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उत्पि कोपसु्तक
ससंारको शरुू

1 आरम्भमा परमे रले आकाश र पथृ्वी सिृ गन ुर् भयो। 2 पथृ्वी शनू्य िथयो,
पथृ्वीमा केही पिन िथएन। समु लाई अधँ्यारोले ढाकेको िथयो अिन परमे रको
आत्मा पानीमािथ प र मण ग ररहन्थ्यो।

पिहलो िदन— काश
3 तब परमे रले भन्नभुयो, “उज्यालो होस!्” अिन उज्यालो चम्कन थाल्यो।

4 परमे रले उज्यालो दे ु भयो अिन त्यसलाई असल मान्न ु भयो। तब परमे रले
उज्यालो र अधँ्यारोलाई छु ाउन ु भयो। 5 परमे रले उज्यालोलाई “िदन” र
अधँ्यारोलाई “रात” नाउँ िदन ु भयो।

साँझ पय अिन िबहान भयो। यो पिहलो िदन िथयो।
दो ो िदन—आकाश

6 तब परमे रले भन्नभुयो, “पानीलाई दइु भाग पानर् त्यहाँ बतास होस!्”
7 यसथर् परमे रले त्यहाँ बतास सिृ गन ुर्भयो अिन पानी छु यो। केही पानी
बतासमािथ रहयो अिन केही पानी बतास मिुन। 8 परमे रले त्यस बतासलाई
“आकाश” नाउँ िदन ु भयो। साँझ पय अिन िबहान भयो। यो दो ो िदन िथयो।

ते ो िदन—सखु्खा भिूम र उि द
9 तब परमे रले भन्नभुयो, “आकाश मिुनको पानी एकै ठाउँमा जम्मा होस,्

र त्यहाँ सखु्खा भिूम दे खयोस।्” अिन त्यस्तै भयो। 10 त्यो सखु्खा भिूमलाई
परमे रले “पथृ्वी” नाउँ रा ु भयो। अिन एकै ठाउँमा जम्मा भएको पानीलाई
“समु ” नाउँ रा ु भयो। परमे रलाई यस्तो भएकोमा असल लाग्यो।

11 तब परमे रले भन्नभुयो, “पथृ्वीमा घाँस,अन्न उत्पन्न गन उि द तथा फल
हुने बोटहरु उि योस।् फल-रूखहरुले बीउ भएका फल फलाउने छन।् अिन त्यके
रूखले आफ्नै जाितका बीउ उब्जाउनछे। यी उि दहरू पथृवीमा उि उन।्” अिन
यस्तै भयो। 12 पथृ्वीमा घाँस र उि दहरू उ े अिन अन्नहरू फल।े अिन पथृ्वीमा
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फलिभ बीउहरु हुने फल फल्ने रुखहरु उि ए। त्यके उि दले आफ्नै कारको
बीउहरु िसजर्ना गरे। अिन परमे रले ियनलाई दखेरे असल मान्न ु भयो।

13 साँझ पय अिन िबहान भयो। यो ते ो िदन िथयो।
चौथो िदन—सयूर्, चन् मा र ताराहरू

14 तब परमे रले भन्नभुयो, “आकाशमा उज्यालो होस।् यी उज्यालाहरुले
िदनहरुबाट रातहरुलाई छुट ्याउनछेन।् यो उज्यालाहरुलाई िवशषे िचन्हहरुको िन म्त
योग ग रनछेन ् र ियनीहरुले सभाहरु किहले हुने बताउनछेन।् अिन ियनीहरुलाई

िदनहरु र वषर्हरु बताउनमा योग ग रनछे। 15 यी उज्यालाहरु पथृ्वीमा ज्योित
चम्काउनको िन म्त आकाशमा रहनछेन।्” अिन यस्तै भयो।

16 यसथर् परमे रले दईुवटा ठूला-ठूला काश पञु्जहरु िनमार्ण गन ुर्भयो।
िदनमा योग गनर्को िन म्त परमे रले ठूलो काश-पञु्ज बनाउन ु भयो अिन
रातको िन म्त सानो काश-पञु्ज बनाउन ु भयो। परमे रले ताराहरु पिन सिृ
गन ुर् भयो। 17 पथृ्वीलाई उज्यालो पानर्को िन म्त यी काश-पञु्जहरु परमे रले
आकाशमा रा ु भयो। 18 यसकारण उहाँले ितनीहरुलाई आकाशमा िदन र रातमािथ
शासन गाराउन ु भयो। यी काश पञु्जहरुले अधँ्यारोबाट उज्यालो छु ाए अिन
परमे रलाई यो असल लाग्यो।

19 त्यहाँ साँझ पय र फे र अक िबहान भयो। यो चौथो िदन िथयो।
पाँचौं िदन—माछा र चराहरु

20 तब परमे रले भन्नभुयो, “पानी धरैे-धरैे ाणीहरुले भ रयोस।्” अिन
पथृ्वीमािथ आकाशको फैलावटमा चरा चरुुङ्गीहरु उड्न थाल।े 21 यसथर्
परमे रले सामिु क ठूला-ठूला ाणीहरु र पानीमा पौिडने िविभन्न कारका जीव
जन्तहुरु सिृ गन ुर्भयो। परमे रले आकाशमा उड्ने जाित-जाितका ाणीहरु सिृ
गन ुर्भयो। पथृ्वीमा जलचर र थलचर िविभन्न कारका ाणीहरु परमे रले सिृ
गरी हने ुर् भयो र ती सबै असल लाग्यो।

22 परमे रले यी सबै ाणीहरुलाई आशीवार्द िदएर भन्नभुयो, पानीका
ाणीहरुले धरैे बच्चाहरु जन्माएर समु भ रयोस ् अिन भिूममा पिन चरा-

चरुुङ्गीहरुले धरैे-धरैे बच्चाहरु जन्माएर पथृ्वी भ रयोस।्
23 त्यहाँ साँझ पय र फे र अक िबहान भयो। यो पाँचौ िदन िथयो।

छैटौं िदन—स्थल-चर र मािनसहरु
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24 परमे रले भन्नभुयो, “पथृवीले धरैे कारका जीिवत चीजहरु बनाओस।्
त्यहाँ घरेल ु पशहुरु, घ ने जन्तहुरु अिन सबै कारको जङ्गली जनावरहरु रहोस।्”
अिन परमे रले इच्छा गन ुर् भएझैं नै यी सबै भए।

25 यसथर् परमे रले जङ्गली जनावरहरु, पाल्त ू जनावर, सा-साना घ ने
जनावर िविभन्न कारका ाणीहरु सिृ गरेर हदेार् उहाँलाई रा ो लाग्यो।

26 तब परमे रले भन्नभुयो, “अब हामी मािनस सिृ गरौं। हामी मािनस
हा ै स्वरुप बनाउनछेौं र मािनस हामी जस्तै हुनछेन।् ितनीहरुले जलचर, नभचर,
स्थलचरमा ठूला साना अिन घ ने सबै ाणीहरुमािथ शासन गनछन।्”

27 यसथर् परमे रले आफ्नै ितरूपमा मािनसलाई सिृ गन ुर्भयो। परमे रले
आफ्नै स्वरुपमा मािनसलाई सिृ गन ुर् भयो। उहाँले परुुष र ी सिृ गन ुर्भयो।
28 परमे रले ितनीहरुलाई आशीवार्द िददं ै भन्नभुयो, “धरैे सन्तानहरु उत्पित गराऊ
र पथृवी भरेर ितनीहरुको हरेचाह गर। समु का माछाहरु, आकाशमा उड्ने चराहरु
अिन पथृ्वीमा िहडँडुल गन, सबै ाणीहरुमािथ शासन गर।”

29 परमे रले भन्नभुयो, “म ितमीहरुलाई अन्न हुने उि द र फल फल्ने रूखहरु
िदन्छु। ती रुखहरुले आफैं िभ फे र उ ने बीउ भएका फलहरु िदनछेन ्र यी अन्न
र फलहरु ितमीहरुको िन म्त खा -पदाथर् हुनछेन।् 30 म फे र पशहुरुलाई खानका
िन म्त ह रयो घाँस तथा उि द िदनछुे र पथृ्वीमा भएका त्यके सा-साना घ ने
ाणीहरु, आकाशमा उड्ने चराहरु अिन पथृ्वीका सबै जनावरहरुल,े यी चीजहरु

खानछेन।्” अिन यस्तै भयो।
31 परमे रले आफूले सिृ गरेका त्यके चीजको िनरीक्षण गन ुर् भयो अिन सबै

असल लाग्यो।
त्यहाँ साँझ पय र फे र अक िबहान भयो। यो छैटौं िदन िथयो।

2
सातौं िदन—िव ाम

1 यसरी पथृ्वी, आकाश र ितनीहरुिभ त्यके वस्तकुो सिृ परूा भयो।
2 परमे रले आफूले गद गरेको काम परूा गन ुर्भयो। यसथर्, सातौं िदनमा परमे रले
आफ्ना कामहरुबाट िव ाम लनभुयो। 3 परमे रले सातौं िदनलाई आशीवार्द
िदनभुयो र एउटा पिव िदन बनाउन ु भयो, परमे रले यस िदनलाई एक िवशषे
िदन मान्नभुयो कारण त्यस िदन उहाँले ससंार सिृ गन कायर्बाट िव ाम लन ु भयो।
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मानव जाितको शरुु
4 आकाश र पथृ्वीको इितहास यही हो। परमे रले पथृ्वी र आकाश सिृ गदार्

भएका घटनाहरुको कुरा यही नै हो। 5 पथृ्वीमा उि दहरुको उं न ुअिघका कुरा यही
हुन।् भिूमहरुमा केही पिन उ केो िथएन, िकनभने परम भलुे पथृ्वीमा यितञ्जले
पानीसम्म वषार्उँन ु भएको िथएन। त्यहाँ उि दहरु हरेचाह गनर्लाई कुनै पिन
िथएन।

6 पथृ्वीबाट पानी िन स्कयो अिन मदैानमा फै लयो। 7 तब त्यसपिछ परम भु
परमे रले भ ूईँबाट माटो उठाउन ु भयो अिन मािनस सिृ गन ुर् भयो। परम भलुे
मािनसको नाकबाट सास हा लिदन ु भयो र यसलाई िजउँदो बनाउन ु भयो। 8 परम भु
परमे रले अदन नाउँ भएको ठाउँमा पवूर्प एउटा बगैंचा बनाउन ु भयो र उहाँले
सिृ गन ुर् भएको मािनसलाई त्यहाँ रा ु भयो। 9 परमे रले भिूमबाट रा ा-रा ा
रुखहरु अिन खान योग्य फलहरु लाग्ने रुखहरु उमान ुर् भयो। उहाँले बगैंचाको बीचमा
जीवनको रुख अिन असल र खराबको ज्ञान िदन योग्य रुख पिन रोप्न ु भयो।

10 बगैंचा िभजाउनलाई अदनबाट एउटा नदी बग्यो र पिछ त्यो नदी चारवटा
शाखाहरुमा िवभाजन भयो। 11 ती शाखाहरुमध्ये पिहलो शाखा नदीको नाउँ पीशोन
हो। यो त्यही नदी हो जनु हवीलाको सम्पणूर् भिूममा बग्छ र त्यहाँ सनु पाइन्छ।
12 यस दशेको सनु रा ो दजार्को छ। धपू गोमदे र पत्थर पिन पाइन्छन।् 13 दो ो
नदीको नाउँ गीहोन हो र कूश दशेको सम्पणूर् भिूममा बग्ने नदी पिन यही हो। 14 ते ो
शाखा नदीको नाउँ िहद ्दकेेल हो र यो नदी अश्शरूको पवूर्ितर बग्छ। चौथो शाखा
नदीको नाउँ य ू े टस हो।

15 तब परम भु परमे रले मािनसलाई लान ु भयो अिन बगैंचा खन-जोत अिन
हरेचाह गनर् उसलाई रा ु भयो। 16 परम भु परमे रले त्यस मािनसलाई आज्ञा
िदन ु भयो। परम भु परमे रले भन्नभुयो, “ितमीले कुनै िचन्ता िबना यस बगैंचाको
कुनै पिन रुखबाट फलहरु खान सक्छौ। 17 तर ितमीले त्यस रुखको कुनै फल खान ु
हुदँनै जसले असल र खराबको ज्ञान िदन्छ, िकनभने जनु िदन ितमी त्यस रुखको
फल खान्छौ िन यनै त्यस िदन ितमी आफै मनछौ।”

पिहलो ी
18 तब फे र परम भु परमे रले भन्नभुयो, “मािनसको लािग एक्लो ब ु रा ो

होइन। म उसको लािग एकजना सहयोगी बनाउनछुे जो उ जस्तै नै हुनछेे।”
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19 यसथर् परम भु परमे रले जमीनका सबै पशहुरु र आकाशमा चरा-
चरुूङ्गीहरु सिृ गरी ितनीहरुको के के नाउँ राख्दा रहछेन ् भनी मािनसकहाँ
पठाउन ु भयो। अिन मािनसले ितनीहरुलाई जे भने ितनीहरुको त्यही नाउँ र ो।
20 अिन मािनसले पाल्त ू गाई वस्त,ु आकाशमा उड्ने चरा-चरुुङ्गीहरु र जङ्गली
जनावरहरुको नाउँ राख्यो। तर मािनसको िन म्त कुनै सहयोगी साथी पाएन।
21 त्यसपिछ परम भु परमे रले मािनसलाई गिहरो िनं ामा सतुाउन ु भयो। जब
त्यो मािनस गिहरो िनं ामा पय उहाँले एउटा करङ्ग िनकालकेो ठाउँमा मासलुे
प ु रिदनभुयो। 22 त्यस मािनसबाट िनका लएको करङ्गबाट उहाँले एउटी ी
मािनस सिृ गरी ितनलाई त्यस मािनस कहाँ ल्याउन ु भयो। 23 तब त्यस मािनसले
भन,े

“आ खरमा म जस्तै अक एउटा
उसको ह ी मरेो ह ी बाट आयो,
अिन उसको शरीर मरेो शरीरबाट आयो।

िकनभने ितनी एउटा मािनसबाट िनका लएकी हुनाले
म ितनलाई ‘ ी मािनस’ भन्नछुे।”

24यसकारण, एकजना मािनसलेआफ्नो आमा-बाबलुाई छोडरे आफ्नी प ीिसत
सम्बन्ध राख्छ। यसरी दइुजना मािनसहरु एउटै बिनन्छन।्

25 त्यो मािनस र ितनकी प ी नाङ्गै भएता पिन ितनीहरु लाज मान्दनै िथए।

3
पापको शरुु

1 परम भु परमे रले सिृ गन ुर् भएको सबै जन्तहुरु मध्ये सपर् अत्यन्त धतूर् िथयो।
सपर्ले उसलाई सोध्यो, “ए नारी! के परमे रले बगैंचामा कुनै पिन रुखबाट फल
खान ु हुदँनै भनी मनाही गन ुर् भएको छ?”

2 त्यस ीले सपर्लाई उ र िदईन,् “होइन! परमे रले त्यसो भन्न ु भएन।
हामीले बगैंचामा भएका रुखहरुको फल खान सक्छौं।” 3 तर परमे रले भन्नभुयो,
“ितमीहरुले बगचाको बीचमा भएको रुखको फल खान ु हुदँनै, ितमीहरुले छुन ु पिन
हुदँनै, न ितमीहरु मनछौ।”
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4 तर सपर्ले ीलाई भन,े “ितमीहरु िन य मन छैनौ। 5 परमे रले पिन जान्न ु
हुन्छ जब ितमीहरुले त्यस रुखको फल खान्छौ ितमीहरुको ज्ञान खो लन्छ अिन
ितमीहरु कुन असल कुन खराब जान्ने ज्ञानी भई परमे र जस्तै हुनछेौ।”

6 तब त्यो ीले त्यस रुखको फल हनेर्मा रा ो र खानमा पिन असल बिुझन ्
कारण त्यस रुखको फलले ज्ञान िदन्थ्यो त्यस रुखबाट केही फलहरु टपरे खाई
अिन आफूसगं भएको मािनसलाई पिन खान िदई र उसले पिन खायो।

7 तब ितनीहरुले केही अनौठो अनभुव गरे। ितनीहरुले दखेे ितनीहरु नाङ्गै िथए।
यसथर् ितनीहरुले नभेाराको पात गाँस े अिन आफ्ना िन म्त लगुाहरु बनाए।

8 जब साँझको हावा बिहरहकेो िथयो परम भु परमे र बगैंचामा घिुमरहन ु
हुदँा ती परुुष र ीले परम भु परमे रको आवाज चाल पाएर ितनीहरु बगैंचाको
रुखहरुमाझ लकेु। 9 परम भु परमे रले त्यस परुुष मािनसलाई बोलाउन ु भयो अिन
सोध्न ु भयो, “ितमी कहाँ छौ?”

10 तब त्यस परुुष मािनसले उ र िदयो, “तपाईको आवाज मलैे बगैंचा िभ
चाल पाएँ र म नाङ्गैं रहकेो हुदँा डराएँ र म लकुें ।”

11 तब परम भु परमे रले भन्नभुयो, “ितमी नाङ्गैं छौ भनी कसले भन्यो?
के ितमीले मलै े जनु रुखबाट फल नखान ु भनी आज्ञा िदएको िथएँ त्यसकैो फल त
खाएनौ?”

12 त्यस मािनसले भन,े “ ी जो तपाईंले मिसत ब िदन ु भयो, उसलैे मलाई
रुखको फल िदईन ्अिन मलैे खाएँ।”

13 तब परम भु परमे रले त्यस ी मािनसलाई भन्नभुयो, “ितमीले िकन यस्तो
काम गय ?”

तब त्यस ीले भनी, “सपर्ले मलाई धोका िदयो र मलैे त्यो फल खाएँ।”
14 तब परम भु परमे रले सपर्लाई भन्नभुयो,

“तैंले यस्तो काम गरेको हुनाल,े
तलँाई अन्य पशहुरु गाई-वस्त ु

र अरु सबै जङं्गली पशहुरुलाईभन्दा
अझै ज्यादा ाप िदनछुे।

तैंले तरेो जीवन भरी आफ्नो पटेले घ न ु
र माटो खाएर ब ु परोस।्
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15 म त ँ र त्यस ीमाझ
श तुा सिृ गनछु।

तरेो सन्तान र त्यस ीका सन्तानमाझ पिन
श तुा सिृ गनछु

जसले गदार् त्यसका सन्तानहरुले तरेो टाउको िकच्याउने छन ्
अिन तरेा सन्तानहरुले पिन ितनीहरुको कुकुर् चामा ड े छन।्”

16 त्यसपिछ परम भु परमे रले त्यस ीलाई भन्नभुयो,

“जब ितमी गभर्धारण गनछौ
त्यस अवस्थामा म ितमीलाई अित क िदनछुे,

र आफ्नो सन्तान जन्माउने बलेामा ितमीले
सा ै नै सव वदेना सहन ु पनछ।

ितमी आफ्नो पितको चाहना गनछौ।
तर उनले ितमीलाई शासन गनछ।”*

17 त्यसपिछ परम भु परमे रले त्यस मािनसलाई भन्नभुयो,

“जब ितमीले ित ी प ीको कुरा मानरे
मलैे नखान ु भनी आज्ञा िदएको रुखको फल खायौ,

र म ित ो कारणले भिूमलाई सराप्ने छु,
जनु खा य पदाथर् भिूमबाट ितमीले पाउनछेौ त्यसको िन म्त ितमीले ित ो

सारा जीवन भ र महेनत गन ुर् पनछ।
18 त्यो भिूमले ित ो िन म्त जङं्गली घाँस र काँढाहरु उमानछ,

अिन ितमीले जङ्गलमा उ केो सागपात खान ु पनछ।
19 ितमीले आफ्नो आहारको िन म्त आफ्नो अनहुार पसीनाले

ाप-् ा ी नहुञ्जलेसम्म महेनत गन ुर् पनछ,
मरुञ्जलेसम्म नै ितमीले महेनत गन ुर् पनछ।
* 3:16: … “

” (यो िह मूा उत्पि 51 मा जस्तै छ।) तर उनले ितमीलाई
शासन गनछ। मरुञ्जलेसम्म नै ितमीले महेनत गन ुर् पनछ।
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त्यसपिछ ितमी फे र माटोमा िमल्नछेौ।
मलैे ितमीलाई बनाउदँा माटोको योग गरेको िथएँ

र जब ितमी मन छौ फे र माटोमा िमल्नछेौ।”
20 त्यस आदमले आफ्नी प ीको नाउँ हव्वा राख्यो िकनभने सबै मािनसहरुकी

ितनी आमा हुन।्
21 परम भु परमे रले पशकुो छालाको लगुा बनाउन ु भयो र त्यो मािनस र

उसकी प ीलाई लगाउन िदन ु भयो।
22 परम भु परमे रले भन्नभुयो, “हरे, त्यो मािनस हामी जस्तै भएको छ उनले

रा ो अिन नरा ो िवषयमा जान्दछ र अब जीवनको रुखबाट उनले फल खान सक्छ
यिद उनले त्यो फल खायो भन,े ऊ सधँकैो िन म्त बाँच्नछे।”

23परम भुपरमे रलेआदमलाई बलपवूर्क जमीन जो ु िनकाल्न ुभयो जहाँबाट
उसलाई िसजर्ना ग रएको िथयो। 24उहाँले मािनसलाई टाढो खे भुयो अिन अदनको
बगैंचाको पवूर्ितर वशे ारमा उहाँले एक जना स्वगर्दतू अिन एउटा ज्व लत तरवार
जो जीवनको रुखितर जाने बाटोको सरुक्षा गद चारैितर घिुमरहन्थ्यो।

4
पिहलो प रवार

1आफ्नी प ी हव्वासगं आदमको सहवास भयो अिन ितनी गभर्वती भएर एउटा
छोरो कियनलाई जन्माइन। ितनले भिनन, “परम भकुो सहायता ारा मलैे एउटा
मािनसलाई जन्म िदएँ।”

2 ितनले फे र अक छोरो हािबललाई जन्माइन। हािबल भडेा गोठालो भयो
अिन कियन खतेीवाला भयो।

पिहलो हत्या
3 केही समय प ात कियनले भिूमको उब्जनीबाट केही खाने कुरो परम भु

कहाँ भटेीस्वरुप चढाउन ल्यायो। 4 हािबलले पिन आफ्नो भडेाको बथानबाट पिहले
जन्मकेो भडेाको उ म भाग चढाउन ल्यायो।

अिन हािबलले ल्याएको भटेी परम भलुे स्वीकार गन ुर्भयो। 5 तर परम भलुे
कियन र उनले चढाएको भटेी स्वीकार गन ुर् भएन। यसथर् कियन साहै रसायो र
दःुखी भयो। 6 परम भलुे कियनलाई सोध्न ु भयो, “त ँ िकन रसाएको छस?् 7 त ँ
िकन आफ्नो अनहुार अधँ्यारो पादर्छस?् यिद तैंले रा ो काम ग रस ्भने म तलाईं
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स्वीकार गछुर् अिन तैंले नरा ो काम ग रस ्भने पापले तलँाई एकदमै िनयन् ण गनछ
तर त ँ यसको मा लक हुनै पछर्।”

8 कियनले उसको भाइलाई भन,े “हामी खतेमा जाऔं!” अिन ितनीहरु खतेमा
गएका िथए, कियनले उसको भाइलाई आ मण गरी ितनलाई माय ।

9 तब परम भलुे कियनलाई भन्नभुयो, “तरेो भाइ हािबल कहाँ छ?”
तब कियनले उ र िदयो, “म जा न्दन, मरेो भाइको हरेचाह गन काम मरेो हो

र?”
10 त्यसपिछ, परम भलुे कियनलाई सोध्न ु भयो, “तैंले उसलाई के ग रस?्

कारण भिूमबाट उसको रगत मसगं कराउँदछै। 11 तैंले तरेो भाइको हत्या ग रस ्र
तरेो हातबाट रगत िपउनलाई भिूमले मखु बाही रहकेोछ। यसकारण अब म त्यस
भिूममा नरा ो कुराहरु हुने बनाइिदनछुे। 12 जब तैंले त्यो भिूममा केही रोप्छस तरेो
िन म्त त्यस भिूमले केही फसल िदने छैन। पथृ्वीमा तरेो एउटा घर पिन हुने छैन, त ँ
एक ठाउँदे ख अक ठाउँ घिुमिहडंने छस।्”

13 तब कियनले परम भलुाई भन,े “यो दण्ड चाँिह मलैे सहन सक्नभेन्दा धरैे
भयो। 14 हने ुर्होस,् आज तपाईंले मलाई जमीनबाट िनका लिदन ु भयो अिन म
तपाईंको नजरबाट बािहर रहन ु पय , यस पथृ्वीमा घरबगेरको घिुमिहडं्ने हुने भएँ र
जसले पिन मलाई भटे्छ मलाई मानछन।्”

15 तब परम भलुे उसलाई भन्नभुयो, “यस्तो हुन पाउने छैन! यिद कसलैे तलाईं
माछर् भने त्यसलाई म कठोर दण्ड िदनछुे।” तब परम भलुे कियनमािथ यस्तो एउटा
िचन्ह लगाउन ु भयो जसले गदार् त्यो दखेपेिछ कसलैे कियनलाई मान छैन।

कियनको प रवार
16 तब कियन परम भकुो सामनु्नबेाट टाढा गएर अदनको पवूर्प नोद दशेमा

ब थाल्यो।
17कियनको उसकी प ीिसत सहवास भयो र ितनी गभर्वती भईन र हनोक नाउँ

भएको एउटा छोरा जन्माइन।् अिन कियनले एउटा शहर बनायो र त्यो शाहरको
नाउँ हनोक राख्यो।

18 हनोकको ईराद नाउकँो छोरा जन्म्यो। ईरादको एउटा छोरो भयो र उसको
नाउँ महूयाएल रा खयो। महूयाएलको पिन मतशूाएल नाउकँो छोरो भयो अिन
मतशूाएलको पिन लमेके नाउकँो छोरो भयो।
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19 लमेकेले दइुवटी ीहरुिसत िववाह गय , ितनीहरुको नाउँ आदा र िसल्ला
िथयो। 20 आदाले याबाल नाउकँो छोरोलाई जन्म िदइन।् याबाल पालमा ब े
र गाई-वस्तहुरु पाल्नहेरुको पखुार् िथए। 21 याबालको भाइको नाउँ यबूाल िथयो
अिन ितनी नै वीणा र बाँसरुी बजाउनहेरु सबकैा पखुार् िथए। 22 िसल्लाले तबूल
कियनलाई जन्माइन ्जो सबै कारका पीतल र फलामको हितयारहरु बनाउथँ्यो।
तबूल कियनका बिहनीको नाउँ नामा िथयो।

23 लमेकेले आफ्ना प ीहरुलाई भन,े

“हे आदा र िसल्ला!
लमेकेका प ीहरु हो, म के भन्छु, सनु।

मलाई चोट पयुार्उने मािनसलाई मलैे मारें,
त्यस जवान केटोले मलाई िहकार्यो मलैे उसलाई मारें।

24 यिद कियनलाई मारेकोमा सात गणुा बढी दण्ड भयो भन,े
लमेकेलाई मारेकोमा सतह र गणुा बढी दण्ड हुनछे!”

आदम र हव्वाको नयाँ प ु भए
25 आदमको फे र आफ्नी प ीिसत सहवास भयो र ितनले फे र एउटा छोरो

जन्माइन ्जसको नाउँ सते रा खयो। ितनले भिनन,् “कियनले हािबललाई मारेकोले
उसको स ामा परमे रले मलाई अक बालक िदन ु भयो।” 26 सतेको पिन एउटा
छोरो भयो जसको नाउँ एनोश िथयो। यही समयदे ख मािनसहरुले परम भलुाई
िव ास गनर् थाल।े

5
आदमको पा रवा रक इितहास

1 आदमको प रवारको िवषयमा ले खएको इितहास यही हो। परमे रले
मािनसको सिृ गदार् आफ्नै ितरुपमा मािनसजाितको* सिृ गन ुर्भयो। 2 परमे रले
मािनसलाई परुूष र ी दईु रुपमा सिृ गन ुर्भयो। जब उहाँले ितनीहरुलाई सिृ गन ुर्भयो
ितनीहरुलाई आिशष िदन ु भयो अिन ितनीहरुलाई “मािनस” भन्नभुयो।
* 5:1: “ ”
“ ” “ ” ( थम मानव)
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3 जब आदम 130 वषर्को व ृ भएका िथए, ितनको फे र अक एउटा छोरो
ज न्मयो र उनले छोरोको नाउँ सते राख्यो। 4 सतेको जन्म भएपिछ आदम अझ
800 वषर् सम्म जीिवत रहे अिन उनको अरु पिन छोरा-छोरीहरु भए। 5 आदम
930 वषर्सम्म बाँचे र मरे।

6जब सते 105 वषर्को भए तब उनको एउटा छोरो ज न्मयो जसको नाउँ उनले
एनोश राख।े 7 एनोश जन्मपेिछ सते 807 वषर्सम्म जीिवत रहे र यो समयमा सतेका
अरु छोरा-छोरीहरु जन्म।े 8 यसथर् सते जम्मा 912 वषर्सम्म बाँचे र मरे।

9 एनोशको उमरे 90 वषर्को भएपिछ उनको एउटा छोरो ज न्मयो जसको नाउँ
केनान रा खयो। 10 केनान जन्मपेिछ एनोश 815 वषर् सम्म बाँच।े यो समयमा
एनोशका अरु छोरा-छोरीहरु पिन जन्मे 11 यसथर् एनोश जम्म 905 वषर् बाँचे र
मरे।

12 केनान 70 वषर् पगुपेिछ उसको एउटा छोरा ज न्मयो, उनले छोरोको नाउँ
महलले राख।े 13महललेले जन्म लएपिछ केनान 840 वषर् उमरेसम्म बाँच।े त्यस
समयमा केनानका आठ छोरा-छोरीहरुले पिन जन्म लए 14यसथर् केनान 910 वषर्
सम्म बाँचे र मरे।

15जब महलले 65 वषर्को भयो उसको एउटा छोरो ज न्मयो जसको नाउँ यरेेद
रा खयो। 16 यरेेद जन्मपेिछ महलले 830 वषर् सम्म बाँचे र त्यस अविधमा उसका
धरैे छोरा-छोरीहरु जन्म।े 17 यसथर् महलले जम्मा 895 वषर् सम्म बाँचे र मरे।

18 जब यरेेद 162 वषर् पगुे उनको एउटा छोरो ज न्मयो जसको नाउँ हनोक
रा खय। 19 हनोक ज न्मएपिछ यरेेद 800 वषर् सम्म बाँच।े यस अविधमा यरेेदका
अरु छोरा-छोरीहरु भए। 20 यसथर् यरेेद जम्मा 962 वषर्सम्म बाँच।े

21 जब हनोक 65 वषर् पगुे उनको एउटा छोरो ज न्मयो जसको नाउँ मतशूलेह
रा खयो। 22 मतशूलेह जन्मपेिछ हनोक 300 वषर् सम्म परमे रको पिछ-पिछ
िहिंडरह।े यस अविधमा उसको अरु छोरा-छोरीहरु जन्म।े 23 यसथर् हनोक 365
वषर् सम्म बाँच।े 24 एक िदन हनोक परमे रिसत िहिंडरहकेो समयमा हनोक हराए।
परमे रले उसलाई िजउँदै स्वगर् लान ु भयो।

25 जब मतशूलेह 186 वषर्को िथए उनको एउटा छोरो ज न्मयो जसको नाउँ
लमेके रा खयो। 26लमेके ज न्मएपिछ मतशूलेह 682 वषर् सम्म बाँच।े यस अविध
िभ उनको अन्य छोरा-छोरीहरु पिन जन्म।े 27 यसथर् मतशूलेह 969 वषर् सम्म
बाँच।े

28 जब लमेके 182 वषर्को िथए उनको एउटा छोरा ज न्मयो। 29 उनले
आफ्नो छोरोको नाउँ न ्ह राख।े उनले भन,े “यसले हा ो काममा िव ाम िदओस।्
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परमे रले भिूमलाई ाप िदन ु भएकोले हामी खतेीको लािग क ठन प र म गछ ।
तर नहूले हामीलाई िव ाम िदन ु हुनछे।”

30 न ्ह जन्मपेिछ लमेके 595 वषर्सम्म जीिवत रह।े त्यस अविधमा उनका अरु
छोरा छोरीहरु जन्म।े 31 लमेके जम्मा 777 वषर्सम्मा बाँच।े

32 नहू 500 वषर् पगुपेिछ उनको शमे, हाम र यपेते छोराहरु जन्म।े

6
मािनसहरु द ु हुन्छन ्

1 पथृ्वीमा जब मािनसहरुको सखं्या बढदै गयो, ितनीहरुले कन्याहरुलाई जन्म
िदए। 2 परमे रका छोराहरुले ती मानव कन्याहरुलाई मन पराए। यसकारण
परमे रका छोराहरुले आफूले रोजकेा केही कन्याहरुलाई िववाह गरे।

3 तब परमे रले भन्नभुयो, “ितनीहरु मरणशील भएकाले मानव रुपमा लामो
समयसम्म बाँच्ने छैनन।् ितनीहरुको आय ु केवल 120 वषर्सम्म मा हुने छ।”

4 यस पथृ्वीमा नपील मािनसहरु त्यस समय र त्यसपिछ पिन िथए। परमे रका
छोराहरुले जब मनषु्य कन्याहरुिसत शारी रक सम्बन्ध राखे ितनीहरुले परमे रका
छोराहरुका नानीहरु जन्माए। ितनीहरु ाचीन समयबाट नै िस लडाकुहरु िथए।

5 परम भलुे दे ु भयो पथृ्वीका मािनसहरुमा द ु ता अत्यन्तै धरैे िथयो अिन
ितनीहरुले मनमा जे िचताउँद िथए सधँ ै िवचारहरु नै द ु पणू र् हुन्थ्यो। 6अिन परम भु
पथृ्वीमा मनषु्य जाित सिृ गरेकोमा दःुखी हुनभुयो। त्यसले परम भलुाई हृदयबाट
नै दःुखी तलु्यायो। 7 तब परम भलुे भन्नभुयो, “पथु्वीबाट नै यी मािनसहरुलाई म
ध्वशं पान छु। म मािनस, घ ने र अन्य पशहुरु अिन आकाशमा उड्ने चराहरु जे
मलै े सिृ गरें म सबलैाई ध्वशं पानछु।”

8 तर न ्हले परम भलुाई खशुी तलु्याए।
नहू र महा जल लय

9 यो नहूको पा रवारीक इितहास हो। न ्ह उसको जीनवनभ र एकजना असल
िथए। नहूले सधँ ैं परमे रको अनसुरण गदर् िथए। 10 नहूका तीन छोराहरु

शमे, हाम र यपेते नाउँ भएका िथए।
11 परमे रको नजरमा पथृ्वी िथयो। मािनसहरुले पथृ्वीमा िहसंा ब्या

पारेका िथए। 12 परमे रले पथृ्वीमा दे ु भयो पथृ्वीका मािनसहरुले आफ्नो जीवन
पारेकोले पथृ्वी नै न भएको िथयो।
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13 तब परमे रले नहूलाई भन्नभुयो, “मािनसहरुको िहसंाले पथृ्वी भ रएकोले
यसमा भएका सबै ाणीहरुलाई न पानर् मलै े िनणर्य लएँ। यसथर् पथृ्वीिसतै ितनीहरु
सबलैाई म झ ै न पानछु। 14 तैंले गोपरे काठको एउटा जहाज बनाउन ु र त्यसमा
कोठाहरु बनाउन ु र त्यसको िभ र बािहर प ी अलक ाले लप्न।ु

15 “त्यो जहाज 300 हात लामो, 50 हात चौडा र 30 हात अल्गो बनाउन ु
र 16 त्यसमा छाना लगाउन।ु जब छानाको एक हात तल झ्याल बनाउनँ।ु त्यस
जहाजको एकाप ी एउटा ढोका रा ु र त्यसमा पिहल,े दो ो र ते ो तला बनाउन।ु

17 “मरेो भागमा म यस धत का सबै ाणीहरुको सवर्नाश पानर् खतरनाक बाढी
ल्याइरहकेो छु। सजीव वस्तहुरु मनछन।् 18 तर म तसँगँ एउटा करार गनछु। जहाज
िभ पस्दा तैंले आफूसगँ आफ्नो छोराहरु, प ी, अिन बहुारीहरु लान।ु 19 अिन
आफूसगँ त्यके जोडी जीिवत ाणी जहाज िभ लान,ु ती जीिवत ाणीहरु सबै
भाल-ेपोथीको जोडी होस ्र ितनीहरु पिन ितमीहरुिसतै बाँिचरहुन।् 20जीवन रक्षाको
िन म्त त्यके जातका पशु चरा र घ ने ाणीहरु त्यहाँ ितमीहरुिसत रहनछेन।्
21अिन तरेो भागमा सबै कारको खा साम ी भोजनको लािग जम्मा गन ुर्। तरेो र
ती सब ाणीहरुका िन म्त भोजन हुनछे।”

22 परमे रको आज्ञा अनसुार नहूले सबै काम परूा गय ।

7
जल लय ारम्भ

1 त्यसपिछ परम भलुे नहूलाई भन्नभुयो, “आफ्नो परैु प रवारिसत जहाजमापस
िकनभने पथृ्वीमा अिहले जीिवत रहकेा मािनसहरुमा त ँ मा असल मािनस छस ्
भनी मलैे दखेें। 2 सात जोडी, सातवटा भाले र सातवटा पोथी श ु पशहुरु र एक
जोडी एउटा भाले र एउटा पोथी अशु पश।ु 3 अिन सबै जातका चराहरुबाट पिन
सातवटा भाले र सातवटा पोथी लएर जहाजिभ पसा। यी पश-ुचराहरु अरु सबै
ध्वशं ग रए पिछ ियनीहरुका जाितहरुलाई पथृ्वीमा बचाई रा ु यी सब तैंले लान ु
पछर्। 4अबदे ख सातौं िदनमा म यस पथृ्वीमा चालीस िदन चालीस रात पानी पानछु
अिन यस पथृ्वीबाट मलैे सिृ गरेका सबै जीिवत ाणीहरु ध्वशं पानछु।” 5 अिन
परम भबुाट भएको आज्ञा नहूले पणू र् रुपले पालन गरे।

6 जब पथृ्वीमा लय आयो न ्ह 600 वषर् पगुकेा िथए 7 लयबाट बाँच्नको
िन म्त नहू आफ्नो छोराहरु अिन प ी र बहुारीहरु लएर जहाजिभ पस।े 8-9 तब
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ाणीहरु, नर र नारी, जोडी नहूकहाँ जहाजमा आए। परमे रले आज्ञा गन ुर् भए
अनसुार धत मा सबै स्वच्छ,अस्वच्छ ाणीहरु तथा घि ने ाणीहरु आए। 10अिन
ठीक सात िदनपिछ पथृ्वीमा जल- लयको पानी पनर्लाग्यो।

11 नहूको जीवनको 600 वषर्को दो ो महीनाको सातौं िदनमा जमीनबाट मलू
फुट ्यो अिन आकाशमा ठूला-ठूला प्वालहरु बिनए। 12 अिन पथृ्वीमा मसूलधारे
पानी चालीस िदन चालीस रात एकोहोरो प रर ो। 13 त्यही िदन नहू, उसकी प ी,
छोराहरु शमे, हाम र यपेते अिन बहुारीहरु जहाज िभ गए। 14 ती मािनसहरु, त्यके
जातका भाले पोथी गरी जोडी जोडी वन पशहुरु, घरमा पा लने पशहुरु, भ ूईँमा घ ने
जन्तहुरु अिन त्यके जातका चराहरु जहाजमा पस।े 15 यी सबै पश-ुचराहरु नहूसगंै
जहाजमा पस।े सास फेन सबै जीिवत ाणीहरु भाले र पोथीको जोडीको दलमा
ती पश ु चराहरु जहाजमा आए। 16 यी सबै पशहुरु परमे रले नहूलाई िदन ु भएको
आज्ञा अनसुार जोडी जोडी भएर आए। त्यसपिछ परम भलुे जहाजको ढोका बन्द
ग रिदन ु भयो।

17 जल लय पथृ्वीमा चालीस िदन चालीस रातसम्म भयो। पानी बढरे
जहाजलाई जमीनबाटमािथ उचाल्न थाल्यो। 18 पानीको स्तर मािथ उठ ्यो अिन
नाव पानीमा तै रन थाल्यो। 19 पानी यित सा ो बढयो अग्लो-अग्लो पहाडहरु पिन
पानीले ढािकए। 20 एकोहोरो पानी प ररहकेोले पथृ्वीमा यित धरैे पानी भयो अग्ला
पहाडहरु पिन पानीमा बीस िफट डुब।े

21-22 पथृ्वीमा ब े सबै परुुष र ीहरु घरेल ु पशहुरु, र जङं्गली पशहुरु,
पथृ्वीमािथ उड्ने सबै ाणीहरु अिन सबै सजीव वस्तहुरु जो सखु्खा भिूममा िथए मरे।
23 यसथर् पथृ्वीको सतहमा रहने मािनसहरु पशहुरु, घि ने जन्तहुरु अिन आकाशमा
उड्ने ाणीहरु परमे रले न पान ुर् भयो। यी सब ाणीहरुलाई पथृ्वीबाट न ग रयो।
केवल नहू र उनीसगंै जहाजमा भएका मािनसहरु र अन्य ाणीहरु मा जीिवत रह।े
24 एक सय पचास िदनसम्म परेको पानी पथृ्वीमािथ बिगर ो।

8
जल लयको अन्त

1नहू र उनीिसत जहाजमा जो मािनस पशु र चराहरु िथए, ितनीहरुलाई परमे रले
सम्झन ुभयो। परमे रले पथृ्वीमा हावा बहाउन ुभयो। र पानी िबस्तारै घट्न थाल्यो।
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2 आकाशबाट पानी पनर् छोडे पिछ भिूम मिुनबाट पिन पानी बग्न छोडयो।
3 त्यसपिछ िबस्तारै जिमनमा पानी घट्न थाल्यो। 150 िदन पगुपेिछ पानी घटेको
िथयो 4 अिन सातौं महीनाको स ौं िदन अरारात पवर्तमा जहाज अिडयो। 5 यसरी
पानी दशौं महीना नपगुञु्जलेसम्म घ टर ो। महीनाको पिहला िदन पवर्तको
चचुरुाहरु दे खए।

6 त्यसपिछ चालीसौं िदनको अन्तमा न ्हले जहाजको ढोका खोलरे एउटा
कागलाई उडाई िदए। 7अिन त्यो काग पथृ्वीमा पानी नसकुुञ्जलेसम्म उडरे जाँद-ै
फकर् ंदै ग रर ो। 8 त्यसपिछ उनले फे र पथृ्वीको सतहमा पानी सकुीसकेको छ वा
छैन जान्न जहाजबाट एउटा ढुकुर उडाइ िदए।

9 तर त्यस ढुकुरले पथृ्वीमा कतै आफ्नो पाऊ रा े ठाउँ पाएन। जमीनमा कतै
पाऊ रा े ठाउँ नपाएर त्यो ढुकुर फकपिछ नहुले हात िफंजाएर त्यसलाई समाती
जहाजिभ पसाए।

10 नहूले अझै सात िदन पखर फे र त्यस ढुकुरलाई जहाजबाट बािहर उडाइिदए,
11अिन त्यो ढुकुर साँझमा फे र जहाजमा फिकर् एर आयो। यस पल्ट नहूले पथृ्वीको
सतहबाट पानी सकेुको चाल पाए कारण यस पल्ट त्यस ढुकुरले आफ्नो चचु्चोमा
एउटा भ ाक्षको पात चपेरे ल्याएको िथयो। 12 त्यसपिछ नहूले फे र सात िदनसम्म
पख र त्यही ढुकुरलाई जहाजबािहर उडाइ िदए तर यस पल्ट त्यो ढुकुर फकर नहू
भएको जहाजमा आएन।

13 नहूको उमरेको 601 वषर् भएको िथयो पिहलो महीनाको पिहलो िदन
पथृ्वीको सतहमािथ पानी पणूर्रुपले सकु्यो। यसथर् नहूले जहाजको ढोका खोलरे
हदेार् दखे्यो पथृ्वीको सतहमा पानी सिुकसकेको िथयो। 14 दो ो महीनाको स ाईसौं
िदनमा पथृ्वीको सतहबाट सम्पणूर् रूपले पानी सकेुको िथयो।

15 तब परमे रले नहूलाई भन्नभुयो, 16“त,ँ तरेी प ी, तरेा छोराहरु र बहुारीहरु
लएर जहाज बािहर आइज। 17 जहाजमा तसँगँ जे जित चराहरु, पाल्त ू जनावर,

वनका जनावार भिूममा घ ने जन्तहुरु ती सब भिूममा ओ ाल जसले गदार् ितनीहरुले
पथृ्वीमा आफ्नो सन्तान बढाउन,् पशहुरुले ितनीहरुको सखं्या पथृ्वीमा बढाउन।्”

18 यसथर्, नहू उनका छोराहरु, उनकी प ी तथा बहुारीहरु जहाजबाट बािहर
भिूममा िनस्के। 19आफ्नो-आफ्नो प रवार, त्यके जनावर, घ ने ाणीहरु, त्यके
चरा जो पिन पथृ्वीमािथ िहं लु गछर्न ् तथा आकाशमा उड्छन ् ती सबै पथृ्वीमा
ओ लर्ए।
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20 त्यसपिछ नहूले परम्म भकुो िन म्त एउटा वदेी उभ्याए र उनले केही पिव
पशहुरु र पिव चराहरु परम भकुो िन म्त वदेीमा होमब ल चढाए।

21 परम भलुे त्यस ब लदानहरुको बा ा लएपिछ मनमा भन्नभुयो, “फे र
पथृ्वीलाई किहल्ये पिन सराप िदने छैन। यसथर् अब उसो किहले पिन यस कारका
जीिवत ाणीहरुलाई न पान छैन। 22जिहलसेम्म पथृ्वी रहन्छ, िबउ छन र फसल
काट्ने समय, जाडो र गम , ीष्म र िशिशर, िदन अिन रातको किहल्यै अन्त
हुनछैेन।”

9
नयाँ शरुु

1 परमे रले नहू र उसका छोराहरुलाई आशीवार्द िदनभुयो। उहाँले ितनीहरुलाई
भन्नभुयो, “ितमीहरुका सन्तानहरुको सखं्या यित सम्म बढोस ् धत फे र
मािनसहरुले भ रयोस।् 2यस पथृ्वीको त्यके पश,ुआकाशको त्यके चरा, त्यके
जन्त ु जो भइँूमा घ न्छ र समु का त्यके माछा ितमीिसत डराउने छन। ितनीहरु
सबै तरेो िनयन् णमा बसनु।् 3 कुनै पिन गितशील चीज तरेो आहारको िन म्त होस,्
जस्तो मलैे पिहले ह रयो उि दहरु खा को िन म्त िदएँ अिहले तलाईं त्यके चीज
खानको िन म्त िदन्छु। 4 िजउँदो पशहुरुको मासमुा जितञ्जलेसम्म रगत रहन्छ त्यो
चाँिह नखान।ु 5अब उसो, यिद कुनै सजीवले एकजना मािनसलाई माछर् भन,े यसले
त्यसको लािग आफ्नो जीवन िदन ु पछर्। यिद एकजना मािनसलाई अक मािनसले
माछर् भने म उसको जीवन लनछुे।

6 “यिद कसलैे एउटा मािनसलाई माछर् त्यसलाई अक मािनसले ाणदण्ड िदन ु
पछर्,

कारण परमे रले मािनसलाई आफ्नै स्वरुपमा सिृ गन ुर् भएको छ।”

7 “अिन ितमीले धरैे सन्तानहरु पाउनछेौ जसले गदार् ित ो जनसखं्या बढ्नछे
अिन धत भनछ।”

8 तब परमे रले नहू र उनका छोराहरुलाई भन्नभुयो, 9 “म ितमी, ित ा
भावी सन्तान अिन ितमीिसत भएको त्यके सजीव वस्तिुसत िवशषे सम्झौता तयार
गद छु। 10 म मरेो करार सबै चराहरु अिन पाल्त ू पशहुरु अिन पथृ्वीमा भएका
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सबै जनावरहरुिसत जो ितमीहरुिसत जहाजिभ , पथृ्वीको सबै जीिवत ाणीहरुिसत
गनछु। 11 ितमीहरुिसत म यो करार गदछु अब उसो किहल्यै पिन जल लय ारा
ाणीहरु न हुने छैनन ् अिन अब फे र पथृ्वीलाई न पानर् जल- लय किहल्यै

हुनछैेन।”
12 अिन परमे रले भन्नभुयो, “यो चाँिह मलैे ितमीहरु र ितमीहरुिसत भएका

ाणीहरुिसत गरेको करारको िचन्ह हो। यो करार पथृ्वीमा ितमीहरुका सन्तान जित
पिन जन्मन्छन ् सबिैसत सधैं रही रहनछे। 13 ितमीहरुिसत मलैे स्थािपत गरेको
करारको िचन्ह स्वरुप बादलमा इन् णेी बिनए त्यो इन् णेी म र पथृ्वीको करारको
माण हो। 14 जब म पथृ्वीमािथ बादल ल्याउछुँ बादलमा इन् णेी दखेा पछर्। 15 म

मरेो करार सम्झनछुे तािक किहले पिन फे र बाढीले पथृ्वीका सजीव ाणीहरुलाई
न गन छैन। 16 जब म इन् णेीलाई दखे्छु म त्यो करार सधैं सम्झना गनछु म अिन
पथृ्वीमा भएको त्यके जीिवत ाणीहरु िबचमा भएको करार सम्झना गनछु।”

17अिन परमे रले नहूलाई भन्नभुयो, “यही नै म र पथृ्वीमा भएका सबै जीिवत
ाणीहरुिसत स्थािपत ग रएको करारको िचन्ह हो।”

क हरुको ारम्भ
18 जहाजबाट िनस्केका नहूका छोराहरु शमे, हाम र यपेते िथए (हाम कनानका

िपता िथए) 19 यी ितनै जना नहूका छोराहरु िथए र यी तीन जनाका सन्तानहरुले नै
यो पथृ्वी भ रयो।

20 नहू नै दाखको खतेी गन पिहलो खतेीवाला िथए। 21 नहूले दाखरस बनाएर
िपए अिन माते र उनी पालिभ सिुतरह।े नहूले कुनै लगुा लगाएका िथएनन।्
22कनानका बाब ु हामले आफ्नो बाब ु न ्हलाई नाङ्गै सिुतरहकेो दखे्यो र त्यो बािहर
आएर आफ्नो दवुै दाज्यहूरुलाई बाब ु नाङ्गै सिुतरहकेो कुरो सनुायो। तब शमे र
यपेतेले एउटा कोट लएर दबुजैनाको कुममा राखी पिछ ल्तरवाट िहडंरे आफ्नो
बाबकुो नाङ्गो शरीर ढािकिदए। 23 ितनीहरु पिछ ल्तर फकका िथए र ितनीहरुले
बाबलुाई नाङ्गो दखेनेन।्

24जब नहू म िन ाबाट िबउँिझए उसको कान्छो छोरोले के गरेको िथयो थाहा
पाए। 25 तब नहूले भन,े

“कनानलाई सराप लागोस,्
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ऊ आफ्ने दाज्य-ूभाइहरुको कमारो हुनछे।”
26 तब नहूले भन,े

“शमेका परम भु परमे र, धन्यका होऊन।्
कनान उनको दास बिनयोस।्

27 परमे रले यपेतेको िवकास गराई िदऊन,्
अिन यपेते शमेको पालहरुमा बसोस,्
अिन कनान उसको कमारा होस।्”

28 नहू जल लयपिछ 350 वषर् बाँचे र मरे। 29 यसथर् नहू जम्मा 950 वषर्
बाँचे र मरे।

10
रा हरु बढ्दै गए अिन िफंिजए

1 नहूका छोराहरु शमे, हाम र यपेते िथए र ियनीहरुको पा रवा रक इितहास यही
हो। नहूको छोराहरुका धरैे सन्तानहरु भए।

यपेतेका सन्तानहरु
2 यपेतेका छोराहरु िथए गोमरे, मागोग, माद,े यावान, तबूल, मशेके र तीरास।
3 गोमरेका छोराहरु िथए अशकनज, रीपत र तोगमार्
4 याबानका छोराहरु िथए-एलीशा, तश श, िक ीम र दोदानीम।
5 ितनीहरुबाटै समु तट वासीहरु िफंिजए। ितनीहरुको दशेिभ आफ्नो भाषा र

जाित अनसुार िफंिजए। यी सबै यपेतेका छोराहरु िथए।
हामका सन्तानहरु

6 हामका छोराहरु िथए कूश, िम , पतू र कनान।
7 कूशका छोहरु िथए-सबा, हवीला, सबता, रामा र सबतका।
रामाका छोराहरु िथए-शबा र ददान।
8 िन ोद कूशको छोरा िथयो। िन ोद ज्यादै श शाली यो ा बिनने पिहले

मािनस िथए। 9 परम भकुो महान यो ा िशकारीहरु मध्ये एकजना िथए। त्यसकारण
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मािनसहरु िन ोदिसत तलुना गछर्न ्अिन भन्दछन,् “यो मािनस परम भकुो दिृ मा
िन ोद जस्तै रा ो िशकारी हो।”

10 शरुूमा ितनको राज्य िशनारको बाबले, एरेक, अक्कद र कल्ने िथयो।
11 यहाँबाट ितनी अश्शरू गए अिन नीनव,े रहोबोतीर र कालह शहरहरु बनाए।
12 कालह र नीनवे माझ ितनले शहर रेसने बनाए। ती शहरहरु मध्ये कालह सबै
भन्दा ठूलो िथयो।

13 िम , लदू, अनाम, लहाब, न हू, 14 प सु, कसल ू अिन कपतोर
मािनसहरुका िपता िथए। (प लश्ती मािनसहरु कसलकूा सन्तान िथए।)

15 कनान सीदोनका िपता िथए र त्यो नै कनानका जठेो छोरो िथयो। कनान हते
मािनसहरूका िपता िथए। 16 कनानबाट िह ी, यबसूी, एमोरी, िगगार्शी,
17 िहब्बा, अक त र िसनीत मािनसहरु, 18 अवार्दी, समारी र हमाती
मािनसहरु उत्पन्न भए।

यसरी कनानका सन्तानहरु ससंारका जताततै िफंिजए। 19 कनानी मािनसहरुको
भिूमको िसमाना उ रमा सीदोनदे ख दिक्षणमा गरारसम्म, प ममा गाजादे ख
सदोमसम्म र पवूर्मा गमोरा, अदाम र सबोयीमदे ख लाशासम्म िथयो।

20 ती सब मािनसहरु हामका सन्तान िथए र ती सबै मािनसहरुको आफ्नो-आफ्नो
भाषा र आफ्नै भिूम िथयो र ितनीहरुको एउटा अलगै राज्य िथयो।

शमेका सन्तानहरु
21 शमे यपेतेका जठेा दाज्य ू िथए। शमेका सन्तानहरुमा एक जना एबरे सबै िह ू

मािनसहरुका िपता िथए।
22 शमेका छोराहरु एलाम, अश्शरू, अपर्क्षद, लदू अराम िथए।
23 अरामका छोराहरु ऊज, हुल, गतेरे अिन मश िथए।
24 अपर्क्षद शलेहका िपता िथए,
शलेह एबरेका िपता िथए िथए,
25 एबरे दइुजना छोराहरूका िपता िथए जसमा एकजनाको नाउँ पलेगे िथयो।

उसलाई पलेगे नाउँ रा खएको कारण उसकै जीवनकालमा पथृ्वी िवभ
भएको िथयो। अक छोरोको नाउँ यो ान िथयो।
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26 यो ान अल्मोदाद, शलेपे, हसमर्िवत र यरेह, 27 हदोराम, ऊजाल, िदक्ला,
28 ओबाल, अबमाएल, शबा, 29 ओपीर, हवीला अिन योबाबको िपता
िथए। यी सबै मािनसहरु यो ानका छोराहरू िथए। 30 ती सबै मािनसहरू
मशेा र पवूर्मा पहाडी भिूम इलाकामा बसो बास गथ। मशेा सापारा भिूमितर
पथ्य ।

31 ती मािनसहरु शमेको प रवारका िथए। ितनीहरु आफ्नो वशं, प रवार, भाषा,
भिूम र रा मा ग ठत िथए।

32 नहूका सन्तानको वशं अनसुार ितनीहरुका जाितहरु यी नै िथए। ियनीहरु
आफ्ना आफ्ना रा मा ग ठत िथए अिन जल- लय पिछ ितनीहरूबाट नै पथृ्वीमा
सबै मािनसहरु िफंिजएका िथए।

11
ससंारको िवभाजन

1 यितबलेा समस्त पथृ्वीमा एउटै भाषा िथयो अिन थोरै शब्दहरु िथए। 2 जब
मािनसहरू पवूर्बाट बसाइँ सनर् थाले िशनार दशेमा ितनीहरूले समतल भिूम भटेे अिन
ितनीहरूले त्यहाँ बसोबास शरुू गरे। 3 ितनीहरू आपसमा कुरा गरे, “हामीले ईंटा
बनाउन ु पछर् अिन त्यसलाई कडा बनाउनको लािग आगोमा पोल्न ु पछर्।” यसथर्
ितनीहरुको घर बनाउदा ढुङ्गाको सट्चामा ईंटालाई योग गरे अिन ईंटा जोड्न
माटोको स ामा मसला योग गरे।

4 ितनीहरूले भन,े “आऊ, हामी आफ्नो िन म्त एउटा शहर बनाऔं अिन एउटा
धरहरा बनाऔं जसको िशखर स्वगर् पगु्छ। हामी ख्यात हुन ु पछर् र यसले हामीलाई
सगं ठत रा छे। न हामी ससंारभ र छरप हुनछेौं।”

5 परम भु मािनसहरूले बनाउदै गरेको िकल्ला र शहर हनेर् तल आउनु भयो।
6 तब परम भलुे भन्नभुयो, “हरे, ितनीहरू िमलरे एक भएका छन,् ितनीहरूले एउटै
भाषा बोल्दछैन।् ितनीहरूले के गन छन य्ो एउटा शरुू मा हो,अब चाँडै ितनीहरूले
के गनर् खोज्छन ्त्यही गनर् सक्ने हुन्छन।् 7 यसथर् हामी ितनीहरूको माझमा जाऔं र
ितनीहरूको भाषामा खलबल पा रिदऔं जसले गदार् ितनीहरू एक-अकार्ले बोलकेो
भाषा बझु ्न नसकून।्”

8 यसरी परम भलुे ितनीहरूलाई पथृ्वीको सम्पणूर् सतहभ र छरप पा रिदन ु
भयो। यसथर् उहाँले भवन िनमार्णको काम रोिकिदन ु भयो। 9 त्यसकारण यो शहरको
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नाउँ बाबले रा खयो। यस कार त्यस ठाउँबाट परम भलुे मािनसहरूलाई पथृ्वीको
सतहभ र छरप पान ुर् भएको िथयो।

शमेको पा रवा रक इितहास
10 शमेको पा रवा रक इितहास यही हो। जल लय भएको दइु वषर्पिछ शमे

जब एक सय वषर् पगुकेा िथए ितनी अपर्क्षदका िपता भए। 11 अपर्क्षद जन्मपेिछ
शमे पाँच सय वषर्सम्म बाँचे अिन ितनका अन्य छोरा-छोरीहरू पिन जन्म।े

12जब अपर्क्षद पतैीस वषर्का भए ितनको एउटा छोरो जन्म्यो जसको नाउँ शलेह
िथयो। 13 शलेह पिछ अपर्क्षद चार सय तीन वषर् सम्म बाँचे अिन त्यस अविधमा
ितनका अन्य छोरा-छोरीहरू पिन भए।

14 शलेह तीस वषर् पगुपेिछ ितनको एउटा छोरो ज न्मयो जसको नाउँ एबरे
िथयो। 15 एबरे जन्मपेिछ शलेह चार सय तीन वषर्सम्म जीिवत रह।े त्यस अविधमा
शलेहका अन्य छोरा-छोरीहरू जन्म।े

16 एबरे चौंतीस वषर्को भएपिछ ितनको एउटा पलेगे नाउकँा छोरो ज न्मयो।
17 पलेगे जन्मपेिछ पिन एबरे चार सय तीस वषर्सम्म बाँचे अिन त्यस अविधमा
ितनका अन्य छोरा-छोरीहरू जन्म।े

18 पलेगेको उमरे तीस वषर् पगु्दा ितनको रऊ नाउकँा छोरो ज न्मयो। 19 रऊ
जन्मपेिछ पलेगे अक दइु सय नौ वषर्सम्म बाँचे अिन यस अविधमा ितनका अरू
छोरा-छोरीहरू पिन ज न्मए।

20 रऊको उमरे ब ीस वषर् पगु्दा ितनको सरूग नाउकँा छोरो ज न्मयो।
21 सरूगको जन्म पिछ रऊ अक दईु सय सात वषर्सम्म बाँचे अिन त्यस अविधमा
ितनका अरू छोरा-छोरीहरु पिन ज न्मए।

22सरूगको उमरे तीस वषर् पगु्दा ितनको नाहोर नाउकँो छोरो ज न्मयो। 23 नाहोर
जन्मपेिछ पिन सरूग दइु सय वषर्सम्म बाँचे अिन त्यस अविधमा ितनका अरू छोरा-
छोरीहरू जन्म।े

24 नाहोरको उमरे उन्तीस वषर् पगु्दा ितनको तरेह नाउकँो छोरो ज न्मयो। 25 तरेह
जन्मपेिछ पिन नाहोर एक सय उन्नाइस वषर्सम्म बाँचे अिन त्यस अविधमा ितनका
अरू छोरा-छोरीहरू जन्म।े

26तरेहको उमरे स री वषर् पगु्दा ितनका अ ाम, नाहोर र हारान नाउकँा छोराहरू
जन्म।े

तरेहको पा रवा रक इितहास ्
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27 तरेह प रवारको इितहास यही हो। तरेह अ ाम, नाहोर र हारानका बबुा िथए।
हारान लतूका बबुा िथए। 28 हारान बाबलेको ऊरमा मरे अिन त्यस समय ितनका
बबुा तरेह जीिवत नै िथए। 29 अ ाम र नाहोरले िववाह गरे, अ ामको प ीको
नाउँ साराई र नाहोरकी प ीको नाउँ िमल्का िथयो। िमल्का हारानकी छोरी िथईन
र हारान िमल्का र इस्काका बबुा िथए। 30 साराईबाट कुनै सन्तान भएन कारण ऊ
बाँझी िथईन।

31 तरेहले आफ्नो छोरो अ ाम, उसको नाित लतू, बहुारी सराई-अ ामकी
प ी, लएर कल्दीहरूको ऊर शहर छाडी कनान दशेमा जान िहडं।े तर ितनीहरू
हारानसम्म गई त्यही बसो-बास गनर् थाल।े 32 तरेह दइु सय पाँच वषर्सम्म बाँचरे
हारानमा मरे।

12
परमे र अ ामलाई बोलाउन ु हुन्छ।

1 परम भलुे अ ामलाई भन्नभुयो,

“ित ो दशे र ित ा मािनसहरूलाई छोड,
र मलैे दखेाएको दशेमा जाऊ।

2 म ितमीलाई आशीवार्द िदनछुे,
ितमीबाट महान ्रा बनाएर

िस बनाउनछुे।
तब मािनसहरूले अरूलाई आशीवार्द िददाँ

ित ो नाउँ लनछेन।्
3 म ितमीलाई आशीवार्द िदने मािनसहरूलाई आशीवार्द िदनछुे,

अिन ितमीलाई सराप िदनहेरूलाई सराप िदनछुे।
पथृ्वीमा सबै मािनसहरूलाई आशीवार्द िदनका लािग

म ित ो नाउँ योग गनछु।”
अ ाम कनान जान्छन ्

4यसथर् अ ामले परम भलुे भन्न ुभए अनसुार नै हारान छोडे अिन लतू ितनीिसत
गए। जब अ ामले हारान छोडे त्यस समय ितनी पचह र वषर् पगुकेा िथए।
5 अ ामले आफ्नी प ी साराई, उसको भितजो लतू, आफूिसत भएका कमारा-
कमारीहरू र हारानमा आफ्नो जे जित िथयो लएर कनान गए। 6 अ ाम कनान
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दशेको शकेमसम्म गए अिन मोरेमा ठूलो रूख भएको ठाउँ सम्म पगु।े त्यस समयमा
कनानी मािनसहरू त्यस ठाउँमा बस्थ।े

7 त्यहाँ परम भु अ ामको अिघ कट हुनभुयो अिन भन्नभुयो, “म तरेो
सन्तानहरूलाई (अिन अरू कसलैाई पिन होइन) यो भिूम िदनछुे।”

अ ामले त्यस ठाउँमा जहाँ परम भु ितनी अिघ कट हुन ुभएको िथयो। पजूाको
िन म्त वदेी बनाए। 8 त्यसपिछ अ ामले त्यस ठाउँ छाडी बतेलेको पवूर्को पहाडितर
या ा गरे अिन ितनले त्यहीं आफ्नो पाल बनाए। त्यस ठाउँबाट बतेले प ममा
िथयो र ऐ शहर पवूर्मा पथ्य । ितनले त्यस ठाउँमा परम भकुो िन म्त वदेी बनाए
अिन परम भकुो उपासना गरे। 9 तब अ ामले यहूदाको दिक्षणी मरूभिूम इलाका
नगेबेप आफ्नो या ा शरुू गरे।

अ ाम िम मा
10 त्यस समय त्यहाँ अिनकाल च लरहकेो िथयो। त्यहाँ अिनकाल अत्यन्तै

भएकोले ितनी केही समयको िन म्त िम दशेितर लाग।े 11 ितनी िम दशेमा प
मा लागकेा िथए, ितनले आफ्नी प ी साराईलाई भन,े “हरे, म जान्दछु ितमी
सनु्दरी नारी ौ। 12 जब िम दशेीहरूले ितमीलाई दे छेन ् ितनीहरूले भन्नछेन ्
त्यो ी मािनस मरेी प ी हुन ु पछर् र ितनीहरूले मलाई मानछन।् तर ितमीलाई जीिवत
रा छेन।् 13 यसकारण दया गरी ितनीहरूलाई भनी दऊे ितमी मरेी बिहनी हौ, यिद
ितमीले यसो भन्यौ भन,े त्यो मरेो िन म्त रा ो हुन सक्छ अिन ित ो कारणले म
बाँच्नछुे।”

14 अ ाम िम दशे िभ पसे अिन त्यहाँका मािनसहरूले साराईलाई सनु्दरी
दखे।े 15 केही िम दशेी अिधकारीहरूले राजा िफरऊनलाई साराईको सनु्दरताको
िवषयमा सनुाए। ितनीहरूलेसाराईलाई िफरऊनकहाँ लग।े 16 िफरऊनलेअ ामिसत
रा ो वहार गरे कारण ितनलाई िफरऊनले साराईको भाइ सम्झे अिन उनले
अ ामलाई भडेा, गाई-वस्त,ु गधा तथा परुूष अिन मिहला सवेकहरू र ऊँटहरू
पिन िदए।

17 िफरऊनले अ ामकी प ी साराईलाई राखकेोले परम भलुे िफरऊन र उसको
प रवारमािथ क दायक रोगहरू पठाउन ु भयो। 18 यसथर् िफरऊनले अ ामलाई
बोलाएर भन,े “ितमीले मरेो िन म्त एकदमै नरा ो काम गय ितमीले साराईलाई ित ी
प ी भनी बताएनौ। िकन? 19 ितमीले ित ी बिहनी भन्यौ। िकन ितमीले त्यस्तो
कुरा गय । यसकैारण मलैे साराईलाई आफ्नी प ी होस ्भनरे राख।े तर अब म ित ी
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प ी ितमीलाई नै फकार्उँछु र उसलाई लएर ितमी जाऊ।” 20 त्यसपिछ िफरऊनले
आफ्ना मािनसहरूलाई अ ामलाई िम दशेबाट बािहर पठाउने आज्ञा िदए। यसथर्
अ ाम र ितनकी प ी ितनीहरूिसत भएका सबै मािनसहरू नयाँ अरू कुराहरू लएर
त्यहाँबाट स्थान गरे।

13
अ ाम कनान फक

1 अ ामले उसकी प ी, भितजो लतू अिन ितनीसगं भएका अन्य सबै वस्तहुरू
लएर नगेबे हुदँै िम दशे छोड।े 2 यस समय अ ाम िनकै धनी िथए कारण ितनीसगँ

घरैे गाई-वस्त ु र घरैे सनु-चाँदीहरू िथए।
3 अ ामले नगेबे पार गरे अिन बतेले गए अिन त्यो स्थान बतेले अिन ऐ

शहरहरूको बीचमा आइपगु।े 4 त्यहाँ पाल बनाएका िथए अिन वदेी पिन बनाएका
िथए। यसथर् अ ामले त्यहाँ परम भलुाई उपासना गरे।

अ ाम अिन लतू छु ीए
5 त्यस समयमा लतू पिन अ ामिसत या ा ग ररहकेो िथयो अिन ितनीसगं पिन

पशहुरू र पालहरू धरैे नै िथए। 6अ ाम र लतूिसत यित धरैे पशहुरू र सरसमानहरू
भएकाले जग्गाको अभावले ितनीहरूलाई एकैठाउँ सगंै ब असम्भव भयो। 7 त्यसै
समयमा त्यस भिूममा कनानी प रज्जी मािनसहरू पिन बस्थ।े अ ाम र लतूका
गोठालाहरू एक-अकार्सगं झगडा गनर् थाल।े

8 यसथर् अ ामले लतूलाई भन,े “हामीहरू सबै दाज्य-ूभाइहरू हौ, यसथर् त ँ र
म अथवा तरेा मािनसहरू र मरेा मािनसहरू भनरे झगडा हुन ु हुदँनै। 9 हामी अलग-
अलग बसौं र त ँ आफ्नो इच्छा अनसुार ठाउँ रोज, यिद त ँ दे िेतर गइस ् भने म
दािहने ितर जानछुे र यिद त ँ दािहनिेतर गइस ्भने म दे िेतर जानछुे।”

10लतूले भिूम खोजे अिन यदर्न नदीको बेंसीमा चाँिह पानी शस्त भएको पाए।
(यो परम भलुे सदोम र गमोरा ध्वशं पान ुर् भन्दा अिघको कुरो हो। त्यस समयमा
सोअरप ी यदर्नको बेंसी परम भकुो बगैंचा जस्तै िथयो। यो भिूम िम दशेको झैं रा ो
िथयो।) 11 यसथर् लतूले आफू ब को िन म्त यही भिूम रोजे र ती दइु हरू
छु ीए अिन लतूले पवूर्ितर या ा शरुू गरे। 12 अ ाम कनान भिूममा रहे भने लतू
बेंसीको शहरहरूमाझ बस।े लतू सदोमितर िनकै पर दिक्षणप ी गए अिन त्यही
आफ्नो पाल बनाए। 13सदोमका मािनसहरू परम भकुो नजरमा अत्यन्तै द ु िथए।



13:14 xxv उत्पि 14:9

14 लतू गएपिछ परम भलुे अ ामलाई भन्नभुयो, “आफ्नो व रप र हरे, उ र,
दिक्षण पवूर्, प मितर हरे। 15 िकनभने म ितमीलाई सम्पणूर् भिूम िदनछुे जो ित ो
आफ्नो आउँदो पसु्ताकोलािग हुनछे अिन यो सदाका लािग ित ो भिूम हुनछे। 16 म
ित ो सन्तानहरूलाई पथृ्वीको धलूो जस्तै गन्न नसिकने बनाउनछुे। जसरी पथृ्वीमा
धलूो गन्न सिकंदनै अिन त्यसतै कारले ित ो सन्तानहरूलाई गन्न सिकने छैन।
17 यसथर् अिघ बढ, आफ्नो सम्पणूर् भिूममा िहडं िकनभने मलै े यो तलँाईं िदएको
छु।”

18 यसरी अ ामले आफ्नो पालहरू हटाए अिन हे ोनमा मा े फँलाटका रूखहरु
भएकहाँ गए। अ ामले त्यस ठाउँमा परम भकुो आराधना गनर्को लािग एउटा वदेी
बनाए।

14
लतूको कैद

1 िशनारका राजा अ ापले, एल्लासारका राजा अय क, एलामका राजा कदोलार्
ओमरे, ितदाका राजा गोयीम िथए। 2 यी सबै िमलरे सदोमका राजा बरेा, गमोराका
राजा िवशार् अदमाका राजा िशनाब, सबोयीमका राजा शमेबेरे र बलेाका राजािसत
य ु लड।े (बलेालाई सोअर पिन भिनन्छ)।

3 यी सब राजाहरूले आफ्न्ना-आफ्ना सनेाहरू िस ीमको बेंसीमा भलेा
पारे। (वतर्मान खाराको समु नै िस ीमको बेंसी हो)। 4 यी राजाहरुले राजा
कदोलार्ओमरेलाई बा वषर्सम्म सवेा गरेका िथए तर ते ौं वषर्मा यी सब राजाहरूले
ितनको िवरू िव ोह गरे। 5 यसथर् राजा कदोलार्ओमरे अरू राजाहरूिसत िमले
जो उनको समथर्नमा िथए, ितनीहरूिसत य ु गनर् आए। राजा कदोलार्ओमरे र
ितनका सहयोगीहरूले अस्तरो कण ममा रपाईलाई परािजत गरे। ितनीहरुले हाममा
जजूी मािनसहरू, शाव-ेिकयार्मा एमीमका मािनसहरूलाई परास्त गरे। 6 अिन
ितनीहरूले सईेर एल्पारान पहाडी इलाकामा बसो-बास गन होरीत मािनसहरुलाई
परािजत गरे। (एल्पारान मरूभिूम निजक छ)। 7 त्यसपिछ राजा कदोलार्ओमरे
एनिमशपात (कादशे) फिकर् ए अिन हस्सोन्तामारमा बोसो-बास गन अमालकेी अिन
अमोरीहरूलाई परास्त गरे।

8 त्यस वलेा सदोम, गमोरा, अदमा, सबोयीम र बलेाका राजाहरू िमले
अिन ितनीहरूको श िुसत िस ीमको बेंसीमा य ु गनर् भनी गए। 9 ितनीहरूले
एलामका राजा कदोलार्ओमरे, गोइमका राजा ितदाल, िशनारका राजा अ ापले अिन
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एल्लासारका राजा अय किसत य ु लड।े अतः पाँच जना राजाहरूको िवरू मा चार
जना राजाहरू िथए।

10 िस ीमको उपत्यकामा धरैे अलक ाका खाल्डाहरू िथए। सदोम र गमोरका
राजाहरू आफ्नो सनेाहरू समते भाग।े धरैे सनेाहरू ती खाल्डाहरूमा परे। तर रहकेा
सनेाहरू पहाडी अञ्चलितर भाग।े

11श हुरूले सदोम अिन गोमराको सबै सम्पि अिन ितनीहरूको सबै खा पिन
लगरे गए। 12 ितनीहरूले अ ामको दाज्यकुो छोरा लतूसगंै उसको सबै सम्पि लगे
13लतूका मािनसहरूमा एकजना जो कैद भएको िथएन र िहब ूअ ाम भएको ठाउँमा
गएर के भएको िथयो वतृान्त िदयो। त्यस समय अ ाम एश्कोल र अनरे एमोरीको
म केो फलाँटको रूखहरू निजकै बसकेा िथए। ितनीहरूले एक-अकार्मा सहायता
गन ुर् भनी एउटा सम्झौतामा सही गरेका िथए। अिन ितनीले अ ामलाई पिन सहायता
गन सम्झौता सही गरे।

लतूको छुटकारा
14 जब अ ामले लतू प ाउ परेको समाचार पाए ितनले आफ्नो सम्पणूर्

प रवारलाई बोलाए। आफ्नो प रवार िभ का तीन सय अ ार जना िशिक्षत सनेाहरू
लई ितनी दानसम्म श हुरूलाई खदे ्दै गए। 15 श हुरूमािथ आ मण गनर् ितनले

आफ्नो सनेाहरूलाई राती दल दलमा भाग गरी दमीसकसको उ र िदशामा पन
होबासम्म खदेरे ितनीहरूलाई परास्त पारे। 16अ ामलेआफ्नो भितजो लतू र उसको
सम्पि , ीहरू र अरू कैदीहरू दबुै फकार्एर ल्याए।

17 कदोलार्ओमरे र ितनीिसत िमलकेा राजाहरूलाई परािजत गरेपिछ अ ाम
आफ्नो घर फक। जब ितनी घर आए सदोमका राजा ितनलाई भटे्न शाबकेो बेंसीमा
आए। यस ठाउँलाई ऐले राजाको बेंसी भिनन्छ।

मल्कीसदेके
18 शालमेका राजा पिन मल्कीसदेके रोटी र दाखरस लएर अ ामिसत भटे्न

आए। ितनी सव च्च परमे रको पजूाहारी िथए। 19 मल्कीसदेकेले अ ामलाई
आशीवार्द िदएर भनःे

“जनु परमे रले पथृ्वी र स्वर्ग बनाउन ु भयो,
सव च्च परमे रले अ ामलाई आशीवार्द िदऊन।्

20 अिन हामी सव च्च परमे रलाई धन्यवाद िदन्छौं।
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परमे रले ित ा श हुरूलाई परास्त पानर् ितमीलाई सहायता गन ुर् भयो।”

अ ामले आफूले य ु मा पाएको त्यके चीजको एक-दशांश मल्कीसदेकेलाई
िदए। 21तब सदोमका राजालेअ ामलाई भन,े “ितमीले सब चीजहरू आफ्नै िन म्त
रा सक्छौ। मलाई केवल कैद ग रएका श हुरू फकार्इ दऊे।”

22 तर अ ामले सदोमका राजालाई भन,े “म सव च्च परम भु परमे रिसत
जसले स्वगर् र पथृ्वी बनाउन ु भयो, ितज्ञा गरेको छु। 23 मलैे ितज्ञा गरेको छु कुनै
पिन चीज जो ित ो हो म लिंदन, यहाँसम्म एक टु ा धागो अथवा जु ाको िफता
पिन म लिंदन, म ितमीलाई भन्ने मौका िदिंदन, ‘अ ामलाई मलैे धनी बनाए।’
24 म मा त्यो हण गनछु जो ती जवान मािनसहरूले खाए। तर ितमीले ती
अन्य मािनसहरूको भाग ितनीहरूलाई नै िदन ु पछर्। हामीले य ु मा िजतरे ल्याएका
चीजहरू हण गर अिन त्यसबाट अनरे, एरकोल र म लेाई ितनीहरूको िहस्सा
दऊे। ितनीहरूले मलाई य ु मा सहायता गरेका िथए।”

15
अ ामलाई परमे रको करार

1यी सब कुराहरू भई सकेपिछ अ ामलाई परम भबुाट दशर्न ारा केही सदंशेहरू
आए। परम भलुे भन्नभुयो, “अ ाम ितमी नडराऊ। म ित ो ढाल हु।ँ ित ो इनाम
अत्यन्त िवशाल हुनछे।”

2 अ ामले भन,े “हे परम भु परमे र! हजरुले मलाई के िदनहुुन्छ? यस्तो
हजरुले िददंा मलाई खशुी पान केही छैन। िकन? िकनभन,े मिसत छोरा छैन। यसथर्
मरेो घरमा जन्मकेो कमारा दमीसकको एलीएजरले मरेो मतृ्य ु पछाडी मसगँ भएका
सबै सम्पि पाउनँछे।” 3 अ ामले भन,े “तपाईंले मलाई एउटा छोरा िदनभुएको
छैन, अतः मरेो घरमा जन्मकेो कमाराले मरेो जम्मै सम्पि पाउनछे।”

4 त्यसपिछ परम भलुे अ ामिसत कुरा गन ुर् भयो। परमे रले भन्नभुयो,
“ितमीसगँ भएको सम्पि त्यो कमारोले पाउदँनै। ित ो आफ्नै छोरो जन्मनछे।
अिन ित ो सम्पि को उ रािधकारी उही ित ो छोरो हुनछे।”

5 त्यसपिछ परमे रले अ ामलाई बािहर लान ु भयो र भन्नभुयो, “आकाशमा
हरे, ितमीले त्यहाँ यित धरैे ताराहरू दे छेौ गन्न ु स ै नौ। भिवष्यमा ित ा पिन त्यित
धरैे सन्तानहरू हुनछेन।्”
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6 अ ामले परमे रलाई िव ास गरे अिन परमे रले अ ामको िव ासलाई
िवचार गन ुर्भयो िक उसले वास्तवमा के गराउन चाहन्थ।े 7 परमे रले अ ामलाई
भन्नभुयो, “म उही परम भु हु ँ जसले ितमीलाई कल्दीहरूको ऊरबाट ल्यायो। मलैे
यसो गन ुर्को तात्पयर् ितमीलाई यो भिूम िदन ु हो, यो भिूम ितमीले हण गनछौ।”

8 तर अ ामले भन,े “हे परम भु मरेा मा लक, यो भिूम मलैे नै पाउनछुे भनी म
कसरी थाहा पाउन सक्छु?”

9 परमे रले अ ामलाई भन्नभुयो, “हामी एउटा करार गनछौं। एउटा तीन
वषर्को कोरली, त्यसरी नै तीन वषर् पगुकेो बा ा अिन तीन वषर् पगुकेो एउटा भडेा
ल्याऊ। अिन एउटा ढुक्कुर र एउटा परेवाको बच्चा पिन ल्याऊ।”

10 परमे रको िन म्त अ ामले यी सबै कुराहरू ल्याएर यी सबै कुराको ब ल
चढाई ती सबलाई दईु-दईु टु ा पारे। तब अ ामले त्यके आधा भागलाई अक
आधा भाग मािथ तस्याए। तर ितनले पकं्षीहरूलाई टु ा पारेनन।् 11 पिछ, ती पशकुो
मास ु खान ठूला-ठूला पकं्षीहरू उडरे आए तर अ ामले ितनीहरूलाई धपाए।

12 पिछ सयूर् अस्ताउन लाग्दा अ ामलाई सा ै िनन् ा लाग्यो। चकु झैं कालो
अन्धकारले उसलाई चारै ितरबाट घये । 13 तब परम भलुे अ ामलाई भन्नभुयो,
“तैंले यो िन य जान्न ु पछर्, ित ा सन्तानहरू िवदशेी हुनछेन,् ितनीहरू त्यस
धत मा जानछेन ् जो ितनीहरूको होइन, ितनीहरू त्यहाँ कमारा-कमारीको रूपमा
चार सय वषर्सम्म सवेा गनछन ् अिन ितनीहरूिसत धरैे खराब वहार ग रनछे।
चार सय वषर्सम्म ितनीहरूले धरैे द ु र्वहार र अन्याय सहन ु पनछ। 14 म त्यो जाित
जसले ित ा सन्तानहरूलाई कमारा-कमारी बनाए ितनीहरूको न्याय गनछु अिन जब
ितमीपिछ आउँने ित ा सन्तानहरूले त्यो दशे छोडनछेन,् ितनीहरूले आफूिसत धरैे
रा ा चीजहरू ल्याउछँन।्

15 “तर जहाँसम्म तरेो कुरा छ, त ँ मनग्गे बाँच्नछेस।् त ँ शा न्तपवूर्क मनछस ्
अिन त ँ त्यहीं गािडनछेस ्जहाँ तरेा िपता-पखुार्हरूलाई गािडएको िथयो। 16 चार
पसु्तापिछ ित ा सन्तानहरू यही दशेमा फकर आउनछेन ्र ितनीहरूले एमोरीहरूलाई
हराउनँछेन।् यहाँ ब े एमोरीहरूलाई सजाय भोग्न लगाउन म ती ित ा सन्तानहरूलाई
योगमा ल्याउनछुे। यी सब कुराहरूपिछ हुन्छ कारण ती एमोरीहरू अिहले सजाय

पाउनकुो िन म्त त्यित नरा ो भई सकेका छैनन।्”
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17जब सयूर् अस्तायो, अत्यन्तै अनं्धकार छायो। ब ल चढाई मा रएका पशहुरू
दइु-दइु टु ामा अिहलसेम्म जमीनमा लिडरहकेो िथए। त्यही समयमा ध ुवँाको मसु्लो
जसमा बल्दै गरेको ज्वाला िथयो ती मारेर टु ा पा रएको पशहुरू बीचबाट गए।

18 यस कारले त्यसै िदन परम भलुे अ ामिसत एउटा सम्झौता गन ुर् भयो अिन
भन्नभुयो, “तरेा सन्तानहरूका लािग मा म यो घरती िदनछुे। 19 ितनीहरूलाई
म िम को नदीदे ख य ू े टस महानदीसम्म केनी कदमोनी, कनज्जी, 20 िह ी,
प रज्जी, रपाई, 21 एमोरी कनानी, िगगार्शी तथा यबसूी िदनछुे। यो सम्पणूर् भिूम
िम को नदी अिन य ू े टस नदीको माझमा पछर्।”

16
हागार कमारी ी

1 साराई अ ामकी प ी िथइन,् तर ती दइु जनाको कुनै सन्तान भएन। साराईकी
एउटी कमारी िथई, जसको नाउँ हागार िथयो त्यो िम की िथई। 2 साराईले आफ्नो
लोग्नलेाई भनी, “परम भलुे मलाई कुनै सन्तान िदन ु भएन। यसथर् मरेी कमारीिसत
तपाईंले सहवास गन ुर्होस ्अिन म त्यस कमारीबाट जन्मकेो नानीलाई मरेो आफ्नै
नानी मान्नछुे।” अ ामले आफ्नी प ीको सल्लाह मान।े

3 यो घटना अ ाम कनानमा दशवषर्सम्म बसे पिछको हो। साराईले अ ामलाई
आफ्नो कमारी रा े अनमुित िदई हा लन।् (हागार साराईको िम दशेकी कमारी
िथई)

4 हागारले अ ामको गभर् धारण गरी। जब उनले चाल पाई उनले गभर् धारण गरी
ऊ घमण्डले फु लइ अिन अनभुव गरी ऊ साराई उसको मा लकनीभन्दा असल हो।
5 तर साराईले अ ामलाई भिनन,् “मरेी कमारीले मलाई घणृा गछ। यसको िन म्त
म तपाईंलाई िजम्मावार ठहराउँछु। मलैे तपाईंलाई आफ्नी कमारी िदएँ र त्यसले गभर्
धारण गरी। तब उनले आफूलाई म भन्दा असल हुँ भन्ने गछ। म चाहन्छु परम भलुे
हामी दइु बीच ठीक न्याय गरून।्”

6तर अ ामले साराईलाई भन,े “ितमी हागारकी मा लकनी हौ र ितमीले उसलाई
जे इच्छा लाग्छ त्यही गनर् सक्छौ।” यसथर् साराईले हागारलाई सजाय िदई अिन
हागार भागी।

हागारको छोरो इश्माएल
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7 परम भकुो स्वर्ग दतूले हागारलाई मरूभिूममा पानीको ोतनरे भटेे। त्यो
पानीको ोत शरू जाने बाटोिनर िथयो। 8 स्वगर्दतूले हागारलाई भन,े “हागार ितमी
साराईकी दासी हौ, ितमी िकन यहाँ छौ? ितमी कहाँ जाँदछैौ?”

हागारले भनी, “म साराईदे ख भाग्दछुै।”
9 परम भकुा स्वगर्दतूले हागारलाई भन,े “साराई ित ी मा लक्नी हुन, जाऊ

फकर अिन ितनको आज्ञा पालन गर।” 10 स्वगर्दतूले पिन भन,े “म ित ा सन्तानहरू
यित सम्म बढाउनछुे ितनीहरूलाई गन्न सिकंदनै।”

11 परम भकुा दतूले यसो पिन भन,े

“हागार अिहले ितमी गभर्वती छौ,
अिन ितमीले छोरो जन्माउने छौ।

ितमीले उसको नाउँ इश्माएल रा े छौ,
िकनभने ितमीलाई कु वहार ग रएको छ जो परम भलुे सनु्न ु भएको छ र

उहाँले ितमीलाई सहायता गन ुर् हुनछे।
12 इश्माएल स्वतन्

र जङं्गली गधा झैं हुनछे,
ऊ सबकैो िवरू मा जानछे,

अिन सबै हरू उसको िवरू मा आउनछेन।्
ऊ एउटा भिूमबाट अक भिूममा जानछे,

उनले आफ्नो आफन्तहरूको निजक पाल हाल्नछे तर ितनीहरूको िवरू मा
जानछे।”

13 परम भलुे हागारिसत कुरा गन ुर् भयो। हागारले परमे रलाई अक नाउलँे
सम्बोधन गरेर भिनन,् “तपाईं परमे र हुनहुुन्छ जसले मरेो हरेचाह गन ुर् हुन्छ।”
यसकैारण उनले भिनन,् िकनभने उनले िवचार ग रन,् “उनले साँच्चै त्यहाँ
परम भलुाई दे खन ्जसले उसको हरेचाह गन ुर् हुदै िथयो।” 14 यसलैे त्यस पानीको

ोतको नाउँ बरे-लह-ैरोइ रा खयो। त्यो ोत कादशे र बरेेदको बीचमा छ।
15 हागारले अ ामको छोरो जन्माइन अिन अ ामले छोरोको नाउँ इश्माएल

राख।े 16 इश्माएललाई हागारले जन्म िददंा अ ाम छयासी वषर् पगुकेा िथए।
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17
खतना करारको माण

1 जब अ ाम 99 वषर् पगुे परम भु ितनी साम ु कट हुनभुयो। परम भलुे
भन्नभुयो, “म सवर्श मान परमे र हु।ँ मिसत सही पथ अनशुरण गर। 2 यिद
ितमीले यसो गछ , म हामीबीच एउटा करार तयार पानछु। म ित ा सन्तानहरु

ापक सखं्यामा बढाउनछुे।”
3 तब अ ाम परमे रअिघ नतमस्तक भए र परमे रले ितनलाई भन्नभुयो।

4 “यो हा ो करारमा मरेो भाग हो। म ितमीलाई धरैे-धरैे जाित-समहूहरूको िपता
बनाउनछुे। 5 ित ो नाउँ अ ाम रहने छैन-ित ो नाउँ अ ाहाम हुनछे। म ितमीलाई
यो नाउँ राख्दछुै कारण ितमीलाई म धरैे-धरैे जाित-समहूहरुको िपता बनाउदँछुै। 6 म
ितमीलाई धरैे-धरैे सन्तानहरू िदनछुे। नयाँ रा र राजा ितमीबाट नै बिननछेन।् 7 म
ित ो र मरेो बीचमा एक करार तयार बनाउछुँ जनु करार ित ा सन्तानहरूको िन म्त
पिन हुनछे। म ित ो र ित ा सबै सन्तानहरूको परमे र रहनछुे। यो करार सधंकैो
िन म्त रही रहनछे। 8 अिन म त ँ र तरेा सन्तानहरूलाई यो भिूम िदनछुे। म तलाईं
कनानको सम्पणूर् भिूम िदनछुे जसमा त ँ अिहले िवदशेी छस।् म यो भिूम सधंकैा
लािग िददंछुै अिन तरेो परमे र हुन्छु।”

9अिन परमे रले अ ाहामलाई भन्नभुयो, “अब, यो चािहं करारको ित ो भाग
हो। अिन ित ा सन्तानहरूले यो मरेो करार पालन गनछन।् 10 तरेो र मरेो बीचको
करार यही हो अिन यो सब ित ा सन्तानहरूको िन म्त हो। सबै छोरालाई खतना
गराउन ु पछर्। 11 तरेो र मरेो िबचमा भएको करार तैंले पालन गरेको दखेाउनका
लागी छाला काट्नछेस।् 12 जब केटो आठ िदनको हुन्छ, तैंले उसको खतना गन ुर्
पछर्। तरेो घरमा ज न्मने कमाराको त्यके केटो अिन िवदशेीहरूबाट िकनकेा सबै
परुूष कमाराहरूलाई पिन खतना गन ुर् पछर्। 13 यसरी ित ो जाितमा जन्मकेो त्यके
केटाहरूको खतना भएको हुन ु पछर्। त्यके केटाहरूको खतना भएको हुन ु पछर्।
त्यके केटो जो ित ो जाित-समहूमा ज न्मन्छ र त्यके कमारा जो ित ो जाित-

समहूमा ल्याइन्छ उसको खतना ग रन ु पछर्। 14 जनु मािनसको खतना ग रंदनै,
त्यसलाई बिहस्कृत ग रन ु पछर् िकनभने यो मरेो करार हो जसलाई उनले उल्लघंन
गरेको छ।”

इसहाक- ितज्ञाका पु
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15 परमे रले अ ाहामलाई भन्नभुयो, “म साराईलाई नयाँ नाउँ िदनछुे अिन
ित ी पि साराईको नयाँ नाउँ सारा हुनछे। 16 म उसलाई आशीवार्द िदनछुे। म
उसलाई एउटा छोरा पिन िदनछुे अिन त ँ छोराको बबुा हुनछेस।् ितनी धरैे रा हरूको
आमा हुनिेछन ्अिन उबाट धरैे राजाहरू ज न्मनछेन।्”

17 परमे रलाई सम्मान दशार्उन अ ाहाम जमीनितर मखु गरी घोप्टो भए।
तर ितनले हाँस्दै आफैिसत भन,े “म एक सय वषर्को भएँ, अब म छोरा जन्माउन
स न। अिन सारा पिन नब्बे वषर्की भई र उनले नानी जन्माउन स न।”

18 तब अ ाहामले परमे रलाई भन,े “म आशा गछुर् इश्माएल जीिवत रही
तपाईंको सवेा गनछ।”

19 परमे रले भन्नभुयो, “होइन! मलैे भनी सकें ित ी प ी साराले एउटा छोरो
जन्माउनिेछन ्जसको नाउँ ितमीले इसहाक रा छेौ। म त्यो िसत करार गनछु। त्यो
करार त्यस्तो हुनछे उसका सबै सन्तानहरूिसत सधंकैो िन म्त बाँिचरहने छ।”

20 “तैंसे इश्माएलको कुरा ग रस अिन मलैे त्यो सनुें। म उसलाई आशीवार्द
िदन्छु। उसको धरैे सन्तानहरू हुनछन ्अिन ितनी बा जना महान राजकुमारहरूको
िपता हुनछेन ् र ितनको प रवारहरूबाट एउटा महान ् रा बिननछे। 21 मरेो करार
इसहाकिसत गनछु। इसहाक साराको छोरो हुनछे। त्यो छोरो अक वषर् यही समयमा
ज न्मनछे।”

22 परमे र अ ाहामिसत कुरा ग रसकेपिछ स्वगर्मा जान ु भयो। 23 परमे रले
अ ाहामलाई सबै परुूष मािनसहरूको खतना गन ुर् भनकेो हुनाले ितनले इश्माएल र
ितनको घरमा भएका सबै कमाराहरूलाई सगंै भलेा गराए। अ ाहामले बािहरबाट
िकनरे ल्याइएका कमाराहरूलाई पिन सगंै भलेा गराए। अ ाहामको घरमा भएका
सबै परुूषहरूलाई भलेा गराए अिन ितनीहरूको खतना ग रयो। अ ाहामले
ितनीहरूलाई त्यही िदन खतना गराए जनु िदन परमे रले भन्न ु भएको िथयो।

24जब खतना ग रयो अ ाहाम उनन्सय वषर्का र 25 ितनको छोरो इश्माएल ते
वषर्का िथए। 26 ितनको छोरो इश्माएल र ितनको एकै िदन खतना ग रयो। 27 त्यही
िदन अ ाहामको घरमा जन्मकेा कमाराहरू र िकनरे ल्याइएका कमाराहरूको पिन
खतना ग रयो।

18
तीनजना पाहुनाहरू
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1 पिछ फे र परम भलुे अ ाहामलाई दशर्न िदन ु भयो। अ ाहाम म केो
फलाँटको रूखको निजक बस्दै िथए। एकिदन, िदउसँो एकदमै गम को समयमा
अ ाहाम पालको ढोकामा बसकेा िथए। 2 अ ाहामले आखँा उठाएर हरेे र उनले
तीन जना परुूषहरूलाई आफ्नो अगािड उिभएको दखे।े जब ितनले ितनीहरूलाई दखेे
ितनी ितनीहरूको साम ु गए अिन नमस्कार गरे। 3अ ाहामले ितनीहरूलाई भन,े “हे
मरेा महाशय म हजरूको दासिसत केही बरे ब ु होस।् 4म तपाईंको पाउ धनुको िन म्त
पानी लएर आउँछु। तपाईंहरू रूखमिुन िव ाम गन ुर्होस।् 5 म तपाईंहरूको िन म्त
केही रोटी ल्याउनछुे र तपाईंहरूको इच्छा अनसुार खान सक्न ु हुन्छ। त्यसपिछ
तपाईंहरू आफ्नो गन्त स्थानितर स्थान गनर् सक्न ु हुन्छ।”

तीनजैनाले भन,े “यो अित नै असल कुरो हो र तपाईं जस्तो ठीक सम्झन ु हुन्छ
त्यही गन ुर्होस।्”

6 अ ाहाम लगतै पालिभ पसे र सारालाई भन,े “चाडो गरी िमिहन पीठोको
तीनवटा रोटी बनाऊ।” 7 तब फे र अ ाहाम झ ा रएर गाई-गोरूहरूको बथानितर
गई एउटा खाईलाग्दो असल बाछो ल्याएर झ ै त्यसलाई मारी भोजन बनाउन
नोकरलाई अ ाए। 8 अ ाहामले ती तीनै जनालाई मासकुो प रकार, केही दही र
दधू ट ायाए। जब ितनीहरू रूखमिुन बसरे खान लागे अ ाहाम ितनीहरूको निजक
त्यही उिभरह।े

9 ती तीनजना मािनसहरूले अ ाहामलाई सोध,े “ित ी प ी सारा कहाँ िछन?्”
अ ाहामले उ र िदए, “ितनी िभ पालमा िछन।्”
10 तब परम भलुे भन्नभुयो, “म फे र वसन्त ऋतमुा आउनछुे। त्यस समयमा

ित ी प ी साराले छोरो जन्माएकी हुनिेछन।्”
साराले पालबाट यी सब कुराहरू सिुनरहकेी िथइन।् 11 अ ाहाम र सारा िनकै

व ृ भइसकेका िथए। साराको सन्तान ज न्मने समय िबितसकेको िथयो। 12 यसथर्
उनले जे सिुनन त्यो िव ास ग रनन।् ितनी आफू एक्लै हाँिसन र भिनन,् “म र मरेा
पित दवुै व ृ भइसकेका छौं मरेो गभर्धारण गन समय िबितसकेको छ।”

13 तब परम भलुे अ ाहामलाई भन्नभुयो, “िकन सारा हाँ स्छन ् र भ न्छन ्
उमरेले गदार् ितनी गभर्धारण गनर् असमथर् भएकी िछन। 14 के परम भकुो िन म्त
केही चीज गनर् गा ो छ? होइन! जब म वसन्तमा आउनछुे अिन ित ी प ी साराले
छोरो जन्माउनिेछन।्”

15 तर साराले आफू, “नहाँसकेो कुरो भिनन।्” ितनले डराएर त्यसो भनकेी हुन।्
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तर परम भलुे भन्नभुयो, “होइन। ितमीले जे भन्यौ त्यो साँचो होइन। ितमी
साँच्चै हाँस्यौ।”

16 तब ती मािनसहरू जानका लािग तखर्रमा उठे। ितनीहरूले सदोमतफर् हरेे अिन
त्यही िदशातफर् िहडं।े अ ाहाम ितनीहरूलाई बाटो दखेाउन केही परसम्म गए।

परमे रिसत अ ाहामको अन्तर्िबन्ती
17 परम भलुे आफैं लाई भन्नभुयो, “के म अब के गनछु अ ाहामलाई भन ु?ँ

18 अ ाहाम एउटा महान र श शाली जाित बिननछेन ् अिन पथृ्वीका सबै
मािनसहरू ितनको कारणले आिशष पाउनछेन।् 19 म अ ाहामिसत रा ो सम्बन्ध
रा आएकोछु जसले गदार् उ आफ्ना नानीहरू अिन सन्तानहरूलाई सही र स्वच्छ
के हो त्यो गनर् िसकाउन सक्छ तािक ितनीलाई जे ितज्ञा गरेको छ त्यो हुन िदन्छु।”

20 तब परम भलुे भन्नभुयो, “मलैे धरैे पल्ट सनुकेोछु सदोम र गमोराका
मािनसहरू सा ै द ु छन।् 21 म त्यहाँ जान्छु अिन हछुेर् मािनसहरू जस्तो मलैे
सनुकेोछु त्यस्तै छन ्िक छैनन।् तब म पक्का जान्नछुे।”

22 तब ती मािनसहरु फक अिन सदोम तफर् िहडंन थाल।े तर अ ाहाम
परम भकुोअिघ उिभए। 23 तब अ ाहामले परम भतुफर् बढरे सोध,े “परम भ,ु के
द ु मािनसहरूलाई ध्वशं पादार् धम मािनसहरूलाई पिन ध्वशं पान ुर् हुन्छ? 24 यिद
त्यहाँ पचास धम मािनसहरू छन ्भने त्यो शहरलाई नाश गन ुर् हुन्छ? 25 साँच्ची
न,ै तपाईंले शहर न पान ुर् हुनछैेन। द ु मािनसहरूलाई सवर्नाश पादार् ती पचास जना
मािनसहरूलाई ध्वशं पान ुर् हुदँनै। यिद त्यस्तो भयो भने द ु र रा ा मािनसहरू एकै
हुन्छन दवुै वगर्ले सजाय भोग्ने छन ्िन य माण्डका न्यायिधशले जे सही छ त्यही
गन ुर्हुन्छ।”

26 तब परम भलुे भन्नभुयो, “यिद मलैे सदोममा पचास जना असल मािनसहरू
पाएँ भने म सम्पणूर् शहरलाई माफ गनछु।”

27 तब अ ाहामले भन,े “तपाईंको तलुनामा परम भु म धलूो, र खरानी बराबर
मा हु।ँ तर तपाईंलाई िवर बनाउदै म एउटा फे र गनर् पाउँ 28 के यिद पाँच
जना धम मािनसहरू हराए अिन पतैालीस जना मािनसहरू असल छन भने पिन के
ती पाँच जानले गदार् सारा शहर नाश पान ुर्हुन्छ?”

परम भलुे भन्नभुयो, “यिद मलैे पतैालीस जना धम हरू पाए भने त्यो
शहर नाश पान छैन।”
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29 अ ाहामले फे र भन,े “के यिद चालीसजना त्यहाँ असल भटेीए त्यो शहर
न पान ुर् हुन्छ?”

परम भलुे भन्नभुयो, “यिद मलैे चालीस जना हरू असल भटेे त्यो शहर
नाश पानछैन।”

30 तब अ ाहामले भन,े “परम भु दया गरी मसगं न रसाउन ु होस।् मलाई यो
जान्न िदन ु होस ् यिद त्यस शहरमा तीस जना हरू असल भटेे तपाईं के त्यो
शहर न पान ुर् हुन्छ?”

परम भलुे भननभुयो, “यिद मलैे तीस जना हरू असल भटे त्यो शहर न
पान छैन।”

31 तब अ ाहामले सोध,े “म मरेा परम भलुाई िवर पाद फे र गछुर्, यिद
बीस जना मा असल मािनसहरू भटेे के गन ुर् हुन्छ?”

परम भलुे उ र िदन ु भयो, “यिद मलैे बीस जना मा असल मािनसहरू भटेे म
त्यो शहर न पान छैन।”

32 तब अ ाहामले भन,े “परम भ,ु दया गरी मसगं न रसाउन ु होला, तर अ न्तम
पटक तपाईलाई िवर पाद फे र म रा चाहन्छु। यिद तपाईंले दश जना मा
असल मािनसहरू भटेे के गन ुर् हुन्छ?”

परम भलुे भन्नभुयो, “यिद दश जना मा पिन असल मािनसहरू भटेे म नाश
पान छैन।”

33 जब परम भलुे अ ाहामिसत कुरा ग र सक्न ु भयो अिन जान ु भयो। अिन
अ ाहाम आफ्नो घर गए।

19
लतूका पाहुनाहरू

1 साँझमा दइुजना स्वगर्दतूहरू सदोम शहरमा आए। त्यस बलेा लतू सदोमको
फाटकमा बिसरहकेा िथए। लतूले स्वगर्दतूलाई दखेरे भटे्न गए। तब लतूले
ितनीहरूको सामनु्ने िनहुरेर दण्डवत ् गरे। 2 ितनले भन,े “महाशय, कृपा गरी
तपाईंहरूको दासको घरमा गई हात पाऊ धोई रात त्यही िबताउन ु होस ् र िबहान
चाँडै उठी आफ्नो स्थानको लािग बाटोतफर् स्थान गन ुर् होस।्”

ती स्वगर्दतूहरूले भन,े “अह ँ हामी बाटोमै रात िबताउनछेौं।”
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3 तर लतूले ितनीहरूलाई आफ्नो घर लजैान अत्यन्तै िबन्ती गरे, यसथर्
स्वगर्दतूहरू लतूको घरमा गए। तब लतूले स्वगर्दतूहरूको िन म्त खाना तयार गरे
अिन खमीर नहालकेो रोटी बनाए र ितनीहरूले खाए।

4 ितनीहरू सु जानअुिध सदोम शहरका सबै मािनसहरू आएर लतूको घर घरेे।
5 ितनीहरूले उनलाई बोलाए अिन भन,े “राती ित ो घरमा आएका दइु मािनसहरू
कहाँ छन?् ितनीहरूलाई बािहर हामी भएकोमा ल्याऊ जसले गदार् ितनीहरूिसत
हामी सभंोग गनर् चाहन्छौं।”

6 तब लतू बािहर िनस्केर घरको ढोका लगाए। 7 त्यसपिछ उनले भन,े “हे
मरेा साथीहरू, कृपा गरी ितनीहरूिसत नरा ो वहार नगर। 8 सनु, कुनै परुूषिसत
सहवास नगरेका मरेो दइु जना छोरीहरू छन।् म ितमीहरूलाई स ु म्पिदनछुे र आफ्नो
इच्छा अनसुार जे गनर् मन लाग्छ ितनीहरूिसत गर। तर यी मािनसहरू जो मरेो घरमा
आएका छन ्ितनीहरूलाई केही नगर, ितनीहरूको रक्षा मलैे गन ुर् नै पछर्।”

9घरेेका मािनसहरूले भन,े “हामीलाई बाटो दऊे! हा ो बाटोबाट पर सर।” तब
सदोमका ती मािनसहरूले भन,े “यी मािनस हा ो शहरमा पाहुना भएर आएका हुन ्
अिन अिहले हा ो न्यायाधीश यी को हुन? अब हामी ितमीिसत ितनीहरूिसत भन्दा
अिश वहार गन छौं।” त्यो भीडले लतूमािथ एकसाथ घचटेेर ढोका भत्काएर
खोल्ने चे ा गरे।

10 तब ती िभ भएका मािनसहरूले ढोका उघारे र लतूलाई िभ ताने र ढोका
थनु।े 11 त्यसपिछ ितनीहरूले ती बािहर घर घरेेर ब े सबै बढूा-जवानहरूलाई अन्धा
बनाइ िदए। तब ितनीहरूले ढोका खोल्न असमथर् भए।

सदोमबाट भागे
12 तब ती िभ भएका दइुजना मािनसहरूले लतूलाई भन,े “ित ो घरमा अरू

कोही मािनसहरू छन?् ित ा ज्वाँईहरू, छोरा-छोरीहरू अिन जो पिन यस शहरमा
छन ्भने ितनीहरूलाई शहर छोडन ु भनीदऊे, 13शहर छोड, िकनभने हामी यसलाई
नाश गनर् लागकेा छौं। परम भलुाई यो थाह भएकोछ यो शहर द ु हरूले भ रएको
छ अिन उहाँले हामीलाई यो शहर नाश गनर् पठाउन ु भएको छ।”

14 तब लतू बािहर गए अिन आफ्नो ज्वाँईहरूलाई भन,े “उठ अिन यो शहर
छोिडदऊे िकनभने परम भलुे यस शहरलाई न पान ुर् हुदँछै।” तर उसका ज्वाँईहरूले
सोचे उनी ठ ा ग ररहकेा छन।्
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15 अक िबहानै उज्यालो हुन लाग्दा ती स्वगर्दतूहरूले लतूलाई चाँडो गनर्
लगाए। ितनीहरूले भन,े “हरे, यो शहरलाई दण्ड िदइन्छ। यसथर् ित ी प ी अिन
छोरीहरू जो यहाँ छन ्ितनीहरूलाई लएर शहरबािहर जाऊ। यसो गरे ितमीहरू यो
शहरिसतै न हुने छैनौ।”

16 तर लतूले शहर छोड्न आनाकानी गरे। उनी दोमनमा परे। यसथर् दइुजना
स्वगर्दतूले उनलाई, उनकी प ी र छोरीहरूलाई आफ्नो हातले समाते अिन
उनीहरूलाई सरुािक्षत ठाउँमा लग।े परम भु लतू अिन उनको प रवार ित दयाल ु
हुनहुुन्थ्यो। 17 यसथर् ती दइु स्वगर्दतूहरुले लतू र उनको प रवारलाई शहरदे ख
बािहर पयुार्ए। ितनीहरू शहरबािहर आएपिछ एकजना स्वगर्दतूले भन,े “अब
ितमीहरूले शहरितर फकेरर् नहने ुर्, जीवन सरुक्षाको िन म्त भाग, अिन कुनै ठाउँमा
पिन नथािमन ु बेंसीमा कतै पिन नअिडन।ु जबसम्म पवर्तमा पगु्दनैौ ितमीहरू भाग
यिद थािमयौ भने ितमीहरू शहरिसतै न हुनछेौ।”

18 तर लतूले ती दईु स्वगर्दतूहरुलाई भन,े “महाशयहरू हो, यित टाडासम्म
भाग्न मलाई कर नलगाउन ु होस।् 19 म तपाईंको दास ित तपाईंहरू मरेो बचाऊको
िन म्त अत्यन्तै दयाल ु हुनहुुन्छ। तर म यहाँद े ख पवर्तसम्म भागरे जान स न।
यिद म अत्यन्तै िढलो भएर पवर्तमा पगु्न ु नसकेर केही हुन ु गएँ भन?े म मन छु।
20 हने ुर्होस!् यस ठाउँको निजकै एउटा एकदमै सानो शहर छ र मलाई त्यहाँसम्म
मा जान ु िदनहुोस।् म त्यस शहरसम्म भाग्न ु सक्छु र सरुिक्षत रहन्छु।”

21 स्वगर्दतूले लतूलाई भन,े “हरे, म ितमीलाई त्यसो गन ुर् िदनछुे। म त्यो
शहरलाई नाश पािदर्न। 22 तर त्यहाँ िछटो पगु। ितमीहरू त्यस शहर नपगुञु्जलेसम्म
म सदोम नाश पानर् स न।” (सानो शहर हुनाले यसको नाउँ सोअर हो।)

सदोम र गमोराको िवनाश
23 घाम झलु्कँदै गदार् लतू सोअर शहरिभ पस्दै िथए। 24 त्यित बलेै परम भलुे

सदोम र गमोरालाई न गनर् शरुू गन ुर् भयो। परम भलुे आकाशबाट आगो र जल्दै
गरेको गन्धक त्यहाँ खसाल्न ु भयो। 25यसरी परम भलुे ती शहरहरू न पान ुर् भयो।
परम भलुे समस्त बेंसी उि दहरू र मािनसहरू सबै न पान ुर्भयो।

26जब ितनीहरू भाग्दै िथए, लतूकी प ीले पछाडी फकर शहरलाई हे रन।् जब
उनले फकर हे रन ितनी ननूको थु ोमा प रणत भइन।्
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27 त्यसै िदन िबहानै अ ाहाम त्यस ठाउँमा गए जहाँ ितनी परम भकुो सामनु्ने
उिभएका िथए। 28 अ ाहामले सदोम र गमोरा शहरहरूतफर् नजर डुलाएर त्यस
बेंसीको सम्पणूर् भिूमलाई हरेे। त्यो ान्तबाट धवूाँको मसु्लो गइरहकेो ितनले दखेे
अिन त्यो ितनलाई भयकंर आगोबाट िन स्कएको धवूाँ जस्तो लाग्यो।

29 त्यस बेंसीको शहरहरूलाई परमे रले नाश पान ुर् भयो। तर परमे रले जब
यस्तो गन ुर् भयो उहाँले अ ाहामलाई सम्झन ु भयो र ितनको भितजोलाई बचाउनँ ु
भयो। लतू बेंसीको शहरहरूमा बसो-बास गदर्िथए तर शहरहरू न पान ुर्अिघ
परमे रले त्यहाँबाट बािहर भगाउन ु भयो।

लतू अिन ितनका छोरीहरू
30लतू सोअरमा ब डराए र आफ्नी दवुै छोरीहरू लएर पवर्तको ओडारमा ब

गए। 31 एक िदन उनका जठेी छोरीले आफ्नो बिहनीलाई भनी, “ससंारमा कही
पिन परुूष र ीहरू िववाह गरेर आफ्नो सन्तान उत्पन्न गछर्न। तर हा ा िपता ब ृ भई
सकेका छन ्अिन यहाँ व रप र हामीलाई सन्तान उत्पन्न गनर्का लािग समथर्न गन
कोही छैन। 32 यसथर् हामीले हा ो िपतालाई दाखरस िपयाएर मताऊँ र ितनीिसत
सम्बन्ध गरौं। यसरी हा ो प रवारलाई जीिवत रा आफ्नो िपतालाई योग गनर्
सक्छौ।”

33 त्यस रात यी दइु िददी-बिहनीहरूले आफ्नो िपतालाई म िदएर परूा मताए।
तब िददी चाँिह आफ्नो िपताको ओ ानमा गई अिन उनीिसत सहवास गरी। लतू
यित मातकेा िथए कित बलेा छोरी आई र गई उनलाई थाहा भएन।

34अक िदन िददीले आफ्नी बिहनीलाई भिनन,् “िहजो राती, म हा ा िपतािसत
सतुें। आज राती, फे र उनलाई मताऊँ अिन ितमी उनको ओ ानमा जान सक्छौ
अिन उनीिसत शारी रक सम्पर्क रा सक्छौ। यस कार हामी आफ्नो प रवारलाई
िनःसन्तान हुनबाट बचाउन सक्छौं।” 35 त्यस राती ती दइु बिहनीहरूले आफ्नो
िपतालाई दाखरस िपयाएर मताए अिन सानी चाँिह छोरी उनको ओ ानमा गई र
सहवास गरी। तर फे र लतू यित सा ो मातकेा िथए कित बलेा को केटी उनको
ओ ानमा स ु आई अिन उठेर गई उनलाई प ै भएन।

36 लतूका दबुै छोरीहरू गभर्वती भए अिन ितनीहरूका िपता ितनीहरूको
नानीहरूका िपता िथए। 37जठेी छोरीले छोरो जन्माई र उसको नाउँ मोआब राखी।
मोआब आजका सबै मोआबी मािनसहरूको िपता हुन।् 38 सानी छोरीले पिन छोरो
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जन्माई र उसको नाउँ बनेअमी राखी। बनेअमी आजका सबै अम्मोनी मािनसहरूका
िपता हुन।्

20
अ ाहाम गरार ितर जान्छन ्

1 अ ाहाम त्यस ठाउँ छाडी नगेबे गए। अिन ितनी गरार शहरमा बस।े यो शहर
कादशे र शरूको िबचमा पछर्। 2जब अ ाहाम गरार गए, ितनले मािनसहरूलाई भने
सारा ितनकी बिहनी हुन।् गरारका राजा अबीमलेकेले यो सनुे अिन सारालाई प ी
बनाउन ु आफ्ना सवेकहरूलाई लन पठाए। 3 तर एक रात परमे र उनको सपनामा
आउन ु भयो अिन भन्नभुयो, “हरे, त ँ मरे जस्तै नै छस ् िकनभने जनु ीलाई तैंले
प ी बनाएको छस ्ितनको पिहले िववाह भएको हो।”

4 तर अबीमलेके अझ सारािसत सतुकेा िथएनन।् यसथर् अबीमलेकेले भन,े “हे
परम भ,ु म दोषी छैन। के तपाईंले एक िनद ष लाई मान ुर्हुन्छ? 5 अ ाहाम
आफैले मलाई भन,े ‘ती ी उनकी बिहनी हुन’् अिन ीले पिन भिनन,् ‘त्यो मािनस
ितनको दाज्य ु हुन।्’ यस कारण म पणूर्तः िनद ष छु अिन जे मलैे गरें म दोषी हुने
छैन।”

6 त्यसपिछ परमे रले अबीमलेकेलाई सपनामा भन्नभुयो, “हो, म जान्दछु
ितमी िनद ष छौ। अिन म यो पिन जान्दछु ितमीलाई थाहा िथएन ितमी के ग ररहकेा
िथयौ। ितमीलाई मलैे बचाएँ। मलैे ितमीलाई मरेो िवरू पाप गनर् िदइन। त्यो म नै
हु ँ जसले ितमीलाई त्यस ीिसत सु े अनमुित िदयो। 7 यसथर् अ ाहामलाई उसकी
प ी फकार्इ दऊे। अ ाहाम एक अगमव ा हुन।् उनले ित ो िन म्त ाथर्ना गनछन ्
र ितमी जीिवत रहनछेौ। तर यिद ितमीले अ ाहामलाई सारा फकार्एनौ भने म ितज्ञा
गछुर् ितमी मनछौ। अिन ित ा सबै प रवार ितमीिसतै मनछन।्”

8 यसथर् भो लपल्ट एकािबहानै अबीमलेकेले आफ्ना सबै सवेकहरूलाई बोलाए
अिन ितनीहरूलाई आफ्नो सपनाको िवषयमा बताए। उनका सवेकहरू सा नैै
भयभीत भए। 9 त्यसपिछ अबीमलेकेले अ ाहामलाई बोलाएर भन,े “ितमीले हा ो
िन म्त िकन यस्तो गरेका छौ? मलैे ितमीलाई के अिन गरेको िथएँ? ितमीले मरेो
राज्यमा िनकै क ल्यायौ? ितमीले मिसत यस्तो नगर्न ु पन िथयो। 10 ितमी िकन
डराएका हौ? र िकन मिसत ितमीले यस्तो वहार गय ?”
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11 तब अ ाहामले भन,े “म डराएको िथएँ। मलैे सोचे यस भिूममा कसलैे पिन
परमे रको डर मान्दनै होला यसथर् मलैे सोचें ितमीहरूले सारालाई पाउनका िन म्त
मलाई मान छौ। 12 त्यसमािथ, सारा मरेो बिहनी पिन हुन।् ितनी मरेा िपताकी
छोरी हुन ु तर मरेी आमाकी होइनन।् 13 परमे रले मलाई िपताको घरबाट टाडो
पठाउन ु भयो। उहाँले मलाई धरै अञं्चलहरूमा मण गराउन ु भयो। यही कारणले
मलैे सारालाई भन,े ‘यसरी नै ितमीले मलाई यो दया गनर् सक्छौ मािनसहरूलाई ितमी
मरेी बिहनी हौ भन्न।ु’ ”

14 तब अबीमलेकेले बझुे के भएको िथयो। यसकारण उनले सारा अ ाहामलाई
फकार्इ िदए। अबीमलेकेले अ ाहामलाई भडेा, बा ा गाई-गोरू तथा कमारा-
कमारीहरू पिन िदए। 15 अबीमलेकेले भन,े “यो मरेो दशे हो। ित ो व रप र हरे,
ितमी जहाँ इच्छा गछ त्यही ब सक्छौ।”

16 सारालाई अबीमलेकेले भन,े “मलैे ित ो दाज्य ू अ ाहामलाई एक हजार
चाँदीको टु ाहरू िदएकोछु। मलैे यो दखेाउन िदएको हु ँ जो घट्ना भयो त्यसको
िन म्त म सा ै नै दःुखी छु। त्यकेले जाननू ् ितमीले कुनै भलू गरेकी छैनौ।”

17 त्यसपिछ अ ाहामले परम भलुाई ाथर्ना गरे, अिन परमे रले अबीमलेके,
उसकी प ी अिन उनकी कमारीहरू सबलैाई स्वास्थ्य पान ुर् भयो। 18 िकनभने
परम भलुे अ ाहमकी प ी सारािसत भएको घटनाले अबीमलेकेको घरमा भएका
जम्मै मिहलाहरूको गभर् बन्द गराएर ितनीहरूलाई सन्तान उत्पन्न गनर् अयोग्य
बनाइएको िथयो।

21
अन्तमा साराको िन म्त एउटा बालक

1 परम भलुे सारालाई दया गन ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो। परम भुआफ्नो ितज्ञा
अनसुार सारा ित दयाल ु हुनभुयो। 2सारा गभर्वती भइन अिन ितनले ब ृ ाअवस्थामा
अ ाहामको िन म्त एउटा छोरा जन्माइन।् ठीक समयमा परमे रले जे वचन िदन ु
भएको िथयो त्यो परुा भयो। 3 साराले ितनको िन म्त एउटा छोरो जन्माएकी िथइन ्
उसको नाउँ अ ाहामले इसहाक राख।े 4 परमे रको आज्ञा अनसुार त्यो बालक
आठ िदनको हुदँा अ ाहामले उसको खतना गराए।

5 अ ाहाम एक सय वषर् पगु्दा उसको छोरो इसहाक ज न्मयो। 6 अिन साराले
भिनन,् “परमे रले मरेो िन म्त हाँसो ल्याउन ु भएको छ, त्यके मािनस जसले यो
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सनु्छ मसगँ हाँ छे। 7 कसलैे पिन त्यो सोचकेो िथएन अ ाहामको बढुसेकालमा
साराले ितनलाई एउटा छोरो जन्माउनिेछन।् तर मलैे बढूो अ ाहामको िन म्त छोरो
जन्माइ िदएँ।”

घरैमा क
8 इसहाक लगातर बढी र ो र चाँडै खिँदलो खाना खान शरुू गन भयो।

यसथर् अ ाहामले एउटा ठूलो भोज खवुाए। 9 एकजना िम की कमारी हागारले
अ ाहामको पिहलो छोरो जन्माएकी िथइन।् सारा िदक्क भइन जब उनले हागारको
छोरािसत आफ्नो छोरा इसहाकलाई खले्दै गरेको दे खन।् 10 साराले अ ाहामलाई
भनी, “त्यो कमारी ी र उसको छोरोलाई खिेद िदन ु होस,् ितनीहरूलाई टाढा
पठाउन ु पछर्। जब हामी मछ हामीसगँ जे छ हा ो छोरो इसहाकले पाउनछे। म
चाँहिदन कमारी ीको छोरो हा ा छोरो इसहाकको अशंको हकदार होस।्”

11 यसले अ ाहामलाई अत्यन्तै दःुखी बनायो र ितनी आफ्नो छोरा इश्माएलको
िन म्त िच न्तत भए। 12 तर परमे रले अ ाहामलाई भन्नभुयो, “त्यो केटा र
कमारी ीको िवषयमा ितमी िचन्ता नगर। जे सारालेचाहन्छे त्यही गर, इसहाक मा
ित ो उ रािधकारी हुनछे। 13 तर म ित ो कमारी ीको छोरालाई पिन आशीवार्द
िदनछुे। उ पिन ित ो प ु हो र उनले पिन आफ्नो प रवारबाट एउटा िवशाल रा
बनाउने छ।”

14 अक िदन िबहानै अ ाहामले केही खाने कुरा र पानी ल्याए र हागारलाई
िदए। हागारले ती कुराहरू लई अिन आफ्नो छोरा लएर िहडंी। हागारले त्यो ठाउँ
छोडी अिन बशेबाको मरूभिूममा यता उता घमुी िहडं्न था लन।्

15 केही समयपिछ मशकको पानी िस यो र िपउने पानी पिन िथएन। यसथर्
उनलेआफ्नो छोरोलाई पो ोमिुन रा खन।् 16तब ितनी गइन अ्िन आफ्नो छोरादे ख
केही पर बिसन।् ितनले आफैलाई यस्तो भिनन,् म मरेो छोरालाई ितखार्ले मद गरेको
दे चाहन्न। आफ्नो छोराको मतृ्य ुशोक सही नसक्न ु हुनवेाला िथयो, ितनी आफ्नो
छोराको लािग नरा ो घतले रून था लन।्

17 परमे रले हागारको छोरो रोएको सनु्न ु भयो। अिन स्वर्गबाट परमे रका
स्वगर्दतू हागार कहाँ आए। उनले सोध,े “हागार ितमीलाई के क छ? परमे रले
बालक रोएको सनु्नभुयो। 18 जाऊ, अिन बालकलाई सहायता गर उसको हात
समात अिन सग-ँसगंै िहडंाऊ। म उसलाई धरैे धरैे मािनसहरूको िपता बनाउनछुे।”
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19 परमे रले हागारको आखँा यसरी उघारी िदन ु भयो उनले एउटा पानीको
कूवा दे खन।् यसथर् पानीको कूवामा ितनी गइन ्अिन पानीको मशक पिहले भ रन ्
त्यपिछ छोरोलाई पानी िपउन िदइन।्

20 जबसम्म हागारको छोरो ठूलो भएन परमे र ऊसगं नै रहन ु भयो। इश्माएल
मरूभिूममा नै बस्यो र त्यहाँ एक िशकारी भयो। उनले तीर चलाउन रा री िसकेको
िथयो। 21 उसको आमाले िम दशेबाट उसको िन म्त एउटी दलुही ल्याई िदइन।्
इश्माएल पारान मरूभिूममा बसो-बास गनर् थाल्यो।

अबीमलेकेिसत अ ाहामको स न्ध
22 त्यही समय अबीमलेके र उसको सनेापितले अ ाहामिसत कुरा गरे।

ितनीहरूले अ ाहामलाई भन,े “ितमी जे पिन गछ परमे रले ितमीलाई सघाउन ु
हुन्छ। 23 यसथर् परमे रको नाउमँा मलाई वचन दऊे ितमी म र मरेा नानीहरूिसत
रा ो वहार गनछौ। वचन दऊे ितमी, म अिन धत ित जहाँ ितमी बािहरको
मािनस जस्तो भएर बसकेा छौ दयाल ु हुने छौ। कसम ्पिन खाऊ ितमी म ित दयाल ु
हुने छौ जस्तो म ितमी ित छु।”

24 अ ाहामले भन,े “म शपथ िदन्छु ितमीले मिसत जस्तो वहार गरेका
छौ त्यही वहार म पिन ितमीिसत गनछु।” 25 तब अ ाहामले अबीमलेकेिसत
ना लश गरे। उनले ना लश गरे कारण अबीमलेकेका नोकरहरूले एउटा पानीको
कूवा खोसकेा िथए।

26 तर अबीमलेकेले भन,े “म जा न्दन कसले यस्तो काम गय , ितमीले यस
िवषयमा मलाई भनकेा िथएनौ, न मलैे आज भन्दा पिहला नै थाहा पाएँ।”

27 यसकारण अ ाहाम र अबीमलेकेले एउटा सम्झौता गरे। यस सम्झौताको
िचन्ह स्वरूप अ ाहामले अबीमलेकेलाई केही भडेाहरू र गाई वस्तहुरू िदए।
28 अ ाहामले सातवटा पाठी अबीमलेकेअिघ रा ख िदए।

29 अबीमलेकेले अ ाहामलाई सोध,े “ितमीले यी सातओटा पाठीहरू चाँिह
िकन अलग्गै राखकेा छौ?”

30 अ ाहामले भन,े “जब ितमीले मबाट यी सातवटा पाठीहरू लन्छौ तब यो
माण हुन्छ त्यो कूवा मलैे खनाएको हो।”
31 यसकारण यस घटनापिछ त्यस कूवाको नाउँ बशबा भयो। ितनीहरूले यस

कूवाको नाउँ यस्तो राखे िकन भने यस भिूममा जहाँ ितनीहरूले एक अकार्लाई वचन
िदएका िथए।
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32 यस कारले अ ाहाम र अबीमलेकेले बशबामा सम्झौता गरेका िथए।
त्यसपिछ अबीमलेके अिन उनको सनेापित प लश्तीहरूको दशेितर फिकर् ए।

33अ ाहामले बशबामा एक िवशषे रूख रोप।े त्यस भिूममा अ ाहामले परम भु
परमे र जो सधं ै जीिवत हुनहुुन्छ उहाँिसत ाथर्ना गरे। 34अिन अ ाहाम बािहरको
मािनस जस्तो भएर धरैे वषर्सम्म प लश्तीहरूको दशेमा बस।े

22
अ ाहाम, तरेो छोरोलाई मार

1 ती कुराहरू भइसकेपिछ परमे रले अ ाहामको जाँच लने िनणर्य लन ु भयो।
परमे रले ितनलाई भन्नभुयो, “अ ाहाम!”

अिन अ ाहामले भन,े “हजरु!”
2 तब परमे रले भन्नभुयो, “मोरीयाह भिूममा ित ो छोरोलाई लजैाऊ।

मोरीयामा मरेो िन म्त ब लदान स्वरूप ित ो छोरो ब ल दऊे। ित ो छोरो चाँिह
इसहाक हुन ु पछर् ित ो एउटा छोरा जनु छोरालाई ितमी बढी माया गछ । त्यहाँको
कुनै एउटा पवर्तमा ित ो छोरोलाई होमब ल चढाऊ। कुन चाँिह पवर्तमा ब लदान
चढाउन ु पछर् त्यो म बताउनछुे।”

3 िबहान अ ाहाम उठे अिन गधामा लगाम कस।े अ ाहामले आफूसगं छोरो
इसहाक र दइु जना नोकरहरू पिन लग।े ितनले ब लको िन म्त दाउरा काटे
अिन परमे रले बताउन ु भएको ठाउँमा गए। 4 तीन िदनसम्म या ा गरेपिछ
अ ाहामले मािथितर हरेे अिन ितनीहरू जान ु पन ठाउँ दखे।े 5 त्यसपिछ अ ाहामले
कमाराहरूलाई भन,े “गधािसत यही पखर्। म छोरोिसत त्यस ठाउँमा जानछुे, अिन
उपासना गनछौ। अिन केही बरेपिछ ितमीहरू भएको ठाउँमा हामी फकर् न्छौ।”

6 अ ाहामले होमब लको िन म्त दाउरा उठाएर छोरोको काँधमा रा ख िदए।
ितनले एउटा िवशषे काट्ने हितयार र आगो पिन लग।े त्यसपिछ अ ाहाम र ितनको
छोरो आराधना ग रने ठाउँमा गए।

7 इसहाकले आफ्नो िपता अ ाहामलाई सोध ्यो, “बबुा!”
अ ाहामले उ र िदए, “भन, छोरा।”
इसहाकले भन,े “म दाउरा र आगो दखे्छु तर होम ब लको िन म्त िदन ु पन

थमुाचाँिह कहाँ छ?”
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8 अ ाहामले उ र िदयो, “छोरो परमे र आफैले ब लदानको िन म्त थमुा
बन्दोबस्त ग रिदन ु हुदँछै।”

यसरी अ ाहाम र ितनको छोरो इसहाकसगँै ब लिदने ठाउँमा पगु।े 9 ितनीहरू
त्यही िनिदर् जग्गामा पगुे जहाँ परमे रले अ ाउन ु भएको िथयो। त्यहाँ अ ाहामले
वदेी बनाए अिन त्यसपिछ वदेी मािथ दाउरा राखरे आफ्नो छोरोलाई बाँधी वदेीमािथ
रा खएको दाउरामािथ राख।े 10 तब ितनले काट्ने हितयार लएर इसहाकलाई मानर्
तत्पर भए।

11 तर अ ाहामलाई परम भकुा स्वगर्दतूले बाधा िदए। स्वर्गबाट स्वगर्दतूले
बोलाए अिन भन,े “अ ाहाम, अ ाहाम!”

अ ाहामले उ र िदए, “हजरू।”
12 स्वगर्दतूले भन,े “ित ो छोरोलाई नमार। उसलाई कुनै कारको चोट पिन

नलागोस।् मलैे साँच्चै नै थाहा पाएँ ितमीले परमे रलाई सम्मान गछ अिन उहाँको
आज्ञा पालन गछ । ितमीले आफ्नो एक मा छोरोलाई मरेो िन म्त मानर् तयार भएको
पिन मलैे दखेें।”

13 तब अ ाहामले त्यहाँ एउटा थमुा दखे।े त्यो भडेाको पाठाको सींङ पो ामा
अडिकएको िथयो। यसथर् अ ाहामले त्यो थमुालाई मारे अिन आफ्नो छोराको
ब लको स ामा त्यसलाई परमे रको ब लदानको रूपमा चढाए। 14 यसकारण
अ ाहामले त्यस ठाउँको नाउ,ँ “यहोवा ियरे” राख।े आज पिन मािनसहरूलेभन्छन,
“यस पवर्तमािथ परम भलुाई दे खन सिकन्छ।”

15 परम भकुा स्वगर्दतूले दो ो पल्ट अ ाहामलाई बोलाए। 16 ती स्वगर्दतूले
भन,े “ितमीले मरेो िन म्त आफ्नो छोरो मानर् तत्पर िथयौ, यसथर् ितमीले यस्तो गरेको
हुनाले म यो ितज्ञा गछुर्। 17म ितमीलाई साँचो रूपले आशीवार्द िदन्छु। म ितमीलाई
आकाशका ताराहरू भन्दा धरैे सन्तान िदन्छु। ित ा मािनसहरू समु को िकनारमा
भएको बालवुाको कणभन्दा पिन वशेी हुनछेन।् अिन ती ित ा मािनसहरू आफ्ना
आफ्नो श हुरूका शहरहरू िजतरे ब छेन।् 18 अिन ित ा सन्तानहरूले ससंारका
सबै रा हरूले आफ्ना िन म्त आशीवार्दको रूपमा पाउनछेन।् म यसै गनछु िकनभने
ितमीले मरेा आज्ञाहरू मानकेाछौ।”

19 त्यसपिछ अ ाहाम आफ्नो नोकरहरू भएको ठाउँमा गए। ितनीहरू सबै बशबा
फक अिन अ ाहाम त्यहाँ धरैे समयसम्म बस।े

20 तब अ ाहामले खबर पाए, “उनको भाइ नाहोर र उनकी स्वा ी िमल्कािसत
पिन नानीहरू िथए। 21 ितनीहरूको जठेो छोराको नाउँ ऊज, मािहलो छोराको नाउँ
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बजू र साइलोको नाउँ कमएूल िथयो। कमएूल आरामका िपता हुन।् 22 तब त्यहाँ
केसदे, हजो, िपलदाश, ियदलाप र बतएूल िथए।” 23 बतएूल रबकेाको िपता
िथए। िमल्काह यी आठजना छोराहरूकी आमा िथइन,् अिन नाहोर िपता िथए।
नाहोर अ ाहामको भाइ िथए। 24 नाहोरको उसकी नोकन रूमबाट पिन अन्य चार
छोराहरू िथए, ती छोराहरू तबेह, गहम, तहस र माका िथए।

23
साराको मतृ्य ु

1 सारा एक सय स ाईस वषर्सम्म बाँिचन।् 2 अिन कनान दशेको िकयर्तअबार्
(हे ोन) शहरमा म रन।् अ ाहाम आफ्नी प ीको मतृ्यमुा दःुखी भए अिन उनको
िन म्त रोए। 3 त्यसपिछ अ ाहामले आफ्नी मरेकी स्वा ीलाई छोडरे िह ी
मािनसहरूिसत कुरा गनर् गए। 4 उनले भन,े “म यस दशेको बािसन्दा होइन। यहाँ
त म केवल या ी हु ँ यसथर् मरेी प ीको लाश गाडनकुो िन म्त कही जग्गा छैन, म
अ लकित जग्गा चाहन्छु म त्यो लाश गाडन सकँू।”

5 ती िह ी मािनसहरूले अ ाहामलाई उ र िदए, 6 “महाशय सनु्न ु होस,् तपाईं
हामीहरूमाझ परमे रका एकजना मािनस हुनहुुन्छ यसथर् हा ो िचहान घारीमा तपाईं
जहाँ मन पराउन ु हुन्छ त्यहाँ िफ ी नगरी आफ्नो प ीको लाश गाड्न सक्न ु हुन्छ।
तपाईंकी प ीको लाश गाडन यहाँ हामी मध्ये कसलैे पिन बाधा िदन स ै नौ।”

7अ ाहाम उठे अिन मािनसहरूको सामनु्ने िशर िनहुराए। 8 ितनले ितनीहरूलाई
भन,े “यिद तपाईंहरू साँच्चै मरेी प ीको लाश गाड्नको िन स्त सहायता गन ुर् हुन्छ
भने मरेो कुरा सनु्न ु होस ्र सोअरको छोरो ए ोनिसत मरेो िन म्त कुरा ग रिदन ु होस।्
9उसलाई भन्न ु होस ्उसको खतेको आ खरमा मक्पलेाको ओडार छ र उनले मलाई
त्यो मरेो दाममा िचहान बनाउन िदयोस।्”

10 ए ोन ितनीहरू कै बीचमा िथयो। उनले अ ाहामलाई उ र िदयो।
11 “होइन, महाशय। म तपाईंलाई जमीन िदनछुे। यी सब मािनसहरूकोअिघ म
तपाईंलाई ओडार िदनछुे जसको फलस्वरूप तपाईंले त्यस जग्गामा आफ्नी प ीको
लाश गाड्न सक्न ु हुन्छ।”

12 तब अ ाहामले िह ी मािनसहरूको अिघ िशर िनहुराए। 13 ती सबै
मािनसहरूको सम्मखु अ ाहामले ए ोनिसत भन,े “तर म त खतेको परैु मोल िदन
चाहन्छु। मलैे िदएको दाम स्वीकार गन ुर् होस।् म मरेा मनहरूलाई त्यहाँ गाड्छु।”
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14 ए ोनले अ ाहामलाई उ र िदयो, 15“हे महाशय मरेो कुरा सनु्न ु होस।् त्यस
जग्गाको दाम त चार सय चाँदीको शकेेल हुन सक्छ जो तपाईं र मरेो िन म्त यो कुनै
ठूलो कुरा होइन। तपाईंले आफ्नी प ीको मतृ दहे त्यहाँ गाड्न ु होस।्”

16अ ाहामले ए ोनको कुरा माने अिन िह ी मािनसहरूको सामनु्ने ितनले चार
सय िसक्का चाँदी तौलीएर जमीनको धन्धा गन ापारीको हातमा थमाई िदए।

17-18 यसरी ए ोनको खतेको मा लक ब द्लएर अ ाहाम बिनए। त्यो जग्गा
म केो पवूर् मक्पलेामा िथयो र त्यसिभ भएका ओडार र रूखहरू िथए। शहरका सबै
मािनसहरू जो शहरको फाटकमा भलेा भएका िथए, ितनीहरूले ए ोन र अ ाहाम
बीच भएको सौदा दखे।े 19तब अ ाहामले उनकी प ीको मतृ शरीरलाई मक्पलेाको
चउरमा कनान दशेको हे ोन (म )े को छेऊमा गफुामा गाड।े 20 अ ाहामले त्यो
जमीन र ओडार िह ी मािनसहरूको अिघ िकने अिन त्यो ितनको कान ्नी रूपले
भयो अिन ितनले त्यो जमीन िचहान घारीको िन म्त योग गरे।

24
इसहाककी प ी

1 अ ाहाम दीघर् जीवन बाँचे अिन अत्यन्तै व ृ ा भएका िथए र त्यो समय भ र
ितनले गरेका त्यके कुरालाई परम भलुे आशीवार्द िदन ु भयो। 2 अ ाहामको
सबभन्दा परुानो अिन मखु सवेक ितनको त्यके चीजको िजम्मवेार िथयो।
अ ाहामले उसलाई आफू भएको ठाउँमा बोलाए अिन भन,े “तरेो हात मरेो ित ामिुन
राख। 3 अब म चाहन्छु तैंस े मलाई एउटा वचन द।े पथृ्वी अिन स्वगर्का परम भु
परमे रको अिघ तैंले मलाई वचन दे कनान दशेकी कुनै पिन कन्यािसत मरेो
छोरोको िववाह हुन िदने छैनस।् हामी ितनीहरूको वीचमा बस्छौं तर तैंले कनानी
कन्यािसत उसलाई िववाह गनर् िदने छैनस।् 4 त ँ तरेो आफ्नै दशेमा गएर मरेो छोरो
इसहाकको िन म्त एउटी कन्या लएर आइज।”

5 त्यस नोकरलेअ ाहामलाई भन,े “हुन सक्छ कन्याले मसगँ यहाँ आउने इच्छा
ग रनन ्भने के म तपाईंको छोरोलाई मरेो दशेमा लजैाउ?ँ”

6 अ ाहामले उसलाई भन,े “होइन, तैंसे मरेो छोरोलाई त्यस दशेमा नलजैा।
7 परम भ,ु स्वगर्का परमे रले मलाई मरेो जन्म थलोबाट यस भिूममा ल्याउनभुयो।
त्यो दशे मरेो िपता अिन उनको प रवारको िन म्त िथयो। तर परम भलुे म र मरेो
प रवारलाई यो नयाँ भिूम िदने ितज्ञा गन ुर् भयो। परम भु आफैले ितमीलाई लएर
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जानका लािग एकजना स्वगर्दतू पठाउन ्तािक मरेो छोरोले बहेुली रोज्न सक्छ अिन
यहाँ ल्याउछँ। 8 तर यिद केटीले ितमीसगं आउन अस्वीकार गछ भने ितमी आफ्नो
वचन परूा गनर्का लािग बाध्य हुन ु पन छैन। त्यहाँ मरेो छोरालाई न लजैाऊ।”

9 यसथर् त्यो नोकरले आफ्नो हात आफ्ना मा लक अ ाहामको ित ा मिुन राखरे
कसम खाए।

खोज शरुू हुन्छ
10 त्यो नोकरले अ ाहामबाट दशवटा ऊँट लयो अिन ऊ त्यस ठाउँबाट

िहडं ्यो। नोकरले धरैे कारको रा ा-रा ा उपहारहरू लएर गयो। ऊ नाहोरको शहर
मसेोपोटािमया गयो। 11 त्यो नोकर शहर बािहरको कूवामा गयो जहाँ साँझमा ीहरू
पानी लन घरबाट बािहर आउँथ।े त्यस नोकरले त्यहाँ ऊँटहरूलाई घ ुडँा टेकाएर
बसायो।

12 त्यस नोकरले भन,े “हे परम भ!ु तपाईं मरेा मा लक अ ाहामको परमे र
हुनहुुन्छ। आज उनको छोरोको िन म्त मलाई एउटी दलुही हािसल गराई िदन ु होस।्
कृपा गरी मरेा मा लक अ ाहामको िन म्त यित ग रिदन ु होस।् 13 म यहाँ पानीको
कूवाको छेउमा बस्छु अिन पानी लनको िन म्त कन्याहरू शहरबाट आइरहकेा
छन।् 14 म िवशषे एउटा िचन्हको िन म्त हे ररहनछुे जस ारा म जान्न सकँू कुन
चाँिह केटी इसहाकको िन म्त असल हुन सक्छे। यो एउटा िवशषे िचन्ह होः म
कन्यालाई भन्नछुे ‘दया गरी पानीको गा ी तल राख म पानी िपउन सकँू।’ जब
त्यस कन्याले भन ्िछन,् ‘लौ पानी खाऊ, म तपाईंको ऊँटलाई पिन पानी िदन्छु,’
तब मलाई यो पक्का हुन्छ त्यो कन्या इसहाकको िन म्त योग्य छे। यिद यस्तो भयो
तपाईंले मािणत गराई िदन ु हुन्छ त्यो कन्या इसहाकको िन म्त योग्य हुन्छे अिन म
पिन यो सम्झनछुे तपाईंले मरेा मा लक अ ाहामको िन म्त दया गन ुर् भयो।”

एउटी दलुही पाइयो
15 तब नोकरको ाथर्ना शषे हुनअिघ नै रबकेा नाउँ भएकी एउटी कन्या

त्यहाँ आई। रबकेा बतएूलकी छोरी िथइ। बतएूल अ ाहामको भाइ नाहोर अिन
िमल्काको छोरो िथयो। रबकेा आफ्नो काँधमा पानीको गा ो लएर कूवामा
आएकी िथइन। 16 ितनी अत्यन्तै सनु्दरी तरूणी िथइन जो सगँ कुनै मािनस सतुकेा
िथएनन।् ितनी आफ्नो गा ीमा पानी भनर् कूवाको निजक आइन।् 17 तब त्यो नोकर
त्यस केटी भएकोमा दगरेुर पगु्यो अिन भन,े “दया गरी ित ो गा ीबाट मलाई पानी
िपउन दऊे।”
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18 रबकेाले तरुन्तै काँधबाट गा ी तल राखरे उसलाई पानी िपउन िदइ। उनले
भनी, “महाशय, पानी िपउनहुोस।्” उनले त्यस नोकरलाई केही पानी िपउन िदइ
शषे मा गरेकी िथइ। 19 उनले भनी हालीन, “म तपाईंको ऊँटहरूको िन म्त पिन
केही पानी िदन्छु।” 20 त्यसपिछ रबकेाले गा ीमा रहकेो पानी सबै ऊँटहरूको
िन म्त िपउन रा खएको ोिणकामा खन्याई। तब ऊ पानी ल्याउन कूवामा गई अिन
सबै ऊँटहरूलाई पानी खवुाई।

21 त्यस नोकरले रबकेालाई रा री हये । त्यो िन त हुन चाहन्थयो परम भलुे
उसको ाथर्ना सनु्नभुयो र उसलाई उ र िदन ुभयो अिन उसको या ा सफल पा रिदन ु
भयो। 22 ऊँटहरूले पानी खाईसके पिछ उनले रबकेालाई आधा शकेेल तौलको
सनुको एउटा नत्थी र दश शकेेल तौलको सनुको दइुवटा बालाहरू पिन िदयो।
23 त्यस नोकरले उसलाई सोध्यो, “ित ा िपता को हुनहुुन्छ? अिन के उहाँको
घरमा मरेो दललाई बास ब े ठाउँ छ?”

24 रबकेाले उ र िदइ, “मरेा बबुा बतएूल हुनहुुन्छ। उहाँ िमल्का र नाहोरका
छोरा हुनहुुन्छ। तपाईंका ऊँटहरूको िन म्त पराल र तपाईंको िन म्त बास ब े ठाउँ
छ।” 25 उनले फे र भिनन,् “हजरु हामीसगं पराल र चारो दवुै अिन तपाईंहरूको
लािग स ु एउटा कोठा पिन छ।”

26 त्यो नोकर िनहु रयो अिन परम भकुो उपासना गय । 27 त्यसले भन,े
“परम भु मरेा मा लकका परमशेवर, तपाईं धन्य हुनहुुन्छ। परम भु मरेा मा लकको
िन म्त दयाल ु तथा िव स्त हुन ु भएको छ। मरेा मा लकको छोरोको िन म्त योग्य
केटी भएकोले मलाई परम भलुे डोयार्एर ल्याउन ु भयो।”

28 तब रबकेा दगरेुर गई अिन आफ्नो प रवारलाई यो िवषय वतृान्त बताई।
29 रबकेाको दाज्य ू िथयो। उसको नाउँ लाबान िथयो। रबकेाले त्यस मािनसले
भनकेो सबै कुरा सनुाई। 30 लाबानले उनले भनकेो सिुनरहकेो िथयो अिन जब
उनले रबकेाको नाकमा सनुको नत्थ र हातमा बालाहरू दखे्यो ऊ कूवामा दगदु
गए। अिन त्यहाँ कूवामा त्यो मािनस आफ्नो ऊँटहरूको निजक उिभरहकेो िथयो।
31 लाबानले भन,े “महाशय, तपाईं यहाँ बािहर नउिभनहुोस, तपाईंलाई हा ो घरमा
स्वागत छ। िव ाम गनर् मलै े तपाईंको िन म्त एउटा कोठा र ऊँटहरूलाई ब े ठाउँ
ठीक पारेकोछु।”

32यसथर् अ ाहामको सवेक लबनानको घरिभ गए अिन ऊँटहरूबाट भारी झानर्
सघायो। उसले ऊँटहरूका लािग पराल ल्यायो। उनले पानी पिन तयार राख्यो तािक
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सवेक अिन मािनसहरू जो उनीसगं िथए आफ्नो गोडा धनु सकुन।् 33लाबानले त्यस
नोकरलाई खान ु पिन िदयो तर उनले खान ु मानने र भन,े “म यहाँ िकन आएको हु,ँ
जबसम्म म त्यो बताउिँदन, म खाने छैन।”

यसकारण लाबानले भन,े “तब हामीलाई भन्नहुोस,् िकन आउनु भएको हो?”
रबकेाको िवषयमा कुराकानी

34 त्यस नोकरले भन,े “म अ ाहामको एकजना नोकर हु।ँ 35 परम भलुे मरेा
मा लकलाई धरैे आशीवार्द िदनभुएको छ। मरेा मा लक महान मािनस हुन ुभएकोछ।
परम भलुे अ ाहामलाई धरैे बगाल बा ाहरू र धरैे बथान गाई-वस्त ु िदन ु भएकोछ।
अ ाहामको धरैे धरैे ऊँटहरू र गधाहरू छन ्दास-दासी र सनु-चाँदीहरू पिन िनकै नै
छन।् 36सारा मरेा मा लक अ ाहामकी प ी िथइन ्अिन ितनले व ृ ावस्थामा एउटा
छोरो जन्माइन ् र मरेा मा लकले उनीसगं भएका त्यके चीज आफ्नो छोरोलाई
िदएका छन।् 37 मरेा मा लकले मलाई एउटा शपथ गनर् कर लाउन ु भयो। मरेो
मा लकले मलाई भन्नभुयो, ‘ितमीले मरेो छोरोलाई कनानी केटी िववाह गनर् निदन।ु
हामी य िप ितनीहरूकै माझमा बस्छौं तर म छोरोले कनानी केटी िववाह नगरोस
भन्ने चाहन्छु। 38 यसथर् ितमी मरेो आफ्नो िपताको भिूममा जानछेौ र हा ो सन्तान
िभ बाट उसको िन म्त एउटी कन्या केटी रोजरे ल्याउने छौ।’ 39 मलैे मा लकलाई
भन,े ‘हुन सक्छ कन्या मिसत यो दशेमा नआउलीन।्’ 40 तर मरेा मा लकले मलाई
भन्नभुयो, ‘म परम भकुो सवेा गछुर्,अिन परम भलुे आफ्नो स्वगर्दतू तिँसत पठाउन ु
हुन्छ अिन तलँाईं सहायता गन ुर् हुन्छ। मरेो मािनसहरूबीच नै तैंले मरेो छोरोको िन म्त
एउटी दलुही पाउनछेस।् 41 तर मरेो िपताको दशेमा मरेा मािनसहरूले यिद मरेो
छोरोको िन म्त दलुही िदन अस्वीकार गरे भने त ँ यो शपथबाट मु हुनछेस।्’

42 “आज मलैे यो कूवामा आएर परम भिुसत िबन्ती गरें ‘हे परम भ,ु मरेा
मा लकका परमशेवर, दया गरी मरेो यो या ा सफल तलु्याइिदन ु होस।् 43 यहाँ यस
कूवा निजक उिभएर पानी भनर् आउने केटीलाई प खर्न्छु। तब म भन्नछुे, “मलाई
तपाईंको गा ोबाट पानी िपउन िदन ु होस।्” 44 योग्य केटीले िवशषे कारले उ र
िदन ्छे। उनले भन्छे, “यो पानी िपउन ु होस-अिन म तपाईंका ऊँटलाई पिन पानी
िदन्छु।” त्यस कारले म चाल पाउनछुे परम भलुे मरेा मा लकको छोरोको िन म्त
रोज्न ु भएको दलुही यही केटी हुन ु पछर्।’

45 “मरेो ाथर्ना शषे हुन ु अिघ अचम्म हरे; रेबकेा कूवामा पानी भनर् आइन।्
कूवामा पानी भनर् आउँदा उनको काँधमा एउटा गा ी िथयो। मलैे उनलाई अ लकित
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पानी मागें। 46 उनले झ ै आफ्नो काँधबाट गा ो तल झा रन अिन मलाई पानी
िदइन।् तब उसले भिनन,् ‘यो िपउन ु होस ् अिन तपाईंका ऊँटहरूको िन म्त केही
अरू पिन पानी िदनछुे।’ 47 त्यसपिछ मलैे उनलाई सोधें, ‘ित ा बाब ु को हुन?्’
ितनले भिनन,् ‘मरेा बाब ु बतएूल हुन,् िमल्का र नाहोरका छोरा।’ तब मलैे उनलाई
नत्थी र पाखरुामा लाउने बालाहरू िदएँ। 48 मलैे मरेो िशर झकुयाएर परम भलुाई
धन्यवाद चढाएँ, मलैे परम भु मरेा मा लकका परमशेवरलाई धन्यवाद िदएँ। मलाई
सोझै मरेा मा लकको भाइकी नाितनीकोमा पयुार्इिदन ु भएकोमा मलैे परम भलुाई
धन्यवाद िदएँ। 49अब भन्न ु होस,् के तपाईं मरेा मा लक ित कृपाल ुअिन िव ासी
भई उनका छोरोलाई तपाईंकी छोरी िदन ु हुन्छ? अथवा उसलाई तपाईंकी छोरी
िदन ु हुन्छ? भन्न ु होस ्मलाई त्यपिछ मलैे के गन ुर् पछर् म बझु्नछुे।”

50 त्यसपिछ लाबान र बतएूलले उ र िदए, “हामीले थाहा पायौ यो सब
परम भबुाट नै भइरहकेोछ, यसथर् यसकुरालाई बद्ली गन िवषयमा हामी केही पिन
भन्न स ै नौं। 51 रबकेा यहीं छे, यसलाई लएर जाऊ। उनले ित ा मा लकका
छोरोिसत िववाह गरोस।् परम भु यही चाहन ु हुदँोरहछे।”

52 जब अ ाहामको नोकरले त्यो सनु्यो ऊ परम भअुिघ भइँूमा िनहु रयो।
53 त्यसपिछ उनले ल्याएका उपहारहरू रबकेालाई िदयो। उनले रा ो लगुाहरू
र सनु चाँदीका गहनाहरू िदयो। उनले रबकेाको आमा र दाज्यलूाई पिन बहुमलू्य
उपहार िदयो। 54 त्यसपिछ त्यो नोकर र ऊसगंै पगुकेो मािनसले खाइिपइ गरेर त्यहीं
रात िबताए। िबहान मा चाँडै उठेर ितनीहरूले भन,े “अब हामी मा लककहाँ जानै
पछर्।”

55 रबकेाकी आमा र दाज्यलूे भन,े “ रबकेा हामीिसतै केही समयको िन म्त
बसोस।् हामीिसत त्यो दश िदनसम्म बसोस ्र त्यसपिछ जान सक्छे।”

56 तर नोकरले ितनीहरूलाई भन,े “मलाई पखर्न ु नलाउन ु होला। परम भलुे मरेो
या ा सफल पान ुर् भएकोछ। मलाई मरेा मा लककहाँ फकर जान ु िदनहुोस।्”

57 रबकेाको दाज्य ू र आमाले भन,े “हामी रबकेालाई बोलाउनछेौ र उनले
के गनर् चाहन्छे सोध्नछेौं।” 58 ितनीहरूले रबकेालाई बोलाएर भन,े “के त ँ यी
मािनसहरूसगंै अिहले नै जान चाहन्छेस?्”

रबकेाले भिनन,् “अ,ँ म जान्छु।”
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59 यसकारण ितनीहरूले रबकेालाई अ ाहामको नोकर अिन उसका
साथीहरूिसत जान िदए। रबकेाकी सहलेी पिन उससैगं लागीन।् 60 जब ितनीहरू
जान ु तत्पर भए तब ितनीहरूले भन,े

“ए हा ी बिहनी, ितमी हजारौं हजार जनको जननी बन,
र ित ो सन्तानले श हुरूलाई हराओस,् अिन ितनीहरूको शहरहरू कब्जा

गरून।्”

61 त्यसपिछ रबकेा र उसको सहलेीहरू ऊँटमा चढरे अिघ लागे अिन
अ ाहामको नोकर र उसको साथीहरू ितनीहरूको पिछ लाग।े यसरी त्यो नोकरले
रबकेालाई आफूसगंै लएर घर फिकर् न या ा शरुू गरे।
62 त्यस बलेा इसहाकले बरे-लह-ैरोई छोडरे नगेवेमा ब शरुू गरेको िथयो।

63 एक साँझ इसहाक मदैानमा घिूम रहकेो िथयो। इसहाकले आखँा उठाएर हये
अिन टाडोमा ऊँटहरू आउँदै गरेको दखे्यो।

64 रबकेाले नजर घमुाई अिन इसहाकलाई दखेी। तब ितनी ऊँटबाट ओ लर्न।्
65 उनले नोकरलाई सोधी, “हामीहरूिसत भटे गनर् त्यहाँ मदैानमा घिूमरहने जवान
केटो को हो?”

त्यो नोकरले भन,े “यो मरेो मा लकको छोरो हो।” यित सनुपेिछ रबकेाले
आफ्नो अनहुार छोिपन।्

66 जनु कुराहरू भएका िथए नोकरले इसहाकलाई सबै वतृान्त बतायो।
67 तब इसहाकले केटीलाई आफ्नो आमाको पालमा लग्यो। त्यही िदन इसहाकले
रबकेालाई िववाह गय । ऊ रबकेालाई अत्यन्तै मे गथ्य । यसकारण आफ्नी

आमाको मतृ्य ु पिछ उनले धरैे सान्तवना पायो।

25
अ ाहामको प रवार

1 अ ाहामले फे र िववाह गरे अिन ितनकी नयाँ प ीको नाउँ कतरुा िथयो।
2 कतरुाले िज ान, योक्षान, मदान, िम ान, ियशबाक र शहूालाई जन्माइन।्
3 योक्षान, शबा अिन ददानका बबुा िथए। ददानका सन्तानहरू, अश्शरूी, लतशूी
अिन लऊम्मी हुन।् 4 एपा, एपरे, हनोक अबीदा अिन एल्दा िम ानका छोराहरू
िथए। अ ाहाम र कतरुाको िववाहबाट यी नानीहरू भए। 5-6अ ाहामको मतृ्य ु हुन ु
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अिघ नै आफ्नो नोकन हरूका छोराहरूलाई केही उपहारहरू िदए अिन ितनीहरूलाई
पबूर्ितर पठाइिदए। ितनीहरूलाई इसहाकदे ख टाढा पठाइिदए। त्यसपिछ आफूसगँ
जे जित िथयो अ ाहामले इसहाकलाई िदए।

7 अ ाहाम एक सय पचह र वषर्सम्म स्वस्थ िथए। 8 त्यसपिछ ितनी दबुर्ल
भए अिन मरे। ितनी घरैे वषर्सम्म आनन्दपवूर्क बाँच।े ितनलाई ितनका पखुार्हरूिसतै
गािडयो। 9 ितनका छोराहरू इसहाक अिन इश्माएलले ितनलाई मक्पलेाको
ओडारमा गाड।े यो ओडार सोअरको छोरो ए ोनको खतेमा िथयो। यो म केो पवूर्मा
िथयो। 10 यो त्यही ओडार िथयो जनु अ ाहामले िह ी मािनसहरूबाट िकनकेा
िथए। अ ाहाम र ितनकी प ी सारालाई त्यही ओडारमा गाड।े 11 अ ाहामको
मतृ्य ुभएपिछ परमे रले इसहाकलाई आशीवार्द िदनभुयो अिन ितनी बरे-लह-ैरोईमा
बिसरह।े

12 इश्माएलको प रवारको सचूी यही हो। इश्माएल अ ाहाम र हागारको
छोरो िथए। हागार साराकी मी दशेी कमारी िथइन ्13 इश्माएलका छोराहरूको
नाउँ यस कार िथयो। पिहलो छोरो नबायोत िथयो। त्यसपिछ जन्मनहेरूको
सचूी अनसुार केदार, अबदले, िमब्साम, 14 िमश्मा, दमुा, मस्सा, 15 हदद,
तमेा, यतरू, नपीश अिन केदमा िथए। 16 ितनीहरूको पखार्लिभ र बािहरको
सम्झौता अनसुार ियनीहरू इ ाएलका छोराहरू िथए। 17 इश्माएल एक सय सैंतीस
वषर्सम्म बाँच।े त्यसपिछ उनको मतृ्य ु भयो। अिन उनलाई उनका आफन्तहरू
गाडकेो ठाउँमा गािडयो। 18 इश्माएलका सन्तानहरू समस्त मरूभिूमको इलाकामा
बस।े ियनीहरूको इलाका हवीलादे ख शरूको निजक िम को सीमा र यसको पिन
अिघ अश्शरूको िकनारसम्म िथयो। ितनीहरू घमुी िहडंे अिन आफ्नो दाज्य-ूभाइ,
सन्तानहरू र भिूममािथ आ मण ग ररह।े

इसहाकको प रवार
19 इसहाक अ ाहामको छोरो िथयो र यो ितनको व ृ ान्त कथा हो। 20 जब

इसहाक चालीस वषर्का भए उनले रबकेा नाउकँी कन्यािसत िववाह गरे। रबकेा
प न-आराम भिनने ठाउँकी िथइन अ्िन अरामी बतएूलकी छोरी र अरामी लाबानकी
बिहनी िथइन।् 21 इसहाककी प ी रबकेा बाँझी िथई। यसथर् इसहाकले आफ्नी
प ीका िन म्त परम भिुसत ाथर्ना गरे। परम भलुे ितनको ाथर्ना सनु्न ु भयो अिन
रबकेा गभर्वती भइन।्
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22 जब रबकेा गभर्वती भइन,् उनले आफ्नो गभर्मा भएको िशशबुाट अत्यन्तै
क सहन ु पय । उनको गभर्मा भएको िशशहुरू गभर्िभ ै आपसमा एका-अकार्मा
लडाइँ गथ। रबकेाले परम भिुसत ाथर्ना ग रन ्अिन भिनन,् “मिसत यस्तो िकन
भइरहकेोछ?” 23 परम भलुे उनलाई भन्नभुयो,

“ित ो कोखमा
दइुवटा रा हरू छन।्

दइुवटा रा का राजाहरू ितमीबाट जन्मनछेन,्
र ितनीहरू छु ीनछेन।्

एउटा छोरो अक छोरोभन्दा शा शाली हुनछे
अिन जठेाले कान्छाको सवेा गनछ।”

24अिन जब समय परूा भयो तब रबकेालेजमुल्याहा छोरा जन्माइन।् 25पिहलो
छोरो रातो वणर्को िथयो अिन उसको छाला भतु्लाले बिनएको लगुा जस्तो िथयो।
यसथर् उसको नाउँ एसाव रा खयो। 26 जब दो ो छोरो ज न्मयो। उनले पिहलो
छोरो एसावको कुकुर् च्चा ब लयोिसत समातकेो िथयो। यसलैे उसको नाउँ याकूब
रा खयो। एसाव र याकूब जन्मदा इसहाक साठी वषर् पगुकेा िथए।

27 केटाहरू हलहली बढ।े एसाव एकजना िसपाल ु िशकारी भयो अिन ऊ
मदैानितरै ब मन पराउँथ्यो। तर याकूब शान्त स्वभावको िथयो अिन पाल िभ ै
बस्थयो। 28 इसहाकले एसावलाई मन पराउँिथए अिन उनले मारेको जनवारहरूको
मास ु खान रूचाउिँथए। तर रबकेाले याकूवलाई माया गिथर्न।्

29 एकिदन एसाव िशकारबाट थाकेर भोकले ह ु भएर फकर आयो। याकूब
एक भाँडा िसमी उिसिनरहकेो िथयो। 30 यसथर् एसावले याकूबलई भन,े “म
भोकले दबुर्ल भइरहकेोछु। मलाई त्यो केही रातो िसमी खान दऊे।” (यही कारणले
मािनसहरूले उसलाई एदोम भन्ने गदर् िथए।)

31 तर याकूबले उनलाई भन,े “पिहला ितमीले मलाई जठेा छोराको
जन्मअिधकार बचे्न ु पछर्।”

32 एसावले भन,े “म भोकले मनर् आटेँकोछु। यिद म मरें भने मरेो बाबकुो सबै
सम्पि ले पिन केही सहायता गनर् स ै न। यसथर् म मरेो अशं िदइहाल्छु।”

33 तर याकूबले भन,े “पिहले मलाई वचन दे तैंले मलाई त्यो िदन्छस।्”
यसकारण एसावले याकूबलाई वचन िदयो। एसावले आफ्नो बाबकुो सम्पि को
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आफ्नो ज्ये -अिधकार याकूबलाई बिेच िदयो। 34 तब याकूबले एसावलाई रोटी
र भोजन िदयो। एसावले खायो, र िहड ्यो। यस कारले एसावले यो दखेायो आफू
पिहलो छोरो भएकोमा उसलाई आफ्नो ज्ये -अिधकारको कुनै पवार्ह छैन।

26
इसहाकले अबीमलेकेिसत झु ो कुरा गछर्न

1 एकपल्ट त्यहाँ अिनकाल भयो। यो अिनकाल पिन त्यस्तै कारको िथयो
जनु अ ाहामको समयमा भएको िथयो। यसथर् इसहाक गरार शहरमा प लश्ती राजा
अबीमलेकेकहाँ गए। 2 परम भलुे इसहाकिसत कुरा गन ुर् भयो। उहाँले इसहाकलाई
भन्नभुयो, “िम दशे नजाऊ, त्यस ठाउँमा जाऊ जनु म ितमीलाई दखेाउनछुे।
3 त्यही दशेमा बस तब म तलाईं सहायता गनछु। म तलाईं आशीवार्द िदनछुे। तरेो
प रवार र तलँाईं यो सबै दशे िदनछुे। म त्यही गनछु जनु मलैे तरेो बाब ु अ ाहामलाई
वचन िदएको िथएँ। 4 म तरेो प रवारलाई आकाशका ताराहरू जस्तै बनाउनछुे।
अिन यी सबै भिूमहरू तरेो प रवारहरूलाई िदनछुे? पथृ्वीका सबै रा हरूले तरेा
सन्तानहरू ारा आशीवार्द पाउनँछेन।् 5 म यस्तो यसलैे ग ररहकेोछु िकनभने तरेो
बाब ु अ ाहामले मरेो आज्ञा पालन गरे अिन मलैे जे जे भने ती सब गरे। अ ाहामले
मरेो आज्ञा, मरेो िविधहरू र मरेो िनयमहरूको पालन गरे।”

6 इसहाक गरारमै बस।े 7 इसहाककी प ी रबकेा अत्यन्तै सनु्दरी िथइन। त्यस
ठाउँका मािनसहरूले इसहाकलाई रबकेाको िवषयमा सोध।े इसहाकले भन,े “यो
मरेो बिहनी हो।” इसहाकले रबकेालाई आफ्नो प ी हो भन्न डरायो। इसहाक
रबकेालाई पाउनँकुो िन म्त मािनसहरूले उसलाई मानर् सक्छन ्भनरे डराउथँ्यो।
8 जब इसहाक त्यहाँ धरैे िदनसम्म बसे तब एक िदन अबीमलेकेले आफ्नो

झ्यालबाट हरेे अिन इसहाक रबकेािसत िजस्की रहकेो दखे।े 9 अबीमलेकेले
इसहाकलाई बोलाए अिन भन,े “यो आइमाई तरेी प ी रहछे, तर तैंले हामीलाई
िकन तरेो बिहनी हो भनरे भिनस?्”

इसहाकले उसलाई भन,े “म डराएँ कतै ितमीले उसलाई आफ्नो बनाउनकुो
िन म्त मलाई मानछौ।”

10अबीमलेकेले भन,े “ितमीले हा ो िन म्त नरा ो काम गय । हा ा कोही पिन
मािनस ित ी प ीिसत सु सक्थ्यो। तब त्यो मािनस ठूलो पापको दोषी हुने िथयो।”
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11 तब अबीमलेकेले सबै मािनसहरूलाई चतेावनी िदए अिन भन,े “ितनीहरूले
त्यस मािनस र ितनकी प ीलाई नोक्सान नपयुार्उन।ु यिद कसलैे ितनीहरूलाई
नोक्सान पयुार्उछँ भने उसलाई िन य नै मा रनछे।”

इसहाक धनी बिनन्छन ्
12 इसहाकले त्यस भिूममा खतेी गरे अिन त्यस वषर् धरैे नै फसल उब्जाए।

परम भलुे उसलाई धरैे आिशष िदन ु भयो। 13 इसहाक धनी भए। उनले त्यस
बलेासम्म सम्पि बटुली बसेजब सम्म उसगं धरैेभन्दा धरैे सम्पि भएन। 14ऊिसत
धरैे बगाल अिन हूल गाई बस्तहुरू िथए। कमारा-कमारीहरू पिन उनकोमा घरैे नै
िथए। सबै प लश्तीहरू ऊ सगँ आरीस गथ। 15यसलैे धरैे वषर् अिघ इसहाकका बाब ु
अ ाहाम र ितनका नोकरहरूले बनाएका कूवाहरू प लश्तीहरूले ध्वशं पा रिदए।
प लश्तीहरूले कूवाहरूमा मलैा हालरे भ रिदए। 16अिन अबीमलेकेले इसहाकलाई
भन,े “हा ो दशे छोडी दऊे। ितमी हामी भन्दा धरैे श शाली भएकाछौ।”

17 यसथर् इसहाकले त्यो भिूम छोिडिदए अिन गरारको उपत्यकामा बस।े
18 त्यस समयभन्दा धरैे अिघ अ ाहामले धरैे कूवाहरू खनाएका िथए। जब
अ ाहामको मतृ्य ु भयो, प लश्तीहरूले सबै कूवाहरूमा माटो हालरे प ु रिदए। यसथर्
इसहाक त्यहाँ गएर फे र ती कूवाहरू खानाए अिन उनका बाब ु अ ाहामले जे जे
नाउँ ती कूवाहरूको राखकेा िथए तीनै नाउँ राख।े 19 इसहाकका नोकरहरूले पिन
त्यो सानो नदीको निजक एउटा कूवा खन।े त्यस कूवाबाट पानीको एउटा मलू बग्न
थाल्यो। 20 तर जो मािनसहरूले गरार बेंसीमा भडेा चराउथँ,े ितनीहरूले इसहाकका
गोठालािसत झगडा गरे। ितनीहरूले भन,े “यो पानी हा ो हो।” यसथर् इसहाकले
त्यस कूवाको नाउँ एसके राख।े उनले त्यस कूवाको नाउँ त्यसकारण राखे िकनभने
त्यही जग्गामा ऊिसत ती मािनसहरूले झगडा गरेका िथए।

21 त्यसपिछ इसहाकका नोकरहरूले अझ अक एक कूवा खन।े त्यस जग्गाका
मािनसहरूले पिन त्यस कूवाको िन म्त झगडा गरे। यसथर् इसहाकले त्यस कूवाको
नाउँ पिन िस ा राख।े

22 इसहाक त्यहाँबाट गए अिन फे र अक कूवा खनाए। तर त्यहाँ कूवाको
िवषयमा कोही पिन झगडा गनर् आएनन।् यसथर् इसहाकले त्यस कूवाको नाउँ रहोबोत
राख।े इसहाकले भन,े “अिहले परम भलुे हा ो िन म्त स्थान पाउन ु भएछ। हामी
अिघ बढनछेौं अिन सफल हुनछेौं।”
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23 त्यस भिूमबाट इसहाक बशेबा गए। 24 त्यस रात परम भलुे इसहाकिसत
कुरा गन ुर् भयो। परम भलुे भन्नभुयो, “म तरेो बाब ुअ ाहामका परमशेवर हु।ँ नडरा,
म तिँसत छु र म तलाईं आशीवार्द िदनछुे। मरेो दास अ ाहामको कारणले म तरेो
प रवारलाई िवशाल बनाउनछुे।” 25 यसथर् त्यस ठाउँमा इसहाकले एउटा वदेी
बनाए अिन परम भकुो आराधना गरे। इसहाकले त्यहाँ एउटा पाल अिन त्यहाँ
उसका नोकरहरूलाई एउटा कूवा पिन खनाए।

26अबीमलेके इसहाकलाई भटे्न गरारबाट आए। ितनीसगं आफ्नो सल्लाहकार
अहुज्जत र सनै्य सनेापिन पीकोललाई पिन ल्याएको िथए।

27 इसहाकले सोध्यो, “ितमी मलाई भटे्न िकन आयौ? ितमी त मिसत मै ी
सम्बन्ध राख्दनै िथयौ। ितमीले मलाई आफ्नो दशे त्याग्न ु पिन बाध्य गराएको
िथयौ।”

28 उसले उ र िदयो, “अब हामीले बझु्यौं परम भु ितमीिसत हुनहुुन्छ। हामी
चाहन्छौं ितमीिसत हा ो एउटा सम्झौता होस।् हामी चाहन्छौं ितमीले हामीलाई
एउटा वचन दऊे। 29 हामीले ितमीलाई कुनै नोक्सान गरेका िथएनौ र अब ितमीले
वचन िदन ु पछर् ितमीले पिन हा ो केही नोक्सान गन छैनौ। हामीले ितमीलाई पठायौं
तर हामीले शा न्तिसतै पठायौं। अब यो िन त छ परम भलुे ितमीलाई आशीवार्द
िदन ु भएको छ।”

30 त्यसकाराण इसहाकले ितनीहरुलाई उधयु-भोज िदए। ितनीहरू सबलैे खाए
अिन िपए। 31 अक िदन िबहान ितनीहरू त्यके मािनसले कसम खाए अिन
त्यसपिछ इसहाकले ितनीहरूलाई शा न्तिसत िवदा िदए अिन ितनीहरू पिन सकुशल
फक।

32 त्यसिदन इसहाकका नोकरहरू आए ितनीहरूले खनकेो कूवाहरूको िवषयमा
बताए। नोकरहरूले भन,े “हामीहरूले ती कूवाहरूबाट पानी िपयौं।” 33 यसकारण
इसहाकले त्यसको नाउँ िशबा राखे र अिहले पिन त्यस शहरको नाउँ बशेबा भिनन्छ।

एसाव र उनका प ीहरू
34 जब एसाव चालीस वषर् पगुे उनले िह ी ीहरूिसत िववाह गरे। एक जना

बरेीकी छोरी यहूदीत िथइन ्अक एलोनकी छोरी बासमत िथइन।् 35 यी िववाहले
इसहाक अिन रबकेाको मन दःुखले भ रिदयो।
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27
पतैकृधनखी समस्या

1 इसहाक बढूा भइसकेका िथए र उनका आखँा यित कमजोर भएका िथए उनले
रा री दे स ै न िथए। एक िदन आफ्नो जठेा छोरा एसावलाई बोलाएर भन,े “हे
मरेो छोरा।”

एसावले उ र िदए, “भन्न ु होस,् बाब।ु”
2 इसहाकले भन,े “हरे, म बढूा भइसकेकोछु। हुन सक्छ अब म चाँडै मनछु।

3 अब त ँ मरेो िन म्त धन ु काँड लएर िशकार खले्न जा र एउटा जनावर मारेर।
4 मरेो िन म्त स्वािद भोजन बनाएर मलाई द,े म खान्छु। तब म मन ुर्भन्दा पिहले
तलँाईं आशीवार्द िदन्छु।” 5 यसथर् एसाव िशकार खले्न गए।

जित बलेा इसहाकले एसावसगँ ती कुराहरू गरे रबकेाले सिुनरहकेी िथइ।
6 रबकेाले आफ्नो छोरो याकूबलाई भिनन,् “सनु!् तरेो बाब ु र दाज्य ूकुरा ग रहकेो
मलैे सनुें। 7 तरेो बाबलुे भन,े ‘मरेो िन म्त एउटा जनावर मार। मरेो िन म्त भोजन
बना र म खानछुे। त्यसपिछ म मन ुर्भन्दा पिहले तलँाईं आशीवार्द िदनछुे।’ 8 यसथर्
मरेा कुरा सनु छोरो, र म जसो भन्छु त्यसै गर। 9 आफ्ना बा ाहरू भएको ठाउँमा
जा र दइुवटा मजाका बा ाहरू लएर आइज। म ितनीहरूबाट यस्तो स्वािद भोजन
तयार पानछु जस्तो तरेो बाबलुे मन पराउँछन।् 10 त्यसपिछ तैंले तरेो बाबलुाई भोजन
पयुार्उन ु र उनको मतृ्यअुिघ तलँाईं आशीवार्द िदनछेन।्”

11 तर याकूबले आफ्नी आमालाई भन,े “मरेा दाज्य ूरौं नै रौं भएको मािनस हुन ्
म ितनी जस्तो रौं नै रौं भएको मािनस होइन। 12 यिद मरेा बबुा मलाई छुन ु हुन्छ,
तब उनीले थाह पाउनछेन,् म एसाव होइन। उनले मलाई आशीवार्द िदने छैनन।्
िकनभने मलै े उनीसगं िहडं्ने य गरे।”

13 यसथर् रबकेाले उसलाई भिनन,् “यिद केही झमलेा उब्जकेो खण्डमा म
त्यसको दोष स्वीकानछु। मलैे भनकेो मान अिन गएर दइुवटा िछ प्पएका बा ाहरू
लएर आइज।”
14 यसथर् याकूब बािहर गए अिन दइुवटा बा ाहरू समाते अिन आमाकहाँ

ल्याए। उनकी आमाले मासकुो उसका बबुाले मन पराउने तरकारी पकाइन।्
15 त्यसपिछ रबकेाले उसको जठेा छोरोले लगाउन मन पराउँने पोशक ल्याईन।्
उनले आफ्नो कान्छो छोरो याकूबलाई त्यो पोशाक लगाउन िदईन।् 16 रबकेाले
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बा ाको पाठाका छालाहरू याकूबको गाला अिन हातमा वाँिधिदई। 17 तब उनले
याकूबलाई आफूले पकाएको स्वािद भोजन अिन पोलकेो रोटी िदईन।्

18 याकूबले आफ्नो बाबकुो निजक गएर भन,े “बबुा।”
अिन उसको बाबलुे सोध,े “के, त ँ को होस?्”
19 याकूबले आफ्नो बबुालाई भन,े “म तपाईंको जठेो छोरो एसाव हु।ँ तपाईंले

जे भन्नभुयो मलैे त्यही गरें। अब उठ्नहुोस ्अिन मलैे िशकार गरी मारेको मगृको
मासकुो स्वाद चा ु होस ्तािक तपाईंले मलाई आिशष िदनहुुन्छ।”

20 तर इसहाकले आफ्नो छोरालाई भन,े “तैंले यित चाँडो िशकार खलेी कसरी
जनावरहरू मा रस?्”

याकूबले भन,े “िकनभने परम भु परमे ले मलाई झ ै नै िशकार फेला पा रिदन ु
भयो।”

21 तब इसहाकले याकूबलाई भन,े “मरेो छोरो, मरेो छेऊमा आइज त, यिद मलैे
छोएँ भने म जान्न सक्छु साँच्चै त ँ मरेो छोरो एसाव नै होस।्”

22 यसथर् याकूब आफ्नो बाब ु इसहाक छेऊमा गए। इसहाकले छोए अिन भन,े
“तरेो आवाज याकूबको जस्तो सिुनन्छ, तर तरेा पाखरुाहरू रौले भ रएकोले एसाव
जस्तै लाग्छ।” 23 इसहाकले यो याकूब नै हो भनी िचन्न सकेनन ्िकनभने उसको
पाखरुाहरू एसावको झैं िथयो। यसथर् इसहाकले याकूबलाई आशीवार्द िदए।

24 इसहाकले सोध,े “के त ँ साँच्चै मरेो छोरो एसाव होस?्”
याकूबले उ र िदए, “हो, म एसाव नै हु।ँ”

याकूबको िन म्त आशीवार्द
25 तब इसहाकले भन,े “मलाई खाने कुरो ल्याइद।े म त्यो खानछुे अिन तलाईं

आशीवार्द िदनछुे।” याकूबले इसहाकलाई खान िदए अिन ितनले खाए। त्यसपिछ
याकूबले ितनलाई केही दाखरस पिन िदए अिन उनले िपए।

26 त्यसपिछ इसहाकले उनलाई भन,े “मरेो छोरो, मरेो निजके आएर मलाई
चमु्बन गर”्। 27 तब याकूबले आफ्नो बाबकुो निजक गएर चमु्बन गरे। इसहाकले
ितनका लगुाहरूको गन्ध सुघँ े र उनलाई आशीवार्द िदए। इसहाकले भन,े

“मरेो छोरो परम भबुाट आशीवार्द पाएको
खतेको सगुन्ध झैं होस।्

28 परम भलुे तलँाईं धरैे वषार् िदऊन ्
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जसले गदार् तलँाईं धरैे अन्न र दाखरसहरू ा होस।्
29 सबै मािनसहरूले तरेो सवेा गरून।्

रा तरेो अिघ झकुोस।्
त ँ आफ्नो दाज्य-ूभाइहरूको शासक हुनछेस।्
तरेी आमाका छोराहरू, त ँ अिघ झकु्नछेन ्अिन तरेो आज्ञा पालन गनछन।्

“ त्यके मािनस जसले तलँाईं सराप िदन्छ उसले सराप पाउछँ,
अिन त्यके मािनस जसले तलाईं आशीवार्द िदन्छ, उसले आशीवार्द पाउछँ।”

एसावलाई “आशीवार्द”
30 इसहाकले याकूबलाई आशीवार्द िदने काम परूा गरे। याकूबले आफ्नो बाब ु

इसहाकलाई छोडरे गएको मा िथए एसाव िशकारबाट फकर आए। 31 एसावले
आफ्नो बबुाले मन पराउने प रकारको मास ु तयार पारे अिन बबुाकहाँ ल्याए। उनले
आफ्नो बबुालाई भन,े “बबुा” म तपाईंको छोरो हु।ँ उठ्नहुोस ् अिन मगृको मास ु
चा ु होस तािक तपाईं मलाई आिशष िदन ु सक्नहुुन्छ।

32 तर इसहाकले उसलाई सोध,े “त ँ को होस?्”
उनले उ र िदए, “म तपाईंको छोरो एसाव हु।ँ तपाईंको जठेो छोरो।”
33 तब इसहाक छक्क परे र काँपे अिन भन,े “त्यो को िथयो जसले त ँ आउन ु

भन्दा अिघ नै मास ु ल्यायो? मलैे सबै खाँए अिन त्यसलाई आशीवार्द िदएँ। अब
आशीवार्द फकार्उन अत्यन्तै िढलो भयो।”

34 एसावले आफ्नो बाबकुो कुरा सनु।े ितनी अत्यन्तै ोिधत भए अिन दःुखी
भए। ितनी िचच्याए अिन बाबलुाई भन,े “बबुा, मलाई पिन आशीवार्द िदनहुोस।्”

35 इसहाकले भन,े “तरेो भाइले मिसत तू्याइँ गय । त्यो आयो अिन तैंले पाउने
आशीवार्द लएर गयो।”

36 एसावले भन,े “उसको नाउँ याकूब हो। यो नाउँ उसको िन म्त उपय ु छ।
उनले मिसत दइु पल्ट चलाखी गय । उनले मबाट जठेो छोरोको अिधकार खोस्यो
अिन अिहले मलैे पाउनँे आशीवार्द लग्यो।” त्यसपिछ एसावले भन,े “मरेो िन म्त
केही आशीवार्द साँच्न ु भएको छ?”

37 इसहाकले उ र िदए, “छैन, अब एकदमै िढलो भयो। मलैे याकूबलाई
तमँािथ शासन गन शा िदएँ। उसका सबै दाज्य-ूभाइहरू उसको नोकर हुनछेन प्िन
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भनें। अिन मलैे उसको िन म्त धरैे अन्न फलोस ्अिन दाखरस होस ्भनरे आशीवार्द
िदएँ। अब तरेो िन म्त मरेोमा केही छैन।”

38 तर एसावले आफ्नो बाबलुाई आशीवार्द मािगर ो। “के तपाईंिसत खाली
एउटै मा आशीवार्द छ, बबुा? बबुा! मलाई पिन आशीवार्द िदनहुोस!्” एसाव रून
थाल।े

39 तब इसहाकले उनलाई भन,े

“त ँ म ललो भिूममा ब पाउने छैनस।्
तैंले आकाशबाट शीत सम्म पिन पाउने छैनस।्

40 तैंले बाँच्नको िन म्त सघंषर् गन ुर् पछर्।
अिन त ँ आफ्नो भाइको कमारा बिननछेस।्

तर तैंले स्वाधीन हुन य ु गन छस।्
तैंले उसको िनयन् णलाई भत्काउने छस।्”

41 यस आशीवार्दको कारणले त्यसपिछ एसावले याकूबलाई घणृा गनर् थाल।े
एसावले मनमा सोच,े “मरेा बाब ु अब चाँडै मन ुर् हुन्छ, अिन त्यसपिछ उनको शोक
गन समय आउनछे, तर त्यसपिछ म उसलाई मानछु।”

42 एसावको याकूबलाई मान योजना रबकेाले सिुनन।् उनले याकूबलाई
बोलाइन ् र भिनन,् “सनु, तरेो दाज्य ू एसावले तलँाईं मान षड ्यन् रिचरहकेो छ।
43 यसथर्, छोरो, म जे भन्छु त्यही गर। मरेो दाज्य ूलाबान हारानमा छ, त ँ त्यहाँ जा
अिन लकु। 44 त्यहाँ उिसत केही समयको िन म्त बस।् जब सम्म दाज्य ू रसाउन
छाडदनै त्यितञ्जले त ँ त्यही बस। 45 केही समयपिछ तरेो दाज्यलूे तैंले उनलाई
के ग रस ् भलु्नछे। त्यसपिछ तलँाईं लन म नोकरहरू पठाउनछुे। म एकै िदनमा
दइुवटा छोराहरू हराउन ु चाँहिदन।”

46 तब रबकेाले इसहाकलाई भिनन,् “ित ो छोरो एसावले िह ी आइमाईहरू
िववाह गरेको छ। म यी आइमाईहरूिसत िवर भइसकेकी छु, कारण यी
आइमाईहरू हा ा समाजका होइनन।् यिद याकूबले पिन ती आइमाईहरूबाट नै
कसिैसत िववाह गरे, म पिन म रहाल्नछुे।”
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28
याकूब प ीको खोजीमा

1 इसहाकले याकूबलाई बोलाए अिन उनलाई आशीवार्द िदए। त्यसपिछ
इसहाकले उनलाई आज्ञा िदए। उनले भन,े “तैंले कनानी आइमाईहरू िववाह गन
छैनस।् 2 यसथर् यस ठाउँलाई छाडरे प न-आराममा। तरेी आमाको माइती- घर
जा। तरेी आमाको दाज्य ूलाबान त्यहाँ बस्छन।् उनको छोरीहरू मध्ये एक जनािसत
िववाह गर।् 3 म ाथर्ना गछुर् जसले गदार् सवर्श मान परमे ले तलँाईं आशीवार्द
िदन ु हुनछे अिन तरेो धरैे सन्तान हुनछेन।् म ाथर्ना गछुर् त ँ एउटा महान रा को िपता
हुनछेस।् 4 म ाथर्ना गछुर्, परमे ले अ ाहामलाई झैं तलाईं अिन तरेा सन्तानलाई
आशीवार्द िदन ु हुनछे। अिन म ाथर्ना गछुर् त ँ जहाँ बसकेो छस ् त्यही भिूम तरेो
हुनछे। परमे ले अ ाहमलाई िदन ु भएको भिूम त्यही हो।”

5 यसथर् इसहाकले याकूबलाई रबकेाको दाज्यकूो घरमा पठाए। यसथर् याकूब
अरामी बतएूलको छोरो लाबान कहाँ गए। लाबान रबकेाको दाज्य ू िथए। रबकेा
एसाव र याकूबकी आमा िथइ।

6एसावले बझुे उसका बाब ु इसहाकले याकूबलाई आशीवार्द िदए। अिन एसावले
बझुे िववाह गनर्को िन म्त याकूबलाई इसहाकले प न-आराम पठाए। एसावले
बझुे इसहाकले याकूबलाई कनानी आइमाई िववाह नगर्न ु भनी आदशे िदएका
छन।् 7 अिन एसावले बझुे याकूबले आमा-बाबकुो कुरा मानरे प न-आराम गए।
8 एसावले बझुे उनका छोराहरूले कनानी आइमाईहरू िववाह गरेको मन पराउँदनैन।्
9 एसावकी दइु प ीहरू िथए। तर एसाव इश्माएलकहाँ गए र उनकी छोरी
महालथसगं िववाह गरे। इश्माएल अ ाहामका छोरा िथए र महालथ नबायोतकी
बिहनी िथइन।्

परमे रको घर- बतेले
10 याकूब बशबा छोडरे हारानितर लाग।े 11 याकूबले आफ्नो या ा शरुू गदार्

घाम डुिब सकेको िथयो। यसथर् रात िबताउनको लािग याकूब एउटा ठाउँमा गए।
याकूबले त्यहाँ एउटा िचहान दखेे अिन स ु को लािग त्यसमैा आफ्नो िशर राख।े
12 याकूबले सपना दखे।े एउटा िसडी पथृ्वीदे ख स्वगर्लोक सम्म पगुकेो िथयो।
याकूबले स्वगर्दतूहरू त्यस िसडंीमा तल र मािथ ग ररहकेो दखे।े 13 याकूबले
स्वगर्दतूहरूलाई यस ल मुा चढकेो र ओलको दखे।े उनले परम भलुाई आफ्नो
छेऊमा उिभएको दखे।े परम भलुे भन्नभुयो, “म ित ो बाजे अ ाहामको परमे र
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हु।ँ म इसहाकको परमे र हु।ँ म ितमीलाई त्यो भिूम िदनछुे जहाँ ितमी सिुतरहकेा
छौ। म त्यो भिूम ितमी र ित ा सन्तानहरूलाई िदनछुे। 14 तरेा सन्तानहरू त्यित
िवघ्न हुनछेन ् जित पथृ्वीमा धलूोको कण छ। ितनीहरू पवूर्, प म, उ र अिन
दिक्षणितर फै लएर ब छेन।् पथृ्वीमा ब े सबै जाितले तरेा सन्तानहरूको कारण
आशीवार्द पाउनछेन।्

15 “म तरेो साथमा रहनछुे र तरेो रक्षा गनछु त ँ जहाँ गए पिन तलँाईं म
यहाँ फकार्एर ल्याउनछुे। म तलाईं त्यसबलेासम्म छोडने छैन जबसम्म तरेो
सन्तानहरूलाई म िदएको ितज्ञा मलैे परूा गिदर्न।”

16 तब याकूब ब्य ूझँरे उठे अिन भने “म जान्दछु परम भु यही ठाउँमा हुनहुुन्छ।
तर जबसम्म म सतुकेो िथइन तबसम्म मलाई थाहा िथएन परम भु यहाँ हुनहुुन्छ।”

17 याकूब डराए। उनले भन,े “यो एउटा दःुखदायी ठाउँ हो। यो केही पिन होइन
तर अवश्य नै परमे रको घर हो। यो स्वगर्को ार हो।”

18 अक िदन िबहान याकूब चाँडै उठे। उनले त्यस च ानलाई उठाए अिन
त्यसलाई एक छेऊमा खडा पारेर राख।े तब उनले त्यसमा तले दल।े यस कार
उनले त्स च ानलाई परमे रलाई स्मरण गराउने स्तम्भ बनाए। 19 पिहला त्यस
ठाउँको नाउँ लजू िथयो तर याकूबले त्यसको नाउँ बतेले राख।े

20 तब याकूबले एउटा ितज्ञा गरे। उनले भन,े “यिद परमे र मसगंै रहन ु भयो
अिन म जहाँ जान्छु त्यहाँ मरेो रक्षा गन ुर् भयो भने अिन परमे रले मलाई खान
भोजन र लगाउन लगुाहरू िदन ु भयो भन।े 21 यिद म आफ्नो बबुाकहाँ सरुिक्षत र
शा न्तिसत फिकर् न सकें , यिद परमे रले यी सबै कामहरू मरेो लािग गन ुर् भयो भने
तब परम भु मरेो परमे र हुन ु हुनछे। 22 त्यो ठाउँ जहाँ मलै े त्यो ढुङ्गा उभ्याएँ
परमे रको पिव स्थान हुनछे अिन परमे रले मलाई जे िदनहुुन्छ त्यसको एक
दशांश म तपाईंलाई चढाउनछुे।”

29
याकूबले राहलेलाई भटे्छन ्

1 तब याकूबले आफ्नो या ा जारी नै राख्यो। त्यो पवूर् ितरको ान्तमा गए।
2 याकूबले हये अिन उनले मदैानमा एउटा कूवा दखे्यो। त्यहाँ त्यो कूवाको छेउमा
तीन बगाल भडेाहरू बिसरहकेा िथए। ती भडेाहरूले त्यस कूवामा पानी खान्थ।े
त्यहाँ एउटा ठूलो ढुङ्गाले त्यो कूवालाई ढाकेको िथयो। 3 जब सबै भडेाहरू त्यहाँ
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भलेा हुन्थे गोठालाहरूले त्यो कूवा मािथको ढुङ्गा पल्टाई िदन्थ।े त्यसपिछ सबै
भडेाहरूले पानी खान्थे र फे र ती गोठालाहरूले त्यो ढुङ्गाले कूवा छोिपिदन्थ।े

4 याकूबले त्यस गोठालाहरूलाई भन,े “हे मरेाभाइ हो, ितमीहरू कहाँका हौ?”
ितनीहरूले उ र िदए, “हामी हारानका हौं।”
5 फे र याकूबले भन,े “के ितमीहरूले नाहोरको लाबानलाई िचन्छौ?”
गोठालाहरूले उ र िदए, “अ ँ हामी ितनलाई िचन्छौं।”
6 तब याकूबले भन,े “ितनी कुशलै त होलान?्”
ितनीहरूले भन,े “ितनी कुशलै छन।् अिन सबै कुराहरू रा ै छन।् हरे, उनकी

छोरी राहले भडेाहरू लएर आइरहकेीिछन।्”
7 याकूबले भन,े “हरे, अिहले िदउसँो नै छ अिन घाम डुब्न ु अझै घरैे समय

बाँकी नै छ। अझ,ै रात पछर् भनरे ित ो लािग भडेाहरू जम्मा गन समय भएको छैन।
यसथर् ती भडेाहरूलाई पानी खान दऊे अिन चनर् मदैानमा जान दऊे।”

8 तर ती भडेा गोठालाहरूले भन,े “जबसम्म सबै भडेाहरू भलेा हुदँनैन ्
हामी त्यसो गनर् स ै नौं। भडेाहरू भलेा भइसकेपिछ मा हामी कूवाबाट ढुङ्गा
पल्टाउछँौं र भडेाहरूले पानी खान्छन।्”

9 याकूब भडेा गोठालाहरूिसत कुरा गरीरहकेो बलेा नै राहले आफ्नो बाबकुा
भडेाहरू लएर आई। (आफ्नो बाबकुा भडेाहरूको हरेचाह गन काम राहलेको
िथयो।) 10 राहले लाबानको छोरी िथइन।् रबकेा लाबानकी बिहनी अिन याकूबकी
आमा िथइन।् जब याकूबले राहलेलाई दखे्यो, ितनी गए अिन कूवाबाट ढुङ्गा
पल्टाएर भडेाहरूलाई पानी खान िदयो। 11 त्यसपिछ उनले राहलेलाई चमु्बन गय
अिन रोयो। 12 याकूबले उसलाई बतायो त्यो उसको बाबकुो प रवारबाट जन्मकेो
हो। उनले आफूलाई रबकेाको छोरो भनी िचनायो। यसथर् राहले घरितर दौिडन ्
अिन आफ्नो बाबलुाई भिनन।्

13 लाबानले आफ्नी बिहनीको छोरोको िवषयमा सनु।े यसथर् लाबान उसलाई
भटे्न िहडं ्यो। लाबानले उसलाई जोडले अगँाल्यो, चमु्यो अिन घरमा लएर गए।
याकूबले के भएको िथयो सम्पणूर् घटनाको िववरण िदयो।

14 त्यसपिछ लाबानले भन,े “यो आ यर् हो! ितमी हा ो आफ्नै प रवारको
रहछेौ।” यसकारण याकूब त्यहाँ एक मिहना बस्यो।

याकूबिसत लाबानको चलाखी
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15 एक िदन लाबानले याकूबलाई भन,े “ितमी मरेो घरमा िबना तलब काम गनर्
उिचत होइन कारण ितमी आफन्त हौ, तर कमारा होइनौ मलैे ितमीलाई के िदन ु
पछर्?”

16लाबानकी दईुवटी छोरीहरू िथए। जठेीको नाउँ लआे अिन सानी चाँिह राहले
िथइन।्

17 लआेका आखँाहरू सनु्दर िथए तर राहले मनमोहक र सनु्दरी िथइन।्
18याकूबले राहलेलाई माया गदर्थ्यो। याकूबले लाबानलाई भन,े “म सात वषर् सम्म
तपाईंको सवेा गछुर् यिद तपाईंले आफ्नी छोरी राहलेिसत मरेो िववाह गन अनमुित
िदन ु भयो भन।े”

19 लाबानले भन,े “अरू मािनसिसत िववाह गन ुर्भन्दा ितमीिसतै िववाह गन ुर्
उसको िन म्त रा ो हुनछे। यसथर् मिसत बस।”

20 याकूबले सात वषर्सम्म लाबानको सवेा गय तर उनले राहलेलाई अत्यन्तै
माया गरेकोले सात वषर् समय िबताउन केही गा ो परेन।

21सात वषर् सवेा गरेपिछ याकूबले लाबानलाई भन,े “राहलेलाई मलाई िदनहुोस ्
म उसलाई िववाह गनर् सकँु। मलैे तपाईंलाई गन ुर् पन सवेाको अविध-शषे भयो।”

22 यसथर् त्यस ठाउँको सबै मािनसहरूको लािग लाबानले भोज गराए अिन
23 त्यस रात उनकी छोरी लआे याकूबलाई िदए। याकूब र लआेले त्यस रात सहवास
गरे। 24 (लाबानले आफ्नी कमारी िजल्पालाई आफ्नी छोरी लआेकी कमारीको
रूपमा िदए।) 25 िबहान याकूबले चाल पायो राती ऊिसत सु े ी लआे िथइन।्
याकूबले लाबानलाई भन,े “तपाईंले मलाई िकन झकु्याउन ु भयो। मलैे तपाईंको धरैे
सवेा गरें जसले गदार् म राहलेलाई िववाह गनर् पाऊँ। तपाईंले मलाई िकन झकु्याउन ु
भयो?”

26लाबानलेभन,े “हा ो दशेमा हामी जठेी छोरीको िववाह नभई सानीको िववाह
हुन िददंनैौं। 27 िववाह-भोजको ह ाहभ र उिसत बस अिन ितमीलाई राहलेिसत पिन
िववाह गन अनमुित िदन्छु। तर ितमीले अझै सात वषर् मरेो सवेा गन ुर् पछर्।”

28 यसथर् याकूबले त्यसै गरे र एक ह ा परूा भयो। तब लाबानले आफ्नो
छोरी राहलेलाई पिन याकूबको प ीको रूपमा िदए। 29 (लाबानले आफ्नी कमारी
िबलहालाई आफ्नी छोरी राहलेकी कमारीको रूपमा िदए)। 30 यसथर् याकूबले
राहलेिसत पिन सहवास गरे अिन उनले लआेलाई भन्दाराहलेलाई बढी मे गथ
उनले लाबानको िन म्त अरू सात साल सवेा गरे।

याकूबको प रवार बढछ
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31 परम भलुे जान्न ु हुन्थयो, याकूबले राहलेलाई लआे भन्दाबशेी माया गथ।
यसथर् परम भलुे लआेलाई एउटा नानी जन्माउन सक्ने योग्य बनाउन ु भयो तर राहले
बाँझी रिहन।्

32 लआेले छोरो जन्माई अिन त्यसको नाउँ रूबने राखीन।् लआेले छोरोको
नाउँ यस्तो राखी िकनभने उनले भनीन,् “मरेो दःुख परम भलुे दे ु भएको छ। मरेा
पितले मलाई मे गदनन,् यसथर्, अब हुनसुक्छ उनले मलाई मे गनछन।्”

33 लआे फे र गभर्वती भइन ्अिन अक छोरो जन्माईन।् उनले त्यस छोरोको
नाउँ िशमोन राखीन।् लआेले भनीन,् “परम भलुे सनु्न ु भयो मलैे मे पाइन, यसथर्
उहाँले यो छोरो िदनभुयो।”

34लआे फे र गभर्वती भई र छोरो जन्माई। उनले यो छोरोको नाउँ लवेी राखी।
लआेले भनी, “अब, िन य मरेा पितले मलाई मे गनछन।् मलैे ितनलाई तीनवटा
छोराहरू िदएँ।”

35 त्यसपिछ लआेले अझ अक छोरो जन्माई र उसको नाउँ यहूदा राखी।
लआेले चौथो छोरोको नाउँ यहूदा राखीन ्कारण उनले भनीन,् “अब म परम भकुो
शसंा गनछु।”

30
1 राहलेले अनभुव ग रन ् उनले याकूबको िन म्त कुनै नानी जन्माउन ु सकेकी

िथइन। यसथर् ऊ आफ्ना िददीिसत डाही भई। यसथर् राहलेले याकूबलाई भनी,
“मलाई नानी िदन ु होस ्न म मनछु।”

2 याकूब राहलेिसत सा ै ोिधत भयो। उनले भन्यो, “म परमे र होइन।
परमे र नै एकजना हुनहुन्छ जसले ितमीलाई बाँझी बनाउन ु भयो।”

3 त्यसपिछ राहलेले भनी, “ितमीले मरेी कमारी िबल्हालाई रा सक्छौ।
त्यसिसत सहवास गन ुर्होस ् अिन उनले मरेो िन म्त नानी जन्माउनछेे। तब उनले
गदार् म आमा हुन सक्छु।”

4 यसथर् राहलेले आफ्नी कमारी िबल्हा आफ्नो पितलाई िदइ। याकूबले त्यस
कमारीिसत सहवास गरे। 5 िबल्हा गभर्वती भइन ्अिन याकूबको िन म्त एउटा छोरो
जन्माई।

6 राहलेले भनी, “परमे रले मरेो ाथर्ना सनु्न ु भयो र उहाँले मलाई एउटा छोरो
िदने िनणर्य गन ुर् भयो।” यसथर् राहलेले छोरोको नाउँ दान राखीन।्
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7 िबल्हा फे र गभर्वती भइन ्अिन याकूबको अक छोरो जन्माई। 8 राहलेले
भनीन,् “मलैे मरेी िददीिसत सा ै क ठन ितयोिगता गन ुर् पय अिन अन्तमा मलैे
उसलाई िजतें।” यसथर् उनले त्यस छोरोको नाउँ न ा ल राखीन।्

9 लआेले थाहा पाइन, उनले नानी पाउन छोिडन। यसथर् उनले याकूबलाई
आफ्नी नोकन िजल्पा िदइन।् 10 तब िजल्पाले एउटा छोरो जन्माई। 11 लआेले
भनीन,् “म भाग्यमानी हु।ँ” यसथर् उनले छोरोको नाउँ गाद राखीन।् 12 लआेकी
कमारी िजल्पाले फे र अक छोरो पाई। 13 लआेले भनीन,् “म एकदमै खशुी छु,
अब ी जाितहरूले मलाई सखुी भन्नछेन।्” यसथर् उनले त्यस छोरोको नाउँ आशरे
राखीन।्

14 गहूकँो फसल काट्ने समयमा रूबने खतेमा गए अिन िवशषे कारको
फूलहरू* पायो। उसले ती फूलहरू आफ्नी आमा लआेका लािग ल्यायो। तर
राहलेले लआेलाई भनी, “ित ो छोरोले ल्याएको केही फूलहरू मलाई दऊे।”

15 लआेले भनीन,् “ितमीले पिहले मरेा पितलाई लिगसकेकी छौ, अब मरेो
छोरोको िवशषे फूलहरू लने चे ा ग ररहकेी छौ।”

तर राहलेले उ र िदई, “यिद ितमीले मलाई ित ो छोरोले ल्याएको िवशषे
फूलहरू िदयौ भने ितमी आज राती याकूबिसत सु सक्छौ।”

16 त्यस राती याकूब खतेबाट घरमा फिकर् यो। लआेले उसलाई दे खन ् अिन
भटे्न गइन।् उनले भिनन,् “तपाईं आज राती मिसत सु ु पछर्। म तपाईंिसत सु ु पणू र्
तयार भएकी छु। मलैे मरेो छोराले ल्याएको फूलहरू राहलेलाई िदएकी छु।” यसथर्
याकूब त्यस राती लआेिसत सतु।े

17 तब परमे रले लआेलाई फे र गभर्वती हुन िदन ु भयो, उनले पाँचौं छोरो
जन्माइन।् 18 लआेले भिनन,् “परमे रले मलाई इनाम िदन ु भएकोछ कारण मलैे
मरेा पितलाई आफ्नी कमारी िदएकीछु।” यसथर् लआेले आफ्नो त्यो छोरोको नाउँ
इस्साखार राखीन।्

19 लआे फे र गभर्वती भइन ् अिन छैटौं छोरो जन्माइन।् 20 लआेले भिनन,्
“परमे रले मलाई एकदम अमलू्य उपहार िदन ु भयो। अब िन य याकूबले मलाई
* 30:14:

“ ”
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हण गनछन ्कारण उनलाई मलैे छवटा छोराहरू जन्माइिदएँ।” यसथर् उनले त्यस
छोरोको नाउँ जबलूनू राखीन।्

21 पिछ लआेले एउटी छोरी जन्माई अिन त्यस छोरीको नाउँ दीना राखीन।्
22 त्यसपिछ परमे रले राहलेको ाथर्ना सनु्न ु भयो अिन राहलेलाई नानीहरू

जन्माउन ु सम्भव गराई िदन ु भयो। 23 राहले गभर्वती भई अिन एउटा छोरो जन्माई।
राहलेले भिनन,् “परमे रले मरेो अपमान हटाइ िदनभुयो अिन मलाई एउटा छोरो
िदन ु भयो।” 24यसकैारण राहलेे उसको नाउँ यसूफु यसो भन्दै राखीन, “परमे रले
मलाई अझै अक छोरो िदऊन।्”

लाबानिसत याकूबले चलाखी गछर्
25 यसूफु जन्मपेिछ याकूबले लाबानलाई भन्यो, “अब मलाई आफ्नै घर फक

जान िदन ु होस।् 26 मरेा नानीहरू र प ीहरू िदन ु होस, तपाईंको िन म्त चौध वषर्सम्म
कठोर सवेा गरेर ितनीहरूलाई पाएको हु।ँ तपाईं जान्न ु हुन्छ मलैे तपाईंको िन म्त
रा ो सवेा गरेकोछु।”

27 लाबानले उसलाई भन,े “मलाई केही भन्न दऊे। म जान्दछु ितमीले गदार् नै
परमे रले मलाई आशीवार्द िदन ु भएकोछ। 28भन मलैे ितमीलाई के िदन ु पन अिन
म ितमीलाई त्यो िदनछुे।”

29 याकूबले उ र िदयो, “ितमीलाई थाहा छ मलैे ित ो िन म्त कठोर प र म
गरेकोछु। मलैे हरेचाह गरेकोले ित ा पशहुरू पिन बढकेा छन ् अिन यो असल
भएको छ। 30 म आउँदा ितमीिसत अ लकित मा िथयो। तर अिहले घरैे भएका
छन।् मलैे जे पिन गरे तपाईंको िन म्त, त्यसमा परम भलुे आशीवार्द िदन ु भएकोछ।
अब आफ्नो िन म्त मलैे केही गन ुर् पन समय आएको छ र मलैे आफ्नो घर बनाउन ु
पछर्।”

31 लाबानले सोध्यो, “तब मलैे ितमीलाई के िदन ु पन?”
याकूबले उ र िदयो, “तपाईंले मलाई केही िदन ु पदन। मलैे गरेको कामको

िन म्त तपाईंले मलाई ज्याला दऊे म चाहन्छु खाली यही एउटा कुरा मलाई दऊे। म
फकर जान्छु अिन तपाईंका भडेाहरूको हरेचाह गनछु। 32 तर मलाई आज तपाईंका
सबै भडेाहरूको माझबाट जान दऊे अिन थोप्ले या िसगंारे त्यके थमुा मलाई लान
दऊे, कालो नयाँ बा ा अिन त्यके थोप्ले अिन िसगंारे बा ा लान दऊे। यही मरेो
ज्याला हुनछे। 33 भिवष्यमा तपाईंले चाल पाउन ु हुनछे म इमानदार छु। तपाईं मरेो
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भडेाहरू हनेर् आउन सक्नहुुन्छ। यिद कोही भडेा अथवा बा ा थोप्ले अथवा िसगंारे
नभए तपाईं जान्न सक्नहुुन्छ ती मलैे चोरेको हो।”

34 लाबानले उ र िदए, “ित ो कुरा म मान्छु। ितमीले जे भन्यौ हामी त्यही
गनछौ।” 35 अिन यसकैारण त्यस िदन लाबानले सबै टाटेपाटे बा ा र बा ीहरू
ती सबै सतेो टाटा भएका अिन त्यके काला भडेाका पाठाहरू आफ्नो बथानबाट
िनकाल।े उनले आफ्नो छोरोलाई ितनीहरूलाई हरेचाह गन ुर् भन।े 36 यसथर् छोरो
चाँिहले सबै दाग भएका भडेा बा ाहरू लएर अक भिूममा गए। ितनीहरू तीन
िदनसम्म या ा गरे। याकूब बसे अिन रहकेो वस्तहुरूको हरेचाह गरे। तर त्यहाँ
थोप्ले तथा कालो भडेा बा ाहरू कुनै पिन िथएन।

37यसथर् याकूबले बदाम र पहाडी िपपलका काँचो हाँगाहरू काटेर बो ा ता ो
जसले गदार् ती हाँगाहरूमा सतेो धकार्हरू भए। 38 याकूबले ती हाँगाहरू पानी भएको
ठाउँमा भडेा-बा ाहरूको अिघ राख्यो। जब पशहुरू पानी िपउन आए तब त्यहाँ
ितनीहरूले जनन ीडा पिन गरे। 39जब ती पशहुरू ती हाँगाहरूको सामनु्ने जनन

ीडामा लागे तब ितनीहरूले जो पाठाहरू जन्माए कालो, िसगंारे अिन थोप्ले िथए।
40 याकूबले ती कालो, िसगंारे अिन थोप्ले पशहुरूलाई अरूबाट बगे्लै राख्यो।

उनले यसरी आफ्नो पशहुरू लाबानको पशहुरूबाट बगे्लै गय अिन ितनीहरूलाई
लाबानको भडेा बा ाहरूिसत िमिसन िदएन। 41जिहले पिन कुनै स्वास्थ्य भडेाहरू
जनन ीडामा लाग्थे तब याकूबले ती दागवाला हाँगाहरू ितनीहरूको नजरअिघ

रा ख िदन्थ्यो। ती हाँगाहरूको सामनु्ने ती भडेा बा ाले जनन ् ीडा गथ। 42 तर
जब कमजोर भडेा बा ाहरू जनन ् ीडामा लाग्थे तब याकूबले ती हाँगाहरू
ितनीहरूको सामनु्नमेा राख्दनैथ्यो। यसरी कमजोर पशहुरूबाट जन्मकेा पाठाहरू
लाबानको हुन्थ।े स्वास्थ्य पशहुरूबाट जन्मकेा पाठाहरू सबै याकूबको हुन्थ।े
43यसरी याकूब धरैे धनी भयो। उिसत धरैे भडेा बा ा, धरैे नोकरहरू ऊँट र गधाहरू
िथए।

31
िवदाइको बलेा याकूब भाग्छन ्

1 एकिदन याकूबले लाबानको छोराहरू कुरा ग ररहकेो सनु्यो। ितनीहरूले भन,े
“हा ा बाबिुसत भएको सम्पि हरू याकूबले सबै लग्यो। याकूब धनी मािनस भयो।
अिन उनले हा ा बाबकुो सबै सम्पि हरू लग्यो।” 2 याकूबले तब महस ्स गरे
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लाबानिसत उसको सम्बन्ध िन य नै पिहले जस्तो छैन। 3 परम भलुे याकूबलाई
भन्नभुयो, “ित ा पखुार्हरू जहाँ िथए, त्यही ित ो भिूममा जाऊ म ितमीसगं हुनछुे।”

4 यसथर् याकूबले राहले र लआेलाई भडेा बा ाहरू रा े खतेमा भटे्न ु भन्यो।
5 राहले र लआेलाई याकूबले भन,े “मलैे थाहा पाएँ ित ा बाब ु मिसत रसाएका
छन।् ितनी मिसत सधंै पिहले जस्तो रा ो कुरा गदनन।् 6 ितमीहरू दवुजैनालाई थाहा
छ ित ा बाबकुो िन म्त त्यित महेनत गरें जित मलैे गनर् सक्थें। 7 तर ितमीहरूका
बाबलुे मलाई धोका िदए। उनले मरेो ज्याला दश पल्ट बद्ली गरे। तर यी सबै
समयमा परमे रले मलाई उनको धोकाबाट बचाउन ु भयो।

8 “एक पल्ट लाबानले भन,े ‘ितमीले थोप्ले जित सबै बा ाहरू रा सक्छौ,
यही ित ो ज्याला हुनछे।’ जब उनले त्यसो भन,े तब सबै पशहुरूले िसगंारे पाठाहरू
िबयाए। यसथर् ती सबै मरेा िथए। तर लाबानले भन,े ‘म थोप्ले बा ाहरू राख्छु।
सबै िसगंारे बा ाहरू ितमी रा सक्छौ। त्यही ित ो ज्याला हुनछे।’ ितनले त्यसो
भनपेिछ सबै पशहुरूले िसगंारे पाठाहरू िबयाए। 9 यसथर् परमे रले सबै पशहुरू
ित ो बाबबुाट लएर मलाई िदन ु भएको छ।

10 “पशहुरू जब जनन ीडामा िथए मलैे एउटा सपना दखेें। मलैे दखेें ती सबै
नर पशहुरू जो जनन ीडामा लागकेा िथए ितनीहरू मा थोप्ले र िसगंारे िथए।
11 परमे रका स्वगर्दतूले सपनामा मिसत कुरा गरे। स्वगर्दतूले भन,े ‘याकूब।’

“मलैे भनें, ‘हजरु।’
12 “त्यो स्वगर्दतूले भन,े ‘हरे, खाली थोप्ले र िसगंारे बा ाहरू मा जनन

ीडामा छन।् म यस्तै गराउँदै छु। लाबान ितमीिसत सबै भलू काम ग ररहकेा छन।्
सबै नयाँ जन्मकेा पाठा-पाठीहरू ित ा हुन ् भनरे म यस्तो ग ररहकेो छु। 13 म
ितमी कहाँ बतेलेमा आउने परमे र हु।ँ त्यस ठाउँमा ितमीले एउटा वदेी बनायौ।
ितमीले त्यस वदेीमा भ ाक्षको तलेले अिभषके गय अिन त्यस ठाउँमा ितमीले
मिसत भाकल गरेका िथयौ। अब म चाहन्छु ितमी आफ्नो भिूम जहाँ ितमी जन्मकेा
िथयो त्यहाँ जान तयार होऊ।’ ”

14-15 राहले अिन लआेले याकूबलाई उ र िदए, “हामीले हा ो बबुाबाट
उनको मतृ्यपुिछ पाउने केही छैन। उनले हामीिसत पराइ जस्तो वहार गरे। उनले
हामीलाई ितमीकहाँ बिेचिदए। अिन त्यो बाहके उनले पसैाको त्यके भाग खचर् गरे
जो हा ो कारण पाएका िथए। 16 परमे रले हा ो बाबबुाट सबै सम्पित लन ु भयो
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अिन अिहले त्यो हा ो र हा ो नानीहरूको िन म्त भयो। यसथर् ितमीले त्यही गन ुर्
पछर्, जनु परमे रले गन ुर् भन्न ु हुन्छ।”

17 यसथर् याकूब आफ्नो या ाको िन म्त तयार भयो। उनले आफ्नो प ीहरू र
नानीहरूलाई ऊँटमािथ राख्यो। 18 तब ितनीहरूले कनान भिूममा जहाँ उसको बाब ु
ब े गदर्िथए त्यहाँबाट फकर् नको िन म्त या ा शरुू गरे। याकूब आफ्ना सबै पशहुरु
ितनीहरूको अिघ अिघ िहडं ्यो। प नराममा हुदँा जे जित ितनले हािसल गरेका िथए
त्यके चीज उनले लग्यो।
19 त्यस समय लाबान आफ्नो भडेाहरूको ऊन काट्न गएका िथए। जब ती

गएका िथए, राहले उनको घरमा गइन ् अिन आफ्नो बाबकुो झटुो दवेता चोरेर
ल्याईन।्

20 याकूबले अरामी लाबानलाई धोका िदए। उनले आफू जाने कुरो लाबानलाई
भननेन।् 21 याकूबले आफ्नो जहान प रवार र आफ्ना सबै चीज बीजहरू लग्यो
अिन चाँडै िहडं ्यो। ितनीहरूले य ू े टस नदी पार गरी िगलादको पहाडी भिूमितर
या ा गरे।

22 तीन िदनपिछ मा याकूब भागकेो कुरा लाबानले थाहा पाए। 23 यसकैारण
लाबानले आफ्ना मािनसहरू भलेा गरे अिन याकूबलाई प ाउन शरुू गरे।
सात िदनपिछ लाबानले याकूबलाई िगलादको पहाडी क्षे मा भटेे। 24 त्यस रात
परमे र लाबानको सपनामा दखेा पन ुर् भयो। परमे रले भन्नभुयो, “होिशयार हुन,ु
याकूबलाई जे भन्छौ त्यके शब्दको िन म्त होिशयार हुन।ु”

चो रएका दवेताहरूको खोजी
25अक िदन िबहानै लाबानले याकूबलाई पि ए। याकूबले पवर्तमािथ आफ्नो

पाल लगाएको िथयो। यसथर् लाबान अिन उनका मािनसहरूले पिन िगलादको पहाडी
ठाउँमा पाल हाल।े

26 लाबानले याकूबलाई भन,े “मलाई िकन धोका िदइस?् मरेो छोरीहरूलाई
तैंले लडाइँमा कैदी जस्तो बनाएर िकन लिगस?् 27 मलाई नभनी िकन भािगस?्
यिद मलाई भनकेो भए म भोज गराउने िथएँ। त्यहाँ नाच गान हुनिेथयो। 28 तैंले मरेा
नाितहरूलाई म्वाइँ खान अिन छोरीहरूलाई िबदाइगनर् पिन िदइनस।् यो सब गरेर त ँ
सा ै मखूर् भइस।् 29 वास्तवमा तलँाईं चोट पयुार्उने श मसगँ छ, तर िहजो राती
तरेो बाबकुो परमे र मरेो सपनामा दखेा पन ुर् भयो। कुनै कारले पिन तलँाईं चोट
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नपयुार्उन ु भनी मलाई चतेावनी िदन ु भयो। 30 म जान्दछु त ँ तरेो घर जान चाहन्छस
र त्यसकै िन म्त त ँ िहिंडस।् तर मरेो घरबाट दवेताहरू िकन चो रस?्”

31 याकूबले भन्यो, “म डराएको हुनाले ितमीलाई नभनी म िहडं।े मलैे सोचे
ितमीले ित ी छोरीहरू मबाट खो छेौ, 32 तर मलैे ित ा दवेताहरू चोरेको छैन।
यहाँ मिसत हुनहेरू जोिसत ित ो दवेताहरू पाइन्छन ्त्यस मािनसको हत्या ग रनछे।
ित ा मािनसहरू मरेा गवाहीहरू हुनछेन।् ितमीले ित ा चीजहरू तलाश गनर् सक्छौ
र यिद ित ो केही पाइयो भने लान सक्छौ।” (राहलेले लाबानको घरबाट दवेताहरू
चोरी ल्याएको याकूबलाई थाहा िथएन)।

33लाबान याकूबको छाउनीिभ गएर खोज-तलाश गरे। उनले पिहले याकूबको
अिन लआेको पालको तलाश गरे। त्यसपिछ दइु कमारी आइमाईहरू बसकेा पालको
तलाश गरे। तर ती पालहरूमा उनले खोजकेा दवेताहरू पाइएनन।् त्यसपिछ लाबान
राहलेको पालमा गए। 34 राहलेले ती दवेताहरू ऊँटको जीनमिुन लकुाएकी िथइन ्
अिन त्यसमैािथ बसकेी िथइन।् लाबानले सम्पणूर् पाल चहारे र उनले दवेताहरू भटे्न
सकेनन।्

35अिन राहलेले आफ्नो बाबिुसत भिनन,् “बबुा मिसत न रसाउन ु ह,ै म तपाईंको
अिघ उिभन असमथर् छु कारण अिहले मरेो मािसक धमर् च लरहकेो छ।” यसथर्
लाबानले पालमा खोजी गरे तर उनले दवेताहरू कही पाएनन।्

36 तब याकूब अत्यन्तै ोिधत भएर भन,े “मलैे के कसरु गरेको छु? मलैे
कुन काननू भङ्ग गरेको छु? मलाई खे े र रोक्ने अिधकार ितमीले कसरी पायौ?
37 मरेो माल समान जे जित छ, सब तलाश गय तर कहीं केही पाएनौ, जो ित ो
हो। यिद ितमीले केही पायौ भने तब मलाई दखेाऊ। यहाँ राख मरेा मािनसहरूले
दे सकून। मरेा मािनसहरूले िनणर्य लन सकून ्हामी माझ को सही छ। 38 मलैे
बीस वषर् ित ो सवेा गरें। मरेो सवेाकालमा ित ो कुनै पिन भडेी र अरू बा ीको
गभर्पात भएन। अिन मलैे तपाईंका भडेोहरूबाट कुनलैाई खाइन।ँ 39 जिहले पिन
जङं्गली जनावरले कुनै भडेा अिन बा ा खाए, त्यो जङं्गली जनावारले मारेको
भडेा अथवा बा को अवशषे मा ै ितमीकहाँ किहल्यै ल्याईन। म सधँै ितमीले
मलाई मागकेो परूा दाम ितरें। म िदन रात ल ु टएको िथएँ। 40 िदउसँोको घामले मरेो
श न गय अिन रातको िचसोले िन ा लग्यो। 41 बीस वषर्सम्म कमारा झैं ित ो
सवेा गरें। पिहलो चौध वषर् ित ी दइुवटी छोरीहरूको िन म्त अिन पिछको छ वषर्
ित ो वस्तहुरू पाउनको िन म्त खटें। अिन त्यस समयमा ितमीले मरेो ज्याला दश
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पल्ट हरेफेर गय । 42 तर मरेा पखुार्हरूका परमे र, अ ाहामका परमे र अिन
इसहाकको परमे रको डर मिसत िथयो। यिद परमे र मिसत नहुन ु भएको भए
ितमीले मलाई र ो हात फकार्इ िदनथे्यौ। मलैे भोगकेो क परमे रले दे ु भयो,
मलैे गरेको काम परमे रले दे ु भयो, अिन िहजो राती परमे रले मािणत गन ुर्
भयो िक म सही छु।”

याकूब र लाबानको स न्ध
43 लाबानले याकूबलाई भन,े “यी ीहरू मरेी छोरीहरू हुन।् यी नानीहरू मरेा

हुन।् अिन यी पशहुरू सब मरेा हुन।् यहाँ ितमी जे पिन दखे्छौ सबै मरेो हुन।् तर म
मरेी छोरीहरू र नानीहरूको िवषयमा केही गनर् स न।ँ 44 यसथर् म ितमीिसत एक
सम्झौता गनर् तयार छु। हामीबीच सम्झौता भएको माणको रूपमा ढुङ्गाको एउटा
थु ो बनाऊ।”

45 उनले सम्झौता गरेको हो भनी दखेाउन याकूबले एउटा ठूलो ढुङ्गा ल्याएर
त्यहाँ राख्यो। 46 उनले आफ्नो मािनसहरूलाई केही ढुङ्गाहरू ल्याएर थपुानर्
लगायो। तब ितनीहरूले त्यो ढुङ्गाको थु ो निजक बसरे खाए। 47 लाबानले त्यस
ठाउँको नाउँ “यगर्सहदतूा” राख।े तर याकूबले त्यस ठाउँको नाउँ गलदे राख्यो।

48लाबानले याकूबलाई भन,े “यो ढुङ्गाको थु ोले हामी दवुलैाई हामीबीचको
‘सम्झौता’ सम्झना गराउनमा सहायता गनछ।” यस कारण उसले त्यस ठाँउको नाउँ
गलदे राख्यो।

49 लाबानले भन,े “हामी एक अकार्मा छु ीदा परमे रले हामीलाई हरेून।्”
यसकारण त्यस खाँमोको नाउँ िमस्पा राख्यो।

50 त्यपिछ लाबानले भन,े “यिद मरेी छोरीहरूलाई कतै चोट पाय भन,े याद
राख, परमे रले ितमीलाई सजाय िदन ु हुनछे। यिद ितमीले अक आइमाई िववाह
गरे, याद राख परमे रले हे र रहन ु भएको छ। 51 यहाँ यी ढुङ्गाहरू छन ्जसले
बताउछन ह्ामीबीच सम्झौता भएको छ। 52 ढुङ्गाहरूको थु ो र िवशषे ढुङ्गाहरूले
हामीलाई आफ्नो सं न्ध सम्झना गराउन सहायता पयुार्उछँ। ितमीिसत लड्न यस
ढुङ्गाको पल्लो प ट म किहल्यै जाने छैन र त्यसरी नै मिसत लड्न ु ितमी किहल्यै
यो ढुङ्गाबाट यता अिघ आउने छैनौं। 53 यिद हामीले यो सम्झौता भङ्ग गय ं
भने अ ाहामका परमे र, नाहोरका परमे र र उनीहरूको पखुार्हरूका परमे रले
हा ो न्याय गन ुर्हुनछे।”
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याकूबका बाब ु इसहाकले परमे रलाई “भय” नाउलँे बोलाए। यसथर् याकूबले
सम्झौतामा त्यो नाउँ योग गरे। 54 त्यपिछ याकूबले एउटा पश ु माय र पहाडमा
ब लदान स्वरूपमा चढायो अिन उनले आफ्नो परुूष मािनसहरूलाई भोजमा भाग
लन िनम्तो िदयो। खाना शषे भएपिछ ितनीहरूले त्यस रात त्यही पवर्तमा िबताए।
55 अक िदन िबहानै लाबानले आफ्नो नाित-नाितनीहरूलाई म्वाइँ खाए अिन
छोरीहरूलाई िवदा िदए। उनले ितनीहरूलाई आशीवार्द िदए अिन घरितर फिकर् ए।

32
एसाविसत फे र भटे

1 याकूबले पिन त्यो ठाउँ छोड ्यो। जब ऊ या ा ग ररहकेो िथयो उनले
परमे रको स्वगर्दतूहरूलाई दखे्यो। 2 जब याकूबले ितनीहरूलाई दखे्यो, उसले
भन्यो, “यो परमे रको िशिवर हो।” यसकैारण उसले त्यस ठाउँको नाउँ महनोम
राख्यो।

3याकूबको दाज्य ूएसाव सईर नाउकँो ान्तमा बस्दै िथयो। त्यो इलाका एदोमको
पहाडी भिूममा िथयो। याकूबले एसावकहाँ दतूहरू पठायो। 4 याकूबले आफ्ना
दतूहरूलाई भन्यो, “यी कुराहरू मरेा मा लक एसावलाई भन, ‘तपाईंका सवेक
याकूब भन्छन:् म लाबानसगँ याित लामो समय सम्म बिसरहकेोछु। 5 मिसत गाई,
गधा, भडेाहरू र नोकर-नोकन छन।् महाशय, तपाईंले हामीलाई हण गन ुर् होस ्
भनी यो समाचार पठाउँदछुै।’ ”

6ती दतूहरू याकूबकहाँ फकर आए अिन भन,े “हामी तपाईंका दाज्य ूएसावकहाँ
गयौं। उनी तपाईंलाई भटे्न चार सय मािनसहरू सिहत आउँदछैन।्”

7 त्यस समाचारले याकूबलाई आतिंकत बनायो। उनले आफूिसत भएका
मािनसहरूलाई दईु भागमा बाँ ो। उनले गाई-वस्त,ु भडेा बा ाहरू र ऊँटहरू दईु
भाग पाय । 8याकूबले सोच्यो, “एसाव आएर ध्वशं पारे पिन एक भाग चाँिह भागरे
बाँच्न सक्छ।”

9 याकूबले भन,े “हे मरेा िपता अ ाहामका परमे र, मरेा िपता इसहाकका
परमे र! परम भु तपाईंले मलाई आफ्नो भिूम र प रवार भएको ठाउँमा जान
भन्नभुयो। तपाईंले भन्नभुयो तपाईंले मलाई रा ो गन ुर् हुनछे। 10 तपाईं मरेो िन म्त
अित दयाल ु हुन ु हुन्छ। अिन तपाईंले मरेो िन म्त धरैे असल कायर्हरू गन ुर् भएको छ।
म पिहलो चोटी यदर्न नदी पारी या ा गदार् मसगँ टेक्ने ल ी बाहके केही िथएन। तर
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अिहले मिसत यित धरैे चीजहरू छन ्म ती चीजहरू दइु भागमा बाँड्न सक्छु। 11 म
तपाईंिसत ाथर्ना गछुर् कृपा गरेर मलाई मरेो दाज्य ूएसावबाट बचाउन ुहोस।् म ऊिसत
डराएको छु। िकनभने ऊ आउँछ अिन मलाई मानछ, उनले नानीहरूको आमा तथा
नानीहरू पिन मानछ। 12 तर तपाईं आफैले भन्नभुयो, ‘म िन य नै ित ो उन्नित
गराउने छु अिन ित ा सन्तानहरू सखं्यामा यित धरैे बनाउने छु ितनीहरू समु को
बालकुाका कणभन्दा बढी हुनछेन ्अिन ितनीहरूलाई गन्ती गनर् सिकन्न।’ ”

13 अिन याकूबले त्यो रात त्यही िबतायो। उनले उसको दाज्य ूएसावको िन म्त
केही उपहार तयार पाय । 14-15 याकूबले दइु सयवटा बा ा, बीसवटा बोका, दइु
सयवटा भडेा, बीसवटा ठूलो भडेा, तीसवटा दधुारू ऊँट माऊहरू बाछाहरू समते
एकितर छुट ्यायो। 16 याकूबले त्यके बथान पशहुरू आफ्नो नोकरहरूलाई िदयो।
तब उनले नोकरहरूलाई भन,े “पशहुरूको त्यके हुललाई छुट ्याऊ। मभन्दा अिघ
जाऊ अिन त्यके हुलको बीचमा केही दरूी होस।्” 17 याकूबले ितनीहरूलाई
आदशे िदयो। पशहुरूको पिहलो हुलको नोकरलाई उनले भन,े “मरेो दाज्य ू एसाव
जब तरेो अिघ आएर सोध्छ, ‘यी कसका पशहुरू हुन?् त ँकहाँ जादछैस?् त ँकसको
नोकर होस?्’ 18 तैंले उ र िदन ु ‘यी पशहुरू तपाईंको दास याकूबका हुन।् उनले
यी सब पशहुरू आफ्नो मा लक एसावलाई उपहार िदन पठाएका हुन।् याकूब पिन
हा ोपिछ आउँदै हुनहुुन्छ।’ ”

19 याकूबले दो ो, ते ो नोकरहरू र सबै अरू नोकरहरूलाई पिन यही कुरा गन ुर्
भनी आज्ञा िदयो। उनले भन,े “जब ितमीहरूले एसावलाई भटे्छौ तब यही कुरा
गन ुर्। 20 ितमीहरूले भन्ने छौ, ‘यो तपाईंलाई उपहार हो, अिन तपाईंको दास याकूब
पिन मािनसहरूको पिछ-पिछ आउँदछैन।्’ ”

याकूबले सोच्यो, “यिद यी उपहारहरूसगंै मािनसहरूलाई पठाएँ भने हुनसक्छ
एसावले मलाई क्षमा गलार् अिन मलाई स्वीकार गनछ।” 21यसकारण उसले पिहला
उपहार पठायो अिन ऊ त्यस राती िशिवरमा नै बस्यो।

22 त्यसपिछ राती उठेर उनले त्यो ठाउँ छोड ्यो। उसले आफूसगँ दइु प ी, दइु
कमारी अिन आफ्नो एघारजना छोराहरूलाई लएर िहडं ्यो। घाटमा पगुरे याकूबले
यब्बोक नदी पार गय । 23 उसले आफ्नो प रवारलाई नदी पारी पठायो अिन ऊसगं
भएका त्यके चीज नदी पारी पठायो।

परमे रिसत लडाइँ
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24 याकूब नदी तन अ न्तम मािनस िथयो। तर नदी तन ुर्अिघ जब याकूब एक्लै
िथयो, एकजना मािनस आयो अिन ऊिसत कुश्ती लड्न थाल्यो। त्यस मािनसले घाम
झु ल्कञ्जलेसम्म कुश्ती लड ्यो। 25 त्यस मािनसले थाहा पायो ऊ याकूबलाई िज ु
योग्य छैन। यसकैारण उनले याकूबको िनत्मबको खोिपल्टामा िहकार्यो। याकूबको
िनतम्ब जोन बाट फू स्कयो जब ऊ त्यस मािनससगं कुश्ती लडदै िथयो।

26 तब त्यस मािनसले याकूबलाई भन,े “मलाई जान दऊे। सयू दय भइरहकेो
छ।”

तर याकूबले भन्यो, “जबसम्म ितमी मलाई आशीवार्द िददंनैौ म ितमीलाई जान
िदने छैन।”

27 अिन त्यस मािनसले उसलाई भन्यो, “ित ो नाउँ के हो?”
अिन याकूबले उ र िदयो, “मरेो नाउँ याकूब हो।”
28 तब त्यो मािनसले भन,े “ित ो नाउँ याकूब रहने छैन। अब ित ो नाउँ

‘इ ाएल’ हुनछे। म ितमीलाई यो नाउँ िदन्छु िकनभने ितमीले परमे र र मािनसिसत
य ु गरेका छौ अिन ितनीहरू ितमीलाई िज अयोग्य भए।”

29 तब याकूबले उनलाई सोध,े “दया गरी मलाई तपँाइको नाउँ बताउन ु होस।्”
तर त्यस मािनसले भन,े “ितमीले मरेो नाउँ िकन सोध्न ु पय ?” त्यस बलेा त्यस

मािनसले याकूबलाई आशीवार्द िदयो।
30 यसथर् याकूबले त्यस ठाउँको नाउँ पनीएल राख्यो। याकूबले भन्यो, “मलैे

यस ठाउँमा परमे रलाई मखुा-मखु दखेकेो िथएँ तर अझै मरेो जीवन सरुिक्षत
िथयो।” 31 उनले जब त्यो ठाऊँ छो ो, सयूर् उदायो। याकूब आफ्नो खु ाले
गदार् खोल्च्यङ्ग-खोल्च्यङ्ग गद िहड्दथै्यो। 32 यसथर् आजसम्म पिन इ ाएलका
मािनसहरूले कम्मरको जोडनीको मास ु खाँदनैन ्कारण त्यही मांसपशेी हो जसमा
याकूबलाई चोट लागकेो िथयो।

33
याकूबको साहस दशर्न

1 याकूबले हये अिन एसाव आउँदगैरेको दखे्यो। एसाव आइरहकेो िथयो अिन
चार सय मािनसहरू ऊसगं िथए। याकूबले आफ्नो प रवारलाई चार दलमा बाँड ्यो।
लआे र उसको नानीहरू एउटा दलमा अिन राहले र यसूफु अक एक दलमा अिन
दइुवटी कमारीहरू र ितनीहरूको नानीहरूलाई दइु दलमा। 2 याकूबले कमारीहरू र
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ितनीहरूका नानीहरूलाई आगािड राख्यो। त्यसपिछ ितनीहरूको पिछ उनले लआे
र उसका नानीहरूलाई राख्यो। अिन अन्तमा याकूबले राहले र यसूफुलाई राख्यो।

3 याकूब आफैं ितनीहरूको अिग गए अिन उसको आफ्नो दाज्यकूो निजक
नपगुञु्जले सम्म सात पल्ट भइँूितर घोप् ो।

4 एसाव उसलाई भटे्न दगयु अिन उसलाई अगँालो हाल्यो। उनले आफ्नो
भाइको छातीमा हात राख्यो र उसलाई म्वाइँ खायो अिन ितनीहरू रोए। 5 त्यसपिछ
एसावले हये अिन ीहरू र नानीहरूलाई दखेरे भन,े “तिँसत यी को हुन?्”

याकूबले भन,े “यी नानीहरू परमे रले ित ा दासलाई िदन ु भएका हो।
परमे रले मलाई दया गन ुर् भएको छ।”

6 त्यसपिछ ती दइु कमारीहरू र नानीहरू एसाव निजक पगुे अिन उसकोअिघ
िनहु रए। 7 त्यसपिछ लआे र ितनका नानीहरू एसावकहाँ गए अिन ितनलाई
िनहु रएर ढोग।े राहले र यसूफुले पिन त्यसै गरे।

8 एसावले भन,े “आउँदा बाटोमा मलैे जो मािनसहरू दखेें ितनीहरू को हुन?
अिन ती सब पशहुरू के को िन म्त हुन?्”

याकूबले उ र िदयो, “ितनीहरू सब ितमीलाई मरेो उपहार हुन जसले गदार्
ितमीले मलाई स्वीकार गछ ।”

9 तर एसावले भन,े “भाइ, तेंले मलाई केही िदनपुदन कारण मसगँ शस्त छ।”
10 याकूबले भन,े “होइन, म ितमीलाई िबन्ती गछुर्, यिद ितमीले मलाई स्वीकार

गछ भने यो मरेो उपहार पिन दया गरी स्वीकार गर्न ्पछर्। ितमीलाई दो ो पल्ट दे
पाउदँा म अत्यन्तै आन न्दत छु। मलाई परमे रले अन ु हले िमलाए जस्तै लागकेो
छ। म अन्यन्तै खशुी छु ितमीले मलाई स्वीकाय । 11 यसकारण म िबन्ती गछुर् जो
उपहार म िददछुै त्यो स्वीकार गर। परमे र ममािथ अत्यन्तै दयाल ु हुनहुुन्छ। मसगँ
मरेो आवश्यकताभन्दा बशेी छ।” यसरी याकूबले एसाविसत उपहार स्वीकार गनर्
िवन्ती गय । यसकारण एसावले याकूबको उपहार स्वीकार गय ।

12 त्यसपिछ एसावले भन,े “अब तैंले आफ्नो या ा जारी रा सक्छस र म
तसँगँै जानछुे।”

13 तर याकूबले भन,े “ितमीलाई थाहा भयो िक अिहले मरेा नानीहरू एकदमै
दबुर्ल छन ्अिन मलैे मरेा भडेाहरू तथा ितनका थमुाहरूको पिन हरेचाह गन ुर् पछर्।
यिद मलैे ितनीहरूलाई िदउसँो धरैे बरेसम्म िहडंाएँ भने हुन सक्छ ती पशहुरू मछर्न।्
14 यसकारण ितमीअिघ जाऊ र म िबस्तारै-िबस्तारै ित ोपिछ आउँछु। म पशहुरू
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अिन ितनीहरूका बच्चाहरू बचाऊँको लािग िबस्तारैिसत आउँछु, अिन म अत्यन्तै
िबस्तार आउँछु कारण मरेा नानीहरू धरैे नथाकून ्म ितमीलाई सइेरमा भटे्नछुे।”

15 यसकारण एसावले भन,े “तब म मरेा केही साथीहरूलाई तरेो सहायताको
िन म्त छोडी िदन्छु।”

तर याकूबले भन्यो, “यो ित ो िवशषे दया हो। तर यसो गन ुर् कुनै आवश्यकता
छैन।” 16 यसकारण त्यो िदन एसाव सइेर फिकर् यो। 17 तर याकूब सकु्कोत गए
अिन त्यहाँ उनले एउटा घर र पशहुरूको िन म्त सानो खोर बनायो। यही कारणले
यस ठाउँको नाउँ सकु्कोत रा खयो।

18 यसथर् याकूब प न-आरामबाट कनान दशेको शकेेमसम्म सरुिक्षत या ा गरेर
आयो। उनले शहरको पवूर्मा आफ्नो पाल हाल्यो। 19 उनले जहाँ आफ्नो पाल
हालकेो िथयो त्यस ठाउँ शकेमको बाब ुहमोरको प रवारबाट िकनकेो िथयो। त्यसको
िन म्त याकूबले एक सय चाँदीका िसक्का िदयो। 20 त्यहाँ उसले एउटा वदेी बनायो
अिन त्यसको नाउँ “एल इ ाएलका परमे र राख्यो।”

34
दीनाको बलात्कार

1 दीना याकूब र लआेकी छोरी िथइन।् एक िदन दीना त्यस दशेकी ीहरू हनेर्
बािहर गइन।् 2 त्यस दशेका राजा हामोरका छोरा शकेमले दीनालाई दखे्यो। उसले
उनलाई प े र उनीिसत बलात्कार गय । 3 शकेम दीनािसत मे गनर् थाल्यो अिन
उनीिसत िववाह गन इच्छा गय । 4 शकेमले आफ्नो बाबलुाई भन,े “दया गरी यस
केटीलाई हािसल गन ुर् होस ्म यसिसत िववाह गन ुर् सकँू।”

5 याकूबले थाहा पायो शकेमले उसकी छोरीिसत खबुै नरा ो वहार गय ।
तर याकूबका सबै छोराहरू गाई-वस्तहुरूिसत मदैानमा िथए। यसथर् ितनीहरू
नफकुर् ञ्जले केही गरेनन।् 6 त्यस समय शकेमका बाब ु हमोर याकूबिसत कुरा गनर्
गए।

7 जब याकूबका छोराहरूले यस बारे सनुे ितनीहरू खतेबाट आए। ितनीहरू
उ िेजत भएर धरैे रसाए िकनभने शकेमले यस्तो कामगरेका िथयो जो इ ाएलमा
गन ुर् हुदँनै िथयो। शकेमको घणृात्मक कायर् सनुरे सबै दाज्य-ूभाइहरू खतेबाट बािहर
िन स्कए।
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8 तर हमोरले ती दाज्य-ूभाइहरूिसत कुरा गय । उनले भन,े “मरेो छोरो शकेमले
दीनालाई खबुै चाहन्छ। दया गरी उसलाई िववाह गनर् िदनहुोस।् 9 यस िववाहले
बझुाउँछ हामीमाझ एउटा िवशषे सम्झौता भएको छ। त्यसपिछ हा ा मािनसहरूले
ितमीहरूका छोरीहरू िववाह गनर् सक्छन ्अिन त्यसरी नै ित ा मािनसहरूले हा ा
छोरीहरू िववाह गनर् सक्छन।् 10 ितमीहरू हामीिसतै यसै भिूममा ब सक्छौ।
ितमीहरू जमीनको मा लक हुन सक्छौ र स्वत रूपले ापार गनर् सक्छौ।”

11 शकेमले पिन याकूब अिन ितनका छोराहरूिसत कुरा गय । उनले भन,े
“दया गरी मलाई हण गन ुर् होस ् अिन तपाईहरूले भनकेा कुरा म जपेिन गनछु।
12 यिद तपाईहरूले दीनालाई मिसत िववाह गनर् िदन ु भयो भने म तपाईहरूले मागकेो
उपहार िदनछुे। तपाईहरू जे चाहन ु हुन्छ त्यही िदनछुे तर मलाई दीनािसत िववाह
गनर् िदनहुोस।्”

13शकेम र उसको बाब ु हमोरिसत याकूबका छोराहरूले झटुो बोल्ने िनणर्य गरे।
ितनीहरू अझै पिन बौलाहा जस्तै िथए िकनभने शकेमले आफ्नी बिहनी दीनािसत
सा ै िघनलाग्दो कुकमर् गरेको िथयो। 14 यसथर् ती दाज्य-ूभाइहरूले शकेमलाई भन,े
“हामी हा ी बिहनीिसत ितमीलाई िववाहको अनमुित िदन स ै नौ कारण ितमी
अझसम्म खतना ग रएका छैनौ। हा ी बिहनीको ितमीिसत िववाह गन ुर् एउटा भलू
कमर् हुनछे। 15 तर हामी हा ी बिहनीिसत िववाह गनर् अनमुित िदन सक्छौ यिद
ितमीले यो काम गय भने ित ा शहरका त्यके परुूषहरू हामी जस्तै खतना ग रन ु
पछर्। 16 त्यसपिछ ित ा परुूषहरूले हामीहरूका छोरी िववाह गनर् सक्छन ् अिन
हा ा परुूषहरूले पिन ितमीहरूका छोरीसगँ िववाह गनर् सक्छन।् तब हामी एक
हुनछेौ। 17 यिद खतना गराउन अस्वीकार गरे दीनालाई हामी लजैानछेौं।”

18यस सम्झौतामा हमोर र शकेम दवुै खशुी भए। 19 दीनाका दाज्यहूरूले भनकेो
कुरामा शकेम सा ै खशुी भयो।

आफ्नो प रवारमा शकेम अित आदरणीय मािनस िथयो। 20 हमोर र शकेम
शहरको समावशे स्थलमा गए। ितनीहरूले शहरवासीहरूिसत कुरा गरे र भन,े
21 “यी मािनसहरू हामीिसत मै ीपणू र् छन,् ितनीहरूलाई हामीहरूमाझ ब अिन

ापार गनर् िदऊँ। जहाँसम्म भिूमको कुरा छ, हरे, हामी सबकैो लािग यो धरैे नै
छ। हामी ितनीहरूकी छोरीहरूलाई हा ी प ीहरू बनाऊँ अिन हा ी छोरीहरूलाई
ितनीहरूका छोराहरूिसत िववाह गनर् िदऊँ। 22 तर एउटा कुरो छ जो हा ा सबै
मािनसहरूले मान्न ु पछर्। हा ा सबै मािनसहरू इ ाएलीहरू जस्तै खतना गराउन ु
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राजी हुन ु पछर्। 23 यिद हामीले यसो गरे ितनीहरूका गाई-वस्तलुे गदार् हामी धनी
हुनछेौं। यसथर् हामीले ितनीहरूिसत यस्तो सम्झौता गन ुर् पछर् जसले गदार् ितनीहरू
यहाँ हामीिसत ब सकुन।्” 24 सबै मािनसहरू जसले हमोर र शकेमबाट त्यस
समावशे स्थलमा ती कुरा सनु,े सबलैे मान।े अिन सबै मािनसहरूको खतना ग रयो।

25 तीन िदन पिछ खतना ग रएका मािनसहरूको घाउ भयो। याकूबका दइुजना
छोरा, िशमोन अिन लवेीले बझुे ितनीहरू दवुर्ल भएका छन।् यसथर् ितनीहरूले
शहरमा गए अिन सबै मािनसहरूलाई मा रिदए। 26 दीनाका दाज्यहूरू िशमोन र
लवेीले हमोर र उसको छोरो शकेमलाई पिन मारे अिन शकेमको घरबाट दीनालाई
िनकाले अिन लएर गए। 27 याकूबका छोराहरू शहरमा गए अिन त्यहाँ भएको
त्यके चीज चोरे। शकेमले ितनीहरूकी बिहनीमािथ गरेको कुरोले ितनीहरूको

अझै रीस मरेको िथएन। 28 गधाहरू तथा शहरमा र खतेमा जे जित िथए त्यके
चीज लग।े 29 ती दाज्य-ूभाइहरूले ितनीहरूको प ी छोरा-छोरी तथा ितनीहरूसगँ
भएको त्यके चीज लग।े

30 तर याकूबले िशमोन र लवेीलाई भन,े “ितमीहरूले मलाई सा ै क िदयौ।
यहाँ सबै मािनसहरूले मलाई घणृा गनछन।् सबै कनानी र प रज्जी मािनसहरू
मरेो िवरू मा हुनछेन।् हामीहरूको सखं्या यहाँ कम्ती छ, यिद यहाँका मािनसहरू
हामीिसत लड्न भलेा भए भने हामीहरू ध्वशं हुनछेौ। अिन मसगँ भएका सबै हा ा
मािनसहरू ध्वशं हुनछेन।्”

31 तर ती दाज्य-ूभाइहरूले भन,े “के ितनीहरूले हा ी बिहनीलाई वशे्या जस्तै
वहार गरून?् अह,ँ हा ी बिहनीलाई त्यस्तो वहार गन ुर् ितनीहरूको अन्याय

िथयो।”

35
याकूब बतेलेमा

1 परमे रले याकूबलाई भन्न ु भयो, “बतेले शहरमा जाऊ, त्यहाँ बस अिन पजूा
गनर्लाई त्यहाँ एउटा वदेी बनाऊ। ‘एल’ लाई स्मरण गर, ती परमे र जो ितमी दाज्य ू
एसावदे ख बाँच्नको लािग भाग्दै िथयौ, त्यस समय ितमीलाई परमे रले दशर्न िदन ु
भएको िथयो। ितमीले आराधना गनर्को िन म्त त्यहाँ एउटा वदेी बनाऊ।”

2 यसकारण, याकूबले आफ्नो प रवार तथा आफ्ना सबै सवेकहरूलाई भन,े
“काठ र धातलुे बिनएका जे जित झटुा दवेताहरू ितमीहरूिसत छन ् ती सब न
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ग रदऊे। आफूलाई पिव बनाऊ अिन सफा लगुाहरू लगाऊ। 3 हामीहरू यो ठाउँ
छोडरे बतेले जानछेौ,अिन त्यहाँ आफ्नो परमे रको िन म्त एउटा वदेी बनाउनछेौ।
उहाँ मरेो उही परमे र हुनहुुन्छ जसले मरेो त्यके क मा सहायता गन ुर्हुन्छ, अिन
म जहाँ जान्छु मसगँै हुनहुुन्छ।”

4 यसथर् मािनसहरूिसत भएका झटुा दवेताहरू ितनीहरूले सबै याकूबलाई िदए।
ितनीहरूले आफ्नो कानमा लगाएका कुण्डलहरू पिन याकूबलाई िदए। याकूबले
शकेम नाउकँो शहरको निजक एउटा फलाँटको रूखको निजक ती सब चीजहरू
गािड िदए।

5 याकूब र ितनका छोराहरूले त्यो ठाउँ छोड।े त्यस ठाउँका मािनसहरूले
ितनीहरूलाई लखटेेर मानर् चाहन्थ।े तर ितनीहरूले त्यसो गरेनन ् िकनभने ितनीहरू
परमे रिसत आत्यन्तै डराएका िथए। 6 यसथर् याकूब अिन उसका मािनसहरू लजू
पगु।े आज लजूलाई बतेले भिनन्छ। यो कनान भिूममा पछर्। 7 याकूबले त्यहाँ एउटा
वदेी बनाएर त्यस ठाउँको नाउँ “एल-बतेले” राख्यो। याकूबले त्यस ठाउँको नाउँ
त्यही रोजे कारण जित बलेा ऊ आफ्नो दाज्य ू दे ख भाग्दै िथयो परमे रले त्यहीं
दशर्न िदन ु भएको िथयो।

8 रबकेाकी धाई दबोराह त्यहाँ मरी, ितनीहरूले त्यसलाई बतेलेमा फलाँटको
रूखमिुन गाड।े ितनीहरूले त्यस ठाउँको नाउँ अल्लोन बकुत राख।े

याकूबको नयाँ नाउँ
9याकूब जब प नआरामबाट फिकर् यो परमे रले फे र उसलाई दशर्न िदन ु भयो।

परमे रले याकूबलाई आशीवार्द िदनभुयो। 10 परमे रले याकूबलाई भन्नभुयो,
“ित ो नाउँ याकूब हो, तर म ित ो नाउँ बद्ली गरी िदनछुे। अब उसो ितमीलाई
याकूब भिनने छैन र ित ो नयाँ नाउँ इ ाएल हुनछे।” यसथर् परमे रले उसको नाउँ
इ ाएल रा ु भयो।

11 परमे रले उसलाई भन्नभुयो, “म सवर्श मान परमे र हु ँ अिन म
ितमीलाई आशीवार्द िदन्छु। फल्द-ैफुल्दै अिन बढदै जाऊ। ित ा सन्तानहरूबाट धरैे
रा अिन राजाहरू बिननछेन।् 12 मलैे अ ाहाम र इसहाकलाई िवशषे भिूम िदएँ र
अब ितमीलाई त्यो भिूम िदनछुे। अिन त्यो भिूम ितमीपिछ आउने ित ा सन्तानलाई
पिन िदनछुे।” 13 त्यसपिछ परमे र त्यहाँबाट जान ु भयो। 14-15 त्यस ठाउँमा
याकूबले एउटा स्मारक ढुङ्गा राख्यो। उनले दाखरस र तलेले अिभषके गरी त्यस
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ढुङ्गालाई पिव पाय । यो ठाउँ एउटा िवशषे ठाउँ भयो िकनभने यहाँ परमे रले
याकूबिसत कुरा गन ुर् भएको िथयो। याकूबले यस ठाउँको नाउँ बतेले राख्यो।

राहले सिुत पीडामा मरी
16 याकूब अिन उसको दलले बतेले छोड।े ितनीहरू ठीक ए ात आई पगु्नअिघ

राहले सिुत वदेना भोग्न थाली। 17 तर यसपल्ट राहलेलाई सही नसक्न ु वदेना
भइरहकेो िथयो। राहलेकी कमारीले हे र र भनी “नडराऊ राहले ितमीले अक
छोरो जन्माउदछैौ।”

18छोरो जन्मदा-जन्मदै राहले मरी। मतृ्यअुिघ आफ्नो त्यस छोरोको नाउँ ितनले
बने-ओनी राखीन।् तर याकूबले उसको नाउँ िबन्यामीन राख्यो।

19 राहलेलाई ए ात जाने बाटोमा नै गािडयो। (ए ात नै बतेलहेमे हो)।
20 राहलेको सम्मानमा याकूबले उसको िचहानमािथ एउटा खामो उभ्यायो। त्यो
खामो अझ पिन त्यही खडा छ। 21 त्यसपिछ इ ाएलले आफ्नो या ा जारी राख्यो।
उनले एदरे स्तम्भकै दिक्षणमा आफ्नो पाल हाल्यो।

22 इ ाएल त्यस ठाउँमा छोटो समयको िन म्त बस्यो। जब ऊ त्यहाँ िथयो, रूबने
इ ाएलको सिेवका िबल्हािसत सतु्यो। इ ाएल यो सनुरे सा ै ोिधत भए।

इ ाएलको प रवार
याकूब (इ ाएल) का बा जना छोराहरू िथए।
23लआेका छोराहरू हुनः रूबने (याकूबको पिहलो छोरो), िशमोन,लवेी, यहूदा,

इस्साकार अिन जबलूनू।
24 राहलेका छोराहरूः यसूफु र िबन्यामीन।
25 राहलेकी कमारी िबल्हाबाट ज न्मएका छोराहरू दान र न ाली िथए।
26 लआेकी कमारी िजल्पाबाट ज न्मएका छोरीहरू गाद र आशरे िथए।

यी ितनका नानीहरू तब ज न्मएका िथए जब ितनी प मआराममा िथए।

27 याकूब आफ्ना बबुा इसहाककहाँ िकयर्तबार्मा (हे ोन) गए। यो त्यही ठाउँ हो
जहाँ अ ाहाम र इसहाकले बसो-बास गरेका िथए। 28 इसहाक एक सय असी वषर्
बाँच।े 29 इसहाक जब मरे ितनीहरू अत्यन्त व ृ भएका िथए अिन सम्पणूर् जीवन
उपभोग गरे। उसको छोरा एसाव अिन याकूबले ितनलाई ितनका िपताको ठाउँमै
गाड।े
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36
एसावको प रवार

1 एसावको पा रवा रक इितहास यही हो। 2 एसावले कनानी ीहरूिसत िववाह
गरे। ितनीहरू िथएः िह ी एलोनकी छोरी आदा, अन्नाकी छोरी ओहोलीबामा
अिन िहव्वी िसनीकी नाितनी अिन 3 बासमत-इश्माएलकी छोरी अिन नबायोतकी
बिहनी। 4 एसाव अिन आदाले एलीपज नाउकँो छोरो जन्माए। बासमतले रूएल
नाउकँो छोरो जन्माइन।् 5 अिन ओहोलीबामाका तीन जना छोराहरू िथएः
ितनीहरूको नाउ-ँयऊश, यालाम अिन कोरह। ितनीहरू एसावका छोराहरू िथए
जो कनान भिूममा जन्म।े

6-8 याकूब अिन एसावाका प रवारहरू अत्यन्तै िवशाल भए जसले गदार् कनान
भिूमको अन्नले ितमीहरूलाई पगु्न असम्भव भयो। यसथर् एसावले आफ्नो भाइ
याकूबलाई छोडरे धरैे टाढा दशेमा गए। एसावले आफ्ना सबै चीजहरू आफूसगँ
लएर गए। कनानमा हुदँा उनले यी सब चीजहर ा गरेको िथयो। यसथर् एसावले

आफूसगं प ीहरू छोराहरू, छोरीहरू, सबै नोकरहरू, पशहुरू लग्यो। एसाव र
याकूबको प रवारहरू यित बढदै गए, ितनीहरूलाई एकै ठाउँमा ब असम्भव भयो।
त्यस भिूमबाट दइु प रवारहरूलाई जीवन िनवार्ह गनर् म ु श्कल िथयो। ितनीहरूिसत
धरैे गाई-वस्तहुरू िथए। एसाव पहाडी भिूम सइेरितर लागे (एसावको नाउँ एदोम
अिन सइेर पिन हो।)

9 एसाव एदोमी मािनसहरूका िपता िथए। सईेर एदोमको पहाडी भिूममा ब े
एसावका प रवारहरूको नाउँ यी नै हुन,्

10 एसाव र आदाको छोरोको नाउँ एलीपज हो। एसाव र बासमतको छोरोको
नाउँ रूएल हो।

11 एलीपजका पाँचजना छोराहरूको नाउँ िथयोः तमेान, ओमार, सपो, गोताम
अिन कनज।

12 एलीपजकी पिन एउटी दासी िथइ। उसको नाउँ ितम्ना िथयो अिन ितम्ना र
एलीपजको अमालके नाउकँा छोरो िथयो।

13 रूएलका चारजना छोराहरू िथए। ितनीहरूः नहत, जरेह, शम्मा र िमज्जा
िथए।

ियनीहरू एसावकी प ी बासमत प ीका नाितहरू नै हुन।्
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14 एसावकी साइँली प ी सबेोनकी छोरो अन्नाकी छोरी ओहोलीबामा िथइन।्
एसाव र ओहोलीबामाकी छोरीहरू यऊश, यालाम र कोरह िथए।

15 यी प रवार एसावबाट आएका हुन।्
एसावको जठेा छोरो एलीपज िथयो। एलीपजबाट ियनीहरू आए-तमेान, गोमार,

सपो, कनज, 16 कोरह, गाताम अिन अमालके।
ती सबै प रवा रक मु खयाहरू एसावकी प ी आदाबाट जन्मकेा हुन।्
17 एसावको छोरो रूएल यी प रवारहरूको पिहलो बाब ु िथयो। नहत, जरेह,

शम्मा अिन िमज्जा।
ती सब प रवाहरू एसावकी प ी बासमतबाट आएका हुन।्
18 एसाव को प ी र अनाकी छोरी ओहोलीबामाबाट जन्मकेा छोराहरू

हुन-्यऊश, यालाम अिन कोरह। ती तीन जना मािनसहरू ितनीहरूको
प रवारहरूका बाब ु हुन।्

19 यी मािनसहरू एसाव (एदोम) बाट आएका प रवाका मखुहरू िथए।

20 एसावभन्दा अिघ एदोममा सइेर नाउकँो एक होरी मािनस बस्थ्यो। सइेरका
छोराहरू िथए:

लोतान, शोबाल, िसओन,अना, 21 दीशोन, एसरे, दीशान। यी छोराहरू एदोममा
सईेबाट आएका छोरी पा रवार म ु खयाहरू िथए।

22 लोतान होरी र हमेानको बाब ु िथयो। (ितम्ना लोतानकी बिहनी िथई।)
23 शोबालः अल्बान, मानहत, एबाल, सपो अिन ओनामका बाब ु िथयो।
24 िसबोनका अय्या र अना नाउकँा दइु छोराहरू िथए। (अना त्यही मािनस

िथयो जसले पहाडमा आफ्नो बाबकुा गधाहरूको हरेचाह गदार् तातो पानीको
महुान भे ाएको िथयो।)

25 दीशोन र ओहोलीबामाका बाब ु अना िथए।
26 दीशोनका चार छोराहरू हमेदान, एश्बान, िय ान र करान िथए।
27 एसरेका तीन जना छोराहरू िबल्हान, जावान र अकान िथए।
28 दीशोनका दइु छोराहरू ऊज र आरान िथए।
29होरी प रवाहरूका मखुहरू िथए-लोतान, शोनान, िसबोन,अना, 30दीशान,

एसरे, अिन दीशान। जो सइेर भिूममा बसे ितनीहरूको पा रवा रक मखुहरू
ती मािनसहरू नै िथए।



36:31 lxxxiv उत्पि 37:2

31 त्यस समयमा एदोममा राजाहरू िथए। इ ाएल राजा हुनभुन्दा धरैे समयअिघ
एदोममा राजाहरू िथए।

32 बओरको छोरो बलेा राजा िथयो जसले एदोममा शासन गय । उनले िदन्हारा
शहरमािथ शासन गय ।

33 जब बलेा मय योबाब राजा भयो। योबाब बो ामाको जरेहको छोरो िथयो।
34जब योबाब मय , हूशामले शासन गय । हूशाम तमेानी मािनसहरूको दशेको

िथयो।
35 जब हूशाम मय हददले त्यस इलाकाको शासन गय । हदद बदेादको छोरा

िथयो (हदद ऊ िथयो जसले माओबको भिूममा िम ानीहरूलाई िजतकेो
िथयो।) हदद अबीत शहरको िथयो।

36 जब हदद मय सम्लाले दशेमा शासन चलायो। सम्ला मसकेामाको िथयो।
37 जब सम्ला मय त्यो इलाकामा शावलले शासन चलायो। शावल फरात

नदीको िकनारमा रहोबोतको िथयो।
38 जब शावल मय त्यो दशेमा बाल्हनानले शासन चलायो। बाल्हनान

अकबोरको छोरो िथयो।
39 जब बाल्हनान मय , हदरले त्यहाँ शासन गय । हदर पाऊ शहरको िथयो।

हदरकी प ीको नाम महतेबले िथयो, ितनी म देकी छोरी िथइन।् (मजेाहाब
म देको बाब ु िथयो।)

40-43 एसाव एदोमी प रवारहरूः
ितम्ना, अल्वा, यतते, ओहोलीबामा, एला, पीनोन, कनज, तमेान, िमब्सार,

मग्दीएल अिन ईरामको बबुा िथयो। यी प रवारहरू त्यके नै त्यस इलाकामा
बसो-बास गरे जनु इलाकाको नाउँ र पा रवारको नाउँ एकै िथयो।

37
सपना दश यसूफु

1 याकूब रोिकयो अिन कनान दशेमा ब थाल्यो। यो त्यही दशे हो जहाँ उसको
बाब ु बसकेो िथयो। 2 याकूबको प रवारको कथा यही हो।

यसूफु स वषर्को यवुक िथयो। उसको काम भडेा-बा ा हरेचाह गन ुर् िथयो।
उनले यो काम आफ्नो दाज्य-ूभाइ र िजल्पा र िबल्हाका छोराहरूिसत गय ।
(िजल्पा र िबल्हा उसको बबुाकी उप प ीहरू िथए।) यसूफु आफ्नो बबुालाई उसका
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दाज्यहूरूले गरेका सबै द ु कमर्को िवषयमा जानकारी िदने गदर्थ्यो। 3 इ ाएल
बढूो भइसकेपिछ यसूफु जन्मकेो िथयो। यसकारण इ ाएलले यसूफुलाई अरू
छोराहरूलाई भन्दा बढी माया गथ्य । याकूबले आफ्नो छोरोलाई एक िवशषे लामो
र अत्यन्तै रा ो कोट िदयो। 4 यसूफुका अरू दाज्य-ूभाइहरूले जब यो थाहा पाएँ िक
ितनीहरूका बबुा उनीहरूलाई भन्दा बढी यसूफुलाई माया गथ। यसकैारण ितनीहरू
आफ्नो भाइलाई घणृा गथ। ितनीहरू उिसत रा ो कारले कुरा गनर् अप् ारो गदर्
िथए।

5 एकपल्ट यसूफुले एउटा िवशषे सपना दखे्यो। पिछ उनले आफ्नो दाज्य-ू
भाइहरूलाई त्यस सपनाको बारेमा भन्यो। त्यसपिछ उसका दाज्य-ूभाइहरूले झन ्
वशेी घणृा गनर् थाल।े

6 यसूफुले भन,े “मलैे एउटा सपना दखेें। 7 हामीहरू सबै खतेमा काम गदिथयौ।
हामीहरू सबलैे िमलरे गहुकँो िबटा बाँध्दै िथय । मलैे बाँधकेो िबटा अिन ितमीहरूले
बाँधकेो िबटाहरूले मरेो िबटालाई चारै ितरबाट घये । त्यसपिछ ितमीहरूको िबटाले
मरेो िबटालाई िनहु रएर ढोग्यो।”

8 यसूफुका दाज्य-ूभाइहरूले भन,े “के यसको अथर्, त ँ राजा हुन्छस ् अिन
हामीहरू सबलैाई शासन गछर्स?्” उसको दाज्य-ूभाइहरूले ऊ मािथ अझै धरैे घणृा
गनर् थाल,े कारण ितनीहरूको िवषयमा उसले सपना दखेकेो िथयो।

9 तब फे र यसूफुले अक सपना दखे्यो। यसूफुले यस सपना बारेमा पिन आफ्नो
दाज्य-ूभाइहरूलाई बतायो। उनले भन,े “मलैे अक सपना दखेें। मलैे घाम, जनु र
एघार नक्ष हरूले मलाई ढोग गद गरेको दखेें।”

10 उनले आफ्नो बाबलुाई पिन त्यस सपना बारे भन्यो। तर उसको बाबलुे त्यो
सपनाको िवषयमा आलोचना गरे। उसका बाबलुे भन,े “यो कस्तो कारको सपना
हो? के तलँाईं िव ास हुन्छ तरेी आमा, तरेो दाज्य-ूभाइहरू अिन म तलँाई ढोग्छौं।”
11 यसूफुका दाज्य-ूभाइहरूले सा ै ईष्यार् ग ररह।े तर उसको बाबलुे यी िवषयमा
धरैे गिह रएर सोचे अिन िवचार गरे यो सबको अथर् के हुन सक्छ?

12एक िदन यसूफुका आफ्ना दाज्य-ूभाइहरू आफ्ना बाबकुा भडेाहरूको हरेचाह
गनर् शकेम गए। 13 याकूबले यसूफुलाई भन,े “शकेम जा! तरेा दाज्य-ूभाइहरूले
मरेो भडेाहरू हरेचाह गदछन।्”

यसूफुले भन,े “म जानछुे।”
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14 यसूफुका बाबलुे भन,े “तरेा दाज्य-ूभाइहरू सरुिक्षत छन ्या छैनन ्यसो हरे।
फक आएर मलाई भन मरेा भडेाहरू रा ै छन ्या छैनन।्” यसथर् यसूफुका बाबलुे
उसलाई हे ोन बेंसीबाट शकेम पठाए।

15 शकेममा यसूफु हरायो। एक जना मािनसले उसलाई खतेमा िहिंडरहकेो
भे ायो। त्यस मािनसले भन,े “के खोिजरहकेो छस?्”

16 यसूफुले उ र िदयो, “म मरेा दाज्य-ूभाइहरू खोज्दछुै। के ितमीले भन्न
सक्छौ ितनीहरू भडेाहरूिसत कहाँ छन?्”

17 त्यस मािनसले भन,े “ितनीहरू गईसके। ितनीहरू दोतान जाँदै गरेको कुरा
मलैे सनु।े” यसथर् यसूफु उनीहरू गए ितरै गए अिन ितनीहरूलाई दोतानमा भे ायो।

यसूफु कमारोको रूपमा बिेचयो
18 यसूफुका दाज्य-ूभाइहरूले उसलाई टाढाबाट आउँदै गरेको दखे।े उनीहरूले

उसलाई मान िन य गरेर एउटा योजना बनाए। 19 उनका दाज्य-ूभाइहरूले एक
अकार्लाई भन,े “हरे, सपनादश यसूफु आउँदछै। 20 यिद हामीले सक्छौ भने
उसलाई अवश्य मान ुर् पछर्। हामीले उसको शरीर एउटा र ो कुवामा फ्याँक्न ु पछर्।
तब हामी आफ्नो बबुालाई भन्न सक्छौ, जङं्गली जनावरले उसलाई माय । तब
हामी हरेौं उसको सपना के हुन्छ।”

21 तर रूबनेले यसूफुलाई बचाउन चाहन्थ्यो। रूबनेले भन,े “त्यसलाई हामी
नमारौं। 22 हामी त्यसलाई चोट नलगाई कूवामा हाल्न सक्छौं।” रूबने उसलाई
बचाउन अिन बाब ु भएको ठाउँमा िफतार् पठाउन चाहन्थ्यो। 23 जब यसूफु आफ्नो
दाज्यहूरू कहाँ पगु्यो, ितनीहरूले उसलाई एक्कासी समाते अिन उसको लामो अिन
सनु्दर कोट च्यातच्यतू पारे। 24 त्यसपिछ ितनीहरूले उसलाई एउटा खाली सखु्खा
कूवामा फ्याँिक िदए।

25 जब यसूफु कूवािभ िथयो उसका दाज्य-ूभाइहरू खान बस।े ितनीहरूले हरेे
अिन एक हुल ापारीहरू िगलाददे ख िम ितर या ा गद गरेको दखे।े ितनीहरूले
ऊँटहरूमािथ धरैे कारका मसला र धन-दौलत लाँदै िथए। 26 यहूदाले दाज्य-ू
भाइहरूलाई भन,े “हामीले आफ्नो भाइ मारेर त्यसको मतृ्य ु लकुाएर के पाउछँौ?
27 बरू हामीहरूले त्यसलाई ती ापारीहरूलाई बचे्दा लाभ हुन्छ। हामीले आफ्नो
भाइलाई मारेकोमा दोषी पिन हुदँनैौ।” अरू दाज्य-ूभाइहरू सहमत भए। 28 जब ती
िम ानी ापारीहरू निजक आए, ितनीहरूले यसूफुलाई कूवाबाट बािहर िनकाल।े



37:29 lxxxvii उत्पि 38:7

ितनीहरूले यसूफुलाई बीसवटा चाँदीका टु ामा बचे।े ती ापारीहरूले यसूफुलाई
िम लएर गए।

29यी सब घट्ना हुदँा रूबने त्यहाँ आफ्नो दाज्य-ूभाइहरूिसत िथएन। ितनीहरूले
यसूफुलाई बचेकेो उनले थाहा पाएन। जब रूबने कूवामा आयो उनले त्यहाँ
यसूफुलाई दखेने। शोक कट गरेर उनले आफ्नो लगुाहरू च्यात्यो। 30 रूबनेले
आफ्ना दाज्य-ूभाइहरू भएको ठाउँमा गएर भन,े “त्यो केटो कूवाँमा छैन। मलैे के
गन ुर्?” 31 ती दाज्य-ूभाइहरूले एउटा बोका मारे अिन त्यसको रगत त्यो रा ो
लबदेामा लगाए। 32 तब ितनीहरूले त्यो लबदेा आफ्नो बाबलुाई दखेाए। अिन
ितनीहरूले सोध,े “हामीले यो लबदेा पायौं, के यो लबदेा यसूफुको हो?”

33 ितनीहरूका बबुाले कोट दखेे अिन बझु,े िक यो यसूफुको कोट िथयो,
ितनीहरूका बबुाले भन,े “हो, यो उसको कोट हो। जङं्गली जनावरले मरेो
छोरा यसूफुलाई मारेर खाएको हुनपुछर्।” 34 याकूब आफ्नो छोरोको िन म्त यित
शोकाकुल भयो उसले आफ्नो लगुाहरू च्यात्यो। तब उनले आफ्नो शोक कट गनर्
एक खास कारको लगुा लगायो। याकूबले छोरोको शोक धरैे लामो समयसम्म
मनायो। 35 उसका सबै छोरा-छोरीहरूले ितनलाई सान्त्वना िदने यास गरे।
तर याकूब किहल्यै शोकबाट मु भएन। उनले भन,े “मरेो छोरोको िन म्त म
नमरूञ्जनलेसम्म शोकमा रहनछुे।” यसथर् याकूब पु शोकमा प रर ो।

36 ती िम ानी ापारीहरूले िम दशेमा यसूफुलाई बचे।े िफरऊनका
रक्षकहरूका क ान पोतीफरलाई ितनीहरूले यसूफुलाई बचे।े

38
यहूदा र तामार

1 त्यस समय यहूदा आफ्नो दाज्य-ूभाइहरूलाई छोडी हीरा नाउकँो मािनसिसत
ब गए। हीरा अद ्दलुाम शहरको िथयो। 2 यहूदाले त्यहीं कनानी केटीलाई भे ो
अिन उसलाई िववाह गय । त्यस केटीको बाबकुो नाउँ शआू िथयो। 3 त्यस कनानी
केटीले एउटा छोरो जन्माई। उनले उसको नाउँ एर राखी। 4 पिछ फे र अक छोरो
पाई र उसको नाउँ ओनन राखी। 5 पिछ फे र उनले अक छोरो जन्माई अिन उसको
नाउँ उनले शलेह राखीन।् उसको ते ो छोरो जन्मदँा यहूदा कजीबामा िथयो।

6 यहूदाले आफ्नो छोरो एरको िववाह गराउँनको िन म्त एउटी केटीलाई रोज्यो।
त्यस केटीको नाउँ तामार िथयो। 7 तर एरले अत्यन्तै नरा ो काम गय । परम भु
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ऊसगं सन्न हुनभुएन। यसकारण परम भलुे उसलाई मान ुर् भयो। 8 त्यसपिछ
यहूदाले एरको भाइ ओनानलाई भन,े “जा अिन मरेको दाइको प ीिसत सतु। त ँ
उसको लोग्ने जस्तै बिनन।ु यिद नानीहरू जन्मे ती तरेो दाइ एरका नानीहरू हुन्छन।्”

9 ओनानलाई थाहा िथयो तामार र ऊबाट जो नानीहरू हुन्छन ् ती सबै उसका
हुदँनैन।् ओनानले तामारिसत सहवास गय । तर उनले आफ्नो गभर्धारण हुन िदएन।
10 यस िवषयमा परम भु ोिधत हुन ु भयो। यसकारण परम भलुे ओनानलाई पिन
मान ुर् भयो। 11 त्यसपिछ आफ्नी बहुारी तामारलाई यहूदाले भन्यो, “त ँ आफ्नो
बाबकुो घर फकर जा, त्यही बस अिन तबसम्म िववाह नगन ुर् जबसम्म मरेो छोरा
शलेह ठूलो हुदँनै।” यहूदालाई डर िथयो कतै शलेह पिन उसको दाज्यहूरू झैं
मा रन्छ। तामार आफ्नो बाबकुो घरमा फकर गइन।्

12 पिछ शआूकी छोरी यहूदाकी प ी मरी। यहूदाको शोक समय िबतपेिछ, त्यो
अद ्दलुामबाट आफ्नो साथी हीरािसत ितम्ना गए। भडेाबाट का टएको ऊन लन
यहूदा ितम्ना गए। 13 उसको ससरुा यहूदा भडेाको ऊन लन ितम्ना गएको कुरा
तामारले चाल पाई। 14 तामारले सधं ै िवधवाले लगाउने लगुा लाउने गदर् िथइ।
यसथर् उनले िभन्दै केही लगुा लगाई अिन आफ्नो अनहुार पदार्ले छोपी। त्यसपिछ
ितम्ना शहरको निजक एनमै जाने बाटोको म ु न्तर बसी। तामारले थाहा पाई यहूदाको
छोरो शलेह अब ठूलो भइसकेको छ। तर यहूदाले ऊिसत िववाह गन कुनै योजना
बनाउने छैन।

15 यहूदा त्यही बाटो िहडंरे गए। उनले तामारलाई दखे्यो तर त्यो वशे्या हो भनरे
सोच्यो। उनले आफ्नो अनहुार वशे्याहरूले जस्तै पदार्ले ढाकेकी िथई। 16 यसथर्
यहूदा ितनी भएको ठाउँमा गए अिन भन्यो, “तिँसत शारी रक सम्बन्ध गनर्द।े”
यहूदाले थाहा पाएन ऊ आफ्नी बहुारी तामार िथई।

उनले भनी, “ितमीले मलाई के िदन्छौ?”
17 यहूदाले उ र िदयो, “म मरेो भडेाको हुलबाट एउटा भडेा पठाइ िदनछुे।”
उनले उ र िदई, “यसमा म राजी छु। तर ितमीले मलाई भडेा नपठाउञ्जलेसम्म

रा लाई केही िदन ु पछर्।”
18 यहूदाले सोध्यो, “मलैे भडेा नपठाउञ्जलेसम्म के बन्धक रा चाहन्छौ?”
तामारले उ र िदई, “ितमीले आफ्नो िच ी पठाउँदा योग गन मोहर र डोरी

दऊे। अिन ितमीले टेक्ने ल ी पनी दऊे।” यहूदाले यी सब चीजहरू उसलाई िदएर
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तामारिसत सहवास गरे। तामार गभर्वती भइन।् 19 तामार घर गई अिन उनले आफ्नो
मखुबाट पदार् हटाएर फे र त्यही आफूलाई िवधवा दखेाउने लगुा पिहरीन।्

20 त्यसपिछ यहूदाले वशे्यािसत ितज्ञा गरे अनसुार हीरालाई एउटा सानो बा ा
िदएर एनमै पठाए। यहूदाले उसलाई आफ्नो मोहर र ल ी फकार्एर ल्याउन ुँ भन्यो।
तर हीराले तामारलाई भटे्न सकेन। 21 हीराले एनमै शहरका केही मािनसहरूलाई
सोध्यो, “बाटोको छेऊमा ब े वशे्या कहाँ छे?”

मािनसहरूले जवाफ िदए, “यहाँ कोही वशे्या िथइन।”
22यसथर् यहूदाको साथी ितनीकहाँ गए र भन,े “मलैे आइमाईलाई भटे्न सिकन।

जब मलैे त्यस ठाउँका मािनसहरूलाई सोधें, ितनीहरूले मलाई बताए त्यस ठाउँमा
कोही वशे्या िथइन।”

23 यसकारण यहूदाले भन,े “त्यसलाई ती चीजहरू रा दऊे। म चाँहिदन
मािनसहरू ममािथ हाँसनु।् मलै े त्यसलाई बा ा िदन खोजें तर उसलाई भे टएन,
त्यही नै पयार् छ।”

तामार गभर्वती भई
24 ायः तीन महीनापिछ कसलैे यहूदालाई भन,े “ित ो बहुारीले वशे्याले जस्तै

काम गरी। अिन अिहले उ वशे्याविृतले गदार् गभर्वती छे।”
तब यहूदाले भन्यो, “उसलाई बािहर िनकाल, उसलाई मार अिन उसको शरीर

जलाई द।े”
25 यहूदाका मािनसहरू तामारलाई मानर् गए। तर तामारले आफ्नो ससरुालाई

समाचार पठाई। तामारले भनी, “जनु मािनसले मलाई गभर्वती बनायो त्यसकैा यी
चीजहरू हुन।् तब उनले मोहर, डोरी अिन टेक्ने ल ी दखेाई। यी चीजहरू हरे यी
सब कसका हुन?् यी कसका िवशषे मोहर, डोरी र टेक् ने ल ी हो?”

26यहूदाले ती चीजहरू िचन्यो अिन भन,े “उनले ठीक भनी। म नै भलूमा िथएँ।
मलैे आफ्नो ितज्ञा अनसुार उसको िववाह आफ्नो छोरा शलेहिसत गनर् िदइन।ँ”
अिन यहूदा फे र ितनीिसत सतुनेन।्

27 तामारको सतु्केरी हुने समय आइपगु्यो अिन उनले थाहा पाई जमु्लयाह
नानीहरू हुनछेन।् 28 जनु समयमा उनले नानी जन्माँउदै िथई एउटा नानीको एउटा
हात बािहर िन स्कयो। स ुडँनेीले त्यो नानीको हातमा रातो धागो बाँधरे भनी, “यो
नानी पिहले जन्मन्छ।” 29 तर त्यस नानीले आफ्नो हात फे र िभ पसायो।
त्यसपिछ दो ो नानी पिहले जन्मयो। त्यस बखत सुडँनेीले भनी, “त ँ नै पिहले
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बािहर आउन समथर् भइस।्” त्यसकारण उनले त्यस नानीको नाउँ परेेस राखी।
30 त्यसपिछ अक नानी ज न्मयो। त्यस नानीको हातमा रातो धागो िथयो। उनले
त्यस नानीको नाउँ जरेह रा ख।

39
यसूफु िम दशेको पोतीफरलाई बिेचयो

1 जनु ापारीले यसूफुलाई िकन्यो उनले यसूफुलाई िम दशेमा लएर
गए। उनले यसूफुलाई िफरऊनको अगरंक्षकहरूको सनेापितलाई बिेचिदयो। 2 तर
परम भलुे यसूफुलाई सहायता गन ुर् भयो। यसूफु एउटा सफल मािनस भयो। यसूफु
आफ्नो िम ी मा लक पोतीफरको घरमा बस्यो।

3 पोतीफरले थाहा पायो परम भलुे यसूफुलाई सहायता गन ुर् भएको छ। उनले
यो पिन थाहा पायो यसूफुले जे गछर् त्यसमा उसलाई सफल पानर् परम भलुे
सहायता गन ुर् भएको हुन्छ। 4 यसकारण यसूफुलाई पाएर पोतीफर अत्यन्तै खशुी
िथयो। पोतीफरले उसलाई आफ्नो काम गराउन तथा घरमा वस्था िमलाउने
काममा लगायो। पोतीफरको त्यके कुरोमा उसको अिधकार िथयो। 5 जब यसूफु
पोतीफरको घरमा त्यके चीजको अिधकारी बिनयो तब परम भलुे पोतीफरको
घरमा रहकेो त्यके चीजमा आशीवार्द िदनभुयो। परम भलुे यसूफुको कारणले यसो
गन ुर् भयो अिन पोतीफरको खतेीमा उब्जने त्यके चीजलाई परम भलुे आशीवार्द
िदन ुभयो। 6यसलैे पोतीफरले यसूफुलाई आफ्नो घरको त्यके चीजको िजम्मावारी
लगायो। पोतीफरले कुनै कुराको िचन्ता गदनथ्यो ऊ खाली आफ्नो भोजनको
िवषयमा मा िचन्ता गदर्थ्यो।

पोतीफरकी प ी अिन यसूफुको अस्वीकृित
यसूफु अत्यन्तै सनु्दर र रा ो िथयो। 7 केही समयपिछ यसूफुको मा लककी

प ीले उसलाई मे गनर् थालीन।् एकिदन उनले भिनन,् “मसगँ सतु।्”
8 तर यसूफु मानने। उनले भन,े “मरेो मा लक यस घरको त्यके चीजको िन म्त

मलाई िव ास गछर्न। उनले यस घरको त्यके चीजको लािग मलाई िजम्मावारी
िदएका छन।् 9 मरेा मा लकले मलाई आफू समान सम्झन्छन।् तर मलैे उसकी
प ीिसत सु ु हुदँनै। यो उिचत होइन। यो परमे रको िबरू मा पाप हो।”

10 त्यो ीले त्यके िदननै यसूफुिसत कुरा गथ । तर यसूफुले ऊिसत सु
अस्वीकार गदर्िथयो। 11 एक िदन यसूफु आफ्नो कामको िन म्त घरिभ पसकेो
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िथयो। त्यस बलेा लोग्ने मािनस त्यस घरमा ऊ मा ै िथयो। 12 उसका मा लककी
प ीले यसूफुको लगुा समाती अिन उसलाई भनी, “ितमी मिसत ओ ानमा आऊ।”
तर यसूफु त्यहाँबाट यित चाँडो भाग्यो िक उसको लगुा मा लककी प ीको हातमा
नै र ो।

13 त्यस मािनसिक प ीले दखेी उसको लगुा उसकैो हातमैा िथयो अिन यसूफु
घरदे ख बािहर भागरे गए। यसथर् उनले िन य गरी जे भएको िथयो त्यस िवषयमा
झटूो चार गन ुर्पछर्। 14 ऊ बािहरका मािनसहरूलाई बोलाउन गई। उनले भनी,
“हरे, यो िह ू कमारा हा ो बइेज्जत गनर् यहाँ आएको िथयो। ऊ िभ आयो अिन
मिसत सु े कोिशश गय , तर म सा ै िचच्याएँ। 15म िचच्चाएकोले गदार् त्यो डरायो
अिन यहाँबाट भाग्यो। तर उनले आफ्नो कोट मिसतै छोडरे गयो।” 16 यसकारण
उनले आफ्नो लोग्ने घर फकुर् न्जलेसम्म त्यो लगुा आफूसगँै राखी। 17 अिन उनले
आफ्नो लोग्नलेाई त्यही कथा सनुाई। उनले भिनन, “ितमीले ल्याएको िह ू दासले
मिसत ब्यिभचार गरेर ल ज्जत पाय । 18 जब ऊ मकहाँ आयो म िचच्चाएँ अिन
त्यो भाग्यो तर त्यसले आफ्नो लगुा छोडरे गयो।”

19 जित बलेा यसूफुको मा लकले कथा सनु,े ितनी सा ै नै रसाए। 20 त्यहाँ
एउटा झ्यालखाना िथयो अिन त्यसमा राजाका श हुरूलाई रा खन्थ्यो। पोतीफरले
यसूफुलाई त्यही झ्यालखानामा राख्यो अिन यसूफु त्यही बिसर ो।

यसूफु झ्याल खानामा
21 तर परम भु यसूफुिसत हुनहुुन्थ्यो। उहाँ सधं ै ऊसगं दयाल ु हुनहुुन्थ्यो।

22 उहाँले अरू कैदीहरूको मखु यसूफुलाई बनाए अिन एक रक्षकबाट ग रन ु पन
त्यके कुरो ितनलाई गनर् लगाए। 23 रक्षकहरूका अिधकारीले झ्यालखानको सबै

कुराहरूमा यसूफुमािथ िव ास गथ। यस्तो यसकारण हुने भयो कारण परम भलुे
यसूफुलाई सहायता गन ुर्हुन्थ्यो। यसूफुले जे गथ्य परम भलुे उसलाई सफल गराउन ु
हुन्थ्यो।

40
यसूफुले दइुवटा सपना ाख्या गछर्

1 पिछ, िफरऊनका दइुजना नोकरहरूले िफरऊन ित केही गल्ती गरे।
ितनीहरूमध्ये एकजना िफरऊनका लािग रोटी पकाउने अिन अक उनको दाखरस
िदने नोकर िथए। 2 िफरऊन यी रोटी पकाउने र दाखरस सवेा गन मािनसहरूिसत
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ोिधत भए। 3 उनले ितनीहरूलाई िफरउनले यसूफुलाई जस्तै फोितफरलाई
झ्यालखानाम पठाए जसको मखु्य अगरंक्षकको घरमा जहाँ यसूफु िथयो। 4 मखुले
ती दइुजनालाई यसूफुको हरेचाहमा रा ख िदनभुयो। ितनीहरू यस झ्यालखानामा
केही िदन िथए। 5 एक िदन राती ती दइुजनाले सपना दखे।े ती दइुजना नोकरहरू,
एकजना रोटी पकाउने र अक दाखरस सवेा गराउने िम दशेका राजाका नोकरहरू
िथए। त्यके कैदीको आ-आफ्नो सपना िथयो। अिन त्यके सपनाको अलग्गै अथर्
िथयो। 6यसूफु भो लपल्ट िबहानै ितनीहरूकहाँ गए। उनले ितनीहरूलाई सा ै क मा
परेको भे ाए। 7 यसूफुले सोध्यो, “आज ितमीहरू िकन िच न्तत दे खन्छौ?”

8 ती दइुजना मािनसहरूले उ र िदए, “हामीले राती सपना दखे्यौं तर के सपना
दखे्यौं बझु्न सकेनौं। त्यो सपनाको अथर् हामीलाई बझुाउने अथवा ाख्या गन
मािनस यहाँ कोही पिन छैन।”

यसूफुले ितनीहरूलाई भन,े “परमे र नै एकजना हुनहुुन्छ जसले सपना बझुाउन ु
अथवा ाख्या गनर् सक्न ु हुन्छ। यसथर् म िबन्ती गछुर् मलाई ितमीहरूको सपना
बताऊ।”

दाखरस सवेकको सपना
9 यसथर् दाखरस सवेकले यसूफुलाई आफ्नो सपना बतायो। त्यसले भन,े “मलैे

मरेो सपनामा दाखको बोट दखेें। 10 त्यस बोटमा तीनवटा हाँगाहरू िथए। कोिपला
लागपेिछ लग ै यसका फूलहरू स्फू टत भए अिन पाकेको अग ूरँको गचु्छा भयो।
11 मलैे िफरऊनको प्याला समातकेो िथए यसथर् दाख टपरे त्यो प्यालामा िनचोरेर
त्यो प्याला िफरऊनलाई िदएँ।”

12 तब यसूफुले उ र िदयो, “म सपनाको ाख्या ितमीलाई िदनछुे। ती तीनवटा
हाँगाहरूको अथर् तीन िदन हो। 13 तीन िदन शषे हुनअुिघ िफरऊनले यहाँ आएर
ितमीलाई आफ्नो काममा जान अनमुित िदनछेन।् ितमीले त्यही काम गनछौ जनु
काम ितमीले िफरऊनिसत पिहले ग ररहकेा िथयौ। 14 तर जब ितमी यहाँबाट म ु
पाउछँौ मलाई पिन सझना गन ुर्। मलाई सहायता अिन मरेो भलाई गर। मरेो िवषयमा
िफरऊनलाई भन जसले गदार् म यहाँबाट िनस्कन सकँु। 15 मलाई िह हूरूको भिूम,
मरेो दशेबाट बल योग गरेर िनका लयो। अिन त्यस समयमा मलैे कुनै भलू गरेको
िथइन ँ जसले गदार् म कैदमा पन ुर् पन िथयो।”

रोटी पकाउनवेालाको सपना



40:16 xciii उत्पि 41:6

16 त्यस रोटी पकाउनलेे थाहा पायो अक नोकरको सपना रा ो िथयो। यसथर्
मखु्य रोटी पकाउनलेे यसूफुलाई भन,े “मलैे पिन सपना दखेें। मलैे सपनामा दखेें
मरेो टाउको मािथ रोटीले भ रएको तीनओटा डालाहरू िथए। 17सब भन्दा मािथको
डालामा सबै कारको पकाएको भोजन िथयो। यो भोजन राजाको िन म्त िथयो। तर
भोजन चराहरूले खाइरहकेा िथए।”

18 यसूफुले उ र िदयो, “सपनाको अथर् के हुन्छ म बताउने छु। ती तीन
डालाहरूको अथर् तीन िदन हो। 19 तीन िदनिभ राजा यहाँ आउन ु हुनछे अिन
ितमी कैदबाट मु हुनछेौ। तब राजाले ित ो टाउको िछनाउन ु हुनछे अिन ित ो
शरीर खु ामा झणु् ाउँन ु हुनछे अिन ित ो शरीरको मास ु चराहरूले खानछेन।्”

यसूफुलाई िबिसर्न्छन ्
20 तीन िदनपिछ िफरऊनको जन्म िदन िथयो। िफरऊनले आफ्नो सबै

नोकरहरूलाई भोज िदए। भोजमा िफरऊनले मखु्य दाखरस िदने र मखु्य रोटी
पकाउने नोकरहरूलाई झ्यालखानाबाट िनकाल्ने अनमुित िदए। 21 िफरऊनले
दाखरस िदने सवेकलाई मु गय अिन उसलाई आफ्नो परुानो काममा नै लगायो।
अिन दाखरस िदने सवेकले िफरऊनको हातमा दाखरसको प्याला रा खिदयो। 22तर
िफरऊनले मखु्य रोटी पकाउनलेाई फाँसी िदयो अिन यसूफुले जे जे हुन्छ भनी
बताएको िथयो त्यही भयो। 23 तर मखु्य दाखरस िदने सवेकले यसूफुलाई सहायता
गनर् पिन िबिसर्यो उसले यसूफुको िवषयमा िफरऊनलाई केही पिन भनने। यसूफुको
िवषयमा उनले सबै िबिसर्यो।

िफरऊनको सपना
41

1 दइुवषर् पिछ िफरऊनले एउटा सपना दखे्यो। उनले आफैं लाई नील नदीको
िकनारमा उिभरहकेो सपना दखे्यो। 2 सपनामा उनले दखे्यो सातवटा गाईहरू
नदीबाट िनस्केर घाँस खाँदै उिभएका िथए। ती गाईहरू हदेार् रा ा र स्वस्थ िथए।
3 त्यसपिछ अझ सातवटा गाईहरू नदीबाट िनस्के अिन ती स्वस्थ गाईहरूको
निजकमा नदीको िकनारमा उिभए। तर गाईहरू दबु्लो र िबमारी जस्ता िथए।
4 आफ्नो सपनामा उनले यी सातवटा रोगी गाईहरूले सातवटा स्वस्थ गाइहरूलाई
खाँदै गरेको दखे्यो। तब िफरऊन ब्य ूझँीयो।

5 िफरऊन फे र सतु्यो र सपना दखे्यो। उनले सपनामा एउटा अन्नको बोटमा
सातवटा बाला लागकेो दखे्यो। अन्नको बालाहरू मोटा र रा ा िथए। 6 अिन पिछ
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अझ सातवटा अन्नहरू भएको उसले दखे्यो। तर ितनीहरू पातलो र बािफलो हावाले
सकेुका िथए। 7 ती पातला सातवटा अन्नका बालाहरूले ती रा ा र भ रला अन्नका
बालाहरू खाए। त्यसपिछ िफरऊन िबउँझीयो अिन सोच्यो त्यो सब एउटै सपना
मा िथयो। 8 र अक िबहान यी सपनाहरूको िवषयमा िफरऊन एकदमै िच न्तत
भयो। यसथर् उनले िम दशेका सबै जादगूर अिन सबै ज्ञानी मािनसहरूलाई बोलायो।
िफरऊनले ती सबै मािनसहरूलाई आफ्नो ती सपनाहरूको िवषयमा बतायो तर कसलैे
पिन त्यस िवषयमा ाख्या गनर् सकेनन।्

नोकरले यसूफुको िवषयमा िफरऊनलाई भन्छ
9 तब त्यो दाखरस पयुार्उने सवेकले यसूफुलाई स म्झए अिन िफरऊनलाई भन,े

“आज म मरेो अतीतका भलूहरू सम्झना गराइरहकेो छु। 10 तपाईं म र रोटी
पकाउनिेसत िदक्कहुन ु भएको िथयो अिन हामीलाई मखु रक्षकको घरमा कैदी
बनाउन ु भयो। 11 त्यसपिछ एक रात उनले र मलैे सपना दखे्यौं। त्यके सपनाको
िभन्दा िभन्दै अथर् िथयो। 12 हामीिसत झ्यालखानामा एक जना िह ूमािनस िथयो।
त्यो अगंरक्षकहरूको क ानको नोकर िथयो। उसलाई हामीले आफ्नो सपना बतायौं
र ती सपनाहरूको िवषयमा उनले हामीलाई ाख्या गय । हामीलाई उनले त्यके
सपनाको अथर् बतायो। 13 उसले जे भनकेो िथयो म झ्यालखानबाट मु हुनछुे
अिन मरेो आफ्नै नोकरी पाउनछुे, त्यो सही भयो। उनले त्यो रोटी पकाउने मािनस
मछर् भनकेो िथयो अिन त्यो मय । यसथर् उनले जे जे भनकेो िथयो सत्य भयो।”

यसूफुलाई सपना ाख्या गनर् बोलाइयो
14 यसथर् यसूफुलाई िफरऊनले झ्यालखानबाट िझकायो र अगं-रक्षकहरूले

उसलाई लग ै झ्यालखानबाट ल्याए। यसूफुले दा ी काट ्यो अिन केही सफा
लगुाहरू लगाएर िफरऊनलाई भटे्न गयो। 15 िफरऊनले यसूफुलाई भन्यो, “मलैे
थाहा पाएँ कसलैे ितमीलाई आफ्नो सपना बताए ितमी त्यसको बारेमा ाख्या िदन
सक्छौ अरे। मलैे पिन एउटा सपना दखेकेो छु अिन त्यस सपनाको िवषयमा बताउन
यहाँ कसलैे ब्यख्या गनर् सकेनन।्”

16 यसूफूले उ र िदए, “म त ब्यारख्या िदन स क्दन ँ तर हुनसक्छ परमे ले
ितमीलाई सपनाको िबषयमा बताउन ु हुनछे।”

17 त्यसपिछ िफरऊनले यसूफुलाई भन,े “मरेो सपनामा म नील नदीको िकनारमा
अिभरहकेो िथएँ। 18 त्यहाँ नदीबाट सातवटा गाईहरू िन स्कए अिन िकनारमा घाँस
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खाँदै उिभए। ितनीहरू हदेार् स्वस्थ र रा ा दे खने जनावर िथए। 19 तब फे र नदीबाट
अरू सातवटा गाईहरू िन स्कए तर यी हदेार् दबुर्ल र नरा ा िथए। सम्पणूर् िम मा मलैे
दखेकेो गाईहरूभन्दा ती गाईहरू नरा ा िथए। 20 त्यसपिछ ती दबु्ला र िघनलाग्दा
गाईहरूले पिहलकेा रा ा र स्वस्थ गाईहरूलाई खाए। 21 तर ितनीहरू अझ पिन
दबु्ला र नरा ा दे खए। तर सातवटा गाईहरू खाई सकेपिछ पिन ितनीहरू दबु्ला
र कुरूप नै दे खन्थ।े ितनीहरूलाई हरेेर ितमीलाई भन्न सक्ने िथएनौ ती गाईहरूले
सातवटा ब लया ब लया गाईहरू खाए। शरुूमा ितनीहरू जित कुरूप र दबु्ला िथए
पिछ पिन ितनीहरूलाई त्यसतै दे खन्थ।े तब म िबउँझें।

22 “मरेो फे र अक सपनामा मलैे एउटा अन्नको बोटमा सातवटा बालाहरू
फल्दै गरेको दखेें। ती सातवटा बालाहरू बाक्ला र अन्नले भ रएका िथए। 23अिन
पिछ अरू सातवटा बालाहरू ितनीहरूपिछ पलाए। तर ती पिछ पलाएका बालाहरू
पातला र गरम हावाले न भएका िथए। 24 त्यसपिछ ती पातला बालाहरूले
पिहलकेो बाक्ला सातवटा बालाहरूलाई खाए।

“मलैे ती सपनाहरू मरेो जादगूरहरूलाई भनें तर कसलैे पिन ती सपनाहरूको
िवषयमा ाख्या गनर् सकेनन।् ितनीहरूको अथर् के हुन्छ त?”

यसूफुले सपनाको िवषयमा ाख्या गछर्
25 तब यसूफुले िफरऊनलाई भन्यो, “ती दवुै सपनाहरू एउटै िवषयका हुन।्

परमे रले अब चाँडै के घट्न लागकेो छ। त्यस िवषयमा भनी रहन ु भएको छ।
26 दवुै सपनाहरूको अथर् वास्तिवक रूपमा एउटै हो। सातवटा रा ा-रा ा गाईहरू र
सातवटा रा ा-रा ा अन्नको बालाहरूको अथर् रा ा सात वषर्हरू हुन।् 27ती सातवटा
िबमारी गाईहरू र सातवटा अन्नको पातला बालाहरूले यस इलाकामा सात वषर्सम्म
अिनकाल लाग्छ भन्ने बोध हुन्छ। यी खराव सात वषर् रा ो सात वषर्पिछ आउँछ।
28 यो ठीक मलैे ितमीलाई भने जस्तै नै हो। परमे रले िफरऊनलाई बताउन ु भएको
छ उहाँ के गन ुर् हुदँछै? 29 िम दशेमा सात वषर् चरू अन्न हुने छ। 30 तर त्यसपिछ
फे र सात वषर् अिनकाल लाग्ने छ। िम दशेका मािनसहरूले अतीतमा कित अन्न
उब्जनी गरेका िथए िबसर्नछेन।् अन्न र पानीको अभावले दशे न हुने छ। 31 त्यो
अिनकाल त्यित भयकंर हुनछे मािनसहरूले शस्त खाने कुरा खाँदा कस्तो हुन्छ
भलू्नछेन।्

32 “हे िफरऊन, तपाइले एउटै अथर् भएका दइुवटा सपना दे ु भयो। यस्तो
यो अथर् बझुाउनको िन म्त भयो तािक परमे रले यो िन य गराउन ु हुनछे।
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33 यसकैारण, हे िफरऊन, तपाईंले यस्तो ब ु मान र ज्ञानी मािनस हने ुर्होस ् अिन
उनलाई िम दशेको राज्यपाल बनाउनहुोस।् 34 तब जनताबाट अन्न उठाउनको
िन म्त अरू मािनसहरू छान्न ु होस।् त्यके मािनसले असल सात वषर्मा जे जित
अन्न उब्जाउछँ, त्यसबाट पाँचौ भाग बझुाओस।् 35 ितनीहरूलाई आज्ञा िदनहुोस ज्ो
असल वषर्हरू आउँदछैन ्त्यसबलेा शस्त अनाजहरू जम्मा गरून।् मािनसहरूलाई
घोषणा गरी िदन ु होस ् ती छािनएकै मािनसलाई शहरहरूमा अनाजहरू जम्मा गन
अिधकार होस।् तब ितनीहरूले त्यित समयसम्म अन्न बचाएर रा छेन ्जबसम्म
त्यसको आवश्यक रहन्छ। 36 त्यो जम्मा ग रएको अन्न अिनकालको समय िम मा
उपयोग हुनछे, यसथर् मािनसहरू सात वषर् अिनकालमा भोकले मन छैनन।्”

37 िफरऊन र ितनका सबै पदािधकारीहरूलाई यो योजना रा ो लाग्यो।
38 त्यसपिछ उनले ितनका सबै पदािधकारीहरूलाई सोध,े “के परमे रको आत्मा
त्यो िभ रहकेो कुनै हामी भटे्न सक्छौ? सक्दनैौ?”

39यसथर् िफरऊनले यसूफुलाई भन,े “जब परमे रले ितमीलाई यी सबै कुराहरू
बझु्ने बनाउन,ु भयो, यस ठाउँमा ितमी जस्तो ज्ञानी तथा ब ु मानी कोही पिन छैन।
40 ितमी नै एक जना हौ जो यस दशेको राज्यपाल हुन सक्ने अिन मरेा सबै
मािनसहरूले ित ो कुरा सनु्ने छन ् ितमी जे भन्छौ, आज्ञा पालन गनछन।् म मा
एकजना हुनछुे जो ितमी दे ख मािथ रहनछुे।”

41 तब िफरऊनले यसूफुलाई फे र भन,े “मलैे ितमीलाई समस्त िम दशेको
राज्यपाल बनाएको छु।” 42 अिन िफरऊनले आफ्नो राजकीय मकुुटको छाप
भएको औंठी यसूफुलाई िदए, उसलाई रा ो रेशमी लगुा लगाई िदए अिन िफरऊनले
उसको गलामा सनुको एउटा िस ी लगाई िदए। 43 जब ितिनहरू रथको परेडमा
चढ।े िफरऊनले यसूफुलाई आफ्नो रथको पछाडी राखे अिन “यसूफुलाई बाटो
दऊे” भन्दै कराउँदै िहडँे त्यसरी िफरऊनले यसूफुलाई सम्पणूर् िम दशेको राज्यपाल
बनाए।

44 राजा िफरऊनले ितनलाई भन,े “म िफरऊन राजा हु।ँ ित ो अनमुित िबना
िम दशेको भिूममा कसलैे पिन हात अथवा खु ा हाल्न पाउने छैन।” 45 त्यसपिछ
िफरऊनले उनलाई अक नाउँ साप ्नत-पानहे िदए। िफरऊनले उसको िववाह
आसनत नाउँ भएकी आइमाईिसत गराए जो ओन शहरका पजूाहारी पोतीफरकी
छोरी िथइ। यस कार यसूफु समस्त िम दशेका राज्यपाल भए।
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46 िम दशे भरी मणमा िनस्के। जब यसूफुले िम का राजाको सवेा गनर्
शरुू गरे। यसूफु तीस वषर्का हुदँा िनस्के अिन सारा िम दशेको मण गरे।
47 सहकालको सात वषर्को समयसम्म दशेमा रा ो उब्जनी भयो। 48 अिन ितनले
ती वषर्हरूमा अन्नहरू जोगाएर शहरहरूमा जम्मा गरे। त्यके शहरमा त्यस शहरको
व रप रको भिूमबाट उ ब्जएको अन्न जम्मा गराए। 49समु को बालवुाको थु ो झैं
अन्न यसूफुले थपुारे। ितनले थपुारेको अन्न यित िवध्न िथयो ओजन गनर् असम्भव
िथयो।

50यसूफुकी प ी आसनत िथइन अ्िन ितनी ओन शहरका पजूाहारी पोतीफेराकी
छोरी िथइन। अिनकाल लाग्न दइु वषर् अघािड यसूफु र आसनतका दइु छोराहरू
जन्म।े 51 यसूफुले आफ्नो पिहलो छोरोको नाउँ मनश्शे राख।े यसूफुले उसको
यस्तो नाउँ राखे कारण उनले भन,े “मलैे जित क पाएको िथएँ परम भलुे सबै दे ु
भयो र मरेो घरको सम्झना पिन िवसार्इ िदन ु भयो।” 52 ितनले आफ्नो दो ो छोरोको
नाउँ ए मै राख।े ितनले उसको नाउँ यस्तो राखकेो कारण बताए, “परमे रले मलाई
सफल तलु्याउन ु भयो, जनु ठाउँमा मलैे क भोगें।”

अिनकालको समय शरुू हुन्छ
53 सात वषर्सम्म मािनसहरूले जित चाहान्थे खाने अन्न पाए तर त्यसपिछ ती

वषर्हरू िबत।े 54 अिन यसूफुको भिवष्यवाणी अनसुार नै सात वषर्को अिनकाल
शरुू भयो। यस दशेहरूका सबै अञं्चलहरुमा खा को अभाव भयो। तर िम मा
अन्न चरू िथयो। यस्तो भएको कारण यसूफुले अन्न जम्मा गरेर राखकेा िथए।
55 जब अिनकाल शरुू भयो िम का मािनसहरूले िफरऊनलाई अन्नको दावी गरे
अिन ितनले आफ्नो दशेका मािनसहरूलाई भन,े “यसूफुकहाँ जाऊ अिन सोध के
गन ुर् पछर्।”

56 त्यके ठाउँमा अिनकाल च लरहकेो िथयो। यसथर् यसूफुले मािनसहरूलाई
गोदामबाट अन्न िदए। ितनले जोगाएर राखकेो अन्न िम दशेका मािनसहरूलाई
बचे।े िम दशेमा नै घोर अिनकाल लाग्यो। 57 त्यके यसूफुकहाँ अन्न िकन्न
आए, िकनभने अिनकाल सबै ठाउँमा भयकंर िथयो।

42
सपना साँचो भयो
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1 कनानमा पिन खराब कारले नै अिनकाल लाग्यो। तर याकूबले िम दशेमा
अन्न छ भनी थाहा पाए। यसथर् याकूबले आफ्नो छोराहरूलाई भन,े “हामी यहाँ
िकन केही यसरी बिसरहकेा छौं। 2 बचे्नको िन म्त िम दशेमा अन्न रा खएको
छ भनी मलैे सनुकेो छु। यसथर् अन्न िकन्नको िन म्त हामी त्यहाँ जाऊँ जसले गदार्
हामी आफैं लाई अिनकालबाट बचाउनछेौ।”

3 यसथर् िम मा अन्न िकन्न यसूफुका दाजहुरू मध्ये दश जना गए। 4 याकूबले
िबन्यामीनलाई पठाएनन।् (यसूफुका भाइहरूमा िबन्यामीन मा आफ्नै भाइ हो।)
िबन्यामीनलाई केही नरा ो होला भनरे याकूब डराए।

5कनानमा अिनकाल औधी नै लगकेो िथयो, िम दशेमा अन्न िकन्न जानहेरूमा
कनानबाट धरैे मािनसहरू िथए। ितनीहरू मध्ये इ ाएलका छोराहरू पिन िथए।

6 त्यस समयमा िम दशेका शासक यसूफु िथए। त्यहाँ यसूफु मा एकजना
मािनस िथए, जसले िम दशेमा मािनसहरूलाई अन्न बचे-िबखन ग रएको िनरीक्षण
गथ। यसथर् ितनका दाज्य-ूभाइहरू ितनीकहाँ आए अिन िशर िनहुयार्एर नमस्कार
गरे। 7 यसूफुले आफ्नो दाज्य-ूभाइहरूलाई दखेे अिन िचन।े तर ितनले आफ्नो
दाज्य-ूभाइहरूलाई निचने झैं गरे। ितनले ितनीहरूिसत िन ूरतापणू र् शब्दहरूमा कुरा
गरे। ितनले भन,े “ितमीहरू कहाँबाट आएका हौ?”

ती दाज्य-ूभाइहरूले उ र िदए, “हामी कनान दशेबाट आएका हौं। यहाँ हामी
अन्न िकन्न ्आएका हौं।”

8 यसूफुले िचने ितनीहरू ितनका दाज्य-ूभाइहरू हुन ्तर ितनी को हुन ्ितनीहरूले
िचननेन।् 9 यसूफुले आफ्नो दाज्य-ूभाइहरूको िवषयमा दखेकेो सपना सम्झ।े

यसूफुले आफ्नो दाज्य-ूभाइहरूलाई भन,े “ितमीहरू जाससूहरू हौ, अन्न िकन्न
आएकाहरू होइनौ। हामी कहाँ दबुर्ल छौं त्यो जान्न आएका हौ।”

10 ितनीहरूले उ र िदए, “हे महाशय तपाईंका सवेकहरू यहाँ खा ान्न िकन्न
मा आएका छन।् 11 हामीहरू सबै दाज्य-ूभाइहरू हौं, हामी सबकैा बाब ु एउटै हुन।्
हामी ईमानदार मािनसहरू हौं। हामी खाली अन्न िकन्न आएका छौं।”

12 तब यसूफुले ितनीहरूलाई भन,े “होइन। हामी कहाँ दबुर्ल छौं त्यो जान्न
ितमीहरू आएका हौ।”

13 अिन ितनीहरूले उ र िदए, “होइन, हामी सबै दाज्य-ूभाइहरू हौं। हा ो
प रवारमा हामी बार जना दाज्य-ूभाइहरू छौं। हामीहरू सबकैो एकजना बबुा
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हुनहुुन्छ। हा ो कान्छो भाइ घरमा बबुािसत छ। एकजना भाइ धरैेअिघ मय । हामी,
तपाईंका दासहरू, कनानको भिूमबाट आएका हौं।”

14 तर यसूफुले भन,े “होइन। म बझु्नसक्छु म भलूमा छैन। ितमीहरू जाससूहरू
हौ। 15 तर म ितमीहरूलाई आफू सत्य भएको माण गन मौका िदन्छु। म राजा
िफरऊनको नाउमँा शपथ खान्छु जबसम्म ितमीहरूको कान्छो भाइ यहाँ आउँदनै
त्यितञ्जलेसम्म ितमीहरूलाई जान िदने छैन। 16 ितमीहरू मध्ये एक कान्छो
भाइलाई यहाँ म भएकोमा ल्याउन जान िदन्छु अिन अरू दाज्य-ूभाइहरूलाई
झ्यालखानमा रा छुे। ितमीहरूले साँचो कुरो गरेको हो होइन हामी हनेछौं तर म
िव ास गछुर् ितमीहरू जाससूहरू हौ।” 17 त्यसपिछ यसूफुले ितनीहरूलाई तीन
िदनसम्म झ्यालखानमा राख।े

िशमोनलाई बन्धक झैं राख्यो
18 तीन िदनपिछ यसूफुले ितनीहरूलाई भन,े “म परमे रको डर मान्ने मािनस

हु।ँ मलैे भनकेो मान तब म ितमीहरूलाई बाँच्ने मौका िदन्छु। 19यिद ितमीहरू साँच्चै
नै इमानदार मािनसहरू हौ भन,े ितमीहरू मध्ये एक भाइ यही झ्यालखानमा रहन
सक्छ। अिन अन्य भाइहरू ितमीहरूका मािनसहरूको िन म्त अन्न लएर फिकर् न
सक्छन।् 20 तर ितमीहरूको कान्छो भाइ लएर ितमीहरू फक आउनै पछर्। तब
मा म थाहा पाउने छु ितमीहरूले साँचो बो लरहकेा छौ अिन ितमीहरूले मन ुर् पन
छैन।”

दाज्य-ूभाइहरू यसमा सहमत भए। 21 ितनीहरूले एकाकार्मा कुरा गरे, “हामीले
हा ो भाइ यसूफुलाई नरा ो कुरा गरेकोले दण्ड भोिगरहकेा छौं। उनले भोगकेो क
हामीले दखे्यौं, उनले आफ्नो बचाऊको िन म्त हामीिसत ाथर्ना गय तर हामीले
उसको ाथर्ना अस्वीकार गय । यसथर् अिहले हामीहरूले क भोिगरहकेा छौं।”

22 त्यसपिछ रूबनेले ितनीहरूलाई भन,े “मलैे त्यस केटोलाई नरा ो केही नगन ुर्
भनी ितमीहरूलाई भनकेो िथएँ। तर ितमीहरूले मरेो सल्लाह माननेौ। यसथर् अिहले
उसको मतृ्यकुो स ामा हामी दण्ड भोिगरहकेा छौं।”

23 आफ्ना दाज्य-ूभाइहरूिसत कुरा गनर्को िन म्त यसूफुले एकजना अनवुादक
राखकेा िथए। यसथर् उनका भाइहरूले ितनीहरूको भाषा बझुे भनी जान्न सकेनन।्
तर ितनीहरूले के के कुरा गरे ितनले सनुे र बझु।े 24 ितनीहरूको कुराले यसूफु
अत्यन्तै दःुखी भए। यसथर् उनी ितनीहरूबाट अलग भए अिन रोए। केही क्षणपिछ
यसूफु ितनीहरू समक्ष गए। उनले िशमोनलाई समाते अिन बाँध े तर अरू दाज्य ू
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भाइहरूले हे ररह।े 25 यसूफुले केही नोकरहरूलाई ितनीहरूका बोरामा अन्न भनर्
लगाए। ती दाज्य-ूभाइहरूले यसूफुलाई अन्नको दाम िदए। तर यसूफुले ितनीहरूले
ितरेको अन्नको पसैा ितनीहरूकै अन्नको बोरामा हा लिदए। त्यसपिछ यसूफुले
ितनीहरूलाई घर फकर् दा बाटोमा आवश्यक पन चीजहरू िदए।

26यसथर् ती दाज्य-ूभाइहरू अन्नको बोरा गधामा लादरे त्यहाँबाट िहडं।े 27 त्यस
रात ितनीहरू एक ठाउँमा बास बस।े ितनीहरू मध्ये एकजनाले गधालाई खवुाउनँ ु
आफ्नो थलैो खोल्यो। अिन त्यस थलैोमा उनले ितरेको पसैा पायो। 28उनले आफ्नो
दाज्य-ूभाइहरूलाई भन,े “हरे, मलैे अन्नको िन म्त िदएको पसैा यहाँ छ। कसलैे मरेो
थलैोमा पसैा राखकेो हुन सक्छ।” त्यस समय ती दाज्य-ूभाइहरूको साहस हरायो
अिन डराए। ितनीहरू एक-अकार्ितर फिकर् ए अिन भन,े “परमे र हामीमािथ के
गन ुर् हुदँछै?”

दाज्य-ूभाइहरूले याकूबलाई बताए
29 कनानका ती दाज्य-ूभाइहरू आफ्ना बाब ु याकूबकहाँ पगु।े ितनीहरूले

याकूबलाई के भएको िथयो त्यके कुरो बताए। 30 ितनीहरूले भन,े “त्यस दशेका
शासकले हामीिसत िन ुर शब्दमा कुरा गरे। ितनले हामी जाससू हौ पिन भन।े
31 तर ितनलाई हामीले भन्यौं हामी जाससू होइनौं, हामी इमानदार मािनसहरू हौं।
32 हामीले ितनलाई भन्यौं हामीहरू बा भाइ छौं। हामीले आफ्नो बबुाको िवषयमा
भन्यौं र यो पिन भन्यौं हा ो सब भन्दा कान्छो भाइ कनान दशेमा नै छ।

33 “तब ती शासकले हामीलाई भन,े ‘ितमीहरू इमानदार मािनसहरू हौ भनी
माण गन एउटा उपाय छ। ितमीहरू मध्ये एकजनालाई मिसत छोड अिन अरू

भाइहरू आफ्ना मािनसहरूको िन म्त अन्न लएर फकर् । 34 त्यसपिछ ितमीहरूको
कान्छो भाइ लएर मकहाँ आऊ, तब म बझु ्ने छु ितमीहरू साँच्चै इमानदार
मािनसहरू हौ अथवा हामीलाई न पान सनेाको पक्षका ितमीहरू एउटा सनेा ारा
हामीहरूलाई न पान ुर् पठाएका हौ। यिद ितमीहरूले साँचो भनकेा रहछेौ र इमानदार
ठह रयौ भने आफ्नो भाइ िफतार् पाउनछेौ। म उसलाई िदनछुे र ितमीहरू पिन हा ो
दशेमा अन्न िकन्न स्वतन् हुनछेौ।’ ”

35 त्यसपिछ ती दाज्य-ूभाइहरूले आ-आफ्नो बोराहरूबाट अन्न बािहर िनकाल्न
शरुू गरे अिन त्यकेले आफ्नो पसैाको थलैो आफ्नो अन्नको बोरामा पाए। ती
दाज्य-ूभाइहरू र ितनीहरूका बाबलुे पसैा दखेे र खबुै डराए।
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36 याकूबले ितनीहरूलाई भन,े “के ितमी मलैे मरेा सबै नानीहरू गमुाएको
चाहन्छौ? यसूफु गए, िशमोन पिन गए अिन अिहले ितमी मबाट िबन्यामीनलाई
पिन छुट ्याउन चाहन्छौ।”

37 तर रूबनेले आफ्नो बाबलुाई भन,े “बबुा! यिद मलैे िबन्यामीनलाई
फकार्एर तपाईंकहाँ नल्याए मरेा दवुै छोराहरू मा रिदन ु होस।् िव ास गन ुर् होस,्
म िबन्यामीनलाई फकार्एर ल्याउनँे नै छु।”

38 तर याकूबले भन,े “म िबन्यामीनलाई ितमीहरूिसत जान िदिंदन। उसको
दाज्य ू मय अिन मरेी प ी राहलेबाट जन्मकेो छोरो यो मा छ। िम दशे जाँदा
यसलाई बाटोमा केही भए त्यस घटनाले मरेो मतृ्यलुाई िनम्त्याउने छ। एक अित
शोकाकुल बढूो मािनसलाई ितमीहरूले िचहानमा गाड्नछेौं।”

43
याकूबले िबन्यामीनलाई िम दशे जान िदन्छन ्

1 त्यस दशेमा अिनकालको कोप सा ै िथयो। 2 मािनसहरूले िम दशेबाट
ल्याएको सबै अन्न खाइसके। जब अन्न सिकयो, याकूबले आफ्ना छोराहरूलाई
भन,े “हामीले खानकुो िन म्त अझ केही अन्न िकन्न िम दशे जान ु पछर्।”

3 तर यहूदाले याकूबलाई भन,े “तर त्यस दशेको शासकले हामीलाई चतेाउनी
िदएकाछन।् उनले भन,े ‘यिद ितमीहरूले आफ्नो भाइ मकहाँ लएर आएनौ भने म
ितमीहरूिसत कुरा गन छैन।’ 4 यिद तपाईं िबन्यामीनलाई हामीिसत पठउन ु हुन्छ
भन,े मा हामीहरू अन्न िकन्न ु जान सक्छौ। 5 तर यिद तपाईं उसलाई पठाउन
अस्वीकार गन ुर् भयो भने तब हामी जानछैेनौ। त्यस मािनसले िबना िबन्यामीन
हामीलाई त्यहाँ जान ु होिशयारी गराएकाछन।्”

6 इ ाएलले भन,े “उसलाई ितमीहरूले अक पिन भाइ छ भनी िकन भन्यौ?
ितमीहरूले मरेो िन म्त यस्तो नरा ो काम िकन गय ?”

7 ती दाज्य-ूभाइहरूले जवाफ िदए, “उनले हामी र हा ा कुटुम्बका िवषय धरैे
जान्न खोज्थ्यो र उनले हामीलाई थु ै हरू गय । उनले हामीलाई सोध्यो, ‘के
ित ा दाज्य-ूभाइहरू अझ बाँचकेा छन?् घरमा अझ कोही भाइहरू छन ् छैनन?्’
हामीले खाली उसको हरूको उ र मा िदयौं। हामीले जानकेा िथएनौ उनले
भाइ लएर मा आइज भन्छ।”
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8 त्यसपिछ यहूदाले आफ्नो बाब ु इ ाएललाई भन,े “िबन्यामीन मिसत जाओस।्
म उसको हरेचाह गनछु। हा ो िन म्त अन्न लन ुहामी िम दशे जानै पछर्। यिद हामी
गएनौं भनें हा ा नानीहरू हामीहरूसगंै मनछन।् 9 म ितमीलाई िव ास िदलाउँछु
हा ो भाइ सरुिक्षत रहनछे। यसको लािग म सम्पणूर् दाियत्व लने छु। यिद मलैे
उसलाई फकार्उन सिकन भने ितमीले मलाई सधँैं दोष िदन सक्छौ। 10 यिद तपाईं
हामीलाई अघाडी नै जान िदएको भए, अिहलसेम्म दइु चोटी अन्न लएर आई
सक्ने िथयौं।”

11 त्यसपिछ ितनीहरूका बाब ु इ ाएलले भन,े “यिद यो सही रूपमा नै साँचो हो
भन,े तब िबन्यामीनलाई ितमीहरूसगँै लएर जाऊ। तर त्यस शासकको िन म्त केही
उपहारहरू लजैाऊ। हामीले आफ्नो भिूममा उब्जाएका चीजहरूबाट केही लएर
जाऊ। केही सगु न्धत मसला,अ लकती मह,अ लकता, सगु न्धत लपे, मरूर्, पे ा,
र हाड-ेबदाम लएर जाऊ। 12यसपाली ितमीहरूसगँ भएको पसैा भन्दा पिन दइु गणुा
वशेी लएर जाऊ। हुन सक्छ शासकले भलू गरे होलान, यसथर् ितमीहरूलाई फकार्ई
िदएको पसैा पिन लएर जाऊ। 13 िबन्यामीनलाई त्यस मािनसकहाँ लएर जाऊ।
14 म ाथर्ना गछुर् जब ितमी त्यो शासकअिघ उिभन्छौ सवर्श मान परमे रले
सहायता गन ुर् हुनछे। म ाथर्ना गछुर् उनले िबन्यामीन र िशमोनलाई सरुिक्षत फकर् न
िदनछेन। यिद यस्तो भएन भन,े म फे र पु शोकले ाकुल हुनछुे।”

15यसथर् ती दाज्य-ूभाइहरूलेशासकलाई िदनको िन म्त उपहार लग।े ितनीहरूले
पिहलो पाली लगकेो भन्दा दोबर रकम पिन लएर गए। यस पल्ट िबन्यामीन आफ्नो
दाज्यहूरूसगँ िम दशे गए।

दाज्य-ूभाइहरूलाई यसूफुको घरमा िनम ्त्याइयो
16 िम दशेमा यसूफुले ितनीहरूसगँ िबन्यामीनलाई दखे।े यसूफुले आफ्ना

नोकरलाई भन,े “ती मािनसहरूलाई मरेो घरमा लएर जाऊ। एउटा पश ु मार अिन
पकाऊ, ियनीहरू आज िदउसँो मिसत भोजन खानछेन।्” 17 उसलाई जे भिनएको
िथयो नोकरले त्यही गय । उनले ती मािनसहरूलाई यसूफुको घरमा ल्यायो।

18 जब ती दाज्य-ूभाइहरूलाई यसूफुको घरमा लिगयो ितनीहरू डराए।
ितनीहरूले भन,े “अ स्तको पाली हा ो बोराहरूमा पसैा हालरे फकार्इएको िथयो
त्यसकैारण हामीलाई यहाँ ल्याइयो। त्यो ितनीहरूले हा ो िवरू मा अ बनाउने
छन।् अिन ितनीहरू हा ो गधाहरू चोरेर लगी हामीलाई कमारा बनाउनछेन।्”
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19 यसथर् ती दाज्य-ूभाइहरू यसूफुको घरको नोकरहरूको मु खयाकहाँ गए।
20 ितनीहरूले भन,े “महाशय, म ितज्ञा गछुर् यो सत्य हो, अ स्तको पाली हामी
अन्न िकन्न आयौं। 21 तर जब हामीहरूले रात िबताउन ु पन ठाउँमा आई पगु्यौं,
हामीले आफ्नो बोरा खोल्यौं तब बोराको मखुमा नै हामीहरूले ितरेको परैु रकम
पायौं। अिहले हामीले यहाँ ल्याएका छौं। 22अिन अिहले फे र पिन अन्न िकन्नको
िन म्त अरू रकम ल्याएका छौं। हामी जान्दनैौ कसले त्यो रकम हा ो बोरामा
राख्यो।”

23 तब नोकरले उ र िदयो, “ितमीहरू शा न्तिसत बस। नडराऊ। ितमीहरूका
परमे र, ितमीहरूको बाबकुा परमे रले नै ितमीहरूको िन म्त बोरामा धन
रा खिदएको हुनसक्छ। ितमीहरूले ितरेको रकम मलैे पाएकै हु।ँ”

त्यसपिछ त्यस नोकरले ितनीहरू भएको ठाउँमा िशमोनलाई ल्यायो। 24 तब
उनले ितनीहरूलाई यसूफुको घरमा ल्याए अिन पानी िदए। ितनीहरूले ितनको खु ा
धोए। उसले ितनीहरूको गधाहरूलाई पनी खवुायो।

25 यसूफुले पिन मध्य िदनको भोजन ितनीहरूिसत खानछेन ् भनी सनुकेोले
त्यसपिछ ितनीहरूले यसूफुलाई िदइने उपहार तयार राख।े

26 यसूफु घरमा आए अिन दाज्य-ूभाइहरूले ितनीहरूिसत ल्याएको उपहारहरू
ितनलाई िदए। त्यसपिछ ितनीहरू ितनको अगाडी भइँूमा िनहु रए।

27 यसूफुले ितनीहरूलाई आफ्नो भलोकुशल सोधपछू गरे। यसूफुले भन,े
“ितमीहरूले आफ्नो बढूो बाबकुो बारेमा बताएका िथयौ, ितनी अझै जीिवत अिन
स्वस्थ हुनहुुन्छ?”

28 ती दाज्य-ूभाइहरूले जवाफ िदए, “ज्य ु हजरु, उहाँ जीिवत हुन ु हुन्छ।” अिन
ितनीहरू फे र यसूफुअिघ िनहु रए।

29 त्यसपिछ यसूफुले आफ्नो भाइ िबन्यामीनलाई दखे।े (िबन्यामीन र यसूफुकी
एउटै आमा हुन।्) यसूफुले भन,े “ितमीहरूले मलाई बताएको कान्छो भाइ यही
हो?” त्यसपिछ यसूफुले िबन्यामीनलाई भन,े “हे बाब,ू परमे रले ितमीलाई
आशीवार्द िदन ु हुनछे।”

30 तब यसूफु हता रएर कोठा छोडे िकनभने ितनी आफ्ना दाज्य-ूभाइहरूको
मनोभावले ाकुल भएका िथए अिन रून चाहन्थ।े ितनी आफ्नो कोठािभ पसे
अिन रोए। 31 त्यसपिछ यसूफु मखु धोएर बािहर आए। ितनले आफौंलाई वशमा
राखरे भन,े “अिहले भोजन गन समय हो।”
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32 यसूफुले एक्लै एउटा टेबलमासगँै भोजन खाए। उनका भाइहरूले अक
एउटा टेबलमा भोजन खाए। िम दशेबासीहरूले अक टेबलमा सगँै भोजन खाए।
ितनीहरूको िव ास िथयो िह ूमािनसहरूसगँै बसरे खान ु रा ो होइन। 33 यसूफुका
दाज्यभूाइहरू ितनकै टेबल अिघ बसकेा िथए। ितनीहरू जठेादे ख कान्छासम्म उमरे
अनसुार लहरै बसकेा िथए। के भइरहकेो छ सबै दाज्यभूाइहरूले एका-अकार्मा
आ यर्मानी हे ररहकेा िथए। 34 नोकरहरूले यसूफुको टेबलबाट भोजन ल्याएर
ितनीहरूलाई िदन्थ।े तर ती नोकरहरूले िबन्यामीनलाई अरू दाज्यभूाइहरूलाई भन्दा
पाँच गणुा वशेी िदन्थ।े ती दाज्यभूाइहरू नअघाउञ्जलेसम्म यसूफुसगँै खाए।

44
यसूफुले जाल िफजाउँछ

1 तब यसूफुले आफ्नो नोकरलाई हुकुम गरे! यसूफुले भन,े “यी मािनसहरू
बोराहरूमा जित अन्न लएर जान सक्छन ्त्यित धरैे अन्न हा लदऊे। अिन त्यके
मािनसको पसैा उसको अन्नको बोरािभ हा लदऊे। 2कान्छो भाइको थलैोमा पसैा
हा लदऊे। तर उसको थलैोमा मरेो चाँदीको कचौरा पिन हा लदऊे।” यसूफुको
सवेकले उसलाई जस्तो गन ुर् भिनएको िथयो त्यस्तै गय ।

3अक िदन, एका िबहान,ै सबै दाज्य-ूभाइहरूलाई ितनीहरूको गधा समते फकार्ई
आफ्नो दशेितर पठाइयो। 4 जब ितनीहरूले शहर नाघकेा िथए यसूफुले आफ्नो
नोकरलाई भन,े “जाऊ अिन ितनीहरूलाई प ाऊ। ितनीहरूलाई रोकेर भन,
‘हामी ितमीहरूिसत रा ो िथयौं, तर िकन ितमीहरू हा ो िन म्त नरा ो भयौ? मरेा
मा लकको चाँदीको कचौरा िकन चोय ? 5मरेा मा लकले यसैकचौराबाट िपउँछन ्
अिन ग ु कुराहरू जान्नकुो लािग यसलाई योग गछर्न।् ितमीहरूले जे गय त्यो
साँच्चै धरैे नरा ो हो।’ ”

6 यसथर् त्यस नोकरले यसूफुको आज्ञा मानी सवारमा चढरे गयो अिन ती दाज्य-ू
भाइहरूलाई रोक्यो। यसूफुले ितनीहरूलाई जे भन्न लगाएको िथए त्यही उसले
भन्यो।

7 तर ती दाज्य-ूभाइहरूले त्यस नोकरलाई भन,े “िकन हजरूका, शासकले
यी कुराहरू गछर्न।् हामीले त्यस्तो केही गदनौ। 8 हामीले अिघल्लो पल्ट हा ो
बोराहरूमा जनु पसैा पाएका िथयौं त्यो पिन फकार्एर ल्यायौं। यसथर् हामीले ित ो
मा लकको घरबाट कुनै सनु अथवा चाँदी चोरेका छैनौं। 9यिद त्यो चाँदीको कचौरा
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हामी मध्ये कसकैो थलैामा भे टयो भने त्यो मरोस।् ितमीहरू आफैं ले उसलाई मानर्
सक्छौ अिन तब हामी ितमीहरूको कमारा हुनछेौं।”

10 नोकरले भन,े “ितमीहरूले भने झैं गनछौं। तर म मािनसको हत्या गिदर्न।
जनु मािनससगँ म चाँदीको कचौरा भटे्छु त्यो मािनस मरेो कमारा हुनछे, तर अरू
मािनसहरू स्वतन् भएर जानछेन।्”

िफंजाइएको जालमा िबन्यामीन पय
11 तब त्यके भाइले आफ्नो थलैो िछटो-िछटो भइँूमा राख।े 12 त्यस नोकरले

बोराहरू िनरीक्षण गनर् थाल्यो। उनले सबभन्दा जठेोबाट शरुू गरेर कान्छोसम्म
िनरीक्षण गय । उनले िबन्यामीनको बोरामा चाँदीको कचौरा भे ो। 13 ती दाज्य-ू
भाइहरू अत्यन्तै दःुखी भए। ितनीहरूले आफ्नो दःुख दशर्नगनर् आफ्ना लगुाहरू
च्यात।े ितनीहरूले बोराहरू आफ्नो-आफ्नो गधमा चढाए र शहरितर फक।

14 यहूदा अिन उसका दाज्य-ूभाइहरू यसूफुको घरमा गए। यसूफु त्यितञ्जले
त्यही िथए। ती दाज्य-ूभाइहरू भइँूमा उनी अिघ िनहु रए। 15 यसूफुले ितनीहरूलाई
भन,े “ितमीहरूले िकन यस्तो कुरा गय ? के ितमीहरूलाई थाह छैन म जस्तो
मािनसिसत अगमवाणी गन अभ्यास अिन यस्तो वस्त ु प ो लगाउने क्षमता छ?”

16 यहूदाले भन,े “ ाख्या गन कुनै बाटो छैन। हामी दोषी छैनौ भनी सािबत
गन हामीिसत कुनै सबतू नै छैन। परमे रले मा दोषी मािनस प ो लगाउन ु भएको
छ। यसथर् हामी दवुै अिन जसको थलैामा कचौरा भे टयो कमारा कै रूपमा सवेा
गनर् तयार छौ।”

17 तर यसूफुले भन,े “म ितमीहरू सबलैाई कमारा बनाउिँदन। त्यही मािनस मा
कमारा हुनछे जसले कचौरा चोरी गरेको छ। अरू ितमीहरू शा न्तिसतै आफ्ना बाब ु
भएको भिूममा जान सक्छौ।”

यहूदाले िबन्यामीनको िन म्त िवन्ती गरे
18 त्यसपिछ यहूदा यसूफुको निजक गए अिन भन,े “महाशय, दया गरी मलाई

स्प िसत केही भन्न िदन ु होस।् दया गरी मिसत न रसाउन ु होस।् म जान्दछु तपाईं
िफरऊन राजा सरह हुनहुुन्छ। 19 हामी अिघल्लो पाली यहाँ हुदँा तपाईंले सोधन ु
भयो, ‘के ित ो बाब ु अथवा दाज्य-ूभाइहरू छन?्’ 20 हामीले उ र िदयौं, ‘हा ा
बाब ु हुनहुुन्छ, उहाँ बढूो मािनस हुनहुुन्छ। अिन हा ो सानो भाइ पिन छ। हा ा
बाबलुे त्यसलाई खबुै मे गन ुर् हुन्छ कारण त्यो उहाँको व ृ अवस्थामा जन्मकेो हो।
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त्यस सानो छोराको दाज्य ू पिन मय । यसथर् त्यस आमाबाट जन्मरे बाँचकेो छोरो
त्यो मा हो। हा ा बाबलुे उसलाई खबुै माया गन ुर्हुन्छ।’ 21 तब ितमीले हामीलाई
भनकेा िथयौ, ‘त्यसो भए त्यस भाइलाई मकहाँ लएर आऊ।’ म उसलाई हनेर्
चाहन्छु। 22अिन हामीले तपाईंलाई भनकेा िथयौं, ‘त्यो भाइ आउन स ै न। उनले
बाबलुाई छोड्न स ै न। यिद उसको बाबलुे यसलाई पिन गमुाउन ु परे ितनी अत्यन्तै
शोकाकुल हुनछेन।् ितनी त्यही शोकमा मनर् पिन सक्छन।्’ 23 तपाईंले भन्न ु भएको
िथयो, ‘ितमीले आफ्नो कान्छो भाइलाई मकहाँ अवश्य ल्याउन ु पछर्, होइन भने
ितमीहरूले अन्न पाउनँे छैनौ।’ 24 यसथर् हामी आफ्ना बाब ु भएको ठाउँमा गयौं
अिन तपाईंले बताउन ु भएका कुराहरू सबै उनलाई बतायौं।

25 “पिछ हा ा बाबलुे भन्नभुयो, ‘हा ो िन म्त ितमीहरू फे र गएर अन्न
िकन।’ 26अिन हामीले आफ्नो बाबलुाई भन्यौ, ‘हामी आफ्नो कान्छो भाइ न लइ
जान स ै नौ। शासकले भनकेा छन ्जबसम्म उनी हा ा कान्छो भाइलाई दखे्दनैन ्
तबसम्म हामीलाई अन्न बचे्ने छैनन।्’ 27 तब हा ा बाबलुे हामीलाई भन्नभुयो,
‘ितमीहरूलाई थाहा छ मरेी प ी राहलेले मरेो िन म्त दइुवटा छोरा जन्माइन।्
28 एकजनालाई मलैे टाढा पठाएँ अिन जङं्गली पशहुरूले उसलाई माय । अिन
अिहलसेम्म मलैे उसलाई दखेकेो छैन। 29 अिन यिद अक छोरो पिन ितमीहरूले
लगरे यिद उसलाई केही खतरा भए, तब मलैे मरेो काल पखर्न ु पदन, त्यो मरेो िन म्त
मतृ्य ु नै हुनछे।’ 30अब, सोच्न ु होस ्यिद हामी त्यसलाई न लई गए के हुन्छ होला।
हा ा बाबकुो जीवनको महत्व पणूर् अङ्ग नै यही केटो हो। 31 यिद हा ा बाबलुे
त्यस केटोलाई हामीिसत नदखेे ितनी मनछन ् र त्यसमा हामी दोषी हुनछेौं। हामी
आफ्ना शोकाकुल बाबलुाई िचहान िभ पठाउने छौं।

32 “त्यस केटोको िजम्मादारी मलैे लएँ। मलैे मरेो बाबलुाई भनें, ‘यिद मलैे
त्यस केटोलाई फकार्ई ल्याइन भने तपाईंले मलाई सारा जीवनभ र दोष िदन सक्न ु
हुन्छ।’ 33 यसथर् म तपाईंिसत िबन्ती गछुर्, त्यस केटोलाई आफ्नो दाज्यहूरूिसत
फकर् न िदन ु होस,् अिन म बस्छु र तपाईंको कमारो बिनन्छु। 34 यिद केटो मसगँै
फिकर् दनै भने म आफ्नो अनहुार बबुालाई दखेाउन स क्दन।ँ यसले के आपि मरेो
बबुामािथ आउनछे, म हनेर् भयभीत छु।”

45
यसूफु भन्छ ऊ को हो
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1 यसूफूले अब केही क्षण पिन आफूलाई िनयन् णमा रा ु सकेन। ितनी त्यहाँ
भएका सबै मािनसहरूको अघाडी रोए। यसूफुले भन,े “ त्यकेलाई यो ठाउँ छोडी
जान ु भन।” यसथर् मािनसले त्यो ठाउँ छोडी िदए। खाली ती दाज्य-ूभाइहरू मा
यसूफुिसत बस।े त्यसपिछ यसूफुले ितनी को हुन ् भन।े 2 यसूफु रोइरहे अिन
िफरऊनको घरमा भएका जन्मै िम दशेीहरूले सनु।े 3 यसूफुले उनका दाज्य-ू
भाइहरूलाई भन,े “म ितमीहरूका भाइ यसूफु हु।ँ के मरेा बाब ु कुशल हुनहुुन्छ?”
तर दाज्य ूभाइहरूले ितनलाई उ र िदएनन।् ितनीहरू अलमल्ल परे अिन घबराएका
िथए।

4 यसथर् यसूफुले आफ्ना दाज्य-ूभाइहरूलाई फे र भन,े “मकहाँ आऊ। म
िबन्ती गछुर्, ितमीहरू मरेो निजक आओ” यसथर् ितनीहरू यसूफुको निजकमा गए।
अिन उनले ितनीहरूलाई भन,े “म ितमीहरूको भाइ हु।ँ म त्यही भाइ हु ँ जसलाई
ितमीहरूले िम दशेमा कमारोको रूपमा बचेकेा िथयौ। 5 अिहले िचन्ता नगर।
ितमीहरू आफैिसत आफूले गरेको कायर्को िन म्त न रसाऊ। मलाई यहाँ ल्याउनमा
परमे रको एउटा योजना हो। म यहाँ ितमीहरूको जीवन बचाउनकुो िन म्त छु।
6 यस भयकंर अिनकाल दइु वषर्सम्म चल्यो अिन अझै पाँच वषर्सम्म कुनै अन्न-
बाली तथा उि दको उब्जाऊ िबना अिनकाल च लरहने छ। 7 यसथर् ितमीहरूका
मािनसहरूलाई बचाउनको िन म्त परमे रले मलाई यस दशेमा ितमीहरूभन्दा अिग
पठाउन ु भयो। 8 यसथर् मलाई यहाँ पठाएकोमा ितमीहरूको कुनै दोष छैन। यो
परमे रको इच्छा िथयो। परमे रले मलाई िफरऊनको बबुा जस्तै बनाउन ु भयो।
म िम को सम्पणूर् भिूम अिन िफरऊनको घरको राज्यपाल हु।ँ”

िम मा इ ाएललाई िनम्तो
9 यसूफुले भन,े “चाँडो गर अिन मरेा बाबकुहाँ जाऊ। उनलाई भन उनका छोरो

यसूफुले यो समाचार पठाएको छ।” परमे रले मलाई िम दशेको शासक बनाउन ु
भएको छ। यसथर् मकहाँ आउन।ु अबरे नगरी। अिहले नै आउन।ु 10 ितमीहरू
गोशनेमा मरेो निजकै ब सक्छौ। ितमी, ितमीहरूका बाल-बच्चाहरू, नाित-
नाितनाहरू साथै सबै ित ा पशहुरूलाई यहाँ स्वागत ग रन्छ। 11 म आउँदो पाँच
वषर्सम्म हुने अिनकालमा ितमीहरूको हरेचाह गनछु। यसथर् ितमीहरू र ितमीहरूका
प रवारहरूले आफूसगँ भएका कुनै चीज पिन हराउने छैनौ।

12यसूफुले आफ्ना दाज्य-ूभाइहरूिसत कुरा गरी रह।े उनले भन,े “अब ितमीहरू
जान्नछेौ म साँच्चै नै यसूफु हु ँ र ितमीहरूको भाइ िबन्यामीनले जान्दछ म यसूफु नै
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हु।ँ म ितमीहरूको भाइ ितमीहरूिसतै बात गरी रहकेो छु। 13 यसथर् मरेा बबुालाई
मलैे िम दशेमा पाएको सम्मानको िवषयमा भिनदऊे। ितमीहरूले यहाँ दखेकेो
त्यके कुरा सनुाई दऊे। अब झ ै जाऊ अिन मरेा बबुालाई यहाँ लएर आऊ।”

14 त्यसपिछ ितनको भाइ िबन्यामीनिसत यसूफुले आ लङ्गन गरे अिन ितनीहरू
दवुजैना रून शरुू गरे। 15 त्यसपिछ यसूफुले आफ्ना सबै दाज्य-ूभाइहरूलाई म्वाइँ
खाए अिन ितनीहरूको िन म्त रोए। त्यसपिछ उनका दाज्य-ूभाइहरू उनीसगँ कुरा
गनर् थाल।े

16 िफरऊनले थाहा पाए यसूफुका दाज्य-ूभाइहरू त्यहाँ आएका िथए। िफरऊको
राजमहलमा त्यकेले यो खबर चाल पाए। िफरऊन र उनका सवेकहरू यो खबर
सनुरे खशुी भए। 17यसकारण िफरऊनले यसूफुलाई भन,े “ित ो दाज्य-ूभाइहरूलाई
भन ितनीहरूलाई जित अन्न चािहन्छ लएर कनान दशेमा जाऊन। 18 आफ्ना
दाज्य ू भाइहरूलाई भन ितनीहरू आफ्नो बाब ु र प रवारहरू लएर यहाँ मकहाँ
आउन।् जीवन िनवार्हको िन म्त म ितनीलाई यहाँको सब भन्दा असल भिूम िदनछुे
अिन ितनीहरूले सबभन्दा असल भोजन गन छन।्” 19 त्यसपिछ िफरऊनले भन,े
“ित ा दाज्य-ूभाइहरूलाई यहाँ भएका गाडीहरू मध्ये सबभन्दा असल चाँिह िदन।ु
ितनीहरूलाई भन ती गाडीहरूमा ितनीहरू कनान गएर आफ्ना बाब ु र जहान, छोरा-
छोरीहरू लएर आउन।ु 20 आफ्ना ती सर-समानहरूको िफ ी नगर जो ितमी
आफूसगंै ल्याउन सक्दनैौ िकनभने िम का सव म वस्तहुरू ितनीलाई िदइनछे।”

21 यसथर् इ ाएलका छोराहरूले यसो गरे। िफरऊनले ितज्ञा गरे झैं यसूफुले
ितनीहरूलाई गाडीहरू िदए। ितनीहरूको या ाको िन म्त शस्त भोजन पिन िदए।
22यसूफुले ितनीहरू त्यकेलाई सनु्दर लगुाको जोडा िदए। तर िबन्यामीनलाई चाँिह
ितनले रा ो लगुाले बिनएको पाँच जोडा िदए। िबन्यामीनलाई ितनले चाँदीको तीन
सय िसक्का पिन िदए। 23 यसूफुले आफ्ना बाबकुो िन म्त उपहारहरू पिन पठाए।
ितनले दश गधामा लदाएर िम दशेको रा ा-रा ा समानहरू पठाइ िदए अिन आफ्ना
बाब ु लएर आउनको लािग दशवटा छाउरी गधामा अन्न, रोटी र अरू भोजनहरू
परूा लादरे पठाए। 24 त्यसपिछ यसूफुले आफ्ना दाज्य-ूभाइहरूलाई जाने अनमुित
िदए। अिन जब ितनीहरू जान लागकेा िथए यसूफुले ितनहरूलाई भन,े “सरासरी
घर जान ु बाटोमा कतै लडाइँ नगन ुर्।”

25 यसथर् ती दाज्य-ूभाइहरू िम दशे छोडी ितनीहरूका िपता भएका दशे
कनानमा गए। 26 दाज्य-ूभाइहरूले उनलाई भन,े “बाब,ु यसूफु अझसम्म जीिवत
छ। अिन त्यो समस्त िम दशेको शासक छ।”
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ितनीहरूका बाबलुे के सोच्न ु पन केही जानने। थम त, ितनले आफ्ना
छोराहरूको कुरामा िव ास गरेनन।् 27 तर ितनीहरूले उनलाई यसूफुले भनकेो
त्यके कुरा बताए। अिन यसूफुले आफ्नो बाबलुाई िम दशे लएर आउनु

भनी पठाएको गाडीहरू याकूबले दखे।े ितनी उ िेजत र अत्यन्तै खशुी भए।
28 इ ाएलले भन,े “अब म ितमीहरूलाई िव ास गछुर्। मरेो छोरो यसूफु अझ
जीिवत छ। मरेो मतृ्यअुिघ म उसलाई भटेनू जानछुे।”

46
इ ाएललाई परमे रको िव सनीयता

1 यसथर् इ ाएलले िम दशेको या ा शरुू गरे। पिहला ितनी बशबा गए।
त्यहाँ ितनले आफ्नो बबुा इसहाकका परमे रलाई ब ल चढाए। उनले परमे रको
आराधना गरे। 2 त्यस रात परमे र इ ाएलिसत सपनामा बोल्न ु भयो। परमे रले
भन्नभुयो, “याकूब, याकूब।”

अिन इ ाएलले उ र िदए, “म यहाँ छु।”
3 तब परमे रले भन्नभुयो, “म परमे र हु,ँ ित ा बाबकुो परमे र। िम मा

जान नडराऊ िम मा म ितमीलाई ठूलो जाितहरू बनाउनछुे। 4 म ितमीसगँै िम
जानछुे, तर म आफैं ले िन य नै िम बाट ितमीलाई फकार्एर ल्याउनछुे। जब ितमी
मछ ित ो आखँा आफ्नो हातले बदं ग रिदने यसूफु हुनछे।”

इ ाएल िम जान्छन ्
5 त्यसपिछ याकूबले बशेबा छोडे र िम को या ा गरे। उसका छोराहरू,

प ीहरू र ितनीहरूका सबै नानीहरू िम मा ल्याए। िफरऊनले पठाएको गाडीहरूमा
ितनीहरूले या ा गरे। 6 ितनीहरूिसत गाई-वस्तहुरू र िम मा ितनीहरूिसत भएका
सबै चीजबीजहरू िथए। यसथर् आफ्नो सबै नानीहरू र प रवारिसत िम गए।
7 ितनीिसत ितनका छोरा-छोरीहरू र नाती-नाितनीहरू िथए। ितनका सबै प रवार
ितनीिसत िम मा गए।

याकूबको प रवार
8 ितनीिसत िम जाने छोरा-छोरी तथा प रवार ियनै हुनः

रूबने याकूबका जठेो छोरो िथए। 9 रूबनेका छोराहरूः हनोक, पल्ल,ु हे ोन
अिन कम िथए।
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10 िशमोनका छोराहरूः यमएूल, यामीन, ओहद, याकीन अिन सोहर र कनानी
पिन िथए। (शाओल कनानी प ीबाट जन्मकेा िशमोनका िथए।)

11 लवेीका छोराहरूः गशे न, कहात र मरारी िथए।
12 यहूदाका छोराहरूः एर, ओनान, शलेा, परेेस अिन जरेह िथए। (एर र ओनान

कनानमा हुदँै मरे।) परेेसका छोराहरूः हे ोन, अिन हामलू िथए।
13 इस्साकारका छोराहरूः तोला, पवुा, योब र िश ोन िथए।
14 जबलूनूका छोराहरूः सरेेद, एलोन अिन यहलले िथए।

15 रूबने, िशमोन, लवेी, यहूदा, इस्साकार अिन जबलूनू याकूबकी प ी लआेबाट
जन्मकेा छोराहरू िथए। लआेले यी छोराहरू प ानआराममा जन्माएकी िथइन।्
ितनकी एउटी दीना नाउँ भएकी छोरी पिन िथइन।् यस प रवारमा ते ीस जना
मािनसहरू िथए।

16 गादका छोराहरूः ियम्ना, िय ा, िय ी, र बरीआ िथए। ितनीहरूकी बिहनी
सरेह, ितनीहरूिसत बरीआका हबेरे र मलिकयल नाउँ भएका छोराहरू पिन
िथए।

17अशरेका छोराहरूः ियम्ना, िय ा, िय ी र बरीआ िथए। ितनीहरूकी बिहनी
सरेह, ितनीहरूिसत ब रआका हवेरे र मलिकयल नाउँ भएका छोराहरू पिन
िथए।

18 यी सब याकूबकी प ी लआेकी कमारी िजल्पाबाट ज न्मएका िथए। (िजल्पा
लाबानले आफ्नी छोरी लआेलाई िदएको कमारी हो।) त्यस प रवारमा सो जना
मािनसहरू िथए।

19 याकूबिसत उसकी प ी राहलेबाट जन्मकेो छोरो िबन्यामीन िथयो। (यसूफु
पिन राहलेबाट नै जन्मकेो हो तर ऊ अिघदे ख नै िम दशेमा िथयो।)

20 िम माहुदँा यसूफुको दइुवटा छोराहरू ज न्मएः मनश्शे अिन ए मै िथए। ओन
शहरका एक जना पजूाहारी पोतीफेराकी छोरी आसनतले यसूफुका लािग यी
छोराहरू जन्माइन।्

21 िबन्यामीनका छोराहरूः बलेा, बकेेर, अश्बले, गरेा, नामान, एही शशे,
मपु्पीम, हुप्पीम अिन आदर् िथए।
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22 ियनीहरू याकूबकी प ी राहलेबाट जन्मकेा छोराहरू िथए। यस प रवारमा चौध
जना मािनसहरू िथए।

23 हुशीम दानका छोरो िथयो।
24 न ालीका छोराहरूः यहसले, गनुी, यसेरे अिन िशल्लमे िथए।

25 याकूब र िबल्हाबाट जन्मकेा छोराहरू ितनीहरू नै िथए। (िबल्हा लाबानले
आफ्नी छोरी राहलेलाई पठाएको कमारी िथइ।) यस प रवारमा सात जना
मािनसहरू िथए।

26याकूबका सन्तानहरू जम्मा छयस ी जना िथए जो ितनीिसत िम दशे गएका
िथए। (यस सखं्यामा याकूबका छोरा बहुारीहरू परेका छैनन।्) 27 त्यसमा यसूफुका
दइुजना छोराहरू पिन िथए जो िम दशेमा जन्मकेा िथए। यसथर् िम दशेमा याकूब
प रवारका मािनसहरू जम्मा स री जना िथए।

इ ाएल िम मा पगु्छ
28 याकूबले यसूफुिसत कुराकानी गनर् यहूदालाई पिहले पठाए। गोशने भिूममा

यहूदा यसूफुिसत कुरा गनर् गयो। त्यसपिछ याकूब र उनका अन्य मािनसहरू त्यस
भिूममा गए। 29 यसूफुले थाहा पाए ितनका बाब ु आउँदै हुन ु हुन्छ। यसथर् यसूफुले
इ ाएल तथा ितनका बाबलुाई गोशनेमा भटे्न जान रथ तयार पारे। जब यसूफुले
आफ्नो बाबलुाई भटेे र धरैे बरेसम्म आ लगंन गरे र धरैे बरेसम्म रोए।

30 तब इ ाएलले यसूफुलाई भन,े “अब म शा न्तिसत ाण त्याग्न सक्छु। मलैे
तरेो मखु दखेें अिन बझुें त ँ िजउँदै छस।्”

31 यसूफुले आफ्नो दाज्य-ूभाइ तथा बाबकुा अरू प रवारलाई भन,े “म जान्छु
र िफरऊनलाई ितमीहरू यहाँ आएको कुरा गछुर्। म िफरऊनलाई भन्छु ‘मरेा दाज्य-ू
भाइ र मरेो बाबकुा अरू सन्तानहरूले कनान दशे छोडरे यहाँ मकहाँ आएका
छन।् 32 यी प रवारहरू गोठालाहरू िथए। ितनीहरूले सधं ै भडेा र गाई-गोरूहरू
पाल्थ।े ितनीहरूिसत भएका गाई-वास्तहुरू सबै लएर आएका छन।्’ 33 जब
िफरऊनले बोलने छन ् र ितमीहरूलाई ितनले सोध्ने छन,् ‘ितमीहरूले के काम
गछ ?’ 34 ितमीहरूले उनलाई भन्न,ु ‘हामी भडेा गोठालाहरू हौं। जीवनभ र
हामी भडेा गोठाला िथयौं। अिन हामी भन्दाअिघ हा ा पखुार्हरू पिन भडेागोठाला
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नै िथए।’ तब िफरऊनले ितमीहरूलाई गोशने भिूममा ब े अनमुित िदनछेन।् िम
दशेीहरूले गोठालाहरू मन पराउँदनैन,् यसथर् ितमीहरू गोशोनमा बस्दा रा ो हुन्छ।”

47
इ ाएल गोशनेमा बस्छन ्

1 यसूफु िफरऊनकहाँ गए अिन भन,े “मरेा बाब,ु दाज्य-ूभाइहरू र सबै
ितनीहरूका प रवारहरू कनान दशे छाडरे ितनीहरूिसत भएका सबै पशहुरू तथा
त्यके चीज लएर यहाँ मकहाँ आएका छन।् अिहले ितनीहरू गोशने भमूीमा छन।्”

2 िफरऊनकहाँ जान यसूफुले अरू आफ्ना पाँच दाज्य-ूभाइहरूलाई रोज।े
3 िफरऊनले ती दाज्य-ूभाइहरूलाई भन,े “ितमीहरूको काम धन्धा के हो?”
ितनीहरूले िफरऊनलाई भन,े “हजरू, हामीहरू भडेा गोठालाहरू हौं। अिन हा ा

अिघका िपता-पखुार्हरू पिन भडेा गोठालाहरू नै िथए।” 4 ितनीहरूले िफरऊनलाई
भन,े “कनान दशेमा अिनकालको घोर कोप परेको छ। हा ा पशहुरूको िन म्त
त्यहाँ कुनै भिूममा घाँस छैन। यसथर् हामी यस भिूममा ब भनी आएका छौ र
तपाईलाई अनमुितको िन म्त िबन्ती गछ ।”

5 तब िफरऊनले यसूफुलाई भन,े “ित ा बाब ु अिन दाज्य-ूभाइहरू ितमी कहाँ
आएका छन।् 6 ितनीहरूका लािग ब े कुनै ठाउँ िम मा ितमी छान्न सक्छौ। आफ्ना
बबुा र भाइहरूको लािग असल ठाउँ छािनदऊे। गोशनेको भिूममा ितनीहरूलाई ब े
अनमुित दऊे। यिद ितनीहरूमध्ये कोही रा ा गोठाला छन ्भनी ितमीलाई थाहा छ
भने ितनीहरूलाई मरेा पशहुरू हने िजम्मा दऊे।”

7 तब यसूफुले आफ्ना बाब ु याकूबलाई िफरऊनिसत भटे गनर् बोलाए। याकूबले
िफरऊनलाई आशीवार्द िदए।

8 अिन िफरऊनले उनलाई भन,े “ित ो उमरे कित हो?”
9 याकूबले िफरऊनलाई भन,े “मरेो जीवन छोटो अिन दःुखले भ रएको छ। म

केवल एक सय तीस वषर् पगुकेो छु। यो मरेा पखुार्हरूिसत तलुना गदार् केही होइन
जब ितनीहरू यस धत मा बाँचकेा िथए।”

10 याकूबले िफरऊनलाई आशीवार्द िदए अिन उनले िफरऊनबाट िवदा लए।
11 यसूफुले िफरऊनको िनदशन अनसुार आफ्ना बबुा र दाज्य-ूभाइहरूलाई

िम को सबै भन्दा म ललो भिूम रामससेमेा राख।े 12 यसूफुले आफ्ना बाब,ु दाज्य-ू
भाइ तथा ितनीहरूका मािनसहरूलाई चािहएको खा पदाथर्हरू पिन िदए।
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यसूफु िफरऊनको िन म्त भिूम िकन्छन ्
13अिनकालको समयले अझ भयकंर रूप धारण गय । त्यस भिूममा कतै खा

वस्तहुरू िथएन। अिनकालको समयले गदार् िम र कनानको अवस्था सोचनीय
भयो। 14 त्यस भिूमका मािनसहरूले धरैे भन्दा धरैे अन्न िकन्न थाल,े यसूफुले
रूिपयाँ जम्मा गरे अिन िफरऊनको महलमा ल्याए। 15 केही समय पिछ िम र
कनान दशेका मािनसको पसैा सिकयो। ितनीहरूले आफ्नो सबै पसैा अन्न िकनरैे
खचर् गरे। यसथर् िम का मािनसहरूले यसूफुलाई भन,े “हा ो पसैा सिकयो हामीलाई
खाने कुरा िदनहुोस।् यिद हामीले खान पाएनौ भने तपाईंको अिघ नै हामी मनछौं।”

16 तर यसूफुले भन,े “ितमीहरूले आफ्नो गाई-वस्तहुरू मलाई दऊे तब म अन्न
िदनछुे।” 17 यसथर् मािनसहरूले आफ्नो सबै पशहुरूको बदलीमा खा ान्न िकन।े
त्यस वषर् यसूफुले मािनसहरूबाट भडेा, बा ा, घोडा र गधा लए अिन ितनीरूलाई
खा ान्न िदए।

18 तर अक वषर् मािनसहरूिसत अन्न िकन्ने पसैा तथा पशहुरू केही िथएन।
यसथर् मािनसहरू यसूफुकहाँ गए अिन भन,े “तपाईं जान्न ु हुन्छ हामीिसत पसैा छैन
अिन पशहुरू पिन तपाईंकै भए। यसथर् हामीिसत यस घडी हा ो जीवन र जग्गा
जमीनबाहके केही छैन। 19 अब हामी तपाईंको नजरको सामनुने मनछौं। तर यिद
तपाईंले हामीलाई अन्न िदन ु भयो भने हामी िफरऊनलाई जमीन िदनछेौ र उनको
कमारा कमारी हुनछेौं। हामीलाई अन्नको बीउ िदनोस ् त्यसलाई छरेर हामी अन्न
उब्जाउन सक्छौं। त्यसो भए हामी मदनौ र बाँच्छौ अिन हा ो िन म्त भिूमले फसल
फे र उब्जाउनछे।”

20 यसथर् यसूफुले िफरऊनको िन म्त िम दशेको सबै भिूम िकन।े सबै
मािनसहरूले यसूफुलाई भिूम बचे।े अिनकाल लागकेो हुनाले ितनीहरूले त्यसो
गरे। 21 जहाँ सम्म साधारण मािनसहरूको कुरा छ, उनले ितनीरूलाई सम्पणूर्
िम का शहरहरूमा घमुिफर गन अनमुित िदए। 22 पजूाहारीहरूको भिूम मा
यसूफुले िफरऊनको िन म्त िकननेन।् पजूाहारीहरूले आफ्नो भिूम बचे्न परेन कारण
ितनीहरूको कायर्को िन म्त िफरऊनले ितनीहरूलाई पसैा िदन्थ।े यसथर् अन्न िकन्दा
ितनीहरूले त्यही पसैा खचर् गरे।

23 यसूफुले मािनसहरूलाई भन,े “मलैे िफरऊनका िन म्त ितमीहरूको भिूम
ल्याएँ। यसथर् म ितमीहरूलाई बीउ िदन्छु जसले गदार् ितमीहरू त्यसलाई खतेमा
छनर् सक्छौ।
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24 “फसल उठाउँदा ितमीहरू उब्जनीको पाँचौ िहस्सा िफरऊनलाई िदन ु पछर्।
आफ्नो िन म्त ितमीहरूले अक फसलको िन म्त बीउ चार भाग रा सक्छौं।
आफ्नो खतेमा र अन्न उब्जाउन सक्छौ। अब ितमीहरू आफ्नो प रवार र
नानीहरूलाई खवुाउन सक्छौ।”

25 मािनसहरुले भन,े “हामी िफरऊनको कमारा हुन खशुी छौं। कारण तपाईंले
हामीलाई हा ो जीवन दान िदन ु भयो।”

26 यसथर् यसूफुले त्यस समयमा एउटा िनयम बनाए जनु आजसम्म च लरहकेो
छ। त्यस िनयमले यसो भन्छ “भिूमबाट उब्जकेो त्यके चीजको पाँच भागमा एक
भाग चािह िफरऊनको हो। पजूाहारीहरूले राखकेो भिूम मा िफरऊनको होइन न
िम दशेको परैु भिूम िफरऊनको हो।”

“िम दशेमा मलाई नगाड”
27 इ ाएल िम दशेको गोशने भिूममा बस।े ितनका प रवारहरू बढरे अित

िवशाल भयो। ितनीहरूले िम मा भिूम पाए अिन रा ो जीवन िबताए।
28 याकूब िम दशेमा स वषर्सम्म बस।े यसथर् ितनी एक सय सैंतालीस वषर्का

भए। 29 इ ाएलले आफ्नो मतृ्यकुो समय आयो भनी थाहा पाए। यसथर् ितनले
आफ्नो छोरो यसूफुलाई बोलाएर भन,े “यिद तैंले मलाई साँच्चै मे गछर्स ् भने
आफ्नो हात मरेो ित ामिुन राखरे कसम खा। मलाई वचन दे जे म भन्छु त्यही
मान्छु भनरे म ित त ँ साँचो हो। जब म मछुर् मलाई िम दशेमा नगाड। 30 मलाई
त्यही जग्गामा गाड्न ुजहाँ मरेा िपता-पखुार्हरु गािडएका छन।् मलाई िम बाट बािहर
लगरे हा ा प रवारको िचहान घारीमा गाड्न।ु”

यसूफुले भन,े “तपाईंले जे भन्न ु हुन्छ म त्यही गछुर् म वचन िदन्छु।”
31 तब याकूबले भन,े “कसम खाऊ।” तब यसूफुले कसम खाए अिन भने उनले

त्यही गनछन ्जे उनले गन ुर् भिन कसम खाए। तब इ ाएल आफ्नो पलङ्गमािथ*
अडिेसएर िशर िनहुराए।

48
मनश्शे अिन ए मैको लािग आशीवार्द

* 47:31: … “
”

(ल ीको अथर् पलङ्गको स ामा ग रएको छ।)



48:1 cxv उत्पि 48:11

1 केही समय पिछ यसूफुले थाहा पाए उनका बाब ु िसिकस्त िबमार िथए। यसथर्
यसूफुले आफ्ना छोराहरू मनश्शे र ए मैलाई लएर बाबकुहाँ गए। 2 जब त्यहाँ
यसूफु पगुे कसलैे इ ाएललाई भन,े “ित ो छोरो यसूफु तपाईंलाई भटे्न आएका
छन।्” इ ाएल खबुै दबुर्ल भएका िथए तापिन ितनले आफ्नो ओ ानबाट उठेर
ब े चे ा गरे।

3 तब इ ाएलले यसूफुलाई भन,े “सवर्श मान परमे रले कनान दशेको
लजूमा मलाई दशर्न िदन ु भयो। परमे रले त्यहाँ मलाई आशीवार्द िदन ु भयो।
4 परमे रले भन्नभुयो, ‘म ित ो एउटा िवशाल प रवार बनाउनछुे। म ितमीलाई
धरैे नानीहरू िदनछुे अिन ितमी महान हुने छौ। ित ा प रवारले यो भिूममा
सधंकैो िन म्त अिधकार जमाउनछेन।्’ 5 अिन अिहले ित ा दइु छोराहरू छन।् यी
छोराहरू म िम मा आउनभुन्दा अिघ नै यहाँ जन्मकेा हुन।् ित ा ए मै र मनश्शे
छोराहरू मरेो िन म्त रूबने र िशमोन जस्तै हुन।् 6 यसथर् यी दइु भाइ मरेा छोराहरू
हुनछेन।् मरेो त्यके चीजमा नै ितनीहरूले अशं पाउनछेन।् तर यिद अब ित ा अरू
छोराहरू जन्म,े ती ित ा छोराहरू हुनछेन,् र ितनीहरू ए मै र मनश्शकेा छोराहरू
झैं भएर भिवष्यमा ए मै र मनश्शकेो सम्पि को हकदार हुनछेन।् 7 प नआरामबाट
या ा गरेपिछ राहलेको मतृ्य ु भयो जसले मलाई अत्यन्तै शोकाकुल पाय । ितनी
कनानमा म रन ्हामीहरू अझै ए ातप ी या ा जारी राख्यौ। मलैे ितनलाई ए ातितर
जाने बाटो छेउमा गाडें। (ए ात नै बतेलहेमे हो)”

8 तब इ ाएलले यसूफुका छोराहरूलाई दखे।े इ ाएलले भन,े “यी केटाहरू को
हुन?्”

9 यसूफुले आफ्नो बाबलुाई भन,े “ियनीहरू मरेा छोराहरू हुन। परमे रले यी
छोराहरू नै मलाई िदन ु भएको हो।”

इ ाएलले भन,े “ती ित ा छोराहरूलाई मकहाँ ल्याऊ, म ितनीहरूलाई
आशीवार्द िदन्छु।”

10 इ ाएल बढूो भइसकेकोले आखाँ रा ो दखे्दनै िथए। यसथर् यसूफुले ती
छोराहरूलाई आफ्ना बाब ु निजक ल्याए। इ ाएलले ती केटाहरूलाई चमु्बन िददंै
अङ्गालो हाल।े मनश्शे अिन ए मैको लािग आशीवार्द 11तब इ ाएलले यसूफुलाई
भन,े “म तलँाई हनेर् पाउछुँ भनी किहल्यै सोचकेो िथइन, तर हरे, परमे रले त ँ र
तरेा छोराहरूसमते मलाई भटेगराउनँ ु भयो।”
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12 यसूफुले ती केटाहरूलाई आफ्ना बाबकुो घ ुडँाबाट हटाए अिन ितनीहरू सबै
आफ्नो बाबअुिघ िनहु रए। 13 यसूफुले ए मैलाई दािहने ितर र मनश्शलेाई आफ्नो
दे िेतर राख।े (यसरी ए मै याकूबको दे े र मनश्शे दािहने प ी िथए।) 14 तर
इ ाएलले हात लम्काएर आफ्नो दािहने हात सानो नानी ए मैको िशरमा राख।े
त्यसपिछ उनले आफ्नो दे े हात ठूलो चाँिह नानी मनश्शकेो िशरमा राख।े मनश्शे
पिहले जन्मकेो र ए मैभन्दा जठेो भएता पिन इ ाएलले त्यसको िशरमा दे े हात
राख।े 15 अिन इ ाएलले यसूफुलाई आशीवार्द िददं ै यसो भन,े

“मरेो िपता-पखुार्हरू अ ाहाम र इसहाकले हा ा परमे रलाई आराधना गरे,
अिन परमे रले नै मरेो जीवन भ र डोयार्उनँ ु भयो।

16 उहाँ एकजना स्वगर्दतू हुन ु हुन्थ्यो जसले मलाई मरेो जीवनका सबै क हरूबाट
मु गन ुर् भयो।

अिन म ाथर्ना गछुर्, उहाँले यी केटाहरूलाई पिन आशीवार्द िदन ु हुनछे।
मरेा अिन मरेो पखुार्हरू अ ाहाम अिन इसहाकको नाउँ यी केटाहरूले बढाउने छन।्

ितनीहरू बढुन अिन बहुसखं्यक मािनसहरूका रा होउन।्”

17 यसूफुले आफ्ना बाबलुे ए मैको िशरमा दािहने हात राखकेो दखेे र यस
मा यसूफु खशुी भएनन।् उनले इ ाएलको दािहने हात ए मैको िशरबाट हटाएर
मनश्शकेो िशरमािथ रा चाहन्थ,े र ितनले आफ्नो बाबकुो हात समात।े 18यसूफुले
आफ्नो बाबलुाई भन,े “तपाईंको दािहने हात ए मैको िशरमा पय तर त्यो रा ो भएन
कारण मनश्शे पिहले जन्मकेो हो। यसथर् तपाईंको दािहने हात उसको िशरमा रा ु
होस।्”

19 तर ितनका बबुाले तकर् गन ुर्भयो अिन भन्नभुयो, “मरेा छोरा, म जान्दछु। म
जान्दछु, मनश्शे जठेो छोरो हो अिन उ महान ् हुनछे। मनश्शे ठूलो प रवारहरूको
बबुा पिन हुनछे। तर कान्छो छोरा जठेाभन्दा अझै महान ् हुनछे। अिन कान्छोका
सन्तानहरू बढ्नछेन ्अिन दशेमा महान ्हुनछेन।्”

20 यसथर् इ ाएलले ितनीहरूलाई त्यस िदन आशीवार्द िदए। उनले भन,े

“जिहले पिन इ ाएलका मािनसहरूले आशीवार्द िददंा,
ितमीहरूको नाउँ उच्चारण गनछन।्



48:21 cxvii उत्पि 49:4

ितनीहरूले भन्नछेन,् ‘परमे रले ितमीहरूलाई पिन
ए मै र मनश्शे झैं महान बनाउन।्’ ”

यसरी इ ाएलले ए मैलाई मनश्शभेन्दा महान ्बनाए।
21 तब इ ाएलले यसूफुलाई भन,े “हरे, मरेो आ न्तम समय आइसकेको छ।

तर परमे रले ितमीलाई सधैं सघाउन ु हुनछे। उहाँले ितमीहरूलाई ितमीहरूको िपता
पखुार्हरूको भिूममा लजैान ु हुनछे। 22 जनु कुरो ित ा दाज्य-ूभाइहरूलाई िदइन ँ त्यो
ितमीहरूलाई िदएको छु। मलैे एमोरीहरूबाट िजतकेो पहाड ितमीलाई िदन्छु। यस
पहाडलाई िज को िन म्त मलैे तरवार र धन-ुकाँड चलाएँ, अिन िजत।े”

49
याकूबले छोराहरूलाई आशीवार्द िदन्छन ्

1 तब याकूबले सबै छोराहरूलाई बोलाए। उनले भन,े “मरेा सबै छोराहरू मकहाँ
आऊ। भिवष्यमा के हुनवेाला छ म त्यो भन्ने छु।

2 “हे याकूबका छोराहरू, ितमीहरू सगँै आऊ,
अिन ित ा बाब ु इ ाएलले भनकेो सनु।

रूबने
3 “रूबने, त ँ मरेो जठेो छोरो होस,् त ँ मरेो जठेो छोरो साथै

मरेो श को पिहलो माण होस।्
तमँरेा छोराहरू मध्ये सबै भन्दा गौरव शा ल,

अिन श शाली हुन्छस।्
4 तर तरेो महत्वपणूर् श

बाढीको पानी जस्तै श शाली िथयो
तर तैंले त्यसलाई बचाई रा सिकनस।्

यहीकारण त ँ अरू छोराहरूभन्दा महत्वपणूर् छैनस।्
त ँ आफ्नो बबुाको ओ ानमा चिढस ्

अिन उनकी एउटी प ीिसत सिुतस।्
त ँ मरेो ओ ानमा गइस ्

अिन त्यसलाई पा रस।्
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िशमोन र लवेी
5 “िशमोन र लवेी दाज्य-ूभाइ हुन।्

ितनीहरू आफ्नो तरवार लएर खले्न रूचाउचँन।्
6 ितनीहरूको द ु योजनामा म भाग लन ु चाहिँदन ँ

अिन ितनीहरूको सभामा उप स्थत हुन ु चाहिँदन िकनभने
ितनीहरू आफू रसाउदँा मािनसहरू माछर्न।्

अिन आफ्नो आनन्दका लािग ितनीहरू ाणीहरूलाई दःुख िदन्छन।्
7 ितनीहरूलाई रसको सराप परेको छ िकनभने यो सा ै उ हुन्छ।

जब ितनीहरू रसले बौलाहा भए, ितनीहरू सा ै िनदर्यी भए।
ितनीहरू याकूबको भिूममा आफ्नो अशं पाउने छैनन।्

ितनीहरू याकूबको भिूममा छरपस्ट हुनछेन।्
यहूदा

8 “हे यहूदा, तरेा दाज्य-ूभाइहरूले तरेो शसंा गनछन।्
तैंले तरेा श हुरूलाई ध्वशं पानछस।्
तरेा दाज्य-ूभाइहरू तरेो अिघ नतमस्तक हुनछेन।्

9 यहूदा त ँ िसहं जस्तै छस।्
मरेो छोरा, त ँ त्यो िसहं जस्तो दे खन्छस ् जो आफुले मारेको जनावरमािथ

उिभदंा दे खन्छ।
त ँ जब आराम गनर् ढ ल्कन्छस त ँ िसहं जस्तै दे खन्छस,्

अिन कसलैे तरेो िवरोध गन साहस गदन।
10 यहूदाको प रवारबाट राजाहरू हुनछेन।्
राजत्वको तीक यस प रवारबाट हराउने छैन,

जब सम्म एकजना वास्तिवक राजा आउन ु हुदँनै।*
तब उनको आज्ञाहरू पालन गनर् र उहाँलाई सवेा पयुार्उन ु धरैे मािनसहरू आउनछेन।्
11 उनले उसको जवान गधा सबभन्दा असल दाखको बोटमा बाँध्नछे।

सबभन्दा असल अङ्गरुको रसमा उनले आफ्नो लगुाहरू धनुछे।
12 उसका आखँाहरू म लगेदार् राता हुनछेन,्
* 49:10: … “ ”

“ ” “
”
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र उसका दाँतहरू दधूलगेदार् सतेा छन।्
जबलूनू

13 “जबलूनू समु को िकनारमा ब छे।
समु को िकनार जहाजहरूको िन म्त सरुिक्षत ठाउँ हुनछे।
उसको भिूम सीदोन शहरसम्म िवस्ततृ रहनछे।

इस्साखार
14 “इस्साखार आफ्नो जीन थलैोको बीचमा आराम

गनर् ढ ल्कएको ब लयो गधा जस्तो हो।
15 ऊ हछेर् उसको िव ाम गन ठाउँ रा ो छ।

ऊ हछेर् उसको जग्गा रा ो छ।
त्यसपिछ ऊ ग ु ँ भारी बोक्न राजी हुने छ।

ऊ कमारा जस्तै खट्न राजी हुने छ।
दान

16 “दानले इ ाएलका अरू कुलहरूले झैं
आफ्ना मािनसहरूको न्याय गन छ।

17 दान बाटोको िकनारमा बसकेो
सपर् झैं हुनछे।

दान बाटो छेउमा सिुतरहकेो
सपर् झैं भयानक हुनछे।

त्यो सपर्ले घोडाको खु ामा ड छे,
र घोडामािथ सवार हुने भइँूमा लड्नछे।

18 “परम भ,ु म तपाईंको उ ारको तीक्षामा प खर्रहकेो छु।
गाद

19 “एक हुल डाकुहरूले गादमािथ आ मण गनछन,्
तर गादले ितनीहरूलाई धपाउने छ!

आशरे
20 “आशरेको भिूममा रा ो उब्जनी हुनछे।

त्यसले राजाका लािग उ म उपयोगी खा दान गन छ।
न ाली
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21 “न ाली स्वतन् दगनु मगृ जस्तै हो।
अिन उसका शब्दहरू मगृका पाठा-पाठीहरू भन्दा सनु्दर छन।

यसूफु
22 “यसूफु अत्यन्त सफल भएको छ।

यसूफु फलले लािदएको बोट जस्तै वसन्तमा बढने बोट जस्तै
अिन यस्तो बोट हो जसका हाँगाहरू िभ ामा चढ्छन।्

23 धरैे मािनसहरू ितनको िवरोधी भए
अिन ितनीिसत य ु गरे।

काँडहरू लएका मािनसहरू ितनका श ु भए,
24 तर दक्षता र बहादरूी अिन ब लयो धनलुे गदार् उसले लडाँई िजत्यो।
याकूबको परमे र गोठालाबाट साहस र श ा गनछन।्

25 आफ्ना बाबकुा परमे रबाट उसले श पाउनछे।

“सवर्शा मान परमे रले ितमीलाई आशीवार्द िदऊन,
अिन स्वगर्बाट ितमीलाई आशीवार्द िदऊन, अिन अगाध गिहरो समु बाट

ितमीलाई आशीवार्द िदऊन।्
उहाँले ितमीलाई स्तन र गभर्बाट आशीवार्द िदऊन।
26 मलैे ा गरेको आशीवार्दहरू
मरेा माता-िपताले ा गरेको आशीवार्दभन्दा धरैे छन।्
ती परुाना पवर्तहरू जस्तै थपुा रएका यसूफुका यस्ता आशीवार्दहरू,

उनका दाज्य-ूभाइहरू मध्ये राजकुमारको िशरमा परून।्
िबन्यामीन

27 “िबन्यामीन एउटा भोकाएको ब्वाँसो जस्तै हो।
िबहान ऊ िशकार गछर्, जनावर माछर् अिन खान्छ।
अिन राती ऊ लटेुका वस्तहुरू भाग लगाउछँ।”

28 ियनीहरू इ ाएलका बा कुलहरू िथए। यो नै ितनका बबुाले भन्न ु भएको
िथयो जब उहाँले ितनीहरूलाई आशीवार्द िदन ु भयो। उहाँले त्यकेलाई उिचत
आशीवार्द िदन ु भयो। 29 तब इ ाएलले ितनीहरूलाई आज्ञा िदए अिन भन,े “म
मनर् आटेँको छु। मलाई मरेो िपता पखुार्हरूसगँ गाड्न।ू म ए ोन िह ीको क्षे को
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ओडारमा गािडन चाहन्छु जहाँ मरेा पखुार्हरू गािडएका छन।् 30 कनानमा मा केो
छेउ मकपलेाको मदैानमा भएको ओडार यही हो। यो त्यो ओडार हो जसलाई
मरेा बबुा अ ाहामले ए ोन िह ीबाट इलाकासमते आफ्नो गाड्ने िचहानको लािग
िकनकेा िथए। 31 त्यही ओडार हो जहाँ अ ाहाम र उसको स्वा ी सारालाई
गािडएको िथयो। इसहाक र उसकी स्वा ी सारालाई गािडएको िथयो। इसहाक
र उसकी प ी रबकेालाई पिन त्यस ओडारमा गािडएको िथयो। मलैे मरेी प ी
लआेलाई पिन त्यहाँ गाडे।ँ 32 त्यो ओडार िह ी मािनसहरूबाट िकनकेो भिूम हो।”
33 आफ्ना छोराहरूिसत कुरा ग रसके पिछ याकूबले आफनो खु ा ओ ानमा
राखे अिन अ न्तम सास फेरे।

50
याकूबको दाह-ससँ्कार

1 जब याकूबको मतृ्य ु भयो यसूफु खबुै दःुखी भए। ितनले आफ्नो बाबलुाई
अगँाले हालरे रूदै म्वाई खाए। 2 यसूफुले आफ्ना सवेकहरूलाई आफ्नो बाबकुो
अ न्तम ससं्कारको िन म्त तयार पानर् आज्ञा िदए। (ती सवेकहरू वै हरू िथए।)
ती वै हरूले याकूबको शरीर अ न्तम ससं्कारको िन म्त तयार पारे। ितनीहरूले
याकूबको मतृ शरीर िम दशेवासीहरूका िवशषे िनयम अनसुार तयार पारे।
3 िम ीहरूले इ ाएलको लािग 70 िदन सम्म शोक गरे। ितनको शरीर तयार गन
समय 40 िदन िभ परूा भयो। शोकको परूा समय पिछ। यसूफु िफरऊन कहाँ गए।

4 स री िदनपिछ शोक समय सिकयो र यसूफुले िफरऊनका अिधकारीहरूसगं
कुरा गरे। यसूफुले भन,े “िफरऊनलाई यो कुरो भनीिदन।ु 5 ‘मरेा बाबकुो मतृ्य ु
हुनअिघ, मलैे ितनलाई एउटा वचन िदएको िथएँ। मलैे ितज्ञा गरेको िथएँ म ितनलाई
कनान भिूममा दफन गनछु। त्यो उनलेआफ्नो िन म्त तयार पारेको ओडार हो। यसथर्
मरेा बाबकुो अ न्तम ससं्कार गनर् मलाई त्यहाँ जान ु िदन ु होस।् त्यसपिछ म तपाईं
कहाँ फकर आउने छु।’ ”

6 िफरऊनले उ र िदए, “आफ्नो ितज्ञा पालन गर। जाऊ अिन बाबकुो अ न्तम
ससं्कार गर।”

7 यसकारण यसूफु आफ्नो बाबकुो अ न्तम ससं्कार गनर् गए। िफरऊनका
अिधकारीहरू, िफरऊनका अ जहरू अिन िम का अ जहरू समस्त यसूफुिसत
गए। 8 ितनीिसत आफ्ना सबै दाज्य-ूभाइहरू अिन ितनका बाबकुा समस्त प रवारका
मािनसहरू गए। गोशने भिूममा खाली नानीहरू र पशहुरू मा िथए। 9 मािनसहरूको
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त्यहाँ एउटा िवशाल घइँुचो भयो। त्यहाँ रथहरूमा र घोडसवार भएका िसपाहीहरू
पिन िथए।

10 ितनीहरू यदर्न नदीको पवूर् गोरेन आतादमा गए। तब ितनीहरू यदर्न नदीको
पवूर्ितर आतादको खलामा पगु।े ितनीहरूले एउटा ठूलो अिन शोकपणूर् अ न्तम
ससं्कार गरे। अिन त्यहाँ यसूफुले सात िदनसम्म आफ्नो बबुाको मतृ्य ु शोक
पालन गरे। 11 जब कनान दशेका मािनसहरू जो त्यस आताद खलामा िथए,
ितनीहरूले भन,े “िम दशेवासीहरू कित गिहरो शोक पालन ग ररहकेा छन।्”
यसथर् ितनीहरूले त्यस भिूमको नाउँ हािबल-िम इम राख।े

12 यसथर् याकूबका छोराहरूले आफ्ना बाबलुे जे भनकेा िथए त्यही गरे।
13 ितनीहरूले बबुाको मतृ शरीर कनान दशेमा ल्याए अिन उसलाई त्यस ओडारमा
गाडे जो मकपलेा क्षे मा छ अिन जसलाई अ ाहाम ारा मा े निजक िह ी,
ए ोनबाट आफ्नो िचहानको लािग उपयोग गनर् िकिनएको िथयो। 14आफ्नो बबुाको
मतृ शरीर गाडे पिछ यसूफु सबै मािनसहरूसगँै िम फिकर् ए जो ितनीसगँ गएका िथए।

दाज्य-ूभाइहरू यसूफुिसत अझै डराइरहे
15 याकूबको मतृ्य ु पिछ यसूफुका दाज्य-ूभाइहरू िच न्तत भए। ितनीहरूले धरैे

वषर्अिघ यसूफुिसत गरेको कमर्को िन म्त ितनीहरू डराए। ितनीहरूले भन,े “हुन
सक्छ, हामीले गरेको कमर्को िन म्त यसूफुले अझसम्म हामीलाई घणृा गछर्।”
16 यसथर् उसका दाज्य-ूभाइहरूले उसलाई यो सदंशे पठाए, “ित ो बबुा मन ुर् अिघ
उहाँ आफैले यो सदंशे ितमीलाई िदन ु भनी हामीलाई भन्न ु भएको िथयो। 17 उनले
भन,े ‘दाज्य-ूभाइहरूले ितमीिसत गरेको कुकमर्को िन म्त क्षमा िदन ु भनी म िबन्ती
गदर्छु।’ यसथर्, यसूफु, हामीले ितमीिसत गरेको कुकमर्को िन म्त दया गरी हामीलाई
क्षमा गर। हामी तपाईंका बबुाको परमे रका दासहरू हौं।”

त्यस समाचारले यसूफुलाई सा ै दःुखी तलु्यायो, अिन ितनी खबुै रोए।
18 ितनका दाज्य-ूभाइहरू ितनीकहाँ गए अिन ितनी अिघ िनहु रएर भन,े “हामी
तपाईंका दास हुनछेौं।”

19 तब यसूफुले ितनीहरूलाई भन,े “नडराओ। म परमे र होइन। ितमीहरूलाई
दण्ड िदने मरेो कुनै अिधकार छैन। 20 यो सत्य हो ितमीहरूले मरेो िवरू मा हािन
गन योजना गरेका िथयौ। तर वास्तवमा, परमे रले रा ोको िन म्त योजना बनाउन ु
भएको िथयो। परमे रको योजना अनसुार धरैे मािनसहरूको जीवन बचाउनँ मलाई
योग गन ुर् िथयो। अिन उहाँको योजना जस्तो िथयो त्यस्तै भयो। 21 यसथर् ितमीहरू
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नडराओ। म ितमीहरू र ितमीहरूका नानीहरूको हरेचाह गनछु।” यसरी यसूफुले
आफ्ना दाज्य-ूभाइहरूलाई रा ा कुराहरू भन।े यसले दाज्य-ूभाइहरूले धरैे शा न्त
पाए।

22 यसूफु उनको प रवारिसत िम मा बस।े यसूफु एक सय दश वषर् पगुरे मरे।
23 यसूफुकै जीवन कालमा ए मैको छोरा-छोरी तथा नाता-नाितनीहरू जन्मकेा
िथए। अिन ितनको छोरो मनश्शबेाट छोरो ज न्मयो जसको नाउँ माकीर िथयो।
यसूफु माकीरका नानीहरूको मखु हनेर् बाँिचरह।े

यसूफुको मतृ्य
24जब यसूफुको मन बलेा भएको िथयो, उनले आफ्ना दाज्य-ूभाइहरूलाई भन,े

“ ायः मरेो मतृ्यकुो समय भयो। तर म जान्दछु परमे रले ितमीहरूको हरेचाह गन ुर्
हुनछे, अिन यस दशेबाट बािहर लजैान ु हुनछे। परमे रले अ ाहाम, इसहाक र
याकूबलाई िदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर् भएको भिूममा ितमीहरूलाई लजैान ु हुनछे।”

25 तब यसूफुले मािनसहरूलाई एउटा ितज्ञा गन ुर् लगाए। उनले भन,े “जब
परमे रले ितमीहरूलाई त्यो नयाँ भिूममा लान ु हुनछे त्यस बलेा मरेा अ स्थहरू
ितमीहरूिसत लएर जानछेौं भनी ितज्ञा गर।”

26 यसूफु जब एक सय दश वषर् पगुपेिछ ितनको मतृ्य ु भयो। अ न्तम ससं्कारको
िन म्त वै हरूले ितनको लाश तयार पारे अिन ितनको शरीरलाई िम मा एउटा
कफनमा राख।े
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