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य�मर्याको जन्म धा�मर्क घर 
यहूदाको राज्यमा भएको
�थयो। �तनको �पता 
�हिल्कयाह पूजाहार� �थए। 
�तनीहरू अनातोतमा बस्थे
जो चा�हँ यरूषलेमदे�ख टाड़ा 
�थएनन।् हुनसक्छ य�मर्याका 
अ�भभावकले �तनी प�न
पूजाहार� हुन्छ भनेर सोचेका 
�थए तर परमप्रभुको अक�
योजना �थयो। 



य�मर्या जन्मेको समयमा 
परमप्रभुका मा�नसहरू
परमेष्वरको वचन अनुसार 
िजइरहेका �थएनन।् सबैजना 
झूटा देवता-देवीहरूलाई 
पूज्दथे यहाँसम्म �क
परमेष्वरको प�वत्र मिन्दरमा 
प�न �तनीले पूज्दथे।



जब य�मर्या 
जवान भए 
परमप्रभु �तनीसंग 
बोल्नुभयो, ‘‘मैले तँलाई 
रच्नभन्दा अ�घनै �च�नसके’’ ‘‘अ�न मैले 
योजना बनाए �क मेरो ला�ग तैले बोल्नेछस।्’’



परमप्रभुको यस्तो सोरले �तनी डराए। ‘‘अहँ, हे परमप्रभु 
परमेष्वर, हेनुर्होस ्मता बोल्न ैजािन्दनँ, �कनभने मता बच्चै 
छु’’ भनी �तनले भने। �तनी बालकभन्दा ठूलो �थए, �तनी
20 वशर्का �थए। तर य�मर्याले सोचेन �क परमेष्वरको 
�वरूद्धमा भएका दशु्ट मा�नसहरूलाई बोल्नलाउनुहुन्छ।



‘‘नडराऊ’’ भनी परमप्रभुले य�मर्यालाई भने।
‘‘सबै ठाउँ जाऊ, जहाँ म पठाउँछु अ�न भन 

जे म �तमीलाई भने, म �तमीसंग छु
अ�न �तमीलाई 
छुटकारा 
�दनेछु।’’ 

त्यसप�छ 
परमप्रभु केह� 
अदभूत गनुर्भयो। 
परमप्रभुले य�मर्यको 
मुखलाई छुनभयो। 



परमप्रभुले य�मर्यालाई षिक्त, साहस अ�न बुद्�ध �दनुभयो। 
साहससाथ �तनले बोले �क �तनीहरूलाई परमप्रभुले पे्रम 
अ�न सहायता गनर् चाहनुहुन्छ तर कसैले �तनलाई सुनेनन ्
यहाँसम्म �क राजाले प�न।



यहासँम्म �क पूजाहार�हरू प�न �रसाए अ�न परमेष्वरको 
�वशयमा अब नभन्नू भनी चूप लगाए। त्यहाँ प�न झूटा 
अगमवक्ताहरू �थए जसले य�मर्याले बो�लरहेका कुरा झूटा 

हो भनी बताए। 



य�मर्याले मा�नसहरूलाई सम्झना गराए �क सय 
वशर्अ�घ उतारपट्�टको इस्राएलको दशु्ट राज्य अ�न 
परमेष्वरको �वशयमा हो भनी बताए। �तनीहरूका षत्र ु
अष्षूरले �तनीहरूलाई िजते अ�न सबै इस्राएल�हरूलाई 
अक�  जगमा लगे।



अब यहूदा द��णपट्�टको 
दशु्ट राज्य अ�न 
परमप्रभुको �वशयमा छ। 
षत्र ुसेनाहरू �हँड़न षुरू 
ग�रसके। के परमप्रभुले 
उहाँका मा�नसहरूलाई 
िजत्न अ�न अक�  जगमा 
लान �दनसक्नुहुन्छ?



मा�नसहरूले �तनीहरूको मू�तर्हरूलाई भरोसा 
गदर्�थए। के �तनीहरूको मू�तर्ले �तनीहरूलाई
षत्रबुाट बचाउनसक्छ? सक्दैन! परमप्रभुले मात्र
बचाउन सक्नुहुन्छ। मा�नसहरू य�मर्यासंग �रसाए 
अ�न �तनलाई मान� एउटा योजना बनाए तर 
परमप्रभुले उहाँको दासलाई 
र�ा गनुर्भयो। 



अन्तमा, परमप्रभुले य�मर्यालाई 
केह� कुरा भने जसले गदार् �तनी 
छक्क परे। परमप्रभुले भन्नुभयो, 
‘‘�तनीहरूले सहायताको पुकारा 
गदार् प�न म �तनीहरूको �बन्ती 
सुन्नेछैन, �तनीहरूको ला�ग 
प्राथर्ना नगर।’’



बाबेलका सेनाहरूसंग �तनीहरू 
लड़ाई हान�छ भनी य�मर्याले 
राजालाई चेताउनी �दए। 
राजा �रसाए अ�न �तनलाई 
झ्याखानमा हाले। 
झ्यालखानमा प�न 
य�मर्याले प्रचार ग�ररहे अ�न 
परमप्रभुलाई भरोसा ग�ररहे।



झ्यालखान बा�हर �नकालेप�छ 
�तनीले फे�र राजा अ�न
मा�नसहरूलाई प्रचार गरे �क 
�तमीहरू परमप्रभुमा फक� र 
आऊ अ�न उहाँमा�थ �वष्वास 
गर। त्यस समय य�मर्यालाई 

तल माटोको 
कालकोठर�मा 
हाले।



तर परमप्रभुले राजाको हृदयमा काम गनुर्भयो। राजाले 
रहस्यभइ य�मर्यालाई बचाए अ�न सोधे �क परमप्रभुले 
राजालाई के गनर्चाहनुहुन्छ, ‘‘बन्द�मा जाऊ, अ�न परमप्रभुले 

भने �क �तमी बाच्नेछ�’’ 
भनी उ�र �थए।



बाबेलका सेनाहरूले सबै यरूषलेम अ�न 
यहूदालाई िजते। �तनीहरूले सबै पखार्ल 
झारे अ�न महलहरू र सबै कुरा 
जलाइ�दए। परमप्रभुले उहाँका 
मा�नसहरूलाई बन्द� भएर सŸ◌ार� 
वशर् बस्नु भनी भने 
अ�न �तनीहरूलाई 
प्र�त�ाको देषमा 

फकार्इ 
ल्याउनेछ। 
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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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