
नहेम्याहको
महान ्
पखार्ल

afnaflnsfsf nflu afOan
sf] k|:t'tL



n]vgM Edward Hughes
lrqM Jonathan Hay

;+of]hgM Mary-Anne S.
cg'jfbM Mrs. Trifaina Subba
k|sfzsM Bible for Children

www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©2022 Bible for Children, Inc.
cg'dltkqM of] syf l;Q}+df ljt/0f ug{sf] lglDt dfq k|ltlnlk ug{ jf

5fKg cg'dlt lbOPsf] 5 t/ laj|mLsf nflu xf]Og .



संसारलाई षासन गन� फारस एक ष��षाली रा��
िथए। अिन �हाँ राजा आट�-जारसेजले षासन गथ�, 
जसले गदा� उसलाई ष��षाली षासनकार मािन�ो।
राजाको मु� सहयोगी
य�दी मािनस नहे�ाह िथए।
राजाको खानमा केही िवश
नलागोस् भनेर चा�े
काम ितनको िथयो।



एकिदन नहे�ाह राजाको अिघ उदास भएर आउँछ। तब
राजाले ितनलाई के भयो भनी सो�थाल्छ। नहे�ाहले जवाफ
िदए, ‘‘राजा सदा सव�दै अमर रहोस्। तर मेरा पुखा�ह�
गाि़डएको षहर उजाड़ भइरहेका छ। �सका मूल-ढोकाह�

आगोले जलेका छन्।’’ नहे�ाहले य�षलेमको
िवशयमा भिनरहेका िथए, 
जुन चािहँ धेरै वश� अिघ
लड़ाईमा नाष भएको िथयो।



राजा आट�-जारसेजले भने, ‘मबाट ितमी के चाहन्छौ?’ 
नहे�ाहले भने, ‘‘य�षलेम गएर पुनिन�मा�ण गन� मलाई
पठाइब��ओस्।’’ तब राजाले मेरो िब�ी मंजूर गरे अिन मेरो
यात्रामा मलाई चािहने सहायता िदइओस् भनी आ�ा-पत्र िदए।



षाही-वनका देखरेख गन� मािनस आसापलाई
राजाले नहे�ाहको हातमा एउटा पत्र िदए।
�ो पखा�ल बनाउन आसापले धेरै भ�ा धेरै
काठ-पातह� नहे�ाहलाई प्रदान गरे।



जब नहे�ाह य�षलेम आइपुगे, षहरका उ� अिधकारीह�लाई
ज�ा गरेर भने, ‘‘हामी दुद�षामा छौ। यो षहर उजाड़ भएको
छ। �सका मूलढोकाह� आगोले भ� भएका छन्। आऊ, 
हामी यसलाई पुनिन�मा�ण गरौ।’’ परमे�रको कृपालु हात कसरी
ममािथ परेको िथयो, र राजाले मलाई के भ�ुभएको
िथयो, सो मैले ितमीह�लाई बताइिदएँ।



नहे�ाहको िव�ास अिन जोष देखेर मािनसह� पे्रिणत भए।
ितनीह�ले भने, ‘‘पुनिन�मा�णको काम षु� गरौ।ं’’ नहे�ाहले
हरेक प�रवारलाई पखा�लको लािग �ाएका समान जोड़नु
भनी भने।



तर सबैजना पुन�नर्मार्ण गनर् तयार भएनन।् सम्बलत र
�तनका दइु �मत्रहरू तो�बयाह र गेषेम जो यहूद� होइनन,् 
�तनीहरूले पखार्ल पुन�नर्मार्ण
गनर् चाहेनन।्



जसरी काम षु� भए तब स�लत रीसले चूर भए।
स�लत अिन उनका िमत्रह�ले य�दीह�लाई �खसी गरे।
तब तोिबयाहले भने, ‘‘ितनीह�ले जेसुकै बनाइरहे तापिन
एउटा �ाल ढंुगाको �स पखा�लमा चढ़यो भने, �ो
भ��नेछ।’’ नहे�ाहले केही भनेनन्। ब� उसले
प्राथ�ना गरे िक परमे�र तपाईंले नै

ियनीह�संग
�ाय गनु�होस्।



जब ितनीह�को �खसीले उनीह�लाई केही फरक नपरेको
कारणले गदा� उनीह�ले य�षलेम िव�� लड़ाई गन� र
उनीह�लाई सम�ामा पान� शड़य� गरे। फे�र नहे�ाहले
परमे�रको सहायता मा� प्राथ�ना गरे।
रात-िदन ितनीह�का िव��मा पहरा

रा�ौ तािक उनीह�
अचानकआएर हमला

गन�सकोस्।



य�दीह�ले धेरै मेहनत
गरे औ ितनीह� पूरा थाके।
कितजना धेरै डराए कारण
हामीह� काम ग�ररहेको
बेला षतु्रह�ले आएर
हामीलाई माछ� । नहे�ाहले
�ो काम रोकेनन्।
नहे�ाहले मजदूरह�को
चारैपि� पहरादार राखे
अिन उनीह�लाई सम्झना
गराए िक परमे�र हाम्रो
प�मा �नु�न्छ अिन ती
षतु्रह�भ�ा परमे�र
ष��षाली �नु�न्छ।



नहेम्याहले एक असल उदाहरण हुन को�षष गरे। राजा
आटर्-जारसेजले �तनलाई यरूषलेमको मा�नसहरूबाट खाना

अ�न पैसा माग्ने राज्यपाल
बनाए तर �तनले त्यो
गरेनन।् �तनले मा�नसहरू
संगसगै पखार्ल �नमार्ण
गनर् धेरै मेहनत गरे।
�तनले आफ्नै पैसाले
खाना �कने।



अ�मा, मािनसह�ले पखा�लको काय� समा� गरे अिन खाली
मूल ढोकामा ढोका �ाउन बािक िथयो। तब स�लत, 
तोिबाह अिन गेषेमले पखा�ल पूरा भएको सुने ितनीह�ले
नहे�ाहलाई हािन गन� शड़य� गरे।



ितनीह�ले नहे�ाहलाई ओनो षहरमा आएर भेट गन� िन�ो
पठाए। ितनीह�ले मलाई हािन गन� शड़य� गरेको हो भनी
नहे�ाहलाई थाह िथयो। अिहले म काम छोड़ेर आउन
स��नँ भनी ितनीह�लाई नहे�ाहले बताए।



अ�मा पखा�लको काय� समा� भए
अिन नहे�ाहले �सलाई सुरि�त रा�
पहरादारह� राखे। मूल-ढोकाह� घाम

िनकै लागेर

मात्र
खोल्नू।
रातमा मूल-ढोकाह�
ब� गरेर ब�ु भनी
नहे�ाहले �कूम गरे।



अब �ो षहर सुरि�त भए अिन धेरै संसारभ�र छ�रएर
बसेका य�दीह� य�षलेममा फक� र आए। सबै
प�र��िथलाई उिछनेर परमे�रले िदनुभएको काय�लाई समा�
गरेर नहे�ाह
धेरै खुषी
भए। ितनी
य�षलेममा
नै बसे अिन
परमे�रको
सध� आ�ा
मा�ु भनी
उनीह�लाई
सहायता गरे।
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afOansf] of] syfn] xfd|f cb\e"t k/d]Zj/sf] af/]df atfp“b5 h;n] xfdLnfO{ 
agfpg'eof] . ltdLn] pxf“nfO{ lrg eGg] pxf“ rfxg'x'G5 .

xfdLn] v/fa sfdx¿ u/]sf 5f}+ eGg] k/d]Zj/ hfGg'x'G5 h;nfO{ pxf“ kfk eGg'x'G5 . 
kfksf] ;hfo d[To' xf], t/ k/d]Zj/n] ltdLnfO{ olt w]/} k|]d ug'{x'G5 ls ltd|f kfksf] 

lglDt j|"m;df d/]/ ;hfo ef]Ug pxf“n] cfk\mgf Psdfq k'q o]z"nfO{ k7fpg'eof] . To;kl5 
k|e' o]z" k]ml/ hLljt x'g'eof] / :ju{sf] cfk\mgf] 3/df hfg'eof] ! olb ltdLn] k|e' o]z"df 
ljZjf; u¥of} / ltd|f kfkx¿ Ifdf ul/lbg pxf“;“u laGtL u¥of} eg] pxf“n] ltdLnfO{ Ifdf 

ug'{x'g]5 ! clg pxf“ ltdLleq cfP/ jf; ug'{x'G5 / ltdL ;w}+el/ pxf“;“u} a:g]5f} .

olb ltdL of] j'm/f ;f“rf] xf] egL ljZjf; u5f}{ eg] k/d]Zj/nfO{ o;f] egM
Kof/f] k|e' o]z", tkfO{+ k/d]Zj/ x'g'x'G5, d]/f kfkx¿sf] lglDt dg{ tkfO{+ dflg; aGg'eof] / 
clxn] k]ml/ hLljt x'g'ePsf] 5 egL d ljZjf; ub{5' . j[mkf u/L d]/f] hLjgdf cfpg'xf];\
/ d]/f kfkx¿ Ifdf ug'{xf];\ tfls d}n] clxn] gof“ hLjg kfpg / ;w}+el/ tkfO{+;“u a:g 
;j"“m . tkfO{+sf] cf1f kfng ug{ / tkfO{+sf] ;Gtfg eP/ tkfO{+sf] lglDt lhpg dnfO{ 

;xfotf ug'{xf];\ . cfd]g . 

lbgx'“ afOan k9 / k/d]Zj/;“u j'm/fsfgL u/ ! o"xGgf #M!^
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