 रहबामको राजकालका घटनाहरू सरुुदे ख अन् त् यसम् म शमायाह
अगमव ा र दश इ ोका इितहासका पसु् तकहरूमा समते ले खएका छैनन ् र,
जसमा वशं महरू र रहबाम र यारोबामका बीचमा िनरन् तर भएको य ु का अिभलखे
पिन रा खएको छन?् 16 रहबाम आफ् ना पखुार्हरूिसत सतु,े र दाऊदको सहरमा
गािडए । ितनका छोरा अिबया ितनका ठाउँमा राजा भए ।

13
1 राजा यरोबामको अठारौँ वषर्मा, अिबयाले यहूदामा राज्य गनर् सरुु गरे ।

2 ितनले यरूशलमेमा तीन वषर् राज् य गरे । ितनकी आमा िगबाका उरीएलकी छोरी
माका िथइन ् । अिबया र यारोबामका बीचमा य ु भयो । 3 अिबया चार लाख
छािनएका ब लया र वीर यो ाहरू लएर य ु गनर् गए । यारोबामले छािनएका ब लया
र वीर आठ लाख यो ाहरू लडाँइको िन म्त तनैाथ गरे । 4 अिबया ए ाइमको
पहाडी दशेमा भएको समारैम डाँडामा खडा भए र यसो भन,े “हे यारोबाम र
सारा इ ाएल हो, मरेो कुरा सनु! 5 परम भु इ ाएलका परमशे् वरले औपचा रक
करार ारा सधैकँो िन म् त दाऊद र ितनका सन् तानलाई इ ाएलमािथ शासन गनर्
िदनभुएको कुरा के ितमीहरूलाई थाहा छैन? 6 तापिन दाऊदका छोरा सोलोमनका
सवेक नबातका छोरा यारोबाम उठ् यो र आफ् ना मा लकको िवरु मा बागी भयो
। 7 केही बकेम् मा बदमाशहरू त् यसको साथमा भलेा भए । ितनीहरू सोलोमनका
छोरा रहबामको िवरु मा आए, जित बलेा रहबाम क ललै र अनभुव नभएको र
ितनीहरूको सामना गनर् नसक् ने अवस्थामा िथए । 8 यसलैे ितमीहरूसगँ एउटा
ठूलो फौज भएको हुनाले र ितमीहरूसगँ दवेताहरू हुनलाई यारोबामले बनाएका यी
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सनुका बाछाहरू ितमीहरूसगँ भएको हुनाल,े अब ितमीहरू दाऊदका सन् तानहरूका
हातमा भएको परम भकुा राज् यको िवरु मा खडा हुने योजना गदर्छौ । 9 तर के
ितमीहरूले हारूनको वशंका परम भकुा पजुारीहरू र लवेीहरूलाई लखटे् ने र अरू
दशेका मािनसहरूले गरेझैं आफ् नै पजुारीहरूलाई िनय ु गरेनौ र? जनुसकैु मािनस
पजुारी भएर सवेा गनर्लाई एउटा बाछो र सात वटा भडेा लएर आउँछ, त्यो जो
दवेताहरू नै होइनन,् त्यसको पजुारी बन्छ । 10 तर हा ा बारेमा त, परम भु नै हा ा
परमशे् वर हुनहुुन् छ, र हामीले उहाँलाई त् यागकेा छैनौं । हामीसगँ परम भकुो सवेा
गन हारूनका सन्तानहरू पजुारीको रूपमा छन,् र आफ्नो काम गन लवेीहरू छन ्
। 11 ितनीहरू हरेक िबहान र बलेकुी परम भकुो िन म् त होमब ल र सगु न् धत
धपू चढ़ाउँछन ् । पिव टेबलमा उप स् थितको रोटीलाई िमलाएर राख् ने काम
पिन ितनीहरू गछर्न ् । ितनीहरू बलेकैुिपच् छे सनुको सामदानमा भएका ब ीहरू
बाल् दछन ्। हामी परम भु हा ा परमशे् वरका आज्ञा पालना गछ ं, तर ितमीहरूले
उहाँलाई त्यागकेा छौ । 12 हरे, परमशे् वर हा ा िशरमा हामीसगँ हुनहुुन्छ, र
उहाँका पजुारीहरू ितमीहरूका िवरु मा खतराको सकेंत िदनलाई तरुही लएर यहाँ
छन ् । हे इ ाएलका मािनसहरू हो, परम भु ितमीहरूका पखुार्हरूका परमशे् वरको
िवरु मा य ु नगर, िकनिक ितमीहरू सफल हुनछैेनौ ।” 13 तर यारोबामले आफ् नो
फौजको एक दल पिछ ल् तर गएर ढुिकबस् नलाई पठाएका िथए, र ितनको फौज
चािहं यहूदा, र ितनीहरूको पछािड ढुकेर बसकेा फौज िथए । 14 जब यहूदाका
मािनसहरूले पछािड हरेे, तब हरे, लडाइँ आफ् नो अगािड र पछािड दवुिैतर भएको
दखेे । ितनीहरूले परम भमुा पकुारा गरे, र पजुारीहरूले आफ् ना तरुहीहरू फुके ।
15 त्यसपिछ यहूदाका मािनसहरूले ठुलो सोरले कराए । जब ितनीहरूले ठुलो सोरले
कराए, तब परमशे् वरले यारोबाम र सबै इ ाएललाई अिबया र यहूदाको सामनु् ने
हार गन ुर्भयो । 16 इ ाएलका मािनसहरू यहूदाका सामनु् नबेाट भाग,े र परमशे् वरले

ितनीहरूलाई यहूदाको हातमा स ु म् पिदनभुयो । 17 अिबया र ितनका फौजले ठुलो
सङ् ख् यामा ितनीहरूको हत्या गरे । इ ाएलका पाँच लाख चिुनएका मािनसहरू मरेर
ढले । 18 यसरी इ ाएलका मािनसहरूलाई त् यस बलेा परािजत ग रयो । यहूदाका
मािनसहरूले िजत,े िकनभने ितनीहरूले परम भु आफ् ना पखुार्हरूका परमशे् वरमािथ
भरोसा गरे । 19 अिबयाले यारोबामलाई खदेे । ितनले उनीबाट बथेले र त् यसका
बस् ती, यशेना र त् यसका बस् ती, अिन ए ोन र त् यसका बस् तीसमते कब् जा गरे
। 20 अिबयाको शासनको समयमा यारोबामले फे र आफ् नो श कदािप ाप् त
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गनर् सकेनन ्। परम भलुे उनलाई हार गन ुर्भयो, र उनी मरे । 21 तर अिबयाले
श शाली भए । ितनले आफ्नो िन म्त चौध जना पत् नी ल् याए, र बाइस जना
छोरा र सो जना छोरीका िपता भए । 22अिबया बाँकी कामहरू र ितनका वहार
र वचनहरू इ ो अगमव ाको इितहासमा ले खएका छन ्।

14
1अिबया आफ् ना पखुार्हरूिसत सतुे र ितनीहरूले उनलाई दाऊदको सहरमा गाडे

। ितनको ठाउँमा ितनका छोरा आसा राजा भए । ितनको समयमा दश वषर्सम् म दशेमा
शा न् त भयो । 2 आसाले परम भु आफ् ना परमशे् वरको द ृ ष् टमा जे कुरा असल र
ठक िथयो त् यही गरे, 3 िकनिक ितनले िवदशेी वदेीहरू र डाँडाका थानहरू हटाए ।

ितनले ढुङ्गाका खम् बाहरू भत् काइिदए, र अशरेा दवेीका खम् बाहरूलाई ढा लिदए ।
4 ितनले यहूदालाई परम भुआफ् ना पखुार्हरूका परमशे् वरको खोजी गन, र व् यवस् था
र आज्ञाहरू पालन गन हुकुम गरे । 5 साथै ितनले यहूदाका सबै सहरहरूमा भएका
अल् गा थानहरू र धपू बाल् ने वदेीहरू पिन हटाइिदए । ितनको अधीनमा दशेले शा न् त
पायो । 6 ितनले यहूदामा िकल् ला भएका सहरहरू िनमार्ण गरे, िकनिक दशेमा शा न् त
िथयो, र ती वषर्हरूमा ितनले य ु गन ुर्परेन, िकनभने परम भलुे ितनलाई शा न्त
िदनभुएको िथयो । 7 िकनिक आसाले यहूदालाई भन,े “हामी यी सहरको िनमार्ण
गरौं र ितनका चारैितर पखार्ल, धरहरा, ढोका र बारहरू बनाऔ ँ । यो दशे अझ
हा ै हो, िकनभने हामीले परम भु हा ा परमशे् वरको खोजी गरेका छौं । हामीले
उहाँलाई खोज् यौं, र हरेकितरबाट उहाँले हामीलाई श न् त िदनभुएको छ ।” यसलैे
ितनीहरूले िनमार्ण गरे र सफल भए । 8 आसाका ढाल र भालाहरू बोक् ने फौज
िथयो । यहूदाबाट तीन लाख मािनस र बने् यामीनबाट दईु लाख असी हजार मािनस
जसले ढाल बोक् ने र धनधुार्रीहरू िथए । ती सबै श शाली यो ा िथए । 9 कूशी
जरेह ितनीहरूका िवरु मा दस लाख फौज र तीन सय रथ लएर आए । ितनी
मारेशामा आइपगुे । 10 तब आसा उनको सामना गनर् िनस् केर आए, र मारेशानरेको
सपताको बसेीमा ितनीहरूले एक-अकार्मा य ु गरे । 11 आसाले परम भु आफ् ना
परमशे् वरिसत पकुारा गरे र भन,े “हे परम भ,ु धरैे जनाको सामना गन ुर्पदार् जससगँ
बल छैन त् यसलाई सहायता गन तपाईंबाहके अरू कोही पिन छैन । हे परम भु हा ा
परमशे् वर, हामीलाई सहायता गन ुर्होस,् िकनिक हामी तपाईंमा भर पछ ,ं र तपाईंकै
नाउमँा यस ठूलो फौज को िवरु मा सामना गनर् हामी आएका छौं । हे परम भ,ु
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तपाईं हा ा परमशे् वर हुनहुुन् छ । मािनसले तपाईंलाई परािजत गनर् निदनहुोस ् ।”
12 यसलैे परम भलुे आसा र यहूदाको साम ु कूशीहरूलाई हार गन ुर्भयो । कूशीहरू
भागे । 13 आसा र ितनीिसत भएका फौजले उनीहरूलाई गरारसम् म खदेे । यित
धरैे कूशीहरू ढले िक ितनीहरू फे र खडा हुन सकेनन,् िकनिक ितनीहरू परम भु र
उहाँका फौजका साम ु पणू र् रूपले नष् ट भए । फौजले धरैे मा ामा लटूका समान लएर
आए । 14 फौजले गरारका चारैितरका सबै बस्तीलाई नाश गरे, िकनिक त् यहाँका
बािसन्दाहरूमा परम भकुो ास परेको िथयो । फौजले सबै बस् तीमा लटू मच् चाए र
ितनीहरूिसत धरैे लटूका माल भए । 15 फौजले धरैे िफरन्ते गोठालाहरूका पालका
बस् तीहरूसमते नाश गरे । ितनीहरूले शस्त मा ामा भडेा र ऊँटहरू लएर आए, र
त्यसपिछ ितनीहरू यरूशलमेमा फक ।

15
1 परमशे् वरका आत् मा ओददेका छोरा अजयार्हमािथ आउनभुयो । 2 ितनी

आसालाई भटे गनर् गए र ितनलाई भन,े “ए आसा, यहूदा र बने् यामीनका सबै जना,
मरेा कुरा सनु् नहुोस:् जब तपाईंहरू परम भसुगँ रहनहुुन्छ, तब उहाँ पिन तपाईंहरूसगँ
हुनहुुन् छ । तपाईंहरूले उहाँलाई खोज्नभुयो भन,े तपाईंहरूले उहाँलाई भे ाउनहुुनछे
। तर तपाईंहरूले उहाँलाई त् याग् नभुयो भने उहाँले पिन तपाईंहरूलाई त् याग् नहुुनछे ।
3 अब धरैे समयसम् म इ ाएल साँचो परमशे् वर, िसकाउने पजुारी र व् यवस् थािवना
िथयो । 4 तर जब आफ् नो कष् टमा ितनीहरू परम भु इ ाएलका परमशे् वरितर
फक र उहाँलाई खोज,े तब ितनीहरूले उहाँलाई पाउन सके । 5 त्यसबलेा यहाँबाट
या ा गरेर टाढा जाने र या ा गरेर यहाँ आउने दबुलैाई शा न्त िथएन । बरू,
दशेमा बसोबास गन सबमैािथ ठूलो सकंष् ट िथयो । 6 ितनीहरू टु ा-टु ा पा रए,
राष् को िवरू राष् , र सहरको िवरू सहर, िकनिक परमशे् वरले ितनीहरूलाई
सबै िकिसमका द:ुखले समस् यामा पान ुर्भयो । 7 तर तपाईंहरू ब लयो हुनहुोस,्
आफ्ना हातहरू कमजोर हुन निदनहुोस,् िकनिक तपाईंका कामहरूको ितफल
िदइनछे ।” 8 जब आसाले यी कुरा, ओददेका छोरा अजयार्ह अगमव ाका
अगमवाणी सनु,े तब ितनको साहस ब ो, र यहूदा र बने् यामीनका सारा दशे र
ितनले कब् जा गरेका ए ाइमका पहाडी दशेका सहरहरूबाट िघनलाग् दा कुराहरू
सबै हटाइिदए, र ितनले परम भकुो म न् दरका दलानको अिग भएको परम भकुो
वदेी पिन मरम् मत गरे । 9 ितनले सारा यहूदा र बने् यामीन र ए ाइम, मनश् शे
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र िशिमयोनबाट ितनीहरूसगँ बस् नहेरूलाई भलेा गरे । िकनभने परम भु ितनका
परमशे् वर ितनीसगँ हुनभुएको ितनीहरूले दखेरे इ ाएलबाट ितनीहरू धरैे सङ् ख् यामा
ितनीकहाँ आए । 10 यसलैे आसाका राजकालको पन् ौँ वषर्को ते ो मिहनामा
ितनीहरू यरूशलमेमा एकसाथ भलेा भए । 11 त् यस िदन ितनीहरूले ल् याएको
लटूका मालबाट परम भलुाई सात सय साँढे र सात हजार भडेाहरू र बा ाहरू
ब लदान चढाए । 12 ितनीहरू आफ् ना सारा हृदय र आफ् ना सारा ाणले परम भु
आफ् ना पखुार्का परमशे् वरको खोजी गनर्लाई करार बाँध े । 13 अिन परम भु
इ ाएलका परमशे् वरलाई नखोज् ने जोसकैुलाई मा रनपुछर् भन् ने कुरामा ितनीहरूले
सहमती गरेः चाहे त्यो सानो होस ् वा ठूलो होस,् चाहे परुुष होस ् वा स् ी
होस ् । 14 ितनीहरूले ठूलो सोर, िचच् च् याएर, र तरुहीहरू र नरिसङ्गा बजाउदँै
परम भसुगँ शपथ खाए । 15 सारा यहूदा शपथमा आन न् दत भयो, िकनिक
ितनीहरूले आफ् ना परूा हृदयले शपथ खाएका िथए, र ितनीहरूले आफ् ना सारा
इच् छाले परमशे् वरलाई खोज,े र ितनीहरूले उहाँलाई पाउन सके । ितनीहरूका
व रप र सबिैतरबाट परम भलुे ितनीहरूलाई शा न्त िदनभुयो । 16 ितनले आफ् नी
हजरुआमा माकालाई पिन राजमाताको पदबाट हटाइिदए, िकनभने ितनले अशरेा
दवेीको खम् बोबाट िघनलाग् दो मिूतर् बनाएकी िथइन ् । आसाले त् यो िघनलाग्दो
मिूतर्लाई काटेर ढा लिदए, त् यसलाई धलुोिपठो पारे र िक ोन खोल् सामा जलाइिदए
। 17 तर डाँडाहरूमा भएका अल् गा थानहरू इ ाएलबाट हटाइएनन ् । तापिन
आसाको जीवनकालभ र ितनको हृदय िवश् वासयोग्य रिहर ो । 18 ितनले आफ् ना
िपताले अपर्ण गरेका सनु, चाँदी र भाँडाकँुडाहरू परमशे् वरको म न् दरमा ल् याए ।
19 आसाको राजकालको पैिँतसौँ वषर्सम् म कुनै य ु भएन ।

16
1 आसाका राजकालको छ ीसौँ वषर्मा इ ाएलका राजा बाशा यहूदाको िवरू

आ ामक रूपले स्ततु भए र रामालाई बजमतू गराए, तािक कोही पिन यहूदाका
राजा आसाको दशेिभ जान र बािहर आउन नसकून ् । 2 त्यसपिछ आसाले
परम भकुो म न् दर र राजाको महलका भण् डारका सनु र चाँदीहरू िनकालरे ती
दमस् कसमा बस् ने अरामका राजा बने-हददकहाँ पठाए । ितनले भन,े 3 “मरेा
िपता र तपाईंका िपताको िबचमा भएजस्तै मरेो र तपाईंका िबचमा पिन एउटा
करार होस ्। हने ुर्होस,् मलैे तपाईंलाई चाँदी र सनु पठाएको छु । इ ाएलका राजा
बाशासगँ तपाईंको स न् ध तोिडिदनहुोस,् तािक ितनले मलाई हस् तक्षपे नगरुन ् ।”
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4 बने-हददले आसा राजाको कुरा स् वीकार गरेर आफ् ना फौजका कमाण् डरलाई
इ ाएलका सहरहरूका िवरु मा लड ्न पठाए । ितनीहरूले इयोन, दान, हािबल-
ममै र नप् तालीका सबै भण् डार राख् ने सहरमािथ आ मण गरे । 5 जब बाशाले यो
कुरा सनुे तब यस् तो भयो, ितनले रामालाई मजबतू बनाउन छोिडिदए, र आफ्ना
काम बन् द ग रिदए । 6 त् यसपिछ आसा राजाले यहूदाका सबलैाई आफूिसत
लगे । ितनीहरूले बाशाले बनाउदँै गरेको रामाका ढुङ्गा र काठहरू उठाएर लगे
। त्यसपिछ आसा राजाले गबेा र िमस् पालाई मजबतू पानर् ती सामा ी योग
गरे । 7 त् यस बलेा दश हनानी यहूदाका राजा आसाकहाँ आए र ितनलाई
भन,े “तपाईंले अरामका राजामािथ भरोसा गन ुर्भएको हुनाले र परम भु आफ् ना
परमशे् वरमािथ भरोसा नगन ुर्भएको हुनाले गदार् अरामका राजाको फौज तपाईंको
हातबाट उम् केको छ । 8 के कूशीहरू र लिबयालीहरू असखं् य रथ र घोड़चढ़ीहरू
भएको िवशाल फौज िथएनन ्? तापिन तपाईंले परम भमुािथ भरोसा राख् नभुएको
हुनाल,े उहाँले तपाईंलाई उनीहरूमािथ िवजय िदनभुयो । 9 िकनिक परम भकुो
द ृ ष् ट सारा पथृ् वीभ र जहाँसकैु दौिडरहन् छ, तािक जसका हृदय उहाँ ित समिपर्त
छन,् ितनीहरूका पक्षमा उहाँले आफैलाई ब लयो दखेाउन सक् नभुएको होस ्। तर
यस िवषयमा तपाईंले मखूर्तासाथ काम गन ुर्भयो । अबदे ख तपाईंले य ु गन ुर्पनछ
।” 10 त्यसपिछ आसा ती दश सगँ रसाए । उनले ितनलाई थनुामा राख,े
िकनिक यस िवषयमा िथनीिसत उनी रसाएका िथए । यसै समयमा, आसाले
केही मािनसहरूमािथ अत्याचार गरे । 11 हरे, आसाका सरुुदे ख अन्तसम्मका
कामहरू यहूदा र इ ाएलका राजाहरूका पसु् तकमा ले खएका छन ्। 12 आफ् नो
राजकालको उनन् चा लसौँ वषर्मा आसालाई खु ामा रोग लाग्यो । ितनको त् यो
रोग सा ै गम् भीर भए तापिन ितनले परम भबुाट सहायता खोजनेन,् तर वै हरूको
मा सल् लाह लए । 13 तब आफ् नो राजकालको एकचा लसौँ वषर्मा मरेर, ितनी
आफ् ना पखुार्हरूिसत सतुे । 14 ितनको आफ् नै िचहानमा ितनलाई ितनीहरूले गाड,े
जनु ितनले दाऊदको सहरमा आफ् नो िन म् त खन् न लगाएका िथए । उनलाई
सगु न्धत वासनाहरू र अ रहरू बनाउने िनपणु मािनसहरू ारा तयार गा रएको
िविभन् न िकिसमका मसलाहरू िमलाइएको अथ मा रा खयो । अिन ितनीहरूले
उनको सम् झनामा एउटा ठूलो आगो बाले ।

17
1आसाका छोरा यहोशापात ितनको ठाउँमा राजा भए । यहोशापातले इ ाएलको
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िवरू आफैलाई मजबतु बनाए । 2 ितनले यहूदाका िकल् ला भएका सबै सहरमा
फौज राख,े र यहूदाभ र र ितनका िपता आसाले कब् जा गरेका ए ाइमका
सहरहरूमा रक्षाको िन म् त छाउनीहरू राखे । 3 परम भु यहोशापातसगँ हुनहुुन्थ्यो
िकनिक ितनी आफ् ना िपता दाऊदले दखेाएका उदाहरणअनसुार सरुु-सरुुमा िहडं,े र
बालको खोजी गरेनन ् । 4 बरू, ितनले आफ् ना िपताका परमशे् वरमा भरोसा गरे, र
ितनका आज्ञाहरूमा चल,े इ ाएलका व् यवहारअनसुार होइन । 5 यसरी परम भलुे
ितनको हातमा शासन स्थािपत गन ुर्भयो । सारा यहूदाले यहोशापातलाई कर ितरे ।
ितनीिसत धन-सम् पि र ख् याित शस् त िथयो । 6 ितनको हृदय परम भकुा मागर्मा
समिपर्त िथए । ितनले यहूदाबाट डाँडाका थानहरू र अशरेा दवेीका मिूतर्हरू हटाउने
काम पिन गरे । 7 आफ् नो राजकालको ते ो वषर्मा ितनले आफ् ना अिधकारीहरू
बने-हले, ओबिदया, जक रया, नतनले र मीकायालाई यहूदाका सहरहरूमा िशक्षा
िदनलाई पठाए । 8 ितनीहरूसगँ लवेीहरू शमायाह, नतन् याह, जबिदयाह, असाहले,
शमीरामोत, यहोनातान, अदोिनयाह, तोिबयाह र तोब-अदोिनयाह, र ितनीहरूसगँ
पजुारी एलीशामा र यहोराम िथए । 9 ितनीहरूले आफूिसत परम भकुा व् यवस् थाको
पसु् तक लएर यहूदामा िसकाए । ितनीहरू यहूदाका सबै सहरमा गए र मािनसहरूका
माझमा िसकाए । 10 यहूदाको व रप र भएका सबै राज् यहरूमा परम भकुो भय
पर् यो, जसले गदार् उनीहरूले यहोशापातको िवरु मा य ु गरेनन ्। 11 प लश् तीमध् ये
कसलैे यहोशापातकहाँ करको रूपमा उपहारहरू र चाँदीको ल् याए । अरबीहरूले
ितनका िन म् त पिन सात हजार सात सय भडेा र सात हजार सात सय बोकाहरू
ल् याए । 12 यहोशापात धरैे श शाली भए । ितनले यहूदामा िकल् लाहरू र
भण् डार राख् ने सहरहरू बनाए । 13 यहूदाका सहरहरूमा ितनीसगँ शस् त खानकुेरा
ब लया, र यरूशलमेमा ब लया र श शाली मािनस िसपाहीहरू िथए । 14 ितनीहरू
आआफ् नो िपताका घरानाअनसुार सिूचकृत ग रएका दलहरू यी नै िथएः यहूदाबाट
हजारका फौज पितहरू, फौज पित अदनाह र ितनका साथमा तीन लाख यो ाहरू
। 15 ितनीपिछ फौज पित यहेोहानान र ितनका साथमा दईु लाख असी हजार
मािनसहरू। 16 ितनीपिछ िज ीका छोरा अमिसया, जसले स्वचे्छाले परम भकुा
सवेाको िन म्त आफूलाई समिपर्त गरे । अिन ितनीसगँ दईु लाखको यो ाहरू ।
17 बने् यामीनबाटः एक जना श शाली एल् यादा, र ितनका साथमा धन ु र
ढालले ससु ज् जत भएका दईु लाखको फौज । 18 ितनीपिछ यहोजाबाद, र ितनका
साथमा य ु को िन म्त तयार भएका एक लाख असी हजारको फौज । 19 ियनीहरू
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यहूदाका िकल् ला भएका सहरहरूमा राजाले राखकेाबाहकेका िथए ।

18
1 यहोशापातसगँ धरैे धन-सम् पि र सम्मान िथयो । ितनले आफ्नो प रवारको

एक जना सदस्यिसत आहाबकी छोरीको िबवाह गराएर उनीिसत ववैािहक सम् बन् ध
जोडे । 2 केही सालपिछ ितनी साम रयामा आहाबलाई भटे गनर् गए । आहाबले
ितनी र ितनका साथमा भएका मािनसहरूका िन म्त िन म् त धरैेवटा भडेा र गोरुहरू
काटे । आहाबले आफूसगँ िमलरे रामोत-िगलादलाई आ मण गनर् ितनलाई फकाए
। 3 इ ाएलका राजा आहाबले यहूदाका राजा यहोशापातलाई भन,े “के तपाईं मसगँै
रामोत-िगलादमा जानहुुनछे?” यहोशापातले ितनलाई जवाफ िदए, “म तपाईंजस् तै
हु,ँ र मरेा मािनसहरू तपाईंका मािनसहरूजस् तै हुन ्। य ु मा हामी तपाईंसगँै हुनछेौं
।” 4 यहोशापातले इ ाएलका राजालाई भन,े “कृपया, तपाईंको जवाफको िन म्त
पिहले परम भकुो वचनको खोजी गन ुर्होस ् ।” 5 तब इ ाएलका राजाले चार
सय जना अगमव ालाई एकसाथ भलेा गराए र ितनीहरूलाई सोध,े “के हामी
रामोत-िगलादमा य ु गनर् जाऔं वा मलैे जानहुन् न? ितनीहरूले भन,े “आ मण
गन ुर्होस,् िकनभने परमशे् वरले त् यो तपाईंको हातमा िदनहुुनछे ।” 6 तर यहोशापातले
भन,े “के यहाँ सल् लाह लन परम भकुो अक अगमव ा छैन जोसगँ हामी
सल्लाह लन सक्छौं?” 7 इ ाएलका राजाले यहोशापातलाई भन,े “परम भबुाट
सल् लाह लनलाई अझै एक जना ियम्लाका छोरा मीकाया छन,् तर म ितनलाई
घणृा गदर्छु, िकनभने ितनले मरेो िन म् त असल अगमवाणी बोल् दनैन ्, तर सधैं
खराबी मा भन् दछन ् ।” यहोशापातले जवाफ िदए, “राजाले यस् तो भन् नहुुन् न
।” 8 तब इ ाएलका राजाले तरुुन् तै आफ् ना एक जना अिधकारीलाई बोलाए र
भन,े “ियम् लाका छोरा मीकायालाई तरुुन् तै िझकाऊ ।” 9 यित बलेा इ ाएलका
राजा र यहूदाका राजा यहोशापात राजकीय पोशाकमा साम रयाको मलू ढोकाका
सामकुो खलानिजक आआफ् नो िसहंासनमा बिसरहकेा िथए, र सबै अगमव ाले
ितनीहरूका साम ु अगमवाणी बो लरहकेा िथए । 10 केनानका छोरा िसदिकयाहले
आफ्ना िन म्त फलामका सीङहरू बनाए र भन,े “परम भु यसो भन् नहुुन् छ: यसको
सहायताले तपाईंहरूले अरामीहरू नष् ट नभएसम्म नै ितनीहरूलाई धकेल् नहुुनछे
।” 11 सबै अगमव ाले त् यसरी नै यसो भन् दै अगमवाणी बोल,े “रामोत-
िगलादमािथ आ मण गन ुर्होस ्र िवजयी हुनहुोस ्, िकनिक परम भलुे त् यो राजाको
हातमा िदनभुएको छ ।” 12 मीकायालाई बोलाउन गएको दतूले ितनलाई भन् यो,
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“हने ुर्होस ् अगमव ाका वचनहरूले एकै मत भएर राजाको पक्षमा बो लरहकेा
छन ् । तपाईंको वचन पिन ितनीहरूको वचनिसतै सहमत भएको होस,् र िमल् दो
िकिसमले बोल् नहुोस ् ।” 13 मीकायाले जवाफ िदए, “जस्तो परम भु जीिवत
हुनहुुन्छ, परमशे् वरले जे भन् नहुुन्छ, म त्यही भन् नछुे ।” 14 जब ितनी राजाकहाँ
आए, तब राजाले ितनलाई भन,े “ए मीकाया, हामीले रामोत-िगलादको िवरु मा य ु
गनर् जानहुुन् छ, िक हुदँनै?” मीकायाले ितलाई जवाफ िदए, “आ मण गन ुर्होस ्र
िवजयी हुनहुोस!् िकनिक त् यो महान ् िवजय हुनछे ।” 15 तब राजाले ितनलाई
भन,े “परम भकुो नाउमँा साँचो कुरा मा भन् न,ू अरू कुरा होइन भनी म ितमीलाई
कित पल् ट भन ू?ँ” 16 यसलैे मीकायाले भन,े “मलैे त सबै इ ाएललाई गोठाला
नभएका भडेाहरूझैं डाँडाहरूितर िततरिबतर भएका दखेें, र परम भलुे भन् नभुयो,
‘ियनीहरूका गोठाला छैनन ्। हरेक मािनस शा न् तिसत आफ्नो घर फकर जाओस ्
।’ ” 17 यसलैे इ ाएलका राजाले यहोशापातलाई भन,े “ितनले मरेो बारेमा असल
अगमवाणी बोल् दनैन ् तर िवनाशको मा भन्छन ् भनी के मलैे तपाईंलाई भनकेो
िथइन ँ र?” 18 तब मीकायाले भन,े “यसकारण तपाईंहरू सबलैे परम भकुो वचन
सनु् नपुछर्ः परम भु आफ्नो िसहंासनमा बस् नभुएको र स् वगर्का सबै फौज उहाँका
दािहने र दे पे खडा भएका मलैे दखेें । 19 परम भलुे भन् नभुयो, ‘इ ाएलका
राजा आहाबलाई कसले बहकाउनछे, तािक त्यो मािथ जाओस ्र रामोत-िगलादमा
मरोस?्’ एउटाले यसो र अक ले उसो भन्छ । 20 तब एउटा आत् मा अिग आए
र परम भकुो साम ु खडा भए र भन,े ‘म त् यसलाई बहकाउनछुे’ । “परम भलुे
त्यसलाई सोध् नभुयो, ‘कसरी?’ 21 त्यो आत्माले जवाफ िदए, ‘म जानछे र
त् यसका सबै अगमव ाका मखुमा म झटू बोल् ने आत् मा हुनछुे ।’ परम भलुे
भन् नभुयो, ‘तैंले त् यसलाई बहकाउनछेस,् र त ँ सफल पिन हुनछेस ्। अब जा र
त् यसै गर ्।’ 22 अब हने ुर्होस,् परम भलुे तपाईंका यी सबै अगमव ाका मखुमा
झटू बोल् ने आत् मा हा लिदनभुएको छ, र परमशे् वरले तपाईंका सवर्नाशको आदशे
िदनभुएको छ ।” 23 तब केनानका छोरा िसदिकयाह मािथ आए, मीकायाको
गालामा थप् पड हाने र भन,े “अब कुन बाटो भएर परम भकुा आत् मा मबाट
ितमीसगँ बोल् नलाई जानभुयो त?” 24 मीकायाले भन,े “हरे, त् यो त ितमी
लकु् नलाई कुनै िभ ी कोठामा गएको िदन ितमी आफैले थाहा पाउनछेौ ।”
25 इ ाएलका राजाले केही सवेकलाई भन,े “ितमीहरूले मीकायालाई िगरफ् तार
गन ुर्पछर्, र सहरका गभनर्र अमोन र मरेो छोरा योआशकहाँ लानपुछर् । 26 ितनलाई
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ितमीहरूले यसो भन् नछेौ, ‘राजा यसो भन् नहुुन् छ: यस मािनसलाई झ् यालखानमा
राख र म कुशलसाथ नआएसम् म त् यसलाई थोरै रोटी र थोरै पानी मा दओे ।’ ”
27 तब मीकायाले भन,े “तपाईं कुशलसाथ फकर आउनभुयो भने परम भु म ारा
बोल् नभुएको होइन ।” तब ितनले थप,े “ए सबै मािनसहरू हो, यो कुरा सनु् नहुोस ्।”
28 यसलैे इ ाएलका राजा आहाब र यहूदाका राजा यहोशापात रामोत-िगलादको
िवरु मा उक् लरे गए । 29 इ ाएलका राजाले यहोशापातलाई भन,े “म आफूलाई
गपु् त भषे धारण गनछु र लडाइँमा जानछुे, तर तपाईं आफ् नो राजसी पोशाक नै
लाउनहुोस ्।” यसलैे इ ाएलका राजाले आफूलाई गपु् त भषे धारण गरे र ितनीहरू
लडाइँमा गए । 30 अरामका राजाले आफ् ना रथहरूका फौज पितलाई यस्तो आज्ञा
िदएका िथए, “साना वा ठुला फौजलाई आ मण नगन ूर् । बरू, इ ाएलका राजालाई
मा आ मण गन ूर् ।” 31 यस् तो भयो, जब रथहरूका फौज पितले यहोशापातलाई
दखे,े उनीहरूले भन,े “इ ाएलका राजा ियनै हुन ।्” ितनलाई आ मण गनर् ितनीहरू
फक, तर यहोशापात चक सोरले कराए, र परम भलुे ितनको सहायता गन ुर्भयो ।
परमशे् वरले ितनीहरूलाई ितनीबाट अक ितर फकार्उनभुयो । 32 यस् तो भयो, जब
रथहरूका फौज पितले ितनी त इ ाएलका राजा होइन रहछेन ्भन् ने दखे,े ितनलाई
खदे् न छोडरे ितनीहरू फिकर् ए । 33 तर कुनै मािनसले आफ् नो धन ु जथाभाबी तान् यो
र इ ाएलका राजालाई कवचको जोन मा काँड हान् यो । तब आहाबले आफ् नो
सारिथलाई भन,े “रथलाई घमुाऊ र मलाई य ु मदैानबाट बािहर लजैाऊ, िकनिक
म नरा री घाइते भएको छु ।” 34 त्यो िदनको लडाइँले भयङ्कर रूप लयो, र राजा
साँझसम्म आफ् नो रथमा अिडएर अरामीहरूतफर् फकर रहे । सयूार्स् त हुनँे बलेामा
ितनी मरे ।

19
1यहूदाका राजा यहोशापात सरुक्षासाथ यरूशलमेको आफ्नो दरवार फक । 2तब

हनानीका छोरा दश यहेू ितनलाई भटे ्न आए र यहोशापात राजालाई भन,े “के
दषु् टलाई तपाईंले सहायता गन ुर्पछर् र? के परम भलुाई घणृा गनहरूलाई तपाईंले
मे गन ुर्पछर् र? यस कामको कारणले गदार् परम भकुो ोध तपाईंमािथ परेको छ ।

3 तापिन तपाईंमा केही असल कुरा छन,् िकनभने तपाईंले अशरेाका खम्बाहरूलाई
दशेबाट हटाउनभुएको छ, र तपाईंले आफ्नो हृदय परम भलुाई खोज् नमा
लाउनभुएको छ ।” 4यहोशापातको यरूशलमेमा बसे । अिन ितनी फे र बशेबादे ख
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ए ाइमको पहाडी दशेमा मािनसहरूका माझमा गए र ितनीहरूलाई परम भु आफ् ना
पखुार्हरूका परमशे् वरकहाँ फकार्एर ल् याए । 5 यहूदाका िकल्लाबन् दी ग रएका
सबै सहरमा ितनले न् यायकतार्हरू िनय ु गरे । 6 ितनले न्यायकतार्हरूलाई भन,े
“ितमीहरूले गन कुरामा ध्यान दओे, िकनभने ितमीहरूले मािनसहरूका िन म् त
होइन तर परम भकुो िन म्त फैसला गदर्छौ । फैसलाको ममा उहाँ नै ितमीहरूसगँ
हुनहुुन्छ । 7 यसलैे अब, परम भकुो भय ितमीहरूमा रहोस ्। न्याय गदार् होिसयार
होओ, िकनिक परम भु हा ा परमशे् वरमा अधमर् हुदँनै, नत उहाँमा पक्षपात र घसू
लने काम नै हुन् छ ।” 8 यसबाहके यहोशापातले यरूशलमेमा केही लवेी र पजुारी,

र इ ाएलका पखु् य ली घरानाका केही अगवुाहरूलाई परम भकुो न्याय कायम
राख् न र झगडाहरू िमलउन िनय ु गरे । ितनीहरू यरूशलमेमा बसे । 9 ितनले
उनीहरूलाई यसो भनरे िनदशन िदए, “ितमीहरूले सधै ँ परमशे् वरको भय राखरे
िवश् वासिसत र आफ् ना सारा हृदयले काम गन ुर्पछर् । 10 जब आफ् ना सहरमा
बस् ने ितमीहरूका दाजभुाइबाट ितमीहरूका साम ु कुनै पिन म ु ा आउँछन ्, चाहे ती
र पातसम् बन् धी होउन,् वा व् यवस् था र आज्ञा, िविधहरू वा आदशेहरूका िवरु मा
होउन ्, ितमीहरूले ितनीहरूलाई चतेाउनी िदन,ू तािक ितनीहरू परम भकुो अिग दोषी
नठह रऊन,् न ता ितमीहरू र ितमीहरूका दाजभुाइमा ोध आइपन छ । ितमीहरूले
यसो गन ूर् र ितमीहरू सबै दोषी ठह रने छैनौ । 11 हरे, परम भकुा सबै िवषयमा
मखु् य पजुारी अमयार्ह ितमीहरूमािथ छन ्। राजा सम् बन् धमा सबै िवषयमा यहूदाका
घरानाका अगवुा इश् माएलका छोरा जबिदयाह िनरीक्षक छन ्। साथै लवेीहरूले
अिधकारीहरूका रूपमा ितमीहरूका सवेा गनछन ्। ब लया होओ र ितमीहरूलाई
िदइएका िनदशनहरू पालना गर, र असल गनहरूका साथमा परम भु रनभुएको होस ्
।”

20
1 यसपिछ यस् तो हुन आयो, मोआब र अम् मोनका मािनसहरू र ितनीहरूसगँ

केही मोनीहरू यहोशापातको िवरु मा य ु गनर् आए । 2 त्यसपिछ केही
यहोशापातकहाँ यसो भन् दै आए, “मतृ-सागर पा र एदोमदे ख एउटा ठुलो िभड
तपाईंको िवरु मा आइरहछे । हनेर्होस,् ितनीहरू हाससेोन-तामार, अथार्त ्एन-गदीमा
छन ्।” 3यहोशापात डराए र परम भकुो खोजी गनर् अलग् गै गए । यहूदाभ र ितनले
उपवासको घोषणा गरे । 4 परम भकुो खोजी गनर् यहूदाका मािनसहरू एकसाथ
भलेा भए । यहूदाका सबै सहरबाट ितनीहरू परम भकुो खोजी गनर् आए । 5 यहूदा
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र यरूशलमेका सभाको साम ु परम भकुा म न् दरको नयाँ चोकको अिग यहोशापात
खडा भए । 6 ितनले भन,े “हे परम भ,ु हा ा पखुार्हरूका परमशे् वर, के तपाईं
स् वगर्का परमशे् वर हुनहुुन् न र? के तपाईं जाितहरूका सबै राज् यका शासक हुनहुुन् न
र? श र बल तपाईंका हातमा छन ्। यसलैे कसलैे पिन तपाईंको िवरोध गनर्
सक्दनै । 7 हे हा ा परमशे् वर, के तपाईंले नै आफ् नो मािनस इ ाएलका सामबुाट यस
दशेका बािसन् दाहरूलाई धपाउनभुएको र यसलाई सदासवर्दाको िन म्त अ ाहामका
सन् तानलाई िदनभुएको होइन र? 8 ितनीहरू यसमा बसे र यसमा यसो भनरे एउटा
पिव स्थान बनाए, 9 ‘हामीमािथ िवपि —तरवार, न्याय, वा रोग,वा अिनकाल
आउँछ भन—े हामी यस म न् दरको अिग र तपाईंको अिग खडा हुने छौं (िकनकी
तपाईंको नाउँ यस म न्दरमा छ), र हा ो कष् टमा हामी तपाईंिसत पकुारा गन छौं,
र तपाईंले हा ा िबन् ती सनु् नहुुने छ र हामीलाई बचाउनहुुने छ ।' 10 अब हने ुर्होस,्
यहाँ अम्मोन, मोआब, र सइेर पवर्तका मािनसहरू छन,्जसलाई तपाईंले िम दशेबाट
आउँदा इ ाएललाई आ मण गनर् िदनभुएन । बरु, इ ाएल ितनीहरूबाट तकर गए
र ितनीहरूलाई नष् ट गरेनन ् । 11 हने ुर्होस,् ियनीहरूले हामीलाई कस्तो ितफल
िदइरहकेा छन ् । तपाईंले हामीलाई अिधकार गनर् िदनभुएको ठाउँदे ख हामीलाई
धपाउन ितनीहरू आउँदै छन ्। 12 हे हा ा परमशे् वर, के तपाईं उनीहरूको न् याय
गन ुर्हुन् न र? िकनिक हा ो िवरू आइरहकेो यो ठुलो फौज को सामना गन श
हामीसगँ छैन । हामीले के गन ुर्पन हो सो हामी जान् दनैौं, तर हा ा द ृ ष् ट तपाईंमा
छन ्।” 13 सारा यहूदा आफ्ना सासाना बालबा लका, पत् नीहरू र छोराछोरीसमते
परम भकुो अिग खडा भए । 14 तब सभाको िबचमा आसापका छोरामध्यकेा
म न् याहका जनाित, यहीएलका पनाित, बनायाहका नाित र जक रयाका छोरा
एक जना लवेी यहासलेमािथ परम भकुा आत् मा आउनभुयो । 15 यहासलेले भन,े
“हे सारा यहूदा र यरूशलमेका सबै बािसन् दा र राजा यहोशापात, सनु् नहुोस ् ।
परम भु तपाईंहरूलाई यही भन् नहुुन् छ, ‘नडराओ, यस ठूलो फौजका कारणले
हतास नहोओ, िकनिक लडाइँ तपाईंहरूको होइन, तर परम भकुो हो । 16 ितमीहरू
भो ल उनीहरूका िवरु मा जानपुछर् । हरे, उनीहरू जीजको बाटो भएर आउँदछैन ्।
ितमीहरूले उनीहरूलाई बसेीको पल्लो छेउमा यरूएलको उजाड-स् थान अिग भटे ्ने
छौ । 17 यो लडाइँ ितमीहरूले लड ्नपुन छैन । ए यहूदा र यरूशलमे, आफ्नो
पं मा खडा होओ, स्थर खडा होओ, र परम भलुे ितमीहरूलाई बचाउनभुएको
कामलाई हरे । नडराओ, न त हतास होओ । ितनीहरूको िवरु भो ल िनस् केर जाओ,
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िकनिक परम भु ितमीहरूसगँ हुनहुुन्छ ।’ ” 18 यहोशापातले आफ् नो िशरलाई
भइँूमा घोप् टो पारे । यहूदा र यरूशलमेका सबै बािसन् दा परम भकुो आराधना गद
उहाँको सामनु् ने घोप् टो परे । 19 कहाती र कोरहका वशंका कोही लवेीहरू चक
सोरमा परम भु इ ाएलका परमशे् वरको शसंा गनर् खडा भए । 20 ितनीहरू िबहान
सबरैे उठे र िनस् केर तकोको उजाड-स् थानमा गए । जब ितनीहरू िनस् केर गए, तब
यहोशापात खडा भए र भन,े “हे यहूदा र यरूशलमेका बािसन् दा हो, मरेो कुरा सनु
। परम भु आफ् ना परमशे् वरमा भरोसा राख र ितमीहरूलाई सहायता िमल्ने छ ।
उहकँा अगमव ामािथ भरोसा गर, र ितमीहरू सफल हुने छौ ।” 21मािनसहरूिसत
सल् लाह लएपिछ, परम भकुो िन म्त गाउने र उहाँको शसंा गनहरूलाई ितनीहरू
िहडं् दै गदार्, उहाँको महान ् वभैवताको शसंा गरेर यसो भन्दै गाउनलाई केहीलाई
ितनले िनय ु गरे, “परम भलुाई धन् यवाद दओे, िकन उहाँको करारको िवश् वस् तात
सदासवर्दा रहन्छ ।” 22जब ितनीहरूले गाउन र शसंा गनर् सरुु गरे, तब परम भलुे
यहूदासगँ य ु गनर् आइरहकेा अम् मोनी, मोआबी र सइेर पवर्तका मािनसहरूको
िवरू ढुकेर आ मण गन मािनसहरू खडा गन ुर्भयो । उनीहरू परास् त भए ।
23 िकनिक सइेर पवर्तका मािनसहरूलाई पणूर् रूपले मारेर िसद्ध् याउन र ितनीहरूलाई
नाश गनर् भनरे अम् मोनी र मोआबीहरू ितनीहरूका िवरु मा उठे । जब ितनीहरूले
सइेरका बािसन् दाहरूलाई नाश गरेर िसद्ध् याए, तब ितनीहरू सबलैे एक-अकार्लाई
नाश गनर् मदत गरे । 24 जब यहूदाका मािनसहरू उजाड-स् थान दे खने अल् गो
ठाउँमा आइपगु,े तब ितनीहरूले फौजलाई हरेे । हरे, ितनीहरू मरेर भइँूमा ढलकेा
िथए । एक जना पिन बाँचकेो िथएन । 25 जब यहोशापात र ितनका मािनसहरू
उनीहरूका लटूका माल जम् मा गनर् आउँदा, ितनीहरूले उनीहरूका िबचमा शस्त
सामानहरू, लगुाफाटा र बहुमलू् य थोकहरू भटेाए, जसलाई ितनीहरूले बोक् न
सक् नभेन् दा धरैे आफूसगँ लगे । लटूका माल ओसानर् ितनीहरूलाई तीन िदन लाग्यो
। त् यो स ै धरैे िथयो । 26 चौथो िदन ितनीहरू बराकाहको बसेीमा भलेा भए
। ितनीहरूले त् यहाँ परम भकुो शसंा गरे। यसलैे त् यस ठाउँको नाउँ आजको
िदनसम् म पिन, ‘बराकाको बसेी’ रहकेो छ । 27 त् यसपिछ यहूदा र यरूशलमेका
हरेक मािनस यहोशापातलाई अिग लगाएर िवजयको साथ यरूशलमे जानलाई फक,
िकनिक परम भलुे ितनीहरूका श मुािथ ितनीहरूलाई आन न् दत तलु् याउनभुएको
िथयो । 28 ितनीहरू वीणा, िसतार र तरुही बजाउदँै यरूशलमेमा र परम भकुो
म न् दरमा आए । 29 परम भलुे इ ाएलका श हुरूका िवरु मा य ु गन ुर्भएको कुरा
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सनुरे सबै दशेका राज् यहरूमा परमशे् वरको भय फै लयो । 30 यसरी यहोशापातको
राज् यमा शा न् त भयो, िकनिक ितनका परमशे् वरले ितनका चारैितरबाट ितनलाई
शा न्त िदनभुयो । 31 यहोशापातले यहूदामािथ राज् य गरेः ितनले राज्य गनर् सरुु
गदार् ितनी पैंितस वषर्का िथए, र ितनले यरूशलमेमा प च् चस वषर् राज् य गरे ।
ितनकी आमाको नाउँ अजबूा िथयो, र ितनी िशल् हीकी छोरी िथइन ्। 32 ितनी
आफ् ना बबुा आसाका चालमा िहडंे । तीबाट ितनी तकर गएनन ् । परम भकुो
द ृ ष् टमा जे असल िथयो सो ितनले गरे । 33 तापिन ितनले डाँडाका थानहरू
ितनले हटाएनन ् । मािनसहरूले अझसैम् म पिन आफ् ना पखुार्हरूका परमशे् वरमािथ
आफ् नो हृदय लाएनन ् । 34 यहोशापातको राजकालका अरू घटनाहरू सरुुदे ख
अन् त् यसम् म नै हनानीका छोरा यहेूको इितहासमा ले खएका छन ्, जनु इ ाएलका
राजाहरूका इितहासको पसु् तकमा ले खएका छन ्। 35 त्यसपिछ यहूदाका राजा
यहोशापातले इ ाएलका राजा अहज् याहसगँ िम ता गरे, जसले धरैे दषु् ट काम
गरे । 36 तश शमा जाने जहाजहरू बनाउनको िन म्त ितनले उनीसगँ िम ता गरे
। ितनीहरूले एस् योन-गबेरेमा जहाजहरू बनाए । 37 तब मारेशाका दोदाबाहुका
छोरा एलीएजरले यहोशापातको िवरु मा अगमवाणी बोले । ितनले भन,े “तपाईंले
अहज् याहसगँ िम ता गन ुर्भएको हुनाल,े परम भलुे तपाईंका योजनाहरू नष् ट
पान ुर्भएको छ ।” ती जहाजहरू नष् ट भए तािक ती तरैन सकेनन ्।'

21
1 यहोशापात आफ् ना पखुार्हरूिसत सतुे र ितनीहरूसगँ दाऊदको सहरमा गािडए

। ितनका ठाउँमा ितनका छोरा यहोराम राजा भए । 2 यहोरामका भाइहरू,
यहोशापातका छोराहरू अजयार्ह, यहीएल, जक रया, अजयार्ह, िमखाएल र
शपत् याह िथए । यी सबै इ ाएलका राजा यहोशापातका छोराहरू िथए । 3 ितनका
बबुाले ितनीहरूलाई सनु, चाँदी र बहुमलू् य थोकहरूका ठुला उपहारहरू र यहूदाका
िकल् ला भएका सहरहरू पिन िदए, तर राज् यचािहं ितनले यहोरामलाई नै िदए
। 4 जब यहोराम आफ् ना बबुाको राज्यमा उदाएका र आफैलाई राजाको रूपमा
ब लयोसगँ स्थािपत गरेका िथए, तब ितनले आफ् ना सबै भाइलाई र इ ाएलका
धरैे जना अगवुालाई तरवारले मारे । 5 यहोरामले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी बि स
वषर्का िथए र ितनले यरेूशलमेमा आठ वषर् राज्य गरे । 6 आहाबका घरानाले गरेझैं
ितनी इ ाएलका राजाहरूका चालमा िहडं,े िकनिक ितनले आहाबकी छोरीलाई
आफ् नी पत् नीको रूपमा ल्याए, र ितनले परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो सो
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गरे । 7 तापिन दाऊदिसत परम भलुे गन ुर्भएको करारको खाितर उहाँले दाऊदको
घरानालाई नाश गन इच् छा गन ुर्भएन । उहाँले दाऊद र ितनका सन्तानहरूलाई
सधै ँ जीवन िदने ितज्ञा उहाँले गन ुर्भएको िथयो । 8 यहोरामको समयमा एदोमले
यहूदाको अधीनताको िवरोध गर् यो, र ितनीहरूले आफ् नै राजा स् थािपत गरे । 9 तब
यहोराम आफ् ना फौज पितहरू र सबै रथका साथमा एदोमितर गए । ितनी उठेर
एदोमीहरूसगँ य ु गदार् रात परेको िथयो । एदोमीहरूले ितनी र ितनका रथका
फौज पितहरूलाई घरेेका िथए । 10 यसलैे एदोम आजको िदनसम् मै यहूदाको
अधीनताको िवरु मा छ । त् यसै बलेा लब् नाले पिन ितनको अधीनताको िवरु मा
िव ोह गर् यो, िकनभने यहोरामले परम भु आफ् ना पखुार्हरूका परमशे् वरलाई
त् यागकेा िथए । 11 यसबाहके यहोरामले यहूदाका पहाडमा अल् गा ठाउँहरू पिन
बनाएका िथए र ितनले यरूशलमेका बािसन् दाहरूलाई वशे्याहरूजस्तै िजउने बनाए
र यहूदालाई कुमागर्मा लगाए । 12 ए लया अगमव ाबाट यहोरामकहाँ एउटा प
आयो । त् यसमा ले खएको िथयो, “तपाईंका पखुार् दाऊदका परम भु परमशे् वर
यसो भन् नहुुन् छ: ‘त ँ आफ् ना बबुा यहोशापात चालमा च लनस,् न त यहूदाका
राजा आसाको चालमा नै च लस,् 13 तर आहाबको घरानाले गरेझैं इ ाएलका
राजाहरूका चालमा चलरे आहाबको प रवारले गरेजस्तै तैंले यहूदा र यरूशलमेका
बािसन् दाहरूलाई वशे् याहरूजस्तै गनर् लगाइस,् र तैंले तभँन्दा असल तरेा बबुाका
प रवारका आफ् नै भाइहरू, तभँन् दा असल मािनसहरू पिन तैंले मा रस ्— 14 हरे,्
तरेा मािनसहरू, तरेा छोराछोरी, तरेी पत् नीहरू र तरेा सबै धन-सम् पि मा परम भलुे
हार गन ुर्हुनछे । 15 त ँ आफैलाई चािहं िनको नहुने आन् ाको रोग हुनछे । त् यसले

गदार् िदनिदनै तरेा आन् ा बािहर िनस् केर आउनछेन ्।” 16 परम भलुे यहोरामको
िवरु मा कूशीहरूका निजकै बस् ने प लश् ती र अरबीहरूलाई उक् साउनभुयो ।
17 ितनीहरूले यहूदालाई हमला गरेर आ मण गरे र राजाको महलमा फेला पारेका
सबै धन-सम् पि लएर गए । ितनीहरूले ितनका छोराहरू र पत् नीहरू पिन लगे
। कान् छा छोरा अहज् याहबाहके ितनका कुनै छोरा पिन बाँकी रहने । 18 यी
सबै भएपिछ परम भलुे यहोरामलाई िनको नहुने रोगले आन् ामा हार गन ुर्भयो
। 19 त् यस रोगले ितनलाई केही समयसम् म सताइर ो । अिन दो ो वषर्को अन् तमा
त् यही रोगले ितनका आन् ा बािहर िनस् के, र ितनी गम्भीर रोगले मरे । ितनको
सम् मान गनर्लाई ितनका मािनसहरूले आगो बालनेन,् जस् तो ितनीहरूले ितनका
पखुार्हरूका िन म् त गरेका िथए । 20 ितनी बि स वषर्को हुदँा ितनले राज्य गनर् सरुु
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गरेका िथए । ितनले यरूशलमेमा आठ वषर् राज्य गरे, र ितनी मदार् कसलैे पिन शोक
गरेन । ितनीहरूले ितनलाई दाऊदको सहरमा गाड,े तर राजाहरूका िचहानमा होइन
।

22
1 यरूशलमेका बािसन् दाहरूले यहोरामको स ामा ितनका कान् छा छोरा

अहज् याहलाई राजा बनाए, िकनिक आ मणमा अरबीहरूिसत िमलरे आएका
मािनसका झणु्डले ितनका सबै ठुला छोरालाई मारेका िथए । यसलैे यहूदाका राजा
यहोरामका छोरा अहज् याह राजा भए । 2 अहज्याह ले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी
बाईस वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा एक वषर् राज् य गरे । ितनकी आमाको नाउँ
अतल् याह िथयो । ितनी ओ ीकी छोरी िथइन ्। 3 ितनी पिन आहाबको घरानाका
चालमा िहडं,े िकनिक दषु् ट कुराहरू गनर्लाई ितनकी आमा सल् लाहकार िथइन ् ।
4आहाबको घरानाले गरेझैं अहज्याहले परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो सो गरे,
िकनिक ितनका बबुाको मतृ् यपुिछ ितनीहरू नै ितनको पतन गराउने सल् लाहकारहरू
िथए । 5 ितनीहरूका सल्लाहको अनसुरण पिन ितनले गरे । ितनी इ ाएलका
राजा आहाबका छोरा योरामिसत िमलरे रामोत-िगलादमा अरामका राजा हजाएलको
िवरु मा य ु गनर् गए । अरामीहरूले योरामलाई घाइते बनाए । 6 रामोतमा अरामका
राजा हजाएलसगँ भएको य ु मा पाएको चोटबाट िनको हुन ितनी ियजरेलमा फकर
गए । यसलैे यहूदाका राजा यहोरामका छोरा अहज् याह योरामलाई हनेर् भनी
ियजरेलमा गए, िकनभने योराम घाइते भएका िथए । 7 अहज् याहले योरामलाई
भटेेको कारण परम भलुे अहज्याहको पतन ल्याउनभुयो । जब ितनी आइपगुकेा
िथए, तब ितनी योरामसगँ िनम् शीका छोरा यहेूलाई आ मण गनर् गए, जसलाई
परम भलुे आहाबको घरानालाई नाश गनर्को िन म्त रोज् नभुएको िथयो । 8 यस् तो
भयो, जब यहेूले आहाबको घरानामािथ परमशे् वरको न् याय परूा गद िथए, तब
यहूदाका अगवुाहरू र अहज् याहका दाजहुरूका छोराहरूले अहज् याहको सवेा
ग ररहकेो ितनले भे ाए । यहेूले ितनीहरूलाई मारे । 9 यहेूले अहज् याहलाई खोजे
। ितनीहरूले ितनलाई साम रयामा लिुकरहकेो अवस्थामा समात,े ितनलाई यहेूकहाँ
ल् याए र ितनलाई मारे । त्यसपिछ ितनीहरूले ितनलाई गाड,े िकनिक ितनीहरूले
भन,े “ियनी आफ् नो परूा हृदयले परम भलुाई खोज् ने यहोशापातका छोरा हुन ्।”
यसरी राज् यमा शासन गनर्लाई अहज् याहका घरानासगँ फे र कुनै श बाँकी रहने
। 10 अब अहज् याहकी आमा अतल् याहले आफ् ना छोरा मरेका दे खन,् ितनी
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उ ठन ् र यहूदाका सारा राजकीय सन्तानहरूलाई मा रन ् । 11 तर राजाकी छोरी
यहोशबेाले अहज् याहका छोरा योआशलाई मा रन लागकेा राजाका छोराहरूका
िबचबाट सटुुक् क भगाएर लिगन ्। ितनले त्यसलाई र त् यसकी धाईआमालाई एउटा
सतु् ने कोठािभ रा खन ् । यहोराम राजाकी छोरी र पजुारी यहोयादाकी पत् नी
यहोशबेाले (िकनिक ितनी अहज् याहकी िददी िथइन)् योआशलाई अतल् याहको
हातबाट लकुाइरा खन,् तािक अतल् याहले त् यसलाई मानर् पाइनन ्। 12अतल् याहले
दशेमा राज् य गदार् ितनी परम भकुो म न्दरमा छ वषर्सम्म ितनीहरूसगँै लकुाएर
रा खए ।

23
1 सातौँ वषर्मा यहोयादाले आफ् नो श कट गरे र ितनले सय-सयका

दलका कमाण् डरहरू, अथार्त ् यहोरामका छोरा अजयार्ह, यहेोहानानका छोरा
इश् माएल, ओबदेका छोरा अजयार्ह, अदायाहका छोरा मासयेाह र िज ीका छोरा
एलीशापातिसत करार सम् झौता गरे । 2 ितनीहरू यहूदाका चारैितर गए र यहूदाका
सबै सहरबाट लवेीहरूका साथै इ ाएलका पखु् य ली घरानाका म ु खयाहरूलाई
भलेा गरे र ितनीहरू यरूशलमेमा आए । 3 सबै सभाले परमशे् वरको म न् दरमा
राजािसत करार बाँध े । यहोयादाले ितनीहरूलाई भन,े “हने ुर्होस,् परम भलुे
दाऊदका सन् तानहरूका िवषयमा ितज्ञा गन ुर्भएझैं राजाका छोराले राज् य गनछन ्।
4तपाईंहरूले यसो गन ुर्पछर्ः शबाथमा आफ् नो काममा आउने पजुारीहरू र लवेीहरूको
एक ितहाइचािहं ढोकाहरूका रक्षकहरू हुनपुछर् । 5 अक एक ितहाइचािहं
राजमहलमा, र अक एक ितहाइचािहं जगको ढोकामा हुनपुछर् । सबै मािनसचािहं
परम भकुो म न् दरका चोकहरूमा हुनपुछर् । 6 सवेा गन पजुारीहरू र लवेीहरूबाहके
अरू कसलैाई परम भकुो म न् दरिभ पस् न निदन ू । ितनीहरू िभ पस् न सक् छन,्
िकनभने ितनीहरू अिभषके ग रएका छन ् । तर अरू सबै मािनसले परम भकुो
आज्ञा मान् नपुछर् । 7 लवेीहरू हरेकले आआफ् नो हितयार हातमा बोकेर राजाका
चारैितर सरुक्षा िदनपुछर् । कोही म न् दरिभ पस् यो भन,े त् यसलाई मा रनपुछर् ।
राजा िभ आउँदा र बािहर जाँदा ितनको साथमा िहडं् नपुछर् ।” 8 यसलैे यहोयादा
पजुारीले आज्ञा गरेबमोिजम लवेीहरू र सबै यहूदाले सवेा गरे । हरेक जनाले
शबाथमा सवेा गनर् आएका मािनसहरू, र शबाथमा सवेा गनर् छाडकेाहरूलाई लए,
िकनिक यहोयादा पजुारीले कुनै पिन दललाई हटाएका िथएनन ् । 9 त् यसपिछ
कमाण् डरहरूलाई परमशे् वरको म न् दरमा भएका दाऊद राजाका भालाहरू, र साना
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तथा ठूला ढालहरू ल् याइिदए । 10 यहोयादाले सबै फौजलाई आफ् नो हातमा
हितयार लई म न्दरको दािहनदेे ख दे पे सम्म राजालाई घनेर् वदेी र म न् दरको
छेउमा राखे । 11 तब ितनीहरूले राजाका छोरालाई बािहर ल् याए, ितनको िशरमा
मकुुट लगाइिदए र ितनलाई करार-प िदए । तब ितनीहरूले ितनलाई राजा बनाए
र यहोयादा र ितनका छोराहरूले ितनलाई अिभषके गरे । त्यसपिछ ितनीहरूले
भन,े “राजा अमर रहून ्।” 12 जब मािनसहरू दौिडरहकेा र राजाको जयजयकार
ग ररहकेा हल् ला अतल् याहले सिुनन,् तब ितनी परम भकुो म न् दरमा ितनीहरूकहाँ
आइन ्, 13 र ितनले हे रन ्र हरे, राजा आफ् नो स् तम् भको छेउमा ढोकानरे खडा िथए
र कमाण् डरहरू र तरुही फुक् नहेरू राजाका छेउमा िथए । दशेका सबै मािनसहरूले
उत् सव मनाउदँै र तरुही बजाउदँै िथए । अिन गायकहरूले बाजाहरू बजाउदँै
िथए र शसंाको गानको नतेतृ् व ग ररहकेा िथए । तब अतल् याहले आफ् ना लगुा
च् याितन ् र कराएर भिनन,् “राज ोह! राज ोह!” 14 तब यहोयादा पजुारीले
फौजका सय-सयका दलका कमाण्डरहरूलाई बािहर ल् याए र ितनीहरूलाई भन,े
“ितनलाई म न् दरको बािहर ल् याओ । ितनको पिछ लाग् ने कुनै पिन व् य
तरवारले मा रयोस ् ।” िकनिक पजुारीले भनकेा िथए, “ितनलाई परम भकुो
म न् दरमा नमार ।” 15 यसलैे ितनी राजाको घोडा ढोकामा आएको बलेा ितनीहरूले
ितनलाई समाते र ितनलाई त्यहीं मारे । 16 त् यसपिछ यहोयादाले आफै र सबै
मािनस र राजाको िबचमा ितनीहरू परम भकुो मािनस हुनपुछर् भनी करार बाँध े ।
17 यसलैे सबै मािनसहरू बालको म न् दरमा गए र त्यसलाई भत् काए । बालका
वदेीहरू र त् यसका मिूतर्हरूलाई ितनीहरूले टु ा-टु ा पारे, र बालको पजुारी
म ानलाई वदेीहरूका अिग मारे । 18 यहोयादाले परम भकुा म न् दरको हरे-िवचार
गनर्को िन म्त पजुारीहरूका अधीनमा अिधकृतहरूको िनय ु ी गरे, जो लवेीहरू
िथए । आफ् नो समयदे ख नै स् तिुतगान गद र आनन् द मनाउदँै मोशाको व् यवस् थामा
तोिकएबमोिजम र दाऊदले िदएको िनदशन बमोिजम परम भकुो िन म् त होमब ल
चढाउन र परम भकुो म न् दरमा काम गनर् दाऊदले ितनीहरूलाई खटाइिदएका
िथए । 19 अशु भएको कुनै मािनसलाई िभ पस् न निदनलाई यहोयादाले
परम भकुो म न् दरका मलू ढोकाहरूमा रक्षकहरू रा खिदए । 20 यहोयादाले सयका
कमण् डरहरू, भारदारहरू, मािनसका गभनर्रहरू र दशेका सारा मािनसहरूलाई लए
। ितनले राजालाई परम भकुो म न् दरबाट तल ल् याए । मािनसहरू मािथल् लो
ढोकाबाट भएर राजमहलमा पस,े र राजालाई िसहंासनमा बसाले । 21 यसरी दशेका
सारा मािनसहरू आन न् दत भए, र सहरमा शा न् त भयो । अतल् याहलाई ितनीहरूले
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तरवारले मारेका िथए ।

24
1 योआशले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी सात वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा

चालीस वषर् राज्य गरे । ितनकी आमा बशेबाकी िसब्या िथइन ् । 2 यहोयादा
पजुारीका समयभ र नै योआशले परम भकुो द ृ ष् टमा जे असल िथयो सो गरे ।
3 यहोयादाले ितनका िन म्त दईु वटी पत् नी ल्याएिदए, र ितनी छोराछोरीका िपता
भए । 4 यसपिछ यस् तो भयो, योआशले परम भकुो म न्दरको पनुिनमार्ण गन िनणर्य
गरे । 5 ितनले पजुारी र लवेीहरूलाई एकसाथ भलेा गरे र ितनीहरूलाई भन,े “हरेक
वषर् यहूदाका सहरहरूमा जाओ र सबै इ ाएलबाट परम भकुो म न्दरको पनुिनर्मार्ण
गनर्लाई पसैा जम्मा गर । ितमीहरू यो काम झ ै सरुु ग रहाल ।” लवेीहरूले सरुुमा
केही पिन गरेनन ्। 6 यसले राजाले धान पजुारी यहोयादालाई बोलाए र ितनलाई
भन,े “करारका आदशेहरूका पालको िन म्त परम भकुा दास मोशा र इ ाएलको
समदुायले लगाएको कर यहूदा र यरूशलमेबाट ल्याउन भनी लवेीहरूलाई िकन
भन् नभुएको छैन?” 7 िकनिक ती दषु् ट स् ी अतल्याहका छोराहरूले परम भकुो
म न्दर भत् काएका र परम भकुो म न्दरका सबै पिव थोक बाललाई िदएका िथए
। 8 यसलैे राजाले आदशे िदए र ितनीहरूले एउटा सन्दकू बनाए र त् यो परम भकुा
म न्दरको मलू ढोकाको बािहर राख् ने हुकुम गरे । 9 तब ितनीहरूले यहूदा र
यरूशलमेभ र नै परमशे् वरका दास मोशाले उजाड-स्थानमा इ ाएलमािथ लगाएको
ितरो मािनसहरूले परम भकुहाँ ल्याउनपुछर् भनी घोषणा गरे । 10 सबै अगवुा र
सबे मािनस आन न्दत भए र रकम ल्याए र त् यो सन्दकू नभ रएसम् म त्यसमा
हाले । 11 यस् तो भयो, जब लवेीहरूले राजाका अिधकारीहरूकहाँ त्यो सन्दकू
ल्याउथँ,े र जब त्यसमा ितनीहरूले धरैे पसैा दखे् थ,े तब राजाका सिचव र धान
पजुारीका अिधकृत त्यो खाली गनर् आउँथ,े र त्यो सन्दकू फे र त्यसकै स्थानमा
रा खिदन्थे । ितनीहरूले िदनिदनै त् यसो गरेर धरैे रुिपयाँपसैा सञ् चय गरे । 12 राजा
र यहोयादाले त्यो रुिपयाँपसैा परम भकुो म न्दरमा काम गनर् लाउने मािनसहरूको
िजम्मामा िदए । ती मािनसहरूले म न्दरको पनुिनर्मार्ण गनर् डकम , िसकम हरू,
फलाम र काँसाको काम गनहरूलाई ज्यालामा लगाए । 13 यसरी कामदारहरूले

म गरे, र ितनीहरूकै हातमा यस मरम्मतका काम अगािड ब ो । ितनीहरूले
पिहलकैे नमनूाअनसुार परम भकुा म न्दरको पनुिनर्मार्ण गरे र त्यसलाई ब लयो
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बनाए । 14 जब ितनीहरूले त्यो काम िसद्ध्याए, तब ितनीहरूले बाँकी बचकेो
रुिपयाँपसैा राजा र यहोयादाकहाँ ल्याइिदए । ती पसैाबाट परम भकुा म न्दरमा
चािहने सामानहरूको िन म्त योग ग रयो, सवेाको काम र होमब लको काम दवुकैा
िन म्त भाँडाहरू—सनु र चाँदीका चम्चा र भाँडाहरू । यहोयादाको समयभ र नै
ितनीहरूले परम भकुो म न्दरमा िनरन्तर होमब ल चढाए । 15 यहोयादा व ृ भए
र दीघार्य ु भए अिन त् यसपिछ ितनी मरे । ितनको मतृ् य ु हुदँा ितनी एक सय ितस
वषर्का िथए । 16 ितनीहरूले ितनलाई दाऊदको सहरमा राजाहरूकै िचहानमा गाड,े
िकनभने ितनले इ ाएलमा परमशे् वर र परमशे् वरको म न्दरको िन म्त असल काम
गरेका िथए । 17 यहोयादाको मतृ्यपुिछ यहूदाका अिधकारीहरू राजाकहाँ आएर
आदर दखेाए । तब राजाले ितनीहरूका कुरा सनुे । 18 ितनीहरूले परम भु आफ्ना
पखुार्हरूका परमशे् वरको म न्दरलाई त्यागे र अशरेा दवेीका खम्बाहरू र मिूतर्हरूको
पजुा गरे । ितनीहरूका यस खराबीले गदार् यहूदा र यरूशलमेमािथ परमशे् वरको

ोध आइपर् यो । 19 तापिन ितनीहरूलाई फे र आफूकहाँ फकार्एर ल्याउन
परम भलुे अगमव ाहरू पठाउनभुयो । ती अगमव ाहरूले ितनीहरूका कामको
िवरु मा बोल,े तर ितनीहरूले त् यो सनु् नलाई इन्कार गरे । 20 यहोयादाका छोरा
जक रया पजुारीमािथ परमशे् वरका आत्मा आउनभुयो । जक रया मािनसहरूका
साम ु खडा भए र ितनीहरूलाई भन,े “परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: ‘ितमीहरू िकन
परम भकुा आज्ञा उल्लङ्घन गछ , जसले गदार् ितमीहरूले उन् नित गनर् सक्दनैौ?
ितमीहरूले परम भलुाई त्यागकेा हुनाले उहाँले पिन ितमीहरूलाई त्याग् नभुएको
छ ।” 21 तर ितनीहरूले ितनको िवरु मा ष न् रचे । राजाको हुकुम पाएर
ितनीहरूले परम भकुा म न्दरको चोकमा ढुङ्गा हानरे ितनलाई मारे । 22 यसरी
िकिसमल,े योआश राजाले जक रयाका बबुा यहोयादाले आफू ित गरेको दयालाई
बवेास् ता गरे । बरु, यहोयादाका छोरालाई मारे । जब जक रयाको मतृ् य ु हुन लागकेो
िथयो, तब ितनले यसो भन,े “परम भलुे यो दखे् नभुएको होस ्र ितमीहरूका लखेा
लनभुएको होस ् ।” 23 वषर्को अन्त्यमा यस् तो भयो, अरामी छाउनीका फौज

योआशको िवरु मा आयो । ितनीहरू यहूदा र यरूशलमेमा आए । ितनीहरूले
मािनसहरूका सबै अगवुालाई मारे र ितनीहरूबाट लटूका माल लएर दमस्कसका
राजालाई पठाइिदए । 24 अरामीहरू थोरै िसपाहीहरू लएर आएका भए तापिन
परम भलुे एउटा ठूलो फौजमािथ ितनीहरूलाई िवजय िदनभुयो, िकनभने यहूदाका
मािनसहरूले परम भु आफ्ना पखुार्हरूका परमशे् वरलाई त्यागकेा िथए । यसरी
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आरामीहरूले योआशमािथ दण्ड ल्याए । 25 अरामीहरू जाने बलेासम् म योआश
गम् भीर रूपले घाइते भएका िथए । पजुारी यहोयादाका छोराहरूका मतृ्यकुो कारणले
ितनका आफ्नै सवेकहरूले ितनको िवरु मा ष न् रचे । ितनको ओ ानमा
ितनीहरूले ितनलाई मारे, र ितनी मरे । ितनीहरूले ितनलाई दाऊदको सहरमा गाड,े
तर राजाहरूका िचहानमा चािहं होइन । 26 ितनको िवरु मा ष न् गन व् य हरू
अम्मोनी स् ी िशम्मतका छोरा जाबाद र मोआबी स् ी िशि तका छोरा यहोजाबाद
िथए । 27 अब ितनका सन् तानको िववरण, ितनको िवषय ग रएका मह वपणूर्
अगमवाणीहरू, र परमशे् वरको म न्दरको पनुिनर्मार्ण गन कामका िवषय, हरे, ती
राजाहरूका इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन ्। ितनका छोरा अमस्याह ितनको
ठाउँमा राजा भए ।

25
1 अमस् याहले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी प च् चस वषर्का िथए । ितनले

यरूशलमेमा उन न् तस वषर् राज् य गरे । ितनकी आमाको नाउँ यरूशलमेकी
यहोअदीन िथयो । 2 ितनले परम भकुो द ृ ष् टमा जे असल िथयो सो गरे, तर परूा
हृदयले होइन । 3 अिन यस् तो भयो, जब ितनको शासन रा री स्थािपत भयो, तब
ितनले आफ् ना बबुा राजाको हत् या गरेका अिधकारीहरूलाई मारे । 4 तर ितनले
मोशाका व् यवस् थाको पसु् तकमा ले खएको यसो भन् ने परम भकुो आज्ञालाई पालन
गरेर ितनीहरूका छोराछोरीलाई चािहं मारेनन ्, “बबुाहरूलाई छोराछोरीका िन म् त
र छोराछोरीलाई बबुाहरूका िन म् त नमान ूर् । बरू, हरेक मािनसले आफ् नै पापका
िन म् त मन ुर्पछर् ।” 5 यसको साथै अमस् याहले यहूदाका मािनसहरूलाई एकसाथ
भलेा गरे र ितनीहरूका पखु् य ली घरानाअनसुार सारा यहूदा र बने् यामीनका हजार र
सयका कमाण् डरहरूका अधीनमा रा खिदए । ितनले बीस वषर् पगुकेा र त् यसभन् दा
बढी उमरेका मािनको गन् ती गरे, र ितनीहरूको सङ् ख् या तीन लाख रोजाइमा परेका
मािनस, सबै लडाइँ गनर् र भाला र ढाल चलाउन सक् नहेरू भएका ितनले थाहा पाए
। 6 ितनले एक सय चाँदीका तोडा ितरेर इ ाएलबाट एक लाख लडाकु यो ाहरू
भाडामा लए । 7 तर परमशे् वरका एक जना मािनस ितनीकहाँ आए र भन,े “ए राजा,
इ ाएलका फौजलाई तपाईंसगँ नलानहुोस ्, िकनिक परम भु इ ाएलसगँ हुनहुुन् न
— ए ाइमको कोही पिन मािनससगँ हुनहुुन् न । 8 तर तपाईं त् यसरी गए पिन, र
साहसी र ब लयो भए पिन श हुरूका साम ु परमशे् वरले तपाईंलाई परास् त गन ुर्हुनछे,
िकनिक सहायता गन, र परास् त गन श परमशे् वरसगँ छ ।” 9 अमस् याहले
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परमशे् वरका मािनसलाई भन,े “तर इ ाएली फौजलाई मलैे िदएको त् यो एक सय
तोडाको बारेमा हामी के गरौं?” परमशे् वरका मािनसले जवाफ िदए, “परम भलुे
तपाईंलाई त् योभन् दा धरैे बढी िदन सक्षम हुनहुुन् छ ।” 10 यसलैे ए ाइमबाट
आफूकहाँ आएका फौजलाई अमस् याहले अलग गरे । ितनीहरूलाई ितनले फे र
घर पठाइिदए । यसलैे यहूदा ितको ितनीहरूको ोध धरैे भयो, र रीसले चरू भएर
ितनीहरू घर फक । 11 अमस् याहले साहस गरे र ननूको उपत् यकामा जानलाई
आफ् ना मािनसहरूको नतेतृ् व गरे । त् यहाँ ितनले सइेरका दश हजार मािनसहरूलाई
परािजत गरे । 12 यहूदाका फौजले अरू दश हजार मािनसलाई जीिवतै लएर गए
। ितनीहरूले उनीहरूलाई एउटा च ानको टाकुरामा लगे र त् यहाँबाट ितनीहरूलाई
तल खसा लिदए तािक ितनीहरू सबै टु ाटु ा भए । 13 तर अमस् याहले आफूिसत
य ु मा नजाउन ् भनी िफतार् पठाइिदएका फौजले यहूदाका साम रयादे ख बथे-
होरोनसम् मका सहरहरू आ मण गरे । ितनीहरूले तीन हजार जना मािनसलाई मारे,
र धरैे लटूका माल लएर गए । 14 अब यस् तो भयो, एदोमीहरूलाई परास् त गरेर
फकपिछ अमस् याहले सइेरका मािनसहरूका दवेताहरू ल् याए र ती आफ् नै दवेताका
रूपमा स्थापना गरे । ितनीहरूका साम ु ितनी घोप् टो परे, र ितनीहरूलाई धपू बाले
। 15 यसलैे अमस् याहको िवरु मा परम भकुो ोध द न् कयो । उहाँले एक जना
अगमव ा पठाउनभुयो, जसले भन,े “आफ् नै भ हरूलाई त तपाईंको हातदे ख
बचाउन नसक् ने दवेताहरूको खोजी तपाईं िकन गन ुर्भयो?” 16 यस् तो भयो, जब
अगमव ा ितनीिसत बो लरहकेा िथए, तब राजाले ितनलाई भन,े “के हामीले
ितमीलाई राजाका सल् लाहकार बनएका छौं र? चपू लाग । त ँ िकन मा रन?े”
तब अगमव ा चपू लागे र भन,े “मलाई थाहा छ िक तपाईंले यो काम गरेर मरेो
सल् लाह नसनु् नभुएको हुनाले परमशे् वरले तपाईंलाई नाश गन िनणर्य गन ुर्भएको छ
।” 17 त् यसपिछ यहूदाका राजा अमस् याहले आफ् ना सल् लाहकारहरूसगँ सल् लाह
लए र इ ाएलका राजा यहेूका नाित, यहोआहाजका छोरा यहेोआशकहाँ यसो भनरे

दतूहरू पठाए, “आऊ, य ु मा हामी एक-अकार्को सामना गरौं ।” 18 तर इ ाएलका
राजा यहेोआशले यहूदाका राजा अमस् याहका दतूहरूलाई यसो भनरे िफतार् पठाए,
“लबेनानको एउटा िसउडँीले लबेनानकै एउटा दवेदारुलाई यसो भनरे एउटा सन् दशे
पठायो, ‘ित ी छोरी मरेा छोरालाई पत् नीको रूपमा दऊे,' तर लबेनानको एउटा
जङ् गली पशु त् यताबाट भएर गयो र त् यो िसउडँीलाई कु ल् चिदयो । 19 ितमीले
भनकेा छौ ‘हरे, मलैे एदोमलाई हराएको छु,’ र ित ो हृदयले ितमीलाई मािथ
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उचालकेो छ । आफ्नो िवजयमा गवर् गर, तर आफ् नै घरमा बस, आफ् नै र यहूदाको
पिन आफूसगँै पतन ल् याउन ितमी िकन खतरामा पछ ?” 20 तर अमस् याहले
सनुनेन,् िकनभने यो घटना परमशे् वरबाट भएको िथयो तािक उहाँले यहूदाका
मािनसहरूलाई ितनीहरूका श हुरूका हातमा िदन सक् नभुएको होस,् िकनभन,े
ितनीहरूले एदोमका दवेताहरूबाट सल्लाह लएका िथए । 21 यसलैे इ ाएलका
राजा यहेोआशले आ मण गरे । ितनी र यहूदाका राजा अमस् याह यहूदाको बथे-
शमेशेमा आमने सामने भएर य ु लडे । 22 इ ाएल ारा यहूदा परािजत भयो, र हरेक
मािनस आआफ् नो घरमा भाग्यो । 23 इ ाएलका राजा यहेोआशले अहज् याहका
नाित, योआशका छोरा यहूदाका राजा अमस् याहलाई बथे-शमेशेमा िगरफ् तार गरे ।
ितनले उनलाई यरूशलमेमा ल् याए र ितनले ए ाइमको ढोकादे ख कुन-ेढोकासम् म
चार सय हात लामो यरूशलमेको पखार्ल भत् काइिदए । 24 ितनले ओबदे-एदोमको
िजम् मामा रा खिदएका, परम भकुो म न् दरमा भे ाइएका सबै सनु र चाँदी र सबै
भाँडाहरू, र राजमहलमा भएका बहुमलू् य थोकहरू र कैदीहरूलाई पिन लग,े र
साम रयामा फक । 25 इ ाएलका राजा यहोआहाजका छोरा यहेोआशको मतृ्यपुिछ
यहूदाका राजा योआशका छोरा अमस् याह पन् वषर्सम् म बाँचे । 26 अमस् याहका
बारेमा भएका अरू घटनाहरू सरुुदे ख अन् त् यसम् म यहूदा र इ ाएलका राजाहरूका
इितहासको पसु् तकमा ले खएका छैनन ्र? 27 अमस् याहले परम भकुो अनसुरण
गनर्बाट तकर गएको िदनदे ख नै ितनीहरूले यरूशलमेमा ितनको िवरु षड ्यन् 
गनर् सरुु गरे । ितनी लाकीशमा भाग,े तर ितनीहरूले लाकीशमा ितनको पिछपिछ
मािनसहरू पठाए र ितनलाई त् यहीं मारे । 28 ितनीहरूले ितनको लाश घोडामा
बोकाएर यरूशलमेमा ल् याए र ितनलाई आफ् ना पखुार्हरूिसत यहूदाको सहरमा गाडे
।

26
1 यहूदाका सबै मािनसले सो वषर् उमरे पगुकेा उ ज् जयाहलाई लए र ितनका

िपता अमस् याहको ठाउँमा ितनलाई राजा बनाए । 2 ियनले नै एलात सहरलाई
पनुिनर्मार्ण गरे र यहूदामा िफतार् ल् याए । त्यसपिछ राजा आफ् ना पखुार्हरूिसत सतुे
। 3 उ ज् जयाहले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी सो वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा
बाउन् न वषर् राज् य गरे । ितनकी आमाको नाउँ यकोल् याह िथयो । ितनी यरूशलमेकी
िथइन ् । 4 ितनले हरेक कुरामा आफ् ना िपता अमस् याहको उदाहरण पच् ाएर
परम भकुो द ृ ष् टमा जे कुरो असल िथयो सो गरे । 5 ितनलाई परमशे् वरको
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आदरको गन ुर्पछर् भनरे िशक्षा िदने जक रयाको समयभ र ितनले परमशे् वरको
अगवुाइ खोज् नमा आफैलाई लगाए । जबसम्म ितनले परम भकुो खोजी गरे,
तबसम् म परमशे् वरले ितनको फ लफाप गराइिदनभुयो । 6 उ ज् जयाह बािहर गए र
प लश् तीहरूसगँ य ु गरे । ितनले गात, यब् ने र अश् दोदका पखार्लहरू भत् काइिदए ।
ितनले अश् दोदको गाउमँा र प लश् तीहरूका िबचमा सहरहरू बनाए । 7 परमशे् वरले
ितनलाई प लश् तीहरू, गरू-बालमा बस् ने अरबीहरू र मोनीहरूका िवरु मा सहायता
गन ुर्भयो । 8 अम् मोनीहरूले उ ज् जयाहलाई कर ितरे, र ितनको ख् याित िम दशेको
ढोकासम् मै पगु् यो, िकनभने ितनी धरैे श शाली हुदँै गएका िथए । 9 साथै
उ ज् जयाहले यरूशलमेमा कुन-ेढोका, बसेी ढोका र पखार्लका कुनाको घमु् तीमा
पिन धरहराहरू बनाए र ितनलाई सरुिक्षत पारे । 10 ितनले उजाड-स् थानमा अरू
रक्षक धरहराहरू बनाए, र पहाड र बसेी दवुमैा ितनका गाईबस् तकुा धरैे बथान
भएको कारणले ितनले धरैे वटा कूवाहरू खने । पहाडी इलाकामा र फलवन्त
खतेहरूमा ितनका खतेी गन िकसानहरू र दाखबारी हनेहरू पिन िथए, िकनिक
ितनले खतेीपाती मन पराउँथे । 11 यसबाहके उ ज् जयाहको य ु गन एउटा फौज
पिन िथयो, जो फजका मखु् य सिचव यहीएल र अिधकृत मासयेाहले गणना गरेका
दल-दल गरी राजाका कमाण् डरमध् ये एक जना हनन् याहको अधीनमा य ु मा जान्थे
। 12 वीर यो ाहरूको नतेतृ् व गन प रवारका अगवुाहरूका जम् मा सखं् या २,६००
िथयो । 13 ितनीहरूको अधीनमा ३,०७,५०० यो ाहरू भएको एक िवर फौज िथयो
जसले राजालाई श हुरूका िवरु मा सहायता परु् याउन ठुलो श का साथमा य ु
गरे । 14 ितनीहरूका िन म्त—सबै फौजका िन म् त उ ज् जयाहले ढाल, भाला, टोप,
कवच, धन ु र घयुें ाहरू तयार गरे । 15 धरहरा र बजुार्हरूमा योग गनर् िसपाल ु
कारीगरहरूले बनाएका काँडहरू र ठुला ढुङ्गा हान् ने यन् हरू ितनले यरूशलमेमा
तयार पारे । ितनको ख् याित टाढाका दशेसम् म पगु् यो, िकनिक ितनलाई ठुलो
सहायता िमलकेो थयो र यसलैे ितनी धरैे श शाली भए । 16 तर जब उ ज् जयाह
श शाली भए, तब ितनको हृदय अहकंारी भयो तािक ितनले ष् ट िकिसमले काम
गरे । ितनले परम भु आफ् ना परमशे् वरको िवरु मा पाप गरे, िकनिक धपू-वदेीमा
धपू बाल् नलाई ितनी परम भकुो म न् दरमा पसे । 17 पजुारी अजयार्ह र परम भकुा
अरू असी जना साहसी पजुारीहरू राजा उ ज् जयाहको पिछपिछ िभ गए ।
18 ितनीहरूले उ ज् जयाहको िवरोध गरे र ितनलाई भन,े “ए उ ज् जयाह, परम भकुो
िन म् त धपू बाल् ने काम तपाईंको होइन, तर हारूनको वशंका पजुारीहरूको हो,
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जसलाई धपू बाल् नलाई अिभषके ग रएको छ । पिव स् थानबाट बािहर जानहुोस,्
िकनिक तपाईंले िवश् वासघात गन ुर्भएको छ र परम भु परमशे् वरबाट तपाईंले केही
कदर पाउनहुुनछैेन ।” 19 तब उ ज् जयाह रसाए । ितनले धपू बाल् नलाई हातमा
धपुौरो समातकेा िथए । ितनी पजुारीहरूसगँ रसाएको बलेामा, ती पजुारीहरूकै
सामनु् ने परम भकुो म न् दरिभ धपू-वदेीको छेउमा ितनको िनधारमा कुष् ठरोग
िनस् क् यो । 20 धान पजुारी अजयार्ह र अरू पजुारीहरूले ितनलाई हदेार्हदे ितनको
िनधारमा कुष् ठरोग िनस् केको ितनीहरूले दखेे । ितनीहरूले ितनलाई हतार-हतार
त् यहाँबाट बािहर िनकाले । वास्तवमा ितनी आफै बािहर िनस् कनलाई हतार गरे,
िकनभने परम भलुे ितनलाई हार गन ुर्भएको िथयो । 21 राजा उ ज् जयाह आफ् नो
मन िदनसम् मै कुष् ठरोगी भए । ितनी कुष् ठरोगी भएको हुनाले अलग् गै घरमा
बस,े िकनिक ितनलाई परम भकुो म न् दरबाट बिहष् कार ग रएको िथयो । ितनका
छोरा योतामले राजाको महलको रेखदखे गरे, र दशेका मािनसहरूमािथ शासन गरे
। 22 उ ज् जयाहका राजकालका अरू घटनाहरूको िववरण सरुुदे ख अन् त् यसम् मै
आमोजका छोरा यशयैा अगमव ाले लखेकेा छन ्। 23 यसरी उ ज् जयाह आफ् ना
पखुार्हरूिसत सतुे । ितनीहरूले राजाहरूका िचहानको जिमनमा पखुार्हरूिसत गाड,े
िकनिक ितनीहरूले भन,े “ितनी एक जना कुष् ठरोगी हुन ्।” अिन ितनीपिछ ितनका
छोरा योताम ितनको ठाउँमा राजा भए ।

27
1 योताम राजग ी आरोहण गदार् प च् चस वषर्का िथए; ितनले यरूशलमेमा

सो वषर् राज् य गरे । ितनकी आमाको यरूशा िथयो; ितनी नाउँ सादोककी छोरी
िथइन ् । 2 हरेक कुरामा आफ्ना िपता उ ज् जयाहको उदाहरणको अनसुरण गरेर
ितनले परम भकुो द ृ ष् टमा जे असल िथयो सो गरे । परम भकुो म न् दरिभ वशे
गनर्बाट ितनी अलग बसे । तर मािनसहरू भने अझै पिन आफ् ना दषु् ट चालमा
लािगरहकेा िथए । 3 ितनले परम भकुा म न् दरको मािथल् लो ढोकाको िनर्मार्ण
गरे, र ओपले डाँडामा ितनले धरैे िनमार्ण गरे । 4 यसको साथै ितनले यहूदाको
पहाडी दशेमा सहरहरू बनाए, र वनमा िकल् ला र धरहराहरू बनाए । 5 अम् मोनका
मािनसहरूका राजासगँ पिन ितनले य ु गरे र उनलाई परास् त गरे । त् यसै वषर्
अम् मोनका मािनसहरूले ितनलाई साढे ितन टन चाँदी, प च् चस हजार मरुी गहू ँ
र प च् चस हजार मरुी जौ िदए । अम् मोनका मािनसहरूले दो ो र ते ो वषर्मा पिन
त् यसरी नै ितनलाई िदए । 6 यसरी परम भु आफ् ना परमशे् वरको सामनु् ने दढृ भएर
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िहडंकेा हुनाले योताम श शाली भए । 7 योतामको बारेमा अन्य कुराहरू, ितनका
सबै य ु र ितनका सबै चाल, इ ाएल र यहूदाका राजाहरूको पसु् तकमा ले खएका
छन ्। 8 ितनी राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी प च् चस वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा
सो वषर् राज् य गरे । 9 योताम आफ् ना पखुार्हरूिसत सतु,े र ितनीहरूले उनलाई
दाऊदको सहरमा गाडे । ितनीपिछ ितनका छोरा आहाज ितनको ठाउँमा राजा भए
।

28
1 आहाजले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी िबस वषर्का िथए, र ितनले यरूशलमेमा

सो वषर् राज् य गरे । ितनले आफ् ना पखुार् दाऊदले गरेझैं परम भकुो द ृ ष् टमा
जे असल िथयो सो गरेनन ् । 2 बरू, ितनी पिन इ ाएलका राजाहरूका चालमा
िहडंे । ितनले बाल दवेताहरूका िन म् त ढलौटे मिूतर्हरू बनाए । 3 यसको साथै
ितनले बने-िहन् नोमको बसेीमा ब लदानहरू पिन चढाए र इ ाएलको सामनु् नबेाट
परम भलुे दशेबाट िनकाल् नभुएको मािनसहरूका मिूतर् पजुाका िघनलाग् दा चालमा
िहडंरे ितनले आफ् ना छोराछोरीलाई आगोबाट िहडं्न लगाए । 4 ितनले अल् गा
ठाउँहरू र डाँडाका टाकुराहरू र हरेक ह रया रुखमिुन ब लदानहरू चढाए र धपू
बाले । 5 यसकारण परम भु आहाजका परमशे् वरले ितनलाई अरामका राजाको
हातमा स ु म्पिदनभुयो । अरामीहरूले ितनलाई परास् त गरे र ितनका मािनसमध् ये
धरैे जनालाई कैद गरेर दमस् कसमा लगे । आहाज इ ाएलका राजाको हातमा
पिन परे, र ती राजाले ितनलाई ठुलो सहंारका साथ परािजत गरे । 6 रमल् याहका
छोरा पकेहले एकै िदनमा यहूदाका एक लाख िबस हजार िसपाहीलाई मारे, र ती
सबै जना श शाली यो ा िथए, िकनभने ितनीहरूले परम भु आफ् ना पखुार्हरूका
परमशे् वरलाई त् यागकेा िथए । 7 िज ी नामको एक जना वीर ए ाइमीले राजाका
छोरा मासयेाह र राजाका महलका रेखदखे गन अिधकारी अ ीकाम र राजापिछका
मखु् य एल् कानालाई मारे । 8 ितनीहरूका आफन्तबाट दईु लाख पत् नीहरू,
छोराहरू र छोरीहरूलाई इ ाएलका फौजले कैद गरेर लगे । ितनीहरूले धरैे
लटूका मालहरू पिन लग,े जनु ितनीहरूले साम रयामा ल् याए । 9 तर त् यहाँ
ओददे नामका परम भकुा एक अगमव ा िथए । ितनी साम रयामा फिकर् रहकेो
फौजलाई भटे्न गए । ितनले ितनीहरूलाई भन,े “परम भु ितमीहरूका पखुार्हरूका
परमशे् वर यहूदासगँ रसाउनभुएको हुनाले ितनीहरूलाई ितमीहरूका हातमा उहाँले
स ु म् पिदनभुयो । तर ितमीहरूले चािहं रीसमा ितनीहरूको सहंार गर् यौ, जो स्वगर्सम्मै
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पगु्यो । 10 अब ितमीहरू यहूदा र यरूशलमेका परुुष र स् ी दवुलैाई दास-दासी
बनाउने इच् छा गछ । तर त् यसो गदार् के ितमीहरू पिन परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरको साम ु आफ्नो पापको दोषी हुदँनैौ? 11 यसलैे अब मरेा कुरा सनुः
आफ् ना दाजभुाइबाट ितमीहरूले कैद गरेर ल् याएकाहरूलाई फकार्इदओे, िकनिक
परम भकुो डरलाग्दो ोध ितमीहरूमािथ छ ।” 12 तब ए ाइमका कुनै अगवुाहरू,
अथार्त ्यहेोहानानका छोरा अजयार्ह, मिशल् लमेोतका छोरा बरेेक् याह, शल् लमूका
छोरा यिेहजक् याह र हद ्लकैा छोरा अमासा य ु बाट फककाहरूको िवरु मा
खडा भए । 13 ितनीहरूले उनीहरूलाई भन,े “यी कैदीहरूलाई ितमीहरूले यहाँ
ल् याउनहुुन् न, िकनिक ितमीहरूले जे िवचार ग ररहकेा छौ त् यसले गदार् हामीहरूमा
परम भकुो िवरु मा पाप ल्याउनछे, हा ा पाप र दोष थप् नछे, िकनिक हा ा दोषहरू
ठुला छन ् र इ ाएलको िवरु मा भयानक ोध आइपरेको छ ।” 14 यसकारण
यो ाहरूले कैदीहरू र लटेुका मालहरू अगवुाहरू र सबै समदुायका उप स् थितमा
छोिडिदए । 15 नाम तोकेर िजम् मवेारी पाएका मािनसहरू खडा भए र कैदीहरूलाई
लगरे लटेुका मालबाट सबै नाङ्गा मािनसहरूलाई लगुा िदए । ितनीहरूलाई लगुा
लगाइिदए र ितनीहरूलाई र जु ा िदए । ितनीहरूले उनीहरूलाई खान र पानी िदए
। ितनीहरूले उनीहरूका घाउहरूको उपचार ग रिदए र कमजोरहरूलाई गधामा
चढाए । ितनीहरूले उनीहरूलाई यरीहोमा (खजरूका रुखहरूको सहरमा ) आफ्ना
आफन्तहरूकहाँ लगे । त् यसपिछ ितनीहरू साम रया फक । 16 त् यस बलेा राजा
आहाजले अश् शरूका राजाकहाँ सहायताको िन म्त दतूहरू पठाए । 17 िकनिक
एदोमीहरूले फे र आ मण गन आएका र यहूदालाई िजतरे कैदी बनाएर लगकेा
िथए । 18 प लश् तीहरूले पिन पहाड र यहूदाको मदैानका र नगेवेका सहरहरूमा
आ मण गरे । उनीहरूले बथेशमेशे, अय् यालोन र गदरेोत, अिन सोखो, ितम् ना
र िगम् जो, ितनका बस् तीहरू कब् जा गरे । ितनीहरूले ती ठाउँमा बसोबास गनर्
गए । 19 िकनिक इ ाएलका राजा आहाजको कारणले परम भलुे यहूदालाई
तल होच् याउनभुयो । िकनिक यहूदामा ितनले दषु् टतापवूर्क काम गरेका िथए र
परम भकुो िवरु धरैे पाप गरेका िथए । 20 अश् शरूका राजा ितग् लत-िपलसेरे
ितनीकहाँ आए र ितनलाई सहायता िदनकुो साटोमा झन ् ितनलाई कष् ट िदए ।
21 िकनिक आहाजले अश् शरूका राजालाई िदनको िन म्त परम भकुो म न् दर, राजा
र भारदारहरूका महलहरू लटेु । तर यसले ितनलाई केही फाइदा भएन । 22 ितनै
राजा आहाजले आफ् नो कष् टको समयमा परम भकुो िवरु झन ्धरैे पाप गरे ।
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23 िकनिक ितनले आफूलाई परास् त गन दमस् कसका दवेताहरूलाई ब लदान चढाए
। ितनले भन,े “अरामका राजाहरूका दवेताहरूले उनीहरूलाई सहायता गरेका
हुनाले म ितनीहरूलाई ब लदान चढाउनछुे, तािक ितनीहरूले मलाई सहायता गरुन ्
।” तर ितनीहरू नै ितनको र सारा इ ाएलको पतनको कारण बने । 24 आहाजले
परम भकुो म न् दरका भाँडाकँुडाहरू जम् मा गरे र ितनलाई टु ाटु ा बनाए । ितनले
परम भकुो म न् दरका ढोकाहरू पिन बन् द ग रिदए र ितनले यरूशलमेका हरेक
कुनामा आफ्ना िन म्त वदेीहरू बनाए । 25 यहूदाका हरेक सहरमा अरू दवेतालाई
ब लदान चढाउनका िन म् त डाँडाहरूका थानहरू बनाए । ितनले परम भु आफ् ना
पखुार्हरूका परमशे् वरलाई ोिधत तलु् याए । 26 ितनको राजकालका घटनाहरू
सरुुदे ख अन् त् यसम् म यहूदा र इ ाएलका राजाहरूका पसु् तकमा ले खएका छन ्।
27 आहाज आफ् ना पखुार्रूिसत सतु,े र ितनीहरूले उनलाई यरूशलमे सहरमा गाड,े
तर ितनीहरूले ितनलाई इ ाएलका राजाहरूका िचहानमा गाडनेन ्। ितनको ठाउँमा
ितनका छोरा िहजिकया राजा भए ।

29
1 िहजिकयाले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी प च् चस वषर्का िथए । ितनले

यरूशलमेमा उन न् तस वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको नाउँ अिबया िथयो । ितनी
जक रयाकी छोरी िथइन ् । 2 आफ् ना पखुार् दाऊदले गरेझैं परम भकुो द ृ ष् टमा जे
असल िथयो सो ितनले गरे । 3 ितनको राजकालको पिहलो वषर्को पिहलो मिहनामा
िहजिकयाले परम भकुो म न् दरका ढोकाहरू खोले र ितनको मरम् मत गरे । 4 ितनले
पजुारीहरू र लवेीहरूलाई ल् याए र ितनीहरूलाई पवूर्प को चोकमा एकसाथ भलेा
गराए । 5 ितनले ितनीहरूलाई भन,े “ए लवेीहरू हो, मरेा कुरा सनु! आफू-आफूलाई
पिव गर, र आफ् ना पखुार्हरूका परम भु परमशे् वरको म न् दरलाई पिव पार, र
पिव स् थानबाट अपिव कुरा हटाइदओे । 6 िकनिक हा ा पखुार्हरूले पाप गरे र
परम भु हा ा परमशे् वरको द ृ ष् टमा जे खराब िथयो सो गरे । ितनीहरूले उहाँलाई
त् याग,े परम भकुो बस् नहुुने ठाउँबाट आफ्नो महुारहरू फकार्ए, र त्यसतफर् आफ् ना
पीठ फकार्ए । 7 ितनीहरूले दलानका ढोकाहरू पिन बन् द ग रिदए र ब ीहरू
िनभाए । ितनीहरूले इ ाएलका परमशे् वरको पिव स् थानमा धपू बाल् न र होमब ल
चढाउन छोिडिदए । 8 यसकारण परम भकुो ोध यहूदा र यरूशलमेमािथ परेको
िथयो, र उहाँले ितनीहरूलाई डर, आतङ्क र घणृाका पा बनाउनभुएको छ, जस् तो
ितमीहरूका आफ्नै आखँाले ितमीहरू दखे् न सक्छौ । 9 त् यसकाणले हा ा पखुार्हरू
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तरवारले मा रएका छन,् र हा ा छोराहरू, हा ी छोरीहरू र हा ी पत् नीहरू यसलैे
कैदमा छन ्। 10 अब इ ाएलका परम भु परमशे् वरसगँ एउटा करार गन कुरा मरेो
हृदयमा छ, तािक उहाँको चण् ड ोध हामीहरूबाट हटोस ्। 11 ए मरेा छोराहरू,
अब अल्छे नहोओ, िकनिक परम भलुे उहाँको आराधना गनर्लाई उहाँको साम ुखडा
हुन, र ितमीहरू उहाँका सवेकहरू होऊ र धपू बाल भनरे ितमीहरूलाई चनु् नभुएको
छ ।” 12 तब लवेीहरू खडा भएः कहातीहरूका मािनसहरूबाट अमासकैा छोरा
महत र अजयार्हका छोरा योएल, अिन मरारीहरूका मािनसहरूबाट अब् दीका
छोरा कीश र यहलललेका छोरा अजयार्ह, अिन गशे नीहरूबाट िजम् माहका
छोरा योआ र योआका छोरा अदन । 13 एलीजापानका छोराहरूबाट िश ी र
यहीएल, अिन आसापका छोराहरूबाट जक रया र म न् याह । 14 हमेानका
छोराहरूबाट यहीएल र िशमी, अिन यदतूनूका छोराहरूबाट शमायाह र उज् जीएल
। 15 ितनीहरूले आआफ् ना दाजभुाइलाई भलेा गराए, र ितनीहरूले आफैलाई पिव
गरे, अिन परम भकुो वचनको अनसुरण गद राजाले हुकुम गरेबमोिजम परम भकुो
म न् दरलाई श ु पानर् ितनीहरू त् यसिभ पसे । 16 परम भकुो म न् दर श ु गनर्
पजुारीहरू त्यसको िभ ी भागमा पसे । ितनीहरूले परम भकुो म न् दरिभ भे ाएका
सबै अशु कुराहरू बािहर परम भकुा म न् दरको चोकमा ल् याए । लवेीहरूले
ती कुराहरू बोकेर िक ोन खोल् सामा लगे । 17 पिहलो मिहनाको पिहलो िदनमा
ितनीहरूले श ु पान काम सरुु गरे । आठौँ िदनमा ितनीहरू परम भकुो दलानसम् म
पगुकेा िथए । अिन अझै आठ िदनसम् म ितनीहरूले परम भकुो म न् दर पिव ग ररहे
। पिहलो मिहनाको सो ौँ िदनमा ितनीहरूले त् यो काम िसद्ध्याए । 18 त् यसपिछ
ितनीहरू राजमहलिभ िहजिकया राजाकहाँ गए र भन,े “हामीले परम भकुो म न् दर
जम् मै पिव ग रसक् यौं, अथार्त ्होमब लको वदेी, त् यसका सबै भाँडाकँुडासमते,
अिन अपर्ण ग रएको रोटी राख् ने टेबल, त् यसका सबै सामानसमते । 19 यसलैे
हामीले राजा आहाजले आफ् नो शासनकालमा िवश् वासघाती भएर हटाएका जम् मै
सरसामान पिन हामीले तयारी र पिव गर् यौँ । हने ुर्होस,् ती परम भकुा वदेीको
सामनु् ने रा खएका छन ् ।” 20 तब राजा िहजिकया िबहान सबरैे उठेर सहरका
अगवुाहरूलाई भलेा गराए । ितनी परम भकुो म न् दरमा उक् लरे गए । 21 ितनीहरूले
सात वटा साँढ,े सात वटा भडेा र सात वटा थमुा ल् याए, अिन राज् य, पिव स् थान
र यहूदाको लािग पापब लको िन म् त सात वटा बोका ल् याए । ितनले पजुारीहरू,
हारूनका छोराहरूलाई यी सबै परम भकुो वदेीमा चढाउने हुकुम गरे । 22 यसलैे
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ितनीहरूले ती साँढहेरू मारे, र पजुारीहरूले ितनका रगत लएर वदेीमा छक ।
त्यसपिछ ितनीहरूले भडेाहरू मारे, र ितनका रगत लएर वदेीमा छक, र ितनीहरूले
थमुाहरू पिन मारे र ितनका रगत वदेीमा छक । 23 ितनीहरूले पापब लको िन म् त
बोकाहरू राजा र समदुायको अिघ ल् याए । ितनीहरूले तीमािथ आआफ् ना हात
राखे । 24 पजुारीहरूले ती बोकाहरू मारे, र सारा इ ाएलको िन म् त ाय श् चत गनर्
पापब ल स् वरूप वदेीमा चढाए, िकनिक होमब ल र पापब लचािहं सारा इ ाएलको
िन म् त चढाउनपुछर् भन् ने हुकुम राजाले िदएका िथए । 25 िहजिकयाले लवेीहरूलाई
परमशे् वरको म न् दरमा दाऊद राजा, राजाका दश गाद र नातान अगमव ाले आज्ञा
गरेअनसुार झ् याली, वीणा र सारङ्गीका साथमा आआफ् नो काममा खटाए, िकनिक
यो आज्ञा परम भलुे आफ् ना अगमव ाहरू ारा िदनभुएको िथयो । 26 लवेीहरू
दाऊदका बाजाहरू र पजुारीहरू तरुहीहरू लएर खडा भए । 27 िहजिकयाले वदेीमा
होमब ल वदेीमा चढाउने हुकुम िदए । जब होमब ल सरुु भयो, तब तरुहीहरू र
इ ाएलका राजा दाऊदका बाजाहरूका साथमा परम भकुो गीत पिन सरुु भयो ।
28 सारा समदुायले आराधना गरे, गायकहरूले गाए, र तरुही बजाउनहेरूले बजाए
। यो काम होमब ल खतम नहोउञ् जले िनरन् तर जारी रह् यो । 29 जब ितनीहरूले
ब लदान चढाइसके, राजा र ितनीसगँ भएका सबलैे घोप् टो परे र आराधना गरे
। 30 यसको साथै राजा िहजिकया र ितनका अगवुाहरूले लवेीहरूलाई दाऊद र
दश आसापका शब् दमा परम भकुो स् तिुतगान गनर् लाए । ितनीहरूले खसुीसाथ
स् तिुत गाए र घोप् टो परे र आरधना गरे । 31 तब िहजिकयाले भन,े “अब ितमीहरूले
परम भमुा आफैलाई अपर्ण गरेका छौ । यहाँ आओ र परम भकुो म न्दरमा ब लदान
र धन् यवादका ब लहरू ल्याओ ।” समदुायले ब लदानहरू र धन् यवाद ब लहरू
ल् याए, र राजीखशुी हृदय हुनहेरू सबलैे आआफ् ना होमब ल ल् याए । 32 समदुायले
ल् याएका होमब लको सखं् या स री वटा साँढ,े एक सय वटा भडेा, र दईु सय
वटा थमुा िथए । यी सबै परम भकुो िन म् त होमब ल िथए । 33 परम भमुा अपर्ण
ग रएका ब लदानहरू छ सय साँढे र तीन हजार भडेा िथए । 34 तर सबै होमब लका
छाला काढ्नका िन म्त पजुारीहरू सा ै थोरै िथए, यसलैे ितनीहरूका दाजभुाइ
लवेीहरूले त् यो काम निस एसम् म र पजुारीहरूले आफूलाई पिव नपारेसम् म
ितनीहरूलाई सघाए, िकनिक आआफूलाई पिव पानर्लाई पजुारीहरूभन् दा लवेीहरू
नै बढी होिसयार भएका िथए । 35 यसबाहके, त्यहाँ धरैे होमब लहरू िथए ।
मलेब लको बोसोको साथमा ती चढाइए र हरेक होमब लको िन म्त त् यहाँ अघर्ब ल
िथए । यसरी परम भकुा म न् दरको सवेा व् यव स् थत ग रयो । 36 परमशे् वरले
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मािनसहरूका िन म् त तयार पान ुर्भएको कामको कारणले िहजिकया र सबै मािनसहरू
आन न्दत भए, िकनिक त् यो काम चाँडै नै परूा भयो ।

30
1 िहजिकयाले सबै इ ाएल र यहूदाकहाँ दतूहरू पठाए र ए ाइम र मनश् शलेाई

िच ीहरू पिन लखेे तािक ितनीहरू यरूशलमेमा परम भु इ ाएलका परमशे् वरको
िन म् त िनस् तार-चाड मान् न यरूशलमेको परम भकुो म न् दरमा आउन ्। 2 िकनिक
राजा, ितनका अगवुाहरू र यरूशलमेमा भलेा भएका सबै समदुायले िमलरे सल्लाह
गरी दो ो मिहनामा िनस् तार-चाड मनाउने सहमती गरे । 3 ितनीहरूले िनयिमत
समयमा मनाउन सकेनन,् िकनभने उत्सवको िन म्त पयार्प् त पजुारीहरूले आफूलाई
श ु पारेका र मािनसहरू यरूशलमेमा एकसाथ भलेा हुन सकेका िथएनन ्। 4 यो
स् ताव राजा र सारा समदुायको द ृ ष् टमा असल लाग् यो । 5 यसलैे ितनीहरूले

बशेबादे ख दानसम् मै परम भु इ ाएलका परमशे् वरको िन म् त िनस् तार-चाड मान् न
मािनसहरू यरूशलमेमा आउनपैछर् भनी सारा इ ाएलभ र घोषणा गन कुरामा सहमत
भए । िकनिक यसअिघ ले खएबमोिजम मािनसहरूका यित धरैे सङ् ख् याले यो चाड
मानकेा िथएनन ् । 6 यसलैे राजाको हुकुमअनसुार राजा र ितनका अगवुाहरूका
प हरू लएर प वाहकहरू सारा इ ाएल र यहूदाभ र गए । ितनीहरूले भन,े
“इ ाएलका मािनसहरू हो, अ ाहाम, इसहाक र इ ाएलका परम भु परमशे् वरितर
ितमीहरू फकर् , तािक अश् शरूका राजाहरूका हातबाट उम् कनहेरूितर उहाँ पिन
फकर् नभुएको होस ् । 7 ितमीहरू आफ् ना पखुार्हरू वा आफ्ना दाजभुाइजस् तै
नहोओ, जसले परम भु आफ् ना पखुार्हरूका परमशे् वरको िवरु मा िवश् वासघात
गरे, जसले गदार् उहाँले ितनीहरूलाई ासका पा तलु् याउनभुयो, जनु ितमीहरूले
दखे्छौ । 8 ितमीहरूका पखुार्हरूझैं ितमीहरू पिन हठी नहोओ । बरू ितमीहरू
आफूलाई परम भमुा समपर्ण गर, र उहाँले सदासवर्दाको िन म् त पिव पान ुर्भएको
उहाँको पिव स् थानमा वशे गर, र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको आराधना
गर, तािक उहाँको भयानक ोध ितमीहरूबाट हटोस ् । 9 िकनिक ितमीहरू
परम भिुतर फक् य भन,े ितमीहरूका दाजभुाइ र ितमीहरूका छोराछोरीलाई कैद
गरेर लजैानहेरूबाट ितनीहरूले दया पाउने छन,् र ितनीहरू यस दशेमा फकर आउन
पाउने छन ्। िकनभने परम भु ितमीहरूका परमशे् वर दयाल ु र करुणामय हुनहुुन् छ,
र ितमीहरू उहाँतफर् फक् य भन,े उहाँ ितमीहरूबाट फकर् नहुुने छैन ।” 10 यसलैे ती
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प वाहकहरू ए ाइम र मनश् शकेा दशेहरूभ र नै सहर-सहरमा भएर जबलूनूसम् मै
गए, तर मािनसहरूलाई हरेेर हाँस े र ितनीहरूको िगल् ला गरे । 11 तापिन आशरे,
मनश् शे र जबलूनूका कोही मािनसले आफैलाई न तलु् याए र यरूशलमेमा आए
। 12 परम भकुो वचनअनसुार राजा र ितनका अिधकारीहरूले िदएको हुकुम
एकमत भई पालन गनर् परमशे् वरको हात यहूदाका मािनसहरूमा पिन आयो ।
13 धरैे मािनसहरू, अथार्त ् एउटा सा ै ठूलो समदुाय दो ो मिहनामा अखिमरी
रोटीको चाड मान् न यरूशलमेमा भलेा भए । 14 ितनीहरू उठे र यरूशलमेमा
भएका वदेीहरू, र धपू बाल् ने सबै वदेीसमते हटाइिदए, र ितनीहरूले ितनलाई
िक ोनको खोल् सामा फ् याँिकिदए । 15 तब ितनीहरूले दो ो मिहनाको चौधौँ
िदनमा िनस् तार-चाडको थमुा मारे । पजुारीहरू र लवेीहरू सा ै ल ज् जत भए ।
यसलैे ितनीहरूले आफूलाई श ु गरे, र परम भकुो म न् दरमा होमब ल ल् याए ।
16 तब परमशे् वरका मािनस मोशाको व् यवस् थाले िदएको िनदशनअनसुार ितनीहरू
आआफ् नो स् थानमा दल-दल भएर खडा भए । पजुारीहरूले लवेीहरूबाट लएको
रगत वदेीमा छक । 17 िकनिक आफूलाई श ु नपारेकाहरू समदुायमा धरैे जना
िथए । यसकैारण आफैलाई श ु नपारेका र परम भकुो सामनु् ने आआफ् नो थमुा
अपर्ण नगरेकाहरू सबकैा िन म् त लवेीहरूले िनस् तार-चाडका थमुाहरू मारे ।
18 ए ाइम, मनश् श,े इस् साखार र जबलूनूबाट आएकामध् ये धरैे जनाले आफैलाई
श ु पारेका िथएनन,् तापिन ितनीहरूले ले खएको िनदशनहरूको िवरु िनस् तार-
चाडको भोज खाए । िकनिक िहजिकयाले यसो भनरे ितनीहरूका िन म् त ाथर्ना
गरेका िथए, “भला हुनहुुने परम भलुे हरेक व् य लाई क्षमा गन ुर्भएको होस ्19जो
पिव स् थानका श ु ीकरणको मनकबमोिजम शु नभए तापिन परम भु आफ् ना
पखुार्हरूका परमशे् वरको खोजी गन सङ्कल् प गरेको छ ।” 20 यसलैे परम भलुे
िहजिकयाको ाथर्ना सनु् नभुयो, र मािनसहरूलाई िनको पान ुर्भयो । 21 यरूशलमेमा
उप स् थत भएका इ ाएलका मिनसहरूले सात िदनसम् म ठुलो रमाहटको साथ
अखिमरी रोटीको चाड मनाए । लवेीहरू र पजुारीहरूले ठुलो स्वरमा परम भकुा
बाजाहरू बजाएर िदनहु ँ परम भकुो शसंा गरे । 22 परम भकुो सवेा बझुकेा सबै
लवेीलाई िहजिकयाले उत् साहको वचनले बोले । यसरी मलेब लका ब लदानहरू
चढाउँद,ै र परम भु आफ् ना पखुार्हरूका परमशे् वरसगँ आफ्ना पापहरू स्वीकार गद
र ितनीहरूले चाडका सात िदनभ र खाँदै िबताए । 23 सारा समदुाय अरू सात
िदनसम् म चाड मान् न सहमत भए, र ितनीहरूले रमाहटिसत सो गरे । 24 िकनिक
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यहूदाका राजा िहजिकयाले समदुायको िन म् त एक हजार साँढे र सात हजार
भडेा ब लदानको रूपमा िदए । अिन अगवुाहरूले समदुायको िन म् त एक हजार
साँढे र दश हजार भडेा िदए । ठुलो सखं्यामा पजुारीहरूले आफूलाई श ु पारे ।
25 यहूदाका सारा समदुाय, पजुारीहरू र लवेीहरूसमते, अिन इ ाएलबाट आएका
सबै समदुायसाथ इ ाएल र यहूदामा बसोबास गन िवदशेीहरूले पिन रमाहट गरे
। 26 यसरी यरूशलमेमा ठुलो रमाहट भयो, िकनभने त् यस् तो त इ ाएलका राजा
दाऊदका छोरा सोलोमनको पालोदे ख यता त् यहाँ भएको िथएन । 27 तब पजुारीहरू
र लवेीहरू खडा भए र मािनसहरूलाई आशीवार्द िदए । ितनीहरूको आवाज सिुनयो,
र ितनीहरूका ाथर्ना स्वगर्मा परमशे् वरको बस् नहुुने पिव वासस् थानसम् मै पगु् यो ।

31
1 जब यी सबै कुरा सिकए, तब उप स्थत भएका सबै इ ाएलका मािनसहरू

यहूदाका सहरहरूमा गए र ितनीहरूले ढुङ्गाका खम्बाहरू फुटाइिदए र अशरेा
दवेीका मिूतर्हरू काटेर ढा लिदए, अिन सारा यहूदा र बने्यामीन, अिन ए ाइम
र मनश्शकेा डाँडाका थानहरू र वदेीहरू, ती सबै नाश नभएसम् म भत्काइिदए ।
तब इ ाएलीहरू हरेक आआफ्ना सम्पित र आआफ्ना सहर भएको ठाउँमा फक
। 2 पजुारीहरू र लवेीहरूका दलअनसुार िहजिकयाले ितनीहरूका दलहरूलाई
हरेक मािनसलाई, पजुारीहरू र लवेीहरू दवुलैाई आआफ्ना काममा लगाइिदए ।
ितनीहरूलाई होमब ल र मलेब ल चढाउन, सवेा गनर्, धन्यवाद िदन र परम भकुो
म न्दरका ढोकाहरूमा शसंा गन काम ितनले ितनीहरूलाई िदए । 3 ितनले आफ्नै
भण्डारबाट िबहान र बलेकुाका होमब लका िन म्त,अिन शबाथ,औंसी र तोिकएका
चाडहरूका िन म्त परम भकुो वस्थामा ले खएबमोिजम जटुाइिदए । 4 यसको
साथै पजुारीहरू र लवेीहरू ितनले यरूशलमेमा बस् ने मािनसहरूलाई ितनीहरूले
िदनपुन भाग दऊेन ् भनी हुकुम गरे तािक ितनीहरूले परम भकुो वस्था पालन
गन कुरामा ध् यान िदन सकुन ् । 5 हुकुम पठाउने िबि कै इ ाएलका मािनसहरूले
आआफ्ना अन् नका अगौटे फल, नयाँ दाखम , तले, मह र जिमनका सबै
उब्जनीका अगौटे फल उदारिच ले िदए । ितनीहरूले हरेक कुराका दशांश ल्याए,
जनु शस्त मा ामा भयो । 6 यहूदाका सहरहरूमा बस् ने इ ाएलका मािनसहरू र
यहूदीहरूले पिन गाईवस्त ु र भडेबा ाको दशांश, अिन परम भु आफ् ना परमशे् वरमा
अपर्ण ग रएका सबै थोकको दशांश ल्याएर थपुारे । 7 ितनीहरूले आफ्नो योगदान
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ते ो मिहनामा थपुानर् सरुु गरे, र ितनीहरूले त् यो सातौँ मिहनामा िसद्ध्याए ।
8 जब िहजिकया र ितनका अिधकारीहरू आए र ती थपुा रएका कुरा दखे,े
तब ितनीहरूले परम भु र उहाँको मािनस इ ाएललाई आिशष ् िदए । 9 तब
िहजिकयाले यी थपुा रएका कुराहरूका िवषयमा पजुारीहरू र लवेीहरूिसत सोधपछु
गरे । 10 सादोकका घरानाका धान पजुारी अजयार्हले जवाफ िदए र यसो भन,े
“मािनसहरूले परम भकुो म न्दरमा आआफ्ना भटेी ल्याएको समयदे ख हामीहरूले
खाएका छौं, र शस्त भयो र शस् त उ केा छन,् िकनिक परम भलुे आफ् ना
मािनसहरूलाई आिशष ्िदनभुएको छ । उ केाबाट यो ठुलो मा ा यहाँ छ ।” 11 तब
िहजिकयाले परम भकुो म न्दरमा भण्डारहरू तयार गनर् हुकुम गरे, र ितनीहरूले ती
तयार गरे । 12 तब ितनीहरूले आआफ्ना भटेीहरू, दशांश र परम भकुा थोकहरू
िवश् वस् ततासाथ ल्याए । ितनको िजम्मा लने अिधकृत लवेी कोनन्याह िथए, र
ितनका भाइ िशमी ितनीपिछका दो ा िथए । 13 िहजिकया राजा र परमशे् वरको
म न्दरका अिधकारी अजयार्हले िनय ु गरेका कोनन्याह र ितनका भाइ िशमीको
मातहतमा रही ितनीहरूलाई सहायता गन यहीएल, अजज्याह, नहत, असाहले,
यरीमोत, योजाबाद, एलीएल, ियस्मक्याह, महत र बनायाह िथए । 14 परम भलुाई
िदएका भटेीहरू र अपर्ण ग रएका दानहरू बाँड्नको िन म्त परमशे् वरको िन म्त
ल्याएका राजीखशुीका भटेीहरूको िजम्मा लवेी ियम्नाका छोरा पवूर् ढोकाका रक्षक
कोरेलाई िदइएको िथयो । 15 ितनको मातहतमा पजुारीहरूका सहरहरूमा अदन,
िमन्यामीन, यशेअू, शमायाह, अमयार्ह र शकन्याह िथए । ितनीहरूका महत्व
भएका र नभएका दबुै दाजभुाइलाई दल-दलअनसुार िहस्सा बाँड्ने कामको िजम्मा
ितनीहरूको िथयो । 16 आफ् ना पखुार्हरूका िववरणमा नाउँ भएका परम भकुो
म न्दरमा आफूलाई तोिकएको काममा िदनिदनै खट्ने ितन वषर् र त्यसभन्दा बढी
उमरेका सबै परुुषहरूलाई आआफ्ना दल र िजम्माअनसुार ितनीहरूले भाग बाँिडिदए
। 17 आफ्ना पखुार्हरूका िववरणमा नाउँ ले खएका पजुारीहरू अिन िबस वषर्
र त्यसभन्दा बढी उमरेका लवेीहरू सबलैाई आआफ्ना दल र िजम्माअनसुार
ितनीहरूले भाग बाँिडिदए । 18 ितनीहरूले सारा समदुाय भरका ितनका साना
बालबा लका, पत् नीहरू र छोराछोरी सबलैाई पिन समावसे गरे, िकनिक आफैलाई
श ु गनर्मा ितनीहरू िवश् वासयोग्य िथए । 19 आफ्ना सहरहरूका छेउछाउका
बस्तीहरूमा वा हरेक सहरमा बस् ने हारूनका वशंका पजुारीमध्ये सबै परुुषलाई र
लवेीहरूका आफ्ना पखुार्हरूका िववरणमा नाउँ ले खएका पजुारीहरू सबलैाई पिन
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आआफ्ना भाग िदन िवशषे मािनसहरू खटाइए । 20 िहजिकयाले यहूदाभ र नै यसो
गरे । ितनले परम भु आफ्ना परमशे् वरका द ृ ष् टमा असल, ठक र िवश् वासयोग्य
काम गरे । 21परम भकुा म न्दरको सवेाका हरेक काममा, वस्था, र आज्ञाहरूमा,
र उहाँको खोजी गन हरेक कुरा ितनले आफ्नो परूा हृदयले गरे, र ितनी सफल भए
।

32
1 यी सबै कुराहरू र यी िवश् वासयोग्य कामहरू भएपिछ, अश्शरूका राजा

सनहरेीब आए र यहूदामा पसे । िकल्ला भएका सहरहरूलाई आ मण गनर्लाई
ितनले छाउनी हाल,े जसलाई ितनले आफ्नो िन म्त कब् जा गनर् इच् छा गरे ।
2 सनहरेीब आएका िथए र यरूशलमेको िवरु य ु गन अठोट गरेका िथए भनी
जब िहजिकयालाई थाहा पाए, 3 तब ितनले सहरबािहरका मलूहरूका पानी बन्द
ग रिदन ितनले आफ्ना अगवुाहरू र आफ्ना श शाली मािनसहरूिसत सल्लाह
लए । ितनीहरूले ितनलाई त् यसो गनर् सहयोग गरे । 4 धरैे सखं्यामा मािनसहरू

एकसाथ भलेा भए र दशेको मध्यभाग भएर बग् ने सबै मलूहरू र खोलाहरू थिुनिदए
। ितनीहरूले भन,े “अश्शरूका राजाहरू यहाँ आएर िकन शस्त पानी पाउन?े”
5 िहजिकयाले साहस गरे र भ त्कएका सबै पखार्लको िनमार्ण गरे । ितनले धरहराहरू
अग् लो बनाए, र बािहरका अरू पखार्लहरू पिन त्यसै गरे । दाऊदको सहरका
टेवा िदने गाराहरू पिन ितनले सदुढृ पारे, र ितनले ठुलो सङ् ख् यामा हातहितयार र
ढालहरू बनाए । 6 ितनले मािनसहरूमािथ फौजी कमाण् डरहरू िनय ु गरे । ितनले
ितनीहरूलाई सहरको मलू ढोकाको खलु्ला ठाउँमा एकसाथ भलेा गरे र ितनीहरूसगँ
हौसलासिहत कुरा गरे । ितनलेभन,े 7“ब लया र साहिसला होओ । अश्शरूका राजा
र ितनीसगँ भएको त् यो सबै ठुलो फौज को कारणले नडराओ वा हतोत्साही नहोओ,
िकनिक हामीिसत हुनहुुने उनीहरूिसत हुनभेन् दा महान ् हुनहुुन्छ । 8 ितनीिसत
शारी रक हितहार मा छन,् तर हामीलाई सहायता गनर् र हा ो य ु गनर् हामीिसत
हा ा परम भु परमशे् वर हुनहुुन्छ ।” तब यहूदाका राजा िहजिकयाको वचनले
गदार् यहूदाका मािनसहरूले आफैलाई सान्त्वना िदए । 9 त्यसपिछ अश्शरूका राजा
सनहरेीबले यरूशलमेमा, (उनी लाकीश अगािड िथए, र उनका सबै फौज उनीिसत
िथयो) यहूदाका राजा िहजिकया र यरूशलमेमा भएका यहूदाका सबै मािनसहरूकहाँ
आफ्ना सवेकहरू पठाए । ितनले भन,े 10“अश्शरूका राजा सनहरेीब यसो भन्छन:्
यरूशलमेमा भएको घरेाबन्दी सहनलाई ितमीहरू के कुरामा भर प ररहकेा छौ?
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11 जब ‘परम भु हा ा परमशे् वरले अश्शरूका राजाको हातबाट बचाउनहुुनछे’
भनी िहजिकयाले ितमीहरूलाई भन्छन,् तब ितमीहरू बसकैे ठाउँमा ितमीहरूलाई
अिनकाल वा ितखार्ले मानर्लाई ितनले ितमीहरूलाई ममा पा ररहकेा छैनन ् र?
12आफ् ना अल्गा ठाउँहरू र आफ् ना वदेीहरू हटाएका, अिन यहूदा र यरूशलमेलाई
‘एउटै मा वदेीमा ितमीहरूले आराधना गन ुर्पछर् र त् यसमा ितमीहरूले आफ् ना
ब लदान चढाउनपुछर्,’ भन् ने िहजिकया ियनै होइनन ् र? 13 म र मरेा पखुार्हरूले
अरू दशेका सबै मािनसलाई के गरेका छौं सो ितमीहरूलाई थाहा छैन र? के
व रप रका दशेका मािनसहरूका दवेताहरूले मरेो श बाट आफ् ना दशेहरूलाई
बचाउन सकेका िथए र? 14 मरेा पखुार्हरूले पणू र् रूपले नाश गरेका जाितहरूका
दवेतामध्ये के त् यहाँ कुनै दवेता िथयो जसले मरेो हातबाट आफ्ना मािनसहरूलाई
बचाउन सक्यो? ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई मरेो श बाट िकन
बचाउनपुछर् र? 15 अब िहजिकयाले यसो भनरे ितमीहरूलाई छलमा पानर् र
ितमीहरूलाई मनाउन नदओे । ितमीहरू ितनीमािथ िवश् वास नगर, िकनिक कुनै
पिन जाित वा राज्यका दवेताले आफ्ना मािनसलाई मरेो वा मरेा पखुार्हरूका हातबाट
बचाउन सकेको छैन । ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई मरेो हातबाट कित
थोरै बचाउने छन ् र?” 16 सनहरेीबका सवेकहरूले परम भु परमशे् वर र उहाँका
सवेक िहजिकयाका िवरु मा अझै धरैे बोले । 17 परम भु इ ाएलका परमशे् वरको
िगल्ला गनर्को िन म्त समते सनहरेीबले प हरू पिन लखेे । ितनलेभन:े “जसरी अरू
दशेका जाितहरूका दवेताहरूलेआफ्ना मािनसहरूलाई मरेो हातबाट बचाउन सकेका
छैनन,् त्यसरी नै िहजिकयाका परमशे् वरले पिन आफ्ना मािनसहरूलाई मरेो हातबाट
बचाउन सक् ने छैनन ।्” 18तब उनीहरूले सहर कब्जा गनर् सकुन भ्नरे यरूशलमेको
पखार्लमा खडा हुने मािनसहरूलाई, ितनीहरूलाई ासमा पानर् र ितनीहरूलाई कष् ट
िदन उनीहरूले चक सोरले यहूदीहरूका भाषामा कराए । 19 केवल मािनसका
हातले बनाएका पथृ्वीका अरू मािनसका दवेताहरूका बारेमा उनीहरूले बोलझेैं
यरूशलमेका परमशे् वरको बारेमा पिन उनीहरूले बोले । 20 यस िवषयको कारणले
िहजिकया राजा र आमोजका छोरा यशयैा अगमव ाले ाथर्ना गरे र ितनले स्वगर्ितर
पकुारा गरे । 21 तब परम भलुे एउटा स्वगर्दतू पठाउनभुयो, जसले छाउनीमा भएका
राजाका यो ाहरू, कमाण् डरहरू र अिधकृतहरूलाई मारे । यसरी सनहरेीब आफ् नो
महुारमा बइेज् जती लएर ितनको आफ्नो दशेमा फक । जब उनी आफ्नो दवेताको
म न्दरमा पसकेा िथए, तब उनका आफ् नै छोरामध्यकेा कसलैे उनलाई तरवारले
काटेर मारे । 22 यसरी परम भलुे िहजिकया र यरूशलमेका बािसन्दाहरूलाई
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अश्शरूका राजा सनहरेीबका हातबाट र अरू सबकैा हातबाट बचाउनभुयो, र
ितनीहरूलाई चारैितरबाट आराम िदनभुयो । 23धरैे जनाले यरूशलमेमा परम भकुो
िन म्त भटेीहरू र यहूदाका राजा िहजिकयाको िन म्त बहुमलू्य उपहारहरू ल्याए,
तािक त्यो समयदे ख पिछ सबै जाितका द ृ ष् टमा ितनी उच् च पा रए । 24 ती
िदनमा िहजिकया मरणासन् न हुने गरी िबरामी भए । ितनले परम भमुा ाथर्ना
गरे, जो ितनीिसत बोल् नभुयो र ितनी िनको हुनछेन ् भनरे एउटा िचन्ह ितनलाई
िदनभुयो । 25 तर िहजिकयालाई िदइएको मदतका िन म् त ितनी परम भु ित कृतज्ञ
भएनन,् िकनिक ितनको हृदय अहङ् कारी भएको िथयो । यसलैे ितनीमािथ र
यहूदा र यरूशलमेमािथ ोध पर् यो । 26 तापिन आफ्नो हृदयको अिभमानको
िन म्त िहजिकया र यरूशलमेका बािसन्दा दवुलै े पश् चा ाप गरे, जसले गदार्
िहजिकयाको समयमा परम भकुो ोध ितनीहरूमािथ परेन । 27 िहजिकयाले धरैे
धनसम्पि र धरैे मान पाएका िथए । ितनले आफ्ना िन म्त सनु, चाँदी, बहुमलू्य
पत्थर र मसलाहरू, अिन ढालहरू र अरू दामी-दामी चीजहरू रा े भण्डारहरू
बनाए । 28 ितनीसगँ अन् न, नयाँ दाखम र तले जम् मा गन भण् डारहरू, र
सबै िकिसमका जनावरका लािग गोठहरू िथए । र ितनीिसत भडेाबा ाहरूका
गोठहरू पिन िथए । 29 यसको साथमा ितनीसगँ सहरहरू र सस्त बथान र
बगालहरू पिन िथए, िकनिक परमशे् वरले ितनलाई धरैे धनसम्पि िदनभुएको िथयो
। 30 गीहोन नदीको मािथल्लो महुानलाई थनु् ने र त् यसलाई दाऊदको सहरको
प श् चमप िसधा ल्याउने िहजिकया पिन ियनै िथए । आफ् ना सब प रयोजनामा
िहजिकया सफल भए । 31 तापिन दशेमा दे खएको आश् चयर्का िचन्हको िवषयमा
जानकारहरूका बारेमा श् नहरू सोध् नलाई बिेबलोनका शासकहरूले पठाएका
राजदतूहरूका सम् बन् धमा ितनको जाँच गनर् र ितनको हृदयका सबै कुरा प ा लगाउन
परमशे् वरले ितनलाई छोड्नभुयो । 32 िहजिकयाको बारेमा अन्य कुराहरू, ितनका
करारका बफादर कामहरूसमतेका कुरा, आमोजका छोरा यशयैा अगमव ाको
दशर्न र यहूदा र इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ती ले खएका तपाईंले
पाउनहुुन् छ । 33 िहजिकया आफ्ना पखुार्हरूिसत सतु,े र ितनीहरूले दाऊदका
सन्तानहरूका िचहानहरू भएको डाँडामा ितनलाई गाडे । ितनको मतृ्यमुा सारा यहूदा
र यरूशलमेका मािनसहरूले ितनलाई ासमुन कट गरे । ितनको ठाउँमा ितनका
छोरा मनश्शे राजा भए ।
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33
1 मनश्शलेे राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी बा वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा

पचपन् न वषर् राज्य गरे । 2 ितनले परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूका सामनु् नबेाट
धपाउनभुएका जाितहरूका िघनलाग्दा चालहरूमा िहडंरे ितनले परम भकुो द ृ ष् टमा
जे खराब िथयो, त्यही गरे । 3 ितनका िपता िहजिकयाले नाश गरेका डाँडाका
थानहरू ितनले फे र बनाए, र ितनले बाल दवेताहरूका िन म्त वदेीहरू खडा
गरे, अशरेाका खम्बाहरू बनाए, र ितनले आकाशका सबै ताराका साम ु िनहुरे
र ितनको पजुा गरे । 4 “यरूशलमेमा नै मरेो नाउँ सदासवर्दा रहनछे” भनरे
परम भलुे आज्ञा िदनभुए तापिन मनश्शलेे परम भकुो म न्दरमा वदेीहरू बनाए ।
5 ितनले आकाशका सारा ताराहरूका िन म्त परम भकुो म न्दरका दवुै चोकमा
वदेीहरू बनाए । 6 ितनले आफ्ना छोराहरूलाई बने-िहन् नोमको बसेीमा आगोमा
िहडं्न लगाए । ितनले टुनामनुा गरे, जोखना हरेे, मन् तन् गरे र मतृहरूसगँ कुरा
गनहरू र आत्माहरूसगँ कुरा गनहरूिसत सल्लाह लए । मनश्शलेे परम भकुो
द ृ ष् टमा धरैे दषु् ट काम गरे र ितनले उहाँलाई रस उठाए । 7 ितनले बनाएको
खोपकेा मिूतर्लाई ितनले परमशे् वरको म न्दरिभ राखे । यस म न्दरको िवषयमा
परम भलुे दाऊद र ितनका छोरा सोलोमनिसत बोल् नभुएको िथयो । गहाँले यसो
भन् नभुएको िथयोः “मलैे इ ाएलका सबै कुलमध्ये चनुकेो यो म न्दर र यरूशलमेमा
म सदासवर्दाको िन म्त मरेो नाउँ रा छुे । 8 इ ाएलका मािनसहरूले मरेा सबै आज्ञा
मानरे मरेो दास मोशामाफर् त ् मलै े ितनीहरूलाई िदएका सबै व् यवस् था, िविधहरू
र आदशेहरू होिसयारसाथ पालन गरे भन,े मलैे ितनीहरूका पखुार्हरूलाई िदएको
दशेबाट ितनीहरूलाई म फे र पर हटाउनछैेन ँ ।” 9 परम भलुे इ ाएलको सामनु् ने
नाश गन ुर्भएका जाितहरूले भन्दा पिन धरैे दषु् ट काम गनर् मनश्शलेे यहूदा र
यरूशलमेका बािसन्दाहरूलाई अगवुाइ गरे । 10 मनश्शे र ितनका मािनसहरूिसत
परम भु बोल्नभुयो, तर ितनीहरूले ध् यान नै िदएनन ् । 11 यसलैे परम भलुे
ितनीहरूका िवरु मा अश्शरूका राजाका फौजका कमाण् डरहरू ल्याउनभुयो, जसले
मनश्शलेाई साङ्लाले बाँध,े हतकडीहरू लगाए र ितनलाई बिेबलोनमा लएर गए
। 12 जब मनश्शे कष् टमा परे, तब ितनले परम भु आफ्ना परमशे् वरलाई खोज,े र
आफ्ना पखुार्हरूका परमशे् वरकहाँ अत्यन्तै िवन भएर झकेु । 13 ितनले उहाँसगँ
ाथर्ना गरे । अिन ितनले परमशे् वरसगँ िबन्ती चढाए र परमशे् वरले ितनलाई

यरूशलमेमा ल् याएर फे र राजा बनाउनभुयो । तब मनश्शलेे परम भु नै परमशे् वर
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हुनहुुन् छ भनी जाने । 14 त्यसपिछ मनश्शलेे बसेीको गीहोनको प श् चमप दे ख
माछा ढोकासम्म दाऊदको सहरका बािहरको पखार्ल बनाए । ितनले ओफेल डाँडा
घरेे र त्यो पखार्ल धरैे अल्गो बनाए । ितनले यहूदाका िकल्ला भएका सबै सहरमा
साहसी फौजका कमाण् डरहरू पिन खटाइिदए । 15 ितनले िवदशेी दवेताहरू र
खोपरे बनाएका मिूतर् परम भकुो म न्दरबाट हटाए, र परम भकुो म न्दरको डाँडा
र यरूशलमेमा ितनी आफैले बनाएका सबै वदेी पिन हटाइिदए र ितनले ती सबलैाई
सहरबाट बािहर फ्याँिकिदए । 16 ितनले परम भकुो वदेीको पनुिनमार्ण गरे र
त्यसमा मलेब ल र धन्यवाद ब ल चढाए । ितनले यहूदालाई परम भु इ ाएलका
परमशे् वरको सवेा गन ूर् भनी हुकुम िदए । 17 तापिन मािनसहरूले डाँडाका थानहरूमा
ब लदानहरू चढाउँदरैह,े तर परम भु ितनीहरूका परमशे् वरको िन म्त मा ै चढाए
। 18 मनश्शकेो राजकालका अरू िवषयहरू, आफ् नो परमशे् वरमा ितनले चढाएको
ाथर्ना र परम भु इ ाएलका परमशे् वरको नाउमँा दश हरूले ितनलाई बोलकेा

वचनहरू, हरे, ती इ ाएलका राजाहरूका इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन ्
। 19 त् यो वणर्नमा, ितनको ाथर्ना र परमशे् वर कसरी त् यसबाट चल् नभुयो भन् ने
कुराको इितहास छ । ितनलेआफैलाई िवन तलु्याउन ुअिग ितनले गरेका सबै पाप र
अिवश् वासका काम, ितनले बनाएका डाँडाका थानहरू र अशरेाका खम्बा र मिूतर्हरू
— पिन यी सबै दश हरूका इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन ् । 20 यसरी
मनश्शे आफ्ना पखुार्हरूिसत सतु,े र ितनीहरूले ितनलाई ितनको आफ्नै महलमा
गाडे । ितनको ठाउँमा ितनका छोरा अमोन राजा भए । 21 अमोनले राज्य गनर् सरुु
गदार् ितनी बाइस वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा दईु वषर् राज्य गरे । 22 ितनका
िपता मनश्शलेे गरेझैं ितनले परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो, त्यही गरे । ितनले
आफ्ना िपता मनश्शलेे बनाएका सबै मिूतर्मा ब लदान चढाए र ितनको पजुा गरे ।
23 आफ्ना िपता मनश्शलेे गरेझैं ितनले परम भकुो सामनु् ने आफैलाई िवन पारेनन ्
। यसरी ितनी झन ्बढी अनाज्ञाकारी भए । 24 ितनका सवेकहरूले ितनको िवरु मा
षड ्यन् रच,े र ितनको आफ्नै महलमा ितनलाई मारे । 25 तर दशेका मािनसहरूले
राजा अमोनको िवरु मा षड ्यन् गन सबलैाई मारे, र ितनको छोरा योिशयाहलाई
ितनको ठाउँमा ितनीहरूले राजा बनाए ।

34
1 योिशयाहले राज्य सरुु गदार् ितनी आठ वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा
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एकितस वषर् राज्य गरे । 2 ितनले परम भकुो द ृ ष् टमा जे असल िथयो, सो गरे,
र आफ्ना पखुार् दाऊदका चालमा िहडंे र दािहने वा दे िेतर फकनन ् । 3 िकनिक
ितनको राजकालको आठौँ वषर्मा, ितनी सानै छदँा नै ितनले आफ्ना पखुार् दाऊदका
परमशे् वरलाई खोज्न सरुु गरे । बा ौँ वषर्मा ितनले यहूदा र यरूशलमेमा भएका
डाँडाका थानहरू र अशरेा दवेीका खम्बाहरू र खोपरे बनाएका र ढलौटे मिूतर्हरू
हटाउन सरुु गरे । 4 मािनसहरूले ितनको उप स् थितमा बाल दवेताहरूका वदेीहरू
भत्काए । ितनमािथ भएका धपू वदेीहरूलाई ितनले टु ा-टु ा पारे । ितनले अशरेा
दवेीका खम्बाहरू र मिूतर्हरू र ितमाहरू धलुो टु ा-टु ा पारेर धलुोिपठो बनाए
। ितनलाई ब लदान चढाउने मािनसहरूका िचहानहरूमा त्यो धलुो छ रिदए ।
5 ितनका पजुारीहरूका हड् डी पिन ितनीहरूकै वदेीहरूमा ितनले जलाइिदए । यसरी
ितनले यहूदा र यरूशलमेलाई श ु पारे । 6 ितनले मनश्श,े ए ाइम, िशिमयोन र
नप् तालीसम्मका सहरहरू र ितनका व रप रका भग् नावशषेहरूमा पिन त्यसै गरे ।
7 ितनले वदेीहरू भत्काए, अशरेा दवेीका खम्बाहरू र ढालरे बनाएका मिूतर्हरूलाई
धलुोिपठो पारे, र इ ाएलको दशेभ र नै भएका धपूका वदेीहरूलाई ितनले टु ा-
टु ा पारे । त्यसपिछ ितनी यरूशलमेमा फक । 8 योिशयाहले दशे र म न्दर श ु
पा रसकेपिछ, ितनले आफ्नो राज्य कालको अठारौँ वषर्मा असल्याहका छोरा
शापान, सहरका गभनर्र मासयेाह र राज्यका लखेापाल योआहाजका छोरा योआलाई
परम भु ितनका परमशे् वरको म न्दर मरम्मत गनर् पठाए । 9 ितनीहरू धान पजुारी
िह ल्कयाहकहाँ गए र रक्षकको काम गन लवेीहरूले मनश्श,े ए ाइम र इ ाएलका
बाँकी रहकेा सबै मािनसहरू र यहूदा, बने्यामीन र यरूशलमेका सबै बािसन्दाबाट
जम्मा गरेर ल् याएका रुिपयाँपसैा ितनलाई िजम्मा िदए । 10 परम भकुो म न्दरमा
काम गनहरूका सपु रबके्षण गनहरूका हातमा ितनीहरूले त्यो पसैा िदए । ती
मािनसहरूले म न्दरको मरम्मत र त्यसलाई पनुिनमार्ण गन कामदारहरूका ज् याला
ितरे । 11 िसकम हरू र डकम हरूलाई काटेका ढुङ्गाहरू र नाल-द लनहरू र
यहूदाका कुनै राजाहरूले ढा लिदएका द लनहरू बनाउनलाई काठहरू िकन् नलाई
ितनीहरूले पसैा िदए । 12 यी मािनसहरूले िवश् वासयोग्य रूपले काम गरे । मरारी
वशंका लवेीहरू यहत र ओबिदया, अिन कहातको वशंका जक रया र मशलु्लामले
ितनीहरूका रेखदखे गरे । सङ्गीतमा िनपणु अन्य सबै लवेीले कामदारहरूलाई
िनदशन िदए । 13 यी लवेीहरू िनमार्ण सामा ी बोक् नहेरू र अन्य हरेक काम गन
मािनसहरूका िनरीक्षकहरू िथए । ितनीमध्ये कोही सिचव, कोही शासकहरू र
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ढोकाका रक्षकहरू िथए । 14 ितनीहरूले परम भकुो म न्दरमा ल्याएका रुिपयाँपसैा
बािहर िनकाल्दा िह ल्कयाह पजुारीले मोशा ारा िदएको परम भकुा वस्थाको
पसु्तक भे ाए । 15 िह ल्कयाहले सिचव शापानलाई भन,े “मलैे परम भकुो
म न्दरमा वस्थाको पसु्तक भे ाएको छु ।” िह ल्कयाहले त्यो पसु्तक शापानकहाँ
ल्याए । 16 शापानले त्यो पसु्तक राजाकहाँ ल्याए, र यसो भनरे ितनलाई िववरण
पिन िदए, “तपाईंका सवेकहरूलाई िजम् मा िदइएका सबै काम ितनीहरूले ग ररहकेा
छन ् । 17 ितनीहरूले परम भकुो म न्दरमा पाइएको रुिपयाँपसैा खाली गरेका छन ्
र ितनीहरूले त् यो िनरीक्षकहरू र कामदारहरूका हातमा िदएका छन ्।” 18 सिचव
शापानले राजालाई भन,े “पजुारी िह ल्कयाहले मलाई एउटा पसु्तक िदएका छन ्
।” त्यसपिछ शापानले त्यो पसु्तक राजालाई पढरे सनुाए । 19 यस् तो भयो, जब
राजाले वस्थाको पसु्तकमा ले खएका कुरा सनुे तब ितनले आफ्ना लगुा च्याते ।
20 ितनले िह ल्कयाह, शापानका छोरा अहीकाम, मीकाका छोरा अब्दोन, सिचव
शापान र राजाका आफ्नै सवेकलाई यस्तो आज्ञा िदए, 21 “जाओ र मरेो िन म्त,
अिन इ ाएल र यहूदामा अझै बाँकी रहकेाहरूका िन म्त त्यस पसु्तकमा ले खएका
कुराका कारणले परम भकुो इच्छा खोज । यो सा ै ठुलो छ, परम भकुो ोध
हामीमािथ खन् याइएको छ । सा ै ठुलो छ िकनभने हा ा पखुार्हरूले यस पसु्तकमा
ले खएका सबै कुरा पालन गनर्को िन म्त यसको वचन सनुकेा छैनन ्।” 22 यसलैे
िह ल्कयाह र राजाले हुकुम गरेका मािनसहरू राजमहलको लगुाफाटो हरेचाह गन
हसराका नाित तोखतका छोरा शल्लमूकी पत् नी अगमवािदनी हुल्दाकहाँ सोधपछु
गनर्लाई गए (ितनी यरूशलमेको दो ो िजल्लामा ब स्थन)्, र ितनीहरूले ितनीसगँ
यसरी कुरा गरे । 23 ितनले ितनीहरूलाई भिनन,् “परम भु इ ाएलका परमशे् वर
यो भन् नहुुन् छ: ितमीहरूलाई मकहाँ पठाउने मािनसलाई भन, 24 ‘परम भु यसो
भन् नहुुन् छ: हरे,् मलैे यहूदाका राजाको सामनु् ने पढकेो पसु्तकमा ले खएका सबै
सरापहरू यो ठाउँ र त्यसका मािनसहरूमािथ ल्याउन लागकेो छु । 25 यस्तो हुनछे
िकनिक ितनीहरूले मलाई त्यागकेा छन,् र अरू दवेताहरूलाई धपू बालकेा छन,् र
ितनीहरूका हातले बनाएका सबै कुराले मलाई रस उठाएका छन,् यसकैारण मरेो

ोध यस ठाउँमािथ खन्याइने छ, र यो िनभाइने छैन’ । 26 तर ितनले के गन ुर्पछर्
भनरे परम भलुाई सोधपछु गनर् ितमीहरूलाई पठाउने यहूदाका राजालाई यही कुरा
भिनदओे, ‘तपाईंले सनु् नभुएको वचनको िवषयमा परम भु इ ाएलका परमशे् वर
यसो भन् नहुुन् छ: 27 तरेो हृदय नरम भएको हुनाल,े र परमशे् वरले यो ठाउँ र यसका
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बािसन् दाहरूका िवषयमा भनकेा कुरा सनुरे उहाँको साम ु त ँ िवन भएको हुनाल,े र
तैंले आफूलाई मरेो साम ु त ँ िवन पारेको र आफ्ना लगुा च्यातकेो र मरेो उप स्थितमा
रोएको हुनाल,े मलैे तरेो िबन् ती सनुकेो छु— यो परम भकुो घोषणा हो— 28हरे,् तरेा
पखुार्हरूसगँै तलँाई म जम्मा गनछु । त ँ शा न्तिसत आफ् नो िचहानमा गािडनछेस,् र
यस ठाउँ र यसका बािसन्दामािथ मलैे ल् याउने कुनै पिन सवर्नाश तरेा आखँाले दखे् ने
छैनन’् ।” ती मािनसहरूले यो सन्दशे राजाकहाँ परु् याए । 29 त्यसपिछ राजाले
दतूहरू पठाए र यहूदा र यरूशलमेका सबै धमर्-गरुुहरूलाई भलेा गराए । 30 तब
राजा र ितनीसगँ भएका यहूदाका मािनसहरू, यरूशलमेका बािसन्दाहरू, पजुारी र
लवेीहरू, साना-ठुला जम्मै मािनसहरूसगँ ितनी परम भकुो म न्दरमा उक्लरे गए
। तब परम भकुो म न्दरमा फेला परेको करारको पसु्तकका सबै वचन ितनीहरूले
सनु् ने गरी ितनले पढे । 31 राजा आफ्नो स्थानमा खडा भए र परमशे् वरलाई प ाउन
र उहाँका आज्ञा, िनयम, र िविधहरू आफ्नो सारा हृदय र ाणले पालन गन, र यस
पसु्तकमा ले खएका करारका वचनहरू परूा गन बाचा परम भकुो सामनु् ने गरे ।
32 ितनले यरूशलमे र बने्यामीनमा उप स्थत भएका सबलैाई त्यो करार अनसुार
िहडं्न लगाए । यरूशलमेका बािसन्दाहरूले परमशे् वर, ितनीहरूका पखुार्हरूका
परमशे् वरको करारअनसुार काम गरे । 33 योिशयाहले इ ाएलका मािनसहरूका
सारा इलाकाबाट सबै घिृणत कुराहरू हटाइिदए । ितनले इ ाएलमा बस् ने सबलैाई
परम भु आफ्ना परमशे् वरको आराधना गनर् लगाए । ितनी बाँचञु्जले परम भु
आफ् ना पखुार्हरूका परमशे् वरको अनसुरण गनर् ितनीहरूले छोडनेन ्।

35
1 योिशयाहले परम भकुो िन म्त यरूशलमेमा िनस्तार-चाड मनाए, र ितनीहरूले

पिहलो मिहनाको चौधौँ िदनमा िनस्तार-चाडको थमुा मारे । 2 ितनले पजुारीहरूलाई
आआफ्नो स्थानमा राखे र परम भकुा म न्दरको सवेा गनर् ितनीहरूलाई ोत्साहन
िदए । 3 ितनले परम भमुा समिपर्त भएका र सारा इ ाएललाई िसकाउने
लवेीहरूलाई भन,े “इ ाएलका राजा दाऊदका छोरा सोलोमनले िनमार्ण गरेको
म न्दरमा पिव सन्दकूलाई राख । अबदे ख फे र त्यसलाई आफ्नो काँधमा
नबोक । अब परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको आराधना गर र उहाँको मािनस
इ ाएलको सवेा गर । 4 इ ाएलका राजा दाऊद र ितनका छोरा सोलोमनले
िदएका ल खत िनदशनहरू पालन गद आआफ् ना पखुार्का घरानाहरू र आआफ् ना
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िवभाजनहरूअनसुार आफूलाई सङ्ग ठत गराओ । 5 ितमीहरूका दाजभुाइका
पखुार्का घरानाहरूका िवभाजनहरू, मािनसहरूका वशं र लवेीहरूको पखुार्का
प रवारहरूका आफ्ना िवभाजनहरूअनसुार पिव स्थानमा खडा होओ । 6 िनस्तार-
चाडको थमुाहरू मार, आफैलाई श ु गर, मोशा ारा परम भलुे िदनभुएको वचन
पालन गरेर ितमीहरूका दाजभुाइका िन म्त थमुाहरू तयार पार ।” 7 योिशयाहले
िनस्तार-चाड ब लदानमा सबै मािनसहरूको िन म्त ितस हजार भडेा र पाठा िदए
। ितनले तीन हजार साँढे पिन िदए । यी सबै राजाका सम्पितबाट िदइएका िदए
। 8 मािनसहरू, पजुारीहरू र लवेीहरूका िन म्त ितनका अगवुाहरूले राजीखशुी
दान िदए । परम भकुो म न्दरका आिधका रक शासकहरू िह ल्कयाह, जक रया
र यहीएलले पजुारीहरूलाई िनस्तार-चाडको िन म्त दईु हजार छ सय ससाना
पश ु र तीन सय साँढे िदए । 9 अिन लवेीहरूलाई चािहं कोनन्याह र ितनका
भाइहरू शमायाह र नतनले, अिन लवेीहरूका नायकहरू हशब्याह, यहीएल र
योजाबादले पाँच हजार ससाना पश ु र पाँच सय साँढे िदए । 10 यसलैे सवेाको
तयारी भयो, र पजुारीहरू आआफ्नो स्थानमा अिन लवेीहरूचािहं आआफ्नो
दलअनसुार राजाको हुकुमबमोिजम खडा भए । 11 ितनीहरूले िनस्तार-चाडका
थमुाहरू मारे, अिन लवेीहरूका हातबाट रगत लएर पजुारीहरूले वदेीमा रगत
छक, र लवेीहरूले ती थमुाहरूका छाला काढे । 12 ितनीहरूले मोशाको पसु्तकमा
ले खएबमोिजम मािनसले परम भलुाई होमब लहरू चढाउन भ्नी पखुार्का घरानाका
िवभाजनअनसुार िवतरण गनर्लाई ितनीहरूले ती छुट् याए । साँढहेरूका पिन
ितनीहरूले त्यसै गरे । 13 ितनीहरूले िनदशनको अनसुरण गरेर िनस्तारका थमुाहरू
आगोमा पोले । पिव भटेीलाई ितनीहरूले खड्कँुला, कराही र ताप्केमा उिसन,े
र ितनीहरू तरुुन् तै ती मािनसहरूमा बाँिडिदए । 14 त्यसपिछ हारूनका वशंका
पजुारीहरू साँझसम्मै होमब ल र बोसो चढाउनमा स्त भएका हुनाले ितनीहरूले
आफ्ना िन म्त र पजुारीहरूका िन म्त ब लदान तयार गरे । यसरी लवेीहरूले आफ्ना
लािग र हारूनको वशंका पजुारीहरूका िन म्त ब लदान तयार गरे । 15 आसापका
सन्तानहरू, गायकहरू, दाऊद, आसाप, हमेान र राजाका दश यदतूनू र रक्षकहरूले
िनदशन िदएबमोिजम आआफ्ना स्थानमा िथए । ितनीहरूले आफ्नो ठाउँ छोड्नपुरेन
िकनिक ितनीहरूका दाजभुाइ लवेीहरूले ितनीहरूका िन म्त तयारी गरे । 16 यसलैे
यो समयमा योिशयाह राजाको हुकुमअनसुार िनस्तार-चाड मान् न र परम भकुो
वदेीमा होमब ल चढाउनका िन म्त परम भकुो परूा सवेा सन् चालन ग रयो ।
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17उप स्थत भएका इ ाएलका मािनसहरूले त्यस बलेा िनस्तार-चाड मनाए, र सात
िदनसम्म अखिमरी रोटीको चाड मनाए । 18 शमएूल अगमव ाको समयदे ख
यता यस कारले िनस्तार-चाडको उत् सव इ ाएलमा किहल्यै मनाइएको िथएन,
न त पजुारीहरू, लवेीहरू र यरूशलमेका बािसन्दाहरूसगँ उप स्थत भएका सबै
यहूदा र इ ाएलका साथमा योिशयाहले मानझेैं इ ाएलका अरू कुनै राजाहरूले
किहल्यै यस्तो िकिसमले िनस्तार-चाड मानकेा िथए । 19योिशयाहका राजकालको
अठारौँ वषर्मा यो िनस्तार-चाड मनाइएको िथयो । 20 योिशयाहले यसरी म न्दरका
सबै कामहरू िमलाइसकेपिछ िम दशेका राजा नकेो य ू े टस नदीको िकनारको
ककर् मीशको िवरु आ मण गनर् िनस्के, र योिशयाह ितनको िवरु मा य ु गनर् गए
। 21 तर नकेोले यसो भनरे ितनीकहाँ राजदतूहरू पठाए, “ए यहूदाका राजा,
मरेो तपाईंसगँ के सरोकार छ? आज म तपाईंको िवरु मा आएको होइन, तर म
जनु घरानासगँ य ु ग ररहकेो छु त्यसको िवरु आएको छु । परमशे् वरले मलाई
चाँडो गनर् आदशे िदनभुएको छ । यसलैे परमशे् वरलाई बाधा िदने कामबाट टाढा
रहनहुोस,् जो मसगँ हुनहुुन्छ, न ता उहाँले तपाईंलाई नाश गन ुर्हुनछे ।” 22 तापिन
योिशयाह ितनीबाट फिकर् न माननेन ् । ितनले उनको िवरु य ु गनर् भषे बदले ।
आफू परमशे् वरको आज्ञा ारा आएको हो भन् ने नकेोको वचन ितनले सनुनेन ् ।
यसलैे ितनी मिग ोको बसेीमा य ु गनर् गए । 23 धनधुार्रीहरूले योिशयाह राजालाई
हान,े र राजाले आफ्ना सवेकहरूलाई भन,े “मलाई बािहर लजैाओ, िकनिक मलाई
गम् भीर चोट लागकेो छ ।” 24 यसलैे ितनका सवेकहरूले ितनलाई रथबाट उठाए
र ितनलाई अक रथमा चढाए । ितनीहरूले ितनलाई यरूशलमेमा ल्याए, जहाँ
ितनी मरे । ितनका पखुार्हरूको िचहानहरूमा ितनलाई गािडयो । सारा यहूदा र
यरूशलमेले ितनको िन म्त शोक मनाए । 25यिमर्याले योिशयाहको िन म्त िवलापका
गरे । सबै परुुष र स् ी गायकले आजको िदनसम्म योिशयाहको बारेमा िवलाप
गछर्न ् । यी गीतहरू इ ाएलमा परम्पराको रूपमा रहकेा छन ् । हरे, ितनलाई
िवलापको गीतहरूमा ले खएका छन ् । 26 योिशयाहको बारेमा अन्य कुराहरू, र
ितनले परम भकुो वस्थामा ले खएअनसुार गरेका आज्ञापालनका असल कामहरू
— 27 अिन ितनका कामहरू सरुुदे ख अन्त्यसम्मै यहूदा र इ ाएल राजाहरूका
इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन ्।

36
1 त्यसपिछ दशेका मािनसहरूले योिशयाहका छोरा यहोआहाजलाई लए र
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यरूशलमेमा ितनका बबुाको ठाउँमा ितनलाई राजा बनाए । 2 यहोआहाजले राज्य
सरुु गदार् ितनी तइेस वषर्का िथए, र ितनले यरूशलमेमा तीन मिहना राज्य गरे ।
3 िम दशेका राजाले यरूशलमेमा ितनलाई हटाए, र दशेमािथ एक सय तोडा चाँदी
र एक तोडा सनुको ज रवाना लगाए । 4 िम दशेका राजाले यहोआहाजका भाइ
एल्याकीमलाई यहूदा र यरूशलमेमािथ राजा तलु्याए (र ितनको नाउँ यहोयाकीममा
बदली गरे) । तब नकेोले ितनका दाजु यहोआहाजलाई िम दशेमा लगे ।
5यहोयाकीमले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी प च् चस वषर्का िथए, र ितनले यरूशलमेमा
एघार वषर् राज्य गरे । ितनले परम भु आफ्ना परमशे् वरको द ृ ष् टमा जे खराब
िथयो, त्यही गरे । 6 त्यसपिछ बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरले ितनलाई आ मण
गरे र ितनलाई बिेबलोनमा लानलाई ितनलाई साङ्लाले बाँध े । 7 नबकूदनसेरले
परम भकुो म न्दरका केही सामानहरू पिन बिेबलोनमा लगे र ितनले ती बिेबलोनको
आफ्नै दरबारमा राखे । 8 यहोयाकीमको राजकालका अरू घटनाहरू, र ितनले
गरेका िघनलाग्दा कामहरू, र ितनको िवरु पाइएका कुराहरू यहूदा र इ ाएलका
राजाहरूका इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन ।् त्यसपिछ ितनको ठाउँमा ितनका
छोरा यहोयाकीन राजा भए । 9 यहोयाकीन ले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी आठ वषर्का
िथए । ितनले यरूशलमेमा तीन मिहना दश िदन राज्य गरे । ितनले परम भकुो
द ृ ष् टमा जे कुरो खराब िथयो, त्यही गरे । 10 बसन्त ऋतमुा राजा नबकूदनसेरले
मािनसहरू पठाएर परम भकुो म न्दरका मलू्यवान सामानहरूको साथमा ितनलाई
बिेबलोनमा ल्याए, र ितनका आफन्त िसदिकयाहलाई यहूदा र यरूशलमेमािथ राजा
तलु्याए । 11 िसदिकयाहले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी एक् काइस वषर्का िथए । ितनले
यरूशलमेमा एघार वषर् राज्य गरे । 12 ितनले परम भु ितनका परमशे् वरको द ृ ष् टमा
जे खराब िथयो त्यही गरे । परम भकुो वचन बोल्ने यिमर्या अगमव ाको साम ु
ितनले आफैलाई िवन पारेनन ् । 13 परमशे् वरको नाउमँा ितनलाई शपथ खवुाउने
राजा नबकूदनसेरसगँ पिन ितनले िब ोह गरे । तर िसदिकयाहले परम भु इ ाएलका
परमशे् वरितर फिकर् आउने कुराको िवरु ितनी हठी भए र आफ्नो हृदय कठोर पारे
। 14 यसबाहके अरू जाितहरूका सबै िघनलाग्दा कामका अनसुरण गरेर परम भलुे
यरूशलमेमा पिव गन ुर्भएको उहाँको म न्दरलाई अपिव पारेर पजुारीहरू र
मािनसहरूका सबै अगवुाहरू अत्यन्तै िवश् वासघाती भए । ितनीहरूले परम भलुे
यरूशलमेमा पिव गन ुर्भएको म न्दरलाई अपिव पारे । 15 परम भु ितनीहरूका
पखुार्हरूका परमशे् वरले ितनीहरूलाई आफ्ना दतूहरू ारा घ रघ र वचन िदनभुयो,
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िकनभने आफ्ना मािनस र आफ्नो वासस्थानमािथ उहाँले दया गन ुर्भयो । 16 तर
परम भकुो ोध उहाँका मािनसहरूमािथ नपरुञ्जले र सहायता आउने बाटो बन्द
हुनगेरी ितनीहरूले उहाँका दतूहरूको िगल्ला गरे, उहाँको वचनहरूको िनन्दा गरे
र उहाँका अगमव ाहरूलाई हाँसोमा उडाए । 17 यसलैे परमशे् वरले ितनीहरूका
िवरु मा कल्दीका राजालाई ल्याउनभुयो, जसले पिव स्थानिभ ै ितनीहरूका जवान
मािनसहरूलाई तरवारले मारे, र जवान मािनसहरू, कन् याहरू, व ृ हरू वा कपाल सतेै
फुलकेाहरू कसलैाई पिन ितनले छोडनेन ्। परमशे् वरले ती सबलैाई ितनको हातमा
स ु म्पिदनभुयो । 18परमशे् वरको म न्दरका सानाठूला सबै भाँडा र परम भकुो म न्दर
र राजा र ितनका अिधकारीहरूका दामीदामी थोकहरू सबै ितनले बिेबलोनमा लगे
। 19 उनीहरूले परम भकुो म न्दर जलाइिदए, र यरूशलमेको पखार्ल भत्काइिदए,
सहरका सबै महलहरू जलाइिदए, र त्यहाँ भएका सबै सनु्दर कुरा नष् ट गरे
। 20 तरवारबाट उम्केकाहरूलाई राजाले कैद गरेर बिेबलोनमा लगे । ितनीहरू
फारसको शासनमा नआउञ्जले उनका र उनका छोराहरूका दास-दासी भए ।
21 यिमर्या अगमव ा ारा बो लएको परम भकुो वचन परूा हुनलाई, दशेले आफ्नो
शबाथको िब ामको आनन्द न लउञ्जलेसम्म यसो भयो । यसरी नै स री वषर्
परूा नगञु्जले र िव ामको परूा समय नकाटुञ्जले नाश भएको सबै समयभ र नै
दशेले शबाथको िव ाम पालन गदर ो । 22 फारसका राजा कोरेसको पिहलो
वषर्मा यिमर्या ारा भिनएको परम भकुो वचन परूा हुन परम भलुे फारसका राजाको
आत्मालाई ोत्सािहत पान ुर्भयो, तािक उनले आफ्नो सा ाज्यभ र एउटा घोषणा
िनकाले र त्यसलाई लखे् ने काम पिन गरे । ितनले यसो भन:े 23 “फारसका
राजा कोरेस यसो भन्छन:् परम भु स्वगर्का परमशे् वरले पथृ्वीका सबै राज्य मलाई
िदनभुएको छ । उहाँले मलाई यहूदाको यरूशलमेमा उहाँको िन म्त एउटा म न्दर
बनाउन आज्ञा गन ुर्भएको छ । उहाँका सबै मािनसध्यबेाट जो-जो अिहले यहाँ छौ,
परम भु आफ् ना परमशे् वर ितमीहरूसगँ रहनभुएको होस ् । त्यो आफ् नो दशेमा
यरूशलमेमा जाओस ्।”
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