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२ राजाहरूको पसु्तक
1आहाबको मतृ्यपुिछ मोआब इ ाएलको िवरु मा बागी भयो । 2 तब अहज्याह

साम रयामा मािथल्लो कोठाको झ्यालबाट तल खसे र घाइते भए । यसलैे ितनले
सन्दशेवाहकहरू पठाए र ितनीहरूलाई भने , “जाओ र यस चोटबाट म िनको
हुन्छु िक हुन् न ए ोनको दवेता बाल-िजबबलाई सोध ।” 3 तर परम भकुा दतूले
ितश्बी ए लयालाई भन,े “उठ, र साम रयाका राजाका सन्दशेवाहकहरूलाई भटे्न
जाऊ, अिन ितनीहरूलाई सोध, 'के इ ाएलमा कुनै परमशे् वर नभएको हुनाले
ितमीहरू ए ोनको दवेता बाल-िजबबिसत सल्लाह लन जाँदछैौ ? 4 त्यसकारण
परम भु भन् नहुुन् छ, “ त ँ उक् लकेो त् यो मािथको ओ ानबाट त ँ तल आउनछैेनस ्
। बरु, त ँ िनश् चय नै मनछस'् ।” तब ए लया गए । 5 जब सन्दशेवाहकहरू
अहज्याहकहाँ फक तब ितनले ितनीहरूलाई सोध,े “ितमीहरू िकन फकका छौ ?”
6 ितनीहरूले ितनलाई भन,े “एक जना मािनस हामीलाई भटे्न आए जसले हामीलाई
भन,े 'ितमीहरूलाई पठाउने राजाकहाँ फक जाऊ र ितनलाई भन, “परम भु यसो
भन् नहुुन्छः 'के इ ाएलमा कुनै परमशे् वर नभएको हुनाले ितमीहरू ए ोनको दवेता
बाल-िजबबिसत सल्लाह लन जाँदछैौ ? त्यसकारण त ँ उक् लकेो त् यो मािथको
ओ ानबाट त ँ तल आउनछैेनस ् । बरु, त ँ िनश् चय नै मनछस'् ।” 7 अहज्याहले
आफ्ना सन्दशेवाहकहरूलाई भन,े “ितमीहरूलाई भटे्न आउने र यी कुराहरू भन् ने
मािनस कस् तो िकिसमको िथयो ?” 8 ितनीहरूले ितनलाई जवाफ िदए, “ितनले
रौँका लगुा लगाएका िथए, र आफ्नो कम्मरमा छालाको पटेी बाँधकेा िथए ।”
त्यसलैे राजाले भन,े “ितनी त ितश्बी ए लया हुन ् ।” 9 तब राजाले पचास जना
िसपाहीसगँै एक जना कप् तानलाई ए लयाकहाँ पठाए । कप् तान ए लयाकहाँ गए
जहाँ ितनी डाँडाको टाकुरामा बिसरहकेा िथए । कप् तानले ितनलाई भन,े “हे
परमशे् वरका मािनस, राजाले भन् नभुएको छ, 'तल आउनहुोस'् ।” 10 ए लयाले
कप् तानलाई भन,े “म परमशे् वरका मािनस हु ँ भने स्वगर्बाट आगो झरोस ् र तपाईं
र तपाईंका पचास जना मािनसलाई भस्म पारोस ् ।” तब स्वगर्बाट आगो झर् यो र
ितनलाई र ितनका पचास जना मािनसलाई भस्म पार् यो । 11 फे र राजा अहज्याहले
अकार् कप् तानलाई पचास जना िसपाहीसिहत ए लयाकहाँ पठाए । यी कप् तानले पिन
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ए लयालाई भन,े “हे परमशे् वरका मािनस, राजा भन् नहुुन्छ, 'झ ै तल आउनहुोस'्
।” 12 ए लयाले ितनीहरूलाई भन,े “म परमशे् वरका मािनस हु ँ भने स्वगर्बाट
आगो झरोस ् र तपाईं र तपाईंका पचास जना मािनसलाई भस्म पारोस ् ।” फे र
स्वगर्बाट परमशे् वरको आगो झर् यो र ितनलाई र ितनका पचास जना मािनसलाई
भस्म पार् यो । 13 तथािप राजाले पचास जना यो ाको ते ो समहू पठाए । यो
कप् तान मािथ उक् ल,े ए लयाको साम ु आफ् ना घ ुडँा टेके र ितनले िवन तापवूर्क
िबन्ती गरेर भन,े “हे परमशे् वरका मािनस, म तपाईंसगँ िब न् त गछुर्, िक मरेो जीवन
र तपाईंका यी पचास जना दासका जीवन तपाईंको द ृ ष् टमा मलू्यवान ् होऊन ् ।
14वास्तवमा स्वगर्बाट आगो झर् यो र यस अिघका दईु जना कप् तानलाई ितनीहरूका
मािनसहरूसगँै भस्म पार् यो, तर मरेो जीवन तपाईंको द ृ ष् टमा मलू्यवान ् होस ् ।”
15 परम भकुा दतूले ए लयालाई भन,े “त् योसगँै तल जा । त् योदे ख नडरा ।”
त्यसलैे ए लया उठे र त् योसगँै राजाकहाँ गए । 16 पिछ ए लयाले अहज्याहलाई
भन,े “परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'तैलँ े ए ोनको दवेता बाल-िजबबिसत सल्लाह
लन सन्दशेवाहकहरू पठाएको छस ् । जानकारी लनको लािग इ ाएलमा कुनै

परमशे् वर नभएको हुनाले त् यसो गरेको हो ? यसलैे त ँ उक् लकेो त् यो मािथको
ओ ानबाट त ँ तल आउनछैेनस ्। त ँ िनश् चय नै मनछस'् ।” 17 यसरी ए लयाले
बोलकेो परम भकुो वचनअनसुार अहज्याह मरे । अहज्याहको कुनै छोरो नभएको
हुनाले यहूदाका राजा यहोशापातका छोरा यहोरामको दो ो वषर्मा योरामले ितनको
ठाउँमा राज्य गनर् थाले । 18अहज्याहका सम् बन् धमा भएका अरू कुराहरूका बारेमा
इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ्र ?

2
1 जब परम भलुे ए लयालाई हावाको भमूरी ारा उठाएर स् वगर्मा लानै

लाग् नभुएको िथयो, तब एलीशालाई साथ लएर ए लया िगलगालबाट गए ।
2 ए लयाले एलीशालाई भन,े “कृपागरी यहीँ बस, िकनिक परम भलुे मलाई
बथेलेमा पठाउनभुएको छ ।” एलीशाले जवाफ िदए, “परम भु र तपाईंको नाउमँा
शपथ खाएर भन् छु, म तपाईंलाई छोड्नछैेन ँ ।” त्यसलैे ितनीहरू बथेलेमा झरे ।
3 बथेलेमा भएका अगमव ाहरूका छोराहरू एलीशाकहाँ आए र ितनलाई भन,े
“परम भलुे आज तपाईंका मा लकलाई तपाईंबाट लानहुुनछे भनी के तपाईंलाई
थाहा छ ?” एलीशाले जवाफ िदए, “हो, मलाई थाहा छ, तर यसबारेमा कुरा नगर
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।” 4 ए लयाले ितनलाई भन,े “एलीशा, कृपागरी यहीँ बस, िकनिक परम भलुे
मलाई यरीहोमा पठाउनभुएको छ ।” तब एलीशाले जवाफ िदए, “परम भु र
तपाईंको नाउमँा शपथ खाएर भन्छु, म तपाईंलाई छोड्नछैेन ँ ।” त्यसलैे ितनीहरू
यरीहोमा गए । 5 तब यरीहोमा भएका अगमव ाहरूका छोराहरू एलीशाकहाँ
आए र ितनलाई भन,े “परम भलुे आज तपाईंका मा लकलाई तपाईंबाट लानहुुनछे
भनी के तपाईंलाई थाहा छ ?” एलीशाले जवाफ िदए, “हो, मलाई थाहा छ,
तर यसबारेमा कुरा नगर ।” 6 तब ए लयाले ितनलाई भन,े “कृपागरी, यहीँ बस,
िकनिक परम भलुे मलाई यदर्नमा पठाउनभुएको छ ।” एलीशाले जवाफ िदए,
“परम भु र तपाईंको नाउमँा शपथ खाएर भन्छु, म तपाईंलाई छोड्नछैेन ँ ।” त्यसलैे
ती दईु जना गइरहे । 7 पिछ यी दईु जना यदर्न नदीनरे उिभरहदँा ितनीहरूका साम ु
अगमव ाहरू पचास जना छोराहरू उिभए । 8 ए लयाले आफ्नो खास्टो उतारे,
त्यसलाई बे े अिन त्यसले पानीलाई िहकार्ए । नदी दईुितर िवभािजत भयो जसको
कारणले ती दईु जना सकु्खा जिमनबाट िहडंे । 9 ितनीहरू पा र पगुपेिछ ए लयाले
एलीशालाई भन,े “ितमीबाट मलाई लानअुिघ ित ो िन म्त मलैे के गन ुर्पछर् मलाई भन
?” एलीशाले जवाफ िदए, “तपाईंको आत्माको दोब्बर भाग ममा आउन िदनहुोस ्
।” 10 ए लयाले भन,े “ितमीले क ठन कुरा मागकेा छौ । तापिन ितमीबाट मलाई
लिगएको ितमीले दखे्यौ भन,े ित ो िन म् त यो हुनछे, तर दखेनेौ भन,े यो हुनछैेन
।” 11 ितनीहरू कुराकानी गद अगािड बढ्दा िथए, हरे, एउटा अ ग् नमय रथ र
घोडाहरू दखेा परे, जसले यी दईु जना मािनसलाई एक-अकार्बाट अलग ग रिदयो,
अिन ए लया हावाको भमूरी ारा स्वगर्मा लिगए । 12 एलीशाले यो दखेे र ितनी
िचच् च्याए, “हे मरेा िपता, हे मरेा िपता, इ ाएलका रथहरू र ितनीहरूका घोडाहरू
!” ितनले ए लयालाई फे र दखेनेन,् र ितनले आफ् ना वस् समाते र दईु भागमा
च्याते । 13 ितनले ए लयाबाट खसकेो खास्टो उठाए र यदर्न नदीको िकनारमा खडा
हुनलाई फकर गए । 14 ए लयाबाट खसकेो खास्टोले ितनले पानीलाई िहकार्ए
र भन,े “ए लयाका परम भु परमशे् वर कहाँ हुनहुुन्छ ? जब ितनले पानीलाई
िहकार्ए तब त् यो दईुितर िवभािजत भयो र एलीशा पा र गए । 15 जब यरीहोबाट
आएका अगमव ाहरूका छोराहरूले ितनी पा र तरेको दखेे तब ितनीहरूले भन,े
“ए लयाका आत्माले एलीशामा बास गरेको छ ।” त्यसलैे ितनलाई भटे्न ितनीहरू
आए, र ितनको अिघ आफैलाई भइँुसम्मै िनहुराए । 16 ितनीहरूले ितनलाई भन,े
“हने ुर्होस,् तपाईंका दासहरूका माझमा पचास जना ब लया मािनस छन ् । हामी
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अनरुोध गछ ं िक ितनीहरूलाई जान र तपाईंका मा लकको खोजी गनर् िदनहुोस,्
कतै परम भकुा आत्माले ितनलाई मािथ लानभुएको र ितनलाई कुनै पहाड वा
उपत्यकामा फाल् नभुएको छ िक?” एलीशाले जवाफ िदए, “अह,ँ ितनीहरूलाई
नपठाओ ।” 17 तर ए लशा लाजमा पारून् जलेसम्म ितनीहरूले िबन्ती गरेको हुनाले
ितनले भने “ितनीहरूलाई पठाओ ।” तब ितनीहरूले पचास जना मािनस पठाए, र
ितनीहरूले ितन िदनसम्म खोजी गरे, तर ितनलाई पाएनन ।् 18 एलीशा यरीहोमा हुदँा
ितनीहरू ितनीकहाँ फकर आए, र ितनले ितनीहरूलाई सोध,े “के 'नजाओ' भनी
मलैे ितमीहरूलाई भनकेो िथइन ँ र ?” 19 सहरका मािनसहरूले एलीशालाई भन,े
“हने ुर्होस,् तपाईं दखे् न सक् नहुुन्छ यो सहरको अवस्था रा ै छ, तर पानी दिूषत
छ, र जिमनले फल िददंनै ।” 20 एलीशाले जवाफ िदए, “एउटा नयाँ कचौरा
मकहाँ लओे, र यसिभ ननू हाल ।” त्यसलैे ितनीहरूले त् यो ितनीकहाँ ल्याए
। 21 एलीशा पानीको महुानमा गए, र त्यसमा ननु छिकर् िदए । तब ितनले भन,े
“परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'मलैे यो पानीलाई श ु पारेको छु । अब फे र मतृ्य ु
हुने वा फलिवहीन जिमन हुनछैेन' ।” 22 त्यसलैे एलीशाले बोलकेो वचन ारा
आजको िदनसम्म पानी श ु छ । 23 त्यसपिछ एलीशा त्यहाँबाट बथेलेमा गए ।
ितनी बाटोमा जाँदै गदार् सहरबाट केही केटाहरू आए र ितनको खसी गरे। ितनीहरूले
भन,े “ए मडुुल,े ितमी मािथ जाऊ ! ए मडुुल,े ितमी मािथ जाऊ!” 24 एलीशा
आफ् नो पछािड फक र ितनीहरूलाई दखेे । ितनीहरूमािथ सराप परोस ्भनी ितनले
परम भलुाई पकुारे । त्यसपिछ जङ्गलबाट दईुवटा पोथी भाल ु िनस्केर आयो र
बया लस जना केटाहरूलाई घाइते बनाए । 25 तब एलीशा त्यहाँबाट कमल डाँडामा
गए, र त्यहाँबाट ितनी साम रया फक ।

3
1 यहूदाका राजा यहोशापातको अठारौँ वषर्मा आहाबका छोरा योरामले

साम रयामा बसरे इ ाएलमा राज् य गनर् थाले । ितनले बा वषर् राज्य गरे ।
2 परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो ितनले त्यही गरे, तर आफ्ना आमाबाबलुे
गरेझै ँ त गरेनन ् । िकनिक आफ्ना िपताले बनाएका बालको चोखो ढुङ्गाको
मिूतर्लाई ितनले हटाए । 3 तापिन इ ाएललाई पाप गनर् लगाउने नबातका छोरा
यारोबामका पापहरूमा ितनी लागे । ितनी तीबाट फकनन ् । 4 मोआबका राजा
मशेाले भडेाहरू पाल्थे । ितनले इ ाएलका राजालाई एक लाख भडेाका पाठा
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र एक लाख भडेाका ऊन िदनपुथ्य । 5 तर आहाब मरेपिछ मोआबका राजाले
इ ाएलको राजाको िवरु मा िव ोह गरे । 6 त्यसलैे त्यस बलेा य ु को लािग सारा
इ ाएललाई भलेा गराउन राजा योरामले साम रया छाडे । 7 ितनले यहूदाका राजा
यहोशापातलाई यसो भनरे सन्दशे पठाए, “मोआबका राजा मरेो िवरु मा बागी भएका
छन ्। मोआबको िवरु मा तपाईं मसगँै य ु गनर् जानहुुन्छ ?” यहोशापातले जवाफ
िदए, “म जानछुे । म तपाईंजस्तै हु,ँ मरेा मािनसहरू तपाईंका मािनसहरूजस्तै हुन,्
मरेा घोडाहरू तपाईंका घोडाहरूजस्तै हुन ् ।” 8 तब ितनले भन,े “हामीले कुन
िदशाबाट आ मण गन ुर्पछर् ?” यहोशापातले जवाफ िदए, “एदोमको उजाड-
स्थानको बाटोबाट ।” 9 त्यसलैे यहूदाका राजा र एदोमका राजासगँै इ ाएलका
राजा गए । ितनीहरू सात िदनसम्म यताउता भौंता रए, अिन त्यहाँ सनेाका िन म् त
र ितनीहरूलाई प ाउने पशहुरूका िन म् त पानी भएन । 10 त्यसलैे इ ाएलका
राजाले भन,े “यो के हो ? के परमशे् वरको मोआबको हातमा स ु म्पिदन हामी
ितन जना राजालाई बोलाउनभुएको हो ?” 11 तर यहोशापातले भन,े “के यहाँ
परम भकुा कुनै अगमव ा छैनन ्जस ारा हामी परम भसुगँ सल् लाह लन सक्छौँ
?” इ ाएलका राजाका सवेकमध् ये एक जना जवाफ िदयो र भन् यो, “शाफातका
छोरा एलीशा यहीँ छन ्जसले ए लयाका हातमा पानी हाल् थे ।” 12 यहोशापातले
भन,े “परम भकुो वचन ितनीिसत छ ।” त्यसलैे इ ाएलका राजा यहोशापात
र एदोमका राजा ितनीकहाँ तल गए । 13 एलीशाले इ ाएलका राजालाई भन,े
“मरेो तपाईंिसत के सरोकार छ र ? तपाईंका बबुाआमाका अगमव ाहरूकहाँ
जानहुोस ् ।” त्यसलैे इ ाएलका राजाले ितनलाई भन,े “अह,ँ परम भलुे हामी
ितन जना राजालाई एकैसाथ मोआबको हातमा स ु म्पिदनलाई बोलाउनभुएको छ
।” 14 एलीशाले भन,े “सवर्श मान ् परम भु िजिवत जसको साम ु म खडा
हुन्छु, उहाँको नाउमँा शपथ खाएर म भन्छु । मलैे यहूदाका राजा यहोशापातको
उप स्थितलाई आदर नगन भए म तपाईंलाई ध् यान िदने िथइन ँ वा तपाईंलाई हने
पिन िथइन ँ । 15 तर अब मकहाँ एक जना सङ्गीतकार ल्याउनहुोस ् ।” जब
वीणा बजाउनलेे वीणा बजाए तब परम भकुो हात एलीशामािथ पर् यो । 16 ितनले
भन,े “परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'यो सकु्खा नदीको उपत्यकालाई खाल्ड-ैखाल्डो
बनाओ ।' 17 िकनिक परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'ितमीहरूले बतास दखे् नछैेनौ, न त
वषार् दखे् नछेौ, तर यो नदीको उपत्यका पानीले भ रनछे,अिन ितमीहरू, ितमीहरूका
गाईवस्त ु र सबै पशलुे िपउनछेौ ।' 18 यो परम भकुो द ृ ष् टमा मामलुी कुरो हो ।
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उहाँले ितमीहरूलाई मोआबीहरूमािथ िवजयी पिन तलु्याउनहुुनछे । 19 िकल्लाले
घे रएको हरेक सहर र हरेक असल सहरलाई ितमीहरूले आ मण गनछौ, हरेक
असल रुखलाई काटेर ढा लिदनछेौ, पानीका सबै महुान बन्द ग रिदनछेौ र हरेक
असल खतेलाई ढुङ्गाले िवनाश ग रिदनछेौ ।” 20 त्यसलैे िबहान ब ल चढाउने
समयमा एदोमको िदशाबाट पानी आयो । दशे पानीले भ रयो । 21 जब सारा
मोआबीहरूले ितनीहरूको िवरु मा लडाइँ गनर् राजाहरू आए भनी सनु,े ितनीहरूमा
हितयार िभनर् सक् ने सबै जनाले आफैलाई एकसाथ भलेा गराए र ितनीहरू िसमानामा
तनैाथ भए । 22 ितनीहरू िबहान सबरैे ब्य ुझँे र पानीमा घाम ितिब म् बत भयो ।
मोआबीहरूले ितनीहरूको साम ु भएको पानी हरेे, तब त् यो रगतजस्तै रातो दे खयो
। 23 ितनीहरू िचच् च्याए, “यो त रगत पो हो ! िनश् चय नै राजाहरूको नाश
भएको छ र ितनीहरूले एक-अकार्लाई मारेका छन!् त्यसलै,े हे मोआबी हो,
हामी गएर ितनीहरूलाई लटुौँ ।” 24 जब ितनीहरू इ ाएलको छाउनीमा आए,
तब इ ाएलीहरूले ितनीहरूलाई छक् क पारे र मोआबीहरूलाई आ मण गरे जो
ितनीहरूका सामबुाट भागे । इ ाएलका सनेाले मोआबीहरूलाई माद ितनीहरूलाई
दशेको पा रसम्म खदेे । 25 ितनीहरूले सहरहरू नष् ट पारे, र हरेक असल खते
ढुङ्गाले नभ रएसम्म हरेक मािनसले ढुङ्गा फ्याँके । ितनीहरूले हरेक पानीको
महुान थिुनिदए, र सबै असल रुखहरू का टिदए । कीर-हरेशते मा ढुङ्गाहरूसमते
त्यसको ठाउँमा छोिडयो । तर घयु े ँ ो िभरेका िसपाहीहरूले त्यसलाई पिन घरेा
हाले र आ मण गरे । 26 जब मोआबका राजा मशेाले य ु हारेको दखे,े तब पार
गरेर एदोमका राजाकहाँ जानलाई ितनले सात सय जना तरवार िभरेका मािनसलाई
आफूसगँ लग,े तर ितनीहरू सफल भएनन ् । 27 तब ितनले आफ्नो जठेो छोरो
लए जो ितनीपिछ राजा हुनिेथए र ितनलाई होमब लको रूपमा पखार्लमा चढाए

। यसलैे इ ाएलको िवरु मा चक ोध पर् यो, र इ ाएली सनेाले राजा मशेालाई
छाडे रितनीहरूका आफ् नै दशेमा फक ।

4
1 अगमव ाका छोराहरूमध्ये एउटाकी पत् नी एलीशाकहाँ रुँद ै आएर यसो

भिनन,् “मरेा पित तपाईंका दास मन ुर्भयो, र तपाईंका दास परम भदुे ख
डराउनहुुन्थ्यो भनी तपाईंलाई थाहा छ । अब मरेा दईु छोरालाई कमारा बनाउन
लजैानलाई ऋणदाता आएका छन ् ।” 2 त्यसलैे एलीशाले ितनलाई भन,े “ित ो
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िन म्त म के गरौं ? घरमा ितमीसगँ के छ मलाई भन ।” ितनले भिनन,् “तपाईंका
दासीको घरमा एउटा भाँडोमा तलेबाहके केही छैन ।” 3 तब एलीशाले भन,े “ित ा
िछमकेीहरूबाट र ा भाँडाहरू पैचँो माग् न जाऊ । सकेजित धरैे पैचँो माग ।
4 त्यसपिछ ितमी िभ जाऊ र ित ा छोराहरूलाई पिन िभ राखरे ढोका बन्द गर,
अिन ती सबै भाँडामा तले खन्याऊ । भ रएका भाँडाहरू एकाप राख ।” 5 त्यसलैे
ितनी एलीशाबाट िवदा भइन,् र ितनले आफ्ना छोराहरूलाई पिन िभ राखरे ढोका
बन्द ग रन ् । ितनीहरूले ितनीकहाँ भाँडाहरू ल्याए, र ितनले ती तलेले भ रन ् ।
6जब ती भाँडाहरू भ रए तब ितनले आफ्नो छोरोलाई भिनन,् “ अक भाँडा मकहाँ
ल्याऊ ।” तर उसले ितनलाई भन् यो, “अब एउटै भाँडा पिन छैन।” त्यसपिछ तले
आउन पिन छा ो । 7 तब ितनी आइन ्र परमशे् वरका मािनसलाई त्यो कुरो बताइन ्
। ितनले भन,े “गएर तले बचे । ित ो ऋण ितर, र आफ्ना छोराहरूिसत आरामिसत
बस ।” 8 एक िदन एलीशा शनूमेमा गए जहाँ एक जना ित ष् ठत स् ी ब स्थन ् ।
उनले ितनलाई ितनीसगँै खाना खान अनरुोध ग रन ्। त्यसलैे जब एलीशा त्यो बाटो
भएर जान्थ,े तब ितनी खानको लािग त्यहाँ रोिकन्थे । 9 ती स् ीले आफ्ना पितलाई
भिनन,् “हने ुर्होस,् अब मलाई थाहा भयो, िक ियनी परमशे् वरका पिव मािनस हुन ्
जो सधै ँयो बाटो िहडं् छन ्। 10कौसीमा एलीशाको लािग एउटा सानो कोठा बनाऔ,ँ
र त्यसमा एउटा खाट, टेबल,आसन र ब ी राखौँ । तब ितनी हामीकहाँ आउँदा ितनी
त्यहीँ बस् नछेन ्।” 11 यसरी फे र एक िदन आयो जितबलेा एलीशा त् यहाँ रोिकए,
ितनी त् यो कोठामा बस,े र त्यहीँ िव ाम गरे । 12 एलीशाले आफ्नो सवेक गहेजीलाई
भन,े “ती शनूम्मीलाई बोला ।” त्यसले ितनलाई बोलाएपिछ ितनी एलीशाको साम ु
खडा भइन ्। 13 एलीशाले उसलाई भन,े “ितनलाई भन,् 'हा ो वास्ता गनर् ितमीले
यो सबै कष् ट झलेकेी ौ । ित ो लािग के गनर् सिकन्छ ? के हामी ित ो लािग
राजा वा सनेापितिसत कुरा गरौं' ?” ितनले जवाफ िदइन,् “मरेा आफ्नै जाितको
िबचमा म बस् दछुै ।” 14 त्यसलैे एलीशाले भन,े “त्यसो हो भन,े ितनको लािग
हामी के गनर् सक्छौँ त ?” गहेजीले जवाफ िदयो, “वास्तवमा ितनीसगँ छोरो छैन,
र ितनका पित बढुो भएका छन ्।” 15 त्यसलैे एलीशाले भन,े “ितनलाई बोला ।”
जब त्यसले ितनलाई बोलायो, ितनी ढोकामा खडा भइन ्। 16 एलीशाले भन,े “एक
वषर्पिछ यही समयमा ित ो काखमा एउटा छोरो हुनछे ।” ितनले जवाफ िदइन,्
“होइन, हे मरेा मा लक र परमशे् वरका मािनस, आफ्नी दासीिसत झटु नबोल्नहुोस ्
।” 17 तर एलीशाले त् यो स् ीलाई भनझेै ँ ितनी गभर्वती भइन ् र अक वषर् ठक
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त्यही समयमा एउटा छोरो जन्माइन ् । 18 बालक हुकपिछ एक िदन त्यो आफ्नो
बबुाकहाँ गयो जो कटनी गनहरूसगँै िथए । 19 त्यसले आफ्नो बबुालाई भन्यो,
“मरेो टाउको दखु्यो । मरेो टाउको दखु् यो । उसका बबुाले आफ्नो सवेकलाई भन,े
“त्यसलाई त्यसकी आमाकहाँ लएर जाऊ ।” 20 जब नोकरले केटोलाई उठाएर
त्यसकी आमाकहाँ ल्यायो तब केटो मध्यान्हसम्म आमाको काखमा बस्यो, र त्यो
मर् यो । 21 त्यसलैे ती स् ी उ ठन,् र केटोलाई परमशे् वरका मािनसको ओ ानमा
सतुाइन,् ढोका बन्द गरेर बािहर िन स्कन ्। 22 ितनले आफ्ना पितलाई बोलाइन ्र
भिनन,् “कृपया, मलाई एक जना नोकर र एउटा गधा पठाउनहुोस ्तािक म िछटो
परमशे् वरका मािनसकहाँ जान र फकर आउन सकँू ।” 23 ितनका पितले भन,े
“िकन ितमी आजै उहाँकहाँ जान चाहन् ौ ? आज न औसँी हो, न त शबाथ हो
।” उनले जवाफ िदइन,् “यो ठक हुनछे ।” 24 त्यसपिछ उनले गधामा काठी
किसन,् र आफ्नो सवेकलाई भिनन,् “िछटो कुदा । मलैे नभनसेम्म दौडन िढला
नगर ।” 25 त्यसलैे ितनी गइन ्र कमल डाँडामा परमशे् वरका मािनस भएको ठाउँमा
आइन ् । जब परमशे् वरका मािनसले टाढबैाट ितनलाई दखेे ितनले आफ्नो सवेक
गहेजीलाई भन,े “हरे,् शनूम्मी स् ी आउँदिैछन ् । 26 ितनलाई भटे्न दौडरे जा र
ितनलाई सोध, 'ितमी, ित ा पित र छोरोलाई सबै ठकै छ' ?” ितनले भिनन,्
“ ठकै छ ।” 27 जब ितनी डाँडामा परमशे् वरका मािनस भएको ठाउँमा आइपिुगन ्
तब ितनले एलीशाको पाउ समाितन ्। गहेजी ितनलाई हटाउनलाई अगािड ब ो,
तर परमशे् वरका मािनसले भन,े “ितनलाई नछोऊ िकनिक ितनी अत्यन्तै दखुी िछन,्
र परम भलुे मबाट समस्या लकुाउनभुएको छ, र मलाई केही भन् नभुएको छैन ।”
28 तब ितनले भिनन,् “हे मरेा मा लक, मलै,े तपाईंसगँ छोरो मागकेी िथएँ र ?
मलैे 'मलाई नछकाउनहुोस'् भनकेी िथइन ँ र' ?” 29 तब एलीशाले गहेजीलाई भन,े
“या ाको लािग लगुा लगा, र तरेो हातमा मरेो ल ी समात ् । ितनको घरमा जा ।
कुनै मािनसलाई भे टस ्भने अिभवादन नगर,् र कसलैे तलँाई अिभवादन गर् यो भने
जवाफ नदे । बालकको अनहुारमा मरेो ल ी रा खदे ।” 30 तर बालककी आमाले
भिनन,् “परम भु र तपाईंको नाउमँा शपथ खाएर म भन्छु, िक म तपाईंलाई छा ड्दन ँ
।” त्यसलैे एलीशा उठे, र ितनको पिछ लागे । 31 गहेजी ितनीहरूभन्दा अिगअिग
गयो र बाललको अनहुारमा ल ी पसार् यो, तर बालकले बोलने र सनुने । त्यसलैे
गहेजी एलीशालाई भटे्न फक्य र ितनलाई यसो भन्यो, “बालक ब्य ुझँकेो छैन ।”
32 जब एलीशा घरमा आइपगु,े तब बालक म रसकेको िथयो, र ओ ानमा शान् त
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िथयो । 33 त्यसलैे एलीशा िभ गएर बालक र आफूलाई राखरे ढोका बन्द गरे,
र परम भलुाई ाथर्ना चढाए । 34 ितनी ओ ानमािथ चढे र बालकमािथ सतुे ।
ितनले आफ्नो मखु उसको मखुमा, आफ्ना आखँा उसको आखँामा, र आफ्ना हात
उसको हातमा राखे । ितनले आफैलाई बालकमािथ लमतन् न पारे, र बालकको
शरीर न्यानो भयो । 35 तब एलीशा उठे, र कोठाको व रप र घमुे अिन ितनी
फे र ओ ानमा चढे र बालकमािथ लमतन् न परे । बालकले सात पटक िछउँ
काड् यो र आफ्ना आखँा खोल्यो । 36 त्यसलैे एलीशाले गहेजीलाई बोलाए र भन,े
“शनूम्मीलाई बोला ।” त्यसले उनलाई बोलायो, र जब ितनी कोठािभ आइन,् तब
एलीशाले भन,े “ित ो छोरोलाई बोक ।” 37 तब एलीशाको पाउमा ितनी भइँुसम् मै
घोप्टो प रन,् अिन आफ्नो छोरोलाई उठाइन ् र बािहर गइन ् । 38 तब एलीशा
फे र िगलगालमा आए । दशेमा अिनकाल परेको िथयो अिन अगमव ाहरूका
छोराहरू ितनका साम ु बिसरहकेा िथए । ितनले आफ्नो सवेकलाई भन,े “आगोमा
ठुलो भाँडो बसाल र यी अगमव ाहरूका छोराहरूका िन म्त जाउलो पका ।”
39 ितनीहरूमध् ये एक जना तरकारी खोज्न बारीमा गयो । त्यसले जङ्गली दाख
भे ायो, र त्यसले जङ्गली लौका आफ्नो पोल्टाभ र जम्मा गर् यो । ितनीहरूले
ती काटे र जाउलोमा हाल,े तर ती कस् ता िकिसमका िथए भनी ितनीहरूलाई थाहा
िथएन । 40 मािनसहरूले खानलाई ितनीहरूले जाउलो खन्याए । पिछ ितनीहरूले
खाँदै गदार् ितनीहरू िचच् च्याए र भन,े “हे परमशे् वरका मािनस, भाँडामा त मतृ्य ु पो
छ ।” त्यसलैे ितनीहरूले त्यो फे र खान सकेनन ्। 41 तर एलीशाले भन,े “केही
िपठो ल्याऊ ।” ितनले त्यसलाई भाँडोिभ हाले र भन,े “मािनसहरूलाई यो खान
दऊे तािक ितनीहरूले त् यो खानसकून ् ।” तब त् यस भाँडोमा त्यस्तो हािनकारक
कुनै कुरो बाँकी रहने । 42 बाल-शलीशाको कोही एक जना मािनस परमशे् वरकका
मािनसकहाँ आयो, र त्यसले अगौटे फलबाट तयार ग रएको जौँका िबसवटा रोटी
र केही अन् नका ताजा बाला आफ्नो बोरामा लएर आयो । त्यसले भन्यो, “यो
मािनसहरूलाई िदनहुोस त्ािक ितनीहरूले खान सकून ।्” 43 ितनको सवेकले भन्यो,
“एक सय जना मािनसलाई मलैे यसबाट कसरी भाग परु् याउन सक्छु र ?” तर
एलीशाले भन,े “यो मािनसहरूलाई तािक ितनीहरूलखेान सकून,् िकनिक परम भु
भन् नहुुन्छ, 'ितनीहरूले खानछेन,् र केही बच् नछे' ।” 44 त्यसलैे ितनको सवेकले
त्यो ितनीहरूका साम ु रा खिदयो र ितनीहरूले खाए अिन परम भकुो वचनले ितज्ञा
गरेझै ँ केही बच् यो ।
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5
1 अरामका राजाका सनेापित नामान आफ्ना मा लकको द ृ ष् टमा महान ् र

इज् जतदार मािनस िथए िकनिक ितनी ारा परम भलुे अरामलाई िवजय िदनभुएको
िथयो । ितनी ब लया र साहसी मािनस पिन िथए, तर ितनी कु रोगी िथए ।
2 अरामीहरू दलहरूमा िमलरे हमला गनर् गएका िथए, र ितनीहरूले इ ाएल
दशेबाट एउटी सानी केटीलाई ल्याएका िथए । त्यसले नामानकी पत् नीको सवेा
गथ । 3 केटीले आफ्नी मा लक् नीलाई भनी, “मरेा मा लक साम रयामा भएका
अगमव ाको साथमा भएको भए हुन्थ्यो! तब उहाँले मरेा मा लकलाई कु रोगबाट
िनको पान ुर्हुन्थ्यो ।” 4 त्यसलैे नामान िभ वशे गरे, र इ ाएल दशेबाट ल्याइएकी
त् यो केटीले के भनकेी थई त् यो राजालाई भने । 5 त् यसलैे अरामका राजाले भन,े
“अब जाऊ, र म इ ाएलका राजालाई एउटा िचठी पठाउनछुे ।” नामान गए र ितन
सय चा लस िकलो चाँदी, स री िकलो सनु र दस जोर लगुा ितनले आफूिसतै लगे ।
6 ितनले इ ाएलका राजाको िन म्त िचठी पिन लएर गए जसमा ले खएको िथयो,
“जब यो िचठी तपाईंकहाँ ल्याइन्छ मलैे तपाईंकहाँ आफ् नो सवेकलाई पठाएको
तपाईंले दखे् नहुुनछे, तािक तपाईंले ितनको कु रोगबाट ितनलाई िनको पा रिदनहुोस ्
।” 7 जब इ ाएलका राजाले िचठी पढकेा िथए, तब ितनले आफ्ना लगुा च्याते
र भन,े “आफैमा कु रोग भएको मािनसलाई मलैे िनको पारोस ्भनी यो मािनसले
इच् छा गनर्लाई मानर् र िजउँदो पानर् के म परमशे् वर हु ँ र ? उसले मिसत झगडाको
िनहु ँ खोजकेो जस् तो पो लाग् दछै ।” 8 त् यसलैे इ ाएलका राजालले आफ्ना लगुा
च्याते भनी जब परमशे् वरका मािनस एलीशाले सनु,े तब ितनले राजालाई यसो भनी
समाचार पठाए, “िकन तपाईंले आफ्नो लगुा च्यात् नभुएको ? अब ऊ मकहाँ
आओस,् र इ ाएलमा अगमव ा रहछेन ्भनी उसले थाहा पाउनछे ।” 9 त्यसलैे
नामान आफ्ना घोडाहरू र रथहरू लएर आए र एलीशाको घरको ढोकामा उिभए
। 10 एलीशाले ितनीकहाँ यसो भनरे एक जना सन्दशेवाहक पठाए, “जानहुोस ् र
यदर्नमा आफूलाई सातपल्ट डुबलु्की लगाउनहुोस ् र तपाईंको दहे पिहलकेो जस्तै
हुनछे । तपाईं श ु बन् नहुुनछे ।” 11 तर नामान रसाए र यसो भन्दै गए, “हरे,
िनश् चय नै ितनी मकहाँ बािहर आउँनछेन ् र खडा हुनछेन ् अिन ितनले आफ्ना
परम भु परमशे् वरको नाउँ पकुानछन ्र मरेो कु रोगमािथ आफ् ना हात हल् लाउनँछेन ्
र मरेो कुष् टरोग िनको पानछन ्भनी मलैे सोचकेो िथएँ । 12 के दमस्कसका अबाना
र फारपर नदीहरू इ ाएलका सबै पानीभन्दा असल छैनन ्र ? के म ितनमा नहुाएर
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शु हुन स क्दन ँ र ?” त् यसलैे ितनी फक र ु हुदँ ै आफ्नो बाटो लागे । 13 तब
नामानका सवेकहरू निजक आए, र ितनलाई भन,े “हे मरेा िपता, अगमव ाले
तपाईंलाई कुनै क ठन कुरो गनर् लगाएको भए के तपाईंले त् यो गन ुर्हुने िथएन र ?
त् यसको बदलामा 'आफैलाई डुबलु्की लगाउन र श ु हुन' भन्दा झन ् िकन नगन त
?” 14 तब ितनी तल गए र परमशे् वरका मािनसको सल् लाह मानरे यदर्मा आफैलाई
सात पल्ट डुबलु्की लगाए । ितनको दहे बच् चाको झै ँ पिहलजेस्तै भयो र ितनी िनको
भए । 15 नामान र ितनको दल परमशे् वरका मािनसकहाँ फकर आए र ितनको
साम ु खडा भए । ितनले भन,े “हने ुर्होस,् सारा पथृ्वीमा इ ाएलमा बाहके अन्त कतै
परमशे् वर हुनहुुन् न रहछे भनी अब मलाई थाहा भयो । त्यसकारण तपाईंको दासबाट
उपहार हण गन ुर्होस ् ।” 16 तर एलीशाले जावाफ िदए, “परम भु जसको साम ु
म खडा हुन् छु, उहाँको नाउमँा शपथ खाएर भन्छु, म केही लने छैन ँ ।” नामानले
एलीशालाई उपहार लन िबन्ती गरे तर ितनले इन्कार गरे । 17 त्यसलैे नामानले भन,े
“तपाईं लनहुुन् न भने तपाईंका दासलाई दईुवटा खच् चरले बोक् न सक् ने माटो लान
िदनहुोस ्। िकनिक अबदे ख तपाईंका दासले परम भबुाहके अन्य कुनै ईश् वरलाई
न त होमब ल न ब लदान चढाउनछे । 18 यो एउटा कुरामा परम भलुे तपाईंको
दासलाई क्षमा गरून,् त् यो हो, जब मरेा राजा रम्मोनको म न्दरमा पजुा गनर् जान् छन ्
अिन मरेो हातमा भर पछर्न,् अिन रम्मोनको म न्दरमा म पिन िनहु रन्छु, तब यस
िवषयमा परम भलुे हजरुको दासलाई क्षमा गरून ् ।” 19 एलीशाले ितनलाई भन,े
“शा न्तिसत जाऊ ।” यसरी नामान फकर गए । 20 ितनी अ ल पर मा पगुकेा
िथए, परमशे् वरका मािनस एलीशाको सवेक गहेजीले आफ्नो मनमा भन्यो, “मरेा
मा लकले यी अरामी नामानको हातबाट ितनले ल्याएका उपहारहरू हण नगरी
ितनको बचत गन ुर्भएको छ । परम भकुो नाउमँा शपथ खाएर म भन्छु, म ितनको
पिछ दौडरे जानछुे, र ितनीबाट केही लनछुे ।” 21 त्यसलैे गहेजी नामानको पिछ
गयो । जब नामानले ितनको पिछ कोही दौडरे आएको दखे,े तब आफ्नो रथबाट
त्यसलाई भटे्न ितनी ओल र भन,े “के सबै कुरा ठकै छ ?” 22 गहेजीले भन्यो,
“सबै ठकै कुरा छ । मरेा मा लकले मलाई यसो भनरे पठाउनभुएको छ, 'हरे,
ए ाइमको पहाडी दशेबाट अगमव ाहरूका छोराहरूमध्ये दईु जना यवुा मकहाँ
आएका छन ् । कृपया, ितनीहरूलाई एक तोडा चाँदी र दईु जोर लगुा िदनहुोस ्
।” 23 नामानले भन,े “म ितमीलाई दईु तोडा चाँदी िदन अत्यन्तै खसुी छु ।”
नामानले गहेजीलाई िज ी गरे र दईुवटा थलैामा दईु तोडा चाँदी र दईु जोर लगुा
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रा खिदए, अिन ितनले आफ्ना दईु जना सवेक िदए जसले ती थलैाहरू बोकेर
गहेजीको अिग लागे । 24जब गहेजी डाँडामा आइपगु्यो त्यसले ितनीहरूका हातबाट
चाँदीका थलैाहरू लयो र ती घरमा लकुायो । त्यसले ती मािनसहरूलाई पठायो र
उनीहरू गए । 25 जब गहेजी िभ गयो र आफ्ना मा लकको अिघ खडा भयो,
तब एलीशाले भन,े “ए गहेजी, त ँ कहाँबाट आएको ?” त्यसले जवाफ िदयो,
“तपाईंको दास कतै गएन ।” 26 एलीशाले गहेजीलाई भन,े “ती मािनसले तलँाई
भटे्न आफ्नो रथ घमुाउदँा के मरेो आत्मा तिँसतै िथएन र ? के यो रुिपया-ँपसैा र
ल ा कपडा, भ ाक्षका बोटहरू र दाखबारीहरू, भडेा-बा ा र गाई-गोरुहरू अिन
कमारा-कमारीहरू हण गन समय हो र ? 27 त्यसलैे नामानको कु रोग त ँ र तरेा
सन्तानमािथ सधैभँ र रहनछे ।” त्यसलैे गहेजी िहउजँस्तै सतेो कु रोगी बनरे ितनको
उप स्थितबाट बािहर गयो ।

6
1 अगमव ाहरूका छोराहरूले एलीशालाई भन,े “ जनु ठाउँमा हामी तपाईंसगँ

बस्छौ,ँ त्यो हामी सबकैा लािग ज् यादै साँघरुो छ । 2 कृपा गरी हामी यदर्नमा
जान र त्यहाँ हरेक मािनसले एउटा रुख काट्न अिन त्यहाँ एउटा ठाउँ बनाउने
अनमुित हामीलाई िदनहुोस ् जहाँ हामी बस् न सक् छौं ।” एलीशाले भन,े “ यस
काममा ितमीहरू अिग बढ ।” 3 ितनीहरूमध्ये एक जनाले भन्यो, “कृपा गरी
आफ्ना दासहरूसगँै जानहुोस ्।” एलीशाले जवाफ िदए, “म जानछुे ।” 4 त्यसलैे
ितनीहरूसगँै ितनी गए र जब ितनीहरू यदर्नमा आइपगु,े तब ितनीहरूले रुखहरू
काट्न सरुु गरे । 5 तर एक जनाले का टरहदँा बञ्चरोको टाउको पानीमा खस्यो
। त्यसले िचच् च्याएर भन्यो, “हे मरेा मा लक, यो त मागरे ल् याएको िथयो !”
6 त्यसलैे परमशे् वरका मािनसले भन,े “त् यो कहाँ खस्यो ?” त्यस मािनसले
एलीशालाई त्यो ठाउँ दखेायो । तब ितनले एउटा ल ी काटे, त्यसलाई पानीमा
फाले र फलाम पिन तै रयो । 7 एलीशाले भन,े “त्यसलाई समात ।” त्यसलैे
त्यस मािनसले आफ्नो हात पसार् यो र बञ्चरो समात्यो । 8 अब अरामका राजाले
इ ाएलको िवरु मा य ु ग र रहकेा िथए । ितनले आफ्ना सवेकहरूिसत यसो भनरे
सल्लाह लए, “मरेो छाउनी यस्तो-यस्तो ठाउँमा हुनछे ।” 9 त्यसलैे परमशे् वरका
मािनसले इ ाएलका राजाकहाँ यसो भनरे मािनसहरू पठाए, “त्योबाट ठाउँबाट
नजानहुोस ् िकनिक अरामीहरू त्यहाँ तल झदछन ्।” 10 इ ाएलका राजाले त्यस
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ठाउँमा एउटा समाचार पठाए जसको िवषयमा परमशे् वरका मािनसले बोलकेा र
चतेाउनी िदएका िथए । एक वा दईु पटकभन्दा बढी राजा त्यहाँ जाँदा ितनी सावधान
भए । 11 यी चतेाउनीहरूका बारेमा अरामका राजा ोिधत तलु्याइए, र ितनले
आफ्ना सवेकहरूलाई बोलाए र ितनीहरूलाई भन,े “हा ा माझमा भएकाहरूमध्ये
कसले इ ाएका राजालाई समथर्न गछर् त् यो ितमीहरू मलाई भन्दनैौँ ?” 12 त्यसलैे
ितनका एक जना सवेकले भन,े “हे मरेा मा लक राजा, हामीले गदनौँ िकनिक
इ ाएलमा भएका एलीशा अगमव ाले तपाईंले आफ्नो सतु् ने कोठामा बोल्नभुएका
कुरासमते इ ाएलका राजालाई भिनिदन्छन ् ।” 13 राजाले जवाफ िदए, “जाओ
र एलीशा कहाँ छ हरे, तािक मािनसहरू पठाएर म त् यसलाई समात् न सकँू ।”
ितनलाई यसो भिनयो, “ितनी दोतानमा छन ्।” 14 त्यसलैे राजाले दोतानमा एउटा
ठुलो सनेासगँै घोडाहरू र रथहरू पठाए । ितनीहरू रातमा आए र सहरलाई घरेा
हाले । 15 जब परमशे् वरका मािनसको नोकर सबरैे उठ् यो र बािहर गयो, हरे, एउटा
ठुलो सनेाले घोडाहरू र रथहरू लएर सहरलाई घरेेको िथयो । ितनको सवेकले
ितनलाई भन्यो, “ओहो ! मरेा मा लक, हामी के गरौँ ?” 16 एलीशाले जवाफ
िदए, “नडरा, िकनिक ितनीहरूिसत भएकाहरूभन्दा हामीिसत भएकाहरू धरैे छन ्
।” 17 एलीशाले ाथर्ना गरे, “हे परम भ,ु यसका आखँा खो लिदनहुोस ् तािक
यसले दखे् न सकोस ् भनी म िबन्ती गछुर्।” तब परम भलुे त्यस सवेकका आखँा
खोल् नभुयो, र त्यसले दखे्यो । हरे, एलीशाको व रप र डाँडामा अ ग् नमय घोडाहरू
र रथहरूले भ रएको िथयो ! 18 जब अरामीहरू तल ओल एलीशाकहाँ आए,
ितनले परम भमुा ाथर्ना गरे र भन,े “यी मािनसहरूलाई अन्धा तलु्याउनहुोस ्भनी
म िबन्ती गछुर् ।” त्यसलैे एलीशाले िबन्ती गरेझै ँ परम भलुे ितनीहरूलाई अन्धा
तलु्याउनभुयो । 19 तब एलीशाले अरामीहरूलाई भन,े “यो बाटो होइन, न त यो
सहर नै हो । मरेो पिछ लाग र ितमीहरूले खोिजरहकेा मािनस भएको ठाउँमा म
ितमीहरूलाई लानछुे ।” तब ितनीहरूलाई ितनले साम रया लगे । 20 जब ितनीहरू
साम रया आइपगु,े तब एलीशाले भन,े “हे परम भ,ु यी मािनसहरूका आखँा
खोल् नहुोस ् तािक ितनीहरूले दखेनू ् ।” परम भलुे ितनीहरूका आखँा खोल् नहुोस,्
र ितनीहरूले दखेे अिन हरे, ितनीहरू त साम रया सहरको िबचमा पो रहछेन ् ।
21 जब इ ाएलका राजाले ितनीहरूलाई दखे,े तब ितनले एलीशालाई भन,े “हे
मरेा िपता, के म ितनीहरूलाई मारौं ? के म ितनीहरूलाई मारौं ?” 22 एलीशाले
जवाफ िदए, “तपाईंले ितनीहरूलाई मान ुर्हुदँनै । के तपाईंले आफ्नै तरवार र धनलुे
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कैद गरेका मािनहरूलाई मान ुर्हुन्थ्यो र ? ितनीहरूका साम ु भोजन र पानी िदनहुोस,्
तािक ितनीहरूले खाऊन ्र िपऊन ्अिन आफ्ना मा लककहाँ जाऊन ्।” 23 त्यसलैे
राजाले ितनीहरूका लािग शस्त भोजन तयार गरे,अिन जब ितनीहरूले खाए र िपए
तब ितनीहरूलाई ितनले पठाइिदए र यसरी ितनीहरू आफ्ना मा लककहाँ फकर गए
। अरामी िसपाहीका ती दलहरू लामो समयसम्म इ ाएल दशेमा फकनन ्। 24 यो
घटनापिछ अरामका राजा बने-हददले आफ्ना सारा सनेा जम्मा गरे र साम रयालाई
आ मण गरे र त् यसलाई घरेा हाले । 25 त्यसलैे साम रयामा ठुलो अिनकाल पर् यो
। ितनीहरूले यित लामो समयसम्म घरेा हाल,े जसले गदार् गधाको एउटा टाउलाई
एक िकलो चाँदी र एक मु ी दाललाई पचपन् न ाम चाँदीमा िब ी ग रयो । 26जब
इ ाएलका राजा पखार्लमा िहडं्दै िथए, तब एउटी स् ीले रुँद ै ितनलाई भनी, “हे मरेा
मा लक राजा, मलाई मदत गन ुर्होस ् ।” 27 ितनले भन,े “परम भलुे नै ितमीलाई
मदत गन ुर्हुन् न भने म कसरी ितमीलाई मदत गनर् सक्छु र ? खलो वा दाखको
कोलबाट कुनै कुरो आउँदछै र ?” 28 राजाले िनरन् रतर बोल,े “ितमीलाई के
कुराले कष् ट िददंछै ?” त्यसले जवाफ िदई, “यो स् ीले मलाई भनी, ‘ित ो
छोरो दऊे तािक त् यसलाई हामी आज खाऊँ र हामी भोली मरेो छोरो खानछेौ'ँ ।’
29 त्यसलैे हामीले मरेो छोरोलाई उिसन् यौं र त् यसलाई खायौँ, अिन अक िदन
मलैे त्यसलाई भने,ँ ‘ित ो छोरो दऊे तािक त् यसलाई हामी खाऊँ,’ तर त्यसले
आफ्नो छोरो लकुाएकी छे ।” 30 जब राजाले त् यो स् ीको कुरा सनु,े तब ितनले
आफ्ना लगुा च्याते (यित बलेा ितनी पखार्लमा िहिंडरहकेा िथए), र मािनसहरूले
हरेे अिन ितनले कम् मरमा भाङ् ा मा लगाएको दखेे । 31 तब ितनले भन,े “आज
शाफातका छोरा एलीशाको िशर बाँकी रह् यो भने परमशे् वरले मलाई पिन यसै र
अिन त्योभन्दा बढी गरून ् ।” 32 तर एलीशा आफ्नो घरमा बिसरहकेा िथए र
धमर्-गरुुहरू ितनीसगँै बिसरहकेा िथए । राजाले आफ् नो अिघ एक जना मािनसलाई
पठाए तर त् यो सन्दशेवाहक एलीशाकहाँ आइपगु् न ु अिघ ितनले धमर्-गरुुहरूलाई
भन,े “हने ुर्होस,् त् यो हत्याराको छोरोले मरेो िशर काट्नलाई कसलैाई पठाएको छ
। जब सन्दशेवाहक आइपगु्छ तब ढोका थनु् नहुोस ् र त्यसले ठेल् दा थािमराख् नहुोस ्
। के त्यसको पछािड त् यसको मा लकको पाइलाको आवाज आएको छैन र ?”
33 ितनीहरूिसत ितनले बोल् दाबोल् दै सन्दशेवाहक ितनीकहाँ आयो । राजाले भनकेा
िथए, “परम भबुाट नै यो समस् या आउँछ । अब फे र मलैे िकन परम भकुो तीक्षा
ग ररहने ?”
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7
1 एलीशाले भन,े “परम भकुो वचन सनु् नहुोस ् । परम भु यसो भन् नहुुन्छ,

'भो ल यितबलेा साम रयाको मलू ढोकामा एक ाम चाँदीमा डढे माना िपठो
र एक ाम चाँदीमा ितन माना जौ िब ी हुनछे' ।” 2 तब जनु अिधकारीको
हातको भरमा राजा िहडं्थे ितनले परमशे् वरका मािनसलाई जवाफ िदए र भन,े
“हने ुर्होस,् परमशे् वरले स्वगर्मा झ्यालहरू बनाउनभुयो भने पिन यसो हुन सक्ला
र ?” एलीशाले जवाफ िदए, “ित ा आफ्नै आखँाले यसो भएको ितमी दखे् नछेौ,
तर ितमीले यो खान पाउनछैेनौ ।” 3 मलू ढोकाको ठक बािहर कु रोग लागकेा
चार जना मािनस िथए । ितनीहरूले एक-अकार्लाई भन,े “हामी नमरेसम्म हामी यहाँ
िकन बिसरहने ? 4 हामी सहरमा जाऔं भनौं भन,े सहरमा अिनकाल परेको छ र
हामी त्यहाँ मनछौं । हामी यहीँ बसौँ भने पिन हामी मनछौँ । अब हामी अरामीहरूका
सनेा भएको ठाउँमा जाऔ ँ। ितनीहरूले हामीलाई िजउँदै राखे भने हामी िजउनछेौ,ँ
र ितनीहरूले हामीलाई मारे भने हामी मनछौँ ।” 5 त्यसलैे अरामी छाउनीिभ
जानलाई ितनीहरू साँझपख उठे । जब ितनीहरू छाउनीको बािहरी भागमा आइपगु,े
त्यहाँ कोही पिन िथएन । 6 िकनिक परम भलुेअरामी सनेालाई रथहरू, घोडाहरूको
होहल् लाजस् तै— अक ठुलो सनेाको होहल् ला सनु् ने पान ुर्भएको िथयो, अिन,
अिन ितनीहरूले एक-अकार्लाई भन,े “इ ाएलका राजाले िह ीहरू र िम ीहरूका
राजाहरूलाई भाडामा लएर हा ो िवरु मा आएका छन ।्” 7 त्यसलैे िसपाहीहरू उठे
र साँझमा नै भागे । ितनीहरूले आफ्ना पालहरू, घोडाहरू, गधाहरू र छाउनीलाई
जस्ताको तस्तै छाडे र आफ् नो ज्यान बचाउन भागे । 8 जब कुष् टरोग लागकेा
मािनसहरू छाउनीको बािहरी भागमा आइपगु,े तब ितनीहरू एउटा पालिभ पसे र
खानपान गरे अिन चाँदी, सनु र लगुाहरू उठाए र गएर ती लकुाए । ितनीहरू फकर
आए र अक पालिभ पसे र त्यहाँबाट पिन लटुका माल लगे र लकुाए । 9 तब
ितनीहरूले एक-अकार्लाई भन,े “हामीले ठक ग ररहकेा छैनौँ । आजको िदन शभु
खबरको िदन हो, तर हामी यस बारेमा मौन बिसरहकेा छौँ । िबहन नभएसम्म हामीले
पख्य ं भने हामीमािथ दण्ड आइपनछ । तब हामी अब जाऔं र राजाको घरानालाई
भनौं ।” 10 त्यसलैे ितनीहरू गए र सहरका पालहेरूलाई बोलाए । ितनीहरूले
उनीहरूलाई यसो भन,े “हामी अरामीहरूका छाउनीमा गयौँ तर त्यहाँ कोही िथएन,
कुनै मािनसको आवाज त् यहाँ सिुनएन, तर त् यहाँ घोडाहरू र गधाहरू बाँिधएका िथए
अिन पालहरू जस्ताको तस्तै िथए ।” 11 तब पालहेरूले त्यो खबर ठुलो स् वरले
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फैलाए, अिन त् यसपिछ िभ राजाको घरानालाई पिन त् यो कुरा बताइयो । 12 तब
रातमा राजा उठे र आफ्ना सवेकहरूलाई भन,े “अब अरामीहरूले हामीलाई के
गरेका छन ्भनी म ितमीहरूलाई भन् नछुे । हामी भोकाएका छौँ भनी ितनीहरूलाई
थाहा छ । त्यसलैे ितनीहरू छाउनीबािहर खतेबारीमा लकु् न गएका छन ्। ितनीहरू
भन्दछैन,् 'जब ितनीहरू सहरबािहर आउँछन,् तब हामी ितनीहरूलाई िजउँदै समात् ने
छौ,ँ र सहरिभ पस् नछेौँ’ ।” 13 राजाका एक जना सवेकले जवाफ िदए र भन,े
“केही मािनसहरूले सहरमा छािडएका पाँचवटा घोडा लएर जाऊन ् । ितनीहरू
इ ाएलका बाँकी जनसङ्ख्याजस्तै छन ्अथार्त ्अिधकांश म रसकेका छन ्। हामी
ितनीहरूलाई पठाऊँ र हरेौँ।” 14 त्यसलैे ितनीहरूले घोडाहरूसगँै दईुवटा रथ लए
र राजाले ितनीहरूलाई यसो भनरे अरामीहरूको सनेाको पिछ पठाए, “जाओ र
हरे ।” 15 ितनीहरू यदर्न नदीसम्मै ितनीहरूका पिछ गए र अरामीहरूले हतारमा
फालकेा लगुा र सामनहरूले सबै बाटो भ रएका िथए । त्यसलैे सन्दशेवाहकहरू
फक र राजालाई बताइिदए । 16 मािनसहरू बािहर िनस्के र अरामीहरूको छाउनी
लटेु । त्यसलैे जस् तो परम भलुे भन् नभुएको िथयो त् यस् तै भयो, एक ाम चाँदीमा
डढे माना िपठो र एक ाम चाँदीमा ितन माना जौ बिेचयो । 17 जसको हातमा
भर परेर राजा िहडं्थे ती अिधकारीलाई ितनले मलू ढोका हने िजम्मा िदएका िथए र
मािनसहरूले ितनलाई मलू ढोकामा कुल्चे । राजाले परमशे् वरका मािनसलाई ितनको
घरमा भटे्न जाँदा ितनले अगमवाणी गरेजस् तै ितनको मतृ् य ु भयो । 18 त् यसलैे त् यस् तै
भयो जास् तो परमशे् वरका मािनसले राजालाई यसो भनकेा िथए, “यित बलेाितर
साम रयाको मलू ढोकामा एक ाम चाँदीमा ितन माना जौ र एक ाम चाँदीमा
डढे माना िपठो पाइनछे ।” 19 ती अिधकारीले परमशे् वरका मािनसलाई जवाफ
िदएका िथए, “हने ुर्होस,् परमशे् वरले स्वगर्मा झ्यालहरू बनाउनभुयो भने पिन यसो
हुन सक्ला र ?” एलीशाले जवाफ िदएका िथए, “ित ा आफ्नै आखँाले यसो
भएको ितमी दखे् नछेौ, तर ितमीले यो खान पाउनछैेनौ ।” 20 ितनलाई ठक त्यस्तै
हुन आयो, िकनिक मािनसहरूले ितनलाई मलू ढोकामा कुल्चे र ितनी मरे ।

8
1 अब एलीशाले त् यस स् ीिसत बात गरेका िथए जसको छोरोलाई ितनले

मतृ् यबुाट फे र िजिवत पारेका िथए । ितनले उनलाई भन,े “उठ र आफ्ना घरानाको
साथमा जाऊ र ितमीलाई जहाँ इच्छा लाग् छ त् यहाँ अक दशेमा गएर बस, िकनिक



8:2 xvii २ राजाहरू 8:13

परम भलुे यस दशेमा सात वषर्सम्म अिनकाल ल्याउने वचन िदनभुएको छ ।”
2 त्यसलैे ती स् ी उ ठन ् र परमशे् वरका मािनसको वचन मािनन ् । ितनी आफ्ना
घारानािसत गइन ् र सात वषर्सम्म प लश्तीहरूको दशेमा बिसन ् । 3 सात वषर्को
अन्त्यमा ती स् ी प लश्तीहरूको दशेबाट फिकर् न,् अिन आफ्नो घर र जिमन
िफतार् पाउन राजाकहाँ िव न् त चढाउन गइन ् । 4 राजाले परमशे् वरका मािनसको
सवेक गहेजीलाई यसो भन्दै िथए, “एलीशाले गरेका सबै महान ्काम मलाई भन
।” 5 तब कसरी एलीशाले मरेको बच् चालाई मतृ् यबुाट फे र िजिवत पारेका िथए
भनी राजालाई बताइरहदँा मतृ् यबुाट फे र िजिवत भएको बच् चाकी आमा आफ्नो
प रवार र जिमनको िन म्त िबन्ती गनर् राजाकहाँ आइन ् । गहेजीले भन,े “हे मरेा
मा लक राजा, ती स् ी ियनै हुन ्र ितनको छोरो यही हो जसलाई एलीशाले मतृ् यबुाट
फे र िजिवत पारेका िथए ।” 6 जब राजाले त् यो स् ीलाई ितनको छोरोको बारेमा
सोध,े तब ितनले त् यो कुरा उनलाई ाख्या ग रन ्। त्यसलैे राजाले ितनको िन म्त
यसो भनरे एक जना अिधकारीलाई खटाए, “जे ितनका िथए ती सबै अिन ितनले
दशे छाडरे गएको िदनदे ख अिहलमे्मको उक् त जिमनको उब्जनीसमते ितनलैाई
िफतार् िदन।ू” 7 एलीशा दमस्कसमा आए जहाँ अरामका राजा बने-हदद िबरामी
िथए । राजालाई भिनयो, “परमशे् वरका मािनस यहाँ आएका छन ् ।” 8 राजाले
हजाएललाई भन,े “आफ्नो हातमा उपहार लऊे र गएर परमशे् वरका मािनसलाई
भटे र ितनी ारा परम भिुसत यसो भनरे सल् लाह खोज, 'के म यस रोगबाट िनको
हुन्छु ?' ” 9 त्यसलैे हजाएल ितनलाई भटे्न गए र ितनले आफूिसत चा लसवटा
ऊँटमािथ राखरे दमस्कसका हरेक असल थोक उपहार लगे । हजाएल आए र
एलीशाको साम ु खडा भए र भन,े “तपाईंका छोरा अरामका राजा बने-हददले
मलाई तपाईंकहाँ यसो भनरे पठाउनभुएको छ, 'के म यस रोगबाट िनको हुन्छु'
?” 10 एलीशाले ितनलाई भन,े “जानहुोस,् र बने-हददलाई भन् नहुोस,् 'िनश् चय
नै तपाईं िनको हुनहुुनछे,' तर ितनी िनश् चय नै मनछन ् भनी परम भलुे मलाई
दखेाउनभुएको छ ।” 11 तब हजाएललाई शमर् नलागसेम्म एलीशाले ितनलाई
एकटक लगाएर हरेे, अिन परमशे् वरका मािनस रोए । 12 हजाएलले सोध,े “हे मरेा
मा लक, तपाईं िकन रुनहुुन्छ ?” ितनले जवाफ िदए, “िकनिक तपाईंले इ ाएलका
मािनसमािथ गन खराबी मलाई थाहा छ । तपाईंले ितनीहरूका िकल्लाहरू आगोमा
जलाउनहुुनछे, र ितनीहरूका यवुाहरूलाई तरवारले मान ुर्हुनछे अिन ितनीहरूका
बालबच् चालाई टु ाटु ा पान ुर्हुनछे र गभर्वती स् ीहरूका पटे िचन ुर्हुनछे ।”
13 हजाएलले भन,े “तपाईंको दास को हो जसले यित ठुलो काम गरोस ् ? ऊ
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केवल एउटा कुकुर हो ।” एलीशाले भन,े “तपाईं अरामका राजा बन् नहुुनछे भनी
परम भलुे मलाई दखेाउनभुएको छ ।” 14 तब हजाएल एलीशाबाट िबदा भए र
आफ्ना मा लककहाँ आए जसले ितनलाई सोध,े “एलीशाले ितमीलाई के भने ?”
ितनले जवाफ िदए, “तपाईं िनश् चय नै िनको हुनहुुनछे भनी ितनले मलाई बताए
।” 15 तब अक िदन हजाएलले कम्बल लए र त् यो पानीमा चोप,े अिन त् यो
बने-हददको मखुमा रा खदए तािक ितनी मरे । त्यसपिछ ितनको ठाउँमा हजाएल
राजा भए । 16 इ ाएलका राजा आहाबका छोरा योरामको पाँचौँ वषर्मा यहोरामले
राज् य गनर् थाले । ितनी यहूदाका राजा यहोशापातका छोरा िथए । यहोशापात
यहूदाका राजा हुदँादे ख नै ितनले राज् य गनर् थाले । 17 यहोरामले राज् य गनर्
सरुु गदार् ितनी बि स वषर्का िथए, र ितनले यरूशलमेमा आठ वषर् राज्य गरे ।
18आहाबको घरानाले गरेझै,ँ यहोराम इ ाएलका राजाहरूका चालमा िहडंे िकनिक
ितनले आहाबकी छोरीलाई िववाह गरेका िथए, र परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब
िथयो, त्यही ितनले गरे । 19 तापिन, परम भकुा दास दाऊदको कारणले उहाँले
यहूदालाई नष् ट गनर् चाहनभुएन, िकनिक ितनलाई सधै ँ सन्तानहरू िदनछुे भनी
उहाँले ितनलाई भन् नभुएको िथयो । 20 यहोरामको समयमा, यहूदाको िवरु मा
एदोम बागी भयो र आफ् नो िन म् त आफैले राजा िनयकु् त गर् यो । 21 त्यसपिछ
यहोराम आफ्ना सबै रथ लएर जाईरमा गए । जब एदोमीहरूले यहोरामलाई घरेा
हाल,े तब ितनका रथ सनेापितहरू उठे र ितनीहरूलाई रातमा आ मण गरे। तर
यहोरामका सनेा भागे र आ-आफ्ना घर फक । 22 त्यसलैे आजको िदनसम्म नै
एदोम यहूदाको शासनको िवरु मा बागी भएको छ । त्यसै बलेा लब्ना पिन बागी
भयो । 23 यहोराम, र ितनले गरेका सबै कामका बारेमा यहूदाका राजाहरूको
इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र ? 24 यहोराम आफ्ना पखुार्हरूिसत सतुे
र ितनीहरूसगँै दाऊदको सहरमा गािडए । त्यसपिछ ितनको ठाउँमा ितनका छोरा
अहज्याह राजा भए । 25 इ ाएलका राजा आहाबका छोरा योरामको बार् हौँ वषर्मा
यहूदाका राजा यहोरामका छोरा अहज्याहले राज् य गनर् सरुु गरे । 26 अहज्याहले
राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी बाइस वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा एक वषर् राज्य
गरे । ितनकी आमाको नाउँ अतल्याह िथयो । उनी इ ाएलका राजा ओ ीकी छोरी
िथइन ्। 27अहज्याह आहाबको घरानाका चालमा िहडंे । आहाबको घरानाले गरेझै ँ
परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो, ितनले त्यही गरे िकनिक अहज्याह आहाबको
घरानाका ज्वाइँ िथए । 28 रामोत-िगलादमा अरामका राजा हजाएलको िवरु मा
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लडाइँ गनर् आहाबका छोरा योरामिसतै अहज्याह गए । अरामीहरूले योरामलाई
घाइते बनाए । 29 अरामका राजा हजाएलको िवरु मा राजा योरामले लडाइँ गदार्
रामोतमा अरामीहरूले ितनमा पारेको चोटबाट िनको हुन ितनी ियजरेलमा फक ।
त्यसलैे यहूदाका राजा यहोरामका छोरा अहज्याह आहाबका छोरा योरामलाई भटे्न
ियजरेलमा झरे िकनिक योराम घाइते भएका िथए ।

9
1अगमव ाहरूका छोराहरूमध्ये एक जनालाई एलीशा अगमव ाले बोलाए र

ितनलाई भन,े “या ाको लािग लगुा लगाऊ,अिन ित ो हातमा तलेको यो सानो भाँडो
लऊे र रामोत-िगलादमा जाऊ । 2 ितमी पगुपेिछ िनम्शीका नाित, यहोशापातका छोरा
यहेूलाई खोज, अिन िभ जाऊ र ितनका साथीहरूका िबचबाट ितनलाई उठाऊ र
िभ ी कोठामा लजैाऊ । 3 त्यसपिछ तलेको भाँडो लऊे र यो ितनको िशरमा खन्याऊ,
र भन, 'परम भु यसो भन् नहुुन्छः “मलैे तलँाई इ ाएलको राजा अिभषके गरेको छु
।” तब ढोका खोल, र दौड । िढलो नगर ।” 4 त् यसलैे ती जवान मािनस, जवान
अगमव ा रामोत-िगलादमा गए । 5 ितनी आइपगु्दा सनेापितहरू बिसरहकेा िथए
। त्यसलैे जवान अगमव ाले भन,े “हे कप् तान, तपाईंलाई एउटा सन् दशे लएर
आएको छु ।” यहेूले भन,े “हामीमध्ये कसलाई ?” जवान अगमव ाले जवाफ
िदए, “तपाईंलाई कप् तान ।” 6 त्यसलैे यहेू उठेर घरिभ गए र ती अगमव ाले
यहेूको िशरमािथ तले खन्याए, र ितनलाई भन,े “इ ाएलका परम भु परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छ, 'मलैे तलँाई इ ाएलमािथ अथार्त ्परम भकुा मािनसहरूमािथ राजा
अिभषके गरेको छु । 7 तैलँ े आफ्नो मा लक आहाबको घरानालाई मान ुर्पछर्, यसरी
ईजबेलेको हात ारा मा रएका परम भकुा सबै सवेक अगमव ाहरूका रगत र मरेा
सवेकहरूका रगतको बदला मलैे लन सक्छु । 8 िकनिक आहाबको परैु घराना
नष् ट हुनछे, र म आहाबको घरानाबाट कमारा होस ् वा फुक् का हरेक परुुषलाई
िनिमट् ान् न पानछु । 9 म आहाबको घरानालाई नबातका छोरा यारोबामको घराना
र अहज्याहका छोरा बाशाको घरानाजस्तै तलु्याउनछुे । 10 ईजबेलेलाई ियजरेलमा
कुकुरहरूले खानछेन,् र त्यसलाई गाड्ने कोही हुनछैेन' ।” तब अगमव ाले
ढोका खोले र भागे । 11 तब यहेू आफ्ना मा लकका सवेकहरूकहाँ आए र एक
जनाले ितनलाई सोध,े “के सबै कुरा ठकै छ ? यो पागल मान्छे िकन तपाईंकहाँ
आएको ?” यहेूले ितनीहरूलाई जवाफ िदए, “ितमीहरू यी मािनस र ितनले कस्ता
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िकिसमका कुरा भन्छन ्भनरे ितमीहरू जान् दछौ ।” 12 ितनीहरूले भन,े “त्यो कुरा
झटु हो । हामीलाई भन् नहुोस ् ।” यहेूले भन,े “ितनले मलाई यी भने अिन यसो
पिन भन,े 'परम भु यसो भन् नहुुन्छः मलैे तलँाई इ ाएलमािथ राजा अिभषके गरेको
छु' ।” 13 तब ितनीहरूले तरुुन् तै आ-आफ्ना बािहरी वस् उतारे र यहेू िहडं्ने
ख ु ड्कलामा ओ ाए । ितनीहरूले तरुही फुके र भन,े “यहेू राजा हुनहुुन्छ ।”
14 यसरी िनम्शीका नाित, यहोशापातका छोरा यहेूले योरामको िवरु मा ष न्
रचे । अब योराम र सारा इ ाएलले अरामका राजा हजाएलको कारणले रामोत-
िगलादलाई रक्षा ग ररहकेा िथए, 15 तर अरामका राजा हजाएलको िवरु मा लड्दा
राजा योरामलाई अरामीहरूले घाइते बनाएका हुनाले ितनी िनको हुन ियजरेलमा
फकका िथए । यहेूले योरामका सवेकहरूलाई भन,े “ितमीहरूको राय यस्तै छ
भने ियजरेलमा गएर यो समाचार बताउनलाई कोही पिन भागरे सहरबािहर जान
नपाओस ् ।” 16 त्यसलैे यहेू रथमा चढी ियजरेल गए । िकनिक योरामले त्यहीँ
िव ाम गद िथए । त्यस बलेा यहूदाका राजा अहज्याह योरामलाई भटे्न तल
झरेका िथए । 17 ियजरेलको धरहरामा पहरेदार खडा िथयो, र त्यसले यहेूका
फौज आइरहकेो टाढबैाट दखे्यो । त्यसले भन्यो, “मािनसहरूको एउटा समहू
आइरहकेो मलैे दखे्दछु ।” योरामले भन,े “एक जना घोडचढीलाई ितनीहरूलाई
भटे्न पठा । त्यसलाई यसो भन् न लगा, 'के तपाईंहरू िम भावले आउनभुएको
हो' ?” 18 त्यसलैे यहेूलाई भटे्न एक जना मािनस घोडामा चढरे गयो । त्यसले
भन्यो, “राजा यसो भन् नहुुन्छ, 'के तपाईंहरू िम भावले आउनभुएको हो' ?”
यहेूले भन,े “िम भाविसत तलँाई केको सरोकार? फकर मरेो पिछ लाग ् ।” तब
पहरेदारले राजालाई भन्यो, “सन्दशेवाहकले ितनीहरूलाई भे ो, तर त्यो फकर
आएन ।” 19 तब ितनले घोडामा अक मािनसलाई पठाए । त्यो ितनीहरूकहाँ
आएर भन्यो, “राजा यसो भन् नहुुन्छ, 'के तपाईंहरू िम भावले आउनभुएको हो'
?” यहेूले भन,े “िम भाविसत तलँाई केको सरोकार? फकर मरेो पिछ लाग ् ।”
20 फे र पहरेदारले भन् यो, “त्यसले ितनीहरूलाई भटेेको छ, तर त्यो फकर आएन ।
िकनिक जनु त रकाले रथ हाँिकएको छ त्यो त िनम्शीका छोरा यहेूले हाँकेजस्तै छ
। ितनले बौलाहाले जस्तै हाँक्दछैन ्।” 21 त्यसलैे योरामले भन,े “मरेो रथ तयार
पार ।” ितनीहरूले ितनको रथ तयार पारे, र इ ाएलका राजा योराम र यहूदाका
राजा अहज्याह आ-आफ्नै रथमा चढरे यहेूलाई भटे्न बािहर िनस्के । ितनीहरूले
ियजरेली नाबोतको जग्गामा ितनलाई भटेे । 22 योरामले यहेूलाई दखेपेिछ ितनले
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भन,े “यहेू, के ितमी िम भावले आएको हो ?” ितनले जवाफ िदए, “ित ी आमा
ईजबेलेका यित धरैे मिूतर्पजूा र वशे्याविृ हुदँाहुदँ ै पिन कसरी िम भाव हुन्छ ?”
23 त्यसलैे योरामलेआफ्नो रथ घमुाए र अहज्याहलाई यसो भनरे भाग,े “अहज्याह,
धोका भएछ ।” 24 तब यहेूले आफ्नो धन ु िनकाले र परुा श लगाएर योरामका
काँधहरूका िबचमैा ितनलाई हाने । काँडले ितनको मटुुलाई नै छे ो, र ितनी
आफ्नो रथमा लडे । 25 तब यहेूले आफ्ना सनेापित िबदकारलाई भन,े “ितनलाई
उठाऊ र ियजरेली नाबोतको खतेमा फा लदऊे । ितनका िपता आहाबको पिछ रथमा
ितमी र म जाँदा परम भलुे ितनको िवरु मा भन् नभुएको यो अगमवाणीको बारेमा
वोचार गरः 26 'परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ— िहजो मलैे नाबोतको रगत र त्यसका
छोराहरूको रगत दखेे,ँ र परम भु भन् नहुुन्छ, िनश् चय नै म यही खतेमा त्यसको
बदला लनछुे ।' अब परम भकुो वचनअनसुार ितनलाई उठाऊ र यही खतेमा
फा लदऊे ।” 27 जब यहूदाका राजा अहज्याहले यो दखे,े ितनी बथे-हागान जाने
बाटोितर भागे । तर यहेूले ितनलाई प ाए, र भन,े “ितनलाई पिन रथमा मार ।”
ितनीहरूले ितनलाई ियबलामनरे गरूको उकालो जाने बाटोमा हार गरे । अहज्याह
मिग ोमा भाग,े र त्यहीँ मरे । 28 ितनका सवेकहरूले ितनको लाशलाई रथमा राखरे
यरूशलमे ल्याए, र दाऊदको सहरमा ितनका पखार्हरूिसत ितनकै िचहानमा गाडे
। 29 आहाबका छोरा योरामको एघारौँ वषर्मा अहज्याहले यहूदामािथ राज् य सरुु
गरेका िथए । 30 यहेू ियजरेलमा आएको कुरा ईजबेलेले सिुनन,् र ितनले आफ्ना
आखँामा गाजल लगाइन,् कपाल बा टन ्र झ्यालबाट हे रन ्। 31 यहेू मलू ढोकामा
िभ आउँदै गदार् ितनले उनलाई भिनन,् “ए आफ्ना मा लकका हत्यारा िज ी, के
ितमी िम भावले आएका हौ ?” 32 यहेूले मािथ झ्यालमा हरेे र भन,े “मरेो पक्ष
लने को छ ? को छ ?” तब दईु वा ितन जना नपुसंकले बािहर हरेे । 33 यहेूले

भन,े “ितनलाई तल फा लदओे ।” त्यसलैे ितनीहरूले ईजबेलेलाई तल फा लिदए, र
ितनका केही रगत उिछ एर िभ ामा र घोडाहरूमा परे,अिन यहेूले ितनलाई ख ाले
कु ल्चिदए । 34जब यहेू दरबारिभ पस,े तब ितनले खानपान गरे । तब ितनले भन,े
“अब त् यो ािपत स् ीलाई हरे र त् यसलाई गािडदओे, िकनिक त् यो राजाकी छोरी
िथई ।” 35 ितनलाई गाड्न ितनीहरू गए तर ितनीहरूले ितनको खप्पर, खु ा र
हत्केलाबाहके केही भे ाएनन ्। 36 त् यसलैे ितनीहरू आएर यहेूलाई बताए । ितनले
भन,े “आफ्ना सवेक ितश्बी ए लया ारा परम भलुे बोल्नभुएको वचन यही हो,
'ियजरेलको जिमनमा कुकुरहरूले ईजबेलेको मास ु खानछेन,् 37 र ईजबेलेको लाश
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ियजरेलका खतेहरूमा मलझै ँ हुनछे तािक कसलैे यस्तो भन् न नसकोस,् 'यो ईजबेले
हो' ।”

10
1 साम रयामा आहाबको घरानाका स री जना सन्तान िथए । यहेूले िचठीहरू

लखेे र ती साम रयामा ियजरेलका शासकहरू, धमर्-गरुुहरू र आहाबका सन्तानका
अिभभावककहाँ यसो भनरे पठाए, 2 “ितमीहरूका मा लकका सन्तानहरू
ितमीहरूिसत छन,् र ितमीहरूिसत रथहरू, घोडाहरू र िकल्लाबन्दी ग रएको सहर
हितयार छन ् । त्यसलैे यो िचठी ितमीहरूले ाप् त गन िबि कै, 3 ितमीहरूका
मा लका सन्तानमध्ये सबभैन्दा उ म र योग्यलाई छान र ितनलाई आफ् ना िपताको
िसहंासनमा राख, अिन ितमीहरूका मा लकका राजकीय वशंको िन म्त लडाइँ
गर ।” 4 तर ितनीहरू िसत भए र आपसमा भन,े “हरे, यहेूको साम ु दईु जना
राजा त खडा हुन सकेनन ् । त् यसलैे हामी कसरी खडा हुन सक्छौँ ?” 5 तब
दरबारका रेखदखे मािनसहरू, सहरका मखुहरू र धमर्-गरुुहरू अिन बालबा लकका
अिभभावकहरूले यहेूलाई यसो भनरे समाचार पठाए, “हामी तपाईंका सवेकहरू
हौँ । तपाईंले हामीलाई जे आज्ञा िदनहुुन् छ, त् यो हरेक कुरा हामी गनछौँ । हामी
कुनै मािनसलाई राजा बनाउनछैेनौँ । तपाईंको द ृ ष् टमा जे ठक लाग् छ, त्यही
गन ुर्होस ्।” 6 तब यहेूले ितनीहरूलाई यसो भनरे दो ो पटक िचठी लखे,े “ितमीहरू
मरेो पक्षमा छौ र ितमीहरूले मरेो कुरा सनु्छौ भने ितमीहरूले आफ् ना मा लकका
सन् तानका िशरहरू लनपुछर् र भोली यसै बलेा ियजरेलमा मकहाँ आउनपुछर् ।”
त्यस बलेा राजाका स री जना सन्तानहरू आफूलाई हुकार्उने सहरका मह वपणूर्
मािनसहरूसगँै िथए । 7 त्यसलैे जब ितनीहरूकहाँ िचठी आयो, तब ितनीहरूले
राजाका छोराहरूलाई समाते र स री जनालाई नै मारे, ितनीहरूका िशरहरू
टोकरीहरूमा राख,े र ती ियजरेलमा यहेूकहाँ पठाए । 8 एक जना सन्दशेवाहक
यहेूकहाँ यसो भन् न आयो, “ितनीहरूले राजाका छोराहरूका िशरहरू ल्याएका छन ्
।” त् यसलैे ितनले भन,े “िबहानसम्म ितनलाई मलू ढोकामा दईुवटा थु ो लगाएर
राख् न ू ।” 9 िबहान यहेू बािहर िनस्के र खडा भए र सबै मािनसहरूलाई भन,े
“ितमीहरू िनद ष छौ । हरे, मलैे मरेा मा लकको िवरु मा ष न् गरें र ितनलाई
मारे,ँ तर यी सबलैाई कसले मारे ? 10 अब ितमीहरूले िनश् चय नै बझु्नपुछर् िक
आहाबको घरानाको सम्बन्धमा बो लएको परम भकुो वचनको कुनै पिन भाग खरे
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जाने छैन िकनिक परम भलुे आफ्ना सवेक ए लया ारा बोल्नभुएअनसुार गन ुर्भएको
छ ।” 11 त्यसलैे यहेूले ियजरेलमा आहाबका घरानाका बाँकी रहकेा सबै जना,
ितनका मखु्य मािनसहरू, ितनका निजकका िम हरू र पजुारीहरू कसलैाई पिन
नछडी सबलैाई मारे । 12 तब यहेू उठे र आफ्नो बाटो लागे । ितनी साम रयामा गए
। ितनी गोठालोको बथे-एकेदमा आइपगु्दा, 13 ितनले यहूदाका राजा अहज्याहका
दाजभुाइलाई भटेे । यहेूले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू को हौ ?” ितनीहरूले
जवाफ िदए, “हामी अहज्याहका दाजभुाइहरू हौ,ँ र हामी राजाका सन्तान र रानी
ईजबेलेका सन्तानलाई अिभवादन गनर् जाँदछैौँ ।” 14 यहेूले आफ्ना मािनसहरूलाई
भन,े “ितनीहरूलाई िजउँदै समात ।” त्यसलैे ितनीहरूले उनीहरूलाई िजउँदै समाते
र बया लस जना परुुष सबलैाई बथे-एकेदको कुवामा मारे । ितनीहरूमध् ये एक
जनालाई पिन ितनले िजउँदो छोडनेन ्। 15 यहेू त्यहाँबाट गएपिछ ितनले रेकाबका
छोरा यहोनादाब आफूलाई भटे्न आइरहकेा दखेे । यहेूले ितनलाई अिभवादन गरे
र ितनलाई भन,े “मरेो दय ितमीतफर् भएझै ँ ित ो दय मतफर् छ ?” यहोनादाबले
जवाफ िदए, “हजरु छ।” यहेूले भन,े “छ भने मलाई ित ो हात दऊे।” त्यसलैे
ितनले यहेूलाई आफ्नो हात िदए, यहेूले यहोनादाबलाई आफूिसतै रथमा लगे ।
16 यहेूले भन,े “मसगँ आऊ र परम भकुो िन म्त मरेो जोसलाई हरे ।” त्यसलैे
ितनले यहोनादाबलाई आफ् नो रथमा आफूसगँै लगे । 17 जब ितनी साम रयामा
आए, तब जसरी परम भलुे पिहले नै आहाबको घरानालाई ए लया ारा भन् नभुएको
िथयो त् यसरी नै यहेूले साम रयामा बाँकी रहकेा ितनका सबै सन्तानलाई मारे, र
आहाबको राजकीय वशंको एउटैलाई पिन छाडनेन ।् 18 तब यहेूले सारा मािनसलाई
एकसाथ जम्मा गरे र ितनीहरूलाई भन,े “आहाबले त बालको थोरै मा सवेा
गरे, तर यहेूले त झन ् बढी त्यसको सवेा गनछ । 19 त्यसकारण बालका सबै
अगमव ा, त्यसका सबै आराधक र सबै पजुारीलाई मकहाँ बोलाओ । कोही
पिन नछोिडयोस ् िकनिक बाललाई चढाउन मिसत एउटा ठुलो ब लदान छ । जो
आउँदनै, त्यो बाँच्नछैेन ।” तर बालका आराधकहरूलाई मानर् यहेूले छलपवूर्क
यसो गरेका िथए । 20 यहेूले भन,े “बालको िन म्त एउटा सभा बोलाओ ।” त्यसलैे
ितनीहरूको यसको घोषणा गरे । 21 तब यहेूले सारा इ ाएलभ र समाचार पठाए,
र बालका आराधकहरू सबै आए । नआएको मािनस एउटै पिन िथए । ितनीहरू
बालको म न्दरमा आए, र म न्दर एउटा कुनादे ख अक कुनासम्म भ रएको िथयो
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। 22 यहेूले पजुारीको वस् -भण्डारको रेखदखे गन मािनसलाई भन,े “बालका सबै
आराधकका लािग वस् ल्याऊ ।” त्यसलैे ती मािनसले ितनीहरूकहाँ वस् हरू
ल्याए । 23 रेकाबका छोरा यहोनादाबिसत यहेू बालको म न्दरिभ गए, र ितनले
बालका आराधकहरूलाई भन,े “यहाँ परम भकुा कुनै पिन सवेक नहोऊन,् तर
बालका आराधकहरू मा होऊन ्भन् ने कुरामा िन श् चत होऊ ।” 24 तब ितनीहरू
ब लहरू र होमब ल चढाउन िभ गए । यहेूले अिस जना मािनसलाई छानकेा
िथए जो बािहर खडा िथए । ितनले ितनीहरूलाई भने ,“मलैे ितमीहरूका हातमा
ल्याएको कुनै पिन मािनस भाग् यो भन,े जसले भगाउछँ, त्यो भाग् नकेो ाणको स ा
त्यसको ाण लइनछे ।” 25तब यहेूले होमब ल चढाएर िसद्ध्याउने िबि कै ितनले
पहरेदार र सनेापितहरूलाई भन,े “िभ जाओ र गएर ितनीहरूलाई मार । कोही
बािहर नआओस ् ।” त्यसलैे ितनीहरूले तरवारको धारले उनीहरूलाई मारे, अिन
पहरेदार र कप् तानहरूले ितनीहरूलाई बािहर फाले र ितनीहरू बालको म न्दरको
िभ ी कोठामा गए । 26 ितनीहरूले बालको म न्दरको िभ रा खएको ढुङ्गाको
मिूतर्लाई िघसारेर बािहर ल्याए, र ती आगो लगाइिदए । 27 त्यसपिछ ितनीहरूले
बालको खम्बाहरू भिँचिदए र बालको म न्दरलाई भत्काइिदए, अिन मािनसहरूले
त् यसबाट शौचालय बनाए जसलाई मािनसहरूले आजसम्म योग गछर्न ्। 28 यसरी
यहेूले इ ाएलबाट बालको पजुालाई नष् ट पारे । 29 तर नबातका छोरा यारोबामका
पापहरू जस ारा ितनले इ ाएललाई पाप गनर् लगाए, अथार्त ्बथेले र दानमा सनुका
बाछाहरूका पजुालाई यहेूले छाडनेन ् । 30 त्यसलैे परम भलुे यहेूलाई भन् नभुयो,
“ परम भकुो द ृ ष् टमा जे ठक िथयो, तैलँ े त्यही गरेको कारणले र आहाबको
घरानालाई मरेो दयमा भएअनसुार गरेको हुनाले तरेा सन्तानहरूको चार पसु्तासम्म
इ ाएलको िसहंासनमा बस् नछेन ।्” 31 तर आफ्ना सारा दयले इ ाएलका परम भु
परमशे् वरको वस्थामा िहडँ्न कुरालाई यहेूले वास्ता गरेनन ् । इ ाएललाई पाप
गनर् लगाउने यारोबामका पापहरूबाट ितनी फकनन ् । 32 ती िदनमा परम भलुे
इ ाएलको क्षे फल घटाउन थाल्नभुयो, र हजाएलले इ ाएलका िसमानाहरूमा
इ ाएलीलाई परािजत गरे, 33 यदर्न नदीको पवूर्ितर भएको िगलाद, गादी, रूबनेी र
मनश्शे सबै क्षे , अन न उपत् यकाको ओएरदे ख िगलाद र बाशानसम्मै कब् जा गरे
। 34 यहेू र ितनका सबै काम र ितनको श को बारेमा के इ ाएलका राजाहरूको
इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र ? 35 यहेू आफ्ना पखार्हरूिसत सतु,े र
ितनीहरूले ितनलाई साम रयामा गाडे । तब ितनको ठाउँमा ितनका छोरा यहोआहाज
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राजा भए । 36 यहेूले साम रयामा बसरे इ ाएलमािथ अ ाइस वषर् राज्य गरे ।

11
1 अब अहज्याहकी आमा अतल्याहले आफ्नो छोरो मरेका दखेपेिछ ितनी

उ ठन ् र सबै राजकीय बालबा लकालाई मा रन ् । 2 तर राजा यहोरामकी
छोरी, अहज्याहकी बिहनी यहोशबेाले मा रन लागकेा राजाका छोराहरूका
माझबाट अहज्याहका छोरो योआशलाई ितनको धाईसगँै सटुुक् क लगरे लकुाइन ्
। ितनले ितनीहरूलाई सतु् ने कोठामा रा खन ्। योआश नमा रऊन ्भनरे ितनीहरूले
अतल्याहबाट उसलाई लकुाए । 3 अतल्याहले दशेमा राज् य गदार् परम भकुो
म न् दरमा छ वषर्सम्म उसलाई आफ् नो धाईसगँै लकुाइयो । 4सातौँ वषर्मा यहोयादाले
सन्दशे पठाए, र सयौं करीहरू तथा पहरादारहरूका कमान् डरहरूलाई परम भकुो
म न्दरमा आफूकहाँ लाए । ितनले ितनीहरूिसत करार बाँध े र परम भकुो म न्दरमा
ितनीहरूलाई शपथ खान लगाए । तब ितनले ितनीहरूलाई राजाका छोरा दखेाए
। 5 ितनले ितनीहरूलाई यसो भनरे आज्ञा िदए, “ितमीहरूले यसो गन ुर्पछर् ।
ितमीहरूमध्ये एक-ितहाइ जो शबाथमा आउँछौ, ितमीहरूले राजदरबारको रेखदखे
गनछौ, 6 र एक-ितहाइचािहं सरु ढोकामा बस् नछेौ अिन बाँकी एक-ितहाइ रक्षक
कोठाको पछािड बस् नछेौ ।” 7 शबाथमा सवेा नगन अन्य दईुवटा दलल,े राजाको
लािग परम भकुो म न्दरमा रेखदखे गन ुर्पछर् । 8 हरेक मािनसले आफ्नो हातमा
तरवार लएर राजाको व रप र तनैाथ हुनपुछर् । ितमीहरूको निजक आउने जोसकैु
भए पिन त् यसलाई मा रयोस ् । राजा बािहर जाँदा र िभ आउँदा ितमीहरू
ितनीसगँै िहड् नपुछर् । 9 त्यसलैे यहोयादा पजुारीले आज्ञा गरेअनसुार सयौं दलका
कमान् डरहरूले सबै कुरा गरे । हरेकले आफ्नो दलका मािनसहरू अथार्त ्शबाथमा
सवेा गनर् खटाइएकाहरू र शबाथमा सवेा गनर्बाट फुसर्द भएकाहरूलाई लएर
ितनीहरू यहोयादा पजुारीकहाँ आए । 10 तब यहोयादा पजुारीले परम भकुो
म न्दरमा रा खएका राजा दाऊदका भालाहरू र ढालहरू कमान् डरहरूलाई िदए ।
11 म न्दरको दािहने िकनाराबाट दे े िकनारासम्म अिन वदेी र म न्दरको निजक
अङ्गरक्षहरू आ-आफ्ना हातमा हितयार लएर खडा भएर राजालाई घरेा हाले
। 12 तब यहोयादाले राजाका छोरा योआशलाई बािहर ल्याए, ितनलाई ीपचे
लगाइिदए, र ितनलाई करारको उद थमाइिदए । तब ितनीहरूले ितनलाई राजा
बनाए र ितनलाई अिभषके गरे । ितनीहरूले आफ् ना ताली बजाए र भन,े “राजा
दीघार्य ु रहून ् !” 13 जब अतल्याहले अङ्गरक्षकहरू र मािनसहरूको हल् ला
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सिुनन ् , तब ितनी परम भकुो म न् दरमा मािनसहरूकहाँ आइन ् । 14 ितनले हे रन ्
र चलनअनसुार राजा खम्बानरे खडा िथए, अिन कप् तानहरू र तरुही फुक् नहेरू
राजाको छेउमा िथए । दशेका सबै मािनसहरूले आनन्द मनाउदँै र तरुही फुक्दै
िथए । तब अतल्याहले आफ् ना लगुा च्याितन ् र िचच् च्याइन,् धोका! धोका
।” 15 तब यहोयाद पजुारीले सयौ कमान् डरहरूलाई यसो भनरे आज्ञा िदए,
“ितनलाई बािहर ल्याई दल-दलको िबचमा राख । ितनको पिछ लाग् ने जोसकैुलाई
तरवारले मार ।” िकनिक पजुारीले भनकेा िथए, “ितनलाई परम भकुो म न्दरिभ
नमार ।” 16 त्यसलैे जब ितनी राजदरबारमा घोडाहरू पस् ने ठाउँमा पिुगन,् तब
ितनीहरूले ितनलाई समाते र त्यहीँ ितनलाई मा रयो । 17 तब यहोयादाले ितनीहरू
परम भकुा जाित हुनपुछर् भनरे परम भु र राजा अिन जनताको िबचमा, अिन
राजा र जनताको िबचमा एउटा करार बाँध े । 18 त् यसलैे दशेका सबै मािनसहरू
बालको म न्दरमा गए र त्यसलाई भत्काइिदए । ितनीहरूले बालका वदेीहरू र
त्यसका मतू हरूलाई टु ाटु ा पारे, र ितनीहरूले ती वदेीकै सामनु् ने बालको पजुारी
म ानलाई मारे । तब यहोयादा पजुारीले परम भकुो म न्दरमा पहरादारहरू िनय ु
गरे । 19 यहोयादाले आफूिसत सयौं करीहरू तथा पहरादारहरूका कमान् डरहरू र
दशेका सबै मािनसहरूलाई साथमा लए र ितनीहरूले िमलरे राजालाई परम भकुो
म न्दरबाट ल्याए र ितनीहरू पहरादारको ढोकाको बाटो हुदँ ै राजदरबारमा गए ।
योआशले राजकीय िसहंासनमा आफ्नो आसन हण गरे । 20 त् यसलैे दशेका सबै
मािनसहरू आन न्दत भए, र राजाको दरवारमा अतल्याहलाई तरवारले मा रएपिछ
सहरमा शा न्त भयो । 21 योआशले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी सात वषर्का िथए ।

12
1 यहेूको सातौँ वषर्मा योआशले राज् य गनर् थाले । ितनले यरूशलमेमा चा लस

वषर् राज् य गरे । ितनकी आमाको नाउँ िसब्या िथयो, जो बशेबाकी िथइन ् ।
2 योआशले सधै ँ परम भकुो द ृ ष् टमा जे ठक छ, त्यही गरे िकनिक यहोयादा
पजुारीले ितनलाई सल् लाह िदने गथ । 3 तर डाँडाका थानहरू भने हटाइएनन ्
। मािनसहरूले अझै पिन डाँडाका थानहरूमा ब लदान चढाए र धपू बाले ।
4 योआशले पजुारीहरूलाई भन,े “परम भकुो म न्दरिभ पिव भटेीहरूको रूपमा
ल्याइएका सबै रुिपया-ँपसैा अथार्त ्जनगणनामा जम्मा ग रएको रकम वा गत
भाकलबाट ाप् त ग रएको रकम वा परम भु ारा मािनसहरूका आ-आफ्ना दयमा
े रत गरी ितनीहरू ारा ल्याइएको रकम जम्मा गर, 5 पजुारीहरूले कुनै एक जना
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कोषाध्यक्षबाट रकम लऊन ्र म न्दरमा भएको कुनै पिन क्षितको ममर्त गरून ्।”
6 तर राजा योआशको तइेसौँ वषर्सम्म पिन पजुारीहरूले म न्दरमा केही पिन ममर्त
गरेका िथएनन ् । 7 तब राजा योआशले यहोयादा पजुारी र अन्य पजुारीहरूलाई
बोलाई ितनीहरूलाई भन,े “िकन ितमीहरूले म न्दरमा केही पिन ममर्त गरेका
छैनौ ? अबदे ख ितमीहरूका कर उठाउनहेरूबाट रकम नउठाउन,ू तर म न्दरको
ममर्तको लािग ज-ेजिेत जम्मा भएका छन,् ती लएर ममर्त गनर् सक् नहेरूलाई
िदन ू ।” 8 त्यसलैे अब मािनसहरूबाट रुिपया-ँपसैा न लने र पजुारीहरू आफैले
म न्दरको ममर्त नगन कुरामा ितनीहरू सहमत भए । 9 बरु, यहोयादा पजुारीले एउटा
सन्दकु लएर त्यसमा प्वाल पारे, अिन यसलाई परम भकुो म न्दरिभ वशे गन
दािहनपे वदेीको छेउमा राखे । म न्दरको वशे ारको पहरा िदने पजुारीहरूले
परम भकुो म न्दरमा ल्याएका सबै रकम त्यसमैा हाल् थे । 10 जब सन्दकुमा धरैे
रकम जम् मा भएको ितनीहरूले दखे् थ,े राजाका सिचव र धान पजुारी आउँथे र
परम भकुो म न्दरमा ल्याइएको रुिपया-ँपसैा थलैाहरूमा हाल् थे र त् यसपिछ गणना
गथ । 11 ितनीहरूले उ रकम िहसाब गरेपिछ परम भकुो म न्दरको रेखदखे
गनहरूका हातमा िदन्थे । ितनीहरूले परम भकुो म न्दरमा काम गन िसकम हरू
र िनमार्णकतार्हरू 12 अिन डकम हरू र ढुङ्गा काट्नहेरू, परम भकुो म न्दरको
ममर्तको िन म्त ितनीहरूले काठपात र काटेर िमलाइएका ढुङ्गाहरू िकन् नलाई र
म न्दरको पनुिनर्मार्णको लािग आवश् यक सबै खचर् गनर्लाई त् यो लएर ितथ । 13 तर
परम भकुो म न्दरिभ ल्याइएको रकम चाँदीको कचौरा, सामदानका िचम्टाहरू,
बाटाहरू, तरुहीहरू वा सनुचाँदीका सजावटका सामानहरूका लािग खचर् ग रएन
। 14 ितनीहरूले यो पसैा परम भकुो म न्दरको ममर्तको काम गनहरूलाई िदए ।
15यसको बाहके, ितनीहरूले काम गनहरूका िन म्त मखु्य कामदारहरूलाई िदएका
रुिपया-ँपसैाको िहसाब आवश् यक िथएन िकनिक यी मािनसहरू इमानदार िथए ।
16 तर दोष ब ल र पाप ब लको िन म्त ल्याइने रुिपया-ँपसैा भने परम भकुो म न्दरमा
ल्याइएन िकनिक यो पजुारीहरूको िथयो । 17 त्यसपिछ अरामका राजा हजाएलले
गातको िवरु मा आ मण गरे र त् यसलाई लए । त्यसपिछ हजाएलले यरूशलमेलाई
आ मण गनर् फक । 18 यहूदाका राजा योआशले ितनका पखुार्हरू अथार्त ्यहूदाका
राजाहरू यहोशापात, यहोराम र अहज्याह र ितनी आफैले अलग गरेका सबै पिव
थोकसाथै परम भकुो म न्दर र राजाका भण्डार कोठाहरूमा भे ाइएका सबै सनु
लए र ती अरामका राजा हजाएललाई पठाइिदए । तब हजाएल यरूशलमेबाट गए ।
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19 योशाश, ितनले गरेका अरू कामहरूका बारेमा यहूदाका राजाहरूको इितहासको
पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र ? 20 ितनका सवेकहरू खडा भए र ितनीहरूले
िमलरे ष न् गरे । ितनीहरूले योशाशलाई िसल्लाको ओरालो बाटोमा भएको
बथे-िमल्लोमा आ मण गरे । 21 ितनका सवेकहरू िशम्मतका छोरा योजाबाद र
शोमरेका छोरा यहोजाबादले ितनलाई आ मण गरे, अिन ितनी मरे । ितनीहरूले
योआशलाई दाऊदको सहरमा ितनका पखुार्हरूिसत गाड,े र ितनको ठाउँमा ितनका
छोरा अमस्याह राजा भए ।

13
1 यहूदाका राजा अहज्याहका छोरा योआशको तइेसौँ वषर्मा यहेूका छोरा

यहोआहाजले साम रयामा बसरे इ ाएलमािथ राज् य गनर् थाले । ितनले स
वषर् राज्य गरे 2 परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो, ितनले त्यही गरे, र
इ ाएललाई पाप गनर् लगाउने नबातका छोरा यारोबामका पापको चामा िहडंे
। अिन यहोआहाज तीबाट फकनन ् । 3 इ ाएलको िवरु मा परम भकुो ोध
द न्कयो, अिन उहाँले ितनीहरूलाई अरामका राजा हजाएल र हजाएलका छोरा
बने-हददको हातमा िनरन्तर रूपले िदनभुयो । 4 त्यसलैे यहोआहाजले परम भलुाई
िबन्ती गरे, र परम भलुे ितनको कुरा सनु् नभुयो िकनिक अरामका राजाले कसरी
इ ाएलमािथ िथचोिमचो ग ररहकेा िथए भनी उहाँले दखे् नभुयो । 5 त्यसलैे
परम भलुे इ ाएललाई एउटा उ ारक िदनभुयो, अिन ितनीहरू अरामीहरूका
हातबाट उम्के, र इ ाएलीहरू पिहलजेस्तै आ-आफ्ना घरमा बस् न लागे । 6 तापिन
इ ाएललाई पाप गनर् लगाउने यारोबामका घरानाका पापहरूबाट ितनीहरू फकनन,्
र ितनीहरू ितनमा लािगरहे । अिन अशरेा दवेीको खम्बा साम रयामा रिहरह् यो ।
7 अरामीहरूले यहोआहाजलाई केवल पचास घोडचढी, दसवटा रथ र दस हजार
पदैल िसपाही मा छाडे िकनिक अरामका राजाले ितनीहरूलाई नाश पारेका िथए
र ितनीहरूलाई अन् न चटु्ने समयको भसुजस्तै पारेका िथए । 8 यहोआहाज, ितनले
गरेका सबै काम र ितनको श को बारेमा इ ाएलका राजाहरूको इितहासको
पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र ? 9 यसरी यहोआहाज आफ्ना पखुार्हरूिसत सतु,े र
ितनीहरूले ितनलाई साम रयामा गाडे । ितनको ठाउँमा ितनका छोरा यहोआश राजा
भए । 10 यहूदाका राजा योआशको सैिँतसौँ वषर्मा यहोआहाजका छोरा यहोआशले
साम रयामा बसरे इ ाएलमािथ राज् य गनर् थाले । ितनले सो वषर् राज्य गरे ।
11 परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो, ितनले त्यही गरे । ितनले इ ाएललाई
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पाप गनर् लगाउने नबातका छोरा यारोबामको कुनै पिन पापलाई छाडनेन,् तर ितनी
ितनमैा िहडंे । 12 यहोआश, ितनले गरेका सबै कामहरू र कसरी ितनको श
जस ारा ितनले यहूदाका राजा अमस्याहको िवरु मा लडे भन् ने बारेमा इ ाएलका
राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र ? 13 यहोआश आफ्ना
पखुार्हरूिसत सतु,े र यारोबाम ितनको िसहंासनमा बसे । इ ाएलका राजाहरूसगँै
यहोआशलाई साम रयामा गािडयो । 14 अब एलीशा एउटा रोगले िबरामी परे
जसबाट पिछ ितनी मरे । त्यसलैे इ ाएलका राजा यहोआश ितनीकहाँ आए र
ितनीसगँ रोए । ितनले भन,े “हे मरेा िपता, हे मरेा िपता, इ ाएलका रथहरू र
घोडचढीले ितमीलाई उठाएर लाँदछैन ्।” 15 एलीशाले ितनलाई भन,े “एउटा धन ु
र केही काँडहरू उठाउनहुोस ् ।” त्यसलैे योआशले एउटा धन ु र केही काँडहरू
उठाए । 16 एलीशाले इ ाएलका राजालाई भन,े “आफ् नो हात धनमुा राख् नहुोस ्
।” त्यसलैे ितनले आफ्नो हातमा धनमुा राखे । तब एलीशाले आफ्ना हात राजाका
हातमािथ राखे । 17 एलीशाले भन,े “पवूर्प को झ्याल खोल्नहुोस ् ।” त्यसलैे
ितनले त् यसलाई खोले । तब एलीशाले भन,े “हान् नहुोस ्!” ितनले हाने । एलीशाले
भन,े “यो परम भकुो िवजयको काँड हो अथार्त ्अराममािथ िवजयको काँड हो,
िकनिक अरामीहरूलाई सवर्नाश नपारूञ्जलेसम्म तपाईंले ितनीहरूलाई अपकेमा
आ मण गन ुर्हुनछे ।” 18तब एलीशाले भन,े “काँडहरू लनहुोस ।्” त्यसलैे ितनले
ती लए । ितनले इ ाएलका राजालाई भन,े “ितनले भइँुमा हान् नहुोस ् ।” ितनले
ितन पटक भइँुमा हानपेिछ ितनी रोिकए । 19 तर परमशे् वरका मािनस ितनीिसत
रसाए र भन,े “तपाईंले पाँच वा छ पटक भइँुलाई िहकार्उनपुथ् य । तब तपाईंले

अरामलाई िनिमट् ान् न नभएसम्म आ मण गन ुर्हुनिेथयो, तर अब त तपाईंले
अरामलाई ितन पटक मा आ मण गन ुर्हुनछे ।” 20 तब एलीशा मरे, र ितनीहरूले
ितनलाई गाडे । नयाँ वषर्को समयमा मोआबीहरूका नयाँ दलहरूले दशेलाई लटेु
। 21 ितनीहरूले कुनै एउटा मािनसलाई गािडरहदँा ितनीहरूले मोआबीहरूको
एउटा दललाई दखे,े त्यसलैे ितनीहरूले लाशलाई एलीशाको िचहानमा फाले ।
लाशले एलीशाका हड् डीहरूलाई छुनिेबि कै त्यो िबउँितयो, र आफ्नो पाउमा
खडा भयो । 22 अरामका राजा हजाएलले यहोआहाजको जीवनभर इ ाएललाई
िथचोिमचो ग ररहे । 23 तर अ ाहाम, इसहाक र याकूबिसत बाँध् नभुएको आफ् नो
करारको कारणले गदार् परम भु इ ाएल ित अन ु ही हुनभुयो, र ितनीहरूलाई दया
दखेाउनभुयो र ितनीहरूको िफ ी गन ुर्भयो । त्यसलैे परम भलुे ितनीहरूलाई नष् ट
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गन ुर्भएन, र उहाँले ितनीहरूलाई अझै पिन आफ्नो उप स्थितबाट धपाउनभुएको छैन
। 24 अरामका राजा हजाएल मरे, र ितनको ठाउँमा ितनका छोरा बने-हदद राजा
भए । 25यहोआहाजका छोरा यहोआशले ितनका िपता यहोआहाजबाट हजाएलका
छोरा बने-हददले य ु गरी लएका सहरहरू िफतार् लए । यहोआशले ितनलाई ितन
पटक आ मण गरे, र ितनले इ ाएलका ती सहरहरू िफतार् लए ।

14
1 इ ाएलका राजा यहोआहाजको छोरा यहोआशको दो ो वषर्मा यहूदाका राजा

योआशका छोरा अमस्याहले राज् य गनर् थाले । 2 ितनले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी
प च् चस वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा उन न्तस वषर् राज्य गरे । ितनकी
आमाको नाउँ यहोअदीन िथयो जो यरूशलमेकी िथइन ् । 3 परम भकुो द ृ ष् टमा
जे ठक िथयो, ितनले त्यही गरे, तापिन ितनका पखुार् दाऊदले गरेझै ँ भने होइन
। आफ्ना िपता योआशले गरेका हरेक काम ितनले गरे । 4 तर डाँडाका थानहरू
हटाइएनन ् । मािनसहरूले अझै पिन डाँडाका थानहरूमा ब ल चढाए र धपू बाले
। 5 ितनको शासन सदुढृ हुनिेबि कै आफ् ना िपताको अथार्त ् राजाको हत्या गन
सवेकहरूलाई ितनले मारे । 6 तापिन ितनले हत्याराहरूका छोराहरूलाई भने मारेनन ्
। बरु, ितनले मोशाको वस्थामा ले खएअनसुार काम गरे, जस् तो परम भलुे
यसो भनरे आज्ञा िदनभुएको िथयो, “बबुाहरूलाई छोराछोरीका कारणले अिन
छोराछोरीलाई बबुाहरूका कारणले मान ुर्हुदँनै । बरु, हरेक लाईउसको आफ्नै
पापको कारणले मान ुर्पछर् ।” 7 ननुको उपत्यकामा एदोमका दस हजार िसपाहीलाई
ितनले मारे । ितनले य ु मा सलेालाई िजते त्यसको नाउँ यो े ल राखे जसको नाउँ
आजको िदनसम्म पिन त्यही छ । 8 तब अमस्याहले इ ाएलका राजा यहेूका नाित,
यहोआहाजका छोरा यहोआशकहाँ यसो भनी सन्दशेवाहकहरू पठाए, “आउनहुोस,्
हामी य ु मा एक-अकार्लाई आमनसेामने भटेौँ ।” 9 तर इ ाएलका राजा यहोआशले
यहूदाका राजा अमस्याहलाई यसो भनी सन्दशेवाहकहरू पठाए, “लबेनानको एउटा
िसउडँीले लबेनानकै एउटा दवेदारुलाई यसो भनरे सन् दशे पठायो, 'ित ी छोरी मरेा
छोरािसत िववाह ग रदऊे ।' तर लबेनानमा भएको जङ्गली जनावर त् यताबाट
िहडं् यो र िसउडँीलाई कुल् च् यो । 10 ितमीले साँच् चै एदोमलाई आ मण गर् यौ, र
ित ो शखेी बढकेो छ । आफ् नो िवजयमा गवर् गर, तर घरमै बस िकनिक ितमीले
िकन आफैलाई सङ्कष् टमा पान अिन ितमी र यहूदा पिन दवुै िकन पतन हुने ?”
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11 तर अमस्याहले यो कुरा सनुनेन ्। त्यसलैे इ ाएलका राजा यहोआशले आ मण
गरे, अिन ितनी र यहूदाका राजा अमस्याह यहूदाको बथे-शमेशेमा एक-अकार्िसत
आमनसेामने भटेे । 12 इ ाएल ारा यहूदा परािजत भयो, र हरेक मािनस घर भाग् यो ।
13 बथे-शमेशेमा इ ाएलका राजा यहोआशले अहज्याहका नाित, योआशका छोरा
यहूदाका राजा अमस्याहलाई समाते । ितनी यरूशलमेमा आए र ितनले ए ाइमको
ढोकादे ख कुने ढोकासम्म लगभग दईु सय िमटर लामो यरूशलमेको पखार्ल
भत्काइिदए । 14 ितनले परम भकुो म न्दरमा भे ाइएका सबै सनु र राजदरबारका
मलु्यवान ् थोकहरूका साथमा केही बन्दीहरूलाई समते लगे र साम रया फक ।
15 यहोआश, ितनले गरेका सबै काम, ितनको श र कसरी ितनले यहूदाका
राजा अमस्याहिसत लडे भन् ने बारेमा इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा
ले खएका छैनन ् र ? 16 तब यहोआश आफ्ना पखुार्हरूिसत सतु,े र इ ाएलका
राजाहरूसगँै साम रयाम गािडए, अिन ितनको ठाउँमा ितनका छोरा यारोबाम राजा
भए । 17 इ ाएलका राजा यहोआहाजका छोरा यहेोआशको मतृ्यपुिछ यहूदाका
राजा योआशका छोरा अमस्याह पन् वषर् बाँचे । 18 अमस्याहका िवषयमाभएका
अन् य कुराहरूका बारेमा यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका
छैनन ् र ? 19 ितनीहरूले यरूशलमेमा अमस्याहको िवरु मा ष न् रचे र ितनी
लाकीशमा भागे । ितनी लाकीशमा भागे तर ितनीहरूले ितनको िपछा गनर् लाकीशमा
मािनसहरू पठाए, र ितनलाई त्यहीँ मारे । 20 ितनीहरूको ितनको लाशलाई
घोडाहरूमा राखरे ल् याए र दाऊदको सहरमा ितनी आफ्ना पखुार्हरूिसतै गािडए
। 21 यहूदाका सारा मािनसले सो वषर्का अजयार्हलाई लए र ितनलाई आफ् ना
िपता अमस्याहको ठाउँमा राजा बनाए । 22 राजा अमस्याह आफ्ना पखुार्हरूिसत
सतुपेिछ अजयार्हले नै एलात सहरलाई पनुिनर्मार्ण गरे र त् यसलाई यहूदामा िफतार् िदए
। 23 यहूदाका राजा योआशका छोरा अमस्याहको पन् ौँ वषर्मा इ ाएलका राजा
यहेोआशका छोरा यारोबामले साम रयामा राज् य गनर् थाले । ितनले एकचा लस वषर्
राज्य गरे । 24 परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो, ितनले त्यही गरे । इ ाएललाई
पाप गनर् लगाउने नबातका छोरा यारोबामको कुनै पिन पापबाट ितनी फकनन ्
। 25 इ ाएलका परम भु परमशे् वरले आफ्ना सवेक गात-हपेरेका अिम कैा
छोरा योना अगमव ा ारा बोल् नभुएको वचनअनसुार लबेोहमातदे ख अराबाको
समु सम्म इ ाएलका िसमानालाई ितनले पनुस्थार्िपत गरे । 26 िकनिक फुक् का
र स्वतन् हरेक इ ाएलीले कष् ट भोिगरहकेो परम भलुे दखे् नभुयो, र इ ाएलको
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लािग कुनै उ ारक िथएन । 27 त् यसलैे आकाशमिुन इ ाएलको नाउँ परम भलुे
मटे्नहुुनछैेन भनी उहाँले भन् नभुयो । बरु उहाँले ितनीहरूलाई यहेोआशका छोरा
यारोबामको हातबाट बचाउनभुयो । 28 यारोबाम, ितनले गरेका सबै काम, ितनको
श , कसरी ितनले य ु गरे र यहूदाको अधीनमा रहकेा दमस्कस र हमातलाई
इ ाएललाई िफतार् गराए भन् ने बारेमा इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा
ले खएका छैनन ्र ? 29 यारोबाम आफ्ना पखुार्हरू इ ाएलका राजाहरूिसत सतु,े
र ितनको ठाउँमा ितनका छोरा जक रया राजा भए ।

15
1 इ ाएलका राजा यारोबामको स ाइसौँ वषर्मा यहूदाका राजा अमस्याहका

छोरा अजयार्हले राज् य गनर् थाले । 2 अजयार्हले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी सो
वषर्का िथए, र ितनले यरूशलमेमा बाउन् न वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको
नाउँ यकोल्याह िथए, र उनी यरूशलमेकी िथइन ् । 3 आफ्ना िपता अमस्याहले
गरेझै ँ परम भकुो द ृ ष् टमा जे ठक िथयो, ितनले त्यही गरे । 4 तापिन डाँडाका
थानहरू हटाइएनन ् । मािनसहरूले अझै पिन डाँडाका थानहरूमा ब ल चढाए र
धपू बाले । 5 परम भलुे राजालाई हार गन ुर्भयो तािक आफ् नो मन िदनसम्म
नै ितनी कु रोगी भए र बगे्लै घरमा बसे । राजाका छोरा योतामले राजमहको
रेखदखे गरे र दशेमा जनतामािथ राज् य गरे । 6 अजयार्ह, ितनले गरेका सबै
कामको बारेमा यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र
? 7 यसरी अजयार्ह आफ्ना पखार्हरूिसत सतुे । ितनीहरूले ितनलाई आफ्ना
पखुार्हरूसगँै दाऊदको सहरमा गाडे । ितनको ठाउँमा ितनका छोरा योताम राजा
भए । 8 यहूदाका राजा अजयार्हको अठितसौँ वषर्मा यारोबामका छोरा जक रयाले
साम रयाम बसरे इ ाएलमािथ छ मिहना राज् य गरे । 9 आफ्ना पखुार्हरूले गरेझै ँ
परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो, ितनले त्यही गरे । ितनी इ ाएललाई पाप
गनर् लगाउने नबातका छोरा यारोबामका पापबाट फकनन ् । 10 याबशेका छोरा
शल्लमूले जक रयाको िवरु मा ष न् गरे, ितनलाई इब्लममा आ मण गरे र
मारे । त्यसपिछ ितनको ठाउँमा आफू राजा भए । 11 जक रयाका बारेमा भएका
अरू सबकुैरा इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन ् ।
12 परम भलुे यहेूसगँ यसो भनरे बोल् नभुएको उहाँको वचन यही िथयो, “तरेा
सन्तानहरू इ ाएलको राजग मा चौथो पसु्तासम्म बस् नछेन ् ।” त्यस्तै हुन आयो
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। 13 यहूदाका राजा अजयार्हको उनन्चा लसौँ वषर्मा याबशेका छोरा शल्लमूले
राज् य गनर् थाल,े र ितनले साम रयमा एक मिहना मा राज्य गरे । 14 गदीका
छोरा मनहमे ितसार्बाट साम रयामा उक्ले । साम रयामा ितनले याबशेका छोरा
शल्लमूलाई आ मण गरे। ितनले उनलाई मारे र उनको ठाउँमा आफू राजा भए ।
15शल्लमूका बारेमा भएका अरू कुरा र ितनले गरेका ष न् को बारेमा इ ाएलका
राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैन । 16 त्यसपिछ मनहमेले ितफसा
र ितसार्का िसमानाहरूमा भएका सबलैाई आ मण गरे, िकनिक ितनीहरूले उनका
लािग सहर खलुा गरेनन ् । त्यसलैे ितनले त् यसलाई आ मण गरे र त्यस गाउमँा
भएका सबै गभर्वती स् ीका पटे िचरे । 17 यहूदाका राजा अजयार्हको उनन्चा लसौँ
वषर्मा गदीका छोरा मनहमेले इ ाएलमा राज् य सरुु गरे । ितनले साम रयामा दस
वषर् राज्य गरे । 18 परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो ितनले त्यही गरे । आफ्नो
जीवनकालभ र ितनी इ ाएललाई पाप गनर् लगाउने नबातका छोरा यारोबामका
पापबाट फकनन ्। 19 तब अश्शरूका राजा पलू इ ाएलको िवरु मा आए, र इ ाएल
राज्यलाई आफ् नो हात सदुढृ पानर्लाई पलुले आफूलाई सहयोग गरोस ्भनरे मनहमेले
पलूलाई एक हजार तोडा चाँदी िदए । 20अश्शरूका राजालाई मनहमेले ितन ुर्पन पसैा
ितनले इ ाएलबाट जबरदस्ती उठाउन हरेक धनी मािनसले पचास शकेेल चाँदी
ितनलाई ितन ुर्पन आवश् यक् ता भयो । त् यसलैे अश्शरूका राजा फकर गए र त्यस
दशेमा बसनेन ् । 21 मनहमेको सम् बन् धमा र ितनले गरेका सबै कामको बारेमा ती
इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन र् ? 22यसरी मनहमे
आफ्ना पखार्हरूिसत सतु,े र ितनका छोरा पकहीया ितनको ठाउँमा राजा भए ।
23 यहूदाका राजा अजयार्हको पन् ौँ वषर्मा मनहमेका छोरा पकहीयाले साम रयामा
बसरे इ ाएलमा राज् य सरुु गरे । ितनले दईु वषर् राज्य गरे । 24 परम भकुो द ृ ष् टमा
जे खराब िथयो, ितनले त्यही गरे । इ ाएललाई पाप गराउन लगाउने नबातका छोरा
यारोबामका पापलाई ितनले छाडनेन ्। 25 पकहीयाको एक जना पकेह नाउँ गरेका
सवेक िथए जो रमल्याहका छोरा िथए, जसले ितनको िवरु मा ष न् गरे । पकेहले
िगलादका पचास जना मािनस आफ्नो साथमा लएर साम रयामा राजदरबारको
गढीिभ पकहीया, अग ब र अ रहलाई मारे । पकेहले पकहीयालाई मारे र ितनको
ठाउँमा आफू राजा भए । 26 पकहीया, ितनले गरेका कामका बारेमा ती इ ाएलका
राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैन । 27 यहूदाका राजा अजयार्हको
बाउन् नौँ वषर्मा रमल्याहका छोरा पकेहले साम रयामा बसरे इ ाएलमािथ राज् य सरुु
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गरे । ितनले िबस वषर् राज्य गरे । 28 परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो, ितनले
त्यही गरे । इ ाएललाई पाप गनर् लगाउने नबातका छोरा यारोबामका पापबाट ितनी
फकनन ्। 29 इ ाएलका राजा पकेहको समयमा अश्शरूका राजा ितग्लत-िपलसेरे
आए, र ितनले इयोन, हािबल-बथे-माका, यानोह, केदशे, हासोर, िगलाद, गालील र
नप् तालीका सबै भिूम लए । ितनले मािनसहरूलाई बन् दी बनाएर अश्शरू दशेमा लगे
। 30 त्यसलैे एलाहका छोरा होिशयाले रमल्याहका छोरा पकेहको िवरु मा ष न्
गरे । ितनले उनलाई आ मण गरे र ितनलाई मारे । त्यसपिछ उ ज् जयाहका छोरा
योतामको िबसौँ वषर्मा ितनको ठाउँमा आफू राजा भए । 31 पकेहका सम् बन् धमा
भएका अरू कुराहरू अिनितनले गरेका सबै कामको बारेमा इ ाएलका राजाहरूको
इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैन ् । 32 इ ाएलका राजा रमल्याहका छोरा
पकेहको दो ो वषर्मा यहूदाका राजा अजयार्हका छोरा योतामले राज् य सरुु गरे ।
33 ितनले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी प च् चस वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा
सो वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको नाउँ यरूशा िथयो । ितनी सादोककी छोरी
िथइन ्। 34 परम भकुो द ृ ष् टमा जे ठक िथयो योतामले त्यही गरे । ितनले आफ्ना
िपता अजयार्हले गरेका सबै उदाहरणको अनसुरण गरे । 35 तापिन डाँडाका थानहरू
हटाइएनन ् । मािनसहरूले अझै पिन डाँडाका थानहरूका ब ल चढाए र धपू बाले
। योतामले परम भकुो म न्दरको मािथल्लो मलू ढोका िनमार्ण गरे । 36 योतामको
सम् बन् धमा भएका अरू कुराहरू र ितनले गरेका सबै कामका बारेमा ती यहूदाका
राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र ? 37 ती िदनमा परम भलुे
यहूदाको िवरु मा अरामका राजा रसीन र रमल्याहका छोरा पकेहलाई पठाउन सरुु
गन ुर्भयो । 38 योताम आफ्ना पखुार्हरूिसत सतुे र ितनका पखुार् दाऊदको सहरमा
ितनी आफ् ना पखुार्हरूसगँै गािडए । त्यसपिछ ितनको ठाउँमा ितनका छोरा आहाज
राजा भए ।

16
1 रमल्याहका छोरा पकेहको स ौँ वषर्मा यहूदाका राजा योतामका छोरा

आहाजले राज् य सरुु गरे । 2 आहाजले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी िबस वषर्का
िथए, र ितनले यरूशलमेमा सो वषर् राज्य गरे । ितनका पखुर् दाऊदले गरेझै ँ
परम भकुो द ृ ष् टमा जे ठक िथयो, ितनले त् यो गरेनन ् । 3 बरु, ितनी इ ाएलका
राजाहरूको चालमा िहडंे । वास्तवमा परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूको सामबुाट
धपाउनभुएका जाितहरूका घिृणत अभ्यासहरूको अनसुरण गरेर ितनले आफ्नो
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छोरोलाई आगोमा टेकेर िहडं् न लगाए । 4 ितनले उच् च थानहरू, डाँडाका टाकुराहरू
र हरेक ह रयो रुखमिुन ब लदानहरू चढाए र धपू बाले । 5 तब अरामका राजा
रसीन र इ ाएलका राजा रमल्याहका छोरा पकेह आ मण गनर् यरूशलमेमा आए ।
ितनीहरूलेआहाजलाई घरेे तापिन ितनीहरूले ितनलाई परािजत गनर् सकेनन ।् 6 त्यस
बलेा अरामका राजा रसीनले अरामको लािग एलात फे र ाप् त गरे र यहूदाका
मािनसहरूलाई एलातबाट धपाए । तब अरामीहरू एलातमा आए , जहाँ ितनीहरू
आजको िदनसम्म नै बसकेा छन ् । 7 त् यसलैे आहाजले अश्शरूका राजा ितग्लत-
िपलसेरेकहाँ यसो भनरे सन्दशेवाहकहरू पठाए, “म तपाईंको सवेक र तपाईंको
छोरो हु ँ । मािथ आउनहुोस ्र अरामका राजा र इ ाएलका राजाको हातबाट मलाई
बचाउनहुोस ्जसले मलाई आ मण गरेका छन ्।” 8 त्यसलैे आहाजले परम भकुो
म न्दरमा भे ाइएका चाँदी र सनु अिन राजदरबारका धन-सम् पित लए र अश्शरूका
राजाकहाँ उपहारको रूपमा ित पठाए । 9 तब अश्शरूका राजाले ितनको कुरा सनु,े र
अश्शरूका राजा दमस्कसको िवरु मा गए, त् यसमािथ िवजय हािसल गरे र यहाँका
मािनसहरूलाई बन्दी बनाएर कीरमा लगे । ितनले अरामका राजा रसीनलाई पिन
मारे । 10 राजा आहाज अश्शरूका राजा ितग्लत-िपलसेरेलाई भटे्न दमस्कसमा
गए । दमस्कसमा ितनले एउटा वदेी दखेे । ितनले आवश्यक सबै कामको लािग
वदेीको ढाँचा र त रका उ रयाह पजुारीलाई नमनुाको लािग पठाए । 11 त्यसलैे
राजा आहाजले दमस्कसबाट पठाएको योजनाहरू जस् तै ढाँचाको वदेी उ रयाह
पजुारीले बनाए । राजा आहाज दमस्कसबाट फकर् नअुिग ितनले यसलाई बनरे
िसद्ध्याए । 12 राजा दमस्कसबाट आएपिछ, ितनले वदेी दखेे । राजा वदेीमा गए
र ब लदानहरू चढाए । 13 ितनले आफ्ना होमब ल र अन् नब ल चढाए, आफ् नो
अघर्ब ल खन्याए, अिन मलेब लको रगतलाई वदेीमािथ छक । 14 परम भकुो
साम ु भएको काँसाको वदेी, ितनले परम भकुो म न्दरको सामबुाट अथार्त ् ितनको
वदेी र परम भकुो म न्दरको िबचबाट ल् याए र आफ् नो वदेीको उ रप राखे
। 15 तब राजा आहाजले उ रयाह पजुारीलाई यसो भनरे आदशे िदए, “ठुलो
वदेीमा िबहानको होमब ल र साँझको अन् नब ल अिन राजाको होमब ल र ितनको
अन् नब ललाई दशे भ रका सबै मािनसका होमब ल र ितनीहरूका अन् नब ल र
ितनीहरूका अघर्ब लसगँै चढाऊ । यसमािथ होमब लको सबै रगत र ब लदानका
सबै रगत छकर् । तर काँसाको वदेीचािहं मागर्दशर्नको सल्लाह लन मरेो िन म् त
हुनछे ।” 16 राजा आहाजले जसरी आज्ञा िदए, उ रयाह पजुारीले त् यसरी नै
गरे । 17 तब राजा आहाजले गडु् ने आधारहरूबाट पाटाहरू र बाटाहरू हटाए ।
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ितनले िवशाल खडँ्कुलोलाई त्यसलाई थािमराख् ने काँसाका साँढहेरूबाट िनकाले
र ढुङ्गाको आधारमा राखे । 18 ितनले शबाथमा योग ग रने चदँवुालाई हटाए
जसलाई ितनीहरूले म न्दरमा िनमार्ण गरेका िथए । ितनले अश्शरूका राजाको
कारणले म न्दरबािहर भएको राजकीय वशे ारलाई पिन हटाइिदए । 19 आहाज
र ितनले गरेका कामका बारेमा ती यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा
ले खएका छैनन ् र ? 20 आहाज आफ्ना पखुार्हरूिसत सतुे र दाऊदको सहरमा
ितनका पखुार्हरूसगँै गािडए । ितनको ठाउँमा ितनका छोरा िहजिकया राजा भए ।

17
1 यहूदाका राजा आहाजको बा ौं वषर्मा एलाहका छोरा होिशयाले राज् य सरुु

गरे । ितनले साम रयामा बसरे इ ाएलमािथ नौ वषर् राज्य गरे । 2 परम भकुो
द ृ ष् टमा जे खराब िथयो ितनले त्यही गरे, तापिन ितनीभन्दा अिगका इ ाएलका
राजाहरूले जस्तै भने होइन । 3अश्शरूका राजा शलमनशेरेले होिशयालाई आ मण
गरे र उनी ितनका सवेक बने र ितनलाई कर ितरे । 4 त्यसपिछ आफ् नो िवरु मा
होिशयाले ष न् गरेका कुराको जानकरी अश्शरूका राजाले थाहा पाए, िकनिक
होिशयाले िम का राजा सोकहाँ सन्दशेवाहकहरू पठाएका िथए । साथ,ै ितनले
अश्शरूका राजालाई वषिपच्छे ितद आएको कर पिन ितरेनन ् । त्यसलैे अश्शरूका
राजाले ितनलाई बन् दी बनाए र झ्यालखानामा थनुरे राखे । 5 तब अश्शरूका राजाले
दशेभै र आ मण गरे, र साम रयामािथ आ मण गरे र यसलाई ितन वषर्सम्म
घरेाबन्दी गरे । 6 होिशयाको नवौँ वषर्मा अश्शरूका राजाले साम रयालाई कब्जा
गरे र इ ाएलीहरूलाई अश्शरूमा लगे । ितनीहरूलाई गोजानको हाबोर नदीको
िकनारको हलहमा र मादीहरूका सहरहरूमा ितनले बसाले । 7 इ ाएलीहरूले
आफूलाई िम दशेका राजा फारोको हातबाट छुटाउनहुुन,े ितनीहरूलाई िम दशेबाट
ल्याउनहुुने परम भु आफ् ना परमशे् वरको िवरु मा पाप गरेका हुनाले यसरी ितनीहरू
बन् दी भए । यी मािनसहरूले अरू दवेताहरूको पजुा ग ररहकेा िथए, 8 र इ ाएलका
मािनसहरूका सामबुाट परम भलुे धपाउनभुएका जाितहरूका अभ्यासहरू तथा
इ ाएलका राजाहरूका अभ्यासहरू ग ररहकेा िथए । 9 इ ाएलका मािनसहरूले
परम भु आफ् ना परमशे् वरको िवरु मा जे कुराहरू गन ुर् ठक िथएन, गपु् त रूपमा
त्यही गरे । धरहरादे ख िकल्लासम् म नै आफ् ना सबै सहरहरूमा ितनीहरूले आफ् ना
िन म् त उच् च थानहरू बनाए । 10 हरेक उच् च डाँडा रहरेक ह रयो रुखमिुन
ितनीहरूले डुङ्गाका मिूतर्हरू र अशरेाका खम्बाहरू बनाए । 11 ितनीहरूका
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सामबुाट परम भलुे धपाउनभुएका जाितहरूले गरेजस्तै ितनीहरूले उच् च थानहरूमा
धपू बाले । परम भलुाई रस उठाउनलाई इ ाएलीहरूले दषु् ट कुराहरू गरे,
12 ितनीहरूले मिूतर्हरूको पजुा गरे, जसका बारेमा परम भलुे ितनीहरूलाई
भन् नभुएको िथयो, “ितमीहरूले यो कुरा गन छैनौ ।” 13 तापिन परम भलुे हरेक
अगमव ा र हरेक दश ारा इ ाएल र यहूदालाई यसो भनरे चतेाउनी िदनभुएको
िथयो, “आ-आफ्ना दषु् ट मागर्हरूबाट फकर मरेा आज्ञाहरू र िविधहरू पालन
गर, अिन मलैे ितमीहरूका पखुार्हरूलाई आज्ञा गरेका अिन आफ् ना सवेकहरू
अथार्त ् अगमव ाहरू ारा मलैे ितमीहरूकहाँ पठाएका सबै आज्ञा पालन गनर्
सावधना होओ ।” 14 तर ितनीहरूले सनुनेन ्। बरु परम भु आफ् ना परमशे् वरमािथ
िवश् वास नगन आफ् ना पखुार्हरूजस्तै ितनीहरू ज् यादै हठी भए । 15 ितनीहरूले
उहाँका िविधहरू र ितनीहरूका पखुार्हरूिसत उहाँले बाँध् नभुएको करार र उहाँले
ितनीहरूलाई िदनभुएका करारका आज्ञाहरूलाई इन्कार गरे । ितनीहरूले बकेम्मा
अभ्यासहरूको अनसुरण गरे अिन ितनीहरू आफै पिन बकेम्मा भए । ितनीहरूले
आफ्नो व रप र भएका अरू जाितहरूको अनसुरण गरे जसको नकल्ल नगन ूर्
भनरे परम भलुे ितनीहरूलाई आज्ञा िदनभुएको िथयो । 16 ितनीहरूले परम भु
आफ् ना परमशे् वरका सबै आज्ञालाई बवेास्ता गरे । ितनीहरूले पजुा गनर्लाई िपटेर
तयार पा रएका धातकुो दईुवटा बाछाका बनाए । ितनीहरूले अशरेा दवेीको खम्बा
बनाए, र ितनीहरूले आकाशका सम्पणूर् तारा र बालको पजुा गरे । 17 ितनीहरूले
आफ्ना छोराछोरीलाई आगोमा िहडं् न लगाए, ितनीहरूले जोखना हरे र टुनामनुा
गरे, ितनीहरूले परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब छ, त्यही गनर् आफैलाई बचे,े र
ितनीहरूले उहाँलाई रस उठाए । 18 त्यसकारण परम भु इ ाएलिसत अत्यन्तै
रसाउनभुयो, र ितनीहरूलाई आफ्नो द ृ ष् टबाट हटाइिदनभुयो । त्यहाँ यहूदाको

कुलबाहके कोही पिन छोिडएन । 19 यहूदाले पिन परम भु आफ् ना परमशे् वरका
आज्ञाहरू पालन गरेनन,् र ितनीहरूले इ ाएलले गरेका अभ् यासहरूको अनसुरण
गरे । 20 यसलैे परम भलुे इ ाएलका सबै सन्तानलाई इन्कार गन ुर्भयो । उहाँले
ितनीहरूलाई कष् ट िदनभुयो, र ितनीहरूलाई आफ्नो द ृ ष् टबाट नफल् नभुएसम्म
उहाँले ितनीहरूलाई लटुको मालको रूपमा अिधकार गनहरूको हातमा स ु म्पनभुयो
। 21 उहाँले इ ाएललाई दाऊदको राजकीय वशंबाट अलग गन ुर्भयो, र ितनीहरूले
नबातका छोरा यारोबामलाई राजा बनाए । यारोबामले इ ाएललाई परम भकुो
अनसुरण गनर्बाट बहकाए र ितनीहरूलाई ठुलो पाप गनर् लगाए । 22 इ ाएलका



17:23 xxxviii २ राजाहरू 17:34

मािनसहरूले यारोबामका सबै पापको अनसुरण गरे र ितनीहरू ती कुराबाट फकनन,्
23 त्यसलैे परम भलुे आफ्ना सबै सवेक अगमव ाहरू ारा आफूले गछुर् भन् नभुएझै ँ
इ ाएललाई आफ्नो द ृ ष् टबाट हटाउनभुयो । यसरी ितनीहरूको आफ्नै दशेबाट
इ ाएललाई अश्शरूमा बन्दी बनाएर लिगयो, र आजको िदनसम्म पिन त् यस् तै भएको
छ । 24अश्शरूका राजाले बिेबलोनबाट र कूताबाट र अव्वाबाट हमात र सपबमबाट
मािनसहरू ल्याए र इ ाएलका मिनसहरूको साटोमा ितनीहरूलाई साम रयाका
सहरहरूमा बसाले । ितनीहरूले साम रया कब्जा गरे र यसका सहरहरूमा बसे ।
25 ितनीहरूले बसोबाससरुु गदार् ितनीहरूले परम भलुाई आदर गरेनन ् । त्यसलैे
परम भलुे ितनीहरूका िबचमा िसहंहरू पठाउनभुयो जसलिेतनीहरूमा कसलैाई मारे
। 26 त्यसलैे ितनीहरूले अश्शरूका राजालाई यसो भन,े “तपाईंले बन्दी बनाएर
लजैानभुएका जाितहरू र साम रयाका सहरहरूमा बसोबास गरेका मािनसहरूले
यस दशेका दवेताले चाहकेा अभ्यासहरूका जान् दनैन ्। त्यसलैे उहाँले ितनीहरूका
िबचमा िसहंहरू पठाउनभुएको छ, र िसहंहरूले यहाँ मािनसहरूलाई मदछन ्िकनिक
ितनीहरूले यस दशेका दवेताले चाहकेा अभ्यासहरू जान् दनैन ्।” 27 तब अश्शरूका
राजाले यसो भनरे आज्ञा िदए, “ितमीहरूले त्यहाँबाट ल्याएका पजुारीहरूमध्ये
एउटालाई लएर जाओ । ितनी गएर त्यहीँ बसनू,् र ितनले त्यस दशेका
दवेताले चाहकेा अभ्यासहरू मािनसहरूलाई िसकाऊन ् ।” 28 त्यसलैे ितनीहरूले
साम रयाबाट बन्दी बनाएर लगकेा पजुारीहरूमध्ये एक जना आए र बथेलेमा बसे
। ितनीहरूले परम भलुाई कसरी आदर गन ुर्पछर् भनी ितनले ितनीहरूलाई िसकाए
। 29 हरेक जाितले आ-आफ्ना दवेताहरू बनाए, अिन सामरीहरूले बनाएका
उच् च थानहरूमा ितनलाई राखे । आफू बसोबास गन ठाउँमा हरेक जाितले त् यसै
गरे । 30 बिेबलोनका मािनसहरूले सकु् कोन-बनोत बनाए, कूताका मािनसहरूले
नगेर्ल बनाए, हमातका मािनसहरूले अशीमा बनाए, 31 अव्वीहरूले नभेज र
ततार्क बनाए । सपबमीहरूले आफ्ना दवेता अ म्मलके र अनम्मलकेका िन म्त
आफ्ना छोराछोरीलाई आगोमा जलाए । 32 ितनीहरूले परम भकुो पिन आदर
गरे, र ितनीहरूका िबचबाट उच् च थानहरूमा पजुारीहरू िनय ु गरे, जसले
उच् च स् थानमा िनिमर्त म न्दरहरूमा आफ् ना िन म्त ब ल चढाए । 33 ितनीहरूले
परम भलुाई आदर गथ र जनु जाितहरूबाट आफू ल्याइएका िथए ितनीहरूकै
चलनअनसुार आ-आफ्नै दवेताहरूको पिन पजु्थे । 34आजको िदनसम्म ितनीहरू

आफ् ना परुाना चलनहरूमा लागकैे छन ् । ितनीहरूले न परम भलुाई आदर
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गछर्न,् न त परम भलुे इ ाएल नाउँ िदनभुएको याकूबका मािनसहरूलाई उहाँले
िदनभुएका िविधहरू, उद हरू, वस्था वा आज्ञाहरू नै ितनीहरूले पालन गछर्न—्
35 अिन ितनीहरूिसत परम भलुे करार बाँध् नभुयो र ितनीहरूलाई आज्ञा िदनभुयो,
“ितमीहरूले अन्य दवेताहरूको भय मान् ने छैनौ, न ितनीहरूको साम ु िनहु रनछेौ,
न ितनीहरूकको पजुा गनछौ न त ितनीहरूलाई ब ल चढाउनछेौ । 36 तर महान ्
श र उठेका हातहरूले ितमीहरूलाई िम दशेबाट ल्याउनहुुने परम भलुाई मा
ितमीहरूले आदर गन ुर्पछर् । ितमीहरूले उहाँलाई मा दण्डवत ्गन ुर्पछर्, र उहाँलाई
मा ब ल चढाउनपुछर् । 37 उहाँले ितमीहरूका िन म्त लखे् नभुएका िविधहरू र
उद हरू, वस्था र आज्ञाहरूलाई ितमीहरूले सदासवर्दा पालन गनछौ । त्यसलैे
ितमीहरू अन्य दवेताहरूको डर मान् नहुुदँनै, 38 र मलैे ितमीहरूिसत बाँधकेो करार
ितमीहरूले िबसर्नछेेनौ, न त ितमीहरूले अन्य दवेताहरूको आदर गनछौ । 39 तर
ितमीहरूले आफ् ना परम भु परमशे् वरको आदर गनछौ । उहाँले ितमीहरूका
श हुरूको श बाट ितमीहरूलाई छुटकारा िदनहुुनछे ।” 40 ितनीहरूले यो कुरा
सनुनेन,् िकनिक ितनीहरूले िवगतमा गरेका कुरामा ितनीहरू लािगरहे । 41यसरी यी
जाितहरू परम भदुे ख डराए र आफूले खोपरे बनाएका मिूतर्हरूको पिन ितनीहरूले
पजुा गरे, अिन ितनीहरूका छोराछोरी र नाितनाितनाले पिन त् यसै गरे । आजको
िदनसम्म आफ्ना पखुार्हरूले गरेझै ँ ितनीहरूले िनरन् तर त् यसै गदछन ्।

18
1 इ ाएलका राजा एलाहका छोरा होिशयाको ते ो वषर्मा यहूदाका राजा

आहाजका छोरा िहजिकयाले राज् य गन सरुु गरे । 2 ितनले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी
प च् चस वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा उन न्तस वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको
नाउँ अिबया िथयो । ितनी जक रयाकी छोरी िथइन ।् 3आफ्ना पखुार् दाऊदले गरेका
सबै उदाहरणको अनसुरण गरेर परम भकुो द ृ ष् टमा जे ठक िथयो ितनले त्यही गरे
। 4 ितनले उच् च ठाउँहरू हटाए, ढुङ्गाका खम्बाहरू नष् ट पारे र अशरेा स् ताम् भहरू
टु ाटु ा पा रिदए । ितनले मोशा ारा िनिमर्त काँसाको सपर्लाई टु ाटु ा पारे
िकनिक ती िदनमा इ ाएलका मािनसहरूले यसमा धपू बा लरहकेा िथए । यसलाई,
“नहूश्तान” भिनन्थ्यो । 5 इ ाएलका परम भु परमशे् वरमा िहजिकयाको यस् तो
िवश् वास िथयो तािक यहूदाका सबै राजाहरूका माझमा ितनीभन्दा पिछ कोही पिन
ितनीजस्तो िथएन, न त ितनीभन् दा पिहलकेा राजाहरूका माझमा नै कोही िथयो ।
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6 िकनिक ितनी परम भमुा लािगरहे । ितनले उहाँको अनसुरण गनर् छोडनेन ् तर
परम भलुे मोशालाई िदनभुएका उहाँका आज्ञाहरू ितनले पालन गरे । 7 त्यसलैे
परम भु िहजिकयािसत हुनभुयो, र ितनी जहाँ गए तापिन ितनको उन् नित भयो ।
अश्शरूका राजाको िवरु मा ितनी बागी भए र उनको सवेा गरेनन ्। 8 प लश्तीहरूको
दशे गाजा र पहरेदार बस् ने धरहरादे ख िकल्लाबन् दी ग रएको सहरसम्म त्यसको
व रप रका िसमानाहरू ितनले िजते । 9 राजा िहजिकयाको चौथो वषर्, जनु
इ ाएलका राजा एलाहका छोरा होिशयाको सातौँ वषर्मा,अश्शरूका राजा शलमनशेरे
साम रयाको िवरु मा आए र त् यसलाई घरेा हाले । 10 ितन वषर्को अन्त्यमा अथार्त ्
िहजिकयाको छैटौँ वषर्मा, जनु इ ाएलका राजा होिशयाको नवौँ वषर्मा, ितनीहरूले
त् यसलाई कब्जा गरे । यसरी साम रयालाई कब्जा ग रयो । 11 यसरी अश्शरूका
राजाले इ ाएलीहरूलाई बन्दी बनाएर अश्शरूमा लग,े र ितनीहरूलाई हलहमा,
गोजानको हाबोर नदीको िकनारमा र मादीहरूका सहरहरूमा बसाले । 12 ितनीहरूले
परम भु आफ् ना परमशे् वरको आवाज नसनुकेो तर परम भकुा दास मोशाले िदएका
उहाँको करारका सबै आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेका हुनाले उहाँले यसो गन ुर्भयो ।
ितनीहरूले त् यसलाई सनु् न र पालन गनर् इन्कार गरे । 13 तब राजा िहजिकयाको
चौधौँ वषर्मा अश्शरूका राजा सनहरेीबले यहूदाका िकल्लाबन्दी ग रएका सबै
सहरहरूमा आ मण गरे र ितनलाई कब्जा गरे । 14 त्यसलैे यहूदाका राजा
िहजिकयाले लाकीशमा बिसरहकेा अश्शरूका राजालाई यसो भनरे समाचार पठाए,
“मलैे तपाईंलाई चोट परु् याएको छु । मबाट पिछ हट्नहुोस ्। तपाईंले ममािथ जस्तो
भारी बोकाउनहुुन्छ, म बोक् नछुे ।” अश्शरूका राजाले यहूदाका राजा िहजिकयाबाट
दस टन चाँदी र एक टन सनु माग गरे । 15 त्यसलैे िहजिकयाले परम भकुो
म न्दर र राजदरबारका भण्डारहरूमा पइएका सबै चाँदी िदए । 16 त्यसपिछ
िहजिकयाले परम भकुो म न्दरका ढोकाहरू र ितनले सनुको जलप लगाएका
खम्बाहरूबाट सनु काटेर िनकाले । ितनले उक् त सनु अश्शरूका राजालाई िदए
। 17 तर अश्शरूका राजाले तातार्न र रबस रस अिन आफ्ना धान सनेापितलाई
एउटा ठुलो सनेाको साथमा लाकीशबाट यरूशलमेमा राजा िहजिकयाकहाँ पठाए ।
ितनीहरू बाटोमा या ा गरे र यरूशलमे बािहर आइपगुे । ितनीहरू धोबीको खतेमा
जाने मािथल्लो पोखरीको कुलोनरेको बाटोमा आए र त् यहाँ रोिकए । 18 जब
ितनीहरूले राजा िहजिकयालाई बोलाएका िथए, तब, राजदरबारका िन रक्षक
िह ल्कयाहका छोरा एल्याकीम, र सिचव शबे्ना अिन लखेापाल आसापका छोरा
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योआ ितनीहरूलाई भटे्न गए । 19 त् यसलैे ती धान सनेापितले अश्शरूका स ाट
महाराजाले िहजिकयालाई के भनकेा िथए त् यो भिनिदन भन,े “ित ो दढृताको ोत
के हो ? 20य ु का गनर् िम हरू र श छन ्भनरे ितमी व् यथर्का कुरा मा बोल्छौ ।
ितमीले कसमािथ भरोसा ग ररहकेा छौ जसको कारणले ितमीले मरेो िवरु मा िव ोह
गन ुर्पर् यो ? 21 हरे, िम दशेको यो िचरा परेको िनगालोको टेक् ने लौरोमा ितमी
भरोसा गछ , तर कुनै मािनसले यसमा िशर अडायो भन,े यो त्यसको हातमैा टाँिसन् छ
र त्यसलाई छेिडिदन् छ । आफूमािथ भरोसा गन हरेकको िन म् त िम दशेका राजा
फारो त्यस्तै हो । 22 तर ितमी मलाई भन् छौ, 'हामी परम भु हा ा परमशे् वरमािथ
भर पछ ,ं' भन,े के उहाँ नै होइन जसका उच् च ठाउँहरू र वदेीहरू िहजिकयाले
हटाइिदए, अिन यहूदा र यरूशलमेलाई भनकेा छन,् 'ितमीहरूले यरूशलमेमा यस
वदेीको साम ु आराधना गन ुर्पछर्' ? 23 त्यसकारण अब मरेा मा लक अश्शरूका
राजाबाट म तपाईंलाई रा ो स्ताव राख् न चाहन्छु । तपाईंले घोडचढीहरू पाउनभुयो
भन,े म तपाईंलाई दईु हजार घोडाहरू िदनछुे । 24 मरेा मा लकका सवेकहरूमध्ये
सबभैन्दा तल्लो एउटा कप् तानको पिन तपाईं कसरी िवरोध गनर् सक् नहुुन्छ ?
तपाईंले रथहरू र घोडचढीहरूको लािग िम दशेमा भरोसा गन ुर्गन ुर्पछर् । 25 के
परम भिुवना यस ठाउँको िवरु मा लडाइँ गनर् र यसलाई नाश गनर् म आएको हु ँ र
? परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “यस दशेलाई आ मण गर र नाश गर ।” 26 तब
िह ल्कयाहका छोरा एल्याकीम, शबे्ना र योआले धान सनेापितलाई भन,े “कृपा
गरी तपाईंका दासहरूिसत आरमइेक भाषामा बोल्नहुोस ्िकनिक हामी त् यो बझु्छौँ ।
कृपया पखार्लमा खडा भएका मािनसहरूले सनु् ने गरी हामीिसत यहूदाका भाषामा
नबोल्नहुोस ् ।” 27 तर धान सनेापितले ितनीहरूलाई भन,े “के मरेा मा लकले
ितमीहरूका मा लक र ितमीहरूलाई मा यो कुरा भन् नलाई मलाई पठाउनभुएको
हो र ? के पखार्लमा बस् ने यी मािनसहरूलाई पिन होइन र, जसले ितमीहरूसगँै
ितनीहरूका आफ्नै िदसा र िपसाब खानपुनछ ?” 28 तब धान सनेापित खडा भएर
ितनले यहूदीहरूको भाषामा चक सोरमा यसो भन,े “अश्शरूका स ाट, महाराजाको
कुरा सनु । 29 राजा भन् नहुुन्छ, 'िहजिकयाले ितमीहरूलाई धोका निदओस ्िकनिक
उसले ितमीहरूलाई मरेो श बाट छुटकारा िदन सक् ने छैनन ् । 30 िहजिकयाले
ितमीहरूलाई यसो भन्दै परम भमुािथ भरोस गनर् नलगाओस,् 'िनश् चय नै परम भलुे
हामीलाई छुटकारा िदनहुुनछे, र यो सहर अश्शरूका राजाको हातमा पनछैन ।'
31 िहजिकयाको कुरा नसनु, िकनिक अश्शरूका राजा यसो भन् नहुुन्छ, 'मिसत
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सम्झौता गर र मकहाँ आओ । तब ितमीहरू हरेकले आफ्नै दाखबारी र भ ाक्षाको
बोटबाट खान पाउने छ, र आफ्नै कुवाको पानी िपउन पाउनछे । 32 अनाज र
नयाँ दाखम , अन् न र दाखबारी, भ ाक्षका रुखहरू र मह भएको दशे अथार्त ्
ितमीहरूको आफ्नै दशेजस्तो एउटा दशेमा मलैे ितमीहरूलाई नलगसेम्म ितमीहरूले
यसो गनछौ, तािक ितमीहरू बाँच् नछेौ र मनछैनौ ‘परम भलुे हामीलाई छुटकारा
िदनहुुनछे’ भनी िहजिकयाले ितमीहरूलाई फकाउन खोज्दा कुरा उसको नसनु ।
33 के कुनै जाितका दवेताहरूले ितनीहरूलाई अश्शरूका राजाको हातबाट छुटकारा
िदएका छन ्र ? 34 हमात र अपार्दका दवेताहरू कहाँ छन ्? सपबम, हनेा र हनेा र
इव्वाका दवेताहरू कहाँ छन ्? के ितनीहरूले साम रयालाई मरेो हातबाट छुटकारा
िदएका छन ्? 35 दशेहरूका सबै दवेतामध्ये के कुनै दवेताले मरेो श बाट आफ् नो
दशेलाई छुटकारा िदएको छ र ? कसरी परम भलुे मरेो श बाट यरूशलमेलाई
छुटकारा िदन सक्छ र ?” 36 तर मािनसहरू मौन रहे र जवाफ िदएनन ् िकनिक
राजाले आज्ञा िदएका िथए, “ितनलाई जवाफ निदन ू ।” 37 तब राजदरबारका
िन रक्षक िह ल्कयाहका छोरा एल्याकीम, सिचव शबे्ना र लखेापाल आसापका
छोरा योआले आ-आफ्ना लगुा च्यातरे िहजिकयाकहाँ आए, र धान सनेापितले
भनकेा कुराहरू ितनलाई बताइिदए ।

19
1 जब राजा िहजिकयाले ितनीहरूको कुरा सनु,े तब ितनले आफ्ना लगुा च्यात,े

भाङ् ा लगाए र परम भकुो म न्दरिभ गए । 2 ितनले राजदरबारका िन रक्षक
एल्याकीम, सिचव शबे्ना र पजुारीहरूका धमर्-गरुुहरू सबलैाई भाङ् ा लगाएर
आमोजका छोरा अगमव ा यशयैाकहाँ पठाए । 3 ितनीहरूले ितनलाई भन,े
“िहजिकया भन् नहुुन्छ, 'जसरी बच् चा जन्मन लाग् छ तर ितनीहरूमा ज न् मने बल
हुदँनै, त्यसरी नै यो िदन कष् ट, हप्की र अनादरको िदन भएको छ । 4 सायद
परम भु तपाईंका परमशे् वरले धान सनेापितका सबै कुरा सनु् नहुुनछे, जसलाई
ितनका मा लक अश्शरूका राजाले जीिवत परमशे् वरलाई िवरोध गनर् पठाएका छन,्
र परम भु तपाईंका परमशे् वरले सनु् नभुएको कुराले उहाँले ितनलाई हप्काउनहुुनछे
। अब यहाँ अझै बाँचकेाहरुका िन म्त तपाईंले ाथर्ना गन ुर्होस ् ।” 5 त्यसलैे
राजा िहजिकयाका सवेकहरू यशयैाकहाँ आए, 6 र यशयैाले ितनीहरूलाई भन,े
“आफ् ना मा लकलाई यसो भन, 'परम भु यसो भन् नहुुन्छः अश्शरूका राजाका
सवेकहरूले मरेो अपमान गरेर बोलकेा कुरा सनुरे त ँ नडरा । 7 हरे,् म त्यसमा
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एउटा आत्मा हा लिदनछुे, र त्यसले एउटा खबर सनु् नछे र आफ्नै दशेमा फकर
जानछे । त्यसको आफ्नै दशेमा म त्यसलाई तरवारले ढाल्न लगाउनछुे' ।”
8 तब धान सनेापित फक, र अश्शरूका राजालाई लब्नाको िवरु मा लडाइँ
ग ररहकेा भे ाए िकनिक राजा लाकीशबाट गइसकेका िथए भनी ितनले सनुकेा
िथए । 9 त्यसै बलेा सनहरेीबको िवरु मा लडाइँ गनर् कुश र िम दशेका राजा
ितहार्काहले सनेा प रचालन गरेका छन ् भनरे ितनले सनु,े त्यसलैे ितनले फे र
िहजिकयाकहाँ यो समाचारसिहत सन्दशेवाहकहरू पठाए, 10 “यहूदाका राजा
िहजिकयालाई भन् नःू 'यरूशलमे अश्शरूका राजाको हातमा पनछैन' भन् ने ितमीले
भरोसा गरेका परमशे् वरले ितमीलाई धोका नदऊेन ्। 11 हरे, अश्शरूका राजाहरूले
सबै दशेलाई पणूर् रूपले नष् ट पारेका कुरा ितमीले सनुकेा छौ । त्यसलैे के ितमीले
चािह ँ छुटकारा पाउनछेौ ? 12 मरेा पखुार्हरूले नष् ट पारेकाः गोजान, हारान,
रेसपे र तले-अस्सारमा बस् ने अदनका मािनसहरूलाई ती जाितहरूका दवेताहरूले
छुटकारा िदएका छन ्? 13 हमातका राजा, अपार्दका राजा, सपबम, हनेा र इव्वा
सहरहरूका राजा कहाँ छन ्?” 14 िहजिकयाले सन्दशेवाहकरूबाट यो िचठी ाप् त
गरे, र ितनले यो पढे । तब ितनी परम भकुो म न्दरमा उक्ले अिन उहाँको साम ु
यसलाई खोलरे रा खिदए । 15 तब िहजिकयाले परम भकुो साम ु ाथर्ना गरे, “हे
सवर्श मान ् परम भु इ ाएलका परमशे् वर तपाईं जो करूबहरूमािथ िवराजमान
हुनहुुन्छ, तपाईं मा पथृ्वीका सबै राज्यमािथ राजा हुनहुुन्छ । तपाईंले नै स्वगर् र
पथृ्वीको स ृ ष् ट गन ुर्भयो । 16 हे परम भ,ु आफ् नो कान थाप् नहुोस ् र सनु् नहुोस ्
। हे परम भ,ु आफ्ना आखँा खोल्नहुोस,् र सनहरेीबका कुराहरू सनु् नहुोस ् जनु
त् यसले जीिवत परमशे् वरको िगल्ला गनर् पठाएको छ । 17 हे परम भ,ु अश्शरूका
राजाहरूले जाितहरू र ितनीहरूका दशेहरूलाई साँच् चै नै नाश पारेका छन ् ।
18 ितनीहरूले उनीहरूका दवेताहरूलाई आगोमा फालकेा छन ् िकनिक ितनीहरू
ईश् वरहरू िथएनन,् तर मािनसका हातका काम अथार्त ् काठ र ढुङ्गाहरू िथए ।
त्यसलैे अश्शरूीहरूले ितनलाई नष् ट पारे । 19 अब हे परम भु हा ा परमशे् वर, म
िबन्ती गछुर्, िक त् यसको श बाट हामीलाई बचाउनहुोस,् तािक पथृ्वीका सबै
राज्यले तपाईँ परम भु मा परमशे् वर हुनहुुन्छ भनी जान् न सकून ् ।” 20 तब
आमोजका छोरा यशयैाले िहजिकयालाई यसो भनरे समाचार पठाए, “इ ाएलका
परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'तैलँ े अश्शरूका राजा सनहरेीबको बारेमा मलाई
ाथर्ना गरेकोले म तरेो कुरा सनु् नछुे । 21 त्यसको िवषयमा परम भलुे भन् नभुएको
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वचन यही होः “िसयोनकी कन्या-छोरीले तलँाई ितरस्कार गछ, र तरेो खल्ली
उडाउँछे । यरूशलमेकी छोरीले तलँाई हदे आफ्नो िशर हल्लाउछेँ । 22 तैलँ े
कसको िगल्ला गरेको छस ्र अपमान गरेको छस ्? तैलँ े कसको िवरु मा आफ्नो
सोर उच् च पारेको छस ् र घमण्डका साथ आफ्ना आखँा मािथ उठाएको छस ् ?
इ ाएलका परमपिव को िवरु मा हो ! 23तरेा सन्दशेवाहकहरू ारा तैलँ े परम भकुो
िगल्ला गरेको छस,् र भनकेो छस,् 'मरेा धरैे रथहरूसगँै म पवर्तहरूका टाकुराहरूमा,
लबेनानका सबभैन्दा उच् च टाकुराहरूमा उक्लकेो छु । म त्यहाँका अग्ला-अग्ला
दवेदारुका रुखहरू र सबभैन्दा असल सल्लाका रुखहरू काटेर ढाल् नछुे । म त्यसको
पल्लो कुनामा, त्यसको सबभैन्दा फलदायी वनिभ वशे गनछु । 24 मलैे इनारहरू
खनकेो छु, र िवदशेी पानी िपएको छु । मलैे आफ् ना खु ाका पतैलामिुन िम दशेका
सबै नदी सकुाएँ ।' 25 के धरैे पिहले नै मलै े यसको िनधो गरेको अिन ाचीन
समयमा नै मलै े यो रचकेो तैलँ े सनुकेो छैनस ्र ? अब मलैे यसलाई कायार्न्वयन गनर्
खोज्दछुै । तैलँ े यहाँ िकल्ला भएका सहरहरूलाई भग् नावशषेको थु ोमा समटेेको
छस ् । 26 ितनका थोरै बल भएका बािसन्दाहरू, थाकेका र लाजमा परेका छन ्
। ितनीहरू मदैानका िबरुवाहरू हुन,् ह रया घाँस छानामािथका वा मदैान घाँस हुन ्
जनु उ नअिग नै सकु्छन ् । 27 तर त ँ भइँुमा बसकेो र त ँ बािहर गएको र िभ
आएको अिन मरेो िवरु मा तैंले रस गरेको मलाई थाहा छ । 28 तैलँ े मरेो िवरु मा
रस दखेाएको हुनाले र तरेो घमण्ड मरेो कानसम्म पगुकेो हुनाले म तरेो नाकमा

मरेो बल्छी लगाउनछुे, र तरेो मखुमा मरेो लगाम लगाउनछुे । म तलँाई त ँ आएकै
बाटो फकार्उनछुे ।” 29 तरेो लािग िचन्हचािह ँ यो हुने छः यो साल तैलँ े आफै उ केो
अन् न खानछेस,् र अक साल त्यसबैाट उ केो खानछेस ्। तर ते ो वषर्मा चािह ँ त ैलँ े
अन् न रोप् ने अिन कटनी गनछस,् दाखबारी लगाउनछेस ् र ितनका फल खानछेस ्
। 30 यहूदाको घरानाका बाँचरे बाँकी बाँचकेाहरूले फे र जरा हाल् नछेन ् र फल
फलाउनछेन ्। 31 िकनिक यरूशलमेबाट बाँकी रहकेो एउटा भाग आउनछे, िसयोन
पवर्तबाट बाँचकेाहरू आउनछेन ् । सवर्श मान ् परम भकुो जोसले यो गनछ ।
32 त्यसकारण अश्शरूका राजाको िवषयमा परम भु यसो भन् नहुुन् छः “ऊ यो सहरमा
आउनछैेन, न त त्यसले यहाँ काँड हान् नछे । न त यसको साम ु त्यो ढाल लएर
आउनछे वा यसको िवरु मा घरेा-मचान लगाउनछे । 33 जनु बाटोबाट ऊ आएको
िथयो ऊ त् यही बाटो फकर जानछे । ऊ यस सहरमा पस् नछैेन— यो परम भकुो
घोषणा हो । 34 िकनिक मरेो आफ्नै िन म् त र मरेा दास दाऊदको िन म् त म यस
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सहरको रक्षा गनछु र यसलाई बचाउनछुे ।” 35 त्यस राज परम भकुा दतू बािहर
िनस्के र अश्शरूीहरूको छाउनीलाई आ मण गरे, र एक लाख पचासी हजार
िसपाहीलाई मारे । जब मािनसहरू िबहान सबरैे उठे तब जताततै लाश छ रएका
िथए । 36 त्यसलैे अश्शरूका राजा सनहरेीबले इ ाएल चोडे र घरमा गए, र िननवमेा
बसे । 37 पिछ ितनले आफ्नो दवेता िन ोकको म न् दरमा पजुा ग ररहदँा ितनका
छोराहरू अ म्मलके र शरेसरेले ितनलाई तरवारले मारे । अिन ितनीहरू आरारात
दशेमा भागरे गए । तब ितनको ठाउँमा ितनका छोरा एसरहदोन राजा भए ।

20
1 ती िदनमा मतृ् य ु नै हुन् छ िक जस् तो गरी िहजिकया िबरामी परे । त्यसलैे

आमोजका छोरा यशयैा अगमव ा ितनीकहाँ आए र ितनलाई भन,े “परम भु
भन् नहुुन्छ, 'तरेो घरलाई िमलाएर राख,् िकनिक त ँ मनछस ् र बाँच् नछैेनस'् ।”
2 तब िहजिकयाले िभ ाप आफ्नो अनहुार फकार्ए र यसो भनरे परम भमुा ाथर्ना
चढाए, 3 “हे परम भ,ु मरेो सारा दयले म कसरी तपाईंको साम ु िवश् वासका साथ
िहडंकेो छु, र कसरी तपाईंको द ृ ष् टमा जे ठक िथयो, मलैे त्यही गरेको छु, सो कृपा
गरी सम्झनहुोस ्। तब िहजिकया धरुुधरुु रोए । 4 यशयैा िबचको चोकमा पगु् नभुन्दा
अिग परम भकुो वचन यसो भनरे ितनीकहाँ आयो, 5 “फक र मरेा मािनसका
अगवुा िहजिकयालाई यसो भन,् 'तरेा पखुार् दाऊदका परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन्छः मलैे तरेो ाथर्ना सनुकेो छु, र मलैे तरेो आसँ ु दखेकेो छु । मलैे तलँाई ते ो
िदनमा िनको पान लागकेो छु, र त ँ परम भकुो म न्दरमा मािथ उक्लरे जानछेस ् ।
6म तरेो जीवनमा पन् वषर् आय ुथिपिदनछुे, र अश्शरूका राजाको हातबाट म तलँाई
र तरेो सहरलाई बचाउनछुे, अिन मरेो आफ्नै िन म् त र मरेा दास दाऊदको िन म् त म
यस सहरको रक्षा गनछु' ।” 7 त्यसलैे यशयैाले भन,े “नभेाराको लपे लगाउनहुोस ्
।” ितनीहरूले त्यसै गरे र ितनको िपलोमा त् यो लगाइिदए र ितनी िनको भए ।
8 िहजिकयाले यशयैालाई भन,े “परम भलुे मलाई िनको पान ुर्हुनछे र म ते ो िदनमा
परम भकुो म न्दरमा जानपुछर् भन् ने कुराको िचन्ह के हुनछे ?” 9 यशयैाले जवाफ
िदए, “तपाईंको लािग परम भबुाट िचन्ह यो हुनछे, िक परम भलुे बोल्नभुएको
कुरा उहाँले गन ुर्हुनछे । घामको छाया दस िसडंी अगािड जानपुर् यो िक दस िसडंी
पछािड जानपुर् यो ?” 10 िहजिकयाले जवाफ िदए, “घामको छायालाई दस िसडंी
अगािड जान ु त समान् य कुरो हो । त् यो छाया दस िसडंी पछािड जाओस ् ।”
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11 त् यसलैे यशयैा अगमव ाले परम भमुा पकुारा गरे र उहाँले घामको छायालाई
आहाजको िसडंीमा जहाँ पगुकेो िथयो त् यहाँबाट दस िसडंी पछािड सान ुर्भयो ।
12 त्यस बलेा बिेबलोनका राजा बलदानका छोरा मरोदक-बलदानले िहजिकयालाई
िचठीहरू र एउटा उपहार पठाए िकनिक िहजिकया िबरामी परेका िथए भनी ितनले
सनुकेा िथए । 13 िहजिकयाले ती िचठीमा ले खएका कुरा सनुे र त् यसपिछ ती
सन्दशेवाहकहरूलाई राजदरबारका सबै कुरा र ितनका मलू्यवान ्थोकहरू अथार्त ्
चाँदी, सनु, मसला र बहुमलु् य तले र ितनका हितयारहरूका भण्डार अिन ितनका
भण्डारहरूमा भे ाइएका सबै थोक दखेाए । िहजिकयाको आफ्नो घरमा अिन
ितनका सारा राज्य ितनले उनीहरूलाई नदखेाएका कुरा केही िथएन । 14 तब यशयैा
अगमव ा िहजिकया राजाकहाँ आए र ितनलाई सोध,े “यी मािनसहरूले तपाईंलाई
के भने ? ितनीहरू कहाँबाट आएका हुन ्?” िहजिकयाले भन,े “ितनीहरू टाढाको
दशे बिेबलोनबाट आएका हुन ।्” 15यशयैालेसोध,े “तपाईंको घरमा ितनीहरूले के-
के हरेेका छन ्?” िहजिकयाले जवाफ िदए, “ितनीहरूले मरेो घरमा भएका हरेक
थोक दखेकेा छन ।् मसगँ भएका मलू्यवान थ्ोकहरूमा मलैे ितनीहरूलाई नदखेाएका
कुनै पिन बाँकी छैन ।” 16 त्यसलैे यशयैाले िहजिकयालाई भन,े “परम भकु वचन
सनु् नहुोस,् 17 'हरे,् ती िदन आउँदछैन ्जितबलेा तरेा पखुार्हरूले आजको िदनसम्म
तरेो दरबारमा जम्मा गरेर राखकेो हरेक थोक बिेबलोनमा लिगनछे । परम भु
भन् नहुुन्छ, कुनै कुरा पिन छािडनछैेन । 18 तबँाट जन्मकेा तरेा छोराहरू, जसलाई त ँ
आफैले हुकार्एको छस—् ितनीहरूले उनीहरूलाई लानछेन,् र उनीहरू बिेबलोनका
राजदरबारमा नपुसंक बन् नछेन'् ।” 19 तब िहजिकयाले यशयैालाई भन,े “तपाईंले
बोलकेो परम भकुो वचन असल छ ।” िकनिक ितनले सोच,े “के मरेो समयमा
शा न्त र स्थरता हुने छैन र ?” 20 िहजिकयाका सम् बन् धमा भएका अरू कुराहरू
र ितनका सबै श र कसरी ितनले पोखरी र सरुुङ बनाए अिन सहरमा पानी
ल्याए भन् ने बारेमा यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र
? 21 िहजिकया आफ्ना पखुार्हरूिसत सतु,े र ितनको ठाउँमा ितनका छोरा मनश्शे
राजा भए ।

21
1 मनश्शलेे राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी बा वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा

पचपन् न वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको नाउँ हपे्सीबा िथयो । 2 परम भलुे
इ ाएलका मािनसहरूको सामबुाट धपाउनभुएका जाितहरूले िघनलाग्दा कुराहरू
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गरेजस् त,ै परम भकुो द ृ ष् टमा जे खरब िथयो, ितनले त्यही गरे । 3 िकनिक ितनका
िपता िहजिकयाले नाश पारेका उच् च ठाउँहरू ितनले पनुिनर्मार्ण गरे, र इ ाएलका
राजा आहाबले गरेझै ँ ितनले बालका लािग वदेीहरू बनाए, र अश्शरेा दवेीको खम्बा
बनाए अिन आकाशका सबै ताराहरूका साम ु ितनी घोप् टो परे र ितनीहरूको पजुा
गरे । 4 परम भकुो म न्दरमा मनश्शलेे वदेीहरू बनाए, य िप परम भलुे यस्तो
आज्ञा िदनभुएको िथयो, “यरूशलमेमा मा मरेो नाउँ सदासवर्दा कायम रहनछे
।” 5 परम भकुो म न्दरका दईुवटा चोकमा ितनले आकाशका सबै ताराहरूका
लािग वदेीहरू बनाए । 6 ितनले आफ्नो छोरोलाई आगोमा िहडं् न लगाए । ितनले
टुनामनुा गरे र जोखना हरेे अिन मतृ आत् माहरू र भतू आत् माहरूसगँ बात गनहरूका
सल् लाह लए । ितनले परम भकुो द ृ ष् टमा असाध्यै खराबी गरेर परम भलुाई रस
उठाए । 7 आफूले बनाएका अश्शरेा दवेीको मिूतर्लाई ितनले परम भकुो म न्दरमा
राखे । यही म न्दरको बारेमा परम भलुे दाऊद र ितनका छोरा सोलोमनलाई
यसो भन् नभुएको िथयो, “मलैे इ ाएलका सबै कुलबाट चनुकेो यो म न्दरमा र
यरूशलमेमा म मरेो नाउँ सदासवर्दाको िन म्त राख् नछुे । 8 मलैे इ ाएललाई आज्ञा
गरेका सबै कुरा पालन गनर् र मरेा दास मोशाले ितनीहरूलाई िदएका सबै वस्था
पालन गनर् ितनीहरू सावधान भए भन,े मलैे ितनीहरूका पखुार्हरूलाई िदएको दशेबाट
ितनीहरूका खु ालाई फे र यताउता घमुिफर गन म पानछैन ँ।” 9तर मािनसहरूलेयो
कुरा सनुनेन,् र इ ाएलका मािनसहरूकै साम ु परम भलुे नष् ट गन ुर्भएका जाितहरूले
भन्दा बढी खराब काम गनर् मनश्शलेे ितनीहरूलाई अगवुाइ गरे । 10 त्यसलैे
परम भलुे आफ्ना सवेक अगमव ाहरू ारा यसो भन् नभुयो, 11 “यहूदाका राजा
मनश्शलेे यी िघनलाग्दा कुराहरू गरेको छ र ितनीभन्दा अिगका एमोरीहरूले गरेको
भन्दा बढी खराब गरेको छ र यहूदालाई आफ्ना मिूतर्हरूले पाप गनर् लगाएको छ,
12 त् यसकारण इ ाएलका परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'हरे,् मलैे यरूशलमे र
यहूदामा यस्तो खराबी ल्याउन लागकेो छु, िक जसले यसको बारेमा सनु्छ त्यसका
दवुै कानमा गञु्जन हुनछे । 13 मलैे साम रयाको िवरु मा योग गरेको नाप्ने टाँगो
र आहाबको घरानाको िवरु मा योग गरेको साहुलले म यरूशलमेलाई नाप्नछुे
। जसरी एक जना मािनसले थाललाई माझरे त् यसलाई घोप् टो पाछर्, त् यसरी नै
म यरूशलमेलाई सफा पानछु । 14 मरेो उ रािधकारका बाँकी रहकेाहरूलाई म
फल् नछुे र ितनीहरूलाई आफ् ना श हुरूका हातमा िदनछुे । आफ् ना सबै श कुा
लािग ितनीहरू िसकार र लटुका माल हुनछेन,् 15 िकनिक ितनीहरूका पखुार्हरू
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िम दशेबाट बािहर आएदे ख आजसम्म नै मरेो द ृ ष् टमा जे खराब छ, त्यही
ितनीहरूले गरेका छन,् र मलाई रस उठाएका छन ्।” 16 यसबाहके, यरूशलमेको
एउटा कुनादे ख अक कुनासम्म मतृ्यलुे नभ रएसम् म नै मनश्शलेे धरैे िनद ष रगत
बगाए । अिन परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो, यहूदालाई त्यही गनर् लगाएर
ितनले गरेका पापको पिन िथयो । 17 मनश्शकेा सम् बन् धमा भएका अरू कुरा,
ितनले गरेका काम, र ितनले गरेका पाप यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा
ले खएका छैनन ्र ? 18 मनश्शे आफ्ना पखुार्हरूिसत सतु,े र ितनको आफ्नै घरको
उज् जाको बगैचँामा ितनलाई गािडयो । ितनको ठाउँमा ितनका छोरा आमोन राजा
भए । 19आमोनले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी बाइस वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा
दईु वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको नाउँ मशलु्लमेते िथयो । ितनी योत्बाका
हारूसकी छोरी िथइन ् । 20 ितनका िपता मनश्शलेे गरेझै ँ परम भकुो द ृ ष् टमा
जे खराब िथयो, ितनले त्यही गरे । 21 आमोनले आफ् ना िपताका सबै चालको
अनसुरण गरे र आफ् ना िपताले पजुकेा मिूतर्हरूको पजुा गरे र ितनीहरूका साम ु
िनहुरे । 22 आफ्ना पखुार्हरूका परम भु परमशे् वरलाई ितनले त्याग,े र परम भकुो
मागर्मा िहडंनेन ्। 23आमोनका सवेकहरूले राजाको िवरु मा ष न् गरे र ितनलाई
आफ् नै घरमा मारे । 24 तर दशेका मािनसहरूले राजा आमोनको िवरु मा ष न् गन
सबलैाई मारे, र ितनको ठाउँमा योिशयाहलाई ितनीहरूले राजा बनाए । 25आमोनले
गरेका अरू कुराहरूका िवषयमा के ती यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा
ले खएका छैनन ्र ? 26 मािनसहरूले ितनलाई उज् जाको बगैचँामा ितनकै िचहानमा
गाड,े र ितनको ठाउँमा ितनका छोरा योिशयाह राजा भए ।

22
1 योिशयाहले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी आठ वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा

एकितस वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको नाउँ यदीता िथयो (उनी बोस्कतकी
अदायाहकी छोरी िथइन)् । 2 परम भकुो द ृ ष् टमा जे ठक िथयो, ितनले त्यही गरे
। ितनी आफ्ना पखुार् दाऊदका सबै मागर्मा िहडं,े र ितनी दायाँ र बायाँ लागनेन ्
। 3 राजा योिशयाहको अठारौँ वषर्मा ितनले मशलु्लामका नाित, असल्याहका
छोरा सिचव शापानलाई यसो भनरे परम भकुो म न्दरमा पठाए, 4 “ धान पजुारी
िह ल्कयाहकहाँ जाऊ, र परम भकुो म न्दरमा ल्याइएको रुिपया-ँपसैा जसलाई
म न्दरका पहरादारहरूले मािनसहरूबाट जम्मा गरेका छन,् त् यो गन् न ितनलाई
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भन । 5 परम भकुो म न्दरको रेखदखे गन मािनसहरूका हातमा त् यो िदन,ू र
ितनीहरूले परम भकुो म न्दर ममर्त गन का रन् दाहरूलाई म न् दरको मरम् मत गन
कामको िन म् त त् यो दऊेन ्। 6 म न्दरको ममर्त गन िसकम हरू, िनमार्ण गनहरू, र
डकम हरूलाई अिन काठपात िकन् न र ढुङ्गा काटनलाई ितनीहरूले त्यो रुिपया-ँ
पसैा दऊेन ् ।” 7 तर ितनीहरूलाई िदइएको रुिपया-ँपसैाको हरिहसाब लइएन
िकनिक ितनीहरूले यो कामलाई िवश् वासका साथ सम्हालकेा िथए । 8 धान पजुारी
िह ल्कयाहले सिचव शापानलाई भन,े “मलैे परम भकुो म न्दरमा वस्थाको
पसु्तक भे ाएको छु ।” त्यसलैे िह ल्कयाहले त्यो पसु्तक शापानलाई िदए, र ितनले
यो पढे । 9 शापानले त्यो िकताब राजाकहाँ लग,े र ितनलाई यसो भनी िववरण
िदए, “तपाईंका दासहरूले म न्दरमा भे ाइएका रुिपया-ँपसैा खचर् गरेका छन,् र
ितनीहरूले यो परम भकुो म न्दरको रेखदखे गन का रन् दहरूका हातमा िदएका छन ्
।” 10 तब सिचव शापानले राजालाई भन,े “ धान पजुारी िह ल्कयाहले मलाई
एउटा पसु्तक िदएका छन ् ।” तब शापानले त्यो राजाको लािग पढे । 11 जब
राजाले वस्थाका वचनहरू सनुे ितनले आफ्ना लगुा च्याते । 12 राजाले पजुारी
िह ल्कयाह, शापानका छोरा अहीकाम, मीकायाका छोरा अक्बोर, सिचव शापान
र राजाका आफ्नै सवेक असायाहलाई हुकुम गरे, 13 “जाओ, र यस पसु्तकमा
पाइएका वचनहरूको कारणले मरेो लािग र सारा यहूदाका लािग परम भकुो
सल् लाह खोज । िकनिक हा ा िवरु मा भएको परम भकुो ोध भयानक छ,
िकनभने यस पसु्तकमा भएका हा ा सम् बन् धका वचनलाई हा ा पखुार्हरूले जसरी
पालन गन ुर्पथ् य त् यसरी ितनीहरूले गरेनन ् ।” 14 त्यसलैे पजुारी िह ल्कयाह,
अहीकाम, अक्बोर, शापान र असायाह अगमवािदनी हुल्दाकहाँ गए । उनी
दरबारका लगुाफाटो हरेचाह गन हरहसका नाित, ितक्भाका छोरा शल्लमूकी पत् नी
िथइन ्। (उनी यरूशलमेको दो ो टोलमा ब स्थन)् । ितनीहरूले उनीिसत कुरा गरे
। 15 उनले ितनीहरूलाई भिनन,् “इ ाएलका परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ,
'ितमीहरूलाई मकहाँ पठाउने मािनसलाई भन,् 16 “परम भु यसो भन् नहुुन्छः हरे,्
यहूदाका राजाले यस पसु्तकमा पढअेनसुार यस ठाउँ र यसका बािसन्दाहरूमा म
िवपि ल्याउनछुे । 17 िकनिक ितनीहरूले मलाई त्यागे अिन अन्य दवेताहरूलाई
धपू बाल,े यसरी ितनीहरूले गरेका सबै कामले ितनीहरूले मलाई रस उठाए—
यसकारण यस ठाउँको िवरु मा मरेो ोध दन्केको छ, र यो िनभाइने छैन' ।”
18 तर परम भकुो इच्छा जान् न ितमीहरूलाई पठाउने यहूदाका राजालाई चािहं
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ितमीहरूले यसो भन, 'तपाईंले सनु् नभुएको वचनको िवषयमा इ ाएलका परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः 19 ितनीहरू उजाड र ािपत हुनछेन ्भनी मलैे यस ठाउँ
र यसका बािसन्दाहरूको िवरु मा भनकेो सनुरे त ैलँ े आफ् नो दय कोमल बनाएको र
तैलँ े परम भकुो साम ु आफैलाई िवन तलु्याएको अिन तैलँ े आफ्ना लगुा च्यातकेो
र मरेो साम ु रोएका हुनाले मलै े तरेो कुरा पिन सनुकेो छु—यो परम भकुो घोषणा हो
। 20 हरे,् म तलँाई तरेा पखुार्हरूिसत जम्मा गनछु, र त ँ शा न्तिसत तरेो िचहानमा
जानछेस ् । मलैे यस ठाउँमा ल्याउने सबै िवपि लाई तरेा आखँाले दखे् नछैेनस ् ।
यसरी मािनसहरूले राजाकहाँ यो सन्दशे लएर गए ।

23
1 त्यसलैे राजाले सन्दशेवाहकहरू पठाए जसले यहूदा र यरूशलमेका सबै

धमर्-गरुुलाई ितनीकहाँ भलेा गराए । 2 तब राजा परम भकुो म न्दरमा गए, अिन
यहूदाका सबै मािनस र यरूशलमेका सबै बािसन्दा, पजुारीहरू, अगमव ाहरू र
सानादे ख ठुलासम् म सबै मािनस पिन ितनीसगँै गए । तब ितनले परम भकुो म न्दरमा
भे ाइएका करारको पसु्तकका सबै वचन ितनीहरूले सनु् ने गरी पढे । 3 राजा
खम्बानरे खडा िथए अिन आफ्नो सारा दय र सारा ाणले परम भकुो पिछ लाग् न र
उहाँका आज्ञाहरू, उहाँका िनदशनहरू, उहाँका िविधहरू पालन गनर् र यस पसु्तकमा
ले खएका यस करारका वचनहरू पालन गनर् परम भकुो साम ु करार बाँध े । यसरी
सबै मािनसले यो करार पालन गन सहमित जनाए । 4 तब धान पजुारी िह ल्कयाह,
ितनको अिधनका पजुारीहरू र ारपालहरूलाई बाल दवेता र अश्शरेा दवेी अिन
आकाशका सबै ताराहरूका िन म्त बनाइएका भाँडाहरू परम भकुो म न्दरबाट बािहर
ल्याउन हुकुम िदए । ितनले िक ोन उपत्यकामा भएको मदैानहरूमा ितनलाई जलाए
र ितनका खरानीलाई बथेलेमा लगे । 5 यहूदाका राजाहरूले यहूदाका सहरहरूका
उच् च ठाउँहरू र यरूशलमे व रप रका ठाउँहरूमा धपू बाल्नलाई चनुकेा मिूतर्पजूक
पजुारीहरूलाई ितनले हटाइिदए । ितनीहरूले बाल दवेता, सयूर्, चन् मा, हहरू
र आकाशका सबै ताराहरूलाई धपू बाल् थे । 6 परम भकुो म न्दरबाट अश्शरेा
दवेीको खम्बालाई ितनले यरूशलमे बािहर िक ोन उपत्यकामा बािहर लगे र
त् यसलाई त् यहाँ जलाए । ितनले त् यसलाई िपटेर धलूो र त् यो धलूोलाई साधारण
मािनसहरूका िचहानहरूमा फा लिदए । 7 ितनले परम भकुो म न्दरमा भएका
झटुो धमर्का वशे्याहरूका कोठाहरू सफा गरे, जहाँ स् ीहरूले अश्शरेा दवेीका
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िन म्त वस् हरू बनु् ने गथ । 8 योिशयाहले यहूदाका सहरहरूबाट सबै पजुारीलाई
ल्याए, र गबेादे ख बशेबासम्म पजुारीहरूले धपू बाल्ने उच् चा ठाउँहरूलाई ितनले
अपिव तलु्याइिदए । ितनले सहरको मलू ढोकाको दे पे यहोशकूो ढोका
(सहरका राज्यपा)को वशे ारमा भएका ढोकाहरूमा बनाइएका उच् च ठाउँहरूलाई
नष् ट पा रिदए । 9 ती उच् च ठाउँहरूका पजुारीहरूलाई यरूशलमेमा परम भकुो
म न्दरमा सवेा गनर् निदए तापिन ितनीहरूले आफ् ना दाजभुाइका िबचमा अखिमरी
रोटी खाए । 10 मोलोखलाई ब लको रूपमा कसलैे आफ्ना छोरा वा छोरी
आगोमा िहडं् न नलगाओस ् भनरे योिशयाहले बने-िहन् नोमको बेसँीमा अव स्थत
तोपतेलाई अपिव तलु्याए । 11 यहूदाका राजाहरूले सयूर्को सम्मानमा बनाएका
घोडाहरू ितनले हटाए । ती नातान-मलेके नाउकँा अिधकारीको कोठा निजक
परम भकुो म न्दरको वशे ारको क्षे मा रा खएका िथए । योिशयाहले सयूर्को
सम्मानमा बनाइएका रथहरूलाई जलाए । 12 आहाजको दरवारको कौसीमा
यहूदाका राजाहरूले राखकेा वदेीहरू र मनश्शलेे परम भकुो म न्दरका दईुवटा
चोकमा बनाएका वदेीहरू राजा योिशयाहले नष् ट पारे । योिशयाहले ितनलाई
टु ाटु ा पारे र ितनलाई िक ोनको बेसँीमा फाले । 13 इ ाएलका राजा सोलोमनले
यरूशलमेको पवूर्प , ष् टताको पवर्तको दिक्षणप बनाएका सीदोनीहरूका दवेी
अश् तोरेतको िघनलाग्दो मिूतर्, मोआबीहरूको दवेता कमोशको िघनलाग्दो मिूतर् र
अम्मोनीहरूको दवेता मोलोखको िघनलाग्दो मिूतर्लाई राजाले नष् ट पा रिदए ।
14 ितनले ढुङ्गाका खम्बाहरूलाई टु ाटु ा पारे, र अश्शरेा दवेीका खम्बाहरूलाई
काटे र ती ठाउँ मािनसका हड् डीहरूले भरे । 15 बथेलेमा भएको वदेी र नबातका
छोरा यारोबाम (इ ाएललाई पाप गनर् लगाउन)े ले बनाएका उच् च ठाउँहरूलाई
पिन योिशयाहले पणू र् रूपमा नाश पारे । ितनले त् यो वदेी र उच् च ठाउँहरूलाई
जलाए र धलूोिपठो पारे । ितनले अश्शरेा दवेीको खम्बालाई पिन जलाए ।
16 योिशयाहले त्यस क्षे मा नजर लगाए र पहाडी क्षे मा ितनले िचहानहरू दखेे
। ती िचहानहरूबाट हड् डीहरू ल्याउन ितनले मािनसहरू पठाए । त्यसपिछ ितनले
ती हड् डीहरूलाई वदेीमािथ राखरे जलाए जसले त् यो अपिव पार् यो । परमशे् वरका
मािनसले बोलकेा परम भकुो वचनअनसुार यसो हुन आएको िथयो, ती मािनसले
यी कुराहरूका बारेमा पिहले नै बोलकेा िथए । 17 तब ितनले सोध,े “मलैे दखेकेो
त्यो स्मारकचािहं केको हो ?” सहरका मािनसहरूले ितनलाई जवाफ िदए,
“त्यो यहूदाबाट आएका परमशे् वरका मािनसको िचहान हो जसले तपाईंले भखर्रै
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बथेलेको वदेीको िवरु मा गन ुर्भएको कुराको बारेमा बोलकेा िथए ।” 18 त् यसलैे
योिशयाहले भन,े “त्यसलाई छोड । ितनका हड् डीहरूलाई कसलैे पिन नसारोस ्।
त् यसलैे साम रयाबाट आएका अगमव ाका हड् डीहरूसगँै ितनका हड् डीहरूलाई
ितनीहरूले त् यहाँ छाडे । 19 त् यसपिछ साम रयाका सहरहरूमा भएका उच् च
ठाउँहरू जसलाई इ ाएलका राजाहरूले बनाएका र परम भलुाई ु तलु्याएका
िथए, ती सबलैाई योिशयाहले हटाए । ितनले बथेलेमा जे गरेका िथए, ितनलाई पिन
ठक त्यही गरे । 20 उच् च ठाउँहरूका सबै पजुारीलाई ितनले वदेीहरूमा मारे, र

ितनले मािनसका हड् डीहरू ितनमा जलाए । तब ितनी यरूशलमेमा फक । 21 तब
राजाले सबै मािनसलाई यसो भनरे आज्ञा िदए, “करारको पसु्तकमा ले खएबमोिजम
परम भु आफ् ना परमशे् वरको िन म्त िनस्तार-चाड मनाओ ।” 22 इ ाएलमा शासन
गन न्यायकतार्हरूका समयदे ख नै यसरी िनस्तार-चाडको उत्सव मनाउने काम
किहलै िथएन, न त इ ाएल र यहूदाका राजाहरूको समयमा भएको िथयो । 23 तर
राजा योिशयाहको अठारौँ वषर्मा यरूशलमेमा परम भकुो िनस्तार-चाड मनाइयो ।
24 मतृहरू र भतु आत् माहरूिसत बात गनहरूलाई पिन योिशयाहले िनश्कासन गरे ।
ितनले यहूदा र यरूशलमेमा दे खने सबै तेपजुा, मिूतर्हरू र िघनलाग्दा थोकहरूलाई
पिन हटाए । यसरी िह ल्कयाह पजुारीले परम भकुो म न्दरमा भे ाएका वस्थाका
पसु् तकमा ल खएका वचनहरू पालन गन काम भयो । 25 आफ्नो सारा दय,
सारा ाण, र सारा श ले परम भतुफर् फकर सबै मोशाको वस्थालाई पालन
गन योिशयाहभन्दा पिहले त् यहाँ कुनै अक राजा िथएन । न त योिशयाहले
झैं ितनी पिछ आएका अरू कुनै राजाले नै गर् यो । 26 तापिन परम भु आफ्नो
द न्करहकेो ोधको आगोबाट फकनुर्भएन िकनिक मनश्शलेे गरेका सबै कामको
कारणले यहूदाको िवरु मा उहाँलाई भयङ्कर रस उठेको िथयो । 27 त्यसलैे
परम भलुे भन् नभुयो, “जसरी मलैे इ ाएललाई हटाएको छु त् यसरी नै मलै े चनुकेो
यो यरूशलमे सहर र 'मरेो नाउँ त्यहाँ हुनछे' भनी मलैे भनकेो त् यो मरेो म न्दर
समते म यहूदालाई पिन मरेो द ृ ष् टबाट हटाउनछुे ।” 28 योिशयाह सम् बन् धमा
भएका अरू कुराहरू, ितनले गरेका हरेक काम, के ती यहूदाका राजाहरूको
इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र ? 29 ती िदनमा िम दशेका राजा फारो
नकेोले आफ् ना सनेा लएर उ रमा य ू े टस नदी पा र अश्शरूका राजालाई य ु मा
मदत गनर् गए । राजा योिशयाह नकेोलाई मिग ोमा रोक् ने उदशे् यले गए तर त् यहाँ
य ु मा ितनी मा रए । 30 योिशयाहका सवेकहरूले ितनको लाशलाई रथमा राखरे
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मिग ोबाट यरूशलमेमा ल्याए, र ितनको आफ्नै िचहानमा ितनलाई गाडे । तब
दशेका मािनसहरूले योिशयाहका छोरा यहोआहाजलाई लई ितनलाई अिभषके
गरे, र ितनका िपताको ठाउँमा ितनलाई राजा बनाए । 31 यहोआहाजले राज् य गनर्
सरुु गदार् ितनी तइेस वषर्का िथए, र ितनले यरूशलमेमा ितन मिहना राज्य गरे ।
ितनकी आमाको नाउँ हमतुल िथयो । उनी लब्नाकी यिमर्याकी छोरी िथइन ् ।
32 यहोआहाजले हरेक कुरामा आफ्ना पखुार्हरूले गरेझै ँ परम भकुो द ृ ष् टमा जे
खराब िथयो, त्यही गरे । 33 ितनले यरूशलमेमा राज् य नगरून ्भनरे फारो नकेोले
ितनलाई हमात दशेको रब्लामा साङ्लाले बाँधरे राखे । तब नकेोले यहूदालाई एक
सय तोडा चाँदी र एक तोडा सनु कर ितनर् लगाए । 34 फारो नकेोले योिशयाहका
छोरा एल्याकीमलाई ितनका िपताको ठाउँमा राजा बनाए, र ितनको नाउँ बद्ली
यहोयाकीम राखे । तर ितनले यहोआहाजलाई चािह ँ िम दशेमा लग,े जहाँ ितनको
मतृ्य ुभयो । 35यहोयाकीमले फारोलाई चाँदी र सनु कर ितरे । फारोको माग परुा गनर्
यहोयाकीमले दशेमा कर लगाए, र दशेका त् यके मािनसले आफ् नो क्षमताअनसुार
ितनलाई करको रूपमा चाँदी र सनु जबरदस्ती ितन ुर्पन भयो । 36 यहोयाकीमले
राज् य सरुु गदार् ितनी प च् चस वषर्का िथए, र ितनले यरूशलमेमा एघार वषर् राज्य
गरे । ितनकी आमाको नाउँ जबीदा िथयो । उनी रूमाकी पदायाहकी छोरी िथइन ्
। 37 आफ्ना िपता-पखुार्हरूले गरेझै ँ यहोयाकीमले परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब
िथयो, त्यही गरे ।

24
1 यहोयाकीमको समयमा बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरले यहूदालाई आ मण

गरे । ितन वषर्सम्म यहोयाकीम ितनका सवेक भए । त्यसपिछ यहोयाकीम
फिकर् ए र नबकूदनसेरको िवरु मा िव ोह गरे । 2 परम भलुे यहोयाकीमको िवरु मा
कल्दी, अरामी, मोआबी र अम्मोनीहरूका दलहरू पठाउनभुयो । यहूदालाई नष् ट
गनर् त्यसको िवरु मा उहाँले ितनीहरूलाई पठाउनभुयो । परम भलुे आफ्ना दास
अगमव ाहरू ारा बोल्नभुएको वचन परुा हुनलाई यसो भएको िथयो । 3 मनश्शलेे
गरेका सबै पापको कारणले परम भलुे यहूदालाई आफ्नो द ृ ष् टबाट हटाउन उहाँले
बोल् नभुएको कुरा िनश् चत रूपमा परुा हुन आयो, 4 ितनले िनद ष रगत बगाए,
िकनिक ितनले यरूशलमेलाई िनद ष रगतले भरेका िथए । त् यो कुरा क्षमा गनर्
परम भु इच्छुक हुनभुएन । 5 यहोयाकीमका सम् बन् धमा भएका अरू कुराहरू,
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र ितनका सबै कामका बारेमा के ती यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा
ले खएका छैनन ् र ? 6 यहोयाकीम आफ्ना पखुार्हरूिसत सतु,े र ितनको ठाउँमा
ितनका छोरा यहोयाकीन राजा भए । 7 िम दशेका राजाले आफ्नो दशेभन् दा
बािहर फे र आ मण गरेनन,् िकनिक िम दशेको खोलादे ख य ू े टस नदीसम्म
िम दशेका राजाको अधीनमा भएका सबै दशेलाई बिेबलोनका राजाले कब्जा गरेका
िथए । 8 यहोयाकीनले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी अठार वषर्का िथए । ितनले
यरूशलमेमा ितन मिहना राज्य गरे । ितनकी आमाको नाउँ नहूश्ता िथयो । उनी
यरूशलमेकी एल्नातानकी छोरी िथइन ् । 9 परम भलुे द ृ ष् टमा जे खराब िथयो,
ितनले त्यही गरे । आफ्ना िपताले गरेका सबै खराब काम ितनले गरे । 10 त्यस बलेा
बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरका सनेाले यरूशलमेलाई आ मण गर् यो र सहरलाई
घरेा हाल् यो । 11 बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरका िसपाहीहरूले सहरलाई घरेा
हालकैे समयमा ितनी सहरमा आए, 12 र यहूदाका राजा यहोयाकीन, ितनकी
आमा, ितनका सवेकहरू, राजकुमारहरू र ितनका अिधकारीहरू बिेबलोनका
राजाकहाँ गए । बिेबलोनका राजाले आफ्नो शासनकालको आठौँ वषर्मा ितनलाई
समाते । 13 नबकूदनसेरले परम भकुो म न्दर र राजदरबारबाट सबै मलू्यवान
थोकहरू लगे । परम भलुे भन् नभुएझै ँ इ ाएलका राजा सोलोमनले परम भकुो
म न्दरमा बनाएका सबै सनुका सामानहरू ितनले काटेर िनकाले । 14 ितनले जम्मै
इ ाएल, सबै अगवुा, सबै यो ा, सबै कारीगार र सनुारहरू गरी दस हजारलाई कैद
गरेर लगे । दशेमा सबभैन्दा ग रबहरूबाहके कोही छािडएन । 15 नबकूदनसेरले
यहोयाकीन, राजाकी आमा, राजाका पत् नीहरू, अिधकारीहरू र दशेका मखु्य-
मखु्य मािनसहरूलाई बिेबलोनमा कैद गरेर लगे । ितनले यरूशलमेदे ख बिेबलोनमा
ितनीहरूलाई कैद गरेर लगे । 16 लडाइँको िन म्त सयुोग्य सबै सात हजार
यो ा र एक हजार कारीगार र सनुार, य ु को िन म् त सयुोग् य सबै मािनसहरू—
बिेबलोनका राजाले ितनीहरूलाई बिेबलोनमा कैद गरेर लगे । 17 बिेबलोनका
राजाले यहोयाकीनका काका म न्याहलाई ितनको ठाउँमा राजा बनाए, र ितनकको
नाउँ बद्लरे िसदिकयाह राखे । 18 िसदिकयाहले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी एक् काइस
वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा एघार वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको नाउँ
हमतुल िथयो । ितनी लब्नाकी यिमर्याकी छोरी िथइन ् । 19 परम भकुो द ृ ष् टमा
जे खराब िथयो, ितनले त्यही गरे । यहोयाकीमले गरेका सबै खराब काम ितनले
गरे । 20 परम भलुे ितनीहरूलाई आफ्नो उप स्थितबाट नहटाउनभुएसम्म उहाँको
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ोध ारा यी सबै घटना यरूशलमे र यहूदामा आइपरे । त्यसपिछ िसदिकयाहले
बिेबलोनका राजाको िवरु मा िव ोह गरे ।

25
1 राजा िसदिकयाहको शासनकालको नवौँ वषर्को दसौँ मिहनाको दसौँ िदनमा

बिेबलोनका राजा नबकूदनसेर आफ्ना सबै सनेा लएर यरूशलमेको िवरु मा आए ।
ितनले यसको साम ु छाउनी हाले र ितनीहरूले यसको चारैितर घरेा हाले । 2 त्यसलैे
राजा िसदिकयाहको शासनकालको एघारौँ वषर्सम्म सहरलाई घरेा हा लयो । 3 त्यस
वषर्को चौथो मिहनाको नवौँ िदनमा सहरमा यित घोर अिनकाल पर् यो िक दशेका
मािनसहरूका लािग खानकुेरा भएन । 4 तब सहरको पखार्ल तोडरे िभ वशे ग रयो
र रातमा राजाको बगैचँानरे भएका दईुवटा पखार्लको िबचको ढोकाको बाटोबाट
सबै यो ा भाग,े जबिक कल्दीहरूले सहरको चारैितर घरेा लगाई राखकैे िथए ।
राजा अराबाको िदशाितर गए । 5 तर कल्दीहरूका सनेाले िसदिकयाह राजालाई
खदे,े र यरीहो निजकैको यदर्न नदीका मदैानहरूमा ितनलाई भे ाए । ितनका सबै
सनेा ितनीबाट िततर-िबतर भए । 6 ितनीहरूले राजालाई िगरफ् तार गरे र ितनलाई
रब्लामा बिेबलोनका राजाकहाँ ल्याए, जहाँ ितनीहरूले ितनलाई फैसला सनुाए

। 7 ितनीहरूले िसदिकयाहका छोराहरूलाई ितनकै आखँाका साम ु मारे । तब
ितनका आखँा ितनले िनकाल,े ितनलाई काँसाका साङ्लाहरूले बाँध े र ितनलाई
बिेबलोनमा ल्याए । 8 अब बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरको शासनकालको
उन् नाइसौँ वषर्को पाँचौँ मिहनाको सातौँ िदनमा बिेबलोनका राजाका सवेक अिन
अङ्गरक्षकहरूका सनेापित नबजूरदान यरूशलमेमा आए । 9 परम भकुो म न्दर,
राजदरबार र यरूशलमेका सबै घरहरूमा ितनले आगो लगाए । सहरका हरेक
मह वपणूर् भवनमा पिन ितनले आगो लगाए । 10 अङ्गरक्षकहरूको सनेापितको
अधीनमा रहकेा बिेबलोनका सबै सनेाले यरूशलमे व रप रको पखार्लहरू नष् ट
पा रिदए । 11 बिेबलोनका राजालाई ववेास् ता गरेका सहरमा बाँकी बचकेा
मािनसहरू अिन बाँकी रहकेा अरू मािनसहरूका सम् बन् धमा अङ्गरक्षकहरूका
सनेापित नबजूरदानल,े ितनीहरूलाई िनवार्सनमा लगे । 12 तर अङ्गरक्षकहरूका
सनेापितले दाखबारी र खतेबारीमा काम गनर् सबभैन्दा ग रबहरूलाई त्यहीँ छािडिदए
। 13 परम भकुो म न्दरमा रा खएका काँसाका स्तम्भहरू, आधारहरू र काँसाको
िवशाल खड्कँुलोलाई कल्दीहरूले टु ाटु ा पारे र काँसालाई बिेबलोनमा लगे ।
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14 भाँडाहरू, बले्चाहरू, सलदेाका िचम्टाहरू, चम्चाहरू र म न्दरमा पजुारीहरूले
सवेा गदार् योग ग रने काँसाका सबै सामान पिन कल्दीहरूले लगे । 15 राजाका
सनेापितले खरानी उठाउने भाँडाहरू अिन सनु र चाँदीले बनकेा कचौराहरू लएर
गए । 16 सोलोमनले म न्दरको लािग बनाएका दईुवटा स्तम्भ, िवशाल खड्कँुलो र
आधारहरूमा भएका काँसा जोख् नै सिकंदनथ्यो । 17 पिहलो स्तम्भको उचाइ अठार
हात िथयो, र स्तम्भमािथ एउटा स्तम्भ-िशर िथयो । स्तम्भ-िशर ितन हात अग्लो
िथयो, र यो काँसाको जाली र दा रमका ब ु ाले चारैितर भ रएको िथयो । अक
स्तम्भ र यसका जालीसमते सबै पिहलकेो जस्तै िथयो । 18 अङ्गरक्षकहरूका
सनेापितले मखु्य पजुारी सरायाह, दो ो दजार्का पजुारी सपन्याह र ितन जना
ारपाललाई लएर गए । 19 िसपाहीहरूको िजम्मामा भएका अिधकारी, अिन

सहरमा अझै बाँकी रहकेा राजाका पाँच जना सल्लाहकारलाई ितनले सहरबाट कैद
गरेर लगे । मािनसहरूलाई सनेामा भत गन मखु्य अिधकृत र दशेमा भएका अन्य
साठी जना िविशष् ट मािनसलाई पिन ितनले कैद गरेर लगे । 20 तब अङ्गरक्षकका
सनेापित नबजूरदानले ितनीहरूलाई लगे र रब्लामा बिेबलोनका राजाकहाँ ल् याए
। 21 बिेबलोनका राजाले हमात दशेको रब्लामा ितनीहरूलाई मारे । यसरी यहूदा
आफ्नो दशेबाट िनवार्सनमा लिगयो । 22बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरले शापानका
नाित, अहीकामका छोरा गदल्याहलाई यहूदामा बाँकी छोिडएका मािनसहरूमािथ
िन रक्षक िनय ु गरे । 23 बिेबलोनका राजाले गदल्याहलाई राज्यपाल बनाए भनरे
जब िसपाहीहरूका सबै सनेापित र ितनीहरूका मािनसहरूले सनुे , तब ितनीहरू
िमस्पामा गदल्याहकहाँ गए । यी मािनसहरू नतन्याहका छोरा इश्माएल, कारेहका
छोरा योहानान, नतोपाती तन्हूमतेका छोरा सरायाह र माकातीका छोरा याजन्याह र
ितनीहरूका मािनसहरू िथए । 24 गदल्याहले ितनीहरू र ितनीहरूका मािनसहरूसगँ
शपथ खाए र ितनीहरूलाई भन,े “कल्दीका अिधकारीहरूदे ख नडराओ । यही
दशेमा बसे र बिेबलोनका राजाको सवेा गर, र ितमीहरूको भलो हुने छ ।” 25 तर
सातौँ मिहनामा एलीशामाका नाित, नतन्याहका छोरा इश्माएल जो राजकीय वशंका
िथए, ितनले दस जना मािनसलाई लएर आए र गदल्याहलाई आ मण गरे ।
िमस्पामा आफूसगँ भएका यहूदाका मािनसहरू र बिेबलोनीहरूसगँै गदल्याहको मतृ् य ु
भयो । 26 तब सानादे ख ठुलासम् म सबै मािनससाथै िसपाहीहरूका सनेापितहरू
उठे, र ितनीहरू िम मा गए िकनिक ितनीहरू बिेबलोनीहरूदे ख डराएका िथए
। 27 यहूदाका राजा यहोयाकीन िनवार्सन भएको सैिँतसौँ वषर्को बा ौं मिहनाको
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स ाइसौँ िदनमा बिेबलोनका राजा एबील-मरोदकले यहूदाका राजा यहोयाकीनलाई
झ्यालखानाबाट मु ग रिदए । एबील-मरोदकले राज् य गनर् सरु गरेको वषर्मा यो
भएको िथयो । 28 राजाले ितनीसगँ दयापवूर्क कुरा गरे, र बिेबलोनमा ितनीिसत
भएका अरू राजाहरूलाई भन्दा ितनलाई इज् जतदार ठाउँमा बसाए । 29 एबील-
मरोदकले यहोयाकीनका कैदका लगुाहरू उतारे, र यहोयाकीनले आफ्नो बाँकी
जीवनकालभ र राजाको टेबलुमा बसरे िनयिमत रूपमा खाए । 30 ितनको जीवनको
बाँकी समयभ र हरेक िदन खानाको भ ा ितनलाई िनयिमत रूपमा िदइयो ।



lviii

पिव बाइबल
The Holy Bible in the Nepali language, Unlocked Literal

Bible translation.
copyright © 2019 Door43 World Missions Community

Language: नपेाली (Nepali)
Translation by: Door43 World Missions Community

Contributor: Aliya Shrestha, Ananda Khadka, Deepak Raj Giri, Devendra
Bhattarai, Dinesh Rai, Diwash Tamang, Hari Prasad Regmi, Hum Lamtari,
Krishna B Bahora, Kumar Bardewa, Mohan Rai, Nabin Darmali, Prem
Krishna Maharjan, Ramesh Basnet, Salome Bhatta, Samuel Mabohang,
Shailendra Subba, Sharan Kumar Rai, Simon Magarati, Titak Basnet,
Utter Kumar Rai, Yogendra Thapa, Amos Gajmer, Hari Prasad Regmi, Lok
Bahadur Sunuwar, Mrs. Sareeta Giri, Pastor Ait Bahadur Tumbahangphe,
Jesus Family Church, Pastor Bishnu Basnet, Anugraha Jyoti Church, Pastor
Philip Subedi, Rev. Rajendra Malla, Rev. Shiva Hari Bhattarai, National
Churches Fellowship of Nepal, Rev. Sunder Bahadur Thapa

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2020-06-10

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 10 Jun 2020
f5ef3ec6-22be-58b2-a7e8-51ed3f6ae8c8

https://door43.org/
http://www.ethnologue.org/language/npi
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	२ राजाहरू

