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हाग् गकैो पसु्तक
1 दारा राजाको दो ो बषर्को छैटौँ मिहनाको पिहलो िदनमा, शालितएलका छोरा

यहूदाका राज्यपाल यरुबाबले, र यहोसादाकका छोरा धान पजूाहारी यहोशकूहाँ
अगमव ा हाग्गै ारा परम भकुो यस्तो वचन आयो, 2 “सनेाहरूका परम भु यस्तो
भन् नहुुन्छ: यी मािनसहरू भन्छन,् ‘हामी आएर परम भकुो भवन िनमार्ण गन समय
अझै आएको छैन’ ।” 3 त्यसपिछ अगमव ा हाग्गै ारा परम भकुो यस्तो वचन
आयो, 4 “यो म न्दर ध्वस्त हुदँा के यो ितमीहरू आफ्ना सनु्दर घरहरूमा बस् ने
समय हो? 5 यसकैारण सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: आफ्ना मागर्हरूमािथ
ध्यान दओे! 6 ितमीहरूले शस्त बीऊ छरेका छौ, तर फसल भने थोरै मा
ल्याउछँौ, ितमीहरू खान्छौ तर ितमीहरूसगँ पयार्प् त छैन । ितमीहरू िपउँछौ, तर
शस्त म ितमीहरूसगँ छैन । ितमीहरू लगुा लगाउछँौ तर आफँैलाई तातो राख् न

सक्दनैौ, र ज्यालादारीमा काम गनहरूले पसैा कमाउँछन त्र ितनीहरूले ती प्वालहरू
भएका झोलामा राख्दछन ् ।” 7 सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: “आफ्ना
मागर्हरूमािथ ध्यान दओे । 8 मािथ पवर्तमा जाओ, काठहरू ल्याओ, र मरेो भवन
बनाओ, अिन म त्यसमा आनन्द मनाउनछुे, र म मिहिमत हुनछुे - परम भु भन् नहुुन्छ
।” 9 “ितमीहरूले धरैे कुराको खोजी गर् यौ, तर हरे! ितमीहरूले घरमा थोरै
कुरा ल्यायौ, कनभने मलैे ती उडाइिदएँ । िकन?” सनेाहरूका परम भु घोषणा
गन ुर्हुन्छ । “िकनभने मरेो भवन भग् नावशषेको िबचमा छ, तर ितमीहरू हरेक
भने आफ्नै घर बनाउन लािगपरेका छौ । 10 यसकैारण आकाशले आफ्नो शीत
रोिकिदनछे, र पथृ्वीले आफ्नो उब्जनी िदनछैेन । 11 मलैे भिूम, पवर्तहरू, अन् न,
नयाँ म , तले, पथृ्वीका उब्जनीहरू, मािनसहरू, पशहुरू, र ितमीहरूका हातका
प र ममािथ अिनकाल बोलाएको छु ।” 12 अिन शालितएलका छोरा यरुबाबले,
र यहेोसादाकका छोरा धान पजूाहारी यहोशलू,े बाँकी रहकेा सबै मािनसका साथमा
ितनीहरूका परमशे् वर परम भकुो आवाज र अगमव ा हाग् गकैा वचनलाई पालन
गरे, िकनभने ितनीहरूका परमशे् वर परम भलुे ितनलाई पठाउनभुएको िथयो र
मािनसहरूले परम भकुो भय मान्थे । 13 त्यसपिछ परम भकुा समाचारवाहक,
हाग् गलैे मािनसहरूलाई यसो भनी परम भकुो सन्दशे सनुाए, “म ितमीहरूसगँ
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छु - परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ ।” 14 यसकारण परम भलुे यहूदाका राज्यपाल,
शालितएलका छोरा यरुबाबले, यहेोसादाकका छोरा धान पजुारी यहोश,ू र सबै
बाँकी रहकेा मािनसहरूका आत्मालाई उ िेजत ग रिदनभुयो, अिन ितनीहरू गए र
ितनीहरूका परमशे् वर सनेाहरूका परम भकुो भवनमा काम गरे । 15 दारा राजाको
दो ो वषर्को छैटौँ मिहनाको चौबीसौँ िदनमा यो भयो ।

2
1 सातौँ मिहनाको एक् काईसौँ िदनमा, अगमव ा हाग्गै ारा परम भकुो यस्तो

वचन आयो, 2यहूदाका राज्यपाल, शालितएलका छोरा यरुबाबले, र यहोसादाकका
छोरा धान पजूाहारी यहोश,ू र बाँकी रहकेा मािनसहरूलाई यस्तो भन ् ।
3 ‘ितमीहरूमध्ये को बाँकी छ जसले यो भवनलाई त्यसको पिहलकेो मिहमामा
दखेकेो िथयो? अिहले ितमीहरूले यो कस्तो दखे्छौ? के ितमीहरूका नजरमा
यो केही मोल नभएको जस्तो छैन र? 4 अब, यरुबाबले साहसी हो! - परम भु
घोषणा गन ुर्हुन्छ, र यहोसादाकका छोरा यहोश ूसाहसी हो, र भिूमका सबै मािनसहरू,
साहसी होओ! - परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ- र काम गर,् िकनिक म ितमीहरूसगँ
छु! यो सनेाहरूका परम भकुो घोषणा हो । 5 यो त्यही करार हो जनु मलैे
ितमीहरू िम दशेबाट बािहर आउँदा ितमीहरूसगँ स्थािपत गरेको िथएँ, र मरेो आत्मा
ितमीहरूसगँ छ । नडराओ! 6 िकनभने सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: केही
समयमा, म फे र आकाश र पथृ्वी, र समु र सकु्खा भिूमलाई हल्लाउनछुे! 7 म
हरेक जाितलाई हल्लाउनछुे, र हरेक जाितले ितनीहरूका बहुमलु्य थोकहरू मकहाँ
ल्याउनछेन,् अिन म यो भवनलाई मिहमाले भनछु, सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ
। 8 चाँदी र सनु मरैे हुन!् - सनेाहरूका परम भु यो घोषणा गन ुर्हुन्छ । 9 यस
भवनको मिहमा सरुुवातको समयको भन्दा पिछ अित महान ् हुनछे, सनेाहरूका
परम भु भन् नहुुन्छ, र म यस ठाउँमा शा न्त िदनछुे - सनेाहरूका परम भु यो घोषणा
गन ुर्हुन्छ ।” 10 दाराको दो ो वषर्को नवौँ मिहनाको चौबीसौँ िदनमा, अगमव ा
हाग्गै ारा परम भकुो यस्तो वचन आयो, 11“सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ:

वस्थाको िवषयमा पजूाहारीहरुलाई सोध,् 12 ‘परम भकुो िन म्त अलग ग रएको
मासलुाई कसलैे आफ्नो लगुामा पोको पारेर लग्यो, र त्यो पोकोले रोटी वा सरुुवा,
म वा तले, वा कुनै भोजनलाई छोयो भन,े के त्यो पिव हुन्छ?’ ” पजूाहारीहरुले
यस्तो जवाफ िदए, “हुदँनै ।” 13 अिन हाग् गलैे भन,े “मरेको मािनस छोएर अशु
भएको कोहीले यी कुराहरू छोयो भन,े के ती अशु हुन्छन?्” पजूाहारीहरुलेजवाफ
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िदए, “हो, ती अशु हुन्छन ् ।” 14 यसकैारण हाग् गलैे जवाफ िदए, “यसकैारण
मरेो अिग यी मािनसहरू र यो जाित, र ितनीहरूका हातले गरेका सबै कुरा यस्तै
छन!् - परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । ितनीहरूले मलाई अपर्ण गरेका कुरा अशु
छन!् 15 यसकैारण अब, आजको िदनसम्म परु् याउने िबतकेो समयको बारेमा
िवचार गर । परम भकुो म न्दरमा एउटा ढुङ्गामािथ अक ढुङ्गा राख् नअिग त्यो
कस्तो िथयो? 16 ितमीहरू िबस मरुी अन् नको छेऊमा आउँदा, त्यहाँ दश मा
िथए, र ितमीहरू पचास लटर दखम लन कोलमा आउँदा, त्यहाँ िबसमा िथए
। 17 मलैे ितमीहरू र ितमीहरूका सबै कामहरूलाई शीत र ढुसीले सताएँ, तर पिन
ितमीहरू मकहाँ फकनौ, परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । 18 नवौँ मिहनाको चौबीसौँ
िदनबाट उसो परम भकुो म न्दरको जग बसा लएको कुरामािथ ध्यान दओे । 19 के
भण्डारमा अझै बीउ छ? दाखको बोट, अ न्जरको रूख, अनार, र जतैनूको रूखले
फल िदएको छैन । तर यस िदनदे ख म ितमीहरूलाई आिशष ् िदनछुे!” 20 त्यस
मिहनाको चौबीसौँ िदनमा परम भकुो यस्तो वचन फे र एक पटक हाग् गकैहाँ आयो,
21 “ ‘मलैे आकाश र पथृ्वी हल्लाउनछुे भनी यहूदाका राज्यपाल यरुबाबलेलाई
भन ् । 22 िकनभने म जाित-जाितहरूका राज्यहरूको िसहंासनलाई पल्टाइिदनछुे
र ितनीहरूका श लाई नष् ट गनछु । रथहरू र ितनीहरूमा सवारहरूलाई म
पल्टाइिदनछुे । घोडाहरू र ितनमा सवारहरू आफ्ना दाजभुाइहरूका तरवार ारा तल
खस् नछेन ् । 23 सनेाहरूका परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ, त्यस िदन ए शालितएलका
छोरा यरुबाबले, म तलँाई मरेो दास बनाउनछुे । म तलँाई छाप-औठँीझै ँ बनाउनछुे,
िकनभने मलै े तलँाई चनुकेो छु! परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ!’ ”
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