
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदहरू: यशैया ३६:१, यशैया ३६:२-२०, यशैया 
३६:२१-३७:२०, यशैया ३७:२१-३८ र यशैया ३८,३९। 

यस अध्यायको मूल सार पद: “हे सर्वशक्तिमान   परमप्रभ,ु इस्राएलका परमेश् र्र, 

करूबहरूका बीचमा वर्राजमान हनुहुनुे, तपाईँ परमेश् र्र हनुहुनु्छ, पथृ् र्ीका सारा 
राज् यहरूका तपाईं मात्र परमेश् र्र हनुहुनु् छ। स् र्र्व र पथृ् र्ी तपाईंले नै सकृ्त ि 
र्नुवभएको हो" (यशैया ३७:१६ रूपान्तररत)। 

   एक जना चिक र्ने माननस आफ्ना छोराहरूसँर् नाङ्गै खटु्टाले 
वहँड्छन । अको पररर्ारले आफ्ना सबै सरसामानहरू बैल र्ाडामा राख्छ र 
एउिा दबु्लो र्ोरँले तान्दछ। एक जना माननसले त्यस बैल र्ाडा डोर् याउँछ र 
त्यस र्ाडामा दईु मवहलाहरू बस्छन । कनतपय र्ररबहरूको बैल र्ाडा हुँदैन, 
त्यसकारण नतनीहरूले आफ्ना सरसामानहरू आफैले बोकेका हनु्छन । 

   जताततै सैननकहरू छन । लामो र्र् हौँ लठ्ठाले सहरको मूल ढोका 
फोदवछन । धनषुधारीहरूले सहरको पखावलहरूलाई सरुक्तित र्नेहरूलाई बाणको 
र्षाव र्छवन । जसको शक्ति उसको भक्ति भनेकै जस्तै बनलयाहरू एक आपसमा 
हाना हान र्रेर यदु्ध र्छवन  र बनलया सैननकहरूले कमजोर सैननकहरूलाई 
दर्ाउँछन । 

    सहरलाई कब्जा र्रेर राजा फूनतवसाथ नसहाँसनमा बस्दछन । लडाईँमा 
क्तजतेका खजानाहरू र यदु्धबन्दीहरूलाई राजाको छेऊ ल्याइन्छ। कनतपय 
यदु्धबन्दीहरूको हात बाँनधएको हनु्छ। राजाको अर्ानड दयाको नभख माग्छन । 
अरू घुडँा िेकेर राजाको साम ु लम्पछार पछवन । राजा र उसको नसहाँसन 
अर्ानड भइरहेको दृश्यलाई यसरी र्णवन र्दवछ: "सेनाचेररब, संसारका राजा, 
अश्शूरका राजा", अनन उनको बारेमा व्यि र्दै लेख्दछन  "नेमदु-ुनसहासनमा 
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राज हनु्छन  र लाक्तखश सहरमा कब्जा र्रेको धन दौलतहरू उनको अर्ानड 
ल्याउँछन  र उनले हेदवछन ।"-जोन माल्कम रस्सेल, द राइविङ्ग अन द र्ाल 
(नबनोना लेक, इक्तन्डयाना, आइजनब्रोनस, १९९९), प.ृ १३७,१३८बाि 
रूपान्तररत। 

   एक फेरा राजा सनहेरीबको पखावलमा सक्तजएका ती क्तचत्रहरू अब 
नब्रविश म्यकु्तजयममा छ। उनको दरर्ार जस्तो भव्य अरू कुनै पनन नथएन भनेर 
माननएको नथयो। राजाको पखावलमा एक फेरा सक्तजएका क्तचत्रहरूले परमेश् र्रका 
दार्ी र्रेका जनहरूको ददुवशाको बारेमा कोररएको नथयो। 

 

१. सतव जोनडएको र्ठबन्धन (यशैया ३६:१) 

     यहूदालाई के भयो? हेनुवहोस , २ राजा १८:१३ "१३ वहजवकयाका 
राजकालको चौधौँ र्षवमा अश् शूरका राजा सनहेरीबले यहूदाका वकल् ला भएका 
सबै सहरहरूलाई आक्रमण र्रेर ती कब् जा र्रे।", २ इनतहास ३२:१ 
"वहजवकयाले यी सब भक्तिका कामहरू र्रेपनछ अश् शूरका राजा सनहेरीबले 
यहूदामानथ आक्रमण र्रे। नतनले यहूदाका वकल् ला भएका सहरहरूलाई आफ् नै 
अधीन र्राउने हेतलेु ती सहरहरूको बावहर आफ् नो छाउनी बनाए।" र यशैया 
३६:१ "वहजवकया राजाको चौधौँ र्षवमा अश् शूरका राजा सनहेरीबले यहूदाको 
सारा पखावल लर्ाएका सहरहरूलाई आक्रमण र्रेर नतनलाई कब् जा र्रे।" 

जब वर्श् र्ासमा भ्रष्ट भएका राजा आहाजको मतृ्य ु भयो तब उनका 
छोरा हेजवकया राजा भए। उनी परमेश् र्रको परमभि र बफादारी राजा 
नथए। पूणव स्र्तन्त्रता र्नुमएको राज्यको हकदार हेजवकया हनु परेु्का नथए। 
उनका वपता आहाजले नसररया र उत्तर इस्राएलको वर्रद्धमा अश्शूरसँर् 
साँठर्ाँठ राखेका नथए। अश्शूरलाई खशुी पानव यहूदाले पैसा नतरेका नथए। 
अश्शूरका राजाले यहूदाबाि पैसा पाएपनछ नसररया र उत्तरी इस्राएललाई 
ननक्तस्क्रय पारेका नथए। एक फेरा पैसा नतरेर शत्र ु देशहरूबाि यहूदा सरुक्तित 
भएका नथयो भने त्यो सरुिालाई ननरन्तरता ददन यहूदाले अश्शूरलाई जबरजस्ती 
पैसा ददइरहन ु परेको नथयो। यो अश्शूरलाई करको रपमा नतनुवपरेको नथयो। 
यसको वर्र्रण २ इनतहास २८:१६-२१मा यसरी ददइएको छ, "१६ त् यस 
बेला राजा आहाजले अश् शूरका राजाकहाँ सहायता मानर्पठाए। १७ वकनभने 
एदोमीहरूले फेरर आक्रमण र्री यहूदालाई क्तजतेर कैदी बनाई लरे्का नथए। 
१८ पनलश् तीहरूले पनन पहाड़ र यहूदाको नेरे्र्का सहरहरू लिेु। उनीहरूले 

१२७ 
 



बेथशेमेश, अय् यालोन र र्देरोत, अनन सोखो, नतम् ना र नर्म् जो, नतनका 
बस् तीहरूसमेत कब् जा र्रेर अनधकार र्रेका नथए। १९ इस्राएलका* राजा 
आहाजको कारणले नै परमप्रभलेु यहूदालाई वर्नम्र तलु् याउनभुएको नथयो, 
वकनभने यहूदामा नतनले दु िता बढाएर नतनी परमप्रभतुफव  साहै्र नै वर्श् र्ासघाती 
भएका नथए। २० तब अश् शूरका राजा नतग् लत-वपलेसेर नतनलाई सहायता ददन 
आए, तर नतनलाई सहायता ददनकुो सट्टा झन   नतनलाई क ि ददए। २१ 
आहाजले परमप्रभकुो मक्तन् दर, राजाको महल र आफ् ना भारदारहरूबाि केही 
कुरा नलएर अश् शूरका राजालाई ददए, तर यी सबै व् यथव भयो।" 

    जब अश्शूरका राजा सारर्न दोस्रो आफ्नो देशभन्दा बावहरको िाढा 
देशमा भएको यदु्धमा माररए तब सनहेररबले राज्य सम्हाले। यो ई.पू. ७०५मा 
भएको नथयो। त्यसबेला अश्शूर कमजोर देक्तखन थालेको नथयो। बाइबल र 
अश्शूरको इनतहासले यो देखाउँछ वक अश्शूरको कमजोरीको फाइदा उठाएर 
हेजवकयाले नबद्रोह र्रेर सम्पूणव यहूदालाई अश्शूरको हातबाि स्र्तन्त्र पारे। २ 
राजा १८:५-७मा यसरी लेक्तखएको छ "५ वहजवकयाले परमप्रभ ु इस्राएलका 
परमेश् र्रमानथ भरोसा राखे। यहूदाका सबै राजाहरूमध् ये नतनका अक्तघ हनुे 
अथर्ा नतनीपनछ आउने कुनै पनन नतनीजस् ता भएनन  । ६ नतनी परमप्रभकुा भि 
भइरहे, र उहाँको पनछ लाग् न छोडे़नन  । परमप्रभलेु मोशालाई ददनभुएका 
आज्ञाहरू नतनले पालन र्रे। ७ अनन परमप्रभ ु नतनीसँर् रहनहुनु् थ् यो। नतनले 
र्रेका सबै काममा नतनी सफल भए। नतनी अश् शूरका राजाको वर्रद्धमा बार्ी 
भए, र उनको सेर्ा र्रेनन  । ८ पनलश् तीहरूको देश र्ाजा र त् यसको 
इलाकासम् म, पहरादार बस् ने धरहरादेक्तख नलएर वकल् ला भएको सहरसम् म नतनले 
क्तजते।" राजा हेजवकयाले आफ्ना नछमेकी राष्ट्रहरूसँर् नमलेर अश्शूर देशसँर् 
वर्द्रोह र्रे। उनी यहूदा िेत्रमा र्ररपरर रहेका साना राष्ट्रहरूसँर् अश्शूरको 
वर्रद्धमा नेततृ्र् र्रेर आक्रानमक भएका नथए। 

   तर दभुावग्यर्स राजा हेजवकयाले अश्शूरको शक्ति कनतको बनलयो 
नथयो भन्ने कुरामा ख्याल र्रेनन । ई.पू. ७०१मा सनहेरीबले आफ्नो 
साम्राज्यको र्ररपरररहेका राष्ट्रहरूको वर्द्रोहलाई दर्ाएका नथए र अनन नसररया-
पालेस्िाइन र्ा वफनलस्तीहरूको वर्द्रोहलाई ननमवमपूर्वक दर्ाए र यहूदामानथ पनन 
वर्ध्रं्स मच्चाए। 

    राजा वहजवकयाले अश्शूरसँर् सामना र्नव कसरी तयारी भए त? 
हेनुवहोस  २ इनतहास ३२:१-८ "१ वहजवकयाले यी सब भक्तिका कामहरू 
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र्रेपनछ अश् शूरका राजा सनहेरीबले यहूदामानथ आक्रमण र्रे। नतनले यहूदाका 
वकल् ला भएका सहरहरूलाई आफ् नै अधीन र्राउन ेहेतलेु ती सहरहरूको बावहर 
आफ् नो छाउनी बनाए। २ सनहेरीब आएका छन   र यरूशलेमलाई आक्रमण 
र्नव अठोि र्रेका छन   भनी वहजवकयालाई थाहा हनुे नबक्तत्तकै, ३ सहरबावहरका 
मूलहरूका पानी बन् द र्ररददन नतनले आफ् ना अनधकारीहरू र फौजी 
अनधकृतहरूनसत सल् लाह नलए। नतनीहरूले नतनलाई यस वर्षयमा सहायता 
ददए। ४ नतनीहरूले धेरै संख् यामा माननसहरूलाई जम् मा र्रेर देशबाि भएर 
बग् न ेखोला र सबै मूलहरू थनुनददए। नतनीहरूले यसो भने, “अश् शूरका राजाहरू 
यहा ँ आएर वकन प्रशस् त पानी पाऊन  ?” ५ तब राजाले मेहनतसाथ सहरको 
पखावलका भक्तत् कएका सबै ठाउँहरू राम्ररी मरम् मत र्रे र त् यसमा धरहराहरू 
बनाए। पखावलको बावहरपवट्ट नतनले अको पखावल बनाए र दाऊदको सहरका 
िेर्ा ददने र्ाराहरू सदुृढ पारे। नतनले धेरै हातहनतयार र ढालहरू पनन बनाए। 
६ नतनले माननसहरूमानथ फौजी अनधकृतहरू ननयिु र्रे, र माननसहरूलाई 
सहरको मूल ढोकाको चोकमा भेला र्राएर यसो भनी नतनीहरूलाई प्रोत् साहन 
ददए, “आवँिला र साहनसला होओ। ७ अश् शूरका राजा र उनले ल् याएको यस 
ठूलो सेनाले नतमीहरूका हृदयमा त्रास नल् याऊन  , वकनवक हामीनसत 
उनीहरूभन् दा अझ बढी एक सामथी हनुहुनु् छ। ८ उनीहरूनसत शारीररक शक्ति 
मात्र छ, तर परमप्रभ ु हाम्रा परमेश् र्र हामीलाई सहायता र्नव र हाम्रा ननक्तम् त 
यदु्ध र्नव हामीनसत हनुहुनु् छ।” यहूदाका राजा वहजवकयाको र्चनले र्दाव 
माननसहरूको हौसला बढ़्यो।" 

    जब सनहेरीबले यहूदाको राजधानी यरशलेमलाई कब्जा र्ने योजना 
बनाए भनेर राजा हेजवकयाले थाहा पाए तब त्यस अश्शूरको फौजसँर् नभड्न 
ठूलो तयारी र्रे। उनले आफ्ना वकल्लाहरूलाई बनलयो पारे, सैननकहरूलाई 
ससुक्तज्जत पारे र राम्रोसँर् सङ्गदठत र्रे। यरशलेमको पानीको आपूनतवको 
सरुिालाई मजबूत पारे (२ राजा २०:२०, २ इनतहास ३२:३०)। 
यरशलेमको नसलोअममा रहेको पानी आपूनतव र्ने उल्लखेनीय सरुङ्गमा 
क्तशलालेख छ। त्यसमा त्यो सरुङ्गको ननमावण कसरी र्ररयो भनेर लेक्तखएको 
छ। त्यसमा उल्लेख र्ररएका नमनत अनसुार यरशलेम कब्जा र्ने थाहा पाएर 
त्यस सरुङ्ग ननमावण र्रेको समय राजा हेजवकयालाई औलँ्याउँछ। 

   शत्रसुँर् यदु्ध र्नव राजा हेजवकयाले सैननक बललाई बनलयो बनाए र 
यरशलेमलाई सरुिा र्नव व्यर्स्था र्ररएकोबाि आफू कुशल अर्रु्ा भनेर 
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उनले देखाएका नथए। राजा हेजवकयाले जनशक्तिमात्र पररचालन र्रेनन , डरले 
त्राही त्राही भइरहेका माननसहरूलाई हौशला ददन र नतनीहरूको मनोबल 
बढाउन आक्तत्मक नेततृ्र् पनन सम्हाले। "तर यहूदाका राजाले शत्रसुँर् 
मकुानबला र्नव आफ्नो तफव बाि तयारी हनु ननणवय र्रेका नथए। आफूसँर् 
भएको सारा जनशक्ति पररचालन र्ररसकेपनछ र आफ्नो बवुद्धले भ्यायसम्म सबै 
थोक सम्पन्त र्ररसकेपनछ उनले सरुिा बलहरूलाई जम्मा र्रे र आफ्नो 
बहादरुी देखाउन हौशला ददए।"-एलेन जी ह्वाइि, प्रोफेिस एण्ड वकङ्गस , प.ृ 
३५१बाि रूपान्तररत। 

     राजा हेजवकया परमेश् र्रको परमभि नथए र उहामँानथ धेरै भरोसा 
राखेका नथए, यद्यवप उनले शत्रकुो सामना र्नव आफ्नो भरमग्दरु प्रयास वकन 
र्रे? के उनको कामले र्दाव उनको वर्श् र्ास ननकम्मा भएको नथयो त? 
हेनुवहोस , वफनलप्पी २:१२,१३। यसमा शत्रकुो सामना र्नव सत्य प्रभार्कारी 
शक्ति उपलब्ध र्राउन े परमेश् र्रसँर् सहकायव कसरी र्नुवपछव भनेर यसरी 
देखाइएको छ, "१२ यसकारण मेरा वप्रय हो, जसरी नतमीहरूले सधैँ आज्ञापालन 
र्रेका छौ, मेरो उपक्तस् थनतमा मात्र र्रेजस् तो होइन, तर अब झन   बढी मेरो 
अनपुक्तस् थनतमा डर र कम् पसाथ नतमीहरूको आफ् नो मकु्तिको काम पूरा र्नव 
पररश्रम र्र। १३ वकनवक नतमीहरूलाई उहाँको असल अनभप्रायअनसुार इच् छा 
र्ने र काम र्ने दरैु् तलु् याउनलाई परमेश् र्र नतमीहरूमा काम र्नुवहनु् छ।" 

 

२. यहूदाको वर्रद्धमा धम्काउने प्रचारर्ाजी (यशैया ३६:२-२०) 
      अश्शूरका शासकहरू ननदवयी र ननरङु्कसमात्र होइन नतनीहरू चलाक र 
मर्जदार पनन नथए। जब नतनीहरू यदु्ध मैदानमा अग्रसर भए तब नतनीहरू 
आफूहरूले क्तजतेका िेत्रहरूको नबनाशमात्र खोजेनन  नतनीहरूको धनदौलत र 
नतनीहरूमानथ प्रभतु्र् र्ने अनधकार पनन खोजेका नथए। हेनुवहोस , यशैया 
१०:१२-१४ "१२ जब परमप्रभलेु नसयोन पर्वत र यरूशलेमको वर्रद्धमा 
आफ् ना सारा काम र्ररसक् नहुनु् छ, तब उहाँले भन् नहुनुेछ, “म अश् शूरका राजाको 
हृदयको स् रे्च् छाचारी अनभमान र घमण् डी आखँाको कारण त् यसलाई दण् ड 
ददनेछु। १३ वकनवक त् यसले भन् छ, ‘मेरै हातको बल र मेरै बवुद्धमानीले मैले 
यो र्रेको हुँ, वकनवक मेरो समझशक्ति छ। मैले जानत-जानतको नसमाना हिाए,ँ र 
नतनीहरूका भण् डारहरू लिेुको छु। एउिा पराक्रमी व् यक्तिझैँ मैले नतनीहरूका 
राजाहरूलाई दमन र्रेको छु। १४ कसैले चराको र्ुडँ़मा हात लम् काएझैँ मेरो 

१३० 



हात जानत-जानतहरूका धन-सम् पक्तत्तसम् म परेु्को छ। छोनड़राखेका अण् डालाई 
कसैले बिुलेझैँ मैले सबै देशहरूलाई बिुलें। तर त् यहाँ कसैले एउिै पखेिा 
चलाएन अथर्ा चू-ँचूँ ची-ँची ँकसैले र्रेन’।”  

     सकेसम्म अश्शूरका राजाहरूले आफूले क्तजत् न चाहेका देशका 
माननसहरूलाई आत्मसमपवण र्नव उक्साउँथे वकभने आफ्ना सैननक र्ा 
स्रोतहरूलाई पवहला पररचालन र्रेर खेर फाल्न चाहेका नथएनन । त्यसकारण 
जब लावकश सहरलाई कब्जा र्दै र्रेको समयमा सनहेरीबले आफ्नो ठूलो 
अनधकारीलाई यरशलेममा पठाए। त्यस अनधकारीको पदलाई राबशाकेह भनेर 
सम्बोधन र्ररन्छ। त्यो दूत जो सेनापनत पनन हनु्थ्यो, उसको काम यरशलेममा 
आफ्नो देशको शक्तिको प्रचारबाजी र्ा प्रोपर्ण्डा र्रेर यरशलेममा जनताहरूको 
मनक्तस्थनतलाई क्तजत् ने नथयो। 

    यहूदाका माननसहरूको सातोपलु्िो नलन र दर्ाउन राबशेकेह र्ा 
सेनापनतले के तकव हरू प्रस्ततु र्रेर प्रचारर्ाजी र्र् यो? हेनुवहोस , यशैया ३६:२-
२० "१ वहजवकया राजाको चौधौँ र्षवमा अश् शूरका राजा सनहेरीबले यहूदाको 
सारा पखावल लर्ाएका सहरहरूलाई आक्रमण र्रेर नतनलाई कब् जा र्रे। २ 
अनन अश् शूरका राजाले यदु्धका एउिा सेनापनतलाई ठूलो सेनासमेत लाकीशबाि 
यरूशलेममा वहजवकया राजाकहा ँ पठाए। जब उनी धोबीको खेतको मूल 
बािोमा भएको मानथल् लो पोखरीको कुलोनेर उनभए, ३ तब राजदरबारका 
प्रशासक वहक्तल् कयाहका छोरा एल् याकीम, सक्तचर् शेब् ना, र आसापका छोरा 
लेखापाल योआ बावहर ननस् केर उनीकहा ँ आए। ४ यदु्धका सेनापनतले 
नतनीहरूलाई भने, “वहजवकयालाई भन, ‘महाराजानधराज, अश् शूरका राजा यसो 
भन् नहुनु् छ, नतमी के आशामा भरोसा र्रररहेछौ? ५ नतमीनसत लड़ाइँको योजना र 
सैननक बल छ भनी नतमी भन् छौ, तर नतमी त केर्ल फोस्रा कुरा र्दवछौ। नतमी 
कसमानथ भरोसा र्रररहेका छौ र मेरो वर्रद्धमा बार्ी भएका छौ? ६ हेर, नतमी 
अब भाकँ्तचएको ननर्ालोको लौरोमा भरोसा राख् छौ, अथावत   नमश्रदेशमा, जसमा 
कोही माननस भर पर् यो भने, त् यसले त् यसको हातमा चोि पानेछ। नमश्रदेशका 
राजा फारोमानथ भर पने सबैका ननक्तम् त उनी यस् तै छन  । ७ अनन “हामी आफ् ना 
परमप्रभ ुपरमेश् र्रमानथ भर पदवछौं” भनी यदद नतमी मलाई भन् छौ भने, के उहा ँ
उही हनुहुनु् न, जसका अल् र्ा-अल् र्ा ठाउँहरू र जसका रे्दीहरू वहजवकयाले 
यहूदा र यरूशलेमलाई यसो भन् दै हिाए, “नतमीहरूले यस रे्दीको सामनु् ने 
आराधना र्नुवपछव”? ८ “ ‘यसकारण आओ, मेरा मानलक अश् शूरका राजानसत 
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सौदा र्र। म नतमीलाई दईु हजार घोड़ा ददनेछु। हेरौं, तीमानथ नतमी सर्ार 
चढाउन सक् छौ वक सक् दैनौ? ९ रथहरू र घोड़ाहरूका ननक्तम् त नमश्रदेशमानथ भर 
परे तापनन कसरी नतमी मेरा मानलकका अनधकृतहरूमध् येका एक जना साना 
अनधकृतलाई पनन धपाउन सक् छौ? १० यसबाहेक के म यस देशलाई आक्रमण 
र्री न ि पानव परमप्रभवुर्ना आएको छु? परमप्रभलेु नै मलाई “त् यस देशमा 
र्एर त् यसलाई न ि र्र   ” भनी भन् नभुएको छ’।”  ११ तब एल् याकीम, शेब् ना र 
योआले यदु्धका सेनापनतलाई भने, “नबन् ती छ, तपाईंका दासहरूनसत आरमेइक 
भाषामा बोल् नहुोस  , वकनवक हामी त् यो भाषा बझु् छौं। पखावलमा भएका 
माननसहरूले सनु् न ेर्री वहबू्र भाषामा हामीनसत नबोल् नहुोस  ।”  १२ तर यदु्धका 
सेनापनतले भने, “के मेरा मानलकले नतमीहरू र नतमीहरूका मानलककहा ँमात्र 
यी कुरा भन् न मलाई पठाउनभुएको हो र? के उहालेँ मलाई पखावलमा बस् ने 
माननसहरूकहा ँ पनन पठाउनभुएको होइन र– जसले नतमीहरूले जस् तै आफ् नै 
ददसा खानपुछव र आफ् नै वपसाब वपउनपुनेछ?” १३ तब यदु्धका सेनापनत खड़ा 
भए, र ठूलो सोरमा वहबू्र भाषामा यसो भने, “महाराजानधराज अश् शूरका राजाका 
कुरा सनु! १४ महाराजा यसो भन् नहुनु् छ, वहजवकयाले नतमीहरूलाई धोका 
नददओस  , वकनवक त् यसले नतमीहरूलाई छुिाउन सक् नेछैन! १५ वहजवकयाले 
नतमीहरूलाई यसो भनेर परमप्रभमुानथ भरोसा र्नव पनन नलाओस  , ‘परमप्रभलेु 
ननश् चय नै हामीलाई छुिकारा ददनहुनुेछ। उहालेँ यो सहर अश् शूरका राजाको 
हातमा सकु्तम् पददनहुनुेछैन’। १६ “वहजवकयाको कुरा नसनु। अश् शूरका महाराजा 
यसो भन् नहुनु् छ: नतमीहरू मनसत नमलाप र्र, र ननस् केर मकहा ँआओ। तब 
नतमीहरू हरेकले आ-आफ् नो दाखको फलबाि र नेभाराको फलबाि खाऔला, र 
आ-आफ् नो पानीको कुण् डबाि पानी वपऔला, १७ जबसम् म म आएर नतमीहरूकै 
जस् तो अन् न र नया ँ दाखमद्य अनन रोिी र दाखबारीले भररएको देशमा 
नतमीहरूलाई लैजादँदन।ँ १८ “वहजवकयाले नतमीहरूलाई यसो भनेर भ्रममा 
नपारोस  , ‘परमप्रभलेु हामीलाई छुिकारा ददनहुनुेछ’। के जानत-जानतका कुनै 
देर्ताले आफ् नो देशलाई अश् शूरका राजाको हातबाि कवहल् यै बचाउन सकेको 
छ र? १९ हमात र अपावदका देर्ताहरू कहा ँ छन  ? सपबेम देर्ताहरू कहा ँ
छन  ? के नतनीहरूले सामररयालाई मेरो हातबाि छुिाएका छन  ? २० यी 
देशहरूका देर्ताहरूमध् ये कसले आफ् नो देशलाई मेरो हातबाि बचाउन सकेको 
छ र? तब परमप्रभलेु यरूशलेमलाई मेरो हातबाि कसरी बचाउन सक् नहुोला 
त?”  यही वर्र्रण २ राजाहरू १८:१७-३६मा पनन यसरी दोहोर् याइको छ, 
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"१७ अश् शूरका राजाले आफ् ना सर्ोच् च सेनापनत, आफ् ना मखु् य अनधकृत र 
आफ् ना रणभनूमका सेनापनतलाई एउिा ठूलो सेनाको साथमा लाकीशबाि 
यरूशलेममा वहजवकया राजाकहा ँपठाए। उनीहरू उक् लेर यरूशलेममा आए, र 
धोबीको खेतमा जान े मानथल् लो पोखरीको कुलोनेरको बािोमा अनड़ए। १८ 
उनीहरूले राजा बोलाइपठाए, अनन राजमहलका सञ् चालक वहक्तल् कयाहका छोरा 
एल् याकीम, सक्तचर् शेब् ना र आसापका छोरा लेखापाल योआ उनीहरूसँर् भेि 
र्नवलाई र्ए। १९ रणभनूमका सेनापनतले नतनीहरूलाई भने, “वहजवकयालाई भन: 
“ ‘अश् शूरका महाराजा यसो भन् नहुनु् छ: '२० नतमीहरू केमा भर परेर भरोसा 
र्दैछौ? नतमीनसत यदु्ध-कला र सैननक बल छन   भनी नतमी भन् छौ– तर नतमी त 
हार्ाको कुरा मात्र बोल् दछौ। नतमी कसमानथ भरोसा र्रेर मेरो वर्रद्धमा बार्ी 
भयौ। २१ अब हेर, नतमी नमश्रदेशमानथ भरोसा र्दैछौ। त् यो त एउिा 
क्तचराक्तचरा पाररएको नकव िजस् तै मात्र हो, जसमानथ कोही भर पछव भने त् यसले 
माननसको हात घोच् छ र त् यसलाई चोि लाग् छ। त् यसमानथ भरोसा राख् ने सबैका 
ननक्तम् त नमश्रदेशका राजा फारो त् यस् तै त छ। २२ अनन यदद नतमी “हामी त 
परमप्रभ ु हाम्रा परमेश् र्रमानथ भरोसा र्दैछौं” भनेर भन् छौ भने, के त् यो त् यही 
होइन, जसका अल् र्ा-अल् र्ा ठाउँहरू र रे्दीहरूलाई वहजवकयाले हिाएर यहूदा 
र यरूशलेमलाई यसो भनेका नथए, “नतमीहरूले यरूशलेममा भएको यस रे्दीको 
सामनु् ने उपासना र्नुवपछव”? २३ “ ‘अब मेरा मानलक अश् शूरका राजासँर् सौदा 
र्नुवहोस  । यदद सर्ार र्नेहरू पाउन सक् नहुनु् छ भने म तपाईंलाई दईु हजार 
घोड़ाहरू ददनेछु। २४ मेरा मानलकका अनधकारीहरूमध् येका सबैभन् दा साना 
अनधकृतलाई पनन तपाईं कसरी पनछ हिाउन सक् नहुनु् छ र– यद्यवप तपाईं 
रथहरू र घोड़चढीहरूका ननक्तम् त नमश्रदेशमानथ भरोसा र्नुवहनु् छ। २५ अरू 
कुरा, के परमप्रभकुो र्चनवर्ना आक्रमण र्नव र यस देशलाई नाश र्नव म 
आएको हुँ? परमप्रभ ुआफैले नै मलाई “यस देशलाई आक्रमण र्रेर त् यसलाई 
सर्वनाश र्नूव” भनी भन् नभुएको छ’।” २६ तब वहक्तल् कयाहका छोरा एल् याकीम, 

शेब् ना र योआले ती रणभनूमका सेनापनतलाई भने, “कृपा र्री तपाईंका 
दासहरूनसत आरमेइक भाषामा बोल् नहुोस  , वकनभने त् यो भाषा हामी बझु् छौं। 
पखावलमा भएका माननसहरूले सनु् ने र्री वहबू्र भाषामा नबोल् नहुोस  ।”  २७ तर 
सेनापनतले जर्ाफ ददए, “के नतमीहरूका मानलक र नतमीहरूलाई मात्र यो कुरा 
भन् न मेरा मानलकले मलाई पठाउनभुएको हो र? के पखावलमा बस् ने यी 
माननसहरूलाई पनन होइन र? नतमीहरूले जस् तै नतनीहरूले आफ् नै मलमूत्र 
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खानपुनेछ?”  २८ तब ती सेनापनत खड़ा भएर वहबू्र भाषामा कराएर भने, 
“महाराजानधराज अश् शूरका राजाको र्चन सनु। २९ राजा यसो भन् नहुनु् छ: 
वहजवकयाले नतमीहरूलाई धोका नददओस  । मेरो हातबाि त् यसले नतमीहरूलाई 
छुिाउन सक् दैन। ३० ‘परमप्रभलेु ननश् चय नै हामीहरूलाई छुिकारा ददनहुनुेछ, 

र यो सहर अश् शूरका राजाको हातमा सकु्तम् पददइनेछैन’ भनी नतमीहरूलाई 
परमप्रभमुानथ भरोसा र्नव वहजवकयाले खरुन् धार नलार्ोस  । ३१ “वहजवकयाको 
कुरा नसनु। अश् शूरका राजा यसो भन् नहुनु् छ: “मनसत सक्तन् ध र्र, र मकहा ँ
बावहर ननक्तस् कआओ। तब नतमीहरू हरेकले आ-आफ् नो लहराको फल र 
नेभाराको फल खानेछौ, र आफ् नै कूर्ाको पानी वपउनेछौ, ३२ जबसम् म 
नतमीहरूलाई अनाज र नया ँ दाखमद्य, अन् न र दाखबारी, भद्रािका रूखहरू र 
मह भएको देश, नतमीहरूको आफ् नै देशजस्तो एउिा देशमा म आएर लानेछैन।ँ 
मतृ् यकुो सट्टा जीर्न चनु! “वहजवकयाको कुरा नसनु। ‘परमप्रभलेु हामीहरूलाई 
बचाउनहुनुेछ’ भनी त् यसले त नतमीहरूलाई धोका ददँदैछ। ३३ के कुनै 
जानतको देर्ताले आफ् नो देशलाई अश् शूरका राजाको हातबाि बचाउन सकेको 
छ र? ३४ हमात र अपावदका देर्ताहरू कता र्ए? सपबेम, हेना र इव् र्ाका 
देर्ताहरू खोइ त? के नतनीहरूले सामररयालाई मेरो हातबाि बचाए त? ३५ के 
यी देशहरूका सबै देर्ताहरूमध् ये कसैले आफ् नो देशलाई मेरो हातबाि बचाउन 
सकेको छ? परमप्रभलेु यरूशलेमलाई मेरो हातबाि कसरी बचाउन सक् छ र?”  

३६ तर माननसहरू सबै चपूचाप बसे र जर्ाफमा केही पनन भनेनन  , वकनभन े
राजाले यस् तो हकुुम ददनभुएको नथयो, “उनलाई जर्ाफ नददनू।”  २ इनतहास 
३२:९-१९ले पनन यही वर्र्रणलाई यसरी पवुष्ट र्दवछ "९ त् यसपनछ उनी र 
उनका सेनाले लाकीशको र्ररपरर घेरा हानलरहेको बेलामा अश् शूरका राजा 
सनहेरीबले यहूदाका राजा वहजवकया र यरूशलेमका सबै यहूदीहरूलाई यो 
समाचार ददन भनी यरूशलेममा अनधकृतहरू पठाए: १० “अश् शूरका राजा 
सनहेरीब यो भन् दछन  : घेरा हानलएको यरूशलेममा बस् न नतमीहरूलाई कहाबँाि 
यस् तो साहस आयो? ११ जब ‘परमप्रभ ु नतमीहरूका परमेश् र्रले अश् शूरका 
राजाको हातबाि बचाउनहुनुेछ’ भनी वहजवकयाले नतमीहरूलाई भन् छन  , तब 
नतमीहरू बसेकै ठाउँमा नतमीहरूलाई अननकाल अथर्ा नतखावले मानवलाई नतनले 
नतमीहरूलाई धोखामा पादैछन  । १२ के वहजवकया आफैले यी नै ईश् र्रका 
अल् र्ा-अल् र्ा ठाउँहरू र रे्दीहरू भत् काएर ‘यहूदा र यरूशलेमका 
माननसहरूलाई एउिै मात्र रे्दीमा पूजा र्नूव र त् यहा ँ मात्र बनलदान चढाउनू’ 
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भनी भनेका नथएनन   र?  १३ “म र मेरा पखुावहरूले अरू देशदेशका सबै 
माननसहरूलाई के-कसो र्र् यौं सो नतमीहरूलाई थाहै छैन? के यी जानतहरूका 
देर्ताहरूले मेरो हातबाि वयनीहरूका देशहरू बचाउन सके र? १४ मेरा 
पखुावहरूले सत् यनाश र्रेका जानतहरूका देर्ताहरूमध् ये कसले मेरो हातबाि 
आफ् ना माननसहरूलाई बचाउन सक् यो? तब कसरी नतमीहरूका ईश् र्रले 
नतमीहरूलाई बचाउन सक् छन  ? १५ नतमीहरूलाई यसरी धोका ददन र भ्रममा 
पानव वहजवकयालाई मौका नदेओ। नतमीहरू नतनीमानथ वर्श् र्ास नर्र, वकनवक 
कुनै देर्ताले आफ् ना माननसहरूलाई मेरो अथर्ा मेरा पखुावहरूका हातबाि 
बचाउन सकेको छैन भने, नतमीहरूका ईश् र्रले नतमीहरूलाई मेरो हातबाि 
कसरी बचाउन सक् छन   र?”  १६ सनहेरीबका अनधकृतहरूले परमप्रभ ुपरमेश् र्र 
र उहाकँा सेर्क वहजवकयाका वर्रद्धमा अझै ज् यादा भने। १७ राजा आफैले 
यसो भनेर परमप्रभ ुइस्राएलका परमेश् र्रलाई तचु् छ ठानेर पत्रहरू लेखे: “जसरी 
अरू देशका देर्ताहरूले आफ् ना माननसहरूलाई मेरो हातबाि बचाउन सकेनन  , 
त् यसरी नै वहजवकयाका ईश् र्रले पनन आफ् ना माननसहरूलाई मेरो हातबाि 
बचाउन सक् नछैेनन  ।” १८ तब उनीहरूले सहर कब् जा र्नवलाई यरूशलेमको 
पखावलमा उनभने माननसहरूलाई वहबू्र भाषामा डर र त्रासले आतङ्क पानव चको 
सोरमा नारा लाए। १९ माननसका हातले बनाएका पथृ् र्ीका अरू माननसहरूका 
देर्ताहरूलाई र्रेझैँ उनीहरूले यरूशलेमका परमेश् र्रलाई ननन् दा र्रे।"   

   राबशेकेह र्ा सनहेरीबका अनधकृतहरूले यहूदाका माननसहरूलाई 
त्राही त्राही बनाउन अत्यन्तै तसावउने तकव  प्रस्ततु र्रेका नथए। इक्तजप्ि र्ा 
नमश्रदेशमानथ नतमीहरू भरोसा राख् न सक्दैनौ वकनभने उनी कमजोर र भरपदो 
छैन। नतमीहरू नतमीहरूकै परमेश् र्रमानथ पनन भर पनव सक्दैनौ र उहाँले 
नतमीहरूलाई सहायता र्नव सक्नहुनु्न। राजा हेजवकयाले उहाँलाई ररस 
उठाउनभुएको छ वकनवक पहाडका िुप् पाहरूमा भएका देवर्देर्तालाई पूजा र्ने 
मक्तन्दरहरू राजाले भत्काइ ददएका छन  र सबै बेदीहरू हिाइ ददएका छन । 
यहूदाभरर भएका ती पूजा र्ने ठाउँहरू हिाएर केर्ल यरशलेममा भएको 
बेदीमामात्र आराधना र्नुव भनेर राजा हेजवकयाले आदेश ददएका छ। साँच् चै 
भनौँ भने नतमीहरूको परमेश् र्र अश्शूरको पिमा हनुहुनु्छ। उहाँले नै 
यहूदालाई नष्ट र्नव हाम्रा राजा सनहेररबलाई आदेश ददनभुएको छ। हामीसँर् 
भएका २००० घोडाहरूलाई परास्त्र र्नव नतमीहरूसँर् तानलम पाएका माननसहरू 
धेरै छैन। 
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   नतमीहरूको देशलाई घेरा र्रेर नतमीहरूलाई भोकभोकै राक्तखनेछ। 
नतमीहरूले पानी पनन वपउन पाउनेछैनौ। त्यसकारण आत्मसमपवण र्र र 
नतमीहरूप्रनत राम्र ै व्यर्हार र्नेछ। यो ननश् चय र्र वक राजा हेजवकयाले 
नतमीहरूलाई बचाउनै सक्दैन। अश्शूरले क्तजतेका कुनै पनन देशहरूका 
देर्ताहरूले ती देशका जनताहरूलाई बचाउन सकेका छैनन । नतमीहरूको 
परमेश् र्रले पनन नतमीहरूलाई बचाउन सक्छ भनेर ठान्दै नठान्न।ु 

 

के राबशाकेह र्ा सनहेरीबको अनधकृतले सत्य बोनलरहेको नथयो त? 

     उि अनधकृत र्ा सनहेरीबको दूतले प्रस्ततु र्रेका तकव हरूमा कनतपय 
सत्य भएकोले उसको कुरो प्रभार्कारी र मन क्तजत् ने खालको नथयो। उसको 
तकव हरूलाई पवुष्ट र्नव उसले नबोलेका दईु र्िा तकव हरूले साथ ददएको नथयो। 
प्रथमत: उि अनधकृत र्ा सेनापनत भखवर लावकश सहरलाई क्तजतेर आएको 
नथयो। त्यो सहर यहूदाबाि केर्ल ३० माइल र्ा ४५ वकलोनमिरमात्र नथयो। 
त्यो सहर बनलयो वकल्लाले घेररएको नथयो। तर त्यस सहरका बीरहरूले 
अश्शूरहरूको सेनासँर् नभड्न सकेको नथएन। दोस्रोमा, उससँर् अत्यन्तै 
शक्तिशाली अश्शूरहरूको सेना नथयो (यशैया ३६:२)। अश्शूरको फौजसँर् 
कुनै पनन देशहरू नभड्न सकेको नथएन। उत्तरी इस्राएलको राजधानी 
सामररयालाई पनन अश्शूरले क्तजतेको नथयो (२ राजा १८:९,१०)। मानर्ीय 
वहसाबले हेदाव यरशलेम खतम हनुे कुरोमा यहूदाका माननसहरू वर्श् र्स्त नथए 
(हेनुवहोस  यशैया १०:८-११ "८ त् यसले भन् छ, ‘के मेरा सेनापनतहरू सबै राजा 
होइनन   र? ९ के कल् नोले ककव मीशजस् तै भोरे्न र? के हमात अपावदजस् तै र 
सामररया दमस् कसजस् तै छैन र? १० जसरी मेरो हातले मूनतवहरूका 
राज् यहरूलाई कब् जा र्र् यो, जसको खोपेर बनाएका मूनतवहरू यरूशलेम र 
सामररयाका मूनतवहरूभन् दा धेरै नथए, ११ त के मैले सामररया र त् यसका 
मूनतवहरूलाई व् यर्हार र्रेझैँ यरूशलेम र त् यसका मूनतवहरूलाई व् यर्हार नर्ने’?” 

राजा हेजवकयाले अरू देर्ीदेर्ताहरूलाई पूजा र्ने र बनल ददने वर्नभन्न 
ठाउँहरूलाई नाश र्रेर यरशलेमकै मक्तन्दरमामात्र परमेश् र्रको आराधना र्नव 
ददएको आदेश (२ राजा १८:४, २ इनतहास ३१:१)को बारेमा राबशकेह र्ा 
अश्शूरको अनधकृतले भनेको कुरो दठक नथयो। तर जनु आक्तत्मक र्ा 
अध्याक्तत्मक सधुार हेजवकयाले ल्याए के त्योदेक्तख परमेक्तश् र्र रष्ट हनुभुएको नथयो 
त? ती माननसहरूको आशा केर्ल परमेश् र्रमातै्र बाँवक नथयो। के परमेश् र्रले 
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नतनीहरूलाई बचाउन सक्नहुनु्छ र्ा बचाउनहुनु्छ होला? यो प्रश् नको जर्ाफ 
केर्ल परमेश् र्रकै हातमामात्र नथयो! 
     के तपाईँ पनन त्यस खालको पररक्तस्थनतलाई सामना र्नुवभएको नथयो 
जनु मानर्ीय वहसाबमा सकु्तल्झने कुरा देक्तखन्दैनथ्यो? तपाईँले कस्तो कदम 
चाल्नभुयो? यदी तपाईँले सामना र्नवभएको नथयो भने त्यसबाि के पाठ 
नसक्नभुयो? 

 

३. डरले थरुथरु त कानमयो तर परमेश् र्रलाई वर्श् र्ास र्नवबाि पनछ हिेनन  
(यशैया ३६:२१-३७:२०) 
     जब अश्शूरका राबशेकह र्ा सेनापनतले यहूदाका माननसहरूलाई 
थरथर बनाउन ेप्रभार्कारी भाषणद्वारा धक्तम्क ददयो तब राजा हेजवकया र उनका 
भारदारहरूको प्रनतवक्रया कस्तो नथयो? हेनुवहोस  देहायका पदहरू, "२ राजा 
१८:३७-१९:४ "३७ तब राजमहलका सञ् चालक वहक्तल् कयाहका छोरा 
एल् याकीम, सक्तचर् शेब् ना र आसापका छोरा लेखापाल योआले आफ् ना-आफ् ना 
लरु्ा च् याते, र वहजवकया राजाकहा ँ आएर रणभनूमका सेनापनतले भनेका कुरा 
सनुाइददए।-"१ जब वहजवकया राजाले यो सनुे, तब नतनले आफ् ना लरु्ा च् याते, 

र भाङ ग्रा लाएर परमप्रभकुो मक्तन् दरनभत्र पसे। २ नतनले राजमहलका सञ् चालक 
एल् याकीम, सक्तचर् शेब् ना र मखु् य-मखु् य पूजाहारीहरूलाई सबैले भाङ ग्रा लाएर 
आमोजका छोरा अर्मर्िा यशैयाकहा ँ पठाए। ३ नतनीहरूले नतनलाई भने, 
“वहजवकया यसो भन् नहुनु् छ: जसरी बच् चा जन् मनै लाग् दा त् यसलाई जन् माउन बल 
हुँदैन, आजको ददन क ि, ननन् दा र नतरस् कारको ददन भएको छ। ४ सायद 
परमप्रभ ु तपाईंका परमेश् र्रले ती रणभनूमका सेनापनतका सबै कुरा सनु् नहुनुेछ 
होला, जसलाई उनका मानलक अश् शूरका राजाले जीवर्त परमेश् र्रलाई नर्ल् ला 
र्नव पठाएका नथए, र परमप्रभ ुतपाईंका परमेश् र्रले सनु् नभुएको कुराको कारण 
उहाँले उनलाई हप् काउनहुोला। यसकारण अझै बाचेँकाहरूका ननक्तम् त प्राथवना 
चढाइददनहुोस  ।” र यशैया ३६:२१-३७:४ "२१ तर माननसहरू चपू लानर्बसे, 

र उनलाई जर्ाफमा एउिै कुरा पनन भनेनन  । वकनवक उनलाई केही जर्ाफ 
नददनू भन् ने राजाको हकुुम नथयो। २२ तब राजदरबारका प्रशासक 
वहक्तल् कयाहका छोरा एल् याकीम, सक्तचर् शेब् ना र आसामका छोरा लेखापाल 
योआले आफ् ना लरु्ा च् याते, र वहजवकयाकहाँ आएर यदु्धका सेनापनतका कुरा 
नतनलाई सनुाए।".."१ जब वहजवकया राजाले यो कुरा सनुे, तब नतनले आफ् नो 
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लरु्ा च् याते, र भाङ ग्रा लर्ाएर परमप्रभकुो मक्तन् दरमा पसे। २ नतनले 
राजदरबारका प्रशासक एल् याकीम, सक्तचर् शेब् ना र पूजाहारीमध् येका 
प्रमखुहरूलाई भाङ ग्रा लर्ाएर आमोजका छोरा यशैयाकहा ँ पठाए। ३ 
नतनीहरूले नतनलाई भने, “वहजवकया राजा यसो भन् नहुनु् छ: आजको ददन द:ुख, 

र्ाली खाने र अपमानको ददन छ, बालकहरू जन् मन लाग् दा जन् माउने ताकत 
नभएजस् तो भएको छ। ४ शायद परमप्रभ ु तपाईंका परमेश् र्रले यदु्धका 
सेनापनतको कुरा सनु् नहुनुेछ, जसलाई त् यसका मानलक अश् शूरका राजाले जीवर्त 
परमेश् र्रको ननन् दा र्नव पठाएका छन  , र परमप्रभ ु तपाईंका परमेश् र्रले 
सनु् नभुएको त् यस र्चनको कारण उहालेँ उनलाई हप् काउनहुनुेछ। यसकारण 
बाचेँकाहरूका ननक्तम् त तपाईंले प्राथवना र्ररददनहुोस  ।”   

   शत्रकुो धक्तम्कदेक्तख नभत्री हृदयदेक्तख नै थरुथरु कामेर शोकले वर्ह्वल 
भएर राजा हेजवकया परमेश् र्रनतर फके। त्यस मानमलामा परमेश् र्रलाई नबक्तन्त 
चढाओस  भनेर नम्र भएर राजा हेजवकया यशैयाको हस्तिेप खोजे। त्यही 
यशैयाको सल्लाहलाई उनका वपताले रे्र्ास्ता र्रेका नथए। 

    राजाको नम्रता र परमेश् र्रप्रनत देखाएको भक्ति र भरोसाको कदर र्दै 
परमेश् र्रले हेजवकयालाई कसरी हौशला ददनभुयो? हेनुवहोस  यशैया ३७:५-७ 
"५ जब वहजवकयाका अनधकृतहरू यशैयाकहा ँआए, ६ यशैयाले नतनीहरूलाई 
भने, “नतमीहरूले आफ् ना मानलकलाई यसो भन, ‘परमप्रभ ुभन् नहुनु् छ: अश् शूरका 
राजाका सेर्कहरूले मलाई ननन् दा र्रेका नतमीले सनुेको कुरादेक्तख नतमी 
नडराऊ। ७ सनु  , म त् यसनभत्र एउिा यस् तो आत् मा हानलददनेछु, वक कुनै हल् ला 
सनुेर त् यो आफ् नो देशमा फकेर जानेछ र म त् यहा ँ त् यसलाई तरर्ारले मानव 
लाउनेछु’।”  

    हेजवकयाको ननक्तम्त परमेश् र्रबाि यशैयाले पाएको सन्देश छोिो नथयो 
तैपनन त्यो पयावप् त नथयो। परमेश् र्र आफ्ना माननसहरूको पिमा हनुहुनु्थ्यो। 
सनहेरीबले यस्तो हल्ला सनु्नेछन  वक यहूदामानथ आक्रमण नर्नव उनलाई 
बहकाइने छ यशैयाले भवर्यर्ाणी र्रेका नथए। यो भवर्यर्ाणी तत्कालै पूरा 
भएको नथयो। 

   आफ्नो अनधकृत र्ा सेनापनतको चातयुव भाषणलाई जनताले र्ास्ता 
नर्रेकोमा सनहेरीब केही हदसम्म हडबढाएका नथए तर हारचाही ँ खाएको 
नथएन। उनले हेजवकयालाई यस्तो धक्तम्क सन्देश पठाइएको नथयो "९ अब 
नमश्रका राजा कूशी नतहावकाह उनीनसत लड न आइरहेका छन   भन् न े कुरा 
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सनहेरीबले सनुे। जब उनले यो कुरा सनुे, तब उनले वहजवकयाकहाँ यसो भनेर 
दूतहरू पठाए: १० “यहूदाका राजा वहजवकयालाई भन: जनु ईश् र्रमानथ नतमी 
भर परेका छौ, नतनले ‘यरूशलेमलाई अश् शूरका राजाको हातमा ददनेछैनन  ’ भनी 
नतमीलाई धोका नददऊन  । ११ सारा देशलाई नबलकुलै नाश र्रेर अश् शूरका 
राजाले के र्रेका छन   सो त नतमीले सनुेकै छौ। अनन के नतमीले चावहँ 
छुिकारा पाउँछौ र? १२ के मेरा पखुावहरूले नाश र्रेका जानतहरूलाई 
नतनीहरूका ईश् र्रहरूले छुिाउन सके–? १३ हमातका राजा, अपावदका राजा, 
सपबेम सहरका राजा, हेना अथर्ा इव् र्ाका राजाहरू कहाँ र्ए?”  (यशैया 
३७:९-१३) र २ इनतहास ३२:१७ "राजा आफैले यसो भनेर परमप्रभ ु
इस्राएलका परमेश् र्रलाई तचु् छ ठानेर पत्रहरू लेखे: “जसरी अरू देशका 
देर्ताहरूले आफ् ना माननसहरूलाई मेरो हातबाि बचाउन सकेनन  , त् यसरी न ै
वहजवकयाका ईश् र्रले पनन आफ् ना माननसहरूलाई मेरो हातबाि बचाउन 
सक् नछैेनन  ।”  

   यस बखत राजा हेजवकया अश्शूरका राजाको सन्देशपत्र नलएर नसधै 
परमेश् र्रको मक्तन्दरनभत्र पसे र करबहरूभन्दा मानथ रहनभुएका परमप्रभकुो 
सामनु्ने त्यो पत्र फैलाए (यशैया ३७:१४-१६ "१४ वहजवकयाले दूतहरूका 
हातबाि पत्र पाएर पढे। तब परमप्रभकुो मक्तन् दरमा र्एर वहजवकयाले 
परमप्रभकुो सामनु् ने त् यो पत्र खोलेर राक्तखददए। १५ अनन वहजवकयाले 
परमप्रभलुाई प्राथवना र्रे, १६ “हे सर्वशक्तिमान   परमप्रभ,ु इस्राएलका परमेश् र्र, 

करूबहरूका बीचमा वर्राजमान हनुहुनुे, पथृ् र्ीका सारा राज् यहरूका तपाईं मात्र 
परमेश् र्र हनुहुनु् छ। स् र्र्व र पथृ् र्ी तपाईंले नै सकृ्त ि र्नुवभएको हो।" 

    राजा हेजवकयाले जसरी प्राथवना र्रे त्यसले यरशलेमको सङ् कि 
कस्तो भयाभर् नथयो भनेर देखाउँछ? हेनुवहोस , यशैया ३७:१५-२० "१५ 
वहजवकयाले दूतहरूका हातबाि पत्र पाएर पढे। तब परमप्रभकुो मक्तन् दरमा र्एर 
वहजवकयाले परमप्रभकुो सामनु् ने त् यो पत्र खोलेर राक्तखददए। १५ अनन 
वहजवकयाले परमप्रभलुाई प्राथवना र्रे, १६ “हे सर्वशक्तिमान   परमप्रभ,ु इस्राएलका 
परमेश् र्र, करूबहरूका बीचमा वर्राजमान हनुहुनुे, पथृ् र्ीका सारा राज् यहरूका 
तपाईं मात्र परमेश् र्र हनुहुनु् छ। स् र्र्व र पथृ् र्ी तपाईंले नै सकृ्त ि र्नुवभएको 
हो। १७ हे परमप्रभ,ु आफ् नो कान थापेर सनु् नहुोस  । हे परमप्रभ,ु आफ् ना आखँा 
खोलेर हेनुवहोस  । सनहेरीबले जीवर्त परमेश् र्रको ननन् दा र्नवलाई पठाएका सबै 
कुरा ध् याननसत सनु् नहुोस  ।  १८ “हे परमप्रभ,ु यो साचँो हो, अश् शूरका 
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राजाहरूले सबै जानतहरू र नतनीहरूका देशहरूलाई समेत उजाड़ परेका छन  , 
१९ उनीहरूले नतनीहरूका देर्ताहरूलाई आर्ोमा फालेका छन   र सर्वनाश 
र्रेका छन  , वकनवक नतनीहरू ईश् र्र नै होइनन  , तर माननसका हातले बनाएका 
काम, काठ र ढुङ्गा मात्र हनु  । २० अब हे परमप्रभ ुहाम्रा परमेश् र्र, हामीलाई 
उनका हातबाि छुिाउनहुोस  , र पथृ् र्ीका सारा राज् यहरूले थाहा पाऊन   वक 
तपाईं मात्र परमप्रभ ुपरमेश् र्र हनुहुनु् छ।”   

   यथाथवमा सनहेरीबले हेजवकयामानथ भौनतक आक्रमण र्ने धक्तम्कमात्र 
ददएन उनको पत्रले हेजवकयाको सबभन्दा सरुक्तित बललाई न ैहर्ाला ददएका 
नथए: त्यो नथयो परमेश् र्रमानथ उनको आस्था र भरोसा। राजा हेजवकया 
कम्मर कसेर आफ्नो बाहबुल देखाउनकुो सट्टा परमेश् र्र आफू को हनुहुनु्छ 
भनेर देखाउन नबक्तन्त चढाए। "तावक यस पथृ्र्ीमा भएका सारा राज्यहरूले 
थाहा पाउन  वक तपाईँ एकमात्र परमेश् र्र हनुहुनु्छ" (यशैया ३७:२० 
रूपान्तररत)। 

    राजा हेजवकयाको प्राथवना (यशैया ३७:१५-२०) ध्यान ददएर 
पढ्नहुोस । परमेश् र्रको कुन पिहरूलाई नलएर उनको प्राथवना केक्तन्द्रत भएको 
नथयो? हामीहरूले नै सामना र्ने व्यक्तिर्त शङ् किमा परमेश् र्रप्रनत बफादार 
भइरहन त्यस प्राथवनामा के नीनतहरू देख् न सवकन्छ जसले हामीलाई पनन 
हौशला र बल प्रदान र्दवछ? 

 

४. बावँक कथा (यशैया ३७:२१-३८) 
     सनहेरीबले आफ्नो नबजयको बारेमा अनभलेख राखेका नथए। त्यसमा 
उनले ४६र्िा मजबतु वकल्लाहरूले घेररएका सहरहरू कब्जा र्रेको, 
यरशलेमलाई कब्जा र्रेको र यहूदी राजा हेजवकयालाई "यरशलेममको आफ्नै 
दरर्ारमा वपजँडामा सरु्ाजस्तो बन्दक बनाइएको" लेक्तखएको छ-जेम्स बी. 
वप्रिचाडव, सम्पादक, आक्तन्सएन्ि ननयर इस्िनव िेक्स्िस ररलेविङ्ग िु द ओल्ड 
िेस्िामेन्ि (वप्रन्सिन, न्य ु जसी: वप्रन्सिन, १९६९), प.ृ २८८बाि 
रूपान्तररत। आफ्नो अनभमानलाई जनतसकैु प्रख्यात बनाउन प्रचारबाजीनतर 
झकुार् भएतापनन उनले लेखेका कुरामा र्ा कुनै पनन क्तचत्रहरूले सनहेरीबले 
यरशलेमलाई नै कब्जा र्रेको दार्ी र्नव सवकएको नथयो। यरशलेमलाई नै 
कब्जा र्रेको दार्ी सनहेरीबले उल्लेख नर्ररएको मानर्ीय दृवष्टकोणले 
आश् चयवजनक छ। कसैले दर्ाउन नसवकने सनहेरीबको शक्तिको नबरूद्धमा 
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राजा हेजवकयाले नबद्रोह र्रेको पररप्रिेमा उनले यरशलेमलाई कब्जा र्रेको 
दार्ी र्नव नसकेको कुरा अचम्म लाग्दो छ। कनतपय समयमा कुनै देशले 
अश्शूको वर्रद्धमा नबद्रोह र्ररएको नथयो त्यो वर्द्रोह िक्तणकमातै्र हनु्थ्यो र 
त्यसको ननतजाले वर्द्रोहीहरूको ननमवमतररकाले हत्या र्ररन्थ्यो। 

    बाइबलमा लेक्तखएको वर्र्रण नभएतापनन वर्द्वानहरूले यो दार्ी र्नव 
कर भएको देखाउँछ वक सनहेरीबले यरशलेमलाई कब्जा र्नव नसेको कुनै 
अपार शक्तिको कारणले हो। सनहेरीबले आफ्नो दरर्ार जसको कुनै प्रनतद्वन्धी 
नभएको भनेर कहलाइन्थ्यो त्यसका नभत्ताहरूमा लावकश सहरलाई सफलतासँर् 
कब्जा र्रेको क्तचत्रहरू कँुददएको नथए। आफ्नो इज्जत बचाउन पनन उनले त्यो 
फुनतव देखाएर क्तचत्रबाि आफ्नो अनभमान र यश देखाउन खोजेका नथए। तर ती 
क्तचत्रहरूमा यरशलेम सहर हनुपुथ्यो। परमेश् र्रको अनगु्रहले त्यो हनु ददएन। 
सनहेरीबले आफ्नो बाँवक कथा बताएनन  तर बाइबलले बताउँदछ। 

   सनहेरीबको बावँक कथा कस्तो नथयो त? हेनुवहोस , यशैया ३७:२१-
३८ "२१ तब आमोजका छोरा यशैयाले वहजवकयाकहा ँ यसो भनी समाचार 
पठाए, “परमप्रभ ुइस्राएलका परमेश् र्र यसो भन् नहुनु् छ: नतमीले अश् शूरको राजा 
सनहेरीबको वर्षयमा मसँर् प्राथवना र्ररस  , २२ यसकारण त् यसको वर्रद्धमा 
परमप्रभलेु भन् नभुएको र्चन यही हो, “नसयोनकी कन् येछोरीले नतमीलाई ठट्टा र 
क्तखसी र्रेकी छ। यरूशलेमकी छोरीले नतम्रो पनछ क्तशर हल् लाउनेछे। २३ 
नतमीले कसको ठट्टा र ननन् दा र्रेका छौ? कसको वर्रद्धमा नतमी ठूलो सोरले 
कराएका छौ र नतमीले घमण् डले हेरेका छौ? के इस्राएलका परमपवर्त्रको 
वर्रद्धमा होइन? २४ नतम्रा समाचारर्ाहकद्वारा नतमीले परमप्रभकुो थपु्र ै ननन् दा 
र्रेका छौ। र नतमीले भनकेा छौ, ‘मेरा धेरै रथहरूको दलसमेत म 
पहाड़हरूका िाकुरामा चढें , लेबनानका िाकुरासम् मै। त् यसका अल् र्ा-अल् र्ा 
देर्दारहरू र त् यसका असल-असल सल् लाका रूखहरू ढालेको छु। म त् यसका 
सबैभन् दा िाढाका िाकुरामा र सनु् दर र्नसम् मै परु्ेको छु। २५ मैले 
वर्देशहरूमा इनार खनेको छु र त् यहा ँपानी वपएको छु। मेरा खटु्टाका पैतालाले 
नमश्रदेशका सबै नदीहरू सकुाएको छु’। २६ “के नतमीले सनुेका छैनौ? मैले 
त् यो उवहले नै ननश् चय र्रेको नथए।ँ प्राचीन समयमा नै मैले योजना बनाएको 
नथए।ँ त् यो कुरो मैले अब पूरा र्रें वक नतमीले वकल् ला भएका सहरहरूलाई 
ढुङ्गाको थपु्रो बनायौ। २७ नतनका बानसन् दाहरूको शक्ति घिेर र्एकोले 
नतनीहरू आक्तत्तए र लक्तज् जत भए, नतनीहरू मैदानका घासँझैँ, कमला र हररया 
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नबरर्ाझैँ, छतमा उनम्ररहेका र बढ न अक्तघ नै सवुकहालेको घासँझैँ भए। २८ 
“तर नतमी कहा ँ बस् छौ अनन नतमी कवहले आउँछौ र जान् छौ अनन मेरो 
वर्रद्धमा नतमी ररसाएका छौ भनी म जान् दछु। २९ नतमी मेरो वर्रद्धमा 
ररसाएको हनुाले, र नतम्रो शेखी मेरो कानमा परेको हनुाले, म मेरो बल् छी नतम्रो 
नाकमा र मेरो लर्ाम नतम्रो मखुमा लर्ाएर नतमीलाई नतमी आएकै बािोनतर 
फकावउनेछु।”  ३० “हे वहजवकया, नतम्रो ननक्तम् त क्तचन् ह यही हनुेछ: “यो र्षवचावहँ 
आफै उम्रकेो कुरो नतमीहरूले खानेछौ, र दोस्रो र्षवचावहँ त् यहीबँाि उम्रकेो, तर 
तेस्रो र्षवचावहँ नतमीहरू छर, किनी र्र, दाखबारी लर्ाओ र नतनका फल 
फलाओ। ३१ “यहूदाका घरानाबाि बाचेँकाहरूले फेरर तलनतर जरा हाल् नेछन  , 
र मानथनतर फल फलाउनेछन  । ३२ वकनभने यरूशलेमबाि एउिा बाचेँको 
भार् र नसयोन पर्वतबाि जीवर्तहरूको एक दल ननस् कनछे। सर्वशक्तिमान   
परमप्रभकुो जोशले यो र्नेछ। ३३ “यसकारण अश् शूरका राजाको वर्षयमा 
परमप्रभ ुयो भन् नहुनु् छ: त् यो यस सहरमा आउनेछैन अथर्ा त् यसले एउिै काँड़ 
हान् नेछैन। त् यो यसको सामनु् न ेढाल नलएर आउनेछैन, न त यसको वर्रद्धमा 
कुनै घेरा-मचान बनाउनेछ। ३४ जनु बािो भएर त् यो आयो, त् यही बािो भएर 
त् यो फकव नेछ, र त् यो यस सहरमा पस् नेछैन,” परमप्रभ ु भन् नहुनु् छ। ३५ “मेरो 
आफ् नै खानतर र मेरो दास दाऊदको खानतर म यो सहर रिा र्नेछु र 
बचाउनेछु!”  ३६ तब परमप्रभकुा दूत र्एर अश् शूरीहरूको छाउनीमा एक लाख 
पचासी हजार माननसहरूलाई मारे। माननसहरू नबहान उठ दा उनीहरूले ती सबै 
लाशहरू देखे। ३७ यसैले अश् शूरीहरूका राजा सनहेरीब नननरे्मा फकेर र्ए, 

र त् यही ँबस् न लार्े।   

  ३८ एक ददन जब उनी आफ् नो देर्ता ननस्रोकको मक्तन् दरमा पूजा 
र्दैनथए तब उनका छोराहरू अद्रम् मलेक र शरेसेरले उनलाई तरर्ारले मारे, 

अनन उनीहरू भार्ेर आरारात देशमा र्ए। त् यसपनछ उनको सट्टामा उनका 
छोरा एसरहदोनले राजा भएर शासन र्नव लार्े।" 

    परमेश् र्रमानथ पूरा भरोसा राखेर प्राथवना र्रेकोलाई कदर र्रेर 
परमेश् र्रले यशैयामाफव त आफ्नो सन्देश पठाउनहुनु्छ। यहूदालाई रिा र्ने पूणव 
वर्श् र्ास ददलाउँदै राजाहरूका राजाकै अनहुारमा वहलो छ्याप्ने आिँ र्ने 
अनभमानी अश्शूरका राजाको नबरद्धमा परमेश् र्रको क्रोध उम्लेको सन्देश 
यशैयाले ददएका नथए (यशैया ३७:२३)। अनन यरशलेमलाई सरुिा ददन े
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परमेश् र्रको आफ्नो प्रनतज्ञा तरुन्तै पूरा भएको नथयो (२ राजा १९:३५-३७, २ 
इनतहास ३२:२१,२२ र यशैया ३७:३६-३८)। 

     ठूलो आपद र्ा सङ्किले ठूलै अचम्मको काम हनु अपेिा र्ररएको 
हनु्छ। हो, यहूदाको ननक्तम्त सनहेरीबको चनुौनत र धक्तम्क ठूलै नथयो। 
सेनहरीबसँर् १८५,०००को सैननक शक्ति नथयो। तर ती सबै रातारातै अचम्म 
तररकाले मनव पगु्यो। त्यसकारण, सनहेरीबले केही र्नव सकेन। उनी आफ्नो 
देश र्ा घर फके। त्यहाँ उनले आफ्नै मतृ्यकुो सामना र्रे (यसबारे यशैयाले 
र्ररएको भवर्यर्ाणी यशैया ३७:७-३८मा उल्लेख र्ररएको छ। 

    "अनभमानी, स्रे्च्छाचारी र घमण्डी अश्शूरमानथ वहबू्रहरूको परमेश् र्रले 
क्तजत् नभुएको नथयो। यहूदाका र्ररपरर रहेका देशहरूको साम ुयहोर्ालाई र्नुवपने 
सम्मान र इज्जत देखाइएको नथयो। यरशलेमका जनताहरूको हृदय पवर्त्र 
उल्लासले भररएको नथयो।"-एलेन जी ह्वाइि, प्रोफेिस एण्ड वकङ्गस , प.ृ 
३६१बाि रूपान्तररत। यो पनन थाहा पाउन ु जररी छ वक यदद सनहेरीबले 
यरशलेमलाई क्तजतेको भए उनले यहूदाका माननसहरूलाई यस्तरी त्यहाँबाि 
ननकाल्थे वक नतनीहरूको अक्तस्तत्र् र पवहचान नै रहने नथएन। उत्तरी 
इस्राएलको र्नत त्यस्तै भएको नथयो। यदद एक उल्लेखनीय दृवष्टकोणले हेने हो 
भने सनहेरीबले यहूदी बशँ नै यस्तरी सखाप पाथे वक त्यस जानतबाि मसीहको 
जन्म हनुे नथएन। ती यहूदीहरूको कथा त्यही ँ अन्त्य हनुे नथयो। तर 
परमेश् र्रले आशालाई जीवर्तै राख् नभुएको नथयो। 

     यदद बाइबललाई वर्श् र्ास नर्ने र्ा बाइबलका परमेश् र्रलाई वर्श् र्ास 
नर्ने कसैले यो प्रश् न सोध्यो भने तपाईँले कसरी जर्ाफ ददनहुनु्छ: के 
अश्शूरका सेनाहरू अश्शूरमै जन्मेको कारणले नतनीहरूको आमहत्या हनु ुउक्तचत 
नथयो त? परमेश् र्रले चाल्नभुएको कदमलाई तपाईँले व्यक्तिर्तरपमा कसरी 
बझु्नभुएको छ? 

 

५. नबरामीमा र सम्पन्नतामा (यशैया ३८,३९) 

        यशैया ३८ र ३९ (२ राजा २०)मा वर्शेष घट्नाहरूको वर्र्रण 
उल्लेख र्ररएको छ। ती घट्नाहरू परमेश् र्रले हेकक्तजयालाई सेनहेरीबबाि 
उद्धार र्नुवभन्दा ठीक अर्ानड भएका नथए। त्यसबेला यशैया ३७ ( २ राजा 
१९)मा क्तचत्रण र्ररएको अनसुार यहूदाको उद्धार र्ररएको नथएन। त्यसबेला 
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यशैया ३८:५,६ र २ राजा २०:६ अनसुार यहूदाले अश्शूर देशबाि हनुे 
आक्रमणको त्रास भइरहेको नथयो। 

    "हेजवकयाको मतृ्य ु र यरशलेमको पतन ल्याउन शैतान प्रयत् नशील 
नथयो। यदद हेजवकयालाई पन्छाइयो भने उनले यहूदामा ल्याउने सधुारको 
प्रयत् न रोवकन्थ्यो र यरशलेमको पतन ननश् चय हनु्थ्यो। त्यसले र्दाव शैतानको 
प्रयास सफल हनु्थ्यो।"-द एसडीए बाइबल कमेन्िरी, ठेली, ४, प.ृ २४०बाि 
रूपान्तररत। 

   मानथ व्यि र्ररएको कुराले परमेश् र्रका जनहरूको ननक्तम्त असल 
नेततृ्र् हनुपुने वकन जररत छ भनेर हामीलाई बताउँछ? 

    हेजवकया असाध्यै नबरामी परेका नथए। आफूलाई ननको पानव उनले 
परमेश् र्रप्रनत ठूलो नबक्तन्तभाऊ र्रेका नथए। उनको प्राथवना परमेश् र्रले 
सनु्नुभएको नथयो र त्यसको जर्ाफमा उनलाई ननको पानुवभएको नथयो।  
परमेश् र्रप्रनत हेजवकयाको आस्थालाई अनमुोदन र्नव उहालेँ कस्तो क्तचन्ह र्ा 
शङ्केत ददनभुएको नथयो? हेनुवहोस , "१ ती ददनमा वहजवकया नबरामी भएर मनै 
लार्ेका नथए। आमोजका छोरा अर्मर्िा यशैया नतनीकहा ँ आएर भने, 
“परमप्रभ ुयही भन् नहुनु् छ: नतम्रो घरलाई ठीकठाक पार   , वकनभने नतमी मनेछौ। 
नतमी ननको हनुेछैनौ।”  २ तब वहजवकयाले नभत्तानतर फकेर परमप्रभलुाई 
प्राथवना चढाए, ३ “हे परमप्रभ,ु सम् झना राख् नहुोस  , म तपाईंको सामनु् ने कस् तो 
वर्श् र्ास र सम् पूणव हृदयको भक्तिसाथ वहँडे़को छु, र तपाईंको दृक्त िमा जे असल 
छ त् यो र्रेको छु।” अनन वहजवकया धरुधरु रोए।  ४ यशैया बीचको 
चोकबाि बावहर जान अक्तघ परमप्रभकुो यो र्चन नतनीकहा ँआयो: ५ “फकेर 
मेरो प्रजाको अर्रु्ालाई भन  , ‘नतम्रो पखुाव दाऊदका परमप्रभ ु परमेश् र्र यसो 
भन् नहुनु् छ: मैले नतम्रो प्राथवना सनुें र नतम्रो आसँ ु देखें। म नतमीलाई ननको 
पानेछु। आजको तेस्रो ददन नतमी परमप्रभकुो मक्तन् दरमा जानछेौ। ६ म नतम्रो 
आय ुअरू पन् र र्षव बढाइददनेछु। अनन नतमीलाई र यस सहरलाई अश् शूरको 
राजाको हातबाि छुिाउनेछु। मेरो आफ् नै खानतर र मेरो दास दाऊदको खानतर 
म यस सहरको रिा र्नेछु’।”  ७ तब यशैयाले भने, “नेभाराको लेप बनाएर 
लर्ाउनू।” नतनीहरूले त् यसै र्रे, र त् यो नतनको वपलोमा लर्ाइददए र नतनी 
ननको भए। ८ वहजवकयाले यशैयालाई सोधेका नथए, “म ननको हनुेछु र तेस्रो 
ददनमा परमप्रभकुो भर्नमा जानछुे भनी परमप्रभलेु मलाई के क्तचन् ह ददनहुनुेछ?”  

९ यशैयाले जर्ाफ ददए, “तपाईंलाई परमप्रभकुो क्तचन् ह यही हनुेछ, वक परमप्रभलेु 
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जे प्रनतज्ञा र्नुवभएको छ त् यो काम हनुेछ। घामको छाया दश कदम अनर् 
सरोस  , वक दश कदम पनछ सरोस  ?  १० वहजवकयाले भने, “घामको छाया दश 
कदम अनर् सनुव त सक्तजलो छ। त् यो दश कदम पनछ सरोस  ।”  ११ तब 
यशैया अर्मर्िाले परमप्रभमुा पकुारा र्रे, र परमप्रभलेु आहाजको नसँढीमा 
छाया दश कदम पनछ साररददनभुयो।" (२ राजाहरू २०:१-११) र "६ म 
नतमीलाई र यस सहरलाई अश् शूरका राजाको हातबाि छुिकारा ददनेछु। म 
यस सहरको रिा र्नेछु।   

“ ‘परमप्रभ ुआफैले प्रनतज्ञा र्नुवभएको कुरो र्नुवहनुेछ भन् ने परमप्रभकुो 
क्तचन् ह नतमीलाई यो हनुेछ: ८ आहाजको नसँढीमा घामको छाया, जो तल 
र्इसकेको छ, म दश खटु वकला पनछ सानेछु’।” यसैले घामको छाया तलनतर 
र्एको भए तापनन दश खटु वकला पनछ सर् यो।" (यशैया ३८:६-८)।  

     त्यसपनछ हेजवकयाको प्रनतवक्रया "९ नबरामी परेर ननको भएपनछ 
यहूदाका राजा वहजवकयाले लेखेका कुरा: १० मैले भनें, “के मेरो आयकुो मस् त 
जर्ानीमा नै मतृ् यकुो ढोकानभत्र जानपुने र मेरो आयकुो शेष भार् हरण हनुे?” 

११ मैले भनें, “म परमप्रभलुाई फेरर देख् नेछैनँ, जीवर्तहरूको देशमा परमप्रभलुाई 
म देख् नेछैन।ँ मानर्-जानतलाई म अब देख् नेछैन,ँ न त संसारमा अवहले 
बस् नहेरूसँर् म हनुेछु। १२ र्ोठालाको पालझैँ मेरो घर भत् काएर मबाि खोसी 
लनर्यो। जलुाहाले लरु्ा बेहेरेझैँ मैले मेरो जीर्न बेहेरेको छु, र उहालेँ मलाई 
तानबाि काविददनभुएको छ। ददन र रातभररमा नै तपाईंले मेरो अन् त 
र्राइददनभुयो। १३ नबहानसम् म म धैयवसाथ पक्तखवबसें। तर नसंहले झैँ उहालेँ 
मेरा सबै हड्डी भाचँ् नभुयो। ददन र रातभररमा नै तपाईंले मेरो अन् त 
र्राइददनभुयो। १४ र्ौँथलीझैँ र्ा साररका चराझैँ म क्तचरनबर र्थेंर  । ढुकुरझैँ 
वर्लाप र्थेंर  , मानथनतर हेदाव-हेदाव मेरा आखँा िट्टाइसके। हे परमप्रभ,ु म द:ुखमा 
परेको छु। तपाईं मलाई सहायता र्नुवहोस  ।”  १५ तर म अब के भन् न सक् छु 
र? उहा ँमनसत बोल् नभुयो, र उहालेँ नै यो र्नुवभयो। मेरो प्राणको यो सतुावको 
कारण म मेरो सारा जीर्नभरर नै नम्र भएर वहँड नेछु। १६ हे परमप्रभ,ु यी नै 
कुराद्वारा माननसहरू क्तजउँछन  , र मेरो आत् माले पनन नतनमा नै जीर्न पाउँछ। 
तपाईंले मलाई स् र्स् थ पानुवभयो, र मलाई बाचँ् न ददनभुयो। १७ ननश् चय नै मेरो 
भलाइको ननक्तम् त मैले यस् तो रे्दना सहनपुर् यो। तपाईंले मलाई प्रमे र्रेर 
वर्नाशको खाड़लबाि जोर्ाउनभुयो। तपाईंले मेरा सबै पाप आफ् नै पनछक्तल् तर 
राख् नभुयो। १८ पातालले तपाईंको प्रशंसा र्नव सक् दैन। मतृ् यलेु तपाईंको 
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प्रशंसा र्नव सक् दैन। खाड़लमा जानेहरूले तपाईंका वर्श् र्स् तताको आशा र्नव 
सक् दैनन  । १९ जीवर्त, जीवर्तले मात्र तपाईंको प्रशंसा र्छव, जसरी आज म 
र्रररहेछु। बाबहुरूले आफ् ना छोराछोरीहरूलाई तपाईंको वर्श् र्स् तताको 
वर्षयमा र्णवन र्छवन  । २० परमप्रभलेु मलाई उद्धार र्नुवहनुेछ, र हामी आफ् ना 
जीर्नभरर परमप्रभकुो मक्तन् दरमा तार-बाजाहरूनसत भजन र्ाउनेछौं। २१ 
यशैयाले यसो भनेका नथए, “नेभाराको लेप बनाएर वहजवकयाको वपलोमा 
लर्ाइदेओ, र नतनी ननको हनुेछन  ।”  २२ वहजवकयाले यसो भनेर सोधेका नथए, 

“म परमप्रभकुो मक्तन् दरमा जानेछु भन् न ेक्तचन् ह के हनुेछ?”  (यशैया ३८:९-२२)।   

    परमेश् र्रले प्रदान र्नुवहनुे क्तचन्हहरूलाई राजा आहाजले अस्र्ीकार र्दाव 
(यशैया ७) अश्शूरको हातबाि खतरा उत्पन्ने र्ने घट्नाहरू उनले ननम्त्याएको 
नथयो। अब उनको छोरो हेजवकयाले परमेश् र्रसँर् क्तचन्ह माग्नभुएको नथयो (२ 
राजा २०:८)। उनको वपताले ल्याएको सङ्किको सामना र्नव शक्तिसम्पन्न 
र्राउन परमेश् र्र अक्तघ सनुवभएको नथयो। घाम झलु्कन पनछ पाने भन्ने कुरो त 
केर्ल आश् चयव कामलेमात्र हनुसक्थ्यो। 

   बेनबलोनका वर्द्वानहरूले आकाश मण्डलका ग्रहहरूको चाल अध्ययन 
र्थे र नतनीहरूको र्नतलाई ठीकसँर् लेखजोखा राख्थे। त्यसले र्दाव सूयवको 
अनौठो चाल देखेर ती वर्द्वानहरू अचम्म मानेका नथए र त्यसको कारण के 
होला भनेर सोच्दै नथए। यसै समयमा बेनबलोनका राजा मरोदकबलदानले 
आफ्ना राजदूतहरूलाई यहूदामा पठाउन ु कुनै संयोर्को कुरो नथएन। 
हेजवकयाको चङ्गाइसँर् सूयवको अचम्मको चालको सम्बन्ध भएको ती 
बेनबलोनका वर्द्वानहरूले थाहा पाएका नथए। 

   अब हामीलाई थाहा छ परमेश् र्रले यो वर्शेष क्तचन्ह वकन चनु्नुभयो। 
जसरी पूर्वबाि ज्ञानी माननसहरूलाई बेथलहममा चक्तम्कएको तारालाई पछ्याउँदै 
ल्याइएका नथए त्यसरी नै सूयवको र्नतलाई प्रयोर् र्रेर बेनबलोनका 
माननसहरूलाई यहूदामा ल्याइएको नथयो। यो समय ती माननसहरूले सत्य 
परमेश् र्रको बारेमा जान्ने अत्यन्तै उल्लेखनीय अर्सर नथयो। बेनबलोनका राजा 
मरोदकबलदान अश्शूरबाि स्र्तन्त्र हनु आफ्नो जीर्नभरर लारे्का नथए। 
उनको ननक्तम्त शिशाली राष्ट्रको सहयोर्को आर्श्यकता नथयो। त्यसैकारण 
उनले हेजवकयासँर् सम्पकव  राख् ने उनको ननयत नथयो। यदद हेजवकयाको 
अनरुोधले सूयव आफै पनछ हट्यो भने उनले अश्शूरलाई के मात्र र्नव सक्थ्यो 
होला? 
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    जब ती बेनबलोनका राजदूतहरू हेजवकयाकहा ँआए तब परमेश् र्रको 
मवहमा र्ने र बेनबलोनीहरूलाई उहानँतर ध्यान पठाउने सनुौलो अर्सर राजाले 
र्मुाए। त्यसको असर के भएको नथयो त? परमेश् र्रको ननक्तम्त र्र्ाही र्ा 
साछी हनुकुो सट्टा राजा हेजवकयाले आफ्नै धनदौलत देखाएर आफ्नो र्ौरब, 
यश र सान देखाए। त्यसबाि हामीले के पाठ नसक्नपुदवछ? हेनुवहोस  यशैया 
३९ "१ त् यस बेला बेनबलोनका राजा बलदानका छोरा मरोदकबलदानले 
वहजवकयाकहा ँ क्तचट्ठी र सौर्ातका साथमा राजदूतहरू पठाए। उनले नतनी 
नबरामी भएर फेरर ननको भएका छन   भन् न े सनुेका नथए। २ वहजवकयाले ती 
राजदूतहरूलाई सहषव स् र्ार्त र्रे, र उनीहरूलाई आफ् नो भण् डारका सनु, चाँदी, 
मसलाहरू, सरु्क्तन् धत तेलहरू, आफ् ना सारा हनतयार-र्हृ र आफ् नो कोषमा भएका 
सबै सामानहरू देखाइददए। आफ् नो महल र आफ् नो राज् यमा नतनले 
उनीहरूलाई नदेखाएको कुनै पनन थोक नथएन। ३ तब यशैया अर्मर्िा 
वहजवकया राजाकहा ँआएर भने, “ती माननसहरूले के भने, र उनीहरू कहाबँाि 
आएका नथए?” वहजवकयाले भने, “उनीहरू िाढा देश बेनबलोनबाि मकहा ँ
आएका नथए।”  ४ अर्मर्िाले सोधे, “उनीहरूले तपाईंको दरबारमा के-के 
देखे?” वहजवकयाले भने, “उनीहरूले मेरो दरबारमा भएका सारा चीजहरू देखे। 
मेरो भण् डारमा मैले उनीहरूलाई नदेखाएको कुरा केही छैन।”  ५ तब यशैयाले 
वहजवकयालाई भने, “सर्वशक्तिमान   परमप्रभकुो र्चन सनु् नहुोस  : ६ त् यो समय 
ननश् चय नै आउनेछ, जब नतम्रो दरबारमा भएका नतम्रा पखुावहरूले आजको 
ददनसम् म सञ् चय र्रेका सबै थोक बेनबलोनमा लनर्नेछन  , केही पनन छोनड़नेछैन, 

परमप्रभ ुभन् नहुनु् छ। ७ नतम्रा कनतपय सन् तान, जक्तन् मएका नतम्रा रर्त र मास ु
त् यहा ँ कैदमा लनर्नेछन  , र नतनीहरू बेनबलोनका राजाको महलमा नपुंसक 
बन् नछेन  ।”  ८ वहजवकयाले जर्ाफ ददए, “तपाईंले भन् नभुएको परमप्रभकुो र्चन 
असलै छ।” वकनवक नतनले वर्चार र्रे, “मेरो जीर्नकालभरर त शाक्तन् त र सरुिा 
हनुेछ।”  (यशैया ३९)।  

 

उपसंहार: 
थप जानकारी: "केर्ल परमेश् र्रको नसधै हस्तिेपद्वारामातै्र सूयवको सईु दस 
नडग्री पछानड हट्न सक्थ्यो। परमेश् र्रले राजा हेजवकयाको प्राथवना सनु्नुभयो भन्ने 
त्यो क्तचन्ह र्ा प्रमाण नथयो। त्यसै अनसुार 'अर्मर्िाले परमेश् र्रसँर् ठूलो 
स्र्रले घामलाई पछानड फकावउन प्राथवना र्रे। परमेश् र्रले घामको छायाँलाई 
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दश नडग्री पछानड पानुवभयो। आहाजले बनाएको घाम नाप्ने सईुमा त्यो 
देक्तखएको नथयो (७ “ ‘परमप्रभ ुआफैले प्रनतज्ञा र्नुवभएको कुरो र्नुवहनुेछ भन् ने 
परमप्रभकुो क्तचन् ह नतमीलाई यो हनुेछ: ८ आहाजको नसँढीमा घामको छाया, जो 
तल र्इसकेको छ, म दश खटु वकला पनछ सानेछु’।” यसैले घामको छाया 
तलनतर र्एको भए तापनन दश खटु वकला पनछ सर् यो' यशैया ३८:७-८)-एलेन 
जी ह्वाइि, प्रोफेिस एण्ड वकङ्गस, प.ृ ३४२बाि रूपान्तररत। 

   "जब िाढा देशबाि आएका राजाका दूतहरू हेजवकयाकहाँ आइपरेु् 
तब उनलाई जीवर्त परमेश् र्रको प्रशंसा र र्णुर्ाण र्ने अर्सर नमलेको नथयो। 
परमेश् र्रको बारेमा सनुाउने त्यो अर्सर उनलाई सक्तजलैसँर् नमलेको नथयो। 
सारा सवृष्टका मानलक र सारा सवृष्टलाई सम्हाल्नहुनुे परमेश् र्र र क्तजउने सबै 
आशा चक् नाचरु भएपनछ परमेश् र्रले उहाँलाई कसरी नयाँ जीर्न ददनभुयो-
आफूलाई चङ्गाइ र्नुवहनुे परमेश् र्रको सानछ भएको ती पाहनुाहरूलाई उनले 
सनुाउन सक्थे।... 
   "तर राजा हेजवकयामानथ आफ्नो राजकीय सम्मान, र्ौरब र यशको 
अनभमान र फुस्रो घमण्डको घोडा सर्ार भयो। परमेश् र्रले आफ्ना जनहरूलाई 
धनदौलत ददएर सम्पन्न र्नुवभएको नथयो तर राजा हेजवकयाले आफू कनत न 
कनत धनी छु भनेर आखँाले लोभ्याउने खालका धनका भण्डारहरू ती 
पाहनुाहरूलाई देखाए। भननन्छ "वहजवकयाले ती राजदूतहरूलाई सहषव स् र्ार्त 
र्रे, र उनीहरूलाई आफ् नो भण् डारका सनु, चाँदी, मसलाहरू, सरु्क्तन् धत तेलहरू, 

आफ् ना सारा हनतयार-र्हृ र आफ् नो कोषमा भएका सबै सामानहरू देखाइददए। 
आफ् नो महल र आफ् नो राज् यमा नतनले उनीहरूलाई नदेखाएको कुनै पनन थोक 
नथएन।' यशैया ३९:२। परमेश् र्रको मवहमा देखाउन त होइन तर आफू कनत 
महान  छु भनेर देखाउन ती वर्देशी राजकुमारहरूलाई ती खजानाहरू राजा 
हेजवकयाले देखाएका नथए।"-प.ृ ३४४,३४५बाि रूपान्तररत। 

 

क्तचन्तनमनन: 
अ.    अश्शूर देशका राजाका अनधकारीहरू जस्तै शैतान पनन कस्तो 

हनुसक्छ? तपाईँले पाप र्र् यो भनेर सनुाउँदा के उसले सबै सत्य 
कुरा नै र्छव र? हेनुवहोस , जकररया ३:१ "तब उहालेँ प्रधान पूजाहारी 
यहोशूलाई परमप्रभकुा दूतको सामनु् ने उनभरहेका र शैतान नतनको 
वर्रोध र्नवलाई नतनको दावहने हातनतर उनभरहेको मलाई 
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देखाउनभुयो।" परमेश् र्रले कसरी जर्ाफ ददनहुनु्छ? हेनुवहोस  
जकररया ३:२-५ "२ परमप्रभलेु शैतानलाई भन् नभुयो “ए शैतान, 

परमप्रभलेु तँलाई हकारून  । यरूशलेमलाई चनु् नहुनुे परमप्रभलेु तँलाई 
हकारून  ! के यो माननस आर्ोबाि ननकानलएको अर्लु् िो होइन र?” ३ 
अब यहोशूचावहँ स् र्र्वदूतको अनर् फोहोर लरु्ा लर्ाएर उभेका नथए। 
४ तब ती स् र्र्वदूतले आफ् नो सामनु् ने उनभरहनेहरूलाई भने, “त् यसको 
फोहोर लरु्ाहरू फुकानलदेओ।” तब नतनले यहोशूलाई भने, “हेर, मैले 
नतम्रा पाप दूर र्ररददए,ँ र म नतमीलाई दामी-दामी लरु्ा 
लर्ाइददनेछु।” ५ तब मैले भनें, “नतनको क्तशरमा एउिा सफा फेिा 
लर्ाइदेऊ।”यसैले नतनीहरूले नतनलाई एउिा सफा फेिा र लरु्ा 
लर्ाइददए, र परमप्रभकुा स् र्र्वदूत नक्तजक उनभरहेका नथए।" शैतान र्ा 
उसका मानर्ीय दूतहरूले नै वकन नहनु  जब हामीलाई अनेकौँ 
दोषहरू लर्ाउँछन  भने नतनीहरूबाि सरुक्तित हनुे केर्ल एउिामात्र 
हाम्रो लानर् आशा के छ? हेनुवहोस , रोमी ८:१ "यसकारण अब ख्री ि 
येशूमा भएकाहरूलाई दण् डको आज्ञा छैन।"  

आ.   जब तपाईँलाई परमेश् र्रले िमा ददनभुएर थाहै पाएतापनन शैतानले 
तपाईँलाई दोष लर्ाउन छोड्छ र? हेनुवहोस , प्रकाश १२:१० "तब 
मैले स् र्र्वमा यसो भननरहेको एउिा ठूलो आर्ाज सनुें, “अब हाम्रा 
परमेश् र्रको मकु्ति, शक्ति, राज् य र उहाकँा ख्री िको अनधकार आएको 
छ। वकनवक हाम्रा भाइहरूलाई दोष लर्ाउने, जसले हाम्रा 
परमेश् र्रको सामनु् ने नतनीहरूलाई ददनरात दोष लर्ाउँछ, त् यो तल 
फ् यावँकएको छ।" तपाईँलाई परमेश् र्रले तपाईँको पाप िमा र्नुवभयो 
भनेर थाहा पाएपनछ पनन तपाईँको पापले र्दाव तपाईँ उसको चङ्गलुमै 
छ भनेर तपाईँलाई हरेस ख्र्ाउने उसको रणनीत कस्तो छ? हेनुवहोस , 
व्यर्स्था १९:१५-२१ "१५ कसैको दोष र्ा अपराधमा एउिा मात्र 
सािीको बयानको आधारमा कसैलाई दण् ड नददनू। दईु र्ा तीन 
सािीको बयानद्वारा मात्र अनभयोर् कायम र्नव सवकन् छ। १६ 
कसैमानथ दोषारोपण र्नव कोही दु ि माननस खड़ा भयो भने, १७ र्ादी 
र प्रनतर्ादी दरैु् तत् कालीन पूजाहारी र न् यायकतावहरूका सामनु् ने 
परमप्रभकुो अनर् आउनपुछव। १८ तब न् यायकतावहरूले नतनीहरूलाई 
राम्ररी केरकार र्नुवपछव। यदद सािी झूिो रहेछ र आफ् नो भाइको 
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वर्रद्धमा झूिो बयान ददएको रहेछ भने, १९ त् यसले आफ् नो भाइमानथ 
जे र्ने वर्चार र्रेको नथयो त् यसलाई त् यसै र्नूव। नतमीहरूले आफ् नो 
मध् यबाि खराबीलाई हिाउनपुछव। २० यो सनुेर अरूहरू 
डराउनेछन  । त् यसपनछ नतमीहरूका बीचमा यस् तो खराबी कवहले 
हनुेछैन। २१ नतमीहरूले नविठ्याउनू। ज् यानको सािो ज् यान, 

आखँाको सािो आखँा, दाँतको सािो दातँ, हातको सािो हात र र्ोड़ाको 
सािो र्ोड़ा हनुेछ" (झठुा आरोप र दषु्ट साछीहरू खडा र्रेर अरूलाई 
खसाल्ने बानी)।  

 

साराँश: परमेश् र्रलाई वर्श् र्ास र्ने राजाको क्रन्धन सनुेर उहाँले उहाँका 
जाहरूलाई उद्धार र्नुवभएको नथयो र उहाँ को हनुहुनु्छ भनेर देखाउनभुएको 
नथयो: इस्राएलको र्ास्तवर्क सबवशक्तिमान राजा परमेश् र्र नै हनुहुनु्छ। यस 
संसारको भवर्यलाई उहाँले नै सम्हाल्नहुनु्छ। आफ्ना जनहरूलाई नाश र्नव 
प्रयास र्नेहरूलाई उहाँले नै नाश र्नुवहनुेछ र माननसहरू जनतसकैु बेनबलोनीय 
प्ररृ्क्तत्तका भएर पतन भएपनन यदद उहाँका मार्वहरूमा चले भने नतनीहरू उहाँका 
जनहरू हनुे अर्सर उपलब्ध र्राउनहुनु्छ। 
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कथा ७ 

चचव जान स्कूल नजान े

येनलना, १६, रस 

 

    एघार र्षवकी यनलना रसको नडनमट्रोभग्राड स्कूलबाि एक शननबार 
ददउँसो घर फवकव न्दै नथइन । त्यसबेला उनले अचानक सक्तम्झन  वक शननबार त 
उनी चचव जाने र्नथवन । उनी चचव नर्एको धेरै समय भएको नथयो र त्यस ददन 
चचवको बारेमा उनले वकन सोक्तचरहेकी नछन  भन्ने कुरामा थाहा भएन। तर 
उनको मनमा चचव जान े अचानक इच्छा भयो। उनले आफ्नो आमालाई 
मोबाइलबाि फोन र्ररन । "आमा, हामी साबथमा चचव जाने र्थ्यौँ, के 
तपाईँलाई थाहा छ? अवहले के म चचव जान सक्छु?" उनले सोनधन । "नतमी 
जान सक्छौ। मलाई सोध्नपुनन पदैन" आमाले जर्ाफ ददइन । 

   एनलना प्रबचनको समयमा चचवमा आइपनुर्न । उनी चचवमा 
पछानडपक्तत्तको मेचमा बनसन । त्यसपनछ उनले आफ्नो परुाना साबथस्कूलको 
र्रुमालाई देक्तखन । "फेरर आउन"ु उनले भननन । यनलना मसु्सकु् क हाँनसन । 
उनी चचवमा फेर फवकव न ुचाहेकी नथइन । 

   जब यनलना सानै नथइन  उनका बाब ु र आमा छुिेका नथए। 
नतनीहरूले उनलाई पाँचर्षव नहञु् जेल चचवमा लैजाने र्थे। अनन चचवमा एक 
आपसमा भेट्न मन नपराएको हनुाले चचव न ैजान छोडे। अनन एनलना सरकारी 
स्कूलमा र्इन  जहाँ सोमबारदेक्तख शननबार क्लास लाग्थ्यो। 

   अको साबथ स्कूल सवकनेनबक्तत्तक् कै यनलना तरुन्तै चचवमा र्इन । 
उनले प्रर्चन बझु्न सकेकी नथइनन  तर बझु्न त कोक्तशश र्ररन । उनलाई चचव 
जान मनपथ्यो वकनकी चचवमा सानैदेक्तख परमेश् र्रको आराधना र्थी। चचवमा 
अरूहरू केिाकेिीहरूसँर् रहन उनी मनपराउँनथन । केही समयपनछ चचव 
जानको लानर् उनी शननबार स्कूल नजान थानलन । एक मवहनापनछ उनले 
आफ्नी दददी ओकासनालाई पनन चचवमा सँरै् जान अनरुोध र्ररन । दददी १३ 
र्षवकी नथइन । उनले पनन हनु्छ भननन । नतनीहरूसँर्सँरै् शननबार स्कूल 
नर्इकन चचव जान थाले। दददी बवहनी चचव जान थालेकोले आमा पनन 
नतनीहरूसँर् चचव जान थानलन। केही समयपनछ केही केिाकेिीहरू नतनीहरूको 
आमाबाबसुँरै् अन्त सरे। अरू केिाकेिीहरू चचवमा आउन छोडे। अनन 
एनलनकी आमा पनन चचव जान छोनडन । त्यसपनछ यनलना पनन प्रत्येक साबथ 
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चचव जान छोनडन । एक साबथ एक जना चचवको वर्श् र्ासीले एनलना चचवमा 
आउन छोडेकी थाहा पाइन । उनले एनलनालाई भेिेर चचवमा साउण्ड नमलाउन 
सहयोर् र्नव अनरुोध र्र् यो। उनले हनु्छ भन्यो। अब उनी चचवमा जानै पने 
भयो वकनवक चचवका सदस्यहरूलाई उनको आर्श्यकता भएको नथयो। जब 
उनी चचव र्इन  उनले बाइबल पनन पढ्न थानलन  र एलेन जी ह्वाइिका 
पसु्तकहरू पनन पढ्न थानलन । उनलाई "द ग्रिे कन्त्रोभसी" वकताब वर्शेष 
र्रेर मन परेको नथयो। यनलनाले साबथ स्कूलमा जानेर्रेकी र मन पराएकी 
आमाले देक्तखन । एनलनाले चचवका ठूला वर्श् र्ासीहरूलाई साथी बनाएको पनन 
आमाले देक्तखन । अनन उनी पनन फेरर चचवमा जान थानलन । प्रभभुोजपनछ 
आमाले यनलनालाई सोनधन  "यनलना के नतमी बक्तप् तस्मा नलन चाहन्छ्यौ?" 
यनलना आफै पनन बक्तप् तस्मा नलने कुरा सोक्तचरहेकी नथइन । आमाले सोध्ने 
नबक्तत्तक् कै एनलनाले आफ्नो हृदय येशूलाई ददन चाहेको भननन । एनलनाले 
बक्तप् तस्माको क्लास नलन थानलन  र पनछ बक्तप् तस्मा पनन नलइन । बक्तप् तस्मा ददने 
पानी ट्याङ्कीको पानी धेरै क्तचसो नथयो। तर जब उनी ट्याड्कीबाि बावहर 
आइन  उनको हृदय न्यानो आनन्दले भररएको नथयो। उनको जीर्नमा उनले 
अत्यन्तै उत्तम ननणवय र्रेकी नथइन । उनले आफ्नो हृदय येशूलाई समु्पेकी 
नथइन । 

   एनलनाले शननबार स्कूलमा फेरर कवहल्यै पनन र्इनन । एनलनाकी 
आमाले स्कूलको वप्रक्तन्सपललाई एनलना शननबार स्कूल नर्इकन चचव जान 
अनमुनत माग्दै पत्र लेक्तखन । एनलनाले त शननबार स्कूल जाननुपने अनमुनत 
पाइन  तर शननबारमा ददने होमर्कव चाही ँर्नुवपने भयो। किामा राम्रो हनु उनले 
मेहनत र्ररन । अवहले उनको लानर् शननबारको होमर्कव  र्नुव नपने भएको छ। 
एक र्षवपनछ उनले ६०० माइल र्ा १००० वकलोनमिर पर रहेको जाओस्की 
सेभेन्थ-डे एडभेक्तन्िस्ि स्कूलको बारेमा सनुनन  र त्यहाँ जान चावहन । त्यहाँ 
पढ्न उनको पैसा नथएन तर चचवको एकजना वर्श् र्ासीले उनलाई सहयोर् र्नव 
चासो देखायो। यो कथा लेख् दै र्दाव उनी १६ र्षवकी भएकी नछन  र एघार 
क्लासमा पढ्दै नछन । 

    "यस स्कूलमा पढ्न ु अत्यन्तै रमाइलो छ। र्रु र र्रुआमाहरू 
दयाल ु छन । मेरो पढाइमा नतनीहरूले सहायता र्छवन । शननबार क्लास 
नभएकोले मलाई धेरै खशुी लाग्छ" एनलनाले यस लेखकलाई सनुाइन । 

-आन््य ुमेकचेस्नी 
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