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त्यो �दन मनष्षेको ला�ग 
दःुखको �दन �थयो। उनको 
�पता �हज�कयाह भरखर 
मरेको �थयो। परमप्रभुको 
मा�नसहरूको ला�ग बाह्र 
व�शर्य मनष्षे यहूदाका राजा 
भए। उनलाई केह� कुरा थाह 
�थएन तर उनले पचपन्न 
वशर् राज गरे। मनष्षेले 
असल राजा हुन परमप्रभुको 
सहायता मागे। 



तर मनष्षेले परमप्रभुलाई इन्कार गरे अ�न  
दशु्ट कायर् गरे। मनष्षेले मू�त र्-पूजाको ला�ग 
एउटा वेद� बनाए। उनले एउटा खोपेर �चत्र  
बनाए अ�न परमप्रभुको प�वत्र मिन्दरमा राखे। 
मोषाद्वारा परमप्रभुले भन्नुभयो, ‘‘�तमीले कुनै  

खोपेर मू�त र् नबनाउनु अ�न  
                                   त्यसको अ�घ �तनीहरूलाई  

न�नहु�रनु नता सेवा गनुर्।’’ 



मनष्षेले जाद ूअ�न  
टूना-मूनाहरू चलाउँदथे। 
उनले मा�नसहरूलाई 
परमप्रभुबाट अगल गरे। 
राजाले मू�त र्हरूलाई  
ब�लदान चढ़ाउन  
आफ्नै छोरालाई  
जलाए। मनष्षेको  
अना�ाकार�ताले 
परमप्रभुलाई  
र�स उठाए। 



जब उहाँको मा�नसहरूले उहाँको अनादर गरे तब परमप्रभुले 
�तनीहरूलाई दण्ड �दन चाहे। मनष्षे अ�न �तनीहरूको 
मा�नसहरूलाई के भयो। तब परमप्रभुले �तनीहरूमा�थ 
अष्षूका सेनाहरू ल्याउनुभयो। मनष्षे साङ्लासंग बाबेलमा 
ल�गए। 



बाबेलमा संघशर् ग�ररहेको 
बेला मनष्षेले परमप्रभुलाई 
�बन्ती गरे। उनले आफैलाई 
�वनम्र तुल्याएर परमप्रभुको 
अ�घ �बन्ती चढ़ाए। मतृ 
मू�त र्हरूको ला�ग प्राथर्ना 
नगर। तर सबै दशु्टकायर्हरू 
गरेप�छ के िजउँदो परमप्रभुले 
मनष्षेलाई उ�र �दनुभयो? 



हो! परमप्रभुले राजाको प्राथर्ना 
सुने अ�न उनलाई यरूषलेममा, 
राजगद्द�मा अ�न मा�नसहरूमा�थ 
षासन गनर् फकार्एर ल्याए। 
त्यसप�छ मनष्षेले परमप्रभु 
परमेष्वर हो भनी थाह पाए। 



राजा मनष्षे नयाँ राजा भए अ�न उनले सबै  
मू�त र्हरू अ�न सबै अरू मू�त र्हरू यरूषलेमबाट हटाइ�दए। 
उनले परमप्रभुको वेद�लाई मरमत गरे अ�न परमप्रभुलाई 
धन्यवादको भेट� चढ़ाए। त्यसप�छ इस्राएलको परमप्रभुलाई 
सेवा गर भनी मनष्षेले उनका मा�नसहरूलाई हुकूम  
गरे। कस्तो मौका मनष्षेको ला�ग। 



जब मनष्षे मरे तब उनको छोरो आमोनले प�न मू�त र् पूजा 
गरे। मनष्षेझ� �तनी परमप्रभुको सामने �वनम्र भएनन।् 
�तनको अपराध झन ्बढ़दै गए तब उनकै दासहरूले �तनलाई 
आफ्नै महलमा मारे अ�न उनले दइु वशर् राज्य गरे। 



अक� राजा यो�षयाह �थए 
जो आठ वशर् पुगेका �थए। 
परमप्रभुको अ�घ जे असल 
छ त्यह� उनले 31 वशर् गरे। 
उनले सबै झूटा आराधना 
अ�न देवता-देवीहरू 
बत्काइ�दए। यहाँसम्म �क 
उनले सबै देवता-देवीहरूलाई 
धूलो-पीठो बनाइ�दए। 



असल राजा यो�षयाहले परमप्रभुको मिन्दर सफा अ�न 
मरमत गरे। पूजाहार�हरूले मैलाहरूको बीचमा मोषालाई 
�दएका परमप्रभुको व्यवस्थाको �कताब �तनीहरूले पाए। 



जब राजाले व्यवस्थाको 
षब्दहरू सुने तब �तनले 
आफ्नो लुगा च्यातेर 
दःुखीत भए। कस्तो 
परमप्रभुको व्यवस्थालाई 
अनादर गरेको दशु्ट 
�पता-पूखार्हरूले भनी 
�तनले थाह पाए। 



हुल्दा अगमवा�दनीले यो�षयाहलाई परमप्रभुको सन्देष �दइन,् 
‘‘परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हेर, त्यस पुस्तकमा ले�खएका सबै 
सरापहरू यस देषमा ल्याउनेछु �कन�क �तनीहरूले मलाई 
त्यागेको छ।’’ तर �तनी आ�ाकार� अ�न  
नम्र भएको हुने �तनलाई मतृ्युसम्मै  
केह� हुनेछैन भनी भन्नुभयो। 



परमप्रभुले यो�षयाहलाई उनको मा�नसहरूलाई परमप्रभुतफर्  
फकार्उन सहायता गनुर्भयो। एक�दन सेनाहरूलाई अगुवाइ 
ग�ररहेको बेला षत्रहुरूको काँड़ले लागेर यो�षयाहलाई चोट 
लाग्यो। �तनको दासहरूले �तनलाई  
रथमा हालेर यरूषलेममा ल्याए  
जहाँ �तनी मरे। सबै जना  
षोकले भ�रए अ�न असल  
राजा यो�षयाहको ला�ग  
�तनीहरूले गीत रचे। 



केह� समय प�छ राज्य 
समाप्त भयो। तर केह� 
�दन प�छ इस्राएलमा�थ 
राज गनर् एउटा राजा 
आउनुहुनेछ। उनको नाउँ 
राजाहरूका राजा अ�न 
प्रभुहरूका प्रभु हो। जब 
परमप्रभु प�हलो चो�ट आए 
तब उहाँलाई �तरस्कृत 
अ�न कू्रसमा टाँ�ग�दए। 
अब जब फे�र आउनुहुनेछ 
तब इस्राएलको मात्र होइन 
तर सारा पथृ्वीको नै राजा 
भएर आउनुहुनेछ। 
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afOansf] of] syfn] xfd|f cb\e"t k/d]Zj/sf] af/]df atfp“b5 h;n] xfdLnfO{  
agfpg'eof] . ltdLn] pxf“nfO{ lrg eGg] pxf“ rfxg'x'G5 . 

 
xfdLn] v/fa sfdx¿ u/]sf 5f}+ eGg] k/d]Zj/ hfGg'x'G5 h;nfO{ pxf“ kfk eGg'x'G5 . 
kfksf] ;hfo d[To' xf], t/ k/d]Zj/n] ltdLnfO{ olt w]/} k|]d ug'{x'G5 ls ltd|f kfksf] 

lglDt j|"m;df d/]/ ;hfo ef]Ug pxf“n] cfk\mgf Psdfq k'q o]z"nfO{ k7fpg'eof] . To;kl5 
k|e' o]z" k]ml/ hLljt x'g'eof] / :ju{sf] cfk\mgf] 3/df hfg'eof] ! olb ltdLn] k|e' o]z"df 
ljZjf; u¥of} / ltd|f kfkx¿ Ifdf ul/lbg pxf“;“u laGtL u¥of} eg] pxf“n] ltdLnfO{ Ifdf 

ug'{x'g]5 ! clg pxf“ ltdLleq cfP/ jf; ug'{x'G5 / ltdL ;w}+el/ pxf“;“u} a:g]5f} . 
 

olb ltdL of] j'm/f ;f“rf] xf] egL ljZjf; u5f}{ eg] k/d]Zj/nfO{ o;f] egM 
Kof/f] k|e' o]z", tkfO{+ k/d]Zj/ x'g'x'G5, d]/f kfkx¿sf] lglDt dg{ tkfO{+ dflg; aGg'eof] / 
clxn] k]ml/ hLljt x'g'ePsf] 5 egL d ljZjf; ub{5' . j[mkf u/L d]/f] hLjgdf cfpg'xf];\ 
/ d]/f kfkx¿ Ifdf ug'{xf];\ tfls d}n] clxn] gof“ hLjg kfpg / ;w}+el/ tkfO{+;“u a:g 
;j"“m . tkfO{+sf] cf1f kfng ug{ / tkfO{+sf] ;Gtfg eP/ tkfO{+sf] lglDt lhpg dnfO{ 

;xfotf ug'{xf];\ . cfd]g .  
 

lbgx'“ afOan k9 / k/d]Zj/;“u j'm/fsfgL u/ ! o"xGgf #M!^ 
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