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नहमे्याहको पसु्तक

1 हकल्याहका छोरा नहमे्याहका वचनहरूः िबसौँ वषर्को िकसलवे मिहनामा म
शशूनको िकल्लामा छदँा, 2मरेा दाजहुरूमध्यकेा एक जना अथार्त ्हनानी यहूदाबाट
केही मािनसहरूसगँै आए, र मलैे त्यहाँ बाँकी रहकेा यहूदीहरू र यरूशलमेको
िवषयमा सोधपछु गरेँ । 3 ितनीहरूले मलाई भन,े “िनवार्सनबाट बाँचरे आएकाहरू
जो ान्तमा छन,् ितनीहरू ठुलो कष् ट र अपमानमा छन,् िकनिक यरूशलमेको
पखार्ल भत्काइएको छ, र यसका मलु ढोकाहरूमा आगो लगाइएका छन ्।” 4 मलैे
यी वचन सनु् ने िबि कै म बसरे रोएँ, अिन कैयौँ िदनसम्म स्वगर्का परमशे् वरको
साम ु म शोक गद, उपवास बस्दै र ाथर्ना गद बसे ँ । 5 तब मलैे भने,ँ “तपाईं
स्वगर्का परमशे् वर परम भु हुनहुुन्छ, जो महान ् र भययोग्य हुनहुुन्छ । तपाईंलाई
मे गनहरू र तपाईंका आज्ञाहरू मान् नहेरू ित करार परुा गन ुर्हुन्छ र तपाईंको

अचकु मे दखेाउनहुुन्छ । 6अब तपाईंका दासहरू अथार्त इ् ाएलका मािनसहरूका
िन म्त तपाईंका दास मलैे िदन ितिदन गन मरेो ाथर्ना सनु् नहुोस,् र तपाईंका आखँा
खोल्नहुोस ्। तपाईंको िवरु मा हामी सबै इ ाएलीले गरेका पाप म स्वीकार गद छु
। म र मरेा िपताको घराना दवुलै े पाप गरेका छन ् । 7 हामीले तपाईंको िवरु मा
दषु् ट काम गरेका छौ,ँ र तपाईंले आफ्ना दास मोशालाई िदनभुएका आज्ञाहरू,
िविधिवधानहरु र िनयमहरू पालन गरेका छैनौँ । 8 कृपा गरी आफ्ना दास मोशालाई
तपाईंले आज्ञा िदनभुएको वचन स्मरण गन ुर्होस,् 'ितमीहरू अिवश् वासयोग्य भयौ भने
म ितमीहरूलाई जाित-जाितहरूका िबचमा िततर-िबतर पा रिदने छु, 9 तर ितमीहरू
मकहाँ फकर मरेा आज्ञाहरूलाई प ाई पालन गर् यौ भने ितमीहरूका मािनसहरू
आकाशका कुना-कुनासम्म िततर-िबतर भए तापिन म ितनीहरूलाई त्यहाँबाट जम्मा
गन छु, र मरेो नाउँ राख् न मलैे चनुकेो ठाउँमा ितनीहरूलाई फकार्एर ल्याउने छु
।' 10 ितनीहरू तपाईंका दासहरू हुन,् र तपाईंका मािनसहरू हुन,् जसलाई तपाईंले
आफ्नो महान ्श र श शाली हातले छुटकारा िदनभुएको छ । 11 हे परम भ,ु
म िबन्ती गछुर्, िक तपाईंको नाउकँो आदर गन तपाईंका दास र तपाईंका दासहरूको
ाथर्ना सनु् नहुोस ् । आज तपाईंको दासलाई सफलता िदनहुोस,् र यस मािनसको
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द ृ ष् टमा उसलाई कृपा दखेाउनहुोस ्।” म राजाको म ट याउने को रूपमा
काम गथं ।

2
1 राजा अतार्सास्तको िबसौँ वषर्को नीसान मिहनामा उहाँले दाखम रोज्नभुयो, र

मलैे दाखम लई राजालाई ट याएँ । म उहाँको उप स्थितमा पिहले किहल्यै यस्तो
उदास भएको िथइन ँ । 2 त्यसलैे राजाले मलाई सोध् नभुयो, “ित ो अनसुार िकन
यित उदास छ ? ितमी िबरामीजस्तो त दे खदँनैौँ । यो दयको उदासी हुनपुछर्
।” तब म सार् है डराएँ । 3 मलैे राजालाई भने,ँ “राजा सदासवर्दै अमर रहून!्
मरेो अनसुार िकन उदास नहुने त ? मरेा िपता-पखुार्हरूका िचहान भएको सहर
भग् नावशषेमा प रणत भएको छ, र यसका मलू ढोकाहरू आगोले नष् ट पारेका
छन ् ।” 4 तब राजाले मलाई भन् नभुयो, “मलैे के गरेको ितमी चाहन्छौ ?”
त्यसलैे मलै े स्वगर्का परमशे् वरलाई ाथर्ना चढाएँ । 5 मलैे राजालाई जवाफ िदएँ,
“राजालाई असल लाग्यो भन,े र हजरुका दासले हजरुको द ृ ष् टमा रा ै गरेको छ
भने हजरुले मलाई मरेा िपता-पखुार्हरूका िचहान भए सहर यहूदा पठाउन सक् नहुुन्छ
तािक मलैे यसको पनुिनर्मार्ण गनर् सकँू ।” 6 राजाले मलाई जवाफ िदनभुयो (रानी
पिन उहाँकै छेउमा बिसरहनभुएको िथयो), “ितमी किहलसेम्म टािढन्छौ र ितमी
किहले फकर् ने छौ ?” मलैे राजालाई िमित िददँा राजा मलाई पठाउन खसुी हुनभुयो
। 7 तब मलैे राजालाई भने,ँ “राजालाई खसुी लागे य ू े टस पा रको ान्तका
राज्यपालहरूका लािग मलाई िच ीहरू पठाइऊन ्तािक म यहूदा जाँदा ितनीहरूले
मलाई ितनीहरूका इलाकाहरू भएर जान अनमुित दऊेन ् । 8 राजाको जङ्गलको
िजम्मावाल आसापको लािग पिन एउटा िच ी होस,् तािक म न्दरिसत गाँिसएको
िकल्लाका मलू ढोकाहरू, सहरको पखार्ल र म बस् ने घरका लािग स रीहरू
बनाउन ितनले मलाई मढुाहरू जटुाइदऊेन ् ।” परमशे् वरको असल हात ममािथ
भएकोले राजाले मरेो अनरुोध स्वीकार गन ुर्भयो । 9 म य ू े टस पा रको ान्तका
राज्यपालहरूकहाँ आइपगुे,ँ र ितनीहरूलाई राजाका िच ीहरू िदएँ । राजाले मसगँै
सनेाका अिधकृतहरू र घोडचढीहरू पठाएका िथए । 10 कसलैे इ ाएलीहरूलाई
मदत गनर् खोज्दै छ भनी जब होरोनी सन्बलत र अम्मोनी अिधकारी तोिबयाले यो
सनु,े ितनीहरू िनकै बखेसुी भए । 11 यसरी म यरूशलमे आइपगुे,ँ र त्यहाँ िदन
रहे ँ । 12 म र केही मािनसहरू रातमा उ ौँ । यरूशलमेको िन म्त परमशे् वरले मरेो
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दयमा हा लिदनभुएको बोझबारे मलैे कसलैाई बताइन ँ । म चिढरहकेो पशबुाहके
त्यहाँ अरू कुनै पश ु िथएन । 13 म राित बेसँी ढोका भएर बािहर िनस्कँे, अिन
यरूशलमेका पखार्लहरू भत्केका र मलू ढोकाहरू जलाइएका ठाउँको िनरीक्षण गद
म फोहोर ढोका रा स्यालको पोखरीितर गएँ । 14 त्यसपिछ म फुहारा ढोका र
राजाको तलाउमा गएँ । त्यो ठाउँ यित सानो िथयो िक म चिढरहको पशु जानलाई
ठाउँ नै पगुने । 15 त्यसलैे त्यस रात म उपत्यका भएर गएँ, र पखार्लको िनरीक्षण
गरे,ँ अिन म फकर बेसँी ढोकाबाट िभ वशे गरेँ । यसरी म फिकर् एँ । 16 म
कहाँ गएँ र मलैे के गरेँ भन् ने बारेमा शासकहरूलाई थाहै भएन, र यित बलेासम्म
मलैे यहूदीहरूलाई पिन भनकेो िथइन,ँ न पजुारीहरू, न ित ष् ठत मािनसहरू, न
शासकहरू, न त काम गन बाँकी मािनसहरूलाई भनकेो िथएँ । 17 मलैे ितनीहरूलाई
भने,ँ “हामी कस्तो सङ्कष् टमा छौ,ँ यरूशलमे कसरी भग् नावशषेमा प रणत भएको
छ र यसका मलू ढोकाहरू आगोले नष् ट पा रएको छ भनी ितमीहरूले दखेकेा छौ ।
आओ, हामी फे र अपमािनत नहोऔ ँभनरे यरूशलमेको पखार्ल पनुिनर्मार्ण गरौँ ।”
18 मरेा परमशे् वरको असल हात ममािथ र राजाले मलाई भन् नभुएका वचनहरूमािथ
िथयो भनी मलैे ितनीहरूलाई बताएँ । ितनीहरूले भन,े “उठौ,ँ र िनमार्ण गरौँ ।”
त्यसलैे असल कामको लािग ितनीहरूले आ-आफ्ना हात मजबतु पारे । 19 तर
जब होरोनी सन्बलत, अम्मोनी अिधकारी तोिबया र अरबी गशेमेले यो कुरा सनुे
ितनीहरूले हामीलाई खसी गरे र िगल्ला गरेर भन,े “ितमीहरू के गद छौ ? के
ितमीहरू राजाको िवरु मा िव ोह गद छौ ?” 20 तब मलैे ितनीहरूलाई जवाफ िदएँ,
“स्वगर्का परमशे् वरल हामीलाई सफलता िदनहुुने छ । हामी उहाँका दासहरू हौ,ँ
अिन हामी उठ्ने छौँ र िनमार्णको काम गन छौँ । तर यरूशलमेमा ितमीहरूको कुनै
िहस्सा, कुनै हक र कुनै ऐितहािसक दाबी छैन ।”

3
1 तब धान पजुारी एल्यासीब आफ्ना सङ्गी पजुारीहरूिसत उठे, र ितनीहरूले

भडेा ढोका बनाए । ितनीहरूले यसलाई अपर्ण गरी यसका ढोकाहरू बनाए ।
ितनीहरूले यसलाई सयको बजुार् र हननलेको बजुार्सम्मै अपर्ण गरे । 2 ितनीपिछ
यरीहोका मािनसहरूले काम गरे, र ितनीहरूपिछ इ ीका छोरा जक् कूरले काम गरे
। 3 हस्सनेनाका छोराहरूले माछा ढोका बनाए । ितनीहरूले यसका लािग स रीहरू
बनाई यसका ढोकाहरू, छे स्कनीहरू र आग्लाहरू बनाए । 4 मरेमोतले अक
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भाग ममर्त गरे । ितनी उ रयाहका छोर, हक् कोसका नाित िथए । ितनीहरूपिछ
मशलु्लामले अक भाग ममर्त गरे । ितनी बरेेक्याहका छोर, मशजेबेलेका नाित
िथए । ितनीहरूपिछ सादोकले ममर्तको काम गरे । ितनी बानाका छोरा िथए ।
5 ितनीहरूपिछ तकोका बािसन्दाहरूले ममर्त गरे, तर ितनीहरूका नाइकेहरू ारा
आज्ञा ग रएको काम गनर् ितनीहरूका अगवुाहरूले इन्कार गरे । 6 पसहेका छोरा
योयादा र बसोदयाहका छोरा मशलु्लामले परुानो ढोका ममर्त गरे । ितनीहरूले
यसका लािग स रीहरू, यसका ारहरू, छे स्कनीहरू र आग्लाहरू बनाए ।
7 ितनीहरूपिछ िगबोनी मलत्याह र मरेोनोती यादान जो गोिबन र िमस्पाका
मािनसहरू िथए, ितनीहरूले य ू े टस नदीपा रको ान्तका राज्यपाल बस् ने ठाउँ
ममर्त गरे । 8 ितनीपिछ एक जना सनुार हरयाहका छोरा उज् जीएलले ममर्त गरे,
र ितनीपिछ अ र बनाउने हनन्याहले ममर्त गरे । ितनीहरूले चौडा ढोकासम्म
यरूशलमेको पनुिनर्मार्ण गरे । 9 ितनीहरूपिछ हूरका छोरा रपायाहले ममर्त गरे ।
ितनी यरूशलमेको आधा िजल्लाका शासक िथए । 10 ितनीहरूपिछ हरूमापका
छोरा यदायाहले आफ्नो घरिसत जोिडएको भाग ममर्त गरे । ितनीपिछ हशबन्याहका
छोरा ह ूशले ममर्त गरे । 11 हारीमका छोरा म ल्कयाह र पहत-मोआबका छोरा
हश्शबूले भ ीको बजुार्समते अक भाग ममर्त गरे । 12 ितनीहरूपिछ यरूशलमेको
आधा िजल्लाका शासक हल्लोहशेका छोरा शल्लमूले आफ्ना छोरीहरूिसत िमलरे
ममर्त गरे । 13 हाननू र जानोहका बािसन्दाहरूले बेसँी ढोका ममर्त गरे । ितनीहरूले
यसको पनुिनर्मार्ण गरी यसका ढोकाहरू, छे स्कनीहरू र आग्लाहरू बनाए ।
ितनीहरूले फोहोर ढोकासम्म एक हजार हात लामो पखार्ल ममर्त गरे । 14 बथे-
हके् केरेम िजल्लाका शासक रेकाबका छोरा म ल्कयाहले फोहोर ढोका ममर्त गरे ।
ितनले यसका ढोकाहरू, छे स्कनीहरू र आग्लाहरू बनाए । 15 िमस्पा िजल्लाका
शासक कोल-होजकेा छोरा शल्लनूले फुहारा ढोका ममर्त गरे । ितनले यसको
िनमार्ण गरी यसमािथ छाना लगाए, र यसका ढोकाहरू, छे स्कनीहरू र आग्लाहरू
बनाए । ितनले राजाको बगैचँानरे भएको िसलोआमको तलाउको पखार्लसाथै
दाऊदको सहरबाट ओलर्ने खटु ्िकलाहरूसम्मै पनुिनर्मार्ण गरे । 16 बथे-सरको
आधा िजल्लाका शासक अज्बकूका छोरा नहमे्याहले दाऊदको िचहानको सामनु् ने
भाग, कृि म तलाउ र वीरहरूको घरसम्म ममर्त गरे । 17 ितनीपिछ बानीका
छोरा रेहूमलगायत लवेीहरूले ममर्त गरे, ितनीपिछ कीलाहको आधा िजल्लाका
शासक हशब्याहले आफ्नो िजल्लाको ममर्त गरे । 18 ितनीपिछ कीलाहको आधा
िजल्लाका शासक हनेादादका छोरा िबन् नईूलगायत ितनीहरूका जनताले ममर्त
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गरे । 19 ितनीपिछ िमस्पाका शासक यशेअूका छोरा एसरेले अक भाग ममर्त
गरे जनु पखार्लको कुनामा हितयारखानाको िभरालोको सामनु् नकेो भाग िथयो ।
20 ितनीपिछ जब्बकैा छोरा बारूकले समिपर्त भएर अक भाग अथार्त ् धान
पजुारी एल्यासीबको घरको ढोकाको पखार्लको कुनासम्म ममर्त गरे । 21 ितनीपिछ
उ रयाहका चोरा, हक् कोसका नाित मरेमोतले अक भाग अथार्त ् एल्यासीबको
घरको कुनादे ख ितनको घरको कुनासम्म ममर्त गरे । 22 ितनीपिछ पजुारीहरू,
यरूशलमे व रप रको क्षे का मािनसहरूले ममर्त गरे । 23 ितनीहरूपिछ बने्यामीन
र हश्शबूले ितनीहरूको आफ्नै घरको सामनु् नकेो भाग ममर्त गरे । ितनीहरूपिछ
मासयेाहका छोरा, हनिनयाका नाित अजयार्हले आफ्नै घरको छेउ ममर्त गरे ।
24 ितनीपिछ हनेादादका छोरा िबन् नईूले अक भाग अथार्त ् अजयार्हको घरदे ख
पखार्लको कुनासम्म ममर्त गरे । 25 उज् जकैा छोरा पालालले कोण र रक्षकहरूका
चोकनरेको मािथल्लो महलदे ख बािहर िनस्केको बजुार्को सामनु् ने ममर्त गरे ।
26 ओफेलमा बिसरहकेा म न्दरका सवेकहरूले पवूर्मा अव स्थत पानी ढोका र
बािहर िनस्केको बजुार्को सामनु् नकेो ठाउँसम्म ममर्त गरे । 27 ितनीपिछ तकोका
बािसन्दाहरूले अक भाग अथार्त ् बािहर िनस्केको ठुलो बजुार्द े ख ओफेलको
पखार्लसम्मको भाग ममर्त गरे । 28 पजुारीहरूले अश् व ढोकामािथ आ-आफ्नो
घरको सामनु् ने ममर्त गरे । 29 ितनीहरूपिछ इम्मरेका छोरा सादोकले आफ्नै
घरको सामकुो भाग ममर्त गरे । ितनीपिछ ारपाल शकन्याहका छोरा शमायाहले
पवू ढोका ममर्त गरे । 30 ितनीपिछ शलेमे्याहका छोरा हनन्याह र सालापका
जन्तरे सन्तान हाननूले अक भाग ममर्त गरे । ितनीपिछ बरेेक्याहका छोरा
मशलु्लामले आफ्नो बासस्थानको साम ु ममर्त गरे । 31 ितनीपिछ एक जना सनुार
म ल्कयाहले िनरीक्षण ढोका सामनु् नकेो, म न्दरका सवेकहरू र ापारीहरूको
घरसम्म र कुनाको मािथप को कोठासम्म ममर्त गरे । 32सनुारहरू र ापारीहरूले
कुनाको मािथप को कोठा र भडेा ढोकाको िबच भाग ममर्त गरे ।

4
1 हामीले पखार्ल िनमार्ण ग ररहकेा िथयौँ भनी जब सन्बलतले सनुे ितनी डाहले

जले र अत्यन्तै ोिधत भए, अिन यहूदीहरूको खसी गरे । 2 ितनका दाजभुाइहरू
र साम रयाका सनेाको उप स्थितमा ितनले भन,े “यी िनबर्ल यहूदीहरू के गद
छन ् ? के ितनीहरू आफैले सहरको पनुस्थार्पना गन छन ् ? के ितनीहरूले
ब लदानहरू चढाउने छन ् ? के ितनीहरूले एकै िदनमा काम सक् ने छन ् ? ती
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ज लसकेका किसङ्गरको थु ोबाट के ितनीहरूले ढुङ्गाहरूलाई पनुज िवत पानर्
सक्छन ्? 3 ितनीसगँै भएका अम्मोनी तोिबयाले भन,े “ितनीहरूले िनमार्ण गरेरहकेो
वस्तमुा एउटा फ्याउरो च ो भने पिन ितनीहरूको पखार्ल भत्कने छ!” 4 हे
हा ा परमशे् वर, सनु् नहुोस,् िकनिक हामीलाई अपमान ग रएको छ । ितनीहरूका
िगल्ला ितनीहरूकै िशरमािथ फकार्इिदनहुोस,् र ितनीहरू कैदीहरूको दशेमा लटुका
माल बननू ् । 5 तपाईंको सामबुाट ितनीहरूको अपराध नढाक् नहुोस,् र ितनीहरूको
पाप नमे टिदनहुोस,् िकनिक ितनीहरूले िनमार्णकतार्हरूलाई रस उठाएका छन ् ।
6 यसरी हामीले आधा उचासम्म सबै पखार्ल िनमार्ण गर् यौ,ँ िकनिक मािनसहरूमा
काम गन इच्छा िथयो । 7 तर यरूशलमेका पखार्लहरू ममर्त गन काम अगािड
बिढरहकेो िथयो र पखार्लमा भ त्कएका भागहरू टा लदँै िथए भनी जब सन्बलत,
तोिबया, अरबीहरू, अम्मोनीहरू र अश्दोदीहरूले सनुे ितनीहरू रसले आगो भए ।
8 ितनीहरू सबै िमलरे ष न् रच,े र ितनीहरू यरूशलमेको िवरु मा र यसमा म
उत्पन् न गनर् आए । 9 तर हामीले हा ा परमशे् वरलाई ाथर्ना चढायौ,ँ र ितनीहरूको
धम्कीको कारणले िदनरात ितनीहरूको िवरु मा सरुक्षा िदने पहरेदार राख्यौँ । 10 तब
यहूदाका मािनसहरूले भन,े “भारी बोक् नहेरूको ताकत घट्दै छ । किसङ्गरहरू थु ै
छन,् र हामी पखार्ल पनुिनर्मार्ण गनर् सक्दनैौँ ।” 11हा ा श हुरूले भन,े “ितनीहरूले
थाहा पाउनअुिग र ितनीहरूले दखे् नअुिग ितनीहरूका िबचमा आएर ितनीहरूलाई
मारी काम रोिकिदन्छौँ ।” 12 त्यस बलेा ितनीहरूको निजक बस् ने यहूदीहरू सबै
िदशाबाट आएर ितनीहरूले हा ो िवरु मा रचकेा ष न् हरूको बारेमा चतेाउनी िददँ ै
हामीलाई दस पटक बताए । 13 त्यसलैे मलै े खलु्ला क्षे हरूमा पखार्लका सबभैन्दा
तल्लो भ-ूभागहरूमा मािनसहरूलाई बसाएँ । मलैे हरेक प रवारलाई आ-आफ्ना
तरवार, भाला र धनबुार्ण लएर बस् न लगाएँ । 14 तब मलैे हरेे,ँ र खडा भएर
अिधकारीहरू, शासकहरू र बाँकी मािनसहरूलाई भने,ँ “ितनीहरूदे ख नडराओ
। भलुाई सम्झनहुोस ् जो महान ् र भययोग्य हुनहुुन्छ । आ-आफ्ना प रवाहरू,
छोराछोरीहरू, पत् नीहरू र घरहरूका लािग लड्नहुोस ् ।” 15 जब हामीले हा ा
श हुरूका योजनाहरू थाहा पायौँ र परमशे् वरले ितनीहरूका योजनाहरू िवफल
पा रिदनभुयो भनी ितनीहरूले सनु,े हामी सबै आ-आफ्नो काम गनर् पखार्लमा फक्य ं
। 16 त्यस समयदे ख मरेा आधा सवेकहरूले केवल पखार्ल पनुिनर्मार्ण गथ भने आधा
बाँकी सवेकहरू भाला, ढाल, धनबुार्ण र िझलम लाएर बस्थे । अगवुाहरूचािह ँ
यहूदाका सबै मािनसहरूको पछािड बस्थे । 17 पखार्लको िनमार्ण ग ररहकेा र
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भारी बोिकरहकेा उही मजदरुहरूले पिन आ-आफैलाई सरुक्षा िदइरहकेा हुन्थे ।
हरेकले एउटा हातले काम गथ्य भने अक हातले आफ्नो हितयार समाउथँ्यो ।
18 हरेक िनमार्णकतार्ले आफ्नो तरवार िभरेर काम गथ्य । तरुही बजाउनचेािह ँ मरेो
छेउमा बस्थ्यो । 19 मलैे अगवुाहरू, अिधकारीहरू र बाँकी मािनसहरूलाई भन,े
“काम िवशाल र बहृत ्छ, अिन हामी पखार्लमा एक-अकार्दे ख छु एका छौँ ।
20 ितमीहरूले जहाँबाट तरुही बजकेो सनु्छौ त्यहीँ भलेा हतार गर । हा ा परमशे् वर
हा ो पक्षमा लड्नहुुने छ ।” 21 यसरी हामीले काम गद िथयौँ । आधा मािनसहरूले
सयू दयदे ख सयूार्स्तसम्म तरवार िभद िथए । 22 त्यस बलेा मािनसहरूलाई मलैे यो
पिन भने,ँ “रातमा हा ा लािग पहरा िदन र िदनमा काम गनर् हरेक मािनस र त्यसको
सवेकले यरूशलमेको िबचमा रात िबताओस ्।” 23 न मलै,े न मरेा दाजभुाइहरूल,े
न मरेा सवेकहरूल,े न मलाई प ाउने पहरेदारहरूले आफ्ना लगुाहरू बद ्लयौँ ।
पानी िपउन जाँदा पिन हरेकले आ-आफ्नो तरवार बोक्थ्यो ।

5
1 तब मािनसहरू र ितनीहरूका पत् नीहरूले आफ्ना यहूदी िम हरूका िवरु मा

ठुलो आवाज उठाए । 2 त्यहाँ केही मािनसहरू िथए जसले भन,े “हा ा
छोराछोरीहरूसमते गदार् हामी धरैे छौँ । हामीले खाएर बाँच्नलाई अन् न ाप् त गरौँ ।”
3 त्यहाँ अरू केही मािनसहरू पिन िथए जसले भन,े “अिनकालको समयमा अन् न
ाप् त गनर् हामी हा ा खतेहरू, हा ा दाखबारीहरू र हा ा घरहरू बन्धकमा राख्दै छौँ

।” 4 केहीले यसो पिन भन,े “राजालाई हा ा खतेहरू र हा ा दाखबारीहरूको कर
ितनर् हामीले पसैा सापट लएका छौँ । 5 तरै पिन हा ा शरीर हा ा दाजभुाइहरूका
शरीर जस्तै हुन,् र हा ा छोराछोरीहरू ितनीहरूका छोराछोरीहरूजस्तै हुन ् । हा ा
छोराछोरीहरूलाई कमारा-कमारी बन् नको लािग बचे्न हामी बाध्य छौँ । हा ा केही
छोरीहरू पिहले नै कमारी भइसकेका छन ् । अरू मािनसहरूले हा ा खतेहरू र
हा ा दाखबारीहरू अिधकार गरेकाले हामीिसत मदत गन खबुी छैन ।” 6 जब
मलैे ितनीहरूको रोदन र यी वचनहरू सनुे म सार् है रसाएँ । 7 तब मलैे यस
िवषयमा सोचिवचार गरे,ँ अिन कुलीनहरू र अिधकारीहरूलाई दोष लगाएँ । मलैे
ितनीहरूलाई भने,ँ “ितमीहरू हरेकले आफ्नै भाइबाट ब्याज लदँै छौ ।” मलैे
ितनीहरूको िवरु मा ठुलो भलेा गराएँ, 8 र ितनीहरूलाई भने,ँ “हामी कुलीनहरूले
जाित-जाितहरूकहाँ दासत्वमा बिेचएका हा ा यहूदी दाजभुाइहरूलाई दाम ितरी
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िफतार् गरेर ल्याएका छौ,ँ तर ितमीहरू आफ्ना दाजभुाइ तथा िददी-बिहनीहरू फेरी
हामीलाई बचे्छौ!” ितनीहरू स्तब्ध भए र बोल्नलाई कुनै शब्दै भएन । 9 मलैे
यसो पिन भने,ँ “ितमीहरूले जे ग ररहकेा छौ, त्यो ठक होइन । जाित-जाितहरू
अथार्त ् हा ा श हुरूका कटाक्षलाई रोक् न के ितमीहरू हा ा परमशे् वरोक डरमा
चल्नपुदन र ? 10 मलै,े मरेा दाजभुाइहरूले र मरेा सवेकहरूले ितनीहरूलाई
रुिपया-ँपसैा र अन् न सापट िददँै छौँ । तर हामीले यी ऋणमा ब्याज लगाउन
रोक् नपुछर् । 11 आजकै िदन ितमीहरूले ितनीहरूबाट लएका ितनीहरूका खतेहरू,
दाखबारीहरू, भ ाक्ष बारीहरू, ितनीहरूका घरहरू, रुिपया-ँपसैाको ब्याज, अन् न,
नयाँ दाखम र तले फकार्इदओे ।” 12 तब ितनीहरूले भन,े “हामीले ितनीहरूबाट
लएका िचजहरू िफतार् ग रिदने छौ,ँ र हामी ितनीहरूबाट केही माग गदनौँ ।

हामी तपाईंले भन् नभुएझै ँ गन छौँ ।” तब मलैे पजुारीहरूलाई बोलाई ितनीहरूले
भनअेनसुार गनर् ितनीहरूलाई शपथ खान लगाएँ । 13 मलैे आफ्नो खास्टोको
गाँठो फुकाएर भने,ँ “आफ्नो ितज्ञा परुा नगन हरेक मािनसको घर र धन-सम्पि
परमशे् वरले यसरी नै फुका लदऊेन ् । त्यसलाई फुकाली र ो बनाइयोस ् ।” सबै
समदुायले भन,े “आमने,” अिन ितनीहरूले परमशे् वरको स्तिुत गरे, र ितनीहरूले
आ-आफूले ितज्ञा गरेअनसुार गरे । 14 म यहूदा दशेको राज्यपाल िनय ु भएको
समयदे ख अथार्त ्अतार्सास्त राजाको िबसौँ वषर्दे ख बि सौँ वषर्सम्म, जम्माजम्मी
बार् ह वषर्सम्म मलैे र मरेा दाजभुाइहरूले राज्यपालको लािग उपलब्ध गराइएको
खाना खाएनौँ । 15 तर मभन्दा अिगका राज्यपालहरूले मािनसहरूमािथ गर् हौँ
बोझ लािदिदए, र ितनीहरूको दिैनक भोजनसाथै दाखम को लािग मािनसहरूबाट
चाँदीका चा लस िसक् का कर लएका िथए । ितनीहरूका सवेकहरूले पिन
मािनसहरूमािथ िथचोिमचो गरे । तर परमशे् वरको भयको कारणले मलैे त्यसो ग रन ँ
। 16 मलैे पखार्लको कामलाई पिन जारी राखे,ँ र कुनै जग्गा जिमन िकिनन,ँ अिन
मरेा सबै सवेक कामको लािग त्यहाँ जम्मा हुन्थे । 17 हा ा व रप र भएका जाित-
जाितहरूबाट आउने मािनसहरूबाहके मरेो टेबलुमा यहूदीहरू र अिधकारीहरू गरी
जम्मा १५० जना हुन्थे । 18 एउटा गोरु, छवटा मोटा-मोटा भडेा र कुखरुाहरू हरेक
िदन खानलाई जटुाइनपुथ्य , र दस-दस िदनपिछ चािह ँ सबै िकिसमका दाखम
चरु मा ामा जटुाइन्थ्यो । यित हुदँाहुदँ ै पिन मलैे राज्यपालको भोजनको भ ाको

माग ग रन ँ िकनिक मािनसहरूमािथ ठुलो बोझ परेको िथयो । 19 हे मरेा परमशे् वर,
मलैे यी मािनसहरूलाई गरेका सबै कामको िन म्त मरेो भलाइ सोच्नहुोस ्।
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6
1 मलैे पखार्ल पनुिनर्मार्ण गरेर िसद्ध्याएको र टाल्नपुन कुनै भाग नरहकेो कुरो

कुरो सन्बलत, तोिबया र अरबी गशेमेसाथै हा ा बाँकी श हुरूले सनु,े य िप मलैे
मलू ढोकाहरूका खापाहरू भने बनाइसकेको िथइन ँ । 2 सन्बलत र गशेमेले मलाई
यसो भनी खबर पठाए, “आऊ, हामी ओनोको मदैानको कतिैतर भटेघाट गरौँ ।”
तर ितनीहरूले मरेो हािन गन मनसाय बनाएका िथए । 3मलैे यसो भनी ितनीहरूकहाँ
सन्दशेवाहकहरू पठाएँ, “मलैे महान ्काम ग ररहकेोले म आउन स क्दन ँ । मलैे
काम छोडी ितमीहरूकहाँ आएर यो काम िकन रोिकने ?” 4 ितनीहरूले मकहाँ
उही खबर चार पटक पठाए, र मलैे त्यके पटक ितनीहरूलाई उही जवाफ िदएँ ।
5 उसै गरी सन्बलतले पाँचौँ पटक पिन मकहाँ ितनको सवेक पठाए, जसको हातमा
खो लएको िच ी िथयो । 6 त्यहाँ यस्तो ले खएको िथयो, “जाित-जाितहरूका
िबचमा यस्तो खबर पगुकेो छ र गशेमे पिन त्यही भन्छन,् िक ितमी र यहूदीहरूले
िव ोह गन योजना बनाउदँै छौ । त्यसकारण ितमीहरूले यो पखार्ल पनुिनर्मार्ण गद
छौ । ितमी ितनीहरूका राजा हुनै लागकेा छौ भनी यी खबरहरूले बताउछँन ् ।
7 यरूशलमेमा ित ो बारेमा यो घोषणा गनर् ितमीहरूले अगमव ाहरू पिन िनय ु
गरेका छौ, 'यहूदामा राजा हुनहुुन्छ!' राजाले यी खबरहरू सनु् नछेन ् भनी ितमी
िन श् चत हुन सक्छौ । त्यसकारण, आऊ र एक-अकार्िसत कुराकानी गरौँ ।” 8 तब
मलैे ितनीकहाँ यसो भनी खबर पठाएँ, “ितमीले भनजेस्ता कुनै पिन कुरा भएकै
छैन, िकनिक ितमीले आफ्नै दयमा ती रचकेा हौ ।” 9 ितनीहरू सबलैे हामीलाई
यस्तो सोच्न लगाई भयभीत पानर् चाहन्थ,े “काम गनर्दे ख ितनीहरूले आफ्ना हात
रोक् ने छन,् र यो काम सिकने िथएन ।” तर अब हे परमशे् वर, मरेा हात मजबतु
पान ुर्होस ् । 10 म दलायाहका छोरा, महतेबलेका नाित शमायाहको घरमा गएँ, जो
आफ्नै घरमा बन्दी बनाइएका िथए । ितनले भन,े “हामी परमशे् वरको म न्दरिभ
भटेौ,ँ र म न्दरका ढोकाहरू बन्द गरौँ िकनिक ितनीहरूलाई तपाईंलाई मानर् आउँदै
छन ् । तपाईंलाई मानर् ितनीहरू रातमा आउँदै छन ् ।” 11 मलैे जवाफ िदएँ, “के
मजस्तो मान्छे भाग्छ र ? के मजस्तो मान्छे आफ्नै जीवन बचाउन म न्दरिभ जान
सक्छ र ? म िभ जाने छैन ँ ।” 12 परमशे् वरले ितनलाई पठाउनभुएको होइन, तर
ितनी आफैले मरेो िवरु मा अगमवाणी गरेका िथए भनी मलैे महससु गरेँ । तोिबया
र सन्बलतले ितनलाई भाडामा लएका िथए । 13 ितनले भनझेै ँ गरेर पाप गनर् र
मरेो अपमान हुने गरी मरेो ख्याित िबगानर् ितनीहरूले ितनलाई भाडामा लई मलाई
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डराउन चाहन्थे । 14 हे मरेा परमशे् वर, तोिबया र सन्बलत अिन ितनीहरूले गरेका
सबै कामलाई सम्झनहुोस ् । साथ,ै मलाई डराउन खोज्ने अगमवािदनी नोअिदया
र अरू बाँकी अगमव ाहरूलाई पिन सम्झनहुोस ् । 15 यसरी बाउन् न िदनपिछ
एललू मिहनाको प च् चसौँ िदनमा पखार्लको काम समाप् त भयो । 16 जब हा ा
व रप र भएका हा ा सबै श ु र जाितहरूले यो सनुे ितनीहरू डराए, ितनीहरू
हतोत्सािहत भए । िकनिक हा ा परमशे् वरको मदतले यो काम ग रएको िथयो
भनी ितनीहरूलाई थाहा िथयो । 17 यस बलेा यहूदाका कुलीनहरूले तोिबयालाई
धरैे िच ीहरू पठाए, र तोिबयाका िच ीहरू पिन ितनीहरूकहाँ आए । 18 िकनिक
यहूदामा कैयौँ मािनसहरू िथए जो ितनीिसत शपथ ारा बाँिधएका िथए िकनिक ितनी
आराका छोरा शकन्याहका जवुाइँ िथए । ितनका छोरा यहेोहानानले बरेेक्याहका
छोरा मशलु्लामकी छोरीिसत िववाह गरेका िथए । 19 ितनीहरूले ितनका असल
कायर्हरू पिन मलाई बताए, र मरेा कामहरू ितनलाई बताइिदए ।

7
1पखार्लको काम िस एपिछ जब मलैे ढोकाहरूलाई ितनका आ-आफ्ना ठाउँमा

लगाएँ, र ारपालहरूसाथै गायक-गाियकाहरू र लवेीहरू िनय ु ग रए, 2 मलैे
मरेा भाइ हनानी र िकल्लाको िनरीक्षण गन हनानीलाई यरूशलमेमािथको िजम्मा
स ु म्पिदएँ िकनिक ितनी अरू धरैेभन्दा िवश् वासयोग्य मािनस िथए, र परमशे् वरदे ख
डराउथँे । 3 मलैे ितनीहरूलाई भने,ँ “घाम चक गरी नलागसेम्म यरूशलमेका
मलू ढोकाहरू नखोल्न ू । ारपालहरू पहरा बस्दा ितमीहरूले ढोकाहरू बन्दी गरी
आग्ला लगाउन ू । यरूशलमेमा बस् नहेरूबाट केही पहरादारहरूलाई पहरा बस् ने
ठाउँमा र केहीलाई चािह ँ ितनीहरूका आफ्नै घरको सामनु् ने राख् न िनय ु गन ूर् ।”
4 अब सहरचािह ँ फरािकलो र िवशाल िथयो, तर त्यसिभ केही मािनसहरू मा
िथए, र अझसम्म कुनै पिन घरको पनुिनर्मार्ण भएको िथएन । 5 मरेा परमशे् वरले
कुलीनहरू, अिधकृतहरू र मािनसहरूलाई ितनीहरूका प रवार-प रवार गरी नाउँ
दतार् गराउनका लािग भलेा गराउन मरेो हृदयमा बोझ हा लिदनभुयो । मलैे सरुुमा
फकनहरूको वशंावलीको पसु्तक भे ाएँ जसमा यो कुरा ले खएको िथयो । 6“राजा
नबकूदनसेरको िनवार्सनबाट जाने ान्तमा भएका मािनसहरू ियनै हुन ् जसलाई
ितनले बिेबलोनमा कैद गरेर लगकेा िथए । ितनीहरू यरूशलमे र यहूिदयामा
आ-आफ्ना सहरहरूमा फक । 7 ितनीहरू यरुबाबले, यशेअू, नहमे्याह, सरायाह,
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रेलयाह, मोदर्कै, िबल्शान, िमस्पार, िबग्व,ै रेहूम र बानाहसगँै आएका िथए ।
इ ाएलका मािनसहरूको सङ्ख्या िनम् न ल खत छ । 8 परोशका प रवारका २,१७२
9 शपत् याहका प रवारका ३७२ 10 आराका प रवारका ६५२ 11 यशेअू र योआबका
घरानाबाट पहत-मोआबका प रवारका २,८१८ 12 एलामका प रवारका १,२५४
13ज ूका प रवारका ८४५ 14जक् कैका प रवारका ७६० 15 िबन् नईूका प रवारका
६४८ 16 बबेकैा प रवारका ६२८ 17अज् गादका प रवारका २,३२२ 18अदोनीकामका
प रवारका ६६७ 19 िबग् वकैा प रवारका २,०६७ 20 आदीनका प रवारका ६५५
21 िहजिकयाबाट आतरेका प रवारका ९८ 22 हाशमूका प रवारका ३२८ 23 बजेकैा
प रवारका ३२४ 24 हारीपका प रवारका ११२ 25 िगबोनका प रवारका ९५
26 बथेलहेमे र नतोपाका मािनसहरू १८८ 27 अनातोतका मािनसहरू १२८ 28 बथे-
अज् मावतेका मािनसहरू ४२ 29 िकयर्त-यारीम, कपीरा र बरेोतका मािनसहरू ७४३
30 रामा र गबेाका मािनसहरू ६२१ 31 िमकमाशका मािनसहरू २२ 32 बथेले र ऐका
मािनसहरू १२३ 33 अक नबेोका मािनसहरू ५२ 34 अक एलामका मािनसहरू
१,२५४ 35 हारीमका मािनसहरू ३२० 36 यरीहोका मािनसहरू ३४५ 37 लोद,
हादीद र ओनोका मािनसहरू ७२१ 38 सनेाहका मािनसहरू ३,९३० 39 पजुारीहरू:
(यशेअूको वशंबाट) यदायाहका प रवारका ९७३ 40 इम् मरेका प रवारका १,०५२
41 पशहूरका प रवारका १,२४७ 42 हारीमका प रवारका १,०१७ 43 लवेीहरू:
होदिबया, िबन् नईू र कादमीएलका वशंबाट यशेअूका प रवारका ७४ 44 गायकहरू:
आसापका प रवारका १४८ 45 ारपालहरू: शल् लमू, आतरे, तल् मोन, अक् कूब,
हतीता, शोबकैा प रवारहरूका जम् मा १३८ 46 म न् दरका सवेकहरू: सीहा, हसपूा,
तब् बाओत, 47 कोरेस, सीआ, पादोन, 48 लबेाना, हगाबा, शल् म,ै 49 हानान,
िग ेल, गहर, 50 रायाह, रसीन, नकोदा, 51 गज् जाम, उज् जा, पसहे, 52 बजे,ै
मोिनम, नपेसुीम, 53 बक् बकू, हकूपा, हहुर्र, 54 बस् लतू, महीदा, हशार्, 55 बक स,
सीसरा, तमेह, 56 नसीह, र हतीपाका प रवारहरू 57 सोलोमनका सवेकहरूका
सन् तान: सोत,ै सोपरेेत, पारीद, 58 याला, दक न, िग ेल, 59 शपत् याह, ह ील,
पोकेरेतहसबेायीम, र अमोनका प रवारहरू । 60म न् दरका सवेकहरू र सोलोमनका
सवेकहरूका सन् तानको सङ्ख्या जम् मा ३९२ 61 तले-मलेह, तले-हशार्, केरूब,
आदोन र इम् मरे सहरबाट आएकाहरूले आफ् ना प रवारहरू इ ाएलको वशंबाट
आएका हुन ्भनी बताउन सकेनन ्। यी हुन ्: 62 दलायाह, तोिबया, र नकोदाका
प रवारहरूका जम् मा ६४२ 63 पजुारीहरूबाट: होबायाहका प रवार, हक् कोसका
प रवार, र बिजर्ल् लकैा प रवार (ितनले िगलादी बिजर्ल् लकैा छोरीहरूमध्ये
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एउटीलाई िववाह गरी ितनीहरूको नाउँ राख)े । 64 ितनीहरूले आफ्नो वशंावलीका
अिभलखेहरू खोज,े तर ितनलाई फेला पारेनन ् । त्यसलैे ितनीहरूलाई अशु
ठानी पजुारीको कामबाट िनष्काशन ग रयो । 65 पजुारीले ऊरीम र तमु्मीमसिहत
अनमुोदन नगरेसम्म ितनीहरूले पिव ब लदानका कुनै पिन थोक खान िमल्दनैथ्यो
भनी राज्यपालले ितनीहरूलाई बताए । 66सम्पणूर् मािनसको सङ्ख्या ४२,३६० िथयो
। 67 यीबाहके ितनीहरूका नोकर-नोकन हरू ७,३३७ जना िथए । ितनीहरूका २४५
जना गायक-गाियका िथए । 68 ितनीहरूका घोडाहरूको सङ्ख्या ७३६, खच् चर
२४५, 69 ऊँट ४३५ र गधा ६,७२० िथए । 70 प रवारका केही म ु खयाहरूले कामको
लािग दान िदए । राज्यपालले भण्डारमा १,००० सनुका िसक् का, ५० कचौरा र
पजुारीहरूले लगाउने ५३० ओटा पोशाक िदए । 71 प रवारका केही कामकको
िन म्त मु खयाहरूले भण्डारमा २०,००० सनुका िसक् का र २,२०० चाँदीका िसक् का
िदए । 72 बाँकी मािनसहरूले २०,००० सनुका िसक् का, २,००० चाँदीका िसक् का
र पजुारीले लगाउने ६७ ओटा पोशाक िदए । 73 यसरी पजुारीहरू, लवेीहरू,
ारपालहरू, गायक-गाियकाहरू, केही मािनसहरू, म न्दरका सवेकहरू र सारा

इ ाएल ितनीहरूका आ-आफ्ना सहरहरूमा बसे । सातौँ मिहनासम्ममा इ ाएलीहरू
आ-आफ्ना सहरहरूमा बिससकेका िथए ।”

8
1 सारा जनता एउटै मािनसजस्तो गरी पानी ढोकाको सामनु् ने खलुा क्षे मा भलेा

भए । ितनीहरूले परम भलुे इ ाएललाई आज्ञा िदनभुएको मोशाको वस्थाको
पसु्तक ल्याउन भनी शास् ी ए ालाई भने । 2 सातौँ मिहनाको पिहलो िदनमा
पजुारी ए ाले सनुरे बझु्न सक् ने परुुष र स् ीहरू दवुकैो समदुायको साम ु पसु्तक
ल्याए । 3 ितनी पानी ढोकाको सामनु् नकेो खलुा क्षे मा फक, र ितनले परुुष र
स् ीहरूको साम ु िबहान सबरैेदे ख मध्यिदनसम्म यसबाट पढ,े अिन सारा मािनसले

वस्थाको पसु्तकलाई ध्यान िदएर सनुे । 4 तब शास् ी ए ा मािनसहरूले त्यस्तै
कामको लािग बनाएका काठको उच् च मञ्चमा खडा भए । ितनको दािहनपे
छेउमा मि त्याह, शमेा, अनायाह, उ रयाह, िह ल्कयाह र मासयेाह उिभएका
िथए अिन ितनको दे पे पदायाह, मीशाएल, म ल्कयाह, हाशमू, हशबदाना,
जक रया र मशलु्लाम उिभएका िथए । 5 ए ा सारा मािनसभन्दा मािथ उिभएकाले
ितनले सबलैे दखे् ने गरी पसु्तक खोल,े र ितनले पसु्तक खोल्दा सारा मािनस
खडा भए । 6 ए ाले महान ् परमशे् वर परम भलुाई धन्यावाद िदए, अिन सारा
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मािनसले आ-आफ्ना हात उठाएर “आमने! आमने!” भने । तब ितनीहरूले
आ-आफ्ना िशर झकुाए, र भइँुसम्मै िनहुरेर परम भकुो आराधना गरे । 7 लवेीहरू
यशेअू, बानी, शरेिबयाह, यामीन, अक् कूब, सब्बत,ै होिदयाह, मासयेाह, कलीता,
अजयार्ह, योजाबाद, हानान, पलयाहले मािनसहरूलाई ितनीहरूकै ठाउँमा वस्था
बझु्नलाई मदत गरे । 8 ितनीहरूले त्यो पसु्तक अथार्त ्परमशे् वरको वस्था पढे र
मािनसहरूले बझु्न सक् ने गरी अथर् खो लिदए । 9 राज्यपाल नहमे्याह, पजुारीसाथै
शास् ी ए ा र मािनसहरूलाई अथर् खो लिदने लवेीहरूले सारा मािनसलाई भन,े
“यो िदन परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका लािग पिव िदन हो । शोक नगर र
नरोओ ।” िकनिक ितनीहरूले वस्थाका वचन सनु्दा सारा मािनस रोएका िथए
। 10 तब नहमे्याहले ितनीहरूलाई भन,े “आ-आफ्नो बाटो लाग, पसु्टाइएको पश ु
मारेर खाओ, िमठो पये पदाथर् िपओ अिन आफ्ना िन म्त तयार पानर् नसक् नहेरूका
िन म्त पिन थोरै भाग पठाइदओे िकनिक परम भकुो आनन्द नै ितमीहरूको श
हो ।” 11 त्यसलैे लवेीहरूले यसो भन्दै मािनसहरूलाई शान्त गराए, “चपु लाग,
िकनिक यो िदन पिव छ । शोक नगर ।” 12 तब सारा मािनस खानपान गनर्,
िपउन, भोजन बाँडचुडँ गनर् र बडो आनन्दसाथ उत्सव मनाउन आ-आफ्नो बाटो
लागे िकनिक ितनीहरूलाई बताइएका वचनहरू ितनीहरूले बझुकेा िथए । 13 दो ो
िदनमा सारा मािनसका प रवार-प रवारका मखु्य-मखु्य मािनसहरू, पजुारीहरूसाथै
लवेीहरू वस्थाका वचनहरूबाट अन्तज्ञार्न ाप् त गनर् शास् ी ए ाकहाँ आए ।
14सातौँ मिहनाको चाडमा इ ाएलीहरू छा ोमा बस् नपछर् भनी परम भलुे मोशा ारा
आज्ञा गन ुर्भएको वचन ितनीहरूले वस्थामा ले खएको भे ाए । 15 ितनीहरूले
ितनीहरूका सबै सहर र यरूशलमेमा यसो भन्दै घोषणा गन ुर्पछर्, “ले खएअनसुार
छा ा बनाउनलाई पहाडी दशेमा गएर जतैनू, जङ्गली जतैनू, महेदी, खजरूका
हाँगाहरूसाथै अन्य पातहरू भएका हाँगाहरू लएर आओ ।” 16 तब मािनसहरू
बािहर गए, र हाँगाहरू ल्याए अिन हरेकले आ-आफ्नो िन म्त घरको छाना र
चोकमा, परमशे् वरका भवनका चोकहरूमा, पानी ढोकाको सामनु् नकेो चोकमा र
ए ाएमका ढोकाको चोकमा छा ाहरू बनाए । 17 िनवार्सनबाट फककाहरू सबै
समदुायले छा ाहरू बनाई ितनमा बसे । िकनिक ननूका छोरा यहोशकूो समयदे ख
त्यस िदनसम्म इ ाएलीहरूले यो चाड मनाएका िथएनन ् । त्यसलैे ितनीहरू बडो
आन न्दत भए । 18 यसबाहके, पिहलो िदनदे ख पिछल्लो िदनसम्म िदन ितिदन
ए ाले परमशे् वरको वस्थाको पसु्तकबाट पढ्ने गथ । ितनीहरूले सात िदनसम्म
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चाड मनाए, र आज्ञाअनसुार आठौँ िदनमा पिव सभा िथयो ।

9
1 अब उही मिहनाको चौिबसौँ िदनमा इ ाएलीहरू भलेा भए । ितनीहरू

उपवास बस्दै र भाङ् ा लगाउदँै िथए, र ितनीहरूले आ-आफ्ना िशरमा धलूो हाले
। 2 इ ाएलका सन्तानहरूले सबै परदशेीबाट आफूलाई अलग गरे । ितनीहरू
खडा भएर आफ्ना पापसाथै ितनीहरूका पखुार्हरूका दषु् ट कामहरू स्वीकार गरे
। 3 ितनीहरू आ-आफ्ना ठाउँमा खडा भए, र पिहलो एक पहरचािह ँ ितनीहरूले
परम भु ितनीहरूका परमशे् वरको वस्थाको पसु्तकबाट पढे । अक पहरमा
ितनीहरूले परम भु ितनीहरूका परमशे् वरको साम ु पाप स्वीकार गद र दण्डवत ्
गद िथए । 4 लवेीहरू, यशेअू, बानी, कादमीएल, शबन्याह, बनु् नी, शरेिबयाह,
बानी र कनानी खु ट्कलाहरूका उिभए, अिन ितनीहरूले परम भु ितनीहरूका
परमशे् वरलाई उच् च सोरमा पकुारे । 5 तब लवेीहरू, यशेअू, कादमीएल, बानी,
हशबन्याह, शरेिबयाह, होिदयाह, शबन्याह र पतिहयाहलेभन,े “खडा भएर परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरलाई सदासवर्दा शसंा चढाओ ।” ितनीहरूले तपाईंको
मिहिमत नाउलँाई धन्यको भननू,् र यो नाउँ हरेक आिशष ् र शसंाभन्दा मािथ
उचा लएको होस ् । 6 तपाईं मा परम भु हुनहुुन्छ । तपाईंले स्वगर्, सव च् च
आकाश, त्यहाँका सबै आकाशीय िपण्ड अिन पथृ्वी र यसमा भएका थोक थोक,
समु हरू र ितनमा भएका सबै थोक बनाउनभुयो । तपाईंले नै ती सबलैाई जीवन
िदनहुुन्छ, र स्वगर्का समदुायले तपाईंको आराधना गछर्न ् । 7 तपाईं परम भु
परमशे् वर हुनहुुन्छ जसले अ ामलाई चनु् नभुयो, र ितनलाई कल्दीहरूको ऊरबाट
ल्याउनभुयो, र ितनलाई अ ाहाम नाउँ िदनभुयो । 8 तपाईंले ितनको हृदय तपाईंको
साम ु िवश् वासयोग्य भएको भे ाउनभुयो, र ितनका सन्तानहरूलाई कनानी, िह ी,
एमोरी, प रज् जी, यबसूी र िगगार्शीहरूको दशे िदने ितज्ञा गन ुर्भयो । तपाईंले आफ्नो
ितज्ञा परुा गन ुर्भएको छ िकनिक तपाईं धम हुनहुुन्छ । 9 तपाईंले िम मा हा ा

िपता-पखुार्हरूको दःुख दखे् नभुयो, र लाल समु नरे ितनीहरूको न्दन सनु् नभुयो
। 10 तपाईंले फारो, ितनका सबै अिधकारी र ितनको दशेका सबै जनताको साम ु
िचन्हहरू र आश् चयर्हरू गन ुर्भयो िकनिक िम ीहरूले इ ाएलीहरूको िवरु मा
अहङ्कारी भएर वहार गरेका िथए भनी तपाईं जान् नहुुन्थ्यो । तपाईंले आफ्नो
िन म्त एउटा नाउँ राख् नभुयो जनु आजको िदनसम्म खडा छ । 11 त्यसपिछ तपाईंले



9:12 xv नहमे्याह 9:23

ितनीहरूकै साम ु सम ु लाई िवभाजन ग रिदनभुयो अिन ितनीहरू समु को िबचमा
सकु्खा भिूमबाट िहडँरे गए, र ितनीहरूलाई खदे् नहेरूलाई तपाईंले उलर्दंो पानी
ढुङ्गा फालझेै ँ फा लिदनभुयो । 12 ितनीहरूलाई बाटोमा या ाको लािग काश िदन
तपाईंले ितनीहरूलाई िदनमा बादलको खाँबो र रातमा आगोको खाँबो ारा अगवुाइ
गन ुर्भयो । 13 तपाईं स्वगर्बाट सीनै पवर्तमा ओलर्नभुयो, र ितनीहरूिसत बोल्नभुयो
अिन ितनीहरूलाई धािमर्क िनयमहरू, साँचो वस्था र असल िविधिवधानसाथै
आज्ञाहरू िदनभुयो । 14 तपाईंले ितनीहरूलाई आफ्नो पिव शबाथ िचनाउनभुयो,
अिन तपाईंका दास मोशा ारा ितनीहरूलाई आज्ञाहरू, िविधिवधानहरू र वस्था
िदनभुयो । 15 तपाईंले ितनीहरूलाई ितनीहरूको भोक तपृ् त पानर् स्वगर्बाट रोटी
िदनभुयो, र ितनीहरूको ितखार् मटे्न च ानबाट पानी िदनभुयो । ितनीहरूलाई
िदन्छु भनी तपाईंले ितज्ञा गन ुर्भएको दशेमा गएर अिधकार गनर् ितनीहरूलाई
आज्ञा िदनभुयो । 16 तर ितनीहरू र हा ा िपता-पखुार्हरू अटेरी र हठी भए, र
तपाईंका आज्ञाहरू सनुनेन ्। 17 ितनीहरूले सनु् न इन्कार गरे, र तपाईंले ितनीहरूका
िबचमा गन ुर्भएका आश् चयर्हरूलाई ितनीहरूले िवचारै गरेनन ् । तर ितनीहरू हठी
भए, र ितनीहरूको िव ोहमा ितनीहरूले आफ्नो दासत्वमा फकर् न एक जना अगवुा
िनय ु गरे । तर तपाईं क्षमाले भ रपणूर्, अनु ही, दयाल,ु रसाउनमा िढला,
अचकु मेमा चरु परमशे् वर हुनहुुन्छ । तपाईंले ितनीहरूलाई त्याग् नभुएन ।
18 ितनीहरूले ढलौटे बाछा बनाएर 'ितमीहरूलाई िम बाट ल्याउने ईश् वर यही हो'
भनी ितनीहरूले ठुलो ईश् वर-िनन्दा गदार् पिन 19 तपाईंले आफ्नो दयामा ितनीहरूलाई
उजाड-स्थानमा त्याग् नभुएन । ितनीहरूलाई बाटोमा अगवुाइ गन बादलको खाँबोले
िदनमा ितनीहरूलाई छोडने, न त ितनीहरूको या ाको लािग काश िदने आगोको
खाँबोले रातमा ितनीहरूलाई छोडे । 20 ितनीहरूलाई िनदशन िदन तपाईंले
ितनीहरूलाई आफ्नो असल आत्मा िदनभुयो, र ितनीहरूका मखुमा तपाईंले आफ्नो
मन् न िदन रोक् नभुएन, र ितनीहरूको ितखार् मटे्न तपाईंले ितनीहरूलाई पानी
िदनभुयो । 21 चा लस वषर्सम्म उजाड-स्थानमा तपाईंले ितनीहरूलाई भोजन
उपलब्ध गराउनभुयो, र ितनीहरूलाई कुनै थोकको कमी भएन । ितनीहरूका लगुा
फा टएनन,् र ितनीहरूका गोडा सिुनएनन ् । 22 तपाईंले ितनीहरूलाई राज्यहरू
र जाितहरू िदनभुयो, अिन दशेका हरेक कुनामा परु् याउनभुयो । तब ितनीहरूले
हशे्बोनका राजा सीहोन र बाशानका राजा ओगको दशे अिधकार गरे । 23 तपाईंले
ितनीहरूका सन्तानहरूलाई आकाशका ताराजि कै अनिगन्ती बनाउनभुयो, र
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तपाईंले ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई अिधकार गनर् िदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर्भएको
दशेमा ितनीहरूलाई ल्याउनभुयो । 24 त्यसलैे मािनसहरू दशेिभ वशे गरी यसको
अिधकार गरे, र ितनीहरूकै साम ु त्यस दशेका बािसन्दाहरू अथार्त ्कनानीहरूलाई
तपाईंले अधीनमा ल्याउनभुयो । इ ाएलले इच्छा लागअेनसुार कनानीहरूलाई

वहार गरून भ्नरे तपाईंलेकनानीहरू, ितनीहरूका राजाहरू, दशेका जनताहरूलाई
ितनीहरूका हातमा स ु म्पिदनभुयो । 25 ितनीहरूले िकल्लाबन्दी ग रएका सहरहरू
र उबर्राय ु दशे कब्जा गरे । ितनीहरूले सबै असल थोकहरूले भ रएका घरहरू,
पिहले नै खनकेा कुवाहरू, दाखबारीहरू, जतैनूका बगैचँाहरू र चरु मा ामा फल
िदने रुखहरू कब्जा गरे । यसरी ितनीहरूले खाएर तपृ् त भए, अिन मोटाएर तपाईंको
महान ् भलाइमा ितनीहरूले आनन्द मनाए । 26 तब ितनीहरू अनाज्ञाकारी बन,े
र ितनीहरूले तपाईंको िवरु मा िव ोह गरे । ितनीहरूले तपाईंको वस्थालाई
िप ठउँ फकार्ए । ितनीहरूले तपाईंका अगमव ाहरूलाई मारे जसले ितनीहरूलाई
तपाईंकहाँ फकर् न चतेाउनी िदएका िथए । ितनीहरूले ठुलो ईश् वर-िनन्दा गरे ।
27 त्यसलैे तपाईंले ितनीहरूलाई ितनीहरूका श हुरूका हातमा स ु म्पिदनभुयो जसले
ितनीहरूलाई सताए । ितनीहरूको दःुखकष् टको समयमा ितनीहरूले तपाईंलाई
पकुारे, र तपाईंले स्वगर्बाट ितनीहरूको कुरा सनु् नभुयो । तपाईंको महान ् कृपाको
कारण तपाईंले छुटकारा िदनहेरू पठाउनभुयो जसले ितनीहरूलाई ितनीहरूका
श हुरूका हातबाट छुटकारा िदए । 28 तर ितनीहरूले शा न्त पाएपिछ ितनीहरूले
फे र तपाईंको साम ु दषु् ट काम गरे, र तपाईंले ितनीहरूलाई ितनीहरूका श हुरूका
हातमा त्यािगिदनभुयो,अिन ितनीहरूका श हुरूले ितनीहरूमािथ शासन गरे । तथािप
ितनीहरू फकर तपाईंलाई पकुारा गदार् तपाईंले स्वगर्बाट सनु् नभुयो, र तपाईंको
कृपाको कारण धरैे पटक तपाईंले ितनीहरूलाई छुटकारा िदनभुयो । 29 ितनीहरू
तपाईंको वस्थामा फकूर् न ्भनरे तपाईंले ितनीहरूलाई चतेाउनी िदनभुयो । तरै पिन
ितनीहरू हठी भए, र तपाईंका आज्ञाहरू सनुनेन ् । आज्ञा पालन गन जोसकैुलाई
जीवन िदने तपाईंका आज्ञाहरूको िवरु मा ितनीहरूले पाप गरे । ितनीहरू हठी बने
र अटेरी बने अिन सनु् न इन्का गरे । 30 धरैे वषर्सम्म तपाईं ितनीहरूिसत धयैर्वान ्
हुनभुयो, र आफ्ना अगमव ाहरूमाफर् त तपाईंको आत्मा ारा ितनीहरूलाई चतेाउनी
िदनभुयो । तरै पिन ितनीहरूले सनुनेन ् । त्यसलैे तपाईंले ितनीहरूलाई िछमकेी
जाितहरूका हातमा स ु म्पिदनभुयो । 31 तर तपाईंको महान ् कृपामा ितनीहरूलाई
िनिमट् ान् न पान ुर्भएन, न त पणूर् रूपमा त्यािगिदनभुयो िकनिक तपाईं अन ु ही
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र करुणामय परमशे् वर हुनहुुन्छ । 32 त्यसकारण, अब हे हा ा परमशे् वर तपाईं
महान,् श शाली र भययोग्य परमशे् वर हुनहुुन्छ, जसले आफ्नो करार र अचकु
मे राख् नहुुन्छ । अश्शरूका राजाहरूको समयदे ख आजको िदनसम्म हामी,

हा ा राजाहरू, हा ा राजकुमारहरू, हा ा पजुारीहरू, हा ा अगमव ाहरू, हा ा
िपता-पखुार्हरू र तपाईंका सारा मािनसमािथ आइपरेका यी क ठनाइलाई हलकुा
नसम्झनहुोस ्। 33 हामीमािथ आइपरेका हरेक कुरामा तपाईं धम हुनहुुन्छ िकनिक
तपाईंले िवश् वाससाथ वहार गन ुर्भएको छ, तर हामीले चािह ँ दषु् टतापवूर्क काम
गरेका छौँ । 34 हा ा राजाहरू, हा ा राजकुमारहरू, हा ा पजुारीहरू र हा ा िपता-
पखुार्हरूले तपाईंको वस्था पालन गरेका छैनन,् न त तपाईंका आज्ञाहरू वा
तपाईंले ितनीहरूलाई चतेाउनी िदनभुएका तपाईंका करारका आदशेहरूलाई ध्यान
िदएका छन ् । 35 ितनीहरूको आफ्नै राज्य हुदँा तपाईंले ितनीहरूलाई िदनभुएको
िवशाल र म ललो दशेमा तपाईंको महान ् उदारतालाई ितनीहरूले उपभोग गदार्गद
पिन ितनीहरूले तपाईंको सवेा गरेनन,् न त ितनीहरूका दषु् ट मागर्हरूबाट फक ।
36 हने ुर्होस,् हामी दास भएका छौँ । अिहले हामी तपाईंले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई
त्यसका फलहरू खान र त्यसका असल उब्जनीहरू उपभोग गनर्लाई िदनभुएको
यही दशेमा हामी दास भएका छौँ । 37 हा ा पापले गदार् त्यसका शस्त उब्जनीहरू
हामीमािथ भतु्व गनर् तपाईंले खटाउनभुएका राजाहरूकहाँ जान्छन ्। ितनीहरूलाई
इच्छा लागअेनसुार ितनीहरूले हा ा शरीरसाथै हा ा गाईवस्तमुािथ शासन गछर्न ्।
हामी बडो कष् टमा छौ!ँ 38 यी सबै कारणले गदार् हामी लखेरे नै दढृ करार बाँध्दछौँ
। छाप लगाइएको दस्तावजेमा हा ा राजकुमारहरू, लवेीहरू र पजुारीहरूका नाउँ
हुन्छन ्।”

10
1 सहीछाप लाउनहेरूका नाउँ ियनै िथए: हकल् याहका छोरा राज् यपाल

नहमे् याह, िसदिकयाह, 2 सरायाह, अजयार्ह, यिमर्या, 3 पशहूर, अमयार्ह,
म ल् कयाह, 4 ह ूश, शबन् याह, मल् लकू, 5 हारीम, मरेमोत, ओबिदया, 6 दािनएल,
िगन् नतोन, बारूक, 7 मशलु् लाम, अिबया, िमयामीन, 8 माज् याह, िबल् ग,ै र शमायाह
। ियनीहरूचािह ँ पजुारी िथए । 9 लवेीहरू: अजन् याहका छोरा यशेअू, हनेादादका
छोरा िबन् नईू, कादमीएल, 10 र ितनीहरूका दाजभुाइहरू शबन् याह, होिदयाह,
कलीता, पलयाह, हानान, 11 मीयका, रहोब, हशब् याह, 12 जक् कूर, शरेिबयाह,
शबन् याह, 13 होिदयाह, बानी, र बनीन ू । 14 मािनसहरूका अगवुाहरू: परोश,
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पहत-मोआब, एलाम, ज ू, बानी 15 बनु् नी, अज् गाद, बबे,ै 16 अदोिनयाह, िबग् व,ै
आदीन, 17 आतरे, िहजिकया, अज् जरू, 18 होिदयाह, हाशमू, बजे,ै 19 हारीप,
अनातोत, नबे,ै 20 मग् पीआस, मशलु् लाम, हजेीर, 21 मशजेबेले, सादोक, यदअू,
22 पलत् याह, हानान, अनायाह, 23 होिशया, हनन् याह, हश् शबू, 24 हल् लोहशे,
िपल् हा, शोबक, 25 रेहूम, हशब् ना, मासयेाह, 26 अिहया, हानान, आनान,
27 मल् लकू, हारीम र बानाह । 28 बाँकी मािनसहरू अथार्त ् पजुारीहरू, लवेीहरू,
ारपालहरू, गायकहरू, म न्दरका सवेकहरू र िछमकेी दशेका मािनसहरूबाट आ-

आफूलाई अलग गरी परमशे् वरको वस्था पालन गन ितज्ञा गरेका सबै परुुष,
ितनीहरूका पत् नीहरू, ितनीहरूका छोराछोरीहरू जसिसत ज्ञान र समझश िथयो,
29 ितनीहरू आफ्ना दाजभुाइहरू, ितनीहरूका कुलीनहरूिसत िमलरे परमशे् वरका
दास मोशा ारा िदइएको परमशे् वरको वस्थामा िहडँ्न र परम भु हा ा परमशे् वरका
सबै आज्ञा, उहाँका आदशेसाथै िविधिवधानहरू मान् न र पालन गनर् सरापको
शपथ ारा बाँिधए । 30 हामीले हा ा छोरीहरू त्यस दशेका मािनसहरूलाई निदने
र ितनीहरूका छोरीहरू हा ा छोरीहरूका िन म्त न लने ितज्ञा गर् यौँ । 31 त्यस
दशेका मािनसहरूले शबाथ िदनमा कुनै वस्त ु वा अन् न बचे्न ल्याए भने शबाथ वा
कुनै पिन पिव िदनमा हामीले ितनीहरूबाट निकन् ने ितज्ञा पिन गर् यौँ । हरेक
सात वषर् हामीले हा ा खतेहरूलाई िव ाम िदने छौ,ँ र हा ा सबै ऋण माफी
ग रिदने छौँ । 32 हा ा परमशे् वरको म न्दरको सवेाको लािग हरेक वषर् शकेेलको
एक ितहाइ िदनपुन आज्ञालाई हामीले स्वीकार गर् यौँ । 33 उप स्थितको रोटी,
िनयिमत अन् नब ल, शबाथमा चढाइने होमब लहरू, औसँीका चाडहरू र तोिकएका
चाडहरू, पिव भटेीहरू, इ ाएलको िन म्त ाय श् च को लािग चढाइनपुन
पापब लहरूसाथै हा ा परमशे् वरको म न्दरका कामको लािग उपलब्ध गराउनपुन
आज्ञालाई हामीले स्वीकार गर् यौँ । 34पजुारीहरू, लवेीहरू र मािनसहरूले दाउराको
ब लदानको लािग िच ा हाल्ने गथ । वस्थामा ले खएबमोिजम परम भु हा ा
परमशे् वरको वदेीमा हरेक वषर् तोिकएको समयमा हा ा परमशे् वरको म न्दरमा बाल्न
िच ाले नै कसले दाउरा ल्याउने भनी हा ा प रवारहरूको छनोट गथ्य । 35हामीले
हा ो माटोमा उ केा थम फलहरू र वषिपच्छे हरेक रुखका थम फलहरू
परम भकुो म न्दरमा ल्याउने ितज्ञा गर् यौँ । 36 वस्थामा ले खएबमोिजम
हामीले हा ा छोराहरू र हा ा गाईवस्तसुाथै भडेा-बा ाहरूका पिहले िबयाएकाहरू
परमशे् वरको म न्दरमा ल्याउने ितज्ञा गर् यौँ । 37 हामी पिहले िपधँकेो िपठो, हा ा
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अन् नब लहरू, हरेक रुखको फल, नयाँ दाखम र तले हा ा परमशे् वरको म न्दरका
भण्डारहरूमा पजुारीहरूकहाँ ल्याउने छौँ । हामीले काम गन सबै नगरमा लवेीहरूले
दशांश उठाउने भएकाले हा ा माटोबाट हामी लवेीहरूकहाँ दशांशहरू ल्याउने
छौँ । 38 लवेीहरूले दशांश बटुल्दा हारूनको सन्तान अथार्त ् पजुारी ितनीहरूिसत
हुनपैछर् । लवेीहरूले दशांशहरूको दसौँ अशं हा ा परमशे् वरको म न्दरको भण्डारण
कोठाहरूमा ल्याउनपुछर् । 39 इ ाएलीहरू र लवेीका सन्तानहरूले अन् न, नयाँ
दाखम र तलेका दानहरू भण्डार कोठाहरूमा ल्याउनपुछर् जहाँ पिव स्थानका
भाँडाहरू रा खन्छन ् र सवेा गन पजुारीहरूसाथै ारपालहरू र गायकहरू बस्छन ्
। हामी हा ा परमशे् वरको म न्दरलाई बवेास्ता गन छैनौँ ।

11
1मािनसहरूका अगवुाहरू यरूशलमेमा बसोबास गरे, र बाँकी मािनसहरूले चािह ँ

दस जनामध्ये एक जना पिव सहर यरूशलमेमा बस् नलाई िच ा हाल,े अिन अरू
नौ जना ितनीहरूका आ-आफ्नै सहरमा बसे । 2 तब राजीखसुीले यरूशलमेमा
बस् ने िदने सबलैाई मािनसहरूले आशीवार्द िदए । 3 यरूशलमेमा बस् ने ादिेशक
अिधकारीहरू यी नै हुन ।् तथािप केही इ ाएलीहरू, पजुारीहरू, लवेीहरू, म न्दरका
सवेकहरू र सोलोमनका सवेकहरूका सन्तानहरूचािह ँ यहूदाका सहरहरूमा आ-
आफ्नै जग्गाजिमनमा बसोबास गरे । 4 यहूदा कुलका केही सन्तानहरू र बने्यामीन
कुलका केही मािनसहरूचािह ँ यरूशलमेमा नै बसे । यहूदाका मािनसहरू यी नै हुन:्
फारेसको प रवारका अतायाह, जो उ ज् जयाहका छोरा, जो जक रयाका छोरा, जो
अमयार्हका छोरा, जो शपत् याहका छोरा, जो महलाललेका छोरा िथए । 5शलेहको
प रवारका मासयेाह, जो बारूकका छोरा, जो कोल-होजकेा छोरा, जो हजायाहका
छोरा, जो अदायाहका छोरा, जो योयारीबका छोरा, जो जक रयाका छोरा िथए
। 6 यरूशलमेमा बसोबास गन फारेसको प रवारका सबै सन्तान जम्मा ४६८ जना
िथए । ितनीहरू कह लएका मािनसहरू िथए । 7 बने् यामीनका सन् तानहरू यी नै
हुन:् सल् ल,ू जो मशलु् लामका छोरा, जो योएदका छोरा, जो पदायाहका छोरा, जो
कोलायाहका छोरा, जो मासयेाहका छोरा, जो इथीएलका छोरा, जो यशयाहका
छोरा िथए, 8 र ितनका पिछ लाग् नहेरू गब् बै र सल् ल–ै सबै जम् मा ९२८ जना िथए
। 9 िज ीका छोरा योएलचािह ँ ितनीहरूका मखु अिधकृत िथए, र हस् सनेअूका
छोरा यहूदा दो ो िजल् लाको हरे-िवचार गन अिधकृत िथए । 10 पजूाहारीहरूबाट:
यदायाह, योयारीबका छोरा, याकीन, 11 सरायाह, जो िह ल् कयाहका छोरा, जो
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मशलु् लामका छोरा, जो सादोकका छोरा, जो मरायोतका छोरा, जो परमशे् वरका
म न्दरको दखेरेख गन मखु्य अिधकृत अहीतबूका छोरा िथए, 12 र म न् दरको
िन म् त काम गन ितनीहरूका सहयोगीहरू सबै जम् मा ८२२ जना मािनस िथए ।
अदायाह, जो यरोहामका छोरा, जो पलेाल् याहका छोरा, जो अम् सीका छोरा,
जो जक रयाका छोरा, जो पशहूरका छोरा, जो म ल् कयाहका छोरा िथए ।
13 ितनका दाजभुाइहरू जो प रवारका म ु खयाहरू िथए– सबै जम् मा २४२ जना
िथए । अमाश् श,ै जो अ लेका छोरा, जो अहजकैा छोरा, जो मिशल् लमेोतका
छोरा, जो इम् मरेका छोरा िथए, 14 र ितनका दाजभुाइहरू जो योग् य मािनसहरू
िथए– सबै जम् मा १२८ जना साहिसला लडाकाहरू िथए । ितनीहरूका मखु
अिधकृतचािह ँ हग् गदोलीमका छोरा जब् दीएल िथए । 15 लवेीहरूबाट: शमायाह,
जो हश् शबूका छोरा, जो अ ीकामका छोरा, जो हशब् याहका छोरा, जो बनु् नीका
छोरा िथए । 16 लवेीहरूका दईु जना अगवुाहरू सब् बतै र योजाबाद िथए, जो
परम भकुो म न्दरको बािहरका कामका िजम् मावाल िथए । 17 म न् याह, जो
मीयकाका छोरा, जो जब् दीका छोरा, जो आसापका छोरा िथए । ितनी स् तिुत-
शसंा र ाथर्नाको सवेाका िनदशक िथए । ितनका दाजभुाइहरूमध् ये दो ो स् थान
लने बक् बकु् याह िथए । अब् दा, जो शम् मअूका छोरा, जो गालालका छोरा, जो

यदतूनूका छोरा िथए । 18 पिव सहरमा लवेीहरूको सङ्ख् या जम् मा २८४ िथयो ।
19 ारपालहरू: अक् कूब, तल् मोन र ितनीहरूका सहयोगीहरू सबै जम् मा १७२
जना िथए, जो मलू ढोकामा पहरा बस् थे । 20 बाँकी इ ाएलीहरू, पजुारीहरू
र लवेीहरू यहूदाका सबै सहरहरूमा बसोबास गरे । हरेक आ-आफ् नै पखुार्का
अिधकारको जग् गामा बसे । 21 म न् दरका सवेकहरू ओफेल डाँडामा बस,े अिन
सीहा र िगश् पा ितनीहरूका िजम् मावाल िथए । 22 यरूशलमेमा भएका लवेीहरूका
मखु अिधकृतचािह ँ उज् जी िथए, जो बानीका छोरा, जो हशब् याहका छोरा, जो

म न् याहका छोरा, जो मीयकाका छोरा िथए । उज् जीचािह ँ आसापका सन् तान
िथए । ती आसापका सन् तानहरू परमशे् वरको म न्दरका सवेाको िन म् त गाउने
िजम् मा लएकाहरू िथए । 23 ितनीहरू राजाको आदशेमिुन िथए, र हरेक िदनको
आवश्यकताअनसुार ती गायकहरूलाई कडा आदशे िदइन्थ्यो । 24 मािनसहरूका
सबै कामकाजको सम्बन्धमा राजाको तफर् बाट पतिहयाह िथए, जो यहूदाका छोरा
जरेहका प रवारका मशजेबेलेका छोरा िथए । 25 गाउहँरू र ितनीहरूका खतेहरूको
सम्बन्धमा यहूदाका केही मािनसहरू िकयर्त-अबार् र त्यसका गाउहँरू, अिन दीबोन
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र त्यसका गाउहँरू, अिन यकब्सले र त्यसका गाउहँरू, 26 यशेअू, मोलादा,
बथे-पालते, 27 हसरशआूल, बशेबा र त् यसका गाउहँरू, 28 िसक् लग, मकोना र
त् यसका गाउहँरू, 29 एन- रम् मोन, सोरा, यम ूर्त, 30 जानोह, अदलु् लाम र त् यसका
गाउहँरू, लाकीश र त् यसका खतेहरू, र आजकेा र त् यसका गाउहँरूमा बसे । यसरी
ितनीहरू बशेबादे ख िहन् नोमको बेसँीसम् म दशे बसे । 31 बने् यामीनका गबेाबाटका
सन् तानहरूचािह ँ िमकमाश, अय् या, बथेले र त् यसका गाउहँरू, 32 अनातोत, नोब
र हनिनया, 33 हासोर, रामा, िग मै, 34 हादीद, सबोयीम, नबलत, 35 लोद,
ओनो र का रगरहरूको बेसँीमा बसे । 36 यहूदामा बसोबास गन केही लवेीहरूलाई
बने्यामीनका मािनसहरूका िन म्त सवेा गनर् तोिकए ।

12
1 शालितएलका छोरा यरुबाबले र यशेअूसगँ फकर आएका पजुारीहरू र

लवेीहरू ियनै हुन ्: 2 सरायाह, यिमर्या, ए ा, अमयार्ह, मल् लकू, ह ूश,
3 शकन् याह, रेहूम, मरेमोत, 4 इ ो, िगन् नतोन, अिबया, 5 िमयामीन, मदाहा,
िबल् गा, 6 शमायाह, योयारीब, यदायाह, 7 सल् ल,ू अमोक, िह ल् कयाह र यदायाह
। यशेअूको समयमा पजुारीका अगवुाहरू र ितनीहरूका सहयोगीहरू ियनै िथए
। 8 लवेीहरू: यशेअू, िबन् नईू, कादमीएल, शरेिबयाह, यहूदा र म न् याह ।
म न् याह आफ् ना सहयोगीहरूसगँ धन् यवाद ज्ञापनका भजनहरूका िजम् मावाल
िथए । 9 ितनका सहयोगीहरू बक् बकु् याह र उन् नीचािह ँ सवेामा ितनीहरूका सामनु् ने
उिभन्थे । 10 यशेअू योयाकीमका िपता िथए । योयाकीम एल् यासीबका िपता
िथए । एल् यासीब योयादाका िपता िथए । 11 योयादा जोनाथनका िपता िथए,
र जोनाथन य अूका िपता िथए । 12 योयाकीमको समयमा यी पजुारीहरू आ-
आफ् ना प रवारका म ु खया िथए: सरायाहका प रवारका मरायाह, यिमर्याका
हनन् याह, 13 ए ाका मशलु् लाम, अमयार्हका यहेोहानान, 14 मल् लकूका जोनाथन,
शकन् याहका योसफे, 15 हारीमका अदना, मरेमोतका हल् कै । 16 इ ोका जक रया,
िगन् नतोनका मशलु् लाम, 17 अिबयाका िज ी, िमन् यामीन र मोदाहाका िपल् त,ै
18 िबल् गाका शम् मअू, शमायाहका यहोनातान, 19 योयारीबका म न,ै यदायाहका
उज् जी, 20 सल् लकूा कल् ल,ै अमोकका एबरे, 21 िह ल् कयाहका हशब् याह,
यदायाहका नतनले । 22 एल् यासीब, योयादा, योहानान र य अूका समयका
लवेीहरूका प रवारहरू तथा पजुारीका म ु खयाहरूका नाउँ फारसी राजा दाराको
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शासनकालमा ले खएका िथए । 23 लवेी प रवारका म ु खयाहरूका नाउचँािह ँ
एल् यासीबका छोरा योहानानको पालासम् मै इितहासको पसु् तकमा ले खएका
िथए । 24 लवेीहरूका अगवुाहरू हशब्याह, शरेिबयाह, कादमीएलका छोरा
यशेअू र ितनीहरूका सहयोगीहरू, जो ितनीहरूका सामनु् ने खडा हुन्थ,े र आ-
आफ्नो पालोअनसुार परमशे् वरका जन दाऊदको आज्ञामतुािबक शसंा गन र
धन्यवाद िदने गथ । 25 म न् याह, बक् बकु् याह, ओबिदया, मशलु् लाम, तल् मोन
र अक् कूबचािह ँ मलू ढोकानरे भएका भण् डार-कोठाहरूमा रक्षा िदने ारपालहरू
िथए । 26 ितनीहरूले यशेअूका छोरा, योसादाकका नाित योयाकीमको पालोमा
अिन राज्यपाल नहमे्याह र पजुारीसाथै शास् ी ए ाको पालोमा सवेा गरे ।
27 यरूशलमेको पखार्लको अपर्णको बलेामा धन्यवाद ज्ञापन िददँै अिन झ्याली,
वीणा र सारङ्गी बजाउदँै आनन्दसाथ अपर्णको उत्सव मनाउन मािनसहरूलेलवेीहरू
जहाँसकैु बसकेा भए तापिन ितनीहरूको खोजी गरे । 28 यरूशलमे व रप रको
िजल्ला र नतोपातीहरूका गाउहँरूबाट गायकहरू सगँै भलेा भए । 29 ितनीहरू
बथे-िगलगाल, गबेा र अज्मावतेका क्षे हरूबाट पिन आए िकनिक गायकहरूले
यरूशलमेको व रप र आफ्ना लािग गाउहँरू बनाएका िथए । 30पजुारी र लवेीहरूले
आ-आफूलाई श ु पारे,अिन ितनीहरूलेमािनसहरू, मलू ढोकाहरू र पखार्ललाई श ु
पारे । 31 तब मलैे यहूदाका अगवुाहरूलाई पखार्लको मािथ जान लगाएँ, र धन्यवाद
िदन मलैे दईुवटा ठुला-ठुला गायन-झणु्ड िनय ु गरेँ । एउटा झणु्ड दािहनिेतर
पखार्लमा फोहोर ढोकामा गयो । 32 होशयाह र यहूदाका आधा अगवुाहरूले
ितनीहरूलाई प ाए, 33 अिन अजयार्ह, ए ा, मशलु्लाम, 34 यहूदा, बने्यामीन,
शमायाह र यिमर्या ितनीहरूको पिछ लागे । 35 साथ,ै तरुहीहरू बोकेर केही
पजुाहारीहरूका छोराहरू र जक रया, जो जोनाथनका छोरा, जो शमायाहका
छोरा, जो म न् याहका छोरा, जो मीकायाका छोरा, जो जक् कूरका छोरा, जो
आसापका छोरा िथए, ितनीहरू पिन पिछ लागे । 36 त्यहाँ जक रयाका नातदेारहरू
अथार्त ् शमायाह, अ ले, िमलल,ै िगलल,ै माऐ, नतनले, यहूदा र हनानी पिन
परमशे् वरका जन दाऊदका साङ्गीितक साधनहरू बोकेर आएका िथए । शास् ी
ए ा सबभैन्दा अगािड िथए । 37 ितनीहरू फुहारा ढोकाबाट भएर दाऊदको
सहरका िसढँीहरूबाट िसधै पखार्लमा उकालो चढ्ने बाटो भएर दाऊदको दरबार
पार गरी पवूर्ितर अव स्थत पानी ढोकासम्मै गए । 38 धन्यवाद िदनहेरूको अक
गायन झणु्ड अक िदशामा गयो । मािनसहरूका आधा भागसगँै मलै े ितनीहरूलाई
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पखार्लमा प ाएँ । यो झणु्ड भ को बजुार् भएर, चौडा पखार्लसम्म, 39 र
ए ाइमको ढोका, यशेना ढोका, माछा ढोका, हननलेको बजुार् र सयको बजुार्द े ख
भडेा ढोकासम्म गएपिछ ितनीहरू गारदको ढोकामा अिडए । 40 यसरी धन्यवाद
िदनहेरूका यी दवुै गायन-झणु्ड परमशे् वरको म न्दरमा आ-आफ्नो स्थानमा बस,े र म
पिन अिधकारीहरूको आधा भागसगँै आफ्नो स्थानमा बसे ँ। 41 त्यसपिछ पजुारीहरू
एल् याकीम, मासयेाह, िमन् यामीन, मीकाया, एल् योएन,ै जक रया र हनन् याह
तरुहीहरू बोकेर आ-आफ्नो स्थानमा बसे । 42साथ,ै मासयेाह, शमायाह, एलाजार,
उज् जी, यहेोहानान, म ल् कयाह, एलाम र एसरे पिन त्यहाँ िथए । गायकहरूले
ितनीहरूका अगवुा िय िहयाहको िनदशनमा गाए । 43 त्यस िदन ितनीहरूले ठुला-
ठुला ब लदानहरू चढाए, र आनन्द मनाए, िकनिक परमशे् वरले ितनीहरूलाई बडो
आनन्द मनाउन िदनभुएको िथयो । स् ीहरू र बालबा लकाहरूले पिन आनन्द मनाए
। यसरी यरूशलमेको आनन्द टाढा-टाढासम्म सनु् न सिकन्थ्यो । 44 त्यस िदन
भटेीहरू, अगौटे फलहरू र दशांशहरूका िन म्त भण्डार-कोठाहरूको िजम्मा लन
अिन लवेीहरू र पजुारीहरूका िन म्त वस्थाले तोकेबमोिजम िहस्सा जम्मा गनर्
मािनसहरू िनय ु ग रए । सहरका निजकका बस्तीहरूबाट काम गनर् हरेकलाई
िजम्मा िदइएको िथयो । िकनिक यहूदा पजुारीहरू र लवेीहरूबाट सन् न भए जो
ितनीहरूका साम ु खडा िथए । 45 दाऊद र ितनका छोरा सोलोमनको आज्ञामतुािबक
ितनीहरूले आफ्ना परमशे् वरको सवेा र श ु को सवेा गरे, अिन गायकहरू र
ारपालहरूले पिन त्यसै गरे । 46 िकनिक धरैे पिहले दाऊद र आसापको समयमा

गायकहरूका िनदशकहरू िथए, र त्यहाँ परमशे् वरको िन म्त शसंासाथै धन्यवाद
ज्ञापन हुन्थ्यो । 47 यरुबाबले र नहमे्याहको समयमा सारा इ ाएलले गायकहरू
र ारपालहरूका लािग दिैनक िहस्सा िदन्थे । ितनीहरूले लवेीहरूका िन म्त भाग
छुट् ाउथँ,े र लवेीहरूले हारूनका सन्तानहरूका िन म्त भाग छुट् ाउथँे ।

13
1 त्यस िदन ितनीहरूले मािनसहरूले सनु् ने गरी मोशाको वस्था पढे । कुनै

अम्मोनी वा मोआबी किहल्यै पिन परमशे् वरको सभामा आउनहुुदँनै भनी त्यसमा
ले खएको भे ाइयो । 2 िकनिक ितनीहरू रोटी र पानी लएर इ ाएलीहरूकहाँ
आएका िथएनन,् तर ितनीहरूले इ ाएललाई सराप िदन बालामलाई भाडामा लएका
िथए । तथािप हा ा परमशे् वरले सरापलाई आिशष ्मा प रणत ग रिदनभुयो ।
3 ितनीहरूले वस्था सनु् निेबि कै ितनीहरूले इ ाएलबाट हरेक िवदशेीबाट अलग
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गराए । 4 अब योभन्दा पिहले पजुारी एल्यासीब हा ा परमशे् वरको म न्दरका
भण्डार-कोठाहरूका िजम्मावाल िनय ु भएका िथए । ितनको तोिबयािसत सम्बन्ध
िथयो । 5 एल्यासीबले तोिबयाको लािग एउटा ठुलो भण्डार-कोठा तयार पारेका
िथए जहाँ पिहले ितनीहरूले लवेीहरू, गायकहरू, ारपालहरूका िन म्त अन् नब ल,
धपू, काठपातहरू, अन् नका दशांशहरू, नयाँ दाखम र तले अिन पजुारीहरूका
िन म्त दान राख् ने गथ । 6 तर यी सबै समयमा म यरूशलमेमा िथइन ँ । िकनिक
बिेबलोनका राजा अतार्सास्तको बि सौँ वषर्मा म राजाकहाँ गएको िथएँ । केही
समयपिछ फकर जान मलैे राजालाई अनमुित मागे,ँ 7 र म यरूशलमे फकं ।
परमशे् वरको म न्दरका चोकहरूमा एल्यासीबले तोिबयालाई भण्डार-कोठा िदएर
ितनले गरेको दषु् टतालाई मलैे बझुे ँ । 8 म सार् है ँ रसाएँ, र मलैे भण्डार-कोठाबाट
तोिबयाका सबै सरसामानहरू फा लिदएँ । 9 भण्डार-कोठाहरू शु पा रऊन ्भनी
मलैे आज्ञा िदएँ, अिन मलैे परमशे् वरका म न्दरका सामानहरू, अन् नब लहरू र
धपू फे र त्यहाँ राखे ँ । 10 लवेीहरूलाई ितनीहरूको भाग िदइएको रहनेछ, अिन
लवेीहरूसाथै काम गन गायकहरू आ-आफ्नो जग्गामा भागरे गएका रहे छन ्भनी
मलैे थाहा पाएँ । 11 त्यसलैे मलै े अिधकारीहरूको सामना गरी ितनीहरूलाई
भने,ँ “परमशे् वरको म न्दरलाई िकन बवेास्ता ग रएको ?” मलैे ितनीहरूलाई
जम्मा गरी ितनीहरूकै पदमा िनय ु गरेँ । 12 तब सारा यहूदाले अन् नको दशांश,
नयाँ दाखम र तले भण्डार-कोठाहरूिभ ल्याए । 13 मलैे पजुारी शलेमे्याह,
शास् ी सादोक र लवेीहरूबाट पदायाहलाई भण्डार-कोठाहरूको कोषाध्यक्षको
रूपमा िनय ु गरेँ । जक् कूरका छोरा, म न्याहका नाित हानानलाई ितनीहरूका
सहायकको रूपमा िनय ु गरेँ िकनिक ितनीहरू भरोसायोग्य ठािनएका िथए ।
ितनीहरूका सहायकहरूका खानकुेराहरू िवतरण गन ुर् नै ितनीहरूको कतर् िथयो
। 14 हे मरेा परमशे् वर, यस िवषयमा मरेो सम्झना गन ुर्होस,् अिन मरेा परमशे् वरको
म न्दर र यसका सवेाहरूमा मलैे गरेका असल कायर्हरूलाई नमे टिदनहुोस ्। 15 ती
िदनमा मलैे यहूदामा मािनसहरूले शबाथमा कोल पे लरहकेा, अन् नका भारीहरू
ल्याइरहकेा, अिन दाखम , दाख, नभेारा र सबै िकिसमका भारीहरू गधाहरूमािथ
लादरे शबाथ-िदनमा यरूशलमेमा ल्याएको दखेे ँ । त्यस िदन ितनीहरूले खानकुेरा
बचे्दै िथए भनी मलैे िवरोध जनाएँ । 16 यरूशलमेमा बस् ने टुरोसका मािनसहरूले
माछासाथै सबै िकिसमका खानकुेरा ल्याए, अिन शबाथमा ितनीहरूले यहूदा र
सहरका मािनसहरूलाई ती िचजहरू बचेे । 17 तब मलैे यहूदाका मािनसहरूको
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सामना गरे,ँ “शबाथ-िदनलाई अपिव पारी तपाईंहरूले यो दषु् ट काम गन ुर्को
अथर् के हो ? 18 के तपाईंहरूका पखुार्हरूले यसै गरेका होइनन ् र ? के
हा ा परमशे् वरले हामी र हा ो सहरमािथ यी सबै खराबी ल्याउनभुएको होइन
र ? अब शबाथलाई अपिव पारी तपाईंहरूले इ ाएलमािथ अझै धरैे ोध
ल्याउदँै हुनहुुन्छ ।” 19शबाथअिग यरूशलमेका वशे- ारहरूमा साँझ पनिबि कै
ती बन्द गरेर शबाथ नसिकएसम्म नखो लऊन ् भनी मलैे आज्ञा िदएँ । शबाथ-
िदनमा कुनै भारी िभ लजैान नसिकयोस ् भनरे वशे- ारहरूमा मलैे मरेा केही
सवेकहरू िनय ु गरेँ । 20 सबै िकिसमका सामान ल्याउने र बचे्नहेरूले एक-
दईु पटक यरूशलमेबािहरै छाउनी हाले । 21 तर मलैे ितनीहरूलाई चतेाउनी िदएँ,
“तपाईंहरू िकन पखार्लबािहर छाउनी हाल्नहुुन्छ ? तपाईंहरूले फे र यसो गन ुर्भयो
भने म तपाईंहरूलाई कारबाही गन छु ।” त्यस समयदे ख ितनीहरू शबाथमा
आएनन ्। 22 तब मलैे लवेीहरूलाई आ-आफूलाई श ु पारी शबाथलाई पिव पानर्
वशे ारहरूको पहरा िदन ू भनी आज्ञा िदएँ । हे मरेा परमशे् वर, म ित तपाईंको

करारको बफादारीको कारणले यसको लािग पिन मलाई सम्झनहुोस,् र मलाई दया
दखेाउनहुोस ् । 23 ती िदनमा अश्दोद, अम्मोन र मोआबका स् ीहरूलाई िबहे गन
यहूदीहरूलाई पिन मलैे दखेे ँ । 24 ितनीहरूका सन्तानमध्ये आधाले अश्दोदको
भाषा बोल्थे । ितनीहरूमध्ये कसलैे पिन यहूदाको भाषा बोल्न सक्दनैथ्यो, तर
ती मािनसहरूको कुनै एउटा भाषा बोल्दथे । 25 मलैे ितनीहरूको सामना गरी
ितनीहरूलाई सराप िदएँ, र केहीलाई िहकार्एँ र ितनीहरूको जगल्टा लछेुँ । मलैे
ितनीहरूलाई यसो भनी परमशे् वरको नाउमँा शपथ खान लगाएँ, “ितमीहरूले आफ्ना
छोरीहरू ितनीहरूका छोराहरूलाई निदन ू अथवा ितनीहरूका छोरीहरू आफ्ना
छोराहरू वा आफ्नै लािग न लन ू । 26 के यी स् ीहरूकै कारणले इ ाएलका राजा
सोलोमनले पाप गरेका होइनन ् र ? जाित-जाितहरूका िबचमा ितनीजस्ता राजा
कोही िथइनन,् र ितनका परमशे् वरले ितनलाई मे गन ुर्हुन्थ्यो, अिन परमशे् वरले
सारा इ ाएलमािथ ितनलाई राजा बनाउनभुयो । तथािप, ितनका िवदशेी पत् नीहरूले
ितनलाई पाप गनर् लगाए । के तपाईंहरूको कुरा सनुी यी सबै दषु् ट काम गन
अिन िवदशेी स् ीहरूिसत िबहे गरी हा ा परमशे् वरलाई धोका िदने ?” 27 धान
पजुारी एल्यासीबका छोरा योयादाको एक जना छोरो होरोनी सन्बलतको ज्वाइँ
रहछे । त्यसकारण मलैे त्यसलाई मरेो उप स्थितबाट भाग् न लगाएँ । 28 हे मरेा
परमशे् वर, ितनीहरूलाई सम्झनहुोस,् िकनिक ितनीहरूले पजुारीको पद, यसको
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करार र लवेीहरूलाई दिुषत पारेका छन ् । 29 यसरी मलैे ितनीहरूलाई हरेक
िवदशेीबाट श ु पारे,ँ अिन पजुारीहरूसाथै लवेीहरूलाई ितनीहरूको आ-आफ्नै
कतर् मा स्थािपत गराएँ । 30 मलैे तोिकएको समयमा दाउराको भटेी र अगौटे
फलहरू उपलब्ध गराएँ । 31 हे मरेा परमशे् वर, सदासवर्दा मरेो सम्झना गन ुर्होस ्।
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