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ए ाको पसु्तक
1 फारसका राजा कोरेसको पिहलो वषर्मा परम भलुे यिमर्या ारा बोल्नभुएको

आफ्नो वचन परुा गन ुर्भयो, र कोरेसको आत्मालाई उ िेजत पान ुर्भयो । कोरेसको
आदशे ितनका सारा राज्यभ र पगु् यो । ले खएको र बो लएको कुरो यही नै
हो, 2 “फारसका राजा कोरेस भन् नहुुन्छ, 'परम भु स्वगर्का परमशे् वरले मलाई
सारा पथृ्वीका राज्यहरू िदनभुयो, र उहाँले यहूिदयाको यरूशलमेमा एउटा म न्दर
िनमार्ण गनर्लाई मलाई िनय ु गन ुर्भयो । 3 जो उहाँका मािनसहरू हुन ् (ितनका
परमशे् वर ितनीिसत होऊन)् ितनीहरू यरूशलमेमा जान र यरूशलमेमा बास गन ुर्हुने
इ ाएलका परम भु परमशे् वरको िन म्त एउटा म न्दर बनाउन सक्छन ्। 4 राज्यको
कुनै पिन क्षे मा भएका मािनसहरू जहाँ त्यस दशेका बाँकी बचकेाहरू बसोबास
गदछन,् ितनीहरूले यरूशलमेमा भएको परमशे् वरको म न्दर बनाउनलाई चाँदी र
सनु, धनदौलत र गाईवस्त ु अिन स्वचे्छा भटेी िदनपुछर् ।” 5 तब परम भकुो म न्दर
िनमार्ण गनर् परमशे् वरले उ िेजत पान ुर्भएका हरेक मािनस, यहूदा र बने्यामीनका
कुलाका मखु अगवुाहरू र पजुारीहरू अिन लवेीहरू उठे । 6 ितनीहरूका व रप र
भएकाहरूले ितनीहरूको कामलाई चाँदी, सनुका िचजहरू, धन-सम्पि , गाईवस्त,ु
मलु्यवान िचजहरू र स्वचे्छा भटेीहरू िदएर सहयोग गरे । 7 नबकूदनसेरले
यरूशलमेबाट ल्याएका र आफ्ना दवेताहरूको म न्दरमा राखकेा परम भकुो
म न् दरका िचजहरू पिन फारसका राजा कोरेस िनकाले । 8 कोरेसले ती कोषाध् यक्ष
िम तेाको हातमा िदए जसले यहूदाका अगवुा शशेबस्सरको िन म्त ती चीजहरूको
गणना गरे । 9 ती वस्तहुरूको सङ्ख्या यस कार िथए: सनुका भाँडा ितसवटा,
चाँदीका भाँडा एक हजारवटा, उन न्तसवटा बाटा, 10 सनुका कचौरा ितसवटा,
चार सय दसवटा चाँदीका स-साना कचौरा र एक हजारवटा अन्य भाँडाकँुडा ।
11 सनु र चाँदीका सामानको जम्मा सङ्ख्या ५,४०० ओटा िथयो । िनवार्िसतहरू
बिेबलोनबाट यरूशलमेमा फकर् ंदा शशेबस्सरले ती सबै कुरा ल्याए ।

2
1 राजा नबकूदनसेरको िनवार्सनबाट छुटेर फकर् ने ान्तमा भएका मािनसहरू

ियनै हुन ् जसलाई ितनले बिेबलोनमा कैद गरेर लगकेा िथए । यी मािनसहरू
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यरूशलमे र यहूिदयामा आ-आफ्ना सहरहरूमा फक । 2 ितनीहरू यरुबाबले,
यशेअू, नहमे्याह, सरायाह, रेलयाह, मोदर्कै, िबल्शान, िमस्पार, िबग्व,ै रेहूम र
बानाहसगँै आए । इ ाएलका मािनसहरूको िववरण यही हो । 3 परोशका प रवारका
२,१७२ 4 शपत् याहका प रवारका ३७२ 5 आराका प रवारका ७७५ 6 यशेअू र
योआबका सन् तानबाट पहत-मोआबका प रवारका २,८१२ 7 एलामका प रवारका
१,२५४ 8 ज ूका प रवारका ९४५ 9 जक् कैका प रवारका ७६० 10 बानीका
प रवारका ६४२ 11 बबेकैा प रवारका ६२३ 12 अज् गादका प रवारका १,२२२
13 अदोनीकामका प रवारका ६६६ 14 िबग् वकैा प रवारका १,०५६ 15 आदीनका
प रवारका ४५४ 16 िहजिकयाबाट आतरेका प रवारका ९८ 17 बजेकैा प रवारका
३२३ 18योराका प रवारका ११२ 19हाशमूका मािनसहरू २२३ 20 िगबारका मािनसहरू
९५ 21 बथेलहेमेका मािनसहरू १२३ 22 नतोपाका मािनसहरू ५६ 23 अनातोतका
मािनसहरू १२८ 24अज् मावतेका मािनसहरू ४२ 25 िकयर्त-यारीम,कपीरा र बरेोतका
मािनसहरू ७४३ 26 रामा र गबेाका मािनसहरू ६२१ 27 िमकमाशका मािनसहरू १२२
28 बथेले र ऐका मािनसहरू २२३ 29 नबेोका मािनसहरू ५२ 30 मग् बीसका मािनसहरू
१५६ 31 अक एलामका मािनसहरू १,२५४ 32 हारीमका मािनसहरू ३२० 33 लोद,
हादीद र ओनोका मािनसहरू ७२५ 34 यरीहोका मािनसहरू ३४५ 35 सनेाहका
मािनसहरू ३,६३० । 36 पजुारीहरू: यशेअूको वशंबाट यदायाहका प रवारका
९७३ 37 इम् मरेका प रवारका १,०५२ 38 पशहूरका प रवारका १,२४७ 39 हारीमका
प रवारका १,०१७ । 40 लवेीहरू: होदिबयाको वशंबाट यशेअू र कादमीएलका
प रवारका ७४ 41 म न्दरका गायकहरू: आसापका प रवारका १२८ 42 म न् दरका
ारपालहरू: शल् लमू, आतरे, तल् मोन, अक् कूब, हतीता, शोबकैा प रवारहरूका

जम् मा १३९ । 43 म न् दरका सवेकहरू: सीहा, हसपूा, तब् बाओत, 44 केरोस, सीआ,
पादोन, 45 लबेाना, हगाबा, अक् कूब, 46 हागाबा, शल् म,ै हानान, 47 िग ेल,
गहरका, रायाह, 48 रसीन, नकोदा, गज् जाम, 49 उज् जा, पसहे, बजे,ै 50 अस् ना,
मोिनम, नपेसुीम, 51 बक् बकू, हकूपा, हहुर्र, 52 बस् लतू, महीदा, हशार्, 53 बक स,
सीसरा, तमेह, 54 नसीह, र हतीपाका प रवारहरू । 55 सोलोमनका सवेकहरूका
सन् तानहरू: सोत,ै हस् सोपरेेत, पारूद, 56 याला, दक न, िग ेल, 57 शपत् याह,
ह ील, पोकेरेत-हसबेायीम, र आमीका प रवारहरू । 58 म न् दरका सवेकहरू र
सोलोमनका सवेकहरूका सन् तानहरूको सङ्ख्या जम् मा ३९२ िथयो । 59 तले-
मलेह, तले-हशार्, केरूब, आदोन र इम् मरे सहरबाट आएकाहरूले आफ् ना पखुार्हरू
इ ाएलको वशंबाट आएका हुन ्भनरे बताउन सकेनन ्। यी हुन ्: 60 दलायाह,
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तोिबया, नकोदाका प रवारहरूका जम् मा ६५२, 61 र पजुारीहरूबाट: होबायाहका,
हक् कोसका र बिजर्ल् लै (ितनले िगलादी बिजर्ल् लकैा छोरीहरूमध्ये एउटीलाई
िववाह गरे र ितनीहरूका नाउँ राख)े प रवार । 62 ितनीहरूले आफ्नो वशंावलीका
िववरणहरू खोज,े तर ित फेला पानर् सकेनन,् त्यसलैे ितनीहरूलाई अशु ठानरे
पजुारीको काममा समावशे ग रएन । 63 त् यसलैे ऊरीम र तमु्मीमको सवेा गन
एक जना पजुारीले अनमुोदन नगरेसम्म ितनीहरूले पिव ब लदानका कुनै पिन
थोक खानहुुदँनै भनी गभनर्रले ितनीहरूलाई बताए । 64 सम्पणूर् समहुको जम् मा
सङ्ख्या ४२,३६० िथयो, 65 यसमा ितनीहरूका नोकर-नोकन हरू (७,३३७ जना) र
ितनीहरूका म न्दरका गायक-गाियकाहरू (२००) समावशे िथएन । 66 ितनीहरूका
घोडाहरू ७३६ । खच् चरहरू २४५ । 67 ऊँटहरू ४३५ । गधाहरू ६,७२० िथए । 68जब
ितनीहरू यरूशलमेमा परम भकुो म न्दरमा गए, मखु्य पखुार्हरूले म न्दर िनमार्णको
लािग स्वचे्छा भटेीहरू चढाए । 69 ितनीहरूले आ-आफ्नो औकातअनसुार कामको
लािग रुिपया-ँपसैा िदएः ६१,००० सनुका िसक् का, ५,००० चाँदीका िसक् का र
पजुारीको १०० ओटा अलखाहरू । 70 यसरी पजुारी र लवेीहरू, मािनसहरू,
म न्दरका गायकहरू र ारपालहरूसाथै म न्दरमा सवेा गनर् िनय ु ग रएकाहरू आ-
आफ्ना सहरहरूमा बसोबास गरे । इ ाएलका सबै मािनस आ-आफ्ना सहरहरूमा
िथए ।

3
1 इ ाएलीहरू आ-आफ्ना सहरमा फकको सातौं मिहनमा ितनीहरू एक

जना मािनसझैं यरूशलमेमा भलेा भए । 2 योसादाकका छोरा यशेअू र ितनका
पजुारी दाजभुाइहरू, शालितएलका छोरा यरुबाबले र ितनका दाजभुाइहरू उठे, र
परमशे् वरका मािनस मोशाको वस्थामा ले खएझैं होमब लहरू चढाउन इ ाएलका
परमशे् वरको वदेी िनमार्ण गरे । 3 त्यसपिछ ितनीहरूमा दशेका मािनसहरूको डर
परेको भए तापिन ितनीहरूले वदेीलाई त् यसको आधारमा स्थािपत गरे । ितनीहरूले
िबहान र बलेकुा परम भकुा िन म्त होमब लहरू चढाए । 4 ले खएअनसुार
ितनीहरूले छा ोवासको चाड पिन मनाए, र हरेक िदनको िन म् त आदशे भएअनसुार
िदनिदनै होमब लहरू चढाए । 5 यसगैरी, सबै स्वे च्छक भटेीहरूका साथै
परम भकुा सबै तोिकएका चाडका लािग दिैनक होमब लहरू र मािसक होमब लहरू
र भटेीहरू पिन िथए । 6 म न् दरको जग नै नबसा लएको भए तापिन ितनीहरूले
सातौं मिहनाको पिहलो िदनमा परम भकुा िन म्त होमब लहरू चढाउन थाले ।
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7 ितनीहरूले ढुङ्गा काट्ने र कारीगरहरूलाई चाँदी िदए, अिन फारसका राजा
कोरेसले सीदोन र टुरोसका मािनसहरूलाई अिधकार िदएका हुनाले लबेनानदे ख
योप्पासम्म समु ाबाट उनीहरूले दवेदारुका काठहरू ल्याइिदऊन ् भनी ितनीहरूले
उनीहरूलाई खाना, पानी र तले िदए । 8 त् यसपिछ ितनीहरू यरूशलमेमा
परमशे् वरको म न्दरमा आएको दो ो वषर्को दो ो मिहनामा शालितएलका छोरा
यरुबाबले, योसादाकका छोरा यशेअू, बाँकी पजुारीहरू, लवेीहरू र िनवार्सनबाट
यरूशलमेमा फककाहरूले काम गनर् सरुु गरे । ितनीहरूले िबस वषर् र त्यसभन्दा
मािथका लवेीहरूलाई परम भकुो म न्दरको िनरीक्षण गन िजम्मा िदए । 9 यशेअू र
ितनका छोराहरूसाथै दाजभुाइहरू, कादमीएल र ितनका छोराहरू (जो होदिबयाका
सन्तानहरू िथए), हनेादादका छोराहरू र ितनीहरूका छोराहरू र दाजभुाइ जो सबै
लवेी िथए, ितनीहरू परम भकुो म न्दर िनमार्ण गनहरूको िनरीक्षण गनर् एकजटु
भए । 10 जब िनमार्णकतार्हरूले परम भकुो म न्दरको जग बसाल,े तब पजुारीहरू
आ-आफ्ना पोशाकहरूमा तरुहीहरू लएर अिन लवेीहरू र आसापका छोराहरू
झ्यालीहरू लएर परम भकुो शसंा गनर् खडा भए, जसरी इ ाएलका राजा दाऊदले
आज्ञा गरेका िथए । 11 ितनीहरूले परम भलुाई शसंा र धन्यवादको गीत गाए,
“उहाँ भलो हुनहुुन्छ ! इ ाएलिसत बाँिधएको उहाँको करारको िवश् वासिनयता
सदासवर्दा रहन्छ ।” म न्दरको जग बसा लएको हुनाले सबै मािनसले परम भकुो
शसंा गद आनन्दले कराए । 12 तर पजुारीहरू, लवेीहरू र मखु् य मािनसहरूमध् ये

धरैे जना जो धरैे व ृ िथए र पिहलो म न्दरलाई दखेकेा िथए, जब ितनीहरूको
आखँाको साम ु यो म न्दरको जग बसा लयो, तब ितनीहरू धरुुधरुु रोए । तर खसुी
र आनन् दको चक स् वरको आनन्दले कराउने मािनसहरूको सखं् या धरैे िथयो ।
13 फलस्वरूप, मािनसहरूले आनन् द र खसुीको आवाजलाई रोएका मािनसहरूको
आवाजबाट छुट् ाउन सकेनन ्िकनिक मािनसहरू ठुलो आनन्दले कराउँदै िथए, र
आवाज टाढा-टाढासम्म सिुनएको िथयो ।

4
1 यितबलेा िनवार्सनबाट फकका मािनसहरूले परम भु इ ाएलका परमशे् वरको

लािग म न्दर बनाउदँै छन ् भनी यहूदा र बने्यामीनका केही श हुरूले सनुे ।
2 त्यसलैे ितनीहरू यरुबाबले र प रवारका मखु्य मािनसहरूकहाँ आए । ितनीहरूले
उनीहरूलाई भन,े “हामीलाई पिन तपाईंहरूसगँै िनमार्ण गनर् िदनहुोस,् िकनिक
अश्शरूका राजा एसरहदोनले हामीलाई यहाँ ल्याएदे ख नै तपाईंहरूजस्तै हामी
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तपाईंका परमशे् वरको खोजी गछ ,ं र हामीले उहाँलाई नै ब लदान चढाएका छौं
।” 3 तर यरुबाबले, यशेअू र प रवारका मखु्य मािनसहरूले भन,े “तपाईंहरूले
होइन, तर हामीले परमशे् वरको म न्दर बनाउनपुछर्, िकनिक हामीले नै परम भु
इ ाएलका परमशे् वरको िन म्त म न्दर बनाउनछेौं, जस् तो फारसका राजा कोरेसले
आज्ञा गन ुर्भएको छ ।” 4 त्यसलैे त्यस दशेका मािनसहरूले यहूदीहरूका हात
कमजोर तलु्याए । ितनीहरूले िनमार्णमा यहूदीहरूलाई डर दखेाए । 5 यहूदीहरूका
योजनालाई िनराश तलु्याउन ितनीहरूले सल्लाहकारहरूलाई घसु पिन िदए ।
ितनीहरूले फारसका राजा कोरेसको शासनकाल र दाराको शासनकालभ र नै यसो
गरे । 6 तब अहासरूस (अतार्सास्त) को शासनकालको सरुुमा ितनीहरूले यहूदा र
यरूशलमेका बािसन्दाहरूको िवरु मा एउटा अिभयोग-प लखेे । 7 अतार्सास्तको
शासनकालमा िवश् लाम, िम तेा, ताबले र ितनका सहयोगीहरूले अतार्सास्तलाई
लखेे ।उक् त िच ी आरमइेक भाषामा ले खयो र अनवुाद ग रयो । 8 सनेापित
रेहूम र सिचव िशम्शलैे यरूशलमेको बारेमा अतार्सास्तलाई यसरी िच ी लखेे ।
9 रेहूम, िशम्शै र ितनीहरूका सहयोगीहरू अथार्त ् फारस, एरेक र बिेबलोनका
मािनसहरूमािथ अिधकार गन न्यायाधीशहरू र अिधकारीहरू अिन शशूनका
मािनसहरू (अथार्त ् एलामीहरू) ले एउटा िच ी लखे,े 10 र महान ् अिन िस
अशरूविनपलले दशे िनकाला गरेर साम रया र य ू े टस नदीपा रको ान्तमा
बसालकेा मािनसहरू पिन ितनीहरूसगँै िमले । 11 ितनीहरूले अतार्सास्तलाई
पठाएका िच ीको ित लपी यही हो, “हजरुका सवेकहरू, य ू े टस नदी पा रको
ान्तका मािनसहरू यसो लखे्छन:् 12 हजरुकहाँबाट आएका यहूदीहरू यरूशलमेमा

एउटा िव ोही सहर िनमार्ण गनर् हा ो िवरु आएका छन ्भन् ने कुरो राजालाई जाहरे
होस ्। ितनीहरूले पखार्लहरू बनाएर िसद्ध्याएका छन,् र जगहरू ममर्त गदछन ्।
13 यो सहर िनमर्ण भयो रउक् त पखार्ल सम्पन् न भयो भन,े ितनीहरूले कुनै महसलु
र कर ितनछैनन,् तर ितनीहरूले राजाहरूलाई हािन परु् याउनछेन ्भन् ने कुरो राजाका
हजरुीमा जाहरे होस ् । 14 हामीले दरबारको ननू खाएका हुनाले राजालाई कुनै
अनादर भएको दखे् न ु हा ो लािग िनश् चय नै उिचत हुदँनै । यही कारणले गदार्
हामीले राजालाई जानकारी गराउँदछैौं, 15 जसले गदार् हजरुले आफ्ना िपताको
अिभलखे खोज् न र राजाहरूसाथै ान्तहरूलाई हािन गन यो एउटा िव ोही सहर
रहछे भनी पु ष् ट गनर् सक् नहुुन् छ । यसले राजाहरू र ान्तहरूलाई धरैे समस्या
िदएको छ । पिहले दे ख नै यो िव ोहको केन् बनकेो छ । यही कारणले गदार् यो
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सहर नष् ट पा रएको िथयो । 16 यो सहर र पखार्ल िनमार्ण ग रयो भने हजरुको
लािग य ू े टस नदीपा रको ान्तमा केही बाँकी रहने छैन भनी हामी राजालाई
जानकारी गराउँदछैौं ।” 17 त्यसलैे राजाले साम रयामा बस् ने रेहूम, िशम्शै र
ितनीहरूका सहयोगीहरू अिन य ू े टस नदीपा रको ान्तमा बस् ने बाँकी सबलैाई
एउटा जवाफ पठाए, “ितमीहरूलाई शा न्त होस ् । 18 ितमीहरूले पठाएका िच ी
अनवुाद ग रयो र मरेो साम ु पिढयो । 19 त्यसलैे मलै े छानिवन गनर् आदशे िदएँ,
रपिहलौक िदनहरूमा ितनीहरू राजाहरूका िवरु मा बागी भएका र िव ोह गरेका
रहछेन ्भनी प ा लगाइयो । 20 श शाली राजाहरूले यरूशलमेमा राज् य गरेका
रहछेन,् र य ू े टस नदीपा रको ान्तका हरेक कुरामा अिधकार जमाएका रहछेन ्
। ितनीहरूलाई करहरू र महसलुहरू ित रएका रहछेन ् । 21 अब मलैे आज्ञा
निदएसम्म यी मािनहरूले यो सहर िनमार्ण गनर् रोक् नपुछर् भनी एउटा आज्ञा जारी गन ूर्
। 22 यसलाई बवेास्ता नगनर् होिसयार हुन ु । यस खतरालाई बढ्न िदने र राजकीय
िहतको बढी क्षित हुन िकन िदने ? 23 जब राजा अतार्सास्तको आदशे रेहूम,
िशम्शै र ितनीहरूका सहयोगीहरूका साम ु पिढयो, ितनीहरू तरुुन् तै यरूशलमेमा गए,
र यहूदीहरूलाई जबरदस्तसाथ िनमार्ण रोक् न लगाए । 24 यसरी फारसका राजा
दाराको शासनकालको दो ो वषर्सम्म यरूशलमेमा परमशे् वरको म न्दरको काम
रोिकयो ।

5
1 तब हाग्गै अगमव ा र इ ोका छोरा जक रया अगमव ाले इ ाएलका

परमशे् वरको नाउमँा यहूदा र यरूशलमेका यहूदीहरूलाई अगमवाणी बोले ।
2 शालितएलका छोरा यरुबाबले र योसादाकका छोरा यशेअू उठे, र आफ् ना
सहयोगी अगमव ाहरूका साथमा िमलरे यरूशलमेमा परमशे् वरको म न्दर बनाउन
सरुु गरे । 3 तब य ू े टस नदीपा रको ान्तका गभनर्र त न,ै श र-बोज्नै र ितनका
सहयोगीहरू आए र ितनीहरूलाई सोध,े “यो म न्दरको िनमार्ण गन र पखार्लहरू
सम्पन् न गन आज्ञा ितमीहरूलाई कसले िदयो ?” 4 ितनीहरूले यसो पिन भन,े
“यो भवनलाई बनाउने मािनसका नाउहँरू के-के हुन ्?” 5 तर परमशे् वरको द ृ ष् ट
यहूदी धमर्-गरुुहरूमािथ िथयो, र ितनीहरूका श हुरूले ितनीहरूलाई रोक् न सकेनन ्
। राजाकहाँ एउटा िच ी पठाउने र त्यसको जवाफमा एउटा आदशे आउने काम
नहुन् जलेसम्म ितनीहरूलाई कसलैे रोकेन । 6 यो य ू े टस नदीपा रको ान्तका
राज्यपाल त न,ै श र-बोज्नै र ितनीहरूका सहयोगीहरूले दारा राजालाई पठाएका
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िच ीको ित लपी यही हो । 7 ितनीहरूले लखेरे दारा राजालाई पठाएको िववरण
यही हो, “हजरुमा अपार शा न्त रहोस ् । 8 हामी यहूदामा महान ् परमशे् वरको
म न्दरमा गयौं भन् ने कुरा हजरुलाई जाहरे होस ्। ठुला-ठुला ढुङ्गाहरूले यो िनमार्ण
हुदँछै र पखार्लमा काठहरू रा खदंछैन ् । यो काम िनकै रा ोसगँ ग रएको छ, र
ितनीहरूका हातमा रा री अगािड बिढरहकेो छ । 9 हामीले धमर्-गरुुहरूलाई सोध् यौं,
'यो म न्दर र यी पखार्लहरू बनाउन ितमीहरूलाई कसले आदशे िदयो ?' 10 कस-
कसले ितनीहरूलाई अगवुाइ गरेका रहछेन ्भनी हजरुलाई थाहा होस ्भनरे हामीले
ितनीहरूका नाउँ पिन सोध् यौं । 11 ितनीहरूले जवाफ िदए र भन,े 'हामी स्वगर् र
पथृ्वीका परमशे् वरका सवेकहरू हौं, र हामीले यस म न्दरलाई पनुिनर्मार्ण ग ररहकेा
छौं जसलाई धरैे वषर् पिहले इ ाएलका महान ् राजाले िनमार्ण गरेका र परुा गरेका
िथए । 12तापिन जब हा ा पखुार्हरूले स्वगर्का परमशे् वरलाई रस उठाए, तब उहाँले
ितनीहरूलाई बिेबलोनका कल्दी राजा नबकूदनसेरको हातमा समु् पनभुयो जसले
यस म न्दरलाई नष् ट पारे र मािनसहरूलाई बिेबलोनमा कैदमा लगे । 13 तापिन
कोरेस बिेबलोनका राजा बन् नभुएको पिहलो वषर्मा कोरेसले परमशे् वरको म न्दर
पनुिनर्मार्ण गन आदशे जारी गन ुर्भयो । 14 नबकूदनसेरले यरूशलमेको म न्दरबाट
बिेबलोनको म न्दरमा लगकेा परमशे् वरको म न्दरका सनु र चाँदीका वस्तहुरू पिन
राजा कोरेसले िफतार् ग रिदए । आफूले गभनर्र बनाएका शशेबस्सरलाई उहाँले यी
थोकहरू िदनभुयो । 15 राजाले ितनलाई भन् नभुयो, “यी थोकहरू लजैाऊ । जाऊ
र ित यरूशलमेको म न्दरमा राख । त्यहाँ परमशे् वरको म न्दर पनुिनर्माण होस ् ।”
16 तब ियनै शशेबस्सर आए र यरूशलमेमा परमशे् वरको म न्दरको जग बसाले
। अिन अिहले यो िनमार्ण हुदँछै, तर अझै सिकएको छैन ।' 17 अब राजाको
हजरुीमा असल लागमेा, राजा कोरेसले यरूशलमेमा परमशे् वरको म न्दर बनाउन
आज्ञा िदनभुएको िथयो िक िथएन भनी बिेबलोनको अिभलखे सं हमा अनसुन् धान
होस ्। त् यसपिछ राजाबाट हामीलाई आफ्नो िनणर्य पठाउने कष् ट होस ्।”

6
1 त्यसलैे दारा राजाले बिेबलोनको अिभलखे सं हमा खोजतलाश गन आज्ञा

िदए । 2 मादी ान्तको एक्बातानको िकल्लाबन्दी ग रएको सहरमा एउटा म ु ो
भे ाइयो । त्यसको िववरण यस्तो िथयोः 3“राजा कोरेसको पिहलो वषर्मा, कोरेसले
यरूशलमेमा भएको परमशे् वरको म न्दरको बारेमा एउटा आदशे जारी गन ुर्भयो,
'ब लदानको स्थानको रूपमा एउटा भवन पनुिनर्मार्ण ग रयोस,् यसका जगहरू



6:4 viii ए ा 6:17

बसा लऊन,् यसको उचाइ साठी हात र चौडाइ साठी हात होस,् 4 चोकमा ठुला
ढुङ्गाका छपनी ितन लहर र फल् याकका छपनी एक लहर होस,् अिन राजदरबाट
यसको खचर् ित रयोस ्। 5 अब नबकूदनसेरले यरूशलमेको म न्दरबाट बिेबलोनमा
ल्याएका परमशे् वरको म न्दरका सनु र चाँदीका थोकहरू लएर ल् याऊ र ितनलाई
यरूशलमेकै म न्दरमा िफतार् पठाऊ । ितमीहरूले ितनलाई परमशे् वरको म न्दरमा
राख् नपुछर् ।' 6 अब य ू े टस नदीपा रकप ान्तका गभनर्र त न,ै श र-बोज्नै र
ितनका सहयोगीहरू अलग बसनू ् । 7 परमशे् वरको यस म न्दरको काममा बाधा
निदन ू । गभनर्र र यहूदी धमर्-गरुुहरूले त्यस ठाउँमा परमशे् वरको म न्दर बनाउनछेन ्
। 8 परमशे् वरको यस म न्दर बनाउने यी यहूदी धमर्-गरुुहरूका लािग ितमीहरूले
यसो गन ूर् भनी म ितमीहरूलाई हुकुम िददंछुैः ितनीहरूले आफ्नो काम रोक् न नपरोस ्
भनरे य ू े टस नदी पा रको राजकीय कोषबाट रुिपया-ँपसैा िदन ू । 9 ितनीहरूलाई
आवश्यक हरेक कुरो अथार्त ् स्वगर्का परमशे् वरको िन म्त होमब ल चढाउन
साँढहेरू, भडेाहरू वा थमुाहरू र यरूशलमेका पजुारीहरूको आज्ञामतुािबक अन् न,
ननू, दाखम वा तले िदनहु ँ ितनीहरूलाई निबस िदन ू। 10यसै गन ूर् तािक ितनीहरूले
स्वगर्का परमशे् वरको िन म्त भटेी ल्याऊन ् र म राजा अिन मरेा छोराहरूका िन म्त
ाथर्ना गरून ् । 11 कसलैे यस आदशेलाई उल्लङ्घन गर् यो भने त्यसको घरबाट

एउटा खम्बा उखे लयोस ्र त्यसलाई त्यही खम्बामा टाँिगयोस ्भनी म आज्ञा िददंछुै
।यो कारणले त्यसपिछ त्यसको घरलाई भग् नावशषेको थु ोमा प रणत ग रयोस ् ।
12 त्यस ठाउँमा आफ्नो नाउँ राख् नहुुने परमशे् वरले यस आदशेलाई बद्लन खोज्ने
वा यरूशलमेमा परमशे् वरको यस म न्दरलाई नष् ट गनर् खोज्ने कुनै पिन राजा वा
मािनसलाई पदच् यतू गरून ् । म दाराले यो आदशे िददंछुै । महेनतसाथ यसलाई
कायार्न्वयन ग रयोस ्।” 13 तब राजा दारा ारा पठाइएको यस आदशेको कारणले
य ू े टस नदीपा रको ान्तका गभनर्र त न,ै श र-बोज्नै र ितनका सहयोगीहरूले
राजा दाराले आज्ञा गरेअनसुार हरेक कुरा गरे । 14 यसरी यहूदी धमर्-गरुुहरूले हाग्गै
अगमव ा र इ ोका छोरा जक रयाको सझुाव मानरे िनमार्ण गरे र उन् नित गरे ।
इ ाएलका परमशे् वरको आज्ञा र फारसका राजाहरू कोरेस, दारा र अतार्सास्तका
आदशेअनसुार ितनीहरूले आफ् नो भवन बनाएर िसद्ध्याए । 15 राजा दाराको
शासनकालको छैटौं वषर्को अदार मिहनाको ते ो िदनमा म न्दरको काम परुा भयो ।
16 इ ाएलका मािनसहरू, पजुारीहरू र लवेीहरू र िनवार्सनबाट फकर आएकाहरूले
आनन्दसाथ परमशे् वरको यस म न्दरको समपर्ण-उत्सव मनाए । 17 परमशे् वरको
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म न्दरको समपर्णको िन म्त ितनीहरूले एक सयवटा साँढ,े एक सयवटा भडेा र चार
सयवटा थमुा ब ल चढाए । इ ाएलका एक-एक कुलको लािग सारा इ ाएलीको
लािग पापब लको रूपमा बा वटा बोका पिन चढाइयो । 18 मोशाको पसु्तकमा
ले खएबमोिजम ितनीहरूले पजुारीहरू र लवेीहरूलाई यरूशलमेमा परमशे् वरको
सवेाको लािग ितनीहरूका िवभाजनअनसुार िनय ु पिन गरे । 19यसरी िनवार्सनबाट
फककाहरूले पिहलो मिहनाको चौधौं िदनमा िनस्तार-चाड मनाए । 20 पजुारीहरू
र लवेीहरूले आफूलाई श ु पारे, र आफूलगायत िनवार्सनबाट फककाहरू सबकैा
लािग िनस्तारको ब ल चढाए । 21 िनस्तारको मास ु खाने इ ाएलका मािनसहरूमा
िनवार्सनबाट फकका र दशेका मािनसहरूको अशु ताबाट आफूलाई अलग राखकेा
अिन इ ाएलका परम भु परमशे् वरको अनसुरण गरेकाहरू िथए । 22 ितनीहरूले
सात िदनसम्म हषर्का साथ अखिमरी रोटीको चाड मनाए, िकनिक परम भलुे
ितनीहरूमा आनन्द ल्याउनभुएको िथयो, र इ ाएलका परमशे् वरको म न्दर अथार्त ्
उहाँको घरको काममा ितनीहरूका हात ब लयो पानर् अश्शरूका राजाको दय
फकार्इिदनभुएको िथयो ।

7
1 यसपिछ फारसका राजा अतार्सास्तको शासनकालमा बिेबलोनबाट ए ा

आए । ए ाका पखुार्हरू ियनै िथएः सरायाह, अजयार्ह, िह ल्कयाह, 2 शल्लमू,
सादोक, अहीतबू, 3 अमयार्ह, अजयार्ह, मरायोत, 4 जरयाह, उज् जी, बकु् की,
5 अबीश,ू पीनहास, एलाजार । एलाजार धान पजुारी हारूनका छोरा िथए ।
6 ए ा बिेबलोनबाट आए, र इ ाएलका परम भु परमशे् वरले िदनभुएका मोशाको

वस्थामा ितनी िनपणु अध्यापक िथए । परम भकुो हात ितनीमािथ भएको
हुनाले ितनले मागकेा हरेक कुरा राजाले िदए । 7 राजा अतार्सास्तको सातौं
वषर्मा इ ाएलका केही सन्तानहरू, पजुारीहरू, लवेीहरू, म न्दरका गायकहरू,
ारपालहरू र म न्दरमा सवेा गनर् िनय ु ग रएकाहरू पिन यरूशलमेमा गए । 8 ितनी

त् यही वषर्को पाँचौं मिहनामा यरूशलमेमा आइपगुे । 9 पिहलो मिहनाको पिहलो
िदनमा ितनी बिेबलोनबाट िहडंकेा िथए । परमशे् वरको असल हात ितनीमािथ रहकेो
हुनाले ितनी पाँचौं मिहनाको पिहलो िदनमा यरूशलमेमा आइपगुे । 10 परम भकुो

वस्थाका िविधहरू र आज्ञाहरू अध्ययन गनर्, पालन गनर् र िसकाउन ए ाले
आफ्नो दय समिपर्त गरेका िथए । 11 राजा अतार्सास्तले इ ाएलका लािग
परम भकुा िविधहरू र आज्ञाहरू िसकाउन पजुारी र अध्यापक ए ालाई िदएको
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आदशेको ित लपी यही हो, 12 “राजाहरूका राजा अतार्सास्तबाट स्वगर्का
परमशे् वरको वस्थाका अध्यापक पजुारी ए ालाई, 13 इ ाएलबाट आएका
मरेो राज्यमा भएका कुनै पिन व् य क् त आफ् ना पजुारी र लवेीहरूका साथमा
यरूशलमेमा जाने इच्छा गछर् भने त्यो ितमीसगँै जान सक्छ भनी म हुकुम िददंछुै।
14 ित ो हातमा भएको परमशे् वरको वस्थामतुािबक यहूदा र यरूशलमेको बारेमा
सोधखोज गनर् म राजा र मरेा सात जना सल्लाहकारले ितमीलाई पठाएका छौं ।
15 यरूशलमेमा बास गन ुर्हुने इ ाएलका परमशे् वरलाई ितनीहरूले िस ैंमा चढाएका
चाँदी र सनु लएर जान ू । 16 बिेबलोनको दशेभ र ितमीले लजैान सक् ने जित
चाँदी र सनुसाथै यरूशलमेमा आफ् ना परमशे् वरका म न्दरको िन म्त मािनसहरू र
पजुारीहरूले खसुीसाथ जनु भटेीहरू िदन्छन,् ती पिन ितमीले लजैान ू । 17 त्यसलैे
यस रकमले शस्त मा ामा गोरुहरू, भडेाहरू, थमुाहरू, अन् नब ल र अघर्ब ल
िकन् न ू । यरूशलमेमा ित ा परमशे् वरको म न्दरको वदेीमा ित चढाउन ू । 18 ित ा
परमशे् वरलाई खसुी तलु्याउन ितमी र ित ा दाजभुाइलाई असल लागअेनसुार
बाँकी चाँदी र सनुको योग गन ूर् । 19 ितमीलाई िस ैंमा िदइएका िचजहरू
यरूशलमेमा ित ा परमशे् वरको म न्दरको सवेाको लािग उहाँको साम ु राख् न ू ।
20 ित ा परमशे् वरको म न्दरको लािग आवश्यक कुनै पिन थोक िकन् नलाई मरेो
कोषबाट पसैा लन ू । 21 म अतार्सास्तले य ू े टस नदीपा रको ान्तमा भएका
सबै कोषाध्यक्ष यो आदशे िदन्छु, िक ए ाले ितमीहरूबाट मागकेा कुनै पिन
थोक चरु मा ामा िदन,ू 22 अथार्त ् एक सय तोडा चाँदी, एक सय कोर गहु,ँ
एक सय बाथ दाखम , एक सय बाथ तले र ननूचािहं अिसिमत रूपमा िदन ू ।
23 स्वगर्का परमशे् वरबाट आउने कुनै पिन आज्ञा आउँछ भने उहाँको म न्दरको लािग
भ सिहत परुा गन ूर् । िकनिक म र मरेा छोराहरूको राज्यमािथ उहाँको ोध पनर्
िकन िदन?ू 24 पजुारीहरू, लवेीहरू, गायकहरू, ारपालहरू वा म न्दरको सवेामा
िनय ु ग रएका मािनसहरू र परमशे् वरको म न्दरका सवेकहरूमा ितमीहरूले कुनै
महसलु वा कर नलगाउन ु भनरे हामीले ितनीहरूलाई जानकारी गराउँदछैौं ।
25 ए ा, ितमीलाई परमशे् वरले िदनभुएको ब ु ले ितमीले य ू े टस नदीपा रको
ान्तमा भएका सबै मािनसको न्याय गनर् र ित ो परमशे् वरको वस्था जान् ने सबकैो

सवेा गनर् न्यायकतार्हरू र अिधकारीहरू िनय ु गन ूर् । वस्था नजान् नहेरूलाई पिन
ितमीले िसकाउनपुछर् । 26परमशे् वरको वस्था वा राजाको वस्थालाई पणूर् रूपमा
पालन नगन जोकसलैाई मतृ्यदुण्ड, दशे िनकाला, ितनीहरूका थोकहरू जफत वा
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कैद गरेर दण्ड िदन ू । 27 हा ा पखुार्हरूका परम भु परमशे् वरको स्तिुत होस ्जसले
यरूशलमेमा भएको परम भकुो म न्दरको मिहमा गनर् राजाको दयमा यी सबै कुरा
हाल् नभुयो, 28 अिन राजा, ितनका सल्लाहाकारहरू र ितनका सबै श शाली
अिधकारीहरूका साम ु मलाई उहाँको करारको िवश् वास् तता दखेाउनभुयो । म
परम भु मरेा परमशे् वरको हात ारा ब लयो बनाइएको छु, र मलैे आफूिसत जानलाई
इ ाएलका अगवुाहरूलाई भलेा गरें ।

8
1 राजा अतार्सास्तको शासनकालमा बिेबलोनबाट मिसतै आएका प रवारका

अगवुाहरू ियनै हुन:् 2 पीनहासका प रवारका– गशे म । ईतामारका प रवारका–
दािनएल । दाऊदका प रवारका– शकन् याहका छोरा ह ूश, 3 परोशका
प रवारका– जक रया र ितनीसगँ दतार् भएका १५० परुुष जसको िववरण ितनको
वशंावलीमा ले खएको छ । 4 पहत-मोआबका प रवारका– जरयाहका छोरा
एल् यहोएनै र ितनीसगँ २०० परुुष िथए । 5 ज ूका प रवारका– बने यहासले र
ितनीसगँ ३०० परुुष िथए । 6 आदीनका प रवारका– जोनाथनका छोरा एबदे र
ितनीसगँ ५० परुुष िथए । 7 एलामका प रवारका– अतल् याहका छोरा यशयाह र
ितनीसगँ ७० परुुष िथए । 8 शपत् याहका प रवारका– िमखाएलका छोरा जबिदयाह
र ितनीसगँ ८० परुुष िथए । 9 योआबका प रवारका– यहीएलका छोरा ओबिदया र
ितनीसगँ २१८ परुुष िथए । 10 बानीका प रवारका– योिसिपयाका छोरा शलोमीत र
ितनीसगँ १६० परुुष िथए । 11बबेकैा प रवारका– बबेकैा छोरा जक रया, र ितनीसगँ
२८ परुुष िथए । 12अज् गादका प रवारका– हक् कातानका छोरा योहानान र ितनीसगँ
११० परुुष िथए । 13अदोनीकामका प रवारका– पिछ आएका एलीपलेते, यीएल र
शमायाह, र ितनीहरूसगँ ६० परुुष िथए । 14 िबग् वकैो प रवारका– उ ै र जक् कूर,
र ितनीहरूसगँ ७० परुुष िथए । 15 मलैे या हुरूलाई अहावाितर बग् ने नहरमा जम्मा
गरें, र हामीले त्यहाँ ितन िदनसम्म छाउनी हाल् यौं । मलैे मािनसहरू र पजुारीहरूको
जाँच गरें तर त्यहाँ लवेीका सन्तानहरू कोही पिन पाइन ँ । 16 त्यसलैे एलीएजर,
अरीएल, शमायाह, एल् नातान, यारीब र एल् नातान र नातान, जक रया र मशलु् लाम
जो अगवुाहरू िथए, अिन योयारीब र एल् नातान जो िशक्षकहरू िथए, ितनीहरूलाई
मलैे बोलाएँ । 17 त्यसपिछ मलैे ितनीहरूलाई कािसिपयाका अगवुा इ ोकहाँ पठाएँ
। इ ो र ितनका आफन्तहरू, कािसिपयामा बिसरहकेा म न्दरका सवेकहरूकहाँ गएर
हामीकहाँ परमशे् वरको म न्दरका लािग सवेकहरू पठाइिदनहुोस ्भनी ितनीहरूलाई
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भन् न लगाएँ । 18 त्यसलैे हा ा परमशे् वरको भलो गन हात ारा ितनीहरूले ब ु मान ्
मािनस शरेिबयाहलाई हामीकहाँ पठाइिदए । ितनी इ ाएलका छोरा लवेीका छोरा
महलीका प रवारका िथए । ितनी अठार छोरा र दाजभुाइसगँै आए । 19 ितनीसगँै
हशब्याह पिन आए । त्यहाँ मरारीका छोराहरूमध्यकेा एक अथार्त य्शयाह र ितनका
दाजभुाइ र ितनीहरूका छोराहरू गरी जम्मा िबस जना परुुष िथए । 20 दाऊद
र ितनका अिधकारीहरूले लवेीहरूलाई सहायता गनर् म न्दरमा सवेा गन यस्ता
सवेकहरूको िनय ु गरेका, २२० जना त्यस्ता मािनसहरूको पिन नाउँ दतार् ग रए ।
21 त्यसपिछ परम भकुो साम ु आफैलाई िवन तलु्याउन, र हामी, हा ा बालबच् चा
अिन हा ा सबै सम्पि को लािग सोझो मागर्को खोजी गनर् मलै े अहावा नहरमा
उपवासको घोषणा गरें । 22 बाटोमा श हुरूबाट हा ो रक्षा गनर्का लािग राजासगँ
सनेा वा घोडचढीहरू माग् न म लजाएँ िकनिक हामीले राजालाई भनकेा िथयौं,
'हा ा परमशे् वरको खोजी गन सबमैािथ सदाको लािग उहाँको हात रहकेो हुन्छ, तर
उहाँलाई त्याग् नहेरू सबमैािथ उहाँको श र ोध पछर् ।' 23 त्यसलैे यस िवषयमा
हामीले उपवास बस् यौं, र परमशे् वरको खोजी गर् यौं, अिन हामीले उहाँलाई िबन्ती
चढायौं । 24 त्यसपिछ मलैे पजुारीय अिधकारीहरूबाट बा जना मािनस छानें:
शरेिबयाह र जशब्याह अिन ितनीहरूका दस जना दाजभुाइ िथए । 25 राजा, ितनका
सल्लाहकारहरू र अिधकारीहरू अिन सारा इ ाएलीले परमशे् वरको म न्दरको
लािग िस ैंमा िदएका चाँदी, सनु, िचजहरू र भटेीहरू मलैे ितनीहरूका िन म्त तौलें
। 26 मलैे ितनीहरूका हातमा बाइस हजार िकलो चाँदी, चौितस सय िकलो चाँदीका
वस्तहुरू, चौितस सय िकलो ाम सनु, 27 आठ िकलो सनुका बाटाहरू र सनुजस्तै
बहुमलू्य काँसाका दईुवटा भाँडा िदएँ । 28 तब मलैे ितनीहरूलाई भनें, “ितमीहरू
र यी वस्तहुरू परम भकुा िन म्त समपर्ण ग रएका छन ्। चाँदी र सनु ितमीहरूका
पखुार्हरूका परम भु परमशे् वरको िन म्त स्वे च्छक भटेी हुन ् । 29 यरूशलमेमा
परमशे् वरको म न्दरका कोठाहरूमा भएका पजुारीका अिधकारीहरू, लवेीहरू र
प रवारका अगवुाहरूको साम ु यी जोखरे निदएसम्म ितमीहरूले ियनको रेखदखे
गरी सरुिक्षत राख् न ू ।” 30 यरूशलमेमा हा ा परमशे् वरको म न्दरमा लजैानलाई
तौ लएका ित चाँदी, सनु र वस्तहुरू पजुारीहरू र लवेीहरूले िजम् मा लएर राखे ।
31 पिहलो मिहनाको बा ौं िदनमा हामी अहावा नहरबाट यरूशलमे स्थान गर् यौं
। हामीमािथ हा ा परमशे् वरको हात िथयो । उहाँले हामीलाई श ु र बाटोमा लकेुर
बसकेा लटेुराहरूको हातबाट सरुक्षा िदनभुयो । 32 यसरी हामी यरूशलमे वशे
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गर् यौं, र त्यहाँ ितन िदन बस्यौं। 33 तब चौथो िदनमा चाँदी, सनु र वस्तहुरू
तौलरे हा ा परमशे् वरको घरमा उ रयाह पजुारीका छोरा मरेमोत र ितनको साथमा
भएका पीनहासका छोरा एलाजार, यशअूका छोरा योजाबाद, लवेी िबन् नईूका छोरा
नोअिदया हातमा िजम्मा लगाइयो । 34 हरेक कुराको सङ्ख्या र तौल जाँच ग रयो
। त्यस बलेा सबै कुराको तौल लखेरे रा खयो । 35 िनवार्सन अथार्त ्कैदबाट फकर
आएकाहरूले इ ाएलका परमशे् वरको िन म्त होमब लहरू चढाए । ितनीहरूले
सारा इ ाएलीका िन म्त बा वटा साँढ,े पापब लको रूपमा छयानब्बवेटा भडेा,
सतह रवटा थमुा र बा वटा बोका चढाए । यी सबै परम भकुा िन म्त होमब ल
िथए । 36 तब ितनीहरूले य ू े टस नदीपा रको ान्तमा बस् ने राजाका उच् च
अिधकारीहरू र गभनर्रहरूलाई राजाको आदशे िदए, अिन ितनीहरूले मािनसहरू
र परमशे् वरको म न्दरलाई मदत गरे ।

9
1 जब यी कुराहरू भए तब अिधकारीहरू मकहाँ आए र भन,े “इ ाएलका

मािनसहरू, पजुारीहरू र लवेीहरूले अन्य दशेमा बस् ने जाितहरू अथार्त ् कनानी,
िह ी, प रज् जी, यबसूी, अम्मोनी, मोआबी, िम ी र एमोरीहरू अिन ितनीहरूका
िघनलाग्दा कुराहरूदे ख आफैलाई अलग गरेका छैनन ् । 2 िकनिक ितनीहरूले
उनीहरूका केही छोराछोरीिसत िवहवेा गरेका छन ् र अरू दशेका जाितहरूिसत
पिव जाितलाई िमसाएका छन,् अिन अिधकारीहरू र अगवुाहरूले नै पिहले यस्तो
अिवश् वासको काम गरेका छन ्।” 3 जब मलैे यो सनुें तब मलैे मरेो लगुा र खास्टो
च्यातें अिन मरेो िशरको कपाल र दा ी उखलेें र दःु खत भई बसें । 4 साँझको
ब लदान चढाउने समयसम्म नै म बिसरहदँा यस अिवश् वासयोग्य कामको बारेमा
इ ाएलका परमशे् वरको वचनदे ख डराउने सबै जना मकहाँ भलेा भए । 5 तर
साँझको ब लदानको समयमा आफ् नो च्याितएकै लगुा र खास्टोमा िवन भएकै
अवस्थामा म उठें, र घ ुडँा टेकें अिन परम भु मरेा परमशे् वर हुनभुएितर आफ्ना
हात फैलाएँ । 6 मलैे भन,े “हे मरेा परमशे् वर, मरेो अनहुार तपाईंकहाँ उठाउन म
ल ज् जत र अयोग् य भएको छु, िकनिक हा ा अपराध हा ा िशरमािथ पगुकेा छन,्
र हा ा दोष स्वगर्सम्मै पगुकेा छन ् । 7 हा ा पखुार्हरूको समयदे ख अिहलसेम्म
हामी ठुलो दोषमा छौं । हा ा अपराधहरूको कारणले हामी, हा ा राजाहरू, हा ा
पजुारीहरूलाई यस ससंारका राजाहरूका हातमा, तरवारको धारमा, िनवार्सनमा, लटु
र बइेज् जतको लािग स ु म्पिदयो जस्तो आज हामी छौं । 8 तरै पिन अब परम भु हा ा



9:9 xiv ए ा 10:1

परमशे् वरले केही जीिवत रहकेाहरूलाई हामीकहाँ िदएर र आफ्नो पिव स्थानमा
सरुिक्षत ठाउँ िदएर हामीलाई छोटो समयको लािग भए पिन कृपा दखेाउनभुएको
छ । हा ा आखँा खोल्न र हा ो दासत्वमा हामीलाई थोरै राहत िदन परमशे् वरले
यसो गन ुर्भयो । 9 हामी दासहरू हौं, तर हा ा परमशे् वरले हामीलाई िबसर्नभुएको
छैन, तर हामीसम्म करारको िवश् वासनीयता फैलाउनभुएको छ । हामीले हा ा
परमशे् वरको म न्दर पनुिनर्मार्ण गनर् सकौं र यसका भग् नावशषेहरूलाई उठाउन
सकौं भनरे हामीलाई नयाँ श दान गनर् उहाँले फारसका राजाको द ृ ष् टमा यसो
गन ुर्भएको छ । उहाँले हामीलाई यहूदा र यरूशलमेमा सरुक्षाको पखार्ल िदनलाई
उहाँले यसो गन ुर्भयो । 10 तर अब हे हा ा परमशे् वर, यसपिछ हामी के भन् न सक् छौं
र ? हामीले तपाईंका आज्ञाहरू भलुकेा छौं । 11 ती आज्ञाहरू जनु तपाईंले आफ्ना
सवेक अगमव ाहरूलाई तपाईंले भनरे िदनभुयो, “ितमीहरू जनु दशे अिधकार गनर्
लाग्दछैौ, त्यो अशु दशे हो । त्यस दशेका जाितहरूका िघनलाग्दा कुराहरूले यो दशे
दिूषत भएको छ । ितनीहरूले यसको एउटा कुनादे ख अक कुनासम्म अशु ताले
भरेका छन ् । 12 त्यसलैे अब आफ्ना छोरीहरू ितनीहरूका छोराहरूलाई निदन ू ।
ितनीहरूका छोरीहरू आफ् ना छोराहरूका लािग न लन,ू र ितनीहरूका जारी शा न्त
र भलाइको खोजी नगन ूर्, जसको कारणले ितमीहरू ब लया हुनछेौ, र त्यस दशेका
असल थोकहरूको उपभोग गनछौ अिन ितमीहरूले आफ्ना छोराछोरीका लािग
सदाको लािग यो दशे अिधकार गनछौ ।” 13 तापिन हा ो दषु् ट अभ्यास र हा ो
ठुलो दोषको कारणले हामीमािथ हरेक कुरा आइपरे पिन तपाईं हा ा परमशे् वरले
हामीलाई हा ा अपराधअनसुार कम दण्ड िदनभुएको छ र हामीलाई बाँचकेाहरू
छाड्नभुएको छ, 14 हामीले फे र तपाईंका आज्ञाहरू भङ्ग गनर् र यी िघनलाग्दा
जाितहरूिसत िमि त िववाह गनर् हुन् छ र ? के तपाईं ोिधत भएर कोही पिन नरहने
गरी हामीलाई िनिमट् यान् न पान ुर्हुन् न र ? 15 हे इ ाएलका परम भु परमशे् वर, तपाईं
धम हुनहुुन्छ, िकनिक आजको िदनसम्म हामी केही बाँचकेाहरू अझै छौं । हा ो
दोषको कारणले कोही पिन तपाईंको साम ु खडा हुन नसक् ने भए तापिन हामी हा ा
दोषमा तपाईंको साम ु छौं ।

10
1 ए ाले ाथर्ना गदार् र पाप स्वीकार गदर् ितनी रोए र परमशे् वरको म न्दरको

साम ु घोप्टो परे । इ ाएली परुुष, स् ी र बालब लकाको एउटा ठुलो भलेा ितनीकहाँ
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जम्मा भए िकनिक मािनसहरू धरुुधरुु रुँदै िथए । 2 एलामका प रवारका यहीएलका
छोरा शकन्याहले ए ालाई भन,े “हामी हा ा परमशे् वर ित अिवश् वासी भएका
छौं, र हामीले अन्य दशेका िवदशेी स् ीहरूिसत िववाह गरेका छौं । तर यसको
बाबजतु पिन इ ाएलको लािग अझै आशा छ । 3 त्यसलैे अब भकुा िनदशनहरू
र हा ा परमशे् वरका आज्ञाहरूदे ख डराउनहेरूका िनदशनहरूअनसुार सबै स् ी र
ितनीहरूका छोराछोरीलाई पठाउन हा ा परमशे् वरिसत करार बाँधौं, र यो काम

वस्थाअनसुार ग रयोस ् । 4 उठ्नहुोस,् िकनिक यो काम तपाईंले गन ुर्पन हुन्छ
र हामी तपाईंिसत छौं । ब लयो हुनहुोस ् र यो काम गन ुर्होस ् ।” 5 त्यसलैे
ए ा उठे, र पजुारीका अिधकारीहरू, लवेीहरू र सारा इ ाएलीहरूलाई यसरी नै
ितज्ञा गनर् लगाए । ितनीहरू सबलैे गम्भीर शपथ खाए । 6 तब ए ा परम भकुो

म न् दरको सामबुाट उठेर एल्यासीबका छोरा यहेोहानानको कोठामा गए । ितनले
कुनै रोटी खाएनन,् न त पानी िपए िकनिक ितनी िनवार्सनबाट फककाहरूको
िवश् वासत्यागको लािग शोक गद िथए । 7 ितनीहरूले िनवार्सनबाट फकर यहूदा
र यरूशलमेमा आएर बसकेा सबै मािनसलाई यरूशलमेमा भलेा हुन समाचार पठाए
। 8 अिधकारीहरू र धमर्-गरुुहरूका िनदशनमतुािबक ितन िदनमा नआउने कुनै पिन

को सारा सम्पि जफत ग रने र िनवार्सनबाट फकर आएका मािनसहरूको
ठुलो सभाबाट बिहष्कार ग रने भयो । 9 त्यसलैे यहूदा र बने्यामीनका सारा मािनस
ितन िदनमा यरूशलमेमा भलेा भए । यो नवौं मिहनामा र उक् त मिहनाको बा ौं
िदनमा भएको िथयो । सारा मािनस परमशे् वरको म न्दरको सामनु् ने चोकमा खडा
भए, र वचन र व ृ ष् टको कारणले थरथर काँपे । 10 पजुारी ए ा खडा भए
र भन,े “ितमीहरू आफैले अपराध गरेका छौ । इ ाएलको पापलाई बढाउलाई
ितमीहरू िवदशेी स् ीहरूिसत बस्यौ । 11 तर अब आफ् ना पखुार्हरूका परम भु
परमशे् वरलाई शसंा दओे, र उहाँको इच्छाअनसुार गर । यस दशेका मािनसहरू
र िवदशेी स् ीहरूबाट अलग रहो ।” 12 सारा समदुायले ठुलो सोरमा जवाफ
िदए, “तपाईंले भन् नभुएझैं हामी गनछौं । 13 य िप, मािनसहरू धरैे छन,् र यो
पानी पन समय हो । बािहर खडा हुन हामीिसत ताकत छैन, र यो केवल एक वा
दईु िदनको काम होइन, िकनिक हामीले यस िवषयमा घोर अपराध गरेका छौं ।
14 त्यसलैे हा ा अिधकारीहरूले सारा समदुायको ितिनिधत्व गरून ् । हामीबाट
हा ा परमशे् वरको ोध नहटेसम्म हा ा सहरहरूमा िवदशेी स् ीहरूलाई बस् न
िदएकाहरू सहरका सबै धमर्-गरुु र सहरका न्यायकतार्हरू ारा तोिकएको समयमा
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आऊन ् ।” 15 असाहलेका छोरा जोनाथन र ितक्भाका छोरा याजयाहले यसको
िवरोध गरे, र मशलु्लाम र लवेी सब्बतलैे ितनीहरूलाई समथर्न गरे । 16 यसलैे
िनवार्सनबाट फकर आएकाहरूले सझुावअनसुार गरे । पजुारी ए ाले नाउँ दतार्
भएअनसुार आ-आफ्नो प रवारका अगवुाहरूको छनोट गरे, र ितनीहरूले दसौं
मिहनाको पिहलो िदनसम्म यस िवषयमा जाँच गरे । 17 पिहलो मिहनाको पिहलो
िदनसम्ममा ितनीहरूले कुन-कुन मािनसहरू िवदशेी स् ीहरूिसत बसकेा िथए भनी
प ा लगाए । 18 िवदशेी स् ीहरूलाई िववाह गन पजुारी प रवारहरूका ियनै हुन:्
योसादाकका छोरा यशेअू र ितनका दाजभुाइका: मासयेाह, एलीएजर, यारीब
र गदल् याह िथए । 19 त्यसलैे ितनीहरूले आ-आफ् ना पत् नीहरूलाई त् यािगिदने
िनधो गरे । ितनीहरू दोषी भएका हुनाले ितनीहरूले दोषब लको रूपमा आफ् ना
बगालबाट एउटा भडेा पिन ल् याए । 20 इम् मरेका प रवारका: हनानी र जबिदयाह
। 21 हारीमका प रवारका: मासयेाह, ए लया, शमायाह, यहीएल र उ ज् जयाह
। 22 पशहूरका प रवारका: एल् योएन,ै मासयेाह, इश् माएल, नतनले, योजाबाद र
एलासा । 23 लवेीहरूमा: योजाबाद, िशमी, केलायाह अथार्त ्कलीता, पतिहयाह,
यहूदा र एलीएजर । 24 गायकहरूमा: एल् यासीब । ारपालहरूमा: शल् लमू, तलेमे
र ऊरी । 25 अिन अरू इ ाएलीहरूमा- परोशका प रवारका: रम् याह, ियज् याह,
म ल् कयाह, िमयामीन, एलाजार, म ल् कयाह र बनायाह । 26 एलामका प रवारका:
म न् याह, जक रया, यहीएल, अब् दी, यरेमोत र ए लया । 27 ज ूका प रवारका:
एल् योएन,ै एल् यासीब, म न् याह, यरेमोत, जाबाद र अजीजा ज ूका प रवारका:
एल् योएन,ै एल् यासीब, म न् याह, यरेमोत, जाबाद र अजीजा । 28 बबेकैा
प रवारका: यहेोहानान, हनन् याह, जब् बै र अत् लै । 29 बानीका प रवारका:
मशलु् लाम, मल् लकू, अदायाह, याशबू, शाल र यरेमोत । 30 पहत-मोआबका
प रवारका: अदना, केलाल, बनायाह, मासयेाह, म न् याह, बजलले, िबन् नईू र
मनश् शे । 31 हारीमका प रवारका: एलीएजर, ियिशयाह, म ल् कयाह, शमायाह,
िशमओेन, 32 बने् यामीन, मल् लकू र शमरयाह । 33 हाशमूका प रवारका: म न,ै
म ता, जाबाद, एलीपलेते, यरेेम,ै मनश् शे र िशमी । 34 बानीका प रवारका: माद,ै
अ ाम, ऊएल, 35 बनायाह, बदेयाह, कलहूी, 36 भन् याह, मरेमोत, एल् यासीब,
37 म न् याह, म नै र यास ू । 38 िबन् नईूका प रवारका: िशमी, 39 शलेमे् याह,
नातान, अदायाह, 40 मक् नादब,ै शाश,ै शारै, 41 अ ले, शलेमे् याह, शमरयाह,
42 शल् लमू, अमयार्ह र योसफे । 43 नबेोका प रवारका: यीएल, मि त् याह,
जाबाद, जबीना, य ै, योएल, र बनायाह । 44 यी सबलैे िवदशेी स् ीहरूलाई िववाह
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गरेका िथए, र ितनीहरूमध्ये कसलैे छोराछोरीसमते जन्माएका िथए ।
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