
1:1 i ए ा 1:8

ए ाको
पसु्तक

कोरसले कैिदहरूलाई फकर् नमा म त गरे
1 थम वषर्मा कोरेस फारस का राजा िथए। अगमव ा यिमर्याह ारा बो लएको

परम भकुो वचन पणूर् गनर्का िन म्त परम भलुे फारसका राजा कोरेसलाई उनको
राज्य भ र घोषणा गन रेणा िदन ु भयो। कोरेसले त्यो घोषणा लखेे अिन आफ्नो
राज्य को सबै स्थानमा पिढिदए। त्यसमा यो भिनएको िथयोः

2 “फारसका राजा कोरेस यो भन्नहुुन्छः
परम भ,ु स्वगर्का परमे रले पथृ्वीका सम्पणूर् राज्यहरू मलाई िदन ु भएको

छ, अिन उहाँले यहूदाका यरूशलमेमा उहाँको िन म्त एक म न्दर िनमार्ण गनर्
मलाई िनय ु गन ुर् भएको छ। 3उहाँका समस्त मािनसहरू मध्ये को ितमीहरूिसत
छन? ितनीहरूका परमे र ितनीहरूका साथ रहून।् अिन परम भ,ु इ ाएलका
परमे र, जो परमे र यरूशलमे रहनहुुन्छ र उहाँको म न्दर िनमार्ण गनर् यहूदाको
मािनसहरू यरूशलमेमा जान सक्छन।् 4जो यहूदाहरू ब े सबै भिूमहरूमा बस्छन ्
जो फिकर् एर आए ितनीहरूलाई सनु र चाँदी, सामा ी अिन पशहुरू इच्छा
अनसुारका भटेीहरू िदएर यरूशलमेमा परमे रको म न्दरको िन म्त सहायता
गरोस।्”
5 तब यहूदा अिन िबन्यािमन कुलका अगवुाहरू अिन पजूाहारीहरू र लवेीहरू

जानलाई तयार भए। त्यके लाई परमे रले यरूशलमेमा परम भु को म न्दर
िनमार्ण गनर् जानको िन म्त रेणा िदन ु भयो। 6 ितनीहरू का समस्त िछमकेीहरूले
चाँदी ारा िनिमर्त वस्तहुरू, सनु, माल-ताल अिन पश-ु ािणहरूको साथै मलु्यवान
भटेीहरू सिहत सबै िकिसमका स्वे च्छक अपर्णहरू दान गरेर ितनीहरूलाई सहयोग
गरे। 7 राजा कोरेसले परम भकुो म न्दरका ती भाँडा-व र्नहरू पिन ल्याए जो
नबकूदनसेरले यरूशलमेबाट लगकेा िथए। अिन आफ्ना दवेताहरू को म न्दरमा
राखकेा िथए। 8 फारसका राजा कोरेसले ती सामान कोषाध्यक्ष िम देयलाई
स ु म्पिदए। अिन िम देयले यहूदाका राजकुमार शशेबस्सरको िन म्त गन्ती ग रिदए।



1:9 ii ए ा 2:20

9यो ितनीहरूले परमे रको म न्दरमा ल्याएको सामानको िववरण िथयोः सनुका
बटुकाहरू30चाँदीका बटुकाहरू1,000 छुरीहरू29 10सनुका सानो बटुकाहरू
30 अन्य स-साना चाँदीका बटुकाहरू 410 अन्य भाडाहरू 1,000

11 त्यहाँ जम्मा 5,400 सनु अिन चाँदीका वस्तहुरू िथए। शशेबस्सरले यी सबै
चीज बीजहरू बाबलेवाट कैदीहरूलाई यरूशलमेमा ल्याउदँा ल्याएका िथए।

2
फिक आएका कैिदहरूको सचूी

1 त्यस दशेका यी मािनसहरू कैदबाट फकका िथए। जसलाई बाबलेका राजा
नबकूदनसेरले कैदी बनाएर बाबलेमा लगकेा िथए। ितनीहरू त्यके आफ्नै शहर
यरूशलमे अिन यहूदामा फिकर् ए। 2 यी मािनसहरू ती छुन जो यरूबाबले, यहेूअ,
नहमे्याह, सरायाह, रेलायाह, मोदर्कै, िबल्शान, िमस्पार, िबग्बै अिन रहूम बानाहरू
साथ फिकर् आएका िथए। इ ाएलको जाका परुूषहरूको सचूी यो होः

3 परोशका सन्तानहरू 2,172
4 शपत्याहका सन्तानहरू 372
5 आरहका सन्तानहरू 775
6 पहत-मोआबका सन्तानहरू यशेअूअिन योआब प रवारबाट 2,812
7 एलामका सन्तानहरू 1,254
8 ज ू का सन्तानहरू 945
9 जक्कैका सन्तानहरू 760
10 बानीका सन्तानहरू 642
11 बबेकैा सन्तानहरू 623
12 अज्गादका सन्तानहरू 1,222
13 अदोनीकामका सन्तानहरू 666
14 िबग्गकैा सन्तानहरू 2,056
15 आदीनका सन्तानहरू 454
16 आतरेका सन्तानहरू िहजिकयाका प रवारबाट 98
17 बजेकैा सन्तानहरू 323
18 योराका सन्तानहरू 112
19 हाशमूका सन्तानहरू 223
20 िगब्बारका सन्तानहरू 95
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21 बतेलहेमेका सन्तानहरू 123
22 नतोपाहका मािनसहरू 56
23 अनातोतका मािनसहरू 128
24 बते-अज्माबतेका मािनसहरू 42
25 िकयार्त-आरीम कपीरा अिन बरेोतका मािनसहरू 743
26 रामा अिन िगबा शहरका मािनसहरू 621
27 िमक्मासका मािनसहरू 122
28 बतेले अिन ऐका मािनसहरू 223
29 नबेोका मािनसहरू 52
30 मग्बीशका मािनसहरू 156
31 अक शहर एलाम का मािनसहरू 1,254
32 हारीम शहरका मािनसहरू 320
33 लोब, हादीद अिन ओनो का मािनसहरू 725
34 यरीहो का मािनसहरू 345
35 सनेाह शहरका मािनसहरू 3,630

36 यी पजूाहारीहरूः
यदायाहका सन्तानहरू योशअूका घरबाट 973
37 इम्मरेका सन्तानहरू 1,052
38 पहशरूका सन्तानहरू 1,247
39 हारीमका सन्तानहरू 1,017

40 लवेीहरूः
यशेअू अिन कदमीएलका होदिबयाहका सन्तानहरू 74

41 गायकहरूः
आसापका सन्तानहरू 128

42 म न्दरका ारपालहरूका सन्तानः
शल्लमू, आतरे, तल्मोन, अक्कूब, हतीता, अिन शोबकैा सन्तानहरू

43 ियनीहरू म न्दरका सवेकहरूः
सीहाका सन्तान, हसपूका सन्तान र तब्बाओतका सन्तानहरू।
44 केरोसका सन्तान, सीआका सन्तान र पादोनका सन्तानहरू।
45 लबानका सन्तान, हगाबाका सन्तान र अक्कूबका सन्तानहरू।
46 हागाबका सन्तान, शल्मकैा सन्तान र हानानका सन्तानहरू।
47 िगददूलेका सन्तान, गहरका सन्तान र रायाका सन्तानहरू।
48 रसीनका सन्तान, नकोदका सन्तान र गज्जामका सन्तानहरू।
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49 उज्जाका सन्तान, पासदेका सन्तान र बसेकैा सन्तानहरू।
50 अ ाका सन्तान, मिेनमका सन्तान र नोिपसीमका सन्तानहरू।
51 बक्बकूका सन्तान, हकूपाका सन्तान र हहुर्रका सन्तानहरू।
52 बस्लतूका सन्तान, महीदका सन्तान र हशार्का सन्तानहरू।
53 बक सका सन्तान, सीसराका सन्तान र तमेहका सन्तानहरू।
54 नसीहका सन्तान अिन हतीपाका सन्तानहरू।

55 सलुमेानका सवेकहरूका सन्तानहरूः
सोतकैा सन्तान र हस्सोपरेेतका सन्तान अिन परूदाका सन्तानहरू।
56 यालाका सन्तान, दक नका सन्तान र िगददूलेा सन्तानहरू
57शपत्याहका सन्तान, ह ीलका सन्तान र पोकरेत हसबायीमका सन्तान अिन

आमीका सन्तानहरू
58 समस्त म न्दरका सवेकहरू अिन सलुमेानका सवेकहरूको सखं्या 392

िथयो।
59 िनम्न ल खत मािनसहरू तले मलेह, तले हशार् करूब, आदान अिन एम्मरे
शहरहरूबाट यरूशलमेमा आएका हुन,् तर ितनीहरूका आफ्ना प रवार अिन छोरा-
छोरीहरू इ ाएलका िथए भनी माण िदन सकेनन।्

60 दलायाहका सन्तान, तोिबयाहका सन्तान, अिन नकोदका सन्तानहरू 652
िथए।

61 अिन पजूाहारीहरूका प रवारः
हबायाहका, सन्तानहरू, हक्कोसका सन्तान अिन बर्िजलकैा सन्तानबाट (एक

जसले िगलादी बर्िजलकैा छोरीलाई िववाह गरेका िथए, अिन
ितनीहरू कै नाउँ ारा सम्बोधन ग रथ्यो।)

62 यी मािनसहरूले ितनीहरूको प रवा रक इितहास खोजे तर ितनीहरूले पाउन
सकेनन।् यसकैारणले ितनीहरूले पजूाहरीिगरी हुनबाट अशु झैं िनका लिदए।
63 राज्यपालले ितनीहरूलाई भने िक जब सम्म ऊरीम अिन त ु म्मम उपयोग गनर्
सक्ने पजूाहारी त्यहाँ हुदँनै। कुनै पिन महापिव चीज ितनीहरूले खान सक्ने छैनन।्

64-65 जन समहुका ितनीहरूका सवेक सिेवकाहरू 7,337 परुूष सवेक अिन
ी सिेवकाहरू बाहके जम्मा 42,360 मािनसहरू िथए। अिन ितनीहरू िसत 200
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परुूष र ी गायक-गाियकाहरू पिन िथए। 66-67 ितनीहरूका। 736 घोडाहरू,
245 खच्चरहरू, 435 ऊँटहरू अिन 6,720 गधाहरू िथए।

68सन्तानका केिह अगवुाहरू, जब यरूशलमे मा परम भकुो म न्दरमा आइपगु।े
त्यो स्थानमा परमे र को म न्दरलाई पनुःिनर्मार्ण गनर् स्वचे्छाले भटेीहरू दान
गरे। 69 ितनीहरूको योग्यतानसुार ितनीहरूल,े यस कायर्का िन म्त कोष-भण्डारलाई
500 िकलो ाम सनु, 3,000 िकलो ाम चाँदी, अिन पजूाहारीको िनम्ती 100
अङ्ग व हरू िदए।

70 पजूाहारीहरू, लवेीहरू, केिह अन्य मािनसहरू, गवयैाहरू, ारपालहरू
अिन म न्दरका सवेकहरू आफ्ना शहरहरूमा बस्थे अिन सबै इ ाएलीहरू आफ्ना
शहरहरूमा बस्थ।े

3
वदेीको पनुर्स्थापना

1 जब सातौं महीना आयो अिन इ ाएलका मािनसहरू ितनीहरूको शहरहरूमा
िथए, समस्त मािनसहरू यरूशलमेमा एकै साथ भलेा भए। 2 योसादाकको छोरा
यशेअू अिन ितनका सगंी पजूाहारी र शालतीएलका छोरा यरूबाबले अिन ितनका
मािनसहरूले इ ाएलका परमे रको बदेी पनु िनमार्ण गनर् शरुू गरे, जसमा िक
ितनीहरूल,े परमे रका मािनस मोशाको िनदशनमा ले खए जस्तै गरी त्यसमा
होमब लहरूको ब लदान अपर्ण गनर् सकुन।्

3 ितनीहरूले त्यो वदेी त्यसको खास घडरेीमा िनमार्ण गरे िकनभने ितनीहरू
आफ्ना व रप रका मािनसहरूिसत डराएका िथए। अिन ितनीहरूले त्यसमा िवहान
बलेकुी दवुै पटक अपर्णहरू होमब लहरु अपर्ण गरे। 4 तब ितनीहरूले छा ो
बासको चाड िनयममा ले खए अनसुार मनाए। ितनीहरूले चाडको त्यके िदनको
िन म्त आवश्यक अनसुार ठीक सखं्यामा होमब ल अपर्ण गरे। 5 अिन त्यसपिछ
ितनीहरूले िनयिमत होमब लहरू र तोिकएका िदनमा परम भकुा तोिकएका सबै
पिव उत्सवका िन म्त अपर्णहरू चढाए। अिन ितनीहरूले परम भलुाई स्वचे्छाले
ब लदानहरू अपर्ण गरे। 6 सातौं मिहनाको पिहलोिदन परम भलुाई होमब ल
चढाउन शरुू गरे।

म न्दरको पनुःिनर्मार्ण
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7 य िप ितनीहरूले त्यसबलेा सम्म परम भकुो म न्दरको जग बसाएका
िथएनन।् तब ितनीहरूले (मािनसहरू जो फक आएका िथए) डकम हरूलाई
िसकम हरूलाई पसैा िदए भोजन, िपउने पदाथर् अिन भ ाक्षकेो तले सीदोन र सोरका
मािनसहरूलाई िदए जस ार ितनीहरूले लबानोन समु ारा योप्पामा दवेदारका
मढूाहरू ल्याउनछेन।् फारसका राजा कोरेसको अनमुित लएर यसो ग रयो।

8 दो ोवषर्को दो ो मिहनामा शालतीएलका छोरा यरूबाबले अिन योशादाकका
छोरा यशेअूले आफ्ना अन्य मािनसहरू, पजूाहारीहरू, लवेीहरू कैदबाट
यरूशलमेमा परम भकुो म न्दरमा आए पिछ यरूशलमे आउनहेरूले एकसाथ
काम शरुू गरे। 9 परम भकुो म न्दर िनमार्ण कायर्को िनरीक्षकको रूपमा काम
गनर्का िन म्त 20 वषर् अिधक उमरेका लवेीहरूलाई िनय ु गरे। यशेअू, ितनका
छोराहरू अिन ितनका दाज्य-ूभाइहरू, कदमीएल अिन ितनका छोराहरू (यहूदाका
सन्तानहरू) िबन्नईू होदिबयाहका छोराहरू अिन नातीहरू र ितनीहरूका भाइहरू-
लवेीहरूसगं परमे को म न्दरमा काम गनहरूको िनरक्षण गनर् सहमत भए। 10जब
िनमार्णक ार्हरूले परम भकुो म न्दरको जग बसाए तब पजूाहारीहरूले आफ्ना
िवशषे व लगाएर हातमा तरुही लए अिन लवेीहरूले आफ्ना झ्याम्टाहरूको साथ,
इ ाएलका राजा दाऊदको िनदश अनसुार परम भकुो स्तिुत गनर् आफ्नो स्थान हन
गरे। 11 आिन ितनीहरूले त्य ु र गीतहरू, स्तिुतगीत अिन परम भकुो स्तिुत गरे:

“िकनभन,े उहाँ भलो हुनहुुन्छ।
िकनभने इ ाएल ित उहाँको िव ासमय मे सदा-सवर्दा रिहरहन्छ।”

अिन समस्त मािनसहरू परम भकुो स्तिुत गनर् जोडले कराए, िकनभने परम भकुो
म न्दरको जग बसा लएको िथयो।

12 तर धरैे अगवुा पजूाहारीहरू, लवेीहरू अिन कुलका अगवुाहरू जसले
अिघको म न्दर दखेकेा िथए, ती रोए। 13 जब ितनीहरूले यो म न्दरको जग
बसा लएको दखे।े य िप धरैे खशुीले जोड सगँ कराए। यसथर् कसलैे पिन खशुीको
कराई अिन रूवाइको आवाज छु ाउन सकेनन।् िकनभने मािनसहरूले यित सा ो
हल्ला मच्चाइरहकेा िथए िक त्यो आवाज टाढा-टाढा सम्म सिुनन्थ्यो।

4
म न्दर पनुःिनर्मार्ण गरेकोमा श हुरूको िव ोह
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1-2 जब यहूदा अिन िबन्यामीनका श हुरूले सनुे िक कैदीहरूले परम भ,ु
इ ाएलका परमे रको म न्दर पनुःिनर्मार्ण गदछन।् ितनीहरू यरूबाबले, “कुलका
अगवुाहरू कहाँ आए। अिन ितनीहरूलाई भन।े हामीहरूलाई िनमार्ण गनर् र
ितमीहरूलाई सहायता गनर् दऊे, ितमीहरूले जस्तै हामी पिन ितमीहरूका परमे रको
ाथर्ना गछ अिन हामीहरू अश्शरूका राजा एसरहद ्दोनको समयदे ख ब लदान

अपर्ण ग ररहकेा छौं जसले हामीहरूलाई यहाँ ल्याए।”
3 तर यरूबाबले यशेअू अिन इ ाएल का अन्य कुलका अगवुाहरूले

ितनीहरूलाई भन,े “हा ो परमे रको म न्दर िनमार्ण गनर् हामीलाई ितमीहरूले
सहायता गन ुर्पदन। िकनभने फारसका राजा कोरेसले हामीलाई आदशे गन ुर् भए
अनसुार परम भ,ु इ ाएलका परमे रको िन म्त हामीले मा म न्दरको िनमार्ण गन
छौ।”

4 यस कारले ती व रप रका मािनसहरूले यहूदाका मािनसहरूलाई हतोत्साह
पारे अिन म न्दर िनमार्ण गनर् ितनीहरूलाई भयभीत तलु्याए। 5 फारसका राजा
कोरेसको समयभ र, राजा दाराले शासन नगरे सम्म ती यहूदी मािनसहरू।

6 अहासरूसको शासनकालको शरुूमा ितनीहरूले यहूदा अिन यरूशलमेमा ब े
यहूदीहरूको िवरू एउटा अिभयोग प लखेरे पठाए।

यरूशलमे पनुःिनर्माणर् गरेकोमा श हुरूको िवरू
7 अिन आटर्-जारसजे* समयमा िब ाम, िम दात, ताबले अिन आफ्ना अन्य

सहयोगीहरूले फारसका राजा आटर्-जारसजेलाई कागजमा लखेकेो प आरामी
लिपमा† िथयो, अिन अरामी भाषामा नै अनवुाद ग रएको िथयो।
8 उच्च आयु रहूम, अिन िशम्श,ै सिचवले यरूशलमेको िवरू राजा आटर्-

जारसजेलाई एक प यसरी लखेःे
9 उच्च आयु रहूम अिन िशम्शै सिचव र ितिनहरूका अन्य सहयोिगहरू,
न्यायधीशहरू, आयु हरू, फारसीहरू, एरेकहरू, बाबले अिन शशूनका
मािनसहरू अथवा एलामीहरू अिन अन्य मािनसहरू जसलाई महान अिन
ख्यात अस्सरूबिनपालले ितनीहरूका दशेबाट िनकालकेा िथए। 10 अिन

* 4:7: -जरासजे फारस का राजा जसले ायः 485–465 ी.प.ूमा शासन गथ। ितनी जजर्कस
का छोरा िथए। † 4:7:
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साम रयाको शहरहरू र दशेका नदीपा र अन्य स्थानमा बसकेा िथए। यो,
ितनीहरूले उनलाई पठाएका प को एक ती लिप हो।

11 राजा आटर्-जारसजे ित,

तपाईंका सवेकहरू, नदी पा रको दशेका मािनसहरू ारा।

12 अबः राजालाई यो ज्ञानहोला िक यहूदीहरू जो तपाई बाट हामी
कहाँ आएका िथए यरूशलमे गएका छन।् ितनीहरूले बागी अथार्त द ु शहर
पनुःिनर्मार्ण ग ररहछेन।् ितनीहरूले पखार्लहरू पनुःिनर्मार्ण ग ररहछेन ि्तनीहरूले
जग िनमार्ण ग ररहछेन।्

13 अब, राजाले यो कुरा जान्न सकून िक यिद त्यो शहरको पनुःिनर्मार्ण
भयो भने र त्यसका पखार्लहरू पणूर् भए भने ितनीहरूले कुनै िकिसमका ितरोहरू
ितनछैनन।् आ खरमा यसले राज्यस ा ित हानी पयुार्उनछे।

14 अिहल,े हामीले राजा ित स्वामीभ हुने वचन िदएकाछौं। यसकारण
राजा ित अपमान भएको हने ुर् हा ो िन म्त उिचत होइन। यसकैारण हामीले
राजालाई सिूचत गनर् यो समाचार पठायौं।

15 जसमा िक तपाईका िपता-पखुार्हरूका अिभलखेमा खोिज ग रयोस।् यी
अिभलखेहरूमा तपाईंले यो पाउनहुुनछे अिन जान्न ु हुनछे िक त्यो एक बागी
शहर हो। एक शहर जसले राजाहरू अिन दशेहरू ितघात पयुार्उछँ धरैे अिघ
दे खनै त्यो दशे िभ िव ोह भईराइराखकेो छ। यसकैारणले गदार् त्यो शहर ध्वशं
भएको िथयो।

16 हामी राजालाई यो सिूचत गदर्छौ, िक त्यो शहरको पनुःिनर्मार्ण भयो अिन
त्यसका पखार्लहरू को िनमार्ण भयो भने य ू े टस नदीको प मी सीमानापारी
तपाईं को अिधकार रहने छैन।

17 राजाले यो सन्दशे पठाएः

रहूम, उच्च आयु अिन िशम्शै सिचव अिन तपाईंहरूका अन्य सरकारी
मािनसहरू जो साम रयामा बस्छन ्नदी पा रका अन्य दशेहरू ितः
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अिभवादन:
18 अबः ितमीहरूले हािमलाई पठाएको प मरेा समक्ष पिढयो र अनवुाद

ग रयो। 19 मलैे एक आदशे िदए अिन खोज-तलाश ग रयो ितनीहरूले यो थाहा
पाए िक त्यो शहरले धरैे अिध दे ख राजाहरूको िवरू राज ोही गरेकोछ। त्यहाँ
अनाज्ञाका र राज ोहीहरूको उप स्थत छ। 20 त्यहाँ यरूशलमेमा श शाली
राजाहरू िथए अिन जसले नदी पा रका समस्त दशेहरू िनयन् ण गरे। अिन
सबै िकिसमका ितरोहरू ितनीहरूलाई ित रन्थ्यो।

21 अब, यी यहूदी मािनसहरूलाई काम रोक्न ु भिन आदशे दऊे जसमा िक
मलैे त्यसो गन आज्ञा निदएसम्म त्यो शहरको पनुःिनर्मार्ण ग रनछैेन। 22 यस
कुरालाई नल्याइयोस।् त्यसमा सावधान रहन ु जस ारा राजकीय-रूची ित अझ
अिधक क्षित हुनछैेन।

23 रहूम, सिचव िशम्शै अिन ितनीहरूका सरकारी मािनसहरू राजा आटर्-
जारसजे समक्ष प पिढनकुा साथै ितनीहरू तरुून्तै यरूशलेममा यहूदीहरू कहाँ गए।
अिन बल एवं श ारा ितनीहरूले कामदारलाई काम बन्द गनर् लगाए।

म न्दरको काम स्थिगत
24 तब यरूशलमेमा परमे रको म न्दर िनमार्ण कायर् रोिकयो अिन त्यो कायर्

फेरी फारसका राजा दाराको शासन कालको दो ो वषर्‡ नभए सम्म शरुू भएन।

5
1 अिहले अगमव ा हाग्गै अिन इ ोको छोरा जकयार्हले यहूदा अिन

यरूशलमेका यहूदीहरूलाई इ ाएलका परमे र-जो ितनीहरूमा िथए। परमे रको
नाउमँा अगम वाणी गरे। 2 तब शालतीएलका छोरा यरूबाबले अिन योशादाकका
छोरा यशेअू यरूशलमेमा म न्दर पनुःिनर्मार्ण गनर् अ सर भए। परमे रका
अगमव ाहरू ितनीहरूको साथ िथए। अिन ितनीहरूलाई सहयोग गरे। 3 त्यसबलेा
य ू े टस निद पा र प मको दशेमा राज्यपाल िथए। ता नेै श र-बोज्नै अिन
ितनीहरूका सहयोगीहरूले ितनीहरू कहाँ आए अिन ितनीहरूलाई सोधःे “यो
म न्दरको पनुःिनर्मार्ण गनर् अिन पनुःस्थापना गन ुर् भनी ितमीहरूलाई कसले अनमुित
‡ 4:24: “520 ी.प.ू।”
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िदयो?” 4 त्यसपिछ ितनीहरूलाई यो पिन भन,े “ती मािनसहरूका नाउँ के, के हुन ्
जसले यो भवन िनमार्ण ग ररहकेाछन?्”

5 तर परमे रले यहूदीहरूका अगवुाहरूलाई हे ररहन ु भएको िथयो। अिन
दारालाई व ृ ान्त पठाइएको बलेा ितनीहरूलाई कामगनर्बाट ितनीहरूले रोकेनन,्
अिन यस सम्ब न्ध एक ल खत आदशे िफतार् पठाउँन ु भयो।

6 यो नदी पा र य ू े टस नदीको प म को दशेका राज्यपाल त नै अिन
श र-बोज्नै र ितनीहरूका सहका रहरू, नदीपारीको दशेका िनरीक्षकहरूले राजा
दारालाई पठाएको प को ित हो। 7 ितनीहरूले ितनलाई एक व ृ ान्त पठाए अिन
त्यसमा यी कुराहरू ले खएको िथयोः

राजा दारा ित,

सम्पणूर् अिभवादन!
8 यो कुरा राजालाई अवगत होस ्िक हामी महान परमे रको म न्दर यहूदा

दशेमा गयौ, अिन िवशाल िशला खण्ड ारा यसको पनुःिनर्मार्ण हुदँिैथयो,
काठका बीमहरू पखार्लहरूमा लगाइँदै िथयौ यो काम सरासरी ग रदै िथयो।
ितनीहरूको हातबाट रा री काम भईरहकेो िथयो।

9 तब हामीले यी अगवुाहरूलाई यस कारले गय ं हामीले ितनीहरूलाई
भन्यौ, “ितमीहरूलाई यो परमे रको म न्दर पनुःिनर्मार्ण गनर् अिन यो िभ ाको
काम परुा गनर् कसले अनमुित िदयो?” 10 हामीले ितनीहरूलाई उनीहरूको
नाउहँरू पिन सोध्यौ जस ारा हामी तपाईंलाई यो सिूचत गनर् सकौंिक हामी ती
मािनसहरूका अगवुाहरूको िथए नाउँ ले सकौ।

11 ितनीहरूले हामीलाई यस कारले जवाफ िदएः

“हामी स्वगर् अिन पथृ्वीका परमे रका सवेकहरू हौं हामीले त्यो म न्दरको
पनुःिनर्मार्ण ग ररहरेाछौं जो धरैे वषर् अिघ बिनएको िथयो जसलाई इ ाएलका
एक महान राजाले िनमार्ण गरी पणूर् गरेका िथए। 12 िकनभने हा ा पखूार्हरूले
स्वगर्का परमे रलाई ोिधत तलु्याएका हुनाले उहाँले ितनीहरूलाई बाबलेका
राजा नबकूदनसेर, चलिदयनको हातमा स ु म्पन ुभयो,अिन ितनले यो म न्दरलाई
तोिड िदए र बाबलेमा कैदी बनाए ती मािनसहरूलाई लग।े 13 तर बाबलेका
राजा कोरेस को थमवषर्मा, यो परमे रको म न्दरलाई पनुःिनर्मार्ण गन आदशे
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िदए। 14 परमे रको म न्दरमा भएका सनु र चाँदीका भाँडा-व र्न, थालहरू
जो नबकदनसेरले यरूशलमेको म न्दरबाट हटाएर बाबलेको म न्दरमा राखकेा
िथए, राजा कोरेसले ती सबै बाबलेको म न्दरबाट िनकाले अिन शशेबज्जर नाउँ
गरेका मािनसलाई िदए,” जसलाई ितनले शासक िनय ु गरेका िथए।

15 अिन कोरेसले शशेबज्जरलाई भन,े “यो बस्तहुरू लजैाउ यरूशलमेको
म न्दरमा राख अिन परमे रको म न्दरको, त्यसको खास स्थानमा पनुःिनर्मार्ण
होस।्”

16 त्यसपिछ शशेबज्जर आए अिन यरूशलमेमा परमे रको म न्दरको जग
बसाल।े त्यस समयदे ख अिहलसेम्म यसको पनुःिनर्मार्ण कायर् च लरहकेो छ,
तर अझ सम्म पणूर् भएकोछैन।

17अब, यिद राजालाई इच्छा लाग्छ भने बाबलेको राज अिभलखेमा खोज-
तलाश ग रयोस िक यरूशलमेमा परमे रको त्यो म न्दरको पनुःिनर्मार्ण गन
आदशे राजा कोरेसले िदएका िथए भन्ने कुरा सत्य हो िक होइन भनी हनेर्लाई
अिन त्यस पिछ यस िवषयमा राजाले उनको इच्छा हामी कहाँ पठाउन।्

6
दाराको आदशे

1 तब राजा दाराले एक आदशे जा रगरे अिन ितनीहरूले बाबलेमा जहाँ कोष
भण्डार ग रएका िथए, त्यहाँ अिभलखेाको खोज-तलाश गरे। 2 तर मादी दशेमा
राज वासस्थान-एक्बातानामा एक मठुा चमर्प भे ाए त्यसमा यस्तो ले खएको
िथयोः

स्मा रकाः 3 राजा कोरेसको थम वषर्मा, राजा कोरेसले यरूशलमेमा
परमे रको म न्दर सम्बन्धी एक आदशे िदए।

म न्दर त्यस स्थानमा पनुःिनर्मार्ण होस ् जहाँ ितनीहरूले ब लदानहरू अपर्ण
गथ अिन यसको घडरेीमा जग उचा लयोस।् 4 यसको उचाइ 90 फीट चौडाइ
90 िफट हुनछे। िवशाल िशला खण्डका तीन प अिन काठका बीम एक
प सिहत त्यसको खचर् राज कोषबाट िदइनछे। 5 परमे रको म न्दरका सनु,
चाँदी, भाँडा-व र्नहरू पिन जो नबकूदनसे्सरले यरूशलमेको म न्दरबाट लगकेा
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िथए, अिन बाबलेमा ल्याएका िथए फकार्इ ल्याउन ु पछर्, र यरूशलमेको म न्दर
त्यसको आफ्नो स्थानमा रा खन ु पछर्। अिन त्यसलाई परमे रको म न्दरमा
रा खन ु पछर्।

6 अब ितमी, य ू े टस नदीपारी, प मको दशेका शासक त नै
अिन श र-बोज्न,ै अिन ितनीहरूका सरकारी मािनसहरू, नदीपारीको दशेका
िनरीक्षकहरू, त्यहांबाट टाढा बस परमे रको म न्दरको काममा िदक्दारी नदऊे।
7 यहूदीहरूका शासक अिन यहूदीहरूका धमर्गरुूलाई त्यसको खास स्थानमा
परमे रको र म न्दर पनुःिनर्मार्ण गनर् दऊे। अब, परमे रको त्यो म न्दर को
पनु:िनर्मार्ण गदार् यी यहूदी धमर्गरुूहरूका िन म्त ितमीहरूले के गन ुर् पछर्

8 त्यस सम्बन्धमा यो आदशे िदन्छु परमे रको मािनस िनमार्ण कायर्मा
यी म न्दरको खचर् पणु र्रूपले राज कोषबाट-नदीपारीको दशेका ितरोहरूबाट-
ितरीनछे, जसमा िक 9 ितनीहरूले काम रोक्न नसकुन। बाछाहरू, भडेाहरू वा
धपुहरू स्वगर्का परमे रका िन म्त के चीज खाँचो छ गहु,ँ ननू, दाखरस वा तले
जे पिन यरूशलमेका पजूाहारीहरूले िनवदेन गरून।् 10 ती िदइनछे। निबराइकन
ितनीहरूलाई िदइयोस ्जसमा िक ितनीहरूले सबुास य ु ब लदानहरू स्वगर्का
परमे रलाई अपर्ण गनर् सकुन अ्िन राजा र उनका। छोराहरूको जीवनका िन म्त
ाथर्ना गरून।्
11 म आदशे िदन्छु, िक यिद कसलैे यो आदशेको अवहलेना गरे उसको

घरबाट एउटा खम्बा िनकालरे उसलाई यसमा ठाडै झणु्डाउन ु पछर् र िपट्न ु पछर्
अिन त्यसको घरलाई ध्वशंावशषेको राश तलु्याउन ु पछर्।

12 आफ्नो नाउलँाई त्यहाँ बसाउन ु हुने यरूशलमेका परमे रको त्यो म न्दर
न गनर्का िन म्त यो आदशेलाई अवज्ञा गन यास गन कुनै राजा वा मािनसलाई
परास्त गरून।्

म, दाराले यो आदशे गरेकोछु। यसलाई सावधानीपवूर्क चाँडो पालन
ग रयोस।्

म न्दरको िनमार्को समाि र समपर्ण
13 तब, य ू े टस नदीको प मको दशेका शासक त न,ै अिन श र-

बोज्नै र ितनीहरूका सरकारी मािनसहरूले राजा दाराले आदशे िदए जस्तै
गरे। 14 यहूदीहरूका धमर्गरुूहरू अगमव ा हाग्गै अिन इ ोका छोरा जकयार्ह
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अगमव ाको रेखदखेमा िनमार्ण कायर् सफलता पवुर्क गद गए। इ ाएलका
परमे रको आदशे कोरेस, दारा। 15 अिन आटर्-जारसजे फारसका राजाहरूको
आदशे ारा ितनीहरूले िनमार्ण कायर् पणू र् गरे। यसरी यो म न्दर राजा दाराको
शासनकालको छैटौ वषर्को* अदार† महीनाको ते ो िदन पणुर् ग रयो।

16 त्यस पिछ इ ाएलका मािनसहरू, अिन लवेीहरू र अन्य फिकर् आएका
कैदीहरूले परमे रको यो म न्दरको समपर्णको उत्सव खबूै हर्षसाथ मनाए।

17 परमे रको म न्दरको समपर्णको िन म्त ितनीहरूले 100 साढ,े 200
भडेा, 400 थमुा अिन समस्त इ ाएलको पिवि करण-अपर्णका िन म्त, इ ाएलका
त्यके कुलबाट एक-एक गरी 12 वटा बोका अपर्ण गरे। 18 ितनीहरूले

यरूशलमेमा परमे रको म न्दरमा सवेाका िन म्त मोशाको पसु्तकमा ले खए
अनसुार पजूाहारीहरूलाई र ितनीहरूका िवभागमा अिन लवेीहरूलाई ितनीहरूका
वगर्मा स्थािपत गरे।

िनस्तार चाड
19 यहूदीहरू जो कैदबाट फकर आएका िथए, ितनीहरूले पिहलो महीनाको

चौधौ िदनमा िनस्तार चाड मनाए। 20 िकनभने सबै पजूाहारीहरू अिन लवेीहरूले
स्वयलंाई श ु पारेका िथए। ितनीहरू सबै स्वच्छ िथए। यसकारण ितनीहरूले
कैदबाट फकर आउने सबै यहूदीहरू अिन ितनीहरूका पजूाहारीहरू, अिन
ितनीहरूस्वयकंा िन म्त िनस्तार थमुा मारे। 21 कैदबाट फकर आउने इ ाएली
मािनसहरूले िनस्तार भोज खाए जसरी परम भु इ ाएलका परमे रको आराधना
गनर्का िन म्त जसले स्वयलंाई दशे तथा रा हरूको अस्वच्छ पनबाट अलग पारेर
ितनीहरूिसत िमल्नहेरूले गरेका िथए। 22 ितनीहरूले सात िदनसम्म खबुै आनन्द
िसत अखिमरी रोटीको उत्सव मनाए। िकनभने परम भलुे ितनीहरू ित अश्शरूका
राजाको‡ मन प रव र्न ग रिदन ुभएर, ितनीहरूलाई खशुी तलु्याएका िथए, जस ारा
ितनले परम भ,ु इ ाएलका परमे रको म न्दरको कायर्मा सहयोग िदए।

7
ए ा यरूशलमेा आए

* 6:15: … “515 ी.प.ू।” † 6:15:
“ -माचर्,” केिह ाचीन लखेकहरू (1 एस्तर)का अनसुार23औं अदार। ‡ 6:22:
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1 फारसका राजा आटार्-जारसजेको को शासनकालमा, यी कुराहरू पिछ
ए ा बाबलेबाट यरूशलमेमा आए। ए ा सरायाहका छोरा, अजयार्हका छोरा,
िह ल्कयाहका छोरा। 2 िह ल्कया शल्लमूका छोरा, शल्लमू सादोकका छोरा,
सादोक। 3 अहीतबूका छोरा, अहीतबू अमयार्हका छोरा, अमयार्ह, अजयार्हका
छोरा, अजयार्ह मरायोतका छोरा। 4 मरायोत, जरिहयाहका छोरा, जरिहयाह
उज्जीका छोरा िथए। उज्जी बकु्कीका छोरा िथए। 5 बकु्की अबीशअूका छोरा
िथए, अबीशअू पीनहासका छोरा िथए, पीनहास एलाजारका छोरा िथए, एलाजार
मखु्य पजूाहारी हारूनका छोरा िथए।

6 ए ा बाबलेबाट यरूशलमे आए अिन ितनी मोशाको वस्थाको िवषयमा
रा ो ज्ञान भएका िशक्षक* िथए। जो परम भु इ ाएलका परमे रले इ ाएललाई
िदन ु भएको िथयो। अिन राजाले ए ालाई उसले चाहकेा हरेक बस्त ु िदए
िकनिक परम भु उसका परमे रले उसलाई सहायता गद िथए। 7 इ ाएलका
केही मािनसहरू केही पजूाहारीहरू, लवेीहरू गवयैाहरू, ारपालहरू, म न्दरका
सवेकहरू। 8 राजा आटर्-जोरसजेको शासनको सातौ वषर्मा यरूशलमेसम्म आए।
9उनी यरूशलमेमा राजाको सातौ वषर्को पाचौ मिहनामा आए िकनभने उनले पिहलो
मिहनाको पिहलो िदनमा मा नै बाबले छाडे अिन पाँचौ मिहनाको पिहलो िदनमा
यरूशलमे आए िकनभने उनलाई उनका परमे रले सहायता गदिथए। 10 िकनिक
ए ाले स्वयलंाई परम भकुो िशक्षको अध्यायन गनर्मा अिन त्यसलाई वहारमा
प रणत गनर्मा इ ाएलमा त्यसका सम्ब न्ध अध्यादशेहरू अिन काननू िसकाउनमा
आफूलाई समपर्ण गरेका िथए।

राजा आटर्-जारसजेले ए ालाई प पठाए
11 यो प को ित लिप हो, जो राजा आटर्-जारसजले पजूाहारी लखेक अिन

परम भबुाट िविधका गरूू, ए ा अिन उसका िनयमहरू इ ाएललाई िदएका िथए।
12 आटर्-जारसजे,
स्वगर्का परमे रका राजाहरूका राजा, वस्थाका िव ान पजूाहारी ए ा ितः

अिभवादन!
* 7:6:
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13 अब-म यो आदशे िददंछु िक मरेो राज्यमा कोिह पिन इ ाएलका
मािनसहरू वा ितनीहरूका पजूाहारीहरू वा लवेीहरू स्वचे्छाले ितमीिसत
यरूशलमेमा जान चाहन्छन ्भने जानसक्छन।्

14 ितमीलाई राजा अिन उनका सातजना सल्लाहकारहरू परमे रको
वस्थाको िवषयमा हनेर् पठाएको छु जनु चाँिह ित ो हात यहूदा अिन

यरूशलमेमािथ छ।
15 ितमीलाई राजा र उनका सल्लाहकारहरूले इ ाएलका परमे र, जसको

म न्दर यरूशलमेमा छ, मु रूपले अपर्ण गरेका सनु र चाँदीहरू लन पठाएका
हुन साथै यरूशलमेमा ितनीहरूका परमे रको म न्दरको िन म्त मािनसहरू अिन
पजूाहारीहरूले गरेका। 16 स्वे च्छक अपर्णहरू सिहत बाबले दशे भ र ितमीले
ा गनर् सकेका सनु र चाँदीहरू लान।ु
17 त्यसकारण, ितमीले यो पसैाले िनिदर् रूपमा साँढें, भडेा, थमुाहरू

अिन अन्नव ल एवं अघर्ब ल िकन्न ु पछर्, अिन ितमीले ती यरूशलमेमा ित ो
परमे रको म न्दरको बदेीमा अपर्ण गन ुर्पछर्। 18 बाँकी रहकेा सनु अिन चाँदी
ारा ित ो परमे र को इच्छा अनसुार ितमी अिन ित ा यहूदी भाइहरूका िन म्त

के गदार् रा ो हुन्छ त्यही गनर् सक्ने छौ। 19 ित ा परमे रकको उपासनाका
िन म्त ितमीलाई दान ग रएका भाँडा-व र्नहरू ितमीले यरूशलमेको म न्दरमा
परमे रको समक्ष रा पुछर्। 20 अिन ित ा परमे रको म न्दरका िन म्त
चािहएका अन्य चीज-बीजहरू, जसको बन्ध गन िजम्मावारी ित ोहो ितमीले
राज खजानाबाट बन्ध गनर् सकनछेौ।

21 म, राजा आटर्-जारसजेले यो आदशे पिन ती कोषाध्यक्षहरूलाई िददछुं
जो य ू े टस नदीपा रका दशेमा छन ् िक पजूाहारी, स्वगर्का परमे रका एक
िव ान ए ाले जे भने पिन त्यसलाई पणुर् प र म सिहत गर। 22 3,400
िकलो ाम चाँदी, 250 मरूी गहु,ँ 22,000 लीटर दाखरस 22,000 लीटर
भ ाक्षकेो तले अिन चािहएजती ननु समते पणुर्रूपले तरुून्तै िदन।ु 23 स्वगर्का
परमे रले गन ुर् भएको जसेकैु आदशे पिन पणुर्रूपले तरुून्तै गन ुर्। परमे रको
म न्दरको िन म्त सम्पणुर् प र मले गन ुर् जसमा िक परमे रको ोध राजा अिन
उनका छोराहरूका राज्य मािथ पनर् नआवोस।्

24 हामी ितमीहरूलाई सिुचत गछ ं, िक समस्त पजूाहारीहरू लवेीहरू,
गायकहरू, ारपालहरू, म न्दरका सवेकहरू अिन परमे रको यो म न्दरका
अन्य सवेकहरूले कुनै कारका ितरो ितन ुर् पन छैन। 25 अिन ए ा,
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ितमीिसत भएका ित ा परमे रका ज्ञान अनसुार ितमीले नदीपारीको दशेका
मािनसहरूको न्याय गनर् न्यायक ार् अिन हािकमहरूको िनय ु गन ुर् जसले ित ो
परमे रको वस्था जान्दछन।् अिन जसले जानदनैन,् ितनीहरूलाई ितमीले
िसकाउने छौ। 26 जसले ित ा परमे रका वस्था अिन राजाका वस्थाको
पालन गदन त्यसमािथ मतृ्य ु वा दशे िनकाला वा ज रमाना िक त कारावास
पणुर्रूपले पणु र् प र म ारा तरुून्तै न्याय ग रयोस।्

ए ाबाट परमे रको मिहमा
27 परम भ,ु हा ा पखुार्का परमे रको स्तिुत गर। उसले राजा र यरूशलमेका

परम भकुो म न्दरलाई यस कारले सम्मािनत गन तलु्याए। 28 अिन उसले मलाई
राजा, ितनका सल्लाहकार अिन राजाका मखु अिधकारीहरूका उप स्थितमा
उसको मे दशार्ए। परम भ,ु मरेा परमे रले मलाई सहायता ग ररहन ु भएको हुनाले
म उत्सािहत भएको छु। अिन म सगं यरूशलमेसम्म जानका िन म्त इ ाएलका
अगवुाहरूलाई एकि त गरे।

8
ए ासगं फकर आउने अगवुाहरूको सचूी

1 यी ितनीहरूका िवस्थािपत कुल वशंाका अगवुाहरू ती हुन ् जो राजा आटर्-
जारसजे को शासनकालमा मसगं बाबलेदे खमािथ गए।

2 पीनहासका कुलकाः गशे म, ईतामारका कुलबाटः दािनयले दाऊदका
कुलबाटः

3 शकन्याहका कुलका, ह ूश परोशका कुलबाटः जकयार्ह अिन ितनी िसत
सचूी भएका 150 मािनसहरू िथए।

4 पहत-मोआबका कुलबाटः एल्याहोएन,ै जरिहयाहका छोरा अिन ितनीिसत
200 मािनसहरू।

5 ज ूका कुलहरूबाटः यहजीएलका छोरा शकन्याह अिन ितनी िसत 300
मािनसहरू।

6आदीनका कुलबाटः जोनाथनका छोरा एबदे अिन ितनी िसत 50 मािनसहरू।
7 एलमाका कुलबाटः अतल्याहका छोरा यशिययाह अिन ितनी िसत 70

मािनसहरू।
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8 शपत्याहका कुलबाटः मीकाएलका छोरा जबिदयाह अिन ितनीिसत 80
मािनसहरू।

9 योआबका कुलबाटः यहीएलका ओबिदया अिन ितनीिसत 218 मािनसहरु।
10 बानीका कुलबाटः योिसिपयाका छोरा शलोमीत अिन ितनीिसत 160

मािनसहरु।
11 बबेकैा कुलबाटः बबेकैा छोरा जकयार्ह अिन ितनीिसत 28 मािनसहरु।
12 अज्गादका कुलबाटः हक्कातान छोरा योहानान अिन ितनीिसत 110

मािनसहरू।
13 आ खरी चाँिह अदोनीकाम, सन्तानबाट िथए ितनीहरूका नाउ:ँ एलीपलेते,

यीएल र शमायाह ितनीहरूिसत 60 मािनसहरू िथए।
14 बगै्बै कुलबाटः उ ै अिन जब्बदू अिन ितनीहरू िसत 70 मािनसहरू िथए।

यरूशलमेा फक एका
15 मलैे ितनीहरूलाई नदीको छेउमा भलेा गरें जो अहवातफर् बग्छ, हामी त्यहाँ

छाउनी लगएर तीन िदनसम्म बस्यौ। मलैे ती मािनसहरू अिन पजूाहारीहरूलाई हरेे
तर मलैे त्यहाँ कुनै लवेीहरूलाई दे खन। 16 यसकारण मलैे एलाजार, अरीएल,
शमायाह, एल्नातान, यारीब, एल्नातान, नातान, जकयार्ह र अश्शलूाम, जो
अगवुाहरू अिन योयारीब र एल्नातानहरूलाई बोलाएँ ितनीहरू बझुिक मािनस िथए।
17 अिन मलैे ितनीहरूलाई कािसिपयाह नामक स्थानमा अगवुा इ ो कहाँ पठाएँ।
इ ो र ितनका दाज्य-ूभाइहरू अिन किसिपयाह स्थानको म न्दरका सवेकहरूलाई
के भन्न ु पन सो भने जस ारा ितनीहरूले हामी कहाँ हा ा परमे रको म न्दरको
िन म्त कम हरू ल्याउन सकोस।् 18 िकनभने हा ा परमे रले हामीलाई सहयाता
गन ुर् भयो, ितनीहरूले हामीकहाँ एक व ु मान मािनस, लवेीको छोरा महलीका
कुलहरूका। इ ाएलका छोरा जस्तै शरेिबयाह र ितनका छोराहरू भाइहरू एवं अन्य
मािनसहरू।

19 अिन शरेिबयाह ितनीिसत मरारीका सन्तानहरूका यशयैार ितनका भाई र
छोराहरू।

20अिन म न्दरका सवेकहरू जसलाई दाऊद अिन राजकुमारहरूले लवेीहरूलाई
सहायता गनर् िनय ु गरेका िथए। 220 जना म न्दरमा सवेकहरू पठाए। ती सबै
का नाउँ सचूीमा ले खए।

21 त्यहाँ अहवा नदीको छेउमा, हामीहरू अिन हा ा केटा-केटीहरू र हा ा सबै
सम्पि हरूको िनरापद या ाको िन म्त उहाँिसत िवन्ती गनर्लाई हामी परमे रको
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समक्ष स्वयलंाई िवन तलु्याउन सकौ भनी उपवासको घोषणा गय ं। 22 िकनभने
या ामा हामीलाई श हुरूबाट सरुिक्षत रा को िन म्त राजासगं सिैनक अिन
घोडसवारहरूको माग गनर्मा ल ज्जत िथयौं। िकनभने हामीले राजालाई भनकेो
िथयौ, “हा ा परमे रले ती सबलैाई सहायता गन ुर् हुन्छ, जो उहाँ ित िव ास
गछर्न ् तर उहाँ ितनीहरू ित अित ोिधत हुनहुुन्छ, जो उहाँदे ख टाढा हुन्छन।्”
23 यसथर् हामीले यसका िन म्त उपवास बस्यौं र हा ा परमे र ित ाथर्ना गय
अिन उहाँले हा ो थर्नाको उ र िदन ु भयो।

24 त्यसपिछ मलैे शरेेब्याह र हिबशयाह अिन ितनीहरूका भाईहरू मध्ये
दशजना पजूाहारीहरू सिहत 12 जना अगवुाहरूलाई चनुें। 25 त्यसपिछ राजा
र ितनका सल्लाहकारहरू र अिधकारीहरू त्यहाँ उप स्थत भएका इ ाएलका
सबै मािनसहरूले हा ा परमे रको म न्दरका िन म्त अपर्ण गरेका सनु, चाँदी
र भाँडा-व नर्हरू तौलरे मलैे ितनीहरूलाई िदए। 26 मलैे तौ लएर ितनीहरूलाई
22,100 िकलो ाम चाँदी 100 चाँदीका भाडाहरू 3,400 िकलो ाम
ओजनको, 3,400 िकलो ाम सनु 27 सनुका कचौराहरू 8 1/2 िकलो ाम
ओजनको, 28 तब मलैे ती बा पजूाहारीहरूलाई भन,े “ितमीहरू अिन यी चीजहरू
परम भकुो िन म्त पिव छौ। मािनहरूले ितमीहरूका िपता-पखुार्का परमे रलाई
सनु र चाँदीहरू िदए। 29 ियनीहरू को खबूै होिशयारी िसत रक्षा गर। जब सम्म
ितमीहरूले पजूाहारीहरू अिन लवेीहरूका अगवुाहरू अिन यरूशलमेमा इ ाएल
कुलका मखुहरू समक्ष परम भकुो म न्दरको कोठाहरू िभ तौलदँनैौं।”

30 यसथर् पजूाहारीहरू र लवेीहरूले जो खएका ती सनु-चाँदी र अरू म ोपणुर्
सामानहरू यरूशलमेमा, हा ा परमे रको म न्दरमा ल्याउनका िन म्त ा गरे।

31 हामीले यरूशलमे जानका िन म्त पिहलो मिहना* को बा ौ िदनमा अहावा
नदी छोिडयौ। अिन हा ा परमे र हामीिसत हुनहुुन्थ्यो र उहाँले हामीलाई
श हुरूको श र चोरहरूबाट बाटोमा सरुिक्षत गन ुर्भयो। 32 अिन हामी यरूशलमे
आइपगु्यौ। त्यहाँ हामीले तीनिदन िव ाम गय । 33 चौथो िदनमा हामीले हा ा
परमे रको म न्दरमा ती चाँदी अिन सनु अिन सामानहरू जो खयौ र ती पजूाहारी
उ रयाहका छोरा मरेमोत साथै पीनहासका छोरा एलाजार अिन ितनीहरूिसत
लवेीहरू, यशेअूका छोरा योजाबाद अिन िबन्नईुका छोरा नोअिदयाहलाई िदयौ।

* 8:31: “ -अ ले,” वा “458 ी.प.ू।”
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34 हरेक वस्तकुो सखं्या ारा ओजन जाँच ग र अिन त्यस समयमा ठोस ओजन
टिपयो।
35 तब कैदबाट फकर आउने यहूदीहरूले इ ाएलका परमे रलाई समस्त

इ ाएलका िन म्त होमब ल अपर्ण गरे 12 वटा साँढ,े 96 वटा भडेा, 77 वटा थमुा
अिन पाप ब लका िन म्त 12 वटा बोकाहरू यी सबै परम भकुा िन म्त होमब ल
िथए।

36 ितनीहरूले राजाका आदशे पिन राज अिधकारीहरू अिन नदीपारीका
शासकहरूलाई िदए। तब ितनीहरूले यी अिधकारीहरूले शासकहरू अिन

इ ाएलका मािनसहरूले परमे रको म न्दरलाई सहयोग िदए।

9
िवदशेी जाितहरूसगं िववाह

1 यी कुराहरू गरेपिछ अगवुाहरू म कहाँ आए र भन,े “इ ाएलका मािनसहरू
पजूाहारी अिन लवेीहरू भिूमका मािनसहरूबाट स्वयं पथृक भएका छैनन।् ती
इ ाएलका मािनसहरूले कनानी, िह ी, प रज्जी, यबसूी,अम्मोनी, मोआबी, िम ी
अिन एमोरीसगँ िघनलाग्दा कायर् गरेकाछन।् 2 िकनभने ितनीहरूले आफू स्वयं
अिन आफ्ना छोराहरूका िन म्त ितनीहरूले व रपरीका िछमिेकका छोरीहरूलाई
पि को रूपमा राखकेाछन।् अिन ितनीहरूले पिव मािनसहरूलाई भिूमका अरू
मािनसहरूिसत िमलाएका छन।् अिधकारीहरू र अगवूाहरूले परमे र ित
अिव सनीय कायर्मा अगवुाइ गरेकाछन।्” 3 जब यो वचन मलैे सनुे मरेो पिहरन
च्यातें अिन मलैे मरेो िशरका केश र दा ी उखाले 4 म अित आघातको अवस्थाया
बसें। तब सबै मािनसहरू मकहाँ आए, जो इ ाएलका परमे रको वचन ारा डरले
काँमकेा िथए। ितनीहरू भयभीत िथए िकनभने मािनसहरू जो कैदमा िथए, ितनीहरू
परमे र ित अिव सनीय िथए। अिन म साझ ब लदान नहुज्जले आघातको
अवस्थामा बसें।

5 तब साझको ब लदानको समयमा लज्जीत अवस्थ्यामा बिसरहकेो दे ख म
उठें अिन च्याितएका पिहरन अङ्ग व सिहत म घडुाटेकेरे िनहु रए र परम भु मरेो
परमे र तफर् मलैे मरेा हात फैलाएँ 6 र मलैे भन:े

“हे मरेो परमे र, तपाईं ित मरेो अनहुार उठाउन ु होस हे परमे र, म अत्यन्तै
ल ज्जत एवं घबराहट ् छु तपाईंलाई मािथहनेर्। 7 िकनभने हा ो पापहरू हा ोिशर
जितकै उच्च भएर बढकेा छन।् अिन हा ो अपराधहरू धरैे भएकाछन।् हा ा पापको
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कारणले आज हामी, हा ा राजाहरू अिन हा ा पजूाहारीहरू। िवदशेी राजाहरूबाट
तरवार, कैद, लटुमार अिन लाज र हीनता बोझ ारा द ण्डत ्भएकाछौं।

8 “अिन अिहले क्षणभरका िन म्त हा ा परम भु परमे रले हामी ित दया
दशार्उन ु भएको छ। हामीमध्ये केहीलाई कैदी बाट उम्कन िदन ु भएर अिन आफ्नो
पिव स्थानमा हामीलाई सरुिक्षत स्थान िदनभुएर जसमा िक हा ा परमे रले
हामीलाई नया आशा िदनहुुन्छ, अिन हा ो दासत्वबाट हामीलाई नयाँ जीवन िदन ु
हुन्छ। 9 िकनभने हामी दासहरू हौ तर हा ा परमे रले हामीलाई हा ो दासत्वबाट
छाडन ु भएको छैन। हामीलाई नया िजवन िदन ु भएर हा ा परमे रको म न्दर
पनुःिनर्मार्ण गनर् अिन त्यसको जीण ार गनर्का िन म्त यहूदा एवं यरूशलमेमा
हामीलाई सरंक्षणशील पखार्ल* िदन ु भएर फारसका राजा समक्ष उहाँले हामीलाई
मे, भ भाव र दया दशार्उन ु भएको छ।
10 “तर अब हा ा परमे र, यसपिछ हामी के भन्नसक्छौं? िकनभने

हामीले तपाईंका आदशेहरू ल्याएका छौ। 11 जो तपाईंले तपाईंका सवेकहरू
अगमब ाहरू ारा िदन ु भयो। जब तपाईंले भन्न ु भयोः ‘त्यो भिूम जसलाई
अिधकारमा लन ितमीहरू वशे ग ररहछेौ, मािनसहरूको द ु कायर्ले गदार् त्यो भिूम

भएका छन।् ितनीहरूले त्यो भिूम एक छेऊ दे ख अक छेऊ सम्म कुकर् म अिन
अशु ताले भ रएको छन।् 12 त्यो भिुममा ितनीहरू एक छेउ दे ख अक छेउसम्म
आफ्ना दषु्कमर् ारा आफ्ना अस्वच्छ पना ारा मरेका िथए। यसथर् आफ्ना छोरा-
छोरीहरूको लािग ितनीहरूका छोरा-छोरीहरूसघं पित-प ीको रूपमा ितनीहरूको
कल्याण अथवा सफलताको चाहना किहल्यै नगर जस ारा ितमीहरू श शाली
हुनछेौ।’

13 “अिन ितमीहरूले त्यस भिूमको असल कुराहरूको उपभोग गनर् सक्ने छौ र
ितमीहरूले सदाको िन म्त यसलाई पतैकृ सम्पि को रूपमा आफ्ना छोरा-छोरीहरू
तथा सन्तानलाई िदन सक्ने छौ। आ खरमा हा ो द ु कमर् अिन महादोषको कारणले
त्यो हामीमािथ आइपरेको भएता पिन तपाईं, हा ा परमे रले हा ो पाप ित।
14 उिचत भन्दा कमदण्ड िदन ु भएकोछ तपाईंले हामीलाई यसरी बाँच्नहेरूको एक
समहू िदन ु भए पिछ के हािमले फे र तपाईंको आदशे भङ्ग गन ुर्, अिन यी इच्छा
* 9:9:
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िवप रत कायर् गन मािनसहरू िसत अन्तर-जाितय िववाह गन ुर्? के हामीलाई न
गनर्का िन म्त तपाईं ोिधत हुनहुुन्न। जसमा िक त्यहाँ कोही पिन रहने छैन?

15 “हे परम भु इ ाएलका परमे र तपाई असल हुनहुुन्छ! िकनभने आज
हामी बाँच्नहेरूको समहुमा छािडएका छौ। यो दोष को कारण कोही पिन तपाईंको
समक्ष िनद ष घोिषत हुन नसकेता पिन हामी दोष सिहत यहाँ तपाईंका समक्ष छौ।”

10
मािनसहरूकोले आफ्ना पापहरू मािन लए

1 जब ए ाले स्वयं रूँदै परमे रको म न्दर अिघ बसरे ाथर्ना गरे। र दोष
स्वीकार गरे त्यसबलेा इ ाएली परुूष, ी र केटा-केटीहरूको ठूलो िभड ितनीकहाँ
भलेा भए। िकनभने मािनसहरू जोडले रोइरहकेा िथए। 2 शकन्याह, यहीएलको
छोरा, एलामका कुलहरू मध्ये एक-ले ए ालाई भन,े “हामी हा ा परमे र ित
िव ासहीन भएको छौ। त्यस भिूमका िवदशेी ीहरूिसत िववाह गरेर। 3 अब,
यस िवषयमा इ ाएलका िन म्त अझ आशा छ। यसथर् अब यी समस्त प ीहरू
अिन ितनीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई मरेा मा लक ए ा को अिन हा ा परमे रको
आदशे र आदर गनहरूको सल्लाह अनसुार पठाउनका िन म्त वस्था अनसुार
हा ा परमे र िसत हामी एक करार गरौ। 4 उठ, िकनभने यो ित ो िजम्मवेा रको
कुरा हो अिन हामी ित ोसाथ छौ। यसो गन साहस गर।”

5 यसथर् ए ा उठे र उनले पजूाहारीहरू लवेीहरू अिन इ ाएलका समस्त
मािनसहरूका अगवुाहरूलाई, जे गन सल्लाह भएको छ। त्यही गन शपथ िदलाए।
ितनीहरूले त्यसै गन शपथ गरे। 6 त्यसपिछ ए ा परमे रको म न्दर सामनुबेाट
पर गए अिन उनी एल्यासीबका छोरा योहानानको कोठामा गए अिन उनले त्यहीं
रात िबताए। उनले त्यहाँ रोटी खाएनन,् अिन पानी पिन िपएनन,् िकनभने कैदी
बाट फकर आउनहेरूको अिव ासीपनले गदार् उनी अझ आफशोस गद िथए।
7 ितनीहरूले कैदीबाट फकर आउने सबलैाई यरूशलमेमा भलेा हुन ु भिन यहूदा
अिन यरूशलमे भ र घोषणा गरे। 8 तीन िदन िभ मा जो आउदनै, अिधकारी अिन
धमर्गरुूको िनणर्य अनसुार उसले आफ्नो सम्पणूर् सम्पि गमुाउन सक्ने छन।् अिन
उसलाई फकर दशेिनकालाहरूको समहूबाट अलग ग रनछे।

9 यसथर् तीन िदन िभ मा यहूदा अिन िबन्यामीनका समस्त मािनसहरू
यरूशलमेमा भलेा भए। यो नवौ मिहनाको िबसौ िदन िथयो। समस्त मािनसहरू
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परमे रको म न्दरको खलुा स्थानमा बसकेा िथए। अिन त्यस विृ को कारणले
ितनीहरू डरले काम्दै िथए। 10 तब पजूाहारी ए ा उठे अिन ितनीहरूलाई भन,े
“िवदशेी ीहरू िववाह गरेर ितमीहरू अिव सनीय भएका छौ यसरी इ ाएलमा
अपराध बढाएका छौ। 11 यसथर् अब हा ा िपता-पखुार्का परमे र ित अपराध
स्वीकार गर अिन उहाँको इच्छा अनसुार कायर् गर। ितमीहरूले स्वयलंाई त्यस
भिूमका मािनसहरूबाट अिन ितमीहरूका िवदशेी प ीहरूबाट अलग गर।”

12सम्पणुर् सभाले उच्च आवाजमा उ र िदए, “हजरू, तपाईंले भन्न ुभए अनसुार
हामीले गन ुर् पछर्। 13 तर यहाँ धरैे मािनसहरू छन ्अिन यो वषार् ऋत ु हो। यसथर् हामी
बािहर उिभन स नैौं। यो काम एक वा दइु िदनको होइन, िकन हामीले यस कुरामा
महानरूपले पाप गरेका छौ। 14 हा ा अिधकारीहरू, मखुहरूले सम्पणूर् सभाको
ितिनिधत्व गरून ्अिन हा ा शहरका सबजैना जसले िवदशेी ीहरू िववाह गरेका

छन।् ितनीहरूिसत त्यके शहरका धमर्गरुू अिन त्यहाँका न्यायक ार्हरू िनयोिजत
समयमा आउन,् जब सम्म यस िवषयमा हा ा परमे रको जल्दो ोध हामीबाट
टाढा हटदनै।”

15 केवल असाहलेका छोरा जोनाथन अिन, टकभाहका छोरा याजयाहले
िवरोध गरे। अिन मशलु्लाम, शब्बतै लवेीले ितनीहरूलाई समथर्न गरेनन।्

16फकका कैदीहरूले यसो गरे। पजूाहारी ए ाले कुलका मखुहरूलाई आफ्ना
कुलका िवभागको ितिनिधत्व गनर्का िन म्त थ र थ रका मािनसहरू चनुे अिन ती
सबलैाई नाउँ ारा पदस्थ गरेका िथए। दशौ मिहनाको को पिहलो िदन ितनीहरू िवषय
अध्ययन गनर् बस।े 17 ितनीहरूले ती सबै मािनसहरू, जसले िवदशेी ीहरू िववाह
गरेका िथए। ापार अक वषर्को पिहलो मिहनाको पिहलो िदन सम्ममा परुा गरे।

मािनसहरूको सचूी जसले िवदशेी ीहरू सगं िववहा गरेका िथए
18 िवदशेी ीहरू िववाह गन पजूाहारीका सन्तान मध्ये ियनीहरू भे ीएः

योशादाकका छोरा यशेअुको सन्तान अिन भाईकाहरूकाः मासयेाह, एलाजार,
यारीब अिन गदल्याह। 19 ितनीहरू सबलैे आफ्ना प ीहरूलाई तलाक िदने
वचन िदए अिन ितनीहरू त्यकले आफ्ना बथानबाट एउटा भडेा आफ्ना
दोषका िन म्त दोष ब ल अपर्ण गरे।

20 इम्मरेका कुलहरूबाटः हनानी अिन जबिदयाह।
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21 हारीमका कुलहरूबाटः मासयेाह, ए लयाह, शमायाह, यहीएल, र
उ ज्जयाह।

22 पशहूरका कुलहरूबाटः एल्योएन,ै मासयेाह, इश्माएल, नतनले, योजाबाद
अिन एलासा।

23 लवेीहरू मध्यःे
योजाबाद, िशमी, केलायाह, पतिहयाह, यहूदा अिन एलाजार।
24 गवयैाहरू मध्यःे एल्याशीब।
ारपालहरू मध्यःे शल्लमू, तलेमे अिन ऊरी।

25 अिन रहकेा, अन्य इ ाएली मध्यःे
परोशका कुलहरूकाः सम्याह, ियज्याह, म ल्कया, िमय्यामीन, एलाजार,

म ल्कयाह, बनायाह।
26 एलामका कुलहरूबाटः म न्याह, जकयार्ह, यहीएल, अब्दी, यरेमोत अिन

ए लया।
27 ज ूका कुलहरूबाटः एल्योएन,ै एल्याशीव, अ न्याह, यरेमोत, जरबाद

अिन अजीजा।
28 बबेकैा कुलहरूकाः यो मािनसहरू यहेोहानान, हनन्याह, जब्बै अिन अत्ल।ै
29 बानीका कुलहरूबाटः मशलू्लाम, मल्लकू, अदायाह, याशबू, शाल अिन

यरेमोत।
30 पहत-मोआबका कुलहरूबाटः अ ा, केलाल, बनायाह, मासयेाह, म न्याह,

बज्लले िबन्नईू अिन मनश्श।े
31 हारीमको कुलहरूबाट यी मािनसहरूः एलाजार, िय श्शयाह, म ल्कयाह,

शमायह, िशमओेन। 32 िबन्यािमन, मल्लहू, अिन शमयार्ह।
33 हाशमूका कुलहरूबाट यी मािनसहरू म न,ै म ता, जाबाद, एलीपलेते,

यरेेम,ै मनश्शे अिन िशमी।
34बानीका कुलहरूबाट यी मािनसहरूः माद,ेअ ाम,अिन ऊएल। 35बनायाह,

बदेयाह कलहूी। 36 बन्याह, मरेमोत, एल्याशीब। 37 म न्याह, म नै अिन
यास।्

38 िबन्नईूको कुलहरूबाट यी मािनसहरूः 39 िशमी, शलेमे्याह, नातान अिन
अदाया। 40 मक्नादब,ै शाश,ै अिन शारै। 41 अ ले शलेमे्याह, शमयार्ह।
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42 शल्लमू, अमयार्ह अिन योसफे।
43 नबेोका कुलहरूबाट यी मािनसहरूः यीएल, मि याह जाबाद, जीबना, इ ै

योएल अिन बनायाह।
44 यी सबै मािनसहरूले िवदशेी ीहरूलाई िववाह गरेका िथए, अिन ितनीहरू
कसकैो प ीहरूसगं छोरा-छोरीहरू िथएनन।्
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