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न्यायक ार्हरूकोपसु्तक

यहूदा कनानीहरू िवरू य ु गछर्न ्
1 यहोशकूो मतृ्यपुिछ इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुाई ाथर्ना गरे।

ितनीहरूले भन,े “हा ा िन म्त कनानी मािनसहरूको िवरू य ु गनर् पिहला हा ो
कुन कुल समहू जान ु पछर्?”

2 परम भलुे इ ाएली मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “यहूदाको कुल समहू जानछे।
म ितनीहरूलाई यो भिूम लन सहायता गनछु।”

3 यहूदाका मािनसहरूले ितनीहरूको दाज-ूभाई िशमोनका मािनसहरूिसत
सम्झौता गरे, “आऊ हामीलाई सहायता गनर् हा ो क्षे मा य ु गर अिन हामीहरू
त्यसरी नै ितमीहरूको क्षे िज ितमीहरूलाई सहायता गनछौ।” िशमोनका
मािनसहरू राजी भए र यहूदाका मािनसहरू, ितनीहरूका दाज्य-ूभाईहरूलाई सहायता
गनर् गए।

4 परम भलुे यहूदाका मािनसहरूलाई कनानीहरू अिन प रज्जीहरूलाई परािजत
गनर्मा सहायता दान गन ुर्भयो। यहूदाका मािनसहरूले दशहजार मािनसहरूलाई
बजेके शहरमा मा रिदए। 5 बजेके शहरमा यहूदाका मािनसहरूले बजेकेका
शासकलाई भे ाए अिन ितनीहरूिसत लड।े यहूदाका मािनसहरूले कनानी अिन
प रज्जीहरूलाई परािजत गरे।

6 बजेकेका राज्यपाल उम्कने कोिशश गरे। तर यहूदाका मािनसहरूले ितनलाई
खदेे र समात।े जब ितनीहरूले उसलाई समात,े ितनीहरूले ितनका बढूी-औंलाहरू
का टिदए। 7 तब बजेकेका शासकले भन,े “मलैे स री जना राजाहरूको हात
र खु ाका बढूी-औंलाहरू का टिदएँ। अिन ती राजाहरूले मरेो मचेबाट झरेका
खानकुेराका टुक्वाहरू खान ु पय । मलैे ती राजाहरू ित गरेका कुराहरू अिहले
म मािथ परमे रले फकार्उन ु भयो।” यहूदाका मािनसहरूले बजेकेका शासकलाई
यरूशलमेमा लगे अिन त्यहाँ उसको मतृ्य ु भयो।

8 यहूदाका मािनसहरू यरूशलमेको िवरू लडे अिन त्यसलाई कब्जा गरे।
यहूदाका मािनसहरूले यरूशलमेका मािनसहरूलाई मानर् आफ्ना तरवारहरू उपयोग
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गरे। त्यसपिछ ितनीहरूले त्यस शहरलाई जलाइिदए। 9 पिछ यहूदाका मािनसहरू
धरैे कनानीहरूसगँ य ु गन उधँोितर आए जो नगेवेको पहाडी दशे अिन प मी
मदैानितर बस्थ।े

10 तब यहूदाका मािनसहरू कनानी मािनसहरूको िवरू य ु गनर् गए जो हे ोनमा
बस्थ।े (हे ोनको अक नाउँ िकयतर् अबार् िथयो) यहूदाका मािनसहरूले शसे,ै
अहीमन अिन तल्मै नाउकँा मािनसहरूलाई परािजत गरे।

कालबे र ितनकी छोरी
11 यहूदाका मािनसहरूले त्यो स्थानलाई छोड।े ितनीहरू त्यहाँका मािनसहरू

िवरू लडनको िन म्त दबीर शहर तफर् गए। (िबतकेो समयमा दबीरलाई िकयर्तसपेरे
भिनन्थ्यो) 12 तर यहूदाका मािनसहरूले य ु शरुूगन ुर् अिघ कालबेले मािनसहरूलाई
शपथ गराए। कालबेले भन,े “म िकयर्त-सपेरे मािथ लडईं गनर् चाहन्छु। म मरेी छोरी
अक्सालाई त्यस मािनसिसत िववाह गनर् िदनछुे जसले त्यो शहरमािथ आक्वमण गछर्
अिन त्यसलाई कब्जा गछर्। म त्यस मािनसलाई मरेो छोरीिसत िववाह गनर्िदनछुे।”

13 कालबेको कनज नाउकँो कान्छो भाइ िथयो। कनजको ओि एल नाउकँो
एउटा छोरो िथयो। ओि एलले िकयर्त-सपेरे शहरमालाई कब्जा गरे। यसथर् कालबेले
आफ्नी छोरी अक्सालाई उसको प ी हुन िदए।

14 अक्सा ओि एलिसत ब गइन।् ओि एलले अक्सालाई आफ्ना िपतािसत
केही भिूम माग्न ु भन।े अक्सा िपता कहाँ गइन।् जब ितनी आफ्नो गधाबाट ओ लर्न
कालबेले ितनलाई भन,े “के गल्ती भयो?”

15अक्साले कालबेलाई उ र िदइन,् “मलाई एक आशीवार्द िदनहुोस।् तपाईंले
मलाई नगेबेमा एक टुक्वा जमीन िदनभुयो। कृपया मलाई त्यसमा पानीको वस्था
ग रिदन ु होस।्” यसथर् कालबेले अक्सालाई ितनले चाहकेो कुरा िदए। कालबेले
अक्सालाई त्यस भिूमका मािथल्लो अिन तल्लो पानीको मलूहरू िदए।

16 मोशाका ससरुाका सन्तान, केनीहरू यहूदाका मािनसहरूसगं खजरूका
रूखहरूको शहरबाट आराद नजीक नगेवेमा भएको यहूदाको मरूभिूममा गए, र
त्यहाँका मािनसहरूसगं बसोबास गनर् लाग।े

17 केही कनानी मािनसहरू सपत शहरमा बस्थ।े यसथर् यहूदा अिन िशमोनका
कुल समहूका मािनसहरूले ती कनानी मािनसहरू मािथ आक्वमण गरे। ितनीहरूले
पणू र्रूपले शहरलाई नाश पारे। यसथर् ितनीहरूले त्यो शहरको नाउँ होमार्
राख।े 18 यहूदाका मािनसहरूले गाजा शहर अिन त्यसका व रप रका स-साना
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शहरहरूलाई पिन अिधकारमा लए। यहूदाका मािनसहरूले अश्कलोन, एक्वोन
शहरहरू अिन ती व रप रका सबै स-साना शहरहरूलाई पिन कब्जा गरे।

19 यहूदाका मािनसहरूले जब य ु गरे परम भु ितनीहरूका पक्षमा हुनहुुन्थ्यो।
ितनहरूले पहाडी दशेको भिूम लए। तर यहूदाका मािनसहरूले बेंसीको भिूम
लन असफल भए, िकनभने त्यहाँ ब े मािनसहरूिसत फलामका रथहरू िथए।
20 मोशाले कालबेलाई हे ोन िदएका िथए। यसथर् त्यो भिूम कालबेका कुललाई
िदए। कालबेका मािनसहरूले अनाकका तीनजना छोराहरूलाई त्यो स्थान छोड्न
वाध्य तलु्याए।

21 िबन्यामीन कुल समहूले यबसूी मािनसहरूलाई यरूशलमे छोड्न वाध्य
तलु्याउन सकेनन।् यसकारण आज पिन, यरूशलमेमा यबसूी मािनसहरू िबन्यामीन
कुल समहूिसत बस्छन।्

यसूफुका मािनसहरूले बतेले कब्जा गछर्न ्
22 यसूफुका कुल समहूका मािनसहरू बथेले िवरू लडँाईं गनर् गए। (अतीतमा

बथेलेलाई लजू भिनन्थ्यो।) परम भु यसूफुका कुल समहूका मािनसहरूका पक्षमा
हुनहुुन्थ्यो। 23 यसूफुका कुल समहूका मािनसहरूले बथेले शहरमा केही जाससूहरू
पठाए। ती मािनसहरू बथेले शहरलाई परािजत गन मौका खोजीरहकेा िथए। 24जब
ती जाससूहरूले बथेले शहरलाई हदेथे ितनीहरूले एकजना मािनसलाई शहर बािहर
आइरहकेो दखेे र जाससूहरूले त्यस मािनसलाई भन,े “हामीलाई शहर िभ वशे
गन एउटा ग ु मागर् दखेाऊ। हामी शहर मािथ आक्वमण गनछौं। तर यिद ितमीले
हामीलाई सहायता गय भने हामी ितमीलाई नोक्सान पयुार्उने छैनौं।”

25 त्यो मािनसले जाससूहरूलाई शहर िभ प े ग ु मागर् दखेाइ िदयो। यसूफुका
मािनसहरूले बतेलेका मािनसहरूलाई मानर् ितनीहरूका तरवारहरू योग गरे। तर
त्यो मािनस अिन उसको सबै प रवारका सदस्यहरूलाई ितनीहरूले शहर कब्जा गनर्
सहायता गरेको कारणले स्वतन् साथ शहर जान िदए। 26 त्यो मािनस त्यसपिछ
त्यस दशेमा गयो जहाँ िह ी मािनसहरू बस्थे र शहर िनमार्ण गय । उसले त्यो
शहरलाई लजू नाउँ िदयो। अिन त्यो शहरलाई आजसम्म पिन लजू नै भिनन्छ।

अन्य कुल समहूहरू कनानीहरूिसत य ु गछर्न ्
27 कनानी मािनसहरू बतेशान, तानाक, दोर, इब्लाम, मिगदो अिन ती शहरहरू

व रप रका स-साना शहरहरूमा बस्दै िथए। मनश्शकेा कुल समहूका मािनसहरूले
ती मािनसहरूलाई ती शहरहरू छोड्न बाध्य तलु्याउन सकेनन।् यसकारण कनानी
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मािनसहरू त्यहाँ बस।े ितनीहरूले आफ्ना घर छोड्न अस्वीकार गरे। 28 पिछ
इ ाएलका मािनसहरू श शाली भए अिन कनानी मािनसहरूलाई ितनीहरूका
दासको रूपमा कायर् गनर् बाध्य तलु्याए। तर इ ाएलका मािनसहरूले समस्त कनानी
मािनसहरूलाई ितनीहरूका भिूम छोड्न बाध्य तलु्याउन सकेनन।्

29 ए मै कुल समहूका मािनसहरूिसत पिन त्यस्तै (घटनूा) भयो ितनीहरूले
कनानी मािनसहरूलाई गजेरे दे ख भगाउन सकेनन।् यसथर् कनानी मािनसहरू ए मै
गजेरेका मािनसहरूिसत बिसरह।े

30 जबलूनूका कुल समहूका मािनसहरूिसत पिन त्यस्तै भयो। जबलूनूका
मािनसहरूले कनानी मािनसहरूलाई िक ोन र नहलोल शहरहरूबाट बािहर
िनकालनेन ् ती कनानी मािनसहरू त्यहाँ रहरे जबलूनूका मािनसहरूिसत बस।े तर
जबलूनूका मािनसहरूले ती मािनसहरूलाई ितनीहरूका िन म्त दासको रूपमा काम
गनर् लगाए।

31आशरे कुल समहूका मािनसहरूिसत पिन त्यस्तै भयो। आशरेका मािनसहरूले
अन्य मािनसहरूलाई अक्को, सीदोन, अहलाब, अक्जबी, हलेबा, अपीक अिन
रहोब शहरहरू छोडन कर गरेनन।् 32आशरेका कुल समहूका मािनसहरूले पिन ती
कनानीहरूलाई ितनीहरूका भिूम छोड्न कर लगाएनन।् यसथर् कनानीहरू आशरेका
मािनसहरूिसत बिसरह।े

33 न ाली कुल समहूका मािनसहरूिसत पिन त्यस्तै भयो। न ालीका
मािनसहरूले कनानी मािनसहरूलाई बतेशमेशे अिन बतेनात शहरहरू छोड ् भनी
कर गरेनन।् यसरी न ालीका मािनसहरू ती मािनसहरूिसत ती शहरहरूमा रह।े ती
कनानी मािनसहरूले न ाली मािनसहरूका िन म्त दासको रूपमा काम गरे।

34 एमोरी मािनसहरूले दानका कुल समहूका मािनसहरूलाई पहाडी दशेमा
ब बाध्य तलु्याए। ितनीहरू पहाडितर ब ु पय िकनभने एमोरी मािनसहरूले
ितनीहरूलाई उपत्यकामा ब तल झनर् िदएनन।् 35 एमोरी मािनसहरूले हरेेस पवर्त,
अय्यालोन अिन शाल्बीममा रहने िनणर्य गरे। पिछ यसूफुका कुल समहू श शाली
भए। तब ितनीहरूले एमोरी मािनसहरूलाई ितनीहरूका िन म्त दासको रूपमा काम
गन तलु्याए। 36 एमोरी मािनसहरूको भिूम िबच्छी घाँटी दे ख सलेा अिन सलेा
पा रको पहाडी दशेसम्म िथयो।

2
बोकीममा परम भकुा स्वगर्दतू
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1 परम भकुा स्वगर्दतू िगलगाल शहर दे ख बोकीम शहरसम्म गए। स्वगर्दतूले
इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “मलैे ितमीहरूलाई िम दशेबाट बािहर ल्याएँ। मलैे
ितमीहरूलाई यो भिूममा ल्याएँ जो मलैे ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदनछुे भनी
ितज्ञा गरेको िथएँ। मलैे ितमीहरूलाई भनकेो िथएँ िक ितमीहरूिसत गरेको करार

किहल्यै भङ्ग गन छैन। 2 तर बद्लामा, ितमीहरूले यस भिूममा ब े मािनसहरूिसत
कुनै पिन करार किहले बाँध्ने छैनौ। ितमीहरूले ितनीहरूका वदेीहरू न गन ुर्पछर्।
त्यो ितमीहरूलाई मलैे भनकेो िथएँ। तर ितमीहरूले मरेो आज्ञा पालन गरेनौं।

3 “अब म ितमीहरूलाई भन्नछुे, ‘अब दे ख उता यी मािनसहरूलाई म यो
भिूमदे ख धपाउने छैन। यी मिनसहरू ितमीहरूको िन म्त समस्या बिननछेन।्
ितनीहरूका असत्य दवेताहरूले ितमीहरूलाई पासोमा पानछन।्’ ”

4 परम भकुा स्वगर्दतूले इ ाएलका मािनसहरूलाई वचन िदइसके पिछ
मािनसहरू जोडले रोए। 5 यसथर् इ ाएलका मािनसहरूले जहाँ िवलाप गरे त्यस
स्थानको नाउ,ँ बोकीम राख।े बोकीममा इ ाएलका मािनसहरूले परम भकुा िन म्त
ब लदानहरू अपर्ण गरे।

अवज्ञा अिन परािजत
6 तब यहोशलूे मािनसहरूलाई घर जान ु भन।े यसथर् हरेक कुल समहू त्यहाँ

ब का िन म्त आफ्ना इलाका ओगटनू गए। 7 इ ाएलीहरूले परम भकुो सवेा
यहोश ू जीिवत रहसेम्म गरे अिन उसको मतृ्य ु पिछ पिन जब सम्म बढूा धानहरू
रिहरह।े यी बढूा धानहरूले इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त परम भलुे गन ुर् भएको
सम्पणूर् महान कुराहरू दखेकेा िथए। 8 ननूका छोरा, परम भकुा सवेक यहोशकूो
एक सय दश वषर्को उमरेमा मतृ्य ुभयो। 9 इ ाएलका मािनसहरूले यहोशलूाई दफन
ग रिदए। ितनीहरूले यहोशलूाई त्यो भिूममा गािडिदए जनु ितनलाई िदइएको िथयो।
त्यो ितम्नात-हरेेसमा गाशपवर्तको उ रतफर् ए मैको पहाडी दशेमा िथयो।

10 त्यसपिछ त्यो सम्पणूर् पसु्ताको मतृ्य ु भयो, अक पसु्ता बढरे आयो।
यो नयाँ पसु्ताले परम भकुो िवषयमा अिन परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूका
िन म्त गन ुर् भएको कुराहरू जान्दनैथ्यो। 11 यसकारणले इ ाएलका मािनसहरूले
परमे रिसतको ितनीहरूको करार झटूा दवेता बालको सवेा गरेर तोिडिदए।
12 परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूलाई िम दशेबाट बािहर ल्याउन ु भएको िथयो।
अिन यी मािनसहरूका िपता-पखुार्हरूले परम भलुाई आराधना गरेका िथए।
तर इ ाएलका मािनसहरूले परम भकुो अनसुरण गनर् छोिडिदए। इ ाएलका
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मािनसहरूले ितनीहरूका व रप र ब े मािनसहरूका झटूा दवेताहरूको पजूा गनर्
शरुू गरे। त्यसले परम भलुाई क्वोिधत तलु्यायो। 13 इ ाएलका मािनसहरूले
परम भकुो आराधना अनसुरण गनर् छोडे र बाल र अश्तारोतको पजूा गनर् थाल।े

14 परम भु इ ाएलीहरूिसत क्वोिधत हुनभुयो। यसकारण परम भलुे लटुमार
गनहरूलाई इ ाएलीहरूमािथ आक्वमण गन र सम्पित लटू्ने अनमुित िदनभुयो।
परम भलुे ितनीहरूका व रप र ब े ितनीहरूका श हुरूलाई, परािजत गनर् िदनभुयो।
इ ाएलीहरूले ितनीहरू स्वयलंाई आफ्ना श हुरूको आक्वमण िवरू आफ्नो रक्षा
गनर् सकेनन।् 15 यिद इ ाएलीहरूले ितनीहरूका िछमिेकहरूका दवेताहरूको सवेा
गरे, उहाँले त्यसो गछुर् भनी ितज्ञा गन ुर् भए जस्तै जिहले पिन इ ाएलीहरू लडाँई गथ
परम भु ितनीहरूको िवरू मा रहन ु हुन्थ्यो। यसकारण ितनीहरू लगातार परािजत
भइरह।े इ ाएलका मािनसहरूले अनके क पाए।

16 तब परम भलुे न्यायक ार् भिनने अगवुाहरू चनु्नभुयो। यी अगवुाहरूले
इ ाएलका मािनसहरूलाई ितनीहरूको सम्पि हरू लाने श हुरूबाट बचाए।
17 तर इ ाएलका मािनसहरूले आफ्ना न्यायक ार्हरूको कुरा सनुनेन।् इ ाएलका
मािनसहरू परमे र ित िव ासनीय िथएनन।् ितनीहरूले अन्य दवेताहरूको
अनसुरण गरे। अतीतमा इ ाएली मािनसहरूका िपता-पखुार्हरूले परम भकुो आज्ञा
पालन गदर्थ।े तर अिहले इ ाएली मािनसहरू प रवतर्न भए अिन परम भकुो आज्ञा
पालन गनर् छोड।े

18 धरैे पल्ट इ ाएलका श हुरूले मािनसहरू ित नरा ा कुराहरू गरे।
यसथर् इ ाएलका मािनसहरूले सहायताको िन म्त िवलाप गरे। परम भु धरैे
पल्ट मािनसहरूका िन म्त दःुखीत हुनभुयो। धरैे पल्ट उहाँले मािनसहरूलाई
ितनीहरूका श हुरूबाट बचाउनँको िन म्त न्यायक ार् पठाउन ु भयो। परम भु
सदवै ती न्यायक ार्हरूिसत हुनहुुन्थ्यो। यसरी धरैे पल्ट इ ाएलका मािनसहरूलाई
ितनीहरूका श हुरूबाट बचाउनँ ु भयो। 19 तर जब हरेक न्यायक ार्को मतृ्य ु हुन्थ्यो,
इ ाएलका मािनसहरू फे र पाप गनर् अिन असत्य दवेताहरूको पजूा गनर् शरुू
गथ। इ ाएलका मािनसहरू अित हठी िथए? ितनीहरूले आफ्ना कुकमर् छोडन ्
अस्वीकार गरे।

20 यसथर् परम भु इ ाएलका मािनसहरूिसत क्वोिधत हुनभुयो, अिन उहाँले
भन्नभुयो, “यी जाितहरूले ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत गरेको मरेो करारलाई
भङ्ग गरेका छन।् ितनीहरूले मरेो कुरा सनुनेन।् 21 यसथर् इ ाएलका मािनसहरूका
िन म्त म अब उ ान्त ती जाितहरूलाई परािजत गरेर मागर् खलु्ला ग रिदने छैन।
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ती मािनसहरू त्यस बलेासम्म त्यही भिूममा िथए जब यहोशकूो मतृ्य ु भयो। अिन
म ती जाितहरूलाई यस भिूममा रहनिदनछुे। 22 म ती जाितहरूलाई इ ाएलका
मािनसहरूको जाँच गनर्मा योग गनछु। म यो हने छु िक इ ाएलीहरूले ितनीहरूका
िपता-पखुार्हरूले झैं परम भकुा आज्ञा पालन गछर्न ् िक गदनन।्” 23 परम भलुे
ती जाितहरूलाई त्यस भिूममा रहनिदन ु भयो। परम भलुे ती जाितहरूलाई दशे
झ ै छोड्न ु भनी बाध्य तलु्याउन ु भएन। उहाँले यहोशकूा सनेालाई परािजत गनर्
ितनीहरूलाई िदन ु भएन।

3
1-2 परम भलुे ती अन्य जाितहरूका सबै मािनसहरूलाई इ ाएलको भिूम छोडन

कर लगाउनँ ु भएन। परम भु इ ाएलका मािनसहरूको परीक्षा गनर् चाहनहुुन्थ्यो।
यससमय जीिवत रहकेा कुनै पिन इ ाएलका मािनसहरू कनानको भिूम लनका
िन म्त ग रएको य ु मा लडकेा िथएनन।् यसथर् परम भलुे ती अन्य जाितहरूलाई
ितनीहरूका दशेमा रहन िदनभुयो। (परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूलाई, जो ती
य ु हरूमा लडकेा िथएनन,् िशक्षा िदनलाई यसो गन ुर् भएको िथयो।) परम भलुे यस
भिूम छोड्न लगाउन ु भएका जाितहरूका नाउँ यो होः 3 प लश्ती मािनसहरूका
पाँच जना शासकहरू, समस्त कनानीहरू, िसदोनीहरू अिन िहव्वी मािनसहरू जो
लबेानोन पवर्तका बाल-हमे न पवर्तदे ख लबेो-हमातसम्म बस्थ।े 4 परम भलुे ती
जाितहरूलाई, इ ाएली मािनसहरूको जाँच गनर्का िन म्त त्यो भिूममा छोड्न ुभएको
िथयो। उहाँले यो हनेर् चाहनहुुन्थ्यो िक इ ाएलका मािनसहरू परम भकुा आज्ञाहरू,
जो उहाँले ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई मोशा माफर् त िदन ु भएको आज्ञाहरू पालन
गछर्न ्िक गदनन ्भनरे।

5 इ ाएलका मािनसहरू कनानी, िह ी, एमोरी, प रज्जी, िहब्बी अिन
यबसूी मािनसहरू साथ बस्थ।े 6 इ ाएलका मािनसहरू ती मािनसहरूका
छोरीहरूिसत िबवाहवारी गनर् थाल।े इ ाएलका मािनसहरूले आफ्ना छोरीहरूलाई
ती मािनसहरूका छोराहरूिसत िववाह गनर् िदए। अिन इ ाएलका मािनसहरूले ती
मािनसहरूका दवेताहरू पजू्न थाल।े

पिहलो न्यायक ार्, ओि एल
7 इ ाएलका मािनसहरूले परम भिुसत गरेको करार ितनीहरूले भङ्ग गरे।

ितनीहरूले परम भु ितनीहरूका परमे रलाई िबस अिन झटूा दवेताहरू बाल
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अिन अशरेाको सवेा गरे। 8 परम भु इ ाएलका मािनसहरूिसत क्वोिधत हुनभुयो।
इ ाएलका मािनसहरूमािथ शासन गनर् परम भलुे अरम-नहरैमका राजा कूशन
रशातमैलाई ितनीहरूलाई हराउने श िदनभुयो। इ ाएलीहरू आठ वषर्सम्म

त्यो राजाको अधीनमा रह।े 9 तर इ ाएलका मािनसहरूले सहायताका िन म्त
परम भिुसत िवलाप गरे। परम भलुे ितनीहरूलाई बचाउनँ एउटा लाई
पठाउन ु भयो। त्यो को नाउँ ओि एल िथयो। उनी कनज नाउँ गरेका एक

का छोरा िथए। कनज कालबेका कान्छा भाइ िथए। ओि एलले इ ाएलका
मािनसहरूको सवेा गरे। 10 परम भकुो आत्मा ओि एल मािथ आउनभुयो अिन
ितनी इ ाएली मािनसहरूका न्यायक ार् बन।े ओि एलले इ ाएली मािनसहरूलाई
य ु तफर् अ सर गराए। परम भलुे ओि एललाई अरामका राजा कूशन रशातमैलाई
परािजत गनर्मा सहायता गन ुर्भयो। 11 यसरी त्यो भिूम कनजका छोरा ओि एलको
मतृ्य ु नभए सम्म चालीस वषर्को िन म्त शा न्तिसत र ो।

न्यायक ार् एहूद
12 फे र इ ाएलका मािनसहरूले परम भिुसत गरेको ितनीहरूको करार भङ्ग

गरे। यसकारण परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूलाई परािजत गनर् मोआबका राजा
एग्लोनलाई बल िदनभुयो। 13 एग्लोनले अम्मोनी अिन अमालकेी मािनसहरूबाट
सहायता ा गरे। ितनीहरू उनीिसत िमले अिन इ ाएलका मािनसहरू मािथ
आक्वमण गरे। एग्लोन अिन उनका सनेाले इ ाएलका मािनसहरूलाई परािजत गरे।
अिन ितनीहरूलाई खजरू वकृ्षको शहर छोडन वाध्य तलु्याए। 14 मोआबका राजा
एग्लोनले इ ाएलका मािनसहरू मािथ अ ार वषर्सम्म शासन गरे।

15 मािनसहरूले परम भिुसत िवलाप गरे। यसै कारण परम भलुे इ ाएलका
मािनसहरूलाई बचाउनँका िन म्त एकजना लाई पठाउन ु भयो। यो को
नाउँ एहूद िथयो। एहूद िबन्यामीन कुल समहूका गरेा नाउकँो मािनसका छोरा िथए।
एहूदले आफ्ना दे हेातले लडाँई गन ता लम लएका िथए। इ ाएलका मािनसहरूले
एहूदलाई मोआबका राजा एग्लोन कहाँ उपहारिसतै पठाए। 16 एहूदले स्वयंका
िन म्त एउटा तरवार बनाएका िथए। त्यो तरवारको दवुै प धारहरू िथए अिन
अ ार इंच लामो िथयो। एहूदले त्यो तरवार आफ्नो दािहने जाँघमा बाँधकेा िथए
अिन आफ्नो पोशाक मिुन लकुाएका िथए।

17 यसरी एहूदले मोआबका राजा एग्लोन कहाँ भटेी ल्याए। एग्लोन अत्यन्त
मोटा मािनस िथए। 18 भटेी चढाएपिछ ितनले ती मािनसहरूलाई पठाए जसले
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भटेी बोकेका िथए। 19 ितनीहरूले राजदरबार छाड।े जब एहूद िगलगाल निजकका
मिूतर्हरू भएको ठाउँमा पगु,े ितनी घमुे अिन राजालाई भटेनू फिकर् ए। एहूदले राजा
एग्लोनलाई भन,े “राजा, तपाईंको िन म्त मिसत ग ु को सन्दशे छ।”

राजाले ितनलाई चपूलाग्न ु भने अिन त्यसपिछ सबै सवेकहरूलाई कोठाबाट
बािहर पठाए। 20 एहूद एग्लोन राजा कहाँ गए। राजा आफ्नो दरबारको मािथल्लो
कोठामा एक्लै बिसरहकेा िथए।

तब एहूदले भन,े “मिसत तपाईंको िन म्त परमे रको सन्दशे छ।” राजा आफ्नो
ग ीबाट उठे। उनी एहूदका अत्यन्त छेउमा िथए। 21 जसै राजा आफ्नो ग ीबाट
उठ्दै िथए, एहूदले आफ्नो दे हेात बढाएर आफ्नो दािहने जाँघमा बाँिधएको
तरवार िनकाल।े त्यसपिछ एहूदले तरवार राजाको भ ूडँीमा रोिपिदए। 22 त्यो
तरवार एग्लोनको भ ूडँीमा यित िभ पस्यो िक त्यसको बीड पिन बोसोले छोप्यो।
एहूदले एग्लोनदे ख तरवार बािहर तान्न सकेनन ्अिन एग्लोनको आन् ा-भ ूडँी बािहर
िन स्कयो।

23 एहूदले मािथल्लो कोठाका ढोकाहरू बन्दगरी राजालाई िभ ै ताल्चा लगाएर
त्यो िनजी कोठाबाट िन स्कए। 24एहूदले त्यसपिछ मलू कोठा छाडे अिन सवेकहरू
फकर िभ गए। सवेकहरूले मािथल्लो कोठाको ढोका बन्द ग रएको पाए। यसथर्
सवेकहरूले भन,े “राजा आफ्ना िनजी िव ाम कोठामा िव ाम ग ररहकेा हुनपुछर्।”
25 यसथर् सवेकहरूले धरैे लामो समयसम्म प खर्रह।े राजाले मािथल्लो कोठाका
ढोकाहरू खोलनेन।् आ खरमा सवेकहरू िच न्तत भए। ितनीहरूले चाबी ल्याए
अिन ढोकाहरू खोल।े जब सवेकहरू िभ पस,े ितनीहरूले आफ्ना राजालाई भइँूमा
मरेर लिडरहकेा, दखे।े

26सवेकहरूले राजालाई पखर्दै गदार् एहूदले उम्कने समय पाए। एहूदले मिूतर्हरू
पार गरे र सीरा नाउँ गरेको स्थान ितर गए। 27 जब एहूद सीरामा आए ितनले
त्यहाँ, ए मैको पहाडी दशेमा, तरुही बजाए। इ ाएलका मािनसहरूले तरुही बजकेो
आवाज सनुे अिन ितनीहरू पहाडबाट तल झरे, एहूदले ितनीहरूको अगवुाइ गरे।
28 एहूदले इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “मरेो अनसुरण गर! परम भलुे हा ा
श हुरू, मोआबका मािनसहरूलाई परािजत गनर्मा हामीलाई सहयोग गन ुर् भयो।”

यसथर् इ ाएलका मािनसहरूले एहूदको अनसुरण गरे। ितनीहरू त्यो भिूमलाई
अिधकारमा लन एहूदिसत सिजलिैसत तल यदर्न नदी पार गरेर मोआबको
भिूममा पगु।े 29 इ ाएली मािनसहरूले लगभग 10,000 बलवान अिन साहसी
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मािनसहरूलाई मारे। एकजना मोआबी मािनस पिन उ म्कएनन।् 30 यसथर् त्यस
िदनदे ख इ ाएलका मािनसहरूले मोआबका मािनसहरू मािथ शासन गनर् थाल।े
अिन त्यो भिूममा 80 वषर्सम्म शा न्त भईर ो।

न्यायक ार् शमगर
31 एहूदले इ ाएलका मािनसहरूलाई बचँाए पिछ, अक मािनसले इ ाएललाई

बचँायो। त्यो मािनस अनातको छोरा शमगर िथयो। 600 प लश्ती मािनसहरूलाई
मानर् शमगरले गोरू खधे्ने ल ीको उपयोग गरे।

4
ी न्यायक ार् दबोरा

1 एहूदको मतृ्यपुिछ मािनसहरूले फे र परम भिुसत ितनीहरूको करार भङ्ग
गरे। 2 यसथर् परम भलुे कनानका राजा इ ाएलका मािनसहरूलाई परािजत गनर्
याबीनलाई िदन ु भयो। याबीनले हासोर नाउँ गरेको शहरमा शासन गथ। राजा याबीन
सनेाका सनेापित सीसरा नाउकँा िथए। सीसरा हरोशते हग्गोियम नाउकँो
शहरमा बस्थ।े 3 सीसरािसत 900 फलामका रथहरू िथए। अिन बीस वषर्सम्म
ितनी इ ाएलका मािनसहरू ित अत्यन्त िन ूर भए। यसथर् ितनीहरूले परम भिुसत
सहायताको िन म्त िवलाप गरे।

4 त्यहाँ दबोरा नाउँ गरेकी एउटी अगमवािदनी िथइन।् ितनी लप्पीदोत नाउँ
गरेका एकजना की प ी िथइन।् त्यससमय ितनी इ ाएलको न्यायक ार्
िथइन।् 5 दबोरा दबोराको खजूर-रूख मिुन ब े गर्िथन।् अिन इ ाएलका मािनसहरू
सीसराको िवषयमा वकालत गनर् ितनीकहाँ आए। दबोराको खजरूको रूख रामा
अिन बतेले शहरहरूको माझमा, ए मैको पहाडी दशेमा िथयो। 6 दबोराले बराक
नाउँ भएको मािनसलाई एउटा सन्दशे पठाइन।् बाराक अबीनोअम नाउकँा मािनसका
छोरा िथए। बाराक केदशे शहरमा बस्थे जो न ालीको इलाकामा िथयो। दबोराले
बाराकलाई भिनन,् “परम भु इ ाएलको परमे रले ित ो िन म्त यो आज्ञा िदन ु
भएको छ, ‘जाऊ अिन न ाली अिन जबलूनूका कुल समहूहरूबाट 10,000
मािनसहरूलाई भलेा गर। ती मािनसहरूलाई लगरे ताबोर पवर्तमा जाऊ। 7 म राजा
याबीनका सनेापित सीसरालाई ितमीहरूकहाँ आउन उ िेजत पानछु। म सीसरालाई
ितनका रथहरू, अिन सनेाहरू लएर िकशोन नदीमा आउन लाउनछुे। तब म
ितमीहरूलाई त्यहाँ सीसरालाई परािजत गनर्मा सहायता गनछु।’ ”
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8 तब बाराकले दबोरालाई भन,े “यिद तपाईं मिसत जान ु हुन्छ भने म जानछुे
अिन यसो गनछु। तर यिद तपाईं मिसत जान ु हुन्न भने म जाने छैन।”

9 दबोराले उ र िदइन,् “िन यनै म ितमीिसत जानछुे, तर ित ो मनोबिृ को
कारणले जब सीसरालाई परािजत ग रन्छ ितमीलाई सम्मान ग रने छैन। परम भलुे
एउटी ीलाई सीसरामािथ परािजत पानर् िदनहुुनछे।”

यसथर् दबोरा बाराकिसत केदशे शहरमा गइन।् 10 केदशे शहरमा, बाराकले
जबलूनू अिन न ाली कुल समहूहरूलाई बोलाए। बाराकले ती कुल समहूहरूबाट
ितनको अनसुरण गनर्लाई 10,000 मािनसहरू भलेा गरे। दबोरा पिन बाराकिसत
गइन।्

11अिहल,े त्यहाँ हबेरे नाउँ गरेका एकजना मािनस िथए जो केनी मािनसहरूबाट
आएका िथए। हबेरेले अन्य केनी मािनसहरूको साथ छोडकेा िथए। (केनी
मािनसहरू होबाबका सन्तान िथए। होबाब मोशाका ससरुा िथए।) हबेरेले सानन्नीम
नामक ठाउँमा ब ाँकाठको रूख ारा आफ्नो घर िनमार्ण गरेका िथए। सानन्नीम
केदशे शहरको निजकमा िथयो।

12कसलैे सीसरालाई भने िक अबीनोअमका छोरा बाराक तबोर पवर्तमा िथयो।
13 यसथर् सीसराले आफ्ना 900 फलामका रथहरू भलेा गरे। सीसराले सबै
मािनसहरूलाई पिन आफूिसत एकि त गरे। ितनीहरू हरोशते हग्गोियम शहरदे ख
कीशोन नदी तफर् िहडं।े

14 तब दबोराले बाराकलाई भिनन,् “आज परम भलुे सीसरालाई परािजत
गनर् ितमीहरूलाई सहायता दान गन ुर्हुनछे। ितमीहरू िन यनै त्यो जान्दछौ िक
परम भलुे ितमीहरूलाई य ु गनर्को िन म्त डोयार्उन ु हुनछे।” यसकारण बाराकले
10,000 मािनसहरूलाई ताबोर पवर्तबाट तल झारे। 15 बाराक अिन ितनका
मािनसहरूले सीसरालाई आक्वमण गरे। य ु भइरहकेो समयमा परम भलुे सीसरा
अिन ितनका रथ अिन मािनसहरूलाई अल्मलाई िदनभुयो। के गन ुर् पन ितनीहरूले
जाननेन।् यसथर् बाराक अिन ितनका मािनसहरूले सीसरालाई परािजत गरे। तर
सीसराले आफ्नो रथ छोिडिदए अिन पदैलै भाग।े 16बाराक अिन ितनका मािनसहरू
सीसराका सनेािसत य ु ग ररह।े बाराक अिन ितनका मािनसहरूले सीसराका रथहरू
र सनेालाई हरोशते हग्गोियमसम्म खदेरे लग।े बाराक अिन ितनका मािनसहरूले
सीसराका मािनसहरूलाई मानर् ितनीहरूका िन म्त तरवार योग गरे। सीसराका कुनै
पिन मािनसलाई जीिवत छोडनेन।्
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17 तर सीसरा भाग।े ितनी त्यो पालमा आए जहाँ याएल नाउकँी ी ब स्थन।्
याएल हबेरे नाउकँा मािनसकी प ी िथइन। ितनी केनी मािनसहरू मध्ये एक
िथइन।् हबेरेका प रवार हसोरका राजा याबीन साथ शा न्तिसत िथए। यसथर् सीसरा
याएलको पालितर भाग।े 18 याएलले सीसरालाई आउँदै गरेको दे खन,् यसथर्
उसलाई भटेनू ितनी बािहर गइन।् याएलले सीसरालाई भिनन,् “महाशय मरेो पालमा
आउन ुहोस।् िभ आउनुहोस।् भयभीत नहुनहुोस।्” यसथर् सीसरा याएलको पालमा
गए, अिन ितनले उसलाई एउटा गलैंचाले ढािकिदइन।्

19 सीसराले याएललाई भन,े “म ितखार्एको छु। कृपया मलाई केही पानी
िपउन दऊे।” याएलिसत पशकुो छाला ारा बनाएका एउटा थलैो िथयो। ितनले
त्यस थलैोमा दधू राखकेी िथइन।् याएलले सीसरालाई दधू िपउन िदइन।् त्यसपिछ
सीसरालाई गलैंचाले छोिपिदइन।्

20 तब सीसराले याएललाई भन,े “जाऊ, पालको वशेस्थानमा उिभरहु। यिद
कोही आएर ितमीलाई, ‘यहाँ िभ कोही छ?’ भनरे सोध्यो भन,े ‘छैन भनरे
त्यसलाई भिनिदन।ु’ ”

21 तर याएलले एक कीला र मात ल खोिजन।् याएल चपूचाप सीसरा कहाँ
गइन।् सीसरा अत्यन्त थिकत िथए, यसथर् ितनी िनदाइरहकेा िथए। याएलले त्यो
पालको िकला सीसराका िशर ितर रा खन ्अिन त्यसलाई मात लले िहकार्इन।् त्यो
पालको कीला सीसराको िशरको छेउ भएर भइँूमा गािडयो अिन सीसराको मतृ्य ु
भयो।

22 त्यित नै बलेा याएलको पालको छेउमा बाराक, सीसरालाई खोज्दै आए।
याएल बाराकलाई भटेनू बािहर आइन ् अिन भिनन,् “िभ ै आउन ु होस,् अिन म
तपाईंले खोजीरहन ु भएको मािनस तपाईंलाई दखेाउनँे छु।” यसथर् बाराक याएलसगँ
पालिभ पस।े त्यहाँ बाराकले सीसरालाई ितनको िशरको छेउबाट पार गएको
पालको कीला सिहत भइँूमा म ररहकेो भे ाए।

23 त्यसिदन परमे रले इ ाएली मािनसहरूका िन म्त कनानका राजा
याबीनलाई परािजत गनर् िदनभुयो। 24 यसरी इ ाएली मािनसहरूले कनानका
राजा याबीनलाई परािजत नपारूञ्जले झन-झन श शाली हुदँै गए। इ ाएलका
मािनसहरूले अन्तमा कनानका राजा याबीनलाई न पारे।
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5
दबोरा र बाराकको स्तिुत गीत

1 इ ाएलका मािनसहरूले सीसरालाई परािजत पारेको िदन, दबोरा अिन बाराक,
अबीनोअमका छोराले यो गीत गाएः
2 “इ ाएलका मािनसहरू य ु का िन म्त तयार भए।

ितनीहरू स्वचे्छाले य ु मा जाने भए!
परम भलुाई धन्यवाद चढाऊ!
3 “हे राजाहरू हो। सनु!

हे शासकहरू हो।सनु!
म गाउनछुे।

म स्वयं परम भु ित गाउनँछुे।
म परम भकुा िन म्त,

इ ाएलका मािनसहरूका परमे रका िन म्त भजन गाउने छु।

4 “हे परम भ,ु अतीतमा तपाईं सइेरबाट आउनभुयो।
तपाईं एदोम दशेबाट िहडं्न ु भयो।

तपाईं िहडं्न ु भयो, अिन पथृ्वी काम्यो,
आकाशबाट विृ भयो,
मघेहरूले पानी बसार्ए।

5 परम भकुो अिघ पवर्तहरू ह ल्लए, सीनै पवर्तका परमे रको अिघ,परम भु
इ ाएलका परमे रको अिघ।

6 “अनातका छोरा शमगरको समयमा,
याएलको समयमा, मखु्य सडकहरू र ा िथए।

ापारीहरू अिन या ीहरू पिछल्लो मागर्बाट िहडंदथ।े
7 “त्यहाँ कोही सनेाहरू िथएनन।्

दबोरा ितमी नआएसम्म, इ ाएलकी आमा बन्नलाई,
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ितमी नआएसम्म इ ाएलमा कुनै सनेाहरू िथएनन।्

8 “परमे रले नयाँ अगवुाहरू चनु्न ु भयो
शहरका ारहरूमा लड्नका िन म्त।

इ ाएलका 40,000 सनेाहरू मध्ये कसलैे पिन एक ढाल
अिन एक भाला पाउनँ सकेनन।्

9 “मरेो हृदय इ ाएलका ती सनेापितहरूिसत छ
जो स्वचे्छाले य ु मा जाने भए!

परमे र ित धन्यवाद चढाऊ!
10 “सतेो गधाको ढाडमा चढ्न,े

जीनको कम्बलमा ब े
अिन बाटोमा िहडं्ने
ितमी मािनसहरू ध्यान दऊे।

11 पशहुरूको लािग पानी भएको खाडलहरूमा
हामी झ्याम्टाको सङ्गीत सनु्दछौ।

मािनसहरू परम भकुो िवजय, इ ाएलमा उहाँका सनेाहरूको िवजय,
जब परम भकुा मािनसहरू शहर ारमा लडरे िवजयी भए,
त्यस िवषयमा गाउछँन।्

12 “जाग, ूझँ दबोरा!
जाग, जाग अिन गीत गाऊ!

हे अबीनोअमका छोरा बाराक, उठ, जाऊ
ित ा श हुरूलाई कब्जा गर।

13 “अब, बाँचकेा अगवुाहरू कहाँ जाऊ।
परम भकुा मािनसहरू, मिसत अिन सनेाहरूिसत जाऊ।

14 “ए मैका मािनसहरू
अमालकेको पहाडी दशेबाट आए।
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िबन्यामीन, ती मािनसहरूल,े
ितमी अिन ित ा मािनसहरूको अनसुरण गरे।

अिन, माकीरका कुलका सनेापितहरू
त्यहाँ उप स्थत िथए।

जबलूनू कुल समहूको नायकहरू अिधकारीहरू
र कमर्चारीहरूिसत आए।

15 इस्साकारका अगवुाहरू दबोरािसतै आए;
ितनीहरूले बाराकलाई समर्पण गरेका िथए।ती मािनसहरू िहडंरे भञ्ज्याङ

गए।

“रूबने, ित ा सनेाहरूमा अनके साहसी सनेाहरू छन।्
16 यसथर्, ितमीहरू िकन भडे-िशिबरका अ ग्नहरूमा अलमली बस्यौ?
रूबनेका सनेाहरूले य ु को बारेमा गिहरो सोच गरे।

तर ितनीहरूले आफ्ना भडेहरूका िन म्त बजाएको सङ्गीत सनु्दै छाउनीमा
बस।े

17 िगलादका मािनसहरू यदर्न नदीको अक तफर्
आफ्ना छाउनीमा बस।े

अिन ितमी दानका मािनसहरू ितमीहरू िकन ितमीहरूका जहाजका छेउमा
बस्यौ?

आशरेका मािनसहरू सागर छेउमा बस,े
आफ्ना सरुिक्षत पोता यमा छाउनी लाएर।

18 “तर जबलूनू अिन न ालीका मािनसहरूले ती पहाडहरूमा य ु गद आफ्ना
ाणलाई जो खममा पारे।

19 कनानका राजाहरू य ु गनर् आए,
तर ितनीहरूले कुनै खजाना घरितर लगनेन।्

ितनीहरू मिगदोका खोलाको छेउमा भएको तनाक शहरमा लड।े
20 स्वगर् बाट ताराहरू ितनीहरूका िन म्त लड,े

आकाशबाट ताराहरू सीसराको िवरू लड।े
21 कीशोन नदी-त्यो ाचीन नदीले

सीसराका मािनसहरूलाई बगाएर लग्यो।
मरेो आत्मा, पराक्वम सिहत अिघबढ!
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22 घोडका टापहरूले भइँू ठोके।
सीसराका श शाली घोड झन-झन दौड।े

23 “परम भकुा स्वगर्दतूले भन्नभुयो,
‘मरेोज शहरलाई ाप दऊे,

यसका मािनसहरूलाई ाप दऊे।
परम भलुाई सघाउन ितनीहरू

सनेािसत आएनन।्’
24 याएल केनी हबेरेकी प ी िथइन।्

ितनी सबै ीहरूभन्दा अिधक धन्य हुनिेछन।्
25 सीसराले पानी माग,े

याएलले उसलाई दधू िदइन।्
शासकलाई कचौरामा ितनले

रा ो िघऊ ल्याइिदइन।्
26 तब याएल बािहर गइन।् अिन पालको कीला लइन।्

ितनको दािहने हातले एउटा मात ल लइन, जो एकजना मजदरूले उपयोग
गछर्।

त्यसपिछ ितनले त्यो मात ल सीसरा मािथ चलाइन!् ितनले उसको िशरमा िहकार्इन
अिन उसको कन्चटमा वारपार प्वाल पा रिदइन।्

27 उनी याएलका पाउ माझ घोप्टो परे
उनको मतृ्य ु भयो।

अिन उनी त्यहीं लड।े
जहाँ सीसरा घोप्टो परे,

त्यहीं त्यसको मतृ्य ु भयो।
अिन ितनी मतृ्य ु लोगमा पगु।े

28 “हरे, त्यहाँ सीसराकी आमा िछन ्
झ्याल दे ख बािहर पदार्बाट हे ररहकेी िछन,्

अिन िवलाप गद िछन।्
‘सीसराको रथ िकन यित ढीलो भयो?

उसको रथको आवाज म िकन सु न्दन?’
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29 “ितनकी सबै भन्दा ज्ञानी सिेवकाले ितनलाई उ र िदइन ्
साँच्च,ै सिेवकाले ितनलाई उ र िदइन।्

30 ‘म िन त छु, ितनीहरूले य ु मा िवजय ा गरे,
अिन अिहले ितनीहरू, ितनीहरूले परािजत गरेका मािनसहरूका चीजहरू

लदंछैन।् ितनीहरू ती चीजहरू ितनीहरू स्वयमंा बाँडदछैन।्
त्यके सिैनकहरू एक अथवा दइु जना यवुतीहरू लदंछैन।्

हुनसक्छ, सीसराले एक टुक्वा रंगीन व भे ाए।
त्यो यही हो! सीसराले एक टुक्वा बले-ब ु ादार व ।

हुन सक्छ दइु टुक्वा िवजतेा सीसराले लाउनका िन म्त भे ाए।’

31 “हे परम भ,ु तपाईंका समस्त श हुरूको यसरी नै मतृ्य ु होस!्
अिन समस्त मािनसहरू जो तपाईं ित मे गछर्न,् झलु्कँदो सयूर् जस्तै

श शाली बननु!्”

यसरी त्यो भिूममा 40 वषर्सम्म शा न्त र ो।

6
िम ानीहरू इ ाएलिसत य ु गछर्न ्

1 फे र इ ाएलीहरूले परम भिुसत ितनीहरूको करार भङ्ग गरेका िथए।
यसकारण सात वषर्सम्म परम भलुे िम ानका मािनसहरूलाई इ ाएलका
मािनसहरूमािथ परािजत पानर् िदन ु भयो।

2 िम ानका मािनसहरू अत्यन्त श शाली अिन इ ाएलका मािनसहरू ित
िन ूर िथए। यसथर् इ ाएलका मािनसहरूले पवर्तहरूमा अनके लकु्ने ठाउँहरू िनमार्ण
गरेका िथए। ितनीहरूलेआफ्ना भोजनहरू गफुाहरू अिन भटेनू गा ो पन स्थानहरूमा
लकुाए। 3 ितनीहरूले त्यसो गरे िकनभने पवूर्बाट िम ानी अिन अमालकेी मािनसहरू
आएर ितनीहरूका बालीहरू सदवै न ग रिदन्थ।े 4 ती मािनसहरूले त्यो भिूममा
छाउनी थापरे बस्थे अिन इ ाएलका मािनसहरूले रोपकेा बालीहरू न ग रिदन्थ।े
ती मािनसहरूले इ ाएलका मािनसहरूको गाजा शहर निजकसम्मका भिूमको फसल
न ग रिदए। ती मािनसहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई खानका िन म्त केही पिन
छाडनेन।् ितनीहरूले इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त कुनै भडे, वा गाइ-बस्त ु वा
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गधाहरू पिन छाडनेन।् 5 िम ानका मािनसहरू मािथ आए अिन त्यस भिूममा छाउनी
थापरे बस।े ितनीहरूले आफ्ना प रवारहरू अिन आफ्ना पश ु ाणीहरू ल्याए।
ितनीहरू सलहको हुल झैं धरैे िथए। ती मािनसहरू अिन ऊँटहरू यित धरैे िथए िक
ितनीहरूको गन्ती गनर् सम्भव िथएन। यी सबै मािनसहरू त्यस भिूममा आए अिन
त्यसलाई ध्वशं पारे। 6 इ ाएलका मािनसहरू िम ानका मािनसहरूको कारणले
अत्यन्त गरीब भए। यसथर् इ ाएलका मािनसहरूले सहायताका िन म्त परम भु
समक्ष िवलाप गरे।

7 िम ानका मािनसहरूले ती सबै द ु कमर्हरू गरे। यसथर् इ ाएलका मािनसहरू
सहायताका िन म्त परम भिुसत िवलाप गनर्लाग।े 8 यसथर् परम भलुे ितनीहरू कहाँ
एक अगमव ालाई पठाउन ु भयो। अगमव ाले इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े
“परम भ,ु इ ाएलका परमे रलेजे भन्नहुुन्छ त्यो यो होः ‘ितमीहरू िम दशेमा दास
िथयौ। मलैे ितमीहरूलाई मु गरे अिन ितमीहरूलाई त्यस भिूमबाट बािहर ल्याएँ।
9मलैे ितमीहरूलाई िम दशेका श शाली मािनसहरूबाट बचाएँ। त्यसपिछ कनान
दशेका मािनसहरूले ितमीहरूलाई घात पयुार्ए। यसथर् मलैे फे र ितमीहरूलाई बचाएँ।
मलैे ती मािनसहरूलाई ितनीहरूका भिूम छोडन लगाएँ। अिन ितनीहरूको भिूम
ितमीहरूलाई िदएँ।’ 10 तब मलैे ितमीहरूलाई भन,े ‘म परम भु ितमीहरूका
परमे र हु।ँ ितमीहरू एमोरी मािनसहरूको भिूममा ब छेौ, ितमीहरूले ितनीहरूका
झटूा दवेताहरू पजू्न हुदनै िथयो।’ तर ितमीहरूले मरेो कुरा पालन गरेनौ।”

परम भकुा स्वगर्दतू िगदोन मण गछर्न ्
11-12 त्यस समयमा परम भकुा स्वगर्दतू िगदोन नाउकँो मािनसकहाँ आए।

परम भकुा स्वगर्दतू आए र ओ ा नामक स्थानमा भएको फलाँटको रूखमिुन बस।े
त्यो फलाँटको रूख योआश नाउकँो मािनसको िथयो। योआश अबीएजर प रवारका
िथए। ियनी िगदोनका बबुा िथए। िम ानीहरूबाट लकुाउनलाई िगदोन दाखरस
िनकाल्ने िढकीमा केही गहु ँ कु टरहकेा िथए। परम भकुा स्वगर्दतू िगदोन समक्ष
कट भए अिन ितनलाई भन,े “महान सिैनक! परम भु ित ो साथ रहून।्”
13 तब िगदोनले भन,े “म शपथ खान्छु हजरू यिद परम भु हामीिसत हुन ु

भएको भए हामीहरूले िकन यित धरैे क पाइरहकेा छौं? हामीले सनुकेा छौं
िक उहाँले हा ा िपता-पखुार्हरूका िन म्त आ यर् जनक कुराहरू गन ुर्भयो। हा ा
िपता-पखुार्हरूले हामीलाई भने िक परम भलुे नै ितनीहरूलाई िम दशेबाट बािहर
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ल्याउनभुयो। तर परम भलुे हामीलाई छाड्नभुयो। परम भलुे हामीलाई परािजत
गनर् िम ानी मािनसहरूलाई िदनभुयो।”

14 परम भु िगदोनतफर् फिकर् न ु भयो अिन भन्नभुयो, “तरेो श योग गर।्
जा िम ानी मािनसहरूबाट इ ाएलका मािनसहरूलाई बचँा। म तलँाई ितनीहरूलाई
बचाउनँ पठाइरहछुे।”

15 तर िगदोनले उ र िदए र भन,े “मलाई क्षमा गन ुर्होस महाशय। म कसरी
इ ाएलीलाई बचाउनँ सक्छु र? मनश्शकेो कुल समहूमा मरेो गो सबै भन्दा
कमजोर छ। अिन म मरेो प रवारको सबै भन्दा कान्छो हु।ँ”

16 परम भलुे िगदोनलाई उ र िदनभुयो र भन्नभुयो, “म तिँसत छु। यसथर्
तैंले िम ानका मािनसहरूलाई परािजत गनर् सक्नछेस।् यो यस्तो हुनछे िक त ँ एक

िसत मा य ु ग ररहछेस।्”
17 तब िगदोनले परम भलुाई भन,े “यिद तपाईं मिसत खशुी हुनभुयो भने तपाईं

साँच्चै नै परम भु हुनहुुन्छ भनी मलाई माण िदन ु होस।् 18 कृपया यो ितक्षा
गन ुर्होस।् म तपाईं कहाँ फक नआएसम्म तपाईं नजानहुोस।् मलाई मरेो भटेी ल्याउन
अिन तपाईंको समक्ष त्यसलाई रा िदनहुोस।्”

अिन परम भलुे भन्नभुयो, “त ँ फकर नआएसम्म म पख रहने छु।”
19 यसथर् िगदोन िभ गए अिन एउटा सानो पाठो उम्लकेो पानीमा पकाए।

िगदोनले लगभग एक एपा * जस्तो पीठो लएर अखमीरे रोटी बनाए। त्यसपिछ
िगदोनले एउटा ढाकीमा मास ु हाले अिन मास ु उमालकेो पानी एउटा भाँडमा हाल।े
िगदोनले मास,ु उमालकेो मासकुो झोल अिन अखिमरे िबनाको रोटी पकाएर बािहर
ल्याए। िगदोनले त्यो भोजन फलाँटको रूखमिुन परम भकुो दतूलाई िदए।

20 परमे रका दतूले िगदोनलाई भन,े “त्यो मास ुअिन अखिमरे रोटी त्यो च ान
मािथ राख।् त्यसपिछ पानी खन्या।” िगदोनले उसलाई स्वगर्दतूले भने जस्तै गरे।

21 परम भकुो दतूिसत हातमा एउटा िहडंदा टेक्ने ल ी िथयो। परम भकुा दतूले
त्यो ल ीको टुप्पोले मास ु अिन रोटीलाई छोए। तब च ानबाट आगो उत्पन्न भयो।
मास ु अिन रोटी पणूर् रूपले भस्म भयो। तब परम भकुो दतू अदशृ्य भए।

22 तब िगदोनले बझुे िक ितनी परम भकुो दतूिसत कुरा ग ररहकेा िथए। यसथर्
िगदोन िचच्याए, “सवर्श मान परम भ!ु मलैे परम भकुा दतूलाई आमन-ेसामने
दखेें!”
* 6:19: “ ”
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23 तर परम भलुे िगदोनलाई भन्नभुयो, “शान्त होऊ! भयभीत नहोऊ। ितमी
मन छैनौ!”

24 यसथर् िगदोनले परम भकुो आराधना गनर् त्यस स्थानमा एक वदेी िनमार्ण
गरे। िगदोनले त्यो वदेीको नाउँ “परम भु शा न्त हुनहुुन्छ राख।े” त्यो वदेी अझ
सम्म ओ ा शहरमा छदँछै। ओ ा त्यो ठाउँ हो जहाँ अबीएजरका प रवार बस्छन।्

िगदोनले बालको वदेी ढा ल िदन्छन ्
25 त्यही राती परम भलुे िगदोनिसत कुरा गन ुर्भयो। परम भलुे भन्नभुयो, “तरेो

बाबलुे पालकेो सात वषर् पगुकेो जवान साँढे ल।े तरेा बाबकुो झटूो दवेता बालको
एउटा वदेीमा छ। त्यो वदेीको छेउमा एउटा काठको खम्बा पिन छ। त्यो खम्बा
झटूा दवेी अशरेाको सम्मानमा बनाएको छ। त्यो बाल-वदेी ढाल्न साँडकेो योग
गर अिन अशरेका खम्बा का टद।े 26 त्यसपिछ परम भु तरेो परमे रको िन म्त
ठीक कारको वदेी िनमार्ण गर। त्यो वदेी यो उच्च भिूममा िनमार्ण गर। त्यसपिछ
त्यो वदेीमा त्यो जवान साँढलेाई मारेर होमब ल द।े ितमीहरूको भटेी जलाउनलाई
अशरेको खम्बाको काठ योग गर।”

27 यसथर् िगदोनले आफ्ना दशजना सवेकहरू लगे अिन परम भलुे ितनलाई
जे गन ुर् भन्न ु भएको िथयो त्यही गरे। तर िगदोन ितनका प रवार अिन शहरका
मािनसहरूले आफूले के गद छु भनी दखे्छन ्भनी भयभीत भएका िथए। िगदोनले
त्यही गरे जो ितनलाई गन ुर्भनी परम भलुे भन्न ु भएको िथयो। तर ितनले त्यो काम
िदउसँो होइन राती गरे।

28 शहरका मािनसहरू भो लपल्ट िबहान उठे। अिन ितनीहरूले बालको वदेी
न पा रएको दखे।े ितनीहरूले अशरेका खम्बा पिन का टएका दखे।े त्यो अशरेाको
खम्बा बालको वदेीको छेउमै िथयो। ती मािनसहरूले वदेी पिन दखेे जो िमदोनले
िनमार्ण गरेको िथयो। अिन ितनीहरूले त्यो साँढे दखेे जसलाई वदेीमा ब लदानहरू
चढाइएको िथयो।

29 शहरका मािनसहरूले एक अकार्लाई हरेे अिन सोध,े “हा ो वदेीलाई कसले
ढाली िदयो? कसले हा ो अशरेाको खम्बा का टिदयो? कसले यो साँढलेाई यो
नयाँ वदेीमा ब लदान चढायो?” ितनीहरूले अनके हरू सोधे अिन ती कुराहरू
कसले गरे भनी जान्ने कोिशश गरे।

कसलैे ितनीहरूलाई भन,े “योआशका छोरा िगदोनले यसो गरे।”
30 यसथर् शहरका मािनसहरू योआश कहाँ आए। ितनीहरूले योआशलाई भन,े

“ितमीले ित ो छोरालाई बािहर ल्याउनपुछर्। बालको वदेी उसले ढाल्यो। अिन
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उसले वदेीको छेउमा भएको अशरेा दवेीको खम्बा पिन का टिदयो। यसथर् ित ो
छोरा मन पछर्।”

31 तब योआशले त्यो भीडलाई भन्यो जो ितनका व रप र उिभएका िथए।
योआशले भन,े “के ितमीहरू बाल दवेताको पक्ष लदंछैौ? के ितमीहरू बालको
उ ार गनर् खोज्दै छौ? यिद कसलैे बालको पक्ष लन्छौ भने उसलाई िबहान हुदँा
मा रन ु पछर्। यिद बाल वास्तवमा दवेता भएको भए उसले आफ्नो सरुक्षा आफै
गन ुर् पन।” 32 योआशले भन,े “यिद िगदोनले बालको वदेी ढाल्यो भने बाललाई नै
उिसत बहस गनर् दऊे।” यसथर् त्यसिदन योआशले िगदोनलाई नयाँ नाउँ िदए। ितनले
उसलाई यरूब्बाल भन।े

िगदोनले िम ानका मािनसहरूलाई परािजत गछर्न ्
33 िम ानी, अमालकेी अिन अन्य मािनसहरू इ ाएलका मािनसहरूको िवरू

लड्न एक साथ िमल।े ती मािनसहरू यदर्न नदी पा र गए अिन ियजरेलको बेंसीमा
छाउनी हालरे बस।े 34 परम भकुो आत्मा िगदोन मािथ आउनभुयो; अिन ितनलाई
महान श दान गन ुर्भयो। िगदोनले अबीएजरका प रवारलाई आफ्नो अनसुरण
गनर्का िन म्त बोलाउनलाई तरुही फुके। 35 िगदोनले मनश्शकेा कुल समहूका समस्त
मािनसहरू कहाँ दतूहरू पठाए। ती दतूहरूले मनश्शकेा मािनसहरूलाई आफ्ना
हितयारहरू लन अिन य ु का िन म्त तयार हुन भन।े िगदोनले आशरे, जबलूनू अिन
न ालीका कुल समहू कहाँ पिन दतूहरू पठाए। ती दतूहरूले त्यही सन्दशे लग।े
यसथर् ती कुल समहूहरू पिन िगदोन अिन ितनका मािनसहरूलाई भटे्न गए।

36 तब िगदोनले परमे रलाई भन,े “तपाईंले भन्नभुयो िक तपाईंले मलाई
इ ाएलका मािनसहरूलाई बचाउनँ सहायता गन ुर् हुनछे। मलाई माण िदन ु होस।्
37 म भडेको ऊन ढीकीमा † रा छुे। यिद भडेको ऊनमा मा शीत परेर सबै भइँूहरू
सकु्खा रहकेो भए म बझु्ने छु िक तपाईंले भन्न ु भए जस्तै इ ाएलका मािनसहरूलाई
बचाउनँका िन म्त तपाईंले मरेो योग गन ुर् हुनछे।”

38 अिन ठीक त्यस्तै नै भयो। िगदोन भो लपल्ट िवहानै उठे अिन भडेको ऊन
िनचोरे। ितनले भडेको ऊनबाट एक कचौरा भ र पानी िनकाल।े

39 तब िगदोनले परमे रलाई भन,े “म ित क्वोिधत नहुनहुोस।् मलाई अझ
एउटा कुरा सोध्न िदनहुोस। यो भडेको ऊन ारा तपाईंलाई अझ एक पल्ट जाँचगनर्
† 6:37: “ ”
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मलाई िदनहुोस।् यसपल्ट व रप रको भिूम शीतले िभज्दा यो भडेको ऊन सकु्खा
रहोस।्”

40 त्यो रात परमे रले त्यही कुरा गन ुर्भयो। ठीकै भडेाको ऊन सकु्खा िथयो।
तर त्यस व रप रको भिूम शीतले िभजकेो िथयो।

7
1 िबहानै यरूब्बाल (िगदोन)अिन ितनका सबै मािनसहरूले एन-हरोदको मलूमा

आफ्ना छाउनी थाप।े िम ानका मािनसहरू मोरेह नाउँ गरेको पहाडको फेदको
बेंसीमा छाउनी हालरे बसकेा िथए। यो िगदोन अिन ितनका मािनसहरू बसकेा ठाउँ
दे ख उ रमा िथयो।

2 तब परम भलुे िगदोनलाई भन्नभुयो, “म िम ानका मािनसहरूलाई परािजत
गनर् ितमीहरूलाई सहायता िददंछुै। तर तिँसत त्यो कामका िन म्त अनके धरैे
मािनसहरू छन।् म इ ाएलका मािनसहरूले मलाई िबसर ितनीहरूले ितनीहरू
स्वयलंाई आफ्नै श ले बचँाएको भनी शखेी गरेको चाहिँदन। 3यसथर् अब, एउटा
सचूना द।े ितनीहरूलाई भन,् ‘जो कुनै पिन भयभीत छ त्यो गलदे पवर्त छोडरे जान
सक्छ। त्यो मािनस घर फक जान सक्छ।’ ”

त्यस समयमा 22,000 मािनसहरूले िगदोनलाई छाडे अिन घर फक तर
10,000 मािनसहरू बाँकी रह।े 4 तब परम भलुे िगदोनलाई भन्नभुयो, “त्यहाँ
अझ धरैे मािनसहरू छन।् ती मािनसहरूलाई तल पानीमा लजैा, अिन तरेो िन म्त म
त्यहाँ ितनीहरूको जाँच गनछु। यिद मलै,े ‘यो मािनस तिँसत जानछे,’ भने मा त्यो
जानछे। यिद मलै,े ‘त्यो तिँसत जाने छैन’ भने भनी त्यो जाने छैन।”

5 यसथर् िगदोनले मािनसहरूलाई तल पानीमा लग।े पानीमा परम भलुे
िगदोनलाई भन्नभुयो, “मािनसहरूलाई यसरी छु ाऊः मािनसहरू जसले कुकुरले
जस्तै िज ो योग गरेर पानी िपउँछन ् ितनीहरू एक समहूमा हुनछेन।् अिन ती
मािनसहरू जो पानी िपउनका िन म्त घो प्टन्छन ्अक समहूमा हुनछेन।्”

6 ितनीहरूको हात योग नगरी चाटेर पानी िपउने मािनसहरूको सखं्या 300
िथयो अन्य सबै मािनसहरूले तल िनहु रएर पानी िपए। 7 परम भलुे िगदोनलाई
भन्नभुयो, “म ती 300 मािनसहरूलाई योग गन छु, जसले कुकुरले जस्तै चाटेर
पानी िपए। म तलँाई बचाउनँका िन म्त ती मािनसहरूको योग गन छु अिन म तलँाई
िम ानका मािनसहरूलाई परािजत गनर् िदनछुे। ती अन्य मािनसहरूलाई आफ्ना
घरतफर् जान दऊे।”
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8 यसथर् िगदोनले इ ाएलका अन्य मािनसहरूलाई घर पठाइिदए। िगदोनले
आफूिसत 300 मािनसहरू राख।े ती 300 मािनसहरूले घर गएका अन्य
मािनसहरूका आपिूतर्हरू अिन तरुहीहरू आफूिसत राख।े

िम ानका मािनसहरू िगदोनको छाउनी मिुनको बेंसीमा छाउनी हालरे बसकेा
िथए। 9 राती परम भलुे िगदोनिसत कुरा गन ुर् भयो। परम भलुे ितनलाई भन्नभुयो,
“उठ,् म तलँाई िम ानी सनेालाई परािजत गनर् िदनछुे। तल ितनीहरूको छाउनीमा
जा। 10 यिद एक्लै जान तलँाई डर लाग्छ भन,े परूा तरेो सवेकलाई तरेो साथ
लजैा। 11 िम ानका मािनसहरूको छाउनीमा जा। ती मािनसहरू के भिनरहछेन ्
सनु।् त्यसपिछ ितनीहरू मािथ आ मण गनर् तलँाई डर लाग्ने छैन।”

यसथर् िगदोन अिन परूा, ितनको सवेक तल श कुो छाउनीको छेउमा गए।
12 िम ानका मािनसहरू, अमालकेका मािनसहरू, अिन पवूर्का सबै अन्य
मािनसहरू त्यस बेंसीमा छाउनी लाएर बसकेा िथए। त्यहाँ यित धरैे मािनसहरू िथए
िक ितनीहरू सलहका हूल झैं दे खन्थ।े ती मािनसहरू समु को िकनारमा बालवुाको
कण जस्तै धरैे ितनीहरूसगं ऊँटहरू पिन िथए।

13 िगदोन श कुो छाउनीमा आए अिन एकजना मािनसले कुरा गरेको ितनले
सनु।े त्यो मािनसले उसको साथीलाई उसले दखेकेो सपनाको कुरा भन्दै िथयो। त्यो
मािनसले भन्दै िथयो, “एउटा जौंका रोटी िम ानका मािनसहरूको छाउनीमा पल्टदँै
आएको मलैे सपनामा दखेें। त्यो रोटी यित जोडले ठो क्कयो िक पाल नै प ल्टयो
अिन समतल भयो।”

14 त्यो मािनसको साथीले सपनाको अथर् जान्यो। उसले भन्यो, “ित ो सपनाको
एउटै मा अथर् हुनसक्छ। ित ो सपना इ ाएलको त्यस मािनसको बारेमा हो। यो
सपना योआशाका छोरा िगदोनको बारेमा हो। यसको मतलब यो हो िक परमे रले
िगदोनलाई िम ानका सम्पणूर् सनेालाई परािजत गनर् सहायता गन ुर् हुनछे।”

15 सपनाको बारेमा त्यस मािनसले कुरा गरेको अिन त्यसको मतलब के हो
त्यो सनुपेिछ, िगदोनले परमे र ित िशर झकुाए। त्यसपिछ िगदोन इ ाएलका
मािनसहरूको छाउनीमा फक। िगदोनले मािनसहरूलाई भन,े “उठ! परम भलुे
िम ानका मािनसहरू परािजत गनर् हामीलाई सहायता दान गन ुर् हुनछे।” 16 तब
िगदोनले ती 300 मािनसहरूलाई तीन समहूमा िवभाजन गरे। िगदोनले त्यके

लाई एक एक वटा तरुही र र ो भाँडे िदए। त्यके भाँड िभ जल्दै गरेको
राँको िथयो। 17 तब िगदोनले मािनसहरूलाई भन,े “मलाई हरे अिन म जसो गछुर्
त्यसै गर। श कुो छाउनीको िकनार तफर् मरेो अनसुरण गर। जब म छाउनीको
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िकनारमा पगु्छु, म जसो गछुर् ठीक त्यस्तै गर। 18 ितनका मािनसहरूले श कुो
छाउनीमा घरेा हाल।े म अिन मरेो साथका समस्त मािनसहरूलेआफ्ना तरुही बजाउने
छौ। जब हामी हा ा तरुही बजाउछँौं, ितमीहरूले पिन आ-आफ्ना तरुही बजाऊ।
त्यसपिछ यी शब्दहरूमा कराऊः ‘परम भु अिन िगदोनका िन म्त!’ ”

19 यसरी िगदोनसगँ 100 मािनसहरू श कुो छाउनीको िकनार ितर गए। श लुे
रक्षक ब द्ल गरेकै पिछ ितनीहरू त्यहाँ आए। यो रातको मध्य अविध िथयो। िगदोन
अिन ितनका मािनसहरूले तरुही बजाए अिन भाँडे फुटाए। 20 मािनसहरूले आफ्ना
दे हेातमा राँको लए अिन दािहने हातमा तरुही लएका िथए। ती मािनसहरूले तरुही
बजाएको बलेा ितनीहरू कराए, “परम भकुो िन म्त एक तरवार अिन िगदोनको
िन म्त एक तरवार।”

21 िगदोनका मािनसहरू जहाँ ितनीहरू िथए त्यही छाउनीको व रप र बस,े तर
छाउनी िभ िम ानका मािनसहरू कराउँदै भाग्न शरुू गरे। 22जब िगदोनका 300
मािनसहरूले आफ्ना तरुही बजाए परम भलुे िम ानका मािनसहरूलाई ितनीहरूका
तरवार ारा एक-अकार्लाई मानर् लाउनभुयो। श कुा सनेा बतेिश ा शहरितर भाग,े
जो सरेरा शहर तफर् िथए। ती मािनसहरू हािबल-महोला शहरको सीमानासम्म भागे
जो तब्बात शहरको निजकमा िथयो।

23तब न ाली,आशरे अिन मनश्शकेा सबै कुल समहूका सिैनकहरूले िम ानका
मािनसहरूलाई खदे।े 24 िगदोनले ए मैका समस्त पहाडी दशे भ र समाचार लएर
दतूहरू पठाए। दतूहरूले भन,े “तल झर अिन िम ानका मािनसहरूलाई आक्वमण
गर। बतेबरा अिन यदर्न नदीलाई अिधकारमा लऊे। िम ानका मािनसहरू त्यहाँ पगु्न
अिघबाट नै यसो ग रहाल।”

यसथर् ितनीहरूले ए मै कुल समहूका सबै मािनसहरूलाई बोलाए। बतेबरासम्म
यदर्न नदी ितनीहरूले अिधकार गरे। 25 ए मैका मािनसहरूले दइुजना िम ानी
अगवुाहरूलाई पक्ड।े यी दइु अगवुाहरूका नाउँ ओरेब अिन जएेब िथयो। ओरेबलाई
ए मैका मािनसहरूले ओरेबको च ान नामक स्थानमा हत्या गरे। जएबलाई
ितनीहरूले जएबको दाखको कोल नाउकँो स्थानमा हत्या गरे। ए मैका मािनसहरूले
िम ानका मािनसहरूलाई खदे।े तर ितनीहरूले पिहला ओरेब अिन जएबको
िशरकाटे अिन ती िशरहरू िगदोन कहाँ लग।े िगदोन त्यस स्थानमा िथए जहाँ
मािनसहरू यदर्न नदीपारी तथ।
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8
1 ए मैका मािनसहरू िगदोनसगँ ोिधत भए। जब ए मैका मािनसहरूले

िगदोनलाई भे ाए ितनीहरूले िगदोनलाई सोध,े “ितमीले हामीसगँ िकन यस्तो
वहार गय ? ितमीले िकन हामीलाई बोलाएनौ जब ितमी िम ानका मािनसहरूको

िवरू य ु गनर् गयौ?”
2 तर िगदोनले ए मैका मािनसहरूलाई उ र िदए, “म कसरी ितमीहरूले

गरेको भन्दा अझ रा ो गनर् सक्छु? के ए मैको िशला गरेको दाख मरेो प रवार
अबीएजरेको दाखकटनी भन्दा असल छैन र? 3 यस्तै कारले अिहले ितमीहरूले
रा ो फसल पाएका छौ। परमे रले ितमीहरूलाई िम ानका अगवुाहरू ओरेब अिन
जएेबलाई कब्जामा ल्याउन िदनभुयो। ितमीहरूले जे गय त्यो सगँ म कसरी मरेो
सफलता दाँज्न सक्छु र?” जब ए मैका मािनसहरूले िगदोनको उ र सनु,े ितनीहरू
पिहला भए जस्तै क्वोिधत भएनन।्

िगदोनले िम ानका दइु राजाहरूलाई कब्जा गछर्न ्
4जब िगदोन अिन ितनका 300 मािनसहरू यदर्न नदीमा आए, अिन अक तफर्

पार गरे। तर ितनीहरू थिकत अिन भोकाएका िथए। 5 िगदोनले सकु्कोतका
मािनसहरूिसत भन,े “मरेा सिैनकहरूलाई केही खाना दऊे। मरेा यी सिैनकहरू
अत्यन्त थिकत छन।् हामीहरू अझ जबेह अिन सल्मनु्ना, िम ानका राजाहरूलाई
खिेदरहकेा छौं।”

6 तर सकु्कोत शहरका अिधकारीहरूले िगदोनलाई भन,े “ित ो सिैनकहरूलाई
हामीले केही खाने कुरा िकन िदन?ु ितमीहरूले जबेह अिन सल्मनु्नालाई प े का
छैनौ।”

7 तब िगदोनले भन,े “ितमीहरूले हामीलाई खानकुेरा िददंनैौ। परम भलुे मलाई
जबेह अिन सल्मनु्नालाई कब्जा गनर् िदन ु हुनछे। त्यसपिछ म यहाँ फिकर् आउँछु।
म मरूभिूमको काँढा अिन काँढादार पो ाले ितमीहरूको छाला उतानछु।”

8 िगदोन सकु्कोत शहर छोडरे पन ्एल शहर ितर गए। िगदोनले पन ्एलका
मािनसहरूलाई भोजन माग,े जसरी उसले सकु्कोतका मािनसहरूसगँ मागकेा िथए।
तर पन ्एलका मािनसहरूले िगदोनलाई सकु्कोतका मािनसहरूले जस्तै उ र िदए।
9यसथर् िगदोनले पन ्एलका मािनसहरूलाई भन,े “मलैे िवजय ा गरे पिछ, म यहाँ
फिकर् आउनछुे अिन यो िकल्लालाई ढा लिदनछुे।”
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10 जबेह अिन सल्मनु्ना अिन ितनीहरूका सनेाहरू कक र शहरमा िथए।
ितनीहरूका सनेामा 15,000 सिैनकहरू िथए। यी सबै सनेाहरू पवूर्मा छोडीएका
मािनसहरूका बाँकीरहकेा सिैनकहरू िथए। त्यस सनेाका 1,20,000 सश
सिैनकहरू मा रएका िथए। 11 िगदोन अिन ितनका मािनसहरूले पाल बासीका
पथ योग गरे। त्यो बाटो नोबह अिन योगबहा शहरको पवूर्ितर िथयो। िगदोन
कक र शहरमा आए अिन श ु मािथ आक्वमण गरे। श कुा सनेाले आक्वमण
हुन्छ भन्ने ठानकेा िथएनन।् 12 जबेह अिन सल्मनु्ना, िम ानका राजाहरू भाग।े
तर िगदोनले खदेे अिन ती राजाहरूलाई प े । िगदोन अिन ितनका सनेाले श कुा
सनेालाई परािजत गरे।

13 तब योआशको छोरा िगदोन य ु बाट फक। िगदोन अिन ितनका मािनसहरू
हरेेसको घाँटी भएर फिकर् ए। 14 िगदोनले सकु्कोत शहरमा एउटा जवान लाई
कब्जा गरे। िगदोनले त्यस जवान िसत केही हरू सोध।े त्यो जवान

ले िगदोनका िन म्त केही नाउहँरू ले खिदए। त्यो जवान ले सकु्कोत
शहरका अगवुाहरू अिन बढूा- धानहरूका नाउहँरू ले खिदए। ती 77 जना
मािनसका नाउहँरू िदए।

15 त्यसपिछ िगदोन सकु्कोत शहरमा आए। ितनले त्यस शहरका मािनसहरूलाई
भन,े “जबेह अिन सल्मनु्ना यहाँछन।् ितमीहरूल,े ‘ित ा थाकेका सिैनकहरूलाई
िकन हामीले खाना िदन?ु ितमीले जबेह अिन सल्मनु्नालाई अझ प े का छैनौ’ भनरे
मरेो खल्ली उडाएका िथयौ।” 16 िगदोनले सकु्कोत शहरका बढूा- धानहरूलाई
लगे अिन ितनीहरूलाई दण्ड िदन मरूभिूमका काँढा अिन काँढादार पो ा ारा िपटे।
17 िगदोनले पन ्एल शहरको िकल्लापिन ढा लिदए। त्यसपिछ ितनले त्यस शहरमा
ब े मािनसहरूलाई मा रिदए।

18 तब िगदोनले जबेह अिन सल्मनु्नालाई भन,े “ितमीहरूले केही
मािनसहरूलाई तबोर पवर्तमा माय । ती मािनसहरू को जस्ता िथए?”

जबेह अिन सल्मनु्नाले जवाफ िदए, “ती मािनसहरू ितमी जस्तै िथए। ितनीहरू
त्यके राजकुमार जस्तै दे खन्थ।े”
19 िगदोनले भन,े “ती मािनसहरू मरेो दाज्य-ूभाईहरू िथए। मरेी आमाका

छोराहरू। परम भकुो शपथ लएर भन्छु, यिद ितमीहरूले ितनीहरूलाई नमारेको
भए त म ितमीहरूलाई अिहले मान िथइन।”
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20 त्यसपिछ िगदोन यतेरेितर फिकर् ए। यतेरे िगदोनका जठेा छोरा िथए। िगदोनले
उसलाई भन,े “उठेर यी राजाहरूलाई मा रदऊे।” तर यतेरे केवल एक सानो केटो
िथयो अिन भयभीत िथए। यसथर् उसले आफ्नो तरवार िनकालने।

21 तब जबेह अिन सल्मनु्नाले िगदोनलाई भन,े “अिघ आऊ अिन ितमी स्वयं
हामीलाई मार। ितमी एक मािनस हौ अिन यो काम गनर् ब लयो छौ।” यसथर् िगदोन
उठे जबेह र सल्मनु्नालाई मा रिदए। त्यसपिछ िगदोनले जनू जस्तो आकृितको
सजावट ितनीहरूका ऊँटका गलाबाट िनका लिदए।

िगदोन एपोद बनाउछन ्
22 इ ाएलका मािनसहरूले िगदोनलाई भन,े “ितमीले हामीलाई िम ानका

मािनसहरूबाट बचँायौ। यसथर् अब हामीमािथ शासन गर। हामी ितमील,े ित ा
छोराले अिन ित ा नातीले हामी मािथ शासन गरेको चाहन्छौ।”

23 तर िगदोनले इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “परम भु ितमीहरूका शासक
हुनहुुनछे। म ितमीहरूमािथ शासन गन छैन। अिन मरेा छोराले ितमीहरूमािथ शासन
गन छैनन।्”

24 इ ाएलका मािनसहरूले परािजत गरेका केही मािनसहरू इश्माएलीहरू िथए।
अिन इश्माएली मािनसहरू सनुका कुण्डल लाउथँ।े यसथर् िगदोनले इश्माएलका
मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूले मरेो िन म्त यो एउटा काम गरेको चाहन्छु।
ितमीहरू त्यकेले मलाई ितमीहरूले य ु हुदँा लगकेा सनुका कुण्डल एक एकवटा
िदएको म चाहन्छु।”

25 यसथर् इ ाएलका मािनसहरूले िगदोनलाई भन,े “ितमी जे चाहन्छौ हामीहरू
ितमीलाई िदन खशुी छौ” यसथर् ितनीहरूले एउटा लगुा भइँूमा ओ ाए। त्यके
मािनसले लगुामा एक-एकवटा कुण्डल हाल।े 26 जब ती सनुको कुण्डलहरू
एकि त ग रए ितनीहरूको लगभग ओजन 1,700 शकेेल* भयो। यसमा
इ ाएलका मािनसहरूले िगदोनलाई दान गरेका अन्यभटेहरू सलंग्न िथएनन।्
ितनीहरूले िगदोनलाई चन् मा आकृितका अिन आसँकुा थोपा आकृितका मिण-
मािणक्य पिन दान गरे। अिन ितनीहरूले बजैनी ब हरू ितनलाई िदए। ती
चीजबीजहरू िथए जो िम ानका राजाहरूले पिहरेका िथए। ितनीहरूले ितनलाई
िम ानी ऊँठहरूको िसक्वी पिन िदए।
* 8:26: 1,700 शकेेल लगभग “43 पाउण्ड” वा “बीस िकलो ाम।”
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27 िगदोनले त्यो सनु एउटा एपोद िनमार्ण गनर्मा उपयोग गरे। ितनले त्यो
एपोदलाई ओ ा नाउकँो शहर-ितनको िनवास शहरमा राख।े इ ाएलका समस्त
मािनसहरूले त्यो एपोदलाई पजूा गरे। यस कारले इ ाएलका मािनसहरू परमे र
ित िव सनीय रहनेन-्ितनीहरूले एपोद पजू।े एपोद एक पासो बन्यो जसले िगदोन

अिन ितनका घरानालाई पापगनर् लगायो।

िगदोनको मतृ्य ु
28 िम ानका मािनसहरूलाई इ ाएलको शासनमा रहन वाध्य तलु्याइयो।

िम ानका मािनसहरूले अझ क िदएनन।् अिन त्यस भिूममा चालीस वषर् सम्म
शा न्त भयो जब सम्म िगदोन जीिवत रह।े

29 त्यसपिछ यरूब्बाल, योआशाका छोरा आफ्नै घरमा गएर ब लाग।े
30 िगदोनका आफ्नै स री जना छोराहरू िथए। ितनका यिद धरैे छोराहरू भए
िकनभने ितनका धरैे प ीहरू िथए। 31 िगदोनकी एउटी रखौटी िथइन ्जो शकेम
शहरमा व स्थन।् रखौटीबाट ितनका एउटा प ु ज न्मए। ितनले त्यसको नाउँ
अबीमलेके राख।े

32 यसरी योआशका छोरा िगदोनको परूा बढूसेकालमा मतृ्य ु भयो। िगदोनलाई
ितनका बाबकुो िचहान छेउमा गािडिदए। त्यो िचहान ओ ा शहरमा िथयो।
जहाँ अबीएजरका प रवार बस्दथ।े 33 िगदोनको मतृ्य ु हुनासाथ इ ाएलका
मािनसहरू फे र परमे र ित िव सनीय रहनेन,् ितनीहरूले बाल दवेको
अनसुरण गरे। ितनीहरूले बाल-बरीतलाई आफ्ना दवेता बनाए। 34 इ ाएलका
मािनसहरूले ितनीहरूका चारैितर ब े ितनीहरूका सबै श हुरूबाट परम भलुे
बचँाउन ु भयो। तापिन परम भु आफ्ना परमे रलाई सम्झनेन।् 35 इ ाएलका
मािनसहरू यरूब्बालका घराना ित आज्ञाकारी िथएनन ्य िप ितनीहरूका िन म्त
धरैे रा ो कुरा ितनले गरेका िथए।

9
अबीमलेके राजा हुन्छन ्

1 अबीमलेके यरूब्बालका छोरा िथए। अबीमलेके शकेम शहरमा ब े ितनका
मामाहरू कहाँ गए। ितनले आफ्ना मामाहरूलाई अिन आफ्नी आमाका समस्त
घरानालाई भन,े 2 “शकेम शहरका अगवुाहरूलाई यो सोधः ‘यरूब्बालका
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स री जना छोराहरूले ितमीहरू मािथ शासन गरेको रा ो िक केवल एक ले
शासन गरेको रा ो? याद रा ोस,् म तपाईंहरूको आफन्त हु।ँ’ ”

3 अबीमलेकेका मामाहरूले शकेमका अगवुाहरूिसत कुरा गरे अिन
अगवुाहरूलाई त्यो सोध।े शकेमका अगवुाहरूले अबीमलेकेको अनसुरण
गन िनणर्य गरे। अगवुाहरूले भन,े “आ खर, ितनी हा ा भाइ हुन।्” 4 यसथर्
शकेमका ती अगवुाहरूले अबीमलेकेलाई स री चाँदीका िसक्का िदए। त्यो चाँदी
बालबरीत दवेताको म न्दरको िथयो। अबीमलेकेले त्यो चाँदी केही मािनसहरू
ज्यालामा ल्याउनमा उपयोग गरे। यी मािनसहरू बकेामका, पारी िथए। ितनीहरूले
अबीमलेकेलाई जहाँ गए ता पिन प ाउँथ।े

5 अबीमलेके ओ ामा उसको बाबकुो घरमा गए। अबीमलेकेले आफ्ना िपता
यरूब्बालका स री जना छोराहरूलाई एउटा ढुङ्गामा मारे। तर यरूब्बालका
कान्छा छोरा अबीमलेकेदे ख लकेु र भाग।े त्यो कान्छा छोराको नाउँ योताम िथयो।

6 तब शकेमका सबै अगवुाहरू अिन िमल्लो भवनका सदस्यहरू एक साथ
भए। ती सबै मािनसहरू शकेमको खम्बाको िवशाल वकृ्षको छेउमा भलेा भए अिन
अबीमलेकेलाई आफ्ना राजा बनाए।

योतामको कथा
7 योतामले सनुे िक शकेम शहरका अगवुाहरूले अबीमलेकेलाई राजा बनाए।

जब ितनले यो कुरा सनु,े ितनी गए अिन िग रज्जीम पवर्तको टाकुरामा उिभए।
योतामले कराएर मािनसहरूलाई यो कथा सनुाएः

“शकेम शहरका मखुहरू मरेो कुरा सनु। तब परमे रलाई ितमीहरूको कुरा
सनु्न दऊे।

8 “एकिदन रूखहरूले ितनीहरूमािथ शासन गनर्का िन म्त एउटा राजा चनु्ने
िन य गरे। रूखहरूले भ ाक्षको रूखलाई भन,े ‘ितमी हामी मािथ राजा बन।’

9 “तर भ ाक्षको रूखले भन्यो, ‘मािनसहरू अिन दवेताहरूले मरेो तलेका
िन म्त मरेो स्तिुत गछर्न।् के अरू रूखहरू मािथ शासन गनर्का िन म्त गएर मलैे
तले बनाउन छोड्न?ु’

10 “तब रूखहरूले नभेाराको रूखलाई भन,े ‘आऊ, अिन हा ो राजा बन।’
11 “तर नभेाराको रूखले उ र िदयो, ‘के अरू रूखहरू मािथ शासन गनर्का

िन म्त गएर मलैे असल, मीठो फल बनाउनँ छोड्न?ु’
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12 “त्यसपिछ रूखहरूले अङं्गरुको बोटलाई भन,े ‘आऊ अिन हा ो राजा
बन।’

13 “तर अङं्गरुको बोटले उ र िदयो, ‘मरेो दाखरसले मािनस अिन
राजाहरूलाई खशुी तलु्याउछँ। के अरू रूखहरू मािथ शासन गनर्का िन म्त गएर
मलैे दाखरस उ पादन गनर् छोडन?ु’

14 “आ खरमा सबै रूखहरूले काँढाको पो ालाई भन,े ‘आऊ अिन हा ो
राजा बन।’

15“तर काँढाको पो ाले रूखहरूलाई भन्यो, ‘यिद ितमीहरू साँच्चै नै मलाई
ितमीहरूको राजा अिभषके गनर् चाहन्छौ भने आऊ अिन मरेो छायाँमा आ य
खोज। तर यिद ितमीहरू यसो गनर् चाहदँनैौ भने काँढाहरूबाट आगो उत्पन्न
हुनदऊे। त्यो आगोलाई लबानोनको दवेदारूका रूखहरू समतेलाई जलाउने छ।’

16“अब यिद ितमीहरू अबीमलेकेलाई राजा बनाउनँ सही अिन ईमानदारी िथयो
भन।े अिन यिद यसो गदार् ितमीहरूले यरूब्बाल अिन उसको प रवारलाई जे उिचत
िथयो त्यही वहार गरेको ठहछर् भने त्यो असल हो। 17 तर सोच मरेा िपताले
ितमीहरूका िन म्त के गरेका छन।् मरेा िपताले ितमीहरूका िन म्त य ु गरे। ितनले
ितमीहरूलाई िम ानका मािनसहरूबाट बचाउदँा आफ्नो जीवनलाई जो खममा पारे।
18 तर अिहले ितमीहरू मरेा िपताको घराना िवरू भयौ। मरेो िपताका सबै स री
जना छोराहरू ितमीहरूले एउटै ढुङ्गामा माय । ितमीहरूले अबीमलेकेलाई शकेम
शहरका राजा बनायौ। ितनी मरेो िपताका कमारीको एउटै छोरा हुन।् तर ितमीहरूले
ितनलाई राजा बनायौ िकनभने ितनी ितमीहरूका आफन्त हुन।् 19 यसकारण, यिद
ितमीहरू यरूब्बाल अिन उसको घराना ित सही र ईमानदार भएको भए म आशा
गछुर् िक आफ्ना राजाको रूपमा ितमीहरू अबीमलेकेिसत सखुी हुन्छौ। अिन म
आशा गछुर् िक ितनी ितमीहरूिसत खशुी हुनछेन।् 20 तर शकेमका अगवुाहरू अिन
बथे िमल्लोका सदस्यहरू, यिद ितमीहरूले सही ढङ्गले काम नगरेको भए म यो
आशा गछुर् िक अबीमलेकेले आगो िनकालरे अिन ितमीहरूलाई न गनछ। अिन म
आशा गछुर् िक ितमीहरूले आगो िनकाल्ने छौ अिन अबीमलेकेलाई ध्वशं गनछौ।”

21 योतामले यी सबै भिनसके पिछ ितनी भाग।े ितनी भागरे बरे नाउकँो शहरमा
पगु।े योताम त्यही शहरमा बसे िकनभने ितनी आफ्ना दाज ूअबीमलेकेिसत डराएका
िथए।

अबीमलेके शकेम िवरू लडाँईं गछर्न ्
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22 अबीमलेकेले इ ाएलका मािनसहरू मािथ तीन वषर्सम्म शासन गरे।
23-24 अबीमलेकेले यरूब्बालका स री जना छोराहरूलाई मारे अिन ितनीहरू
अबीमलेकेका आफ्नै भाइहरू िथए। शकेमका अगवुाहरूले यो नरा ो काम गनर्मा
ितनलाई सहयोग गरेका िथए। यसकारण यरूब्बालका स री जना छोराहरू मारेको
बद्ला लनलाई परम भलुेअबीमलेके अिन शकेमको अगवुाहरूको िवषयमा झगड
उत्पन्न गराइ िदनभुयो। 25शकेमका अगवुाहरूले अबीमलेकेलाई अपमान गरे। ती
मािनसहरूले त्यो बाटो भएर या ा गनहरूलाई आक्वमण गनर् अिन लटु्नका िन म्त
मािनसहरूलाई पहाडको टापमूा राख।े अबीमलेकेले ती आ मणहरूको बारेमा थाहा
पाए।

26 गाल नाउँ ग रएको एउटा मािनस, जो एबदेको छोरा हुन उसको भाइ-
बन्धहुरूसगँ शकेम शहरमा बसाँईं सरे। शकेमका अगवुाहरूले गाललाई भरोसा गनर्
अिन उसलाई अनसुरण गन िनणर्य गरे।

27 एकिदन शकेमका मािनसहरू दाख टप्न खतेितर गए। मािनसहरूले दाखरस
तयार गनर्लाई अगं्ङुरहरू िनचारे। त्यसपिछ ितनीहरूले आफ्ना दवेताको म न्दरमा
चाड मनाउन गए। मािनसहरूले खाए िपए अिन अबीमलेकेो बारेमा नरा ा कुराहरू
भन।े

28 तब एबदेका छोरा गालले भन,े “हामी शकेमका मािनसहरू हौं। हामीले
िकन अबीमलेकेको आज्ञा पालन गन ुर्? ितनले आफूलाई को हो भन्ने ठान्छन?्
अबीमलेके यरूब्बालका एक छोरा हुन,् ठीक हो? अिन अबीमलेकेले जबलूलाई
आफ्ना अिधकारी बनाए, सही हो? हामीले अबीमलेकेको आज्ञा पालन गन ुर् हुदँनै।
हामीले हा ै मािनसहरू हमोरका मािनसहरूको अनसुरण गन ुर्पछर्। (हमोर शकेमका
िपता िथए।) 29 यिद ितमीहरूले मलाई यी मािनसहरूका सनेापित बनायौ भने म
अबीमलेकेलाई न गनछु। म ितनलाई भन्नछुे, ‘ित ा सनेालाई तयार पार अिन
य ु मा आऊ।’ ”

30जबलू शकेम शहरका राज्यपाल िथए। जबलूले सनुे जो एबदेका छोरा गालले
भने अिन जबलू अत्यन्त ोिधत भए। 31 जबलूले अरूमाह शहरमा अबीमलेके
कहाँ समाचार वाहकहरू पठाए। सन्दशे यो होः

“एबदेका छोरा गाल अिन उसका भाइहरू शकेम शहरमा आएका छन।्
ितनीहरूले ित ा िन म्त क उब्जाउदँछैन।् गालले सम्पणूर् शहरलाई ित ो िवरू
फकार्इरहछे। 32 यसथर् अब ितमी अिन ित ा मािनसहरू आज राती आउनपुछर्
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अिन शहर बािहरको खतेमा लकु्नपुछर्। 33 त्यसपिछ जब िबहान सयू दय हुन्छ
तब शहरमािथ आक्वमण गन ुर्पछर्। गाल अिन ितनका मािनसहरू ितमीिसत
लडनका िन म्त शहर बािहर आउनछेन।् जब ती मािनसहरू लडनका िन म्त
बािहर आउँछन ्ितनीहरू ित ितमी जे गनर् सक्छौ गर।”

34 यसथर् अबीमलेके अिन ितनका सबै सिैनकहरू राती उठे अिन शहर ितर
गए। ती सिैनकहरू चार समहूमा छु ए। ितनीहरू शकेम शहरको छेउमा लकेु।
35 एबदेका छोरा गाल बािहर गए अिन शकेम शहरको ारको वशे स्थानमा
उिभएका िथए। गाल त्यहाँ उिभरहकेो बलेा अबीमलेके अिन उसका सिैनकहरू
आफ्ना लकेुका ठाउँबाट िन स्कए।

36 गालले सिैनकहरूलाई दखे।े गालले जबलूलाई भन,े “हरे, त्यहाँ मािनसहरू
पवर्तबाट तलितर आइरहछेन।्”

तर जबलूलेभन,े “ितमीले मा पवर्तका छायाँ दखे्दै छौ। ती छायाँहरू मािनसहरू
जस्तै दे खन्छन।्”

37 तर गालले फे र भन,े “हरे, त्यहाँ केही मािनसहरू नावलेको भिूमबाट
ओरालो आइरहकेा छन।् अिन त्यहाँ कसकैो िशर मलैे तनं् -मनं् गन रूखमा
दखेें।” 38 जबलूले गाललाई भन,े “ितमी अिहले िकन धाक नलाएको? ितमी,
‘अबीमलेके को हो? हामीले िकन ितनको आज्ञा पालन गन ुर्’ं भन्यौ। ितमीले ती
मािनसहरूको खल्ली उडायौ। अब जाऊ, अिन ितनीहरूिसत य ु गर।”

39 यसथर् गाल शकेमका अगवुाहरू लएर अबीमलेकेिसत य ु गनर् गए।
40 अबीमलेके अिन उसका मािनसहरूले गाल अिन ितनका मािनसहरूलाई खदे।े
गालका मािनसहरू शकेम शहरको फाटक तफर् फकर दगरेु। गालका धरैे मािनसहरू
फाटक पगु्न ु अिघ नै मा रए।

41 तब अबीमलेके अरूमाह शहर ितर फिकर् ए। जबलूले गाल अिन उसका
भाइहरूलाई शकेम शहर छोडनू वाध्य तलु्याए।

42 भो लपल्ट शकेमका मािनसहरू खतेितर काम गनर् गए। अबीमलेकेले त्यस
बारे थाहा पाए। 43 यसथर् अबीमलेकेले आफ्ना मािनसहरूलाई तीन समहूमा
छु ाए। ितनीले शकेमका मािनसहरूलाई अचानक आक्वमण गनर् चाहन्थ।े यसथर्
ितनले आफ्ना मािनसहरूलाई खतेमा लकुाए। जब उसले मािनसहरूलाई शहर
बािहर िनस्केको दखेे ितनले उि एर ितनीहरू मािथ आक्वमण गरे। 44 अबीमलेके
अिन उसका समहू शकेमको फाटक निजकको स्थान ितर दगरेु। अन्य दइु
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समहूहरू खतेमा भएका मािनसहरू ितर दगरेु अिन ितनीहरूलाई मा रिदए।
45 अबीमलेके अिन ितनका मािनसहरूले त्यो िदनभ र शकेम शहरको िवरू
य ु गरे। अबीमलेके अिन ितनका मािनसहरूले शकेम शहर कब्जा गरे अिन त्यस
शहरका मािनसहरूलाई मा रिदए। त्यसपिछ अबीमलेकेले त्यो शहरलाई भत्काए
अिन त्यसको ध्वशंावशषेमा ननू छ रिदए।

46 त्यहाँ केही मािनसहरू िथए जो शकेमको िकल्लामा बस्थ।े जब त्यहाँका
मािनसहरूले शकेममा भएको घटनूा सनुे ितनीहरू एल बरीत दवेताका म न्दरको
सरुिक्षत कोठामा एकि त भए।

47 अबीमलेकेले शकेम िकल्लामा सबै अगवुाहरू एक साथ भलेा भएका छन ्
भन्ने कुरा सनु।े 48 यसथर् अबीमलेके अिन ितनका मािनसहरू सल्मोन डाँडा सम्म
गए। अबीमलेकेले एउटा बन्चरो लए अिन केही हाँगाहरू काटे। उसले ती हाँगाहरू
आफ्ना काँधमा बोके। तब, अबीमलेकेले आफूिसत भएका मािनसहरूलाई भन,े
“िछ ो! मलैे जे गरेकोछु त्यसै गर।” 49 यसथर् ती सबै मािनसहरूले हाँगाहरू
काटे अिन अबीमलेकेको अनसुरणगरे। ितनीहरूले ती हाँगाहरू एल बरीत दवेताको
म न्दरको सरुिक्षत कोठाको िभ ामा थपुारे। तब ितनीहरूले ती हाँगामा आगो लगाए
अिन कोठामा भएका मािनसहरूलाई जलाई िदए। यसरी शकेमको िकल्ला निजक
ब े ायः 1,000 परुूष अिन ीहरूको मतृ्य ु भयो।

अबीमलेकेको मतृ्य ु
50 त्यसपिछ अबीमलेके अिन उसका मािनसहरू तबेसे शहर ितर गए।

अबीमलेके अिन उसका मािनसहरूले त्यो शहरलाई अिधकारमा लए। 51 तर
शहरिभ एउटा सदुढृ िकल्ला िथयो। त्यस शहरका सबै अगवुाहरू, अन्य
परुूष अिन ीहरू त्यस िकल्लाितर दगरेु। जब मािनसहरू िकल्ला िभ िथए
ितनीहरूले पिछ बाट ढोकाबन्द ग रिदए। तब ितनीहरू िकल्लाको छतमा चढ।े
52अबीमलेके अिन उसका मािनसहरू आक्वमण गनर् िकल्लामा आए। अबीमलेके
िकल्लाको ढोका सम्म गए। ितनीले िकल्लालाई जलाउन चाहन्थ।े 53 तर,
अब अबीमलेके िकल्लाको ढोकामा उिभएका िथए, छतमा भएकी एउटी ीले
उसको िशरमािथ एउटा जाँतो झा रिदइन।् त्यो जाँतोले अबीमलेकेको टाउको
िकच्चाइिदईन। 54 अबीमलेकेले तरुन्तै आफ्ना हितयार बोक्ने सवेकलाई भन,े
“तरेो तरवार िनकाल अिन मलाई मार। तैंले मलाई मारेको म चाहन्छु िकनिक,
‘अबीमलेकेलाई एउटी ीले मा रन ् भनरे।’ ” मािनसहरूले भन्लान। यसथर् त्यो
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सवेकले अबीमलेकेलाई आफ्नो तरवारले रोिपिदयो, अिन अबीमलेकेको मतृ्य ु
भयो। 55 इ ाएलका मािनसहरूले अबीमलेकेको मतृ्य ुभएको दखे।े यसथर् ितनीहरू
सबै घर फिकर् ए।

56 त्यस कार उसले गरेका समस्त द ु कमर्को िन म्त परमे रले
अबीमलेकेलाई दण्ड िदन ु भयो। अबीमलेकेले आफ्ना स री जना दाज्य-ू
भाइहरूलाई मारेर आफ्नो िपताको िवरू मा पाप गरे। 57 परमे रले शकेमका
मािनसहरूलाई पिन ितनीहरूले गरेका नरा ा कुराहरूका िन म्त दण्ड िदनभुयो।
यसथर् योतामले भनकेा कुराहरू सत्य भए। (योताम यरूब्बालका कान्छा छोरा िथए।
यरूब्बाल िगदोन िथए।)

10
न्यायकतार् तोला

1 अबीमलेकेको मतृ्य ु पिछ इ ाएलका मािनसहरूलाई बचाउनँका िन म्त
परम भलुे अक न्यायक ार्लाई पठाउन ु भयो। त्यो मािनसको नाउँ तोला िथयो।
तोला, पआू नाउँ गरेका मािनसका छोरा िथए। पआू दोदो नाउकँा मािनसका छोरा
िथए। तोला इस्साकारका कुल समहूका िथए। तोला शमीर शहरमा बस्थ।े शमीर
शहर ए मैको पहाडी दशेमा िथयो। 2 तोला तईेस वषर्सम्म इ ाएलका मािनसहरूका
िन म्त न्यायक ार् भए। तब तोलाको मतृ्य ु भयो अिन शमीर शहरमा ितनलाई दफन
ग रयो।

न्यायक ार् याईर
3 तोलाको मतृ्य ु भएपिछ परमे र ारा अक न्यायक ार्लाई पठाइए। त्यस

मािनसको नाउँ याईर िथयो। याईर िगलादको इलाकामा बस्थ।े याईर बाईस वषर्सम्म
इ ाएलका मािनसहरूको न्यायक ार् भए। 4 याईरका तीस जना छोराहरू िथए।
ती तीस जना छोराहरू तीसवटा गधामा चढ्थ।े ती तीस छोराहरूले िगलादका
इलाकाका तीसवटा शहरलाई िनयन् णमा राखकेा िथए। ती शहरहरूलाई आजको
िदनसम्म याईरका शहरहरू भिनन्छन।् 5 याईरको मतृ्य ु भयो अिन ितनी कामोन
शहरमा गािडए।

अम्मोनीहरू इ ाएल िवरू य ु गछर्न ्
6 फे र इ ाएलका मािनसहरूले परम भिुसत ितनीहरूको करार भङ्ग

गरेका िथए। ितमीहरूले झटूा बालदवेता अिन अश्तोरेत को पजूा गनर् थाल।े
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ितनीहरूले अरामका मािनसहरूका दवेताहरू, सीजोनका मािनसहरूका दवेताहरू,
मोआबका मािनसहरूका दवेताहरू, अम्मोनका मािनसहरूका दवेताहरू अिन
प लश्ती मािनसहरूका दवेताहरूको पिन पजूा गनर् थाल।े इ ाएलका मािनसहरूले
परम भलुाई छाडे र उहाँको सवेा गनर् बन्द गरे।

7 यसथर् परम भु इ ाएलका मािनसहरू ित क्वोिधत हुनभुयो। परम भलुे
प लश्ती अिन अम्मोनी मािनसहरू ारा ितनीहरूलाई परािजत पानर् िदनभुयो।
8 त्यसवैषर् यदर्न नदीको पवूर्तफर् िगलादको इलाकामा ब े इ ाएलका मािनसहरूलाई
ती मािनसहरूले न गरे। त्यो, यो भिूम िथयो जहाँ एमोरी मािनसहरू बस्दथ।े
इ ाएलका ती मािनसहरूले अठार वषर्सम्म दःुख भोग।े 9 अम्मोनी मािनसहरू
त्यसपिछ यदर्न नदी पा र गए। ितनीहरू यहूदा, िबन्यामीन अिन ए मैका
मािनसहरूिसत य ु गनर् गए। अम्मोनी मािनसहरूले इ ाएलका मािनसहरू मािथ
अनके क हरू ल्याए।

10 यसथर् इ ाएलका मािनसहरूले सहायताको िन म्त परम भसुगं िवलाप गरे।
ितनीहरूले भन,े “हे परमे र हामीले तपाईंको िवरू पाप गरेका छौं। हामीले
आफ्ना परमे रलाई त्याग गय अिन झटूा दवेता बाललाई पजू्यौ।”

11 परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूलाई उ र िदनभुयो, “जब ितमीहरूलाई
िम दशेका, एमोरी, अम्मोनी अिन प लश्ती मािनसहरूले घात पयुार्ए ितमीहरूले म
कहाँ िवलाप गय । मलैे ितमीहरूलाई यी मािनसहरूबाट बचाएँ। 12 जब सीदोनी,
अमालकेी अिन िम ानी मािनसहरूले ितमीहरूलाई दःुख िदए ितमीहरू म ित रोयौ।
ती मािनसहरूबाट पिन मलैे ितमीहरूलाई बचाएँ। 13 तर ितमीहरूले मलाई त्यागरे
अन्य दवेताहरू पजू्न थाल्यौ। यसथर् फे र ितमीहरूलाई बचाउनँ म अस्वीकार गछुर्।
14 ितमीहरू अन्य दवेताहरूको पजूा गनर् मन पराउँछौ यसथर् जाऊ, सहायताका
िन म्त ितनीहरूलाई पकुार। जब ितमीहरू िवपदमा पछ ती दवेताहरूलाई नै
ितमीहरूको रक्षा गनर् दऊे।”

15 तर इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुाई भन,े “हामीले पाप गरेका छौं।
तपाईं हामी ित जे गनर् चाहनहुुन्छ त्यही गन ुर् होस।् तर कृपया हामीलाई आज
बचाउनँहुोस।्” 16 तब इ ाएलका मािनसहरूले अरू दवेताहरूलाई फ्याँिक िदए।
ितनीहरूले फे र परम भकुो आराधना गनर् शरुू गरे। यसरी जब उहाँले ितनीहरूले
यातना भोगकेो दे ु भयो ितनीहरू ित परम भु दःुखीत हुनभुयो।

िय ह मखुको रूपमा चिुनए
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17 अम्मोनी मािनसहरू य ु का िन म्त एकि त भए। ितनीहरूको छाउनी
िगलादको इलाकामा िथयो। इ ाएलका मािनसहरू एकि त भए। ितनीहरूको
छाउनी िमस्पा शहरमा िथयो। 18 िगलादको इलाकामा ब े मािनसहरूका
अगवुाहरूले भन,े “जो कसलैे हामीलाई अम्मोनी मािनसहरू मािथ आक्वमण गनर्
अगवुाई गछर् उही िगलादमा ब े सबै मािनसहरूको अगवुा हुनछे।”

11
1 िय ह िगलादका कुल समहूका िथए। ितनी एक श शाली सिैनक िथए।

तर िय ह वशे्याका छोरा िथए। ितनका िपता िगलाद नाउँ गरेका मािनस िथए।
2 िगलादकी प ीका धरैे छोराहरू िथए। जब ती छोराहरू हुिकर् ए ितनीहरूले िय लाई
मन पराएनन।् ती छोराहरूले िय हलाई उसको िनवास शहर छोडन वाध्य तलु्याए।
ितनीहरूले उसलाई भन,े “तैंले हा ा िपताको कुनै पिन सम्पि पाउने छैनस।्
त ँ अक ीको छोरो होस।्” 3 यसथर् िय ह आफ्ना भाइहरूको कारणले टाढा
गए। ितनी तोबको दशेमा बस।े तोबको दशेमा केही असभ्य मािनसहरूले िय हको
अनसुरण गनर् थाल।े

4 केही समयपिछ अम्मोनी मािनसहरूले इ ाएलका मािनसहरूको िवरू लडाँईं
गरे। 5 अम्मोनी मािनसहरू इ ाएलको िवरू लिडरहकेा िथए यसथर् िगलादका
बढूा- धानहरू िय ह कहाँ गए। िय ह तोबको दशे त्यागरे िगलादमा फकर आएको
ितनीहरू चाहन्थ।े

6 बढूा- धानहरूले िय हलाई भन,े “आऊ, अिन हा ो अगवुा बन जसमा िक
हामी अम्मोनी मािनसहरूको िवरू लड्न सकौं।”

7तर िय हले िगलाद दशेका ती बढूा- धानहरूलाई भन,े “ितमीहरूले मलाई मरेा
िपताको घर छाड्न वाध्य तलु्यायौ। ितमीहरूले मलाई घणृा गछ । यसथर् अिहले
ितमीहरूलाई िवपद परेको बलेा मकहाँ िकन आएका?”

8 िगलादका बढूा- धानहरूले िय हलाई भन,े “यसो होइन तर अिहले हामीहरू
तपाईंितर फिकर् एका छौं, अब हामीिसत िमलरे अम्मोनी मािनसहरूको िवरू य ु
गन ुर्होस ्भिन तपाईंलाई सोध्न आएका हौं। िगलादमा ब े सबै मािनसहरूको तपाईं
सनेापित हुनहुुनछे।”

9तब िय ाहले िगलादका अगवुाहरूलाई भन,े “यिद ितमीहरू म िगलादमा फकर
आएको अिन अम्मोनी मािनसहरूको िवरू लडकेो चाहन्छौ भने ठीक छ। तर यिद
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िवजय ा गनर् परम भलुे मलाई सहायता गन ुर् भयो भने म ितमीहरूको नयाँ मखु
हुनछुे”

10 िगलादका अगवुाहरूले िय हलाई भन,े “हामीले भनकेा हरेक कुरा
परम भलुे सनु्दै हुनहुुन्छ। अिन हामी शपथ खाएर भन्छौं िक ितमीले हामीलाई
गन ुर् भनकेा सबै कुरा गनछौं।”

11 यसथर् िय ह िगलादका अगवुाहरू साथ गए। ती मािनसहरूले िय हलाई
आफ्ना मखु अिन आफ्ना सनेापित बनाए। िय हले िमस्पा शहरमा परम भकुो
समक्ष आफ्ना सबै भाकलहरू दोहोयार्ए।

अम्मोनका राजालाई िय हको सन्दशे
12 िय हले अम्मोनी राजाकहाँ दतूहरू पठाए। ती दतूहरूले राजालाई यो सन्दशे

िदएः “अम्मोनी अिन इ ाएलका मािनसहरू माझ के समस्या छ? ितमीहरू िकन
हा ो दशेमा लडई गनर् आएका छौ?”

13अम्मोनी मािनसहरूका राजाले िय हका दतूहरूलाई भन,े “हामी इ ाएलको
िवरू लिडरहकेा छौ िकनभने जब इ ाएलका मािनसहरू िम दशेबाट आए
ितनीहरूले हा ो सीमाना लए। ितनीहरूले अन न नदी र यब्बोक नदीको बीचको
हा ो भिूम यदर्न नदी सम्म लए। इ ाएली मािनसहरूलाई हा ो भिूम हामीलाई
शा न्तिसत फकार्इिदन ु भिनिदन ु होस।्”

14 यसथर् िय हका दतूहरूले यो सन्दशे िय ह कहाँ ल्याए। तब िय हले
दतूहरूलाई फे र अम्मोनी मािनसहरू कहाँ पठाए। 15 ितनीहरूले यो सन्दशे लगःे

“िय हले भनकेो कुरा यो होः इ ाएलले मोआबका मािनसहरूको भिूम
वा अम्मोनका मािनसहरूको भिूम लएन। 16 जब इ ाएलका मािनसहरू
िम दशेको भिूम बािहर िनस्के, इ ाएलका मािनसहरू मरूभिूम ितर गए।
इ ाएलका मािनसहरू लाल समु मा गए। त्यसपिछ ितनीहरू कादशे गए।
17 इ ाएलका मािनसहरूले एदोमका राजाकहाँ दतूहरू पठाए। दतूहरूले एक
सिुवधाको याचना गरे। ितनीहरूले भन,े ‘इ ाएलका मािनसहरूलाई तपाईंको
दशे भएर पार हुन िदनहुोस।्’ तर एदोमका राजाले हामीलाई ितनीहरूको भिूम
भएर जान िदएनन।् हामीले यस्तै सन्दशे मोआबका राजा कहाँ पिन पठायौं।
तर मोआबका राजाले पिन हामीलाई उसको भिूम भएर जान िदएनन।् यसथर्
इ ाएलका मािनसहरू कादशेमानै बस।े
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18 “त्यसपिछ इ ाएलका मािनसहरू मरूभिूम अिन एदोम र मोआब दशेका
िकनार व रप र भएर गए। इ ाएलका मािनसहरूले मोआब दशेको पवूर्तितर
या ा गरे। ितनीहरूले अन न नदीको अक तफर् छाउनी बनाए। ितनीहरूले
मोआब दशेको सीमाना पार गरेनन।् (अन न नदी मोआबदशेको सीमाना िथयो)।

19 “त्यसपिछ इ ाएलका मािनसहरूले एमोरी मािनसहरूका राजा सीहोन
कहाँ दतूहरू पठाए। सीहोन हशे्बोन शहरका राजा िथए। दतूहरूले सीहोनिसत
याचना गरे, ‘इ ाएलका मािनसहरूलाई तपाईंको दशेबाट पार हुन िदनहुोस।्
हामी हा ो भिूममा जान चाहन्छौं।’ 20 तर एमोरी मािनसहरूका राजा,
सीहोनले इ ाएलका मािनसहरूलाई आफ्नो सीमाना पार गनर् िदएनन।् सीहोनले
आफ्ना सबै मािनसहरूलाई भलेा गरे अिन यहसमा छाउनी बनाए। तब
एमोरी मािनसहरूले इ ाएलका मािनसहरूिसत य ु गरे। 21 तर परम भ,ु
इ ाएलका परमे रले इ ाएलका मािनसहरूलाई सीहोन अिन ितनका सनेालाई
परािजत गनर्मा सहायता दान गन ुर्भयो। यसरी एमोरी मािनसहरूको दशे
इ ाएलका मािनसहरूको सम्पि बन्यो। 22 यसरी अमोरी मािनसहरूको दशे
इ ाएली मािनसहरूको भिूम भयो। यस कारले इ ाएलका मािनसहरूले एमोरी
मािनसहरूका समस्त क्षे ा गरे। त्यो क्षे अन न नदीदे ख यब्बोक सम्म अिन
मरूभिूमदे ख यदर्न नदी सम्म फै लएको िथयो।

23 “उहाँ नै परम भ,ु इ ाएलका परमे र हुनहुुन्थ्यो जसले एमोरी
मािनसहरूलाई आफ्ना भिूम छोड्न बाध्य तलु्याउन ु भएको िथयो। अिन
परम भलुे त्यो भिूम इ ाएलका मािनसहरूलाई िदनभुयो। के इ ाएलका
मािनसहरूलाई यो भिूम छाडन लाउन सक्छु भनी ितमी ठान्छौ? 24 िन यनै
त्यो भिूममा ब सक्छौ जो ितमीहरूका कमोश दवेताले ितमीहरूलाई िदएका
िथए। यसथर् हामी त्यो भिूममा ब छेौं जो परम भु हा ा परमे रले हामीलाई
िदन ु भएको छ। 25 के ितमी िसप्पोरका छोरा बालाक भन्दा असल छौ र?
उनी मोआब दशेका राजा िथए। के उसले इ ाएलका मािनसहरूिसत बहस गरे?
के उनी साँच्चै नै इ ाएलका मािनसहरूिसत लड?े 26 इ ाएलका मािनसहरू
हशे्बोन शहर अिन त्यस व रप रका शहरहरूमा 300 वषर् दे ख बसकेाछन।्
इ ाएलका मािनसहरू अरोएर शहर अिन त्यस व रप रका शहरहरूमा 300 वषर्
दे ख बस्दै आएका छन।् इ ाएलका मािनसहरू अन न नदीका तीरमा भएका
सबै शहरहरूमा 300 वषर्दे ख बस्दै आएका छन।् िकन ितमीहरूले यित धरैे
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समय सम्म ती शहरहरूलाई लने कोिशश गरेनौ? 27 इ ाएलका मािनसहरूले
ितमीहरू िवरू केही पाप गरेका छैनन।् तर ितमीहरूले इ ाएलका मािनसहरूको
िवरू अत्यन्त नरा ो काम ग ररहछेौ। साँचो न्यायक ार् परम भलुे िनणर्य गरून ्
इ ाएलका मािनसहरू िक अम्मोनी मािनसहरू सिहछन।्”

28 अम्मोनी मािनसहरूका राजाले िय हको यो सन्दशे सनु्न अस्वीकार गरे।

िय हको भाकल
29 तब परम भकुो आत्मा िय ह मािथ आयो। िय ह िगलाद अिन मनश्शकेा

क्षे बाट पार भए। ितनी िगलादको िमस्पा शहर ितर गए। िगलादको िमस्पा शहरदे ख
िय ह अम्मोनी मािनसहरूका भिूम भएर पार भए।

30 िय हले परमे रसगँ एउटा ितज्ञा गरे। ितनले भन,े “यिद तपाईंले मलाई
अम्मोनी मािनसहरू मािथ परािजत गनर् िदनभुयो भन,े 31 म तपाईंलाई त्यो थम
बस्त ु दान गनछु जनु बस्त ु िवजय ा गरेर म फकको बलेा मरेो घरबाट िनस्कन्छ।
परम भलुाई म त्यो होमब लको रूपमा अपर्ण गनछु।”

32 तब िय ह अम्मोनी मािनसहरूको दशेमा गए। िय ह अम्मोनी मािनसहरूिसत
लड।े परम भलुे ितनलाई ितनीहरूमािथ परािजत गनर्मा सहायता दान गन ुर् भयो।
33 ितनले ितनीहरूलाई अरोएर शहरदे ख िमन्नीत शहरसम्म परािजत गरे। िय हले
बीसवटा शहरहरू कब्जा गरे। त्यसपिछ ितनी अम्मोनी मािनसहरूिसत अबले-
करामीकमा लड।े इ ाएलका मािनसहरूले अम्मोनी मािनसहरूलाई परािजत गरे।
अम्मोनी मािनसहरूको िन म्त एक भयानक परािजत िथयो।

34 िय ह िमस्पा फकर गए। िय ह आफ्ना घर गए अिन उसकी छोरी ितनलाई
भटे्न घरबािहर िनस्की। ितनी खैंजडी बजाउदँै अिन नाच्दै िथईन।् ितनी उसकी
एउटै छोरी िथईन।् िय हले उसलाई अत्यन्तै मे गथ। िय हका अरू छोरा-छोरी
िथएनन।् 35 जब िय हले आफ्नो घरबाट पिहला आफ्नै छोरीलाई िनस्केको दखेे
ितनले आफ्नो अफसोस जनाउन आफ्ना ब हरू च्यात।े जब ितनले भन,े “ह,े
मरेी छोरी! तैंले मलाई शषे पा रस।् तैंले मलाई अित भन्दा अित अफसोसमा
पा रस।् मलैे परम भिुसत एउटा भाकल गरेको िथएँ अिन त्यसलाई म प रवतर्न
गनर् स क्दन!”

36 तब उसकी छोरीले िय हलाई भनी, “बाब,ु तपाईंले परम भिुसत भाकल
गन ुर्भयो। यसथर् तपाईंको भाकल परूा गन ुर्होस।् तपाईंले के गछुर् भन्न ु भएको िथयो
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त्यही गन ुर्होस।् आ खरमा, परम भलुे तपाईंका श हुरू, अम्मोनी मािनसहरूलाई
परािजत गनर्मा सहायता दान गन ुर् भयो।”

37 तब िय हकी छोरीले आफ्ना बाबलुाई भनी, “तर पिहला मरेो िन म्त यो काम
ग रिदन ु होस।् मलाई दइु महीनासम्म एक्लै छािडिदन ु होस।् मलाई पहाड-पवर्तितर
जान िदनहुोस।् म िववाह गन छैन ्अिन नानीहरू जन्माउने छैन, यसथर् मलाई अिन
मरेी साथीहरूलाई जान िदनहुोस ्अिन रून-कराउन िदनहुोस।्”

38 िय हले भन,े “जा अिन त्यसो गर।” िय हले उसलाई दइु महीनाका िन म्त
पठाइिदए। िय हका छोरी अिन उनका साथीहरू पहाड पवर्तमा बस।े ितनीहरू
उसको िन म्त रोए-कराए िकनभने ितनले िववाह गन छैन अिन नानीहरू जन्माउने
छैन।

39 दइु महीनाको अन्तमा िय हकी छोरी आफ्ना िपता कहाँ फक । िय हले
परम भिुसत जे भाकल गरेका िथए सो परूा गरे। िय हको छोरीले किहले पिन
कसिैसत शारी रक सम्बन्ध गरेकी िथइन। यसथर् इ ाएलमा यो एउटा परम्परा
बन्यो। 40 हरेक वषर् इ ाएली ीहरूले िगलादका िय हकी छोरीलाई स्मरण गथ।
इ ाएलका ीहरू हरेक साल चारिदन िय हकी छोरीका िन म्त िवलाप गथ।

12
िय ह अिन ए मै

1 ए मैका कुल समहूका मािनसहरूले ितनीहरूका समस्त सिैनकहरूलाई साथ
बोलाए। त्यसपिछ ितनीहरू नदी पा रको सापोन शहरमा गए। ितनीहरूले िय हलाई
भन,े “ितमीले अम्मोनी मािनसहरूको िवरू य ु गदार् हामीहरूलाई सहायताका
िन म्त िकन बोलाउन ु भएन तपाईंलाई तपाईंको घर सगंै जलाउने छौं।”

2 िय हले ितनीहरूलाई उ र िदए, “अम्मोनी मािनसहरूले हामीलाई अनके
समस्याहरू उत्पन्न गराइरह।े यसथर् म अिन मरेो मािनसहरू ितनीहरूको िवरू
लडकेा हौं। मलैे ितमीहरूलाई बोलाएँ, तर ितमीहरू हामीलाई सहायता गनर् आएनौ।
3 ितमीहरूले हामीलाई सहायता गन छैनौं भनी मलैे दखे।े यसथर् मलैे आफ्नै
जीवनलाई जो खममा पारे। अम्मोनी मािनसहरू िवरू लड्न म नदीपा र गएँ।
परम भलुे मलाई ितनीहरूमािथ परािजत गनर्मा सहयोग दान गन ुर् भयो। अब, आज
ितमीहरू िकन मिसत लड्न आउछौं?”
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4 त्यसपिछ िय हले िगलादका मािनसहरूलाई एक साथ बोलाए। ितनीहरूले
ए मैका कुल समहूका मािनसहरूको िवरू य ु गरे। ितनीहरू ए मैका मािनसहरूको
िवरू लडे िकनभने ती मािनसहरूले िगलादका मािनसहरूको अपमान गरेका
िथए। ितनीहरूले भनकेा िथए, “ितमी िगलादका मािनसहरू केही होइनौ ए मैमा
छोडीएका मािनसहरू मा हौ। ितमीहरूको आफ्नो िनवास भिूमध र छैन।
ितमीहरूको अशं ए मैको हो। अिन ितमीहरूको अशं मनश्शकेो हो।” िगलादका
मािनसहरूले ए मैका मािनसहरूलाई परािजत ग रिदए। 5 िगलादका मािनसहरूले
ती स्थानहरू अिधकारमा लए जहाँबाट मािनसहरू यदर्न नदीपार गछर्न।् ती
ठाउँहरूबाट ए मै दशेितर जान्छ। ए मैमा बाँचकेा जो कोही पिन नदीमा आउँछन ्
उसले भन्छन,् “मलाई पा र तनर् दऊे।” तब िगलादका मािनसहरू उसलाई सोध्छन,्
“के ितमी ए मैका मािनस हौ?” यिद उसले “होइन,” भन्यो भने 6 ितनीहरूले
भन्छन,् “ ‘िशब्बोलते’ शब्द भन।” ए मैका मािनसहरू त्यो शब्द ठीकिसत भन्न
स ै न िथए। ितनीहरूले त्यो शब्द ठीकिसतले भन्न स ै न िथयो। ितनीहरूले
त्यो शब्दको उच्चारण “िसब्बोलते” भनी गथ। यसथर्, यिद त्यस ले
“िसब्बोलते” भनी उच्चारण गरे भने िगलादका मािनसहरू बझु्थे िक उ ए मैका
मािनस हुन।् यसथर् उसलाई ितनीहरूले पार गन स्थानमा मा रिदन्थ।े ितनीहरूले
ए मैका 42,000 मािनसहरूलाई मारे।

7 िय ह छः वषर्सम्म इ ाएली मािनसहरूका न्यायक ार् िथए। त्यसपिछ
िगलादमा िय हको दहेान्त भयो। ितनीहरूले ितनलाई ितनकै िगलादको शहरमा
गािडिदए।

न्यायक ार् इब्सान
8 िय ह पिछ इब्सान नाउकँा मािनस इ ाएलका मािनसहरूका न्यायक ार् िथए।

इब्सान बतेलहेमे शहरका िथए। 9 इब्सानका तीस जना छोराहरू अिन तीस जना
छोरीहरू िथए। ितनले आफ्ना तीसजना छोरीहरूलाई ती मािनसहरूिसत िववाह गनर्
जो ितनका आफन्तहरू होइनन।् अिन ितनले आफ्ना आफन्त नपन तीस जना ीहरू
खोजे अिन ितनका छोराहरूले ती ीहरूलाई िववाह गरे। इब्सान सात वषर्सम्म
इ ाएलका मािनसहरूका न्यायक ार् िथए। 10 तब इब्सानको मतृ्य ु भयो। ितनलाई
बतेलहेमे शहरमा गािडयो।

न्यायक ार् एलोन
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11 इब्सान पिछ एलोन नाउकँा मािनस इ ाएली मािनसहरूका न्यायक ार् भए।
एलोन जबलूनूका कुल समहूका िथए। ितनी दश वषर्सम्म इ ाएलका मािनसहरूका
न्यायक ार् रह।े 12 तब जबलूनूका कुल समहूका एलोनको मतृ्य ु भयो। ितनलाई
जबलूनूको अय्यालोन शहरमा गािडयो।

न्यायक ार् अब्दोन
13 एलोनको मतृ्यपुिछ िहल्ललेका छोरा अब्दोन इ ाएलका मािनसहरूका

न्यायक ार् िथए। अब्दोन िपरातोन शहरका िथए। 14 अब्दोनका चालीस जना
छोराहरू अिन तीस जना नातीहरू िथए। ितनीहरू स री वटा गधामा चढथ।े अब्दोन
आठ वषर्सम्म इ ाएली मािनसहरूका न्यायक ार् रह।े 15 तब िहल्ललेका छोरा
अब्दोनको मतृ्य ु भयो। ितनलाई िपरातोन शहरमा दफन ग रिदए। िपरातोन ए मै
दशेमा छ। यो पहाडी दशेमा छ जहाँ अमालकेी मािनसहरू बस्छन।्

13
िशमशोनको जन्म

1 इ ाएलीहरूले फे र परम भिुसत ितनीहरूको करार भङ्ग गरेका िथए। यसथर्
परम भलुे प लश्तीहरूलाई चालीस वषर्सम्म ितनीहरूमािथ शासन गनर् िदनभुयो।

2 सोरा शहरमा एक मािनस िथए। त्यो मािनसको नाउँ मानोह िथयो। ितनी
दानको कुल समहूका िथए। मानोहकी एकजना प ी िथइन।् तर ितनीहरूको कुनै
नानी ज न्मएका िथएनन।् 3 परम भकुा दतूले मानोहको प ीलाई दशर्न िदनभुयो।
ितनले भन,े “ितमी नानीहरू जन्माउन सक्षम भएकी छैनौ। तर ितमी गभर्वती हुने छौ
अिन एउटा छोरालाई जन्म िदनछेौ। 4 कुनै दाखरस वा अरू कुनै कड िपउने पदाथर्
निपउन।ु कुनै भोजन नगन ुर् जो अशु छ। 5 िकन? िकनभने ितमी गभर्वती छौ अिन
ितमीले छोरा जन्माउनछेौ। जन्मकेो समय दे ख नै उसलाई परम भकुो िन म्त िवशषे
समपर्ण ग रनछे। उ एउटा नािजरी हुनछे। यसकारण ितमीहरूले किहले पिन उसको
कपाल का टिदन ु हुदँनै। उसले इ ाएलका मािनसहरूलाई प लश्ती मािनसहरूको
श बाट बचाउनँ शरुू गनछ।”

6 त्यसपिछ ती ी आफ्ना पितकहाँ गइन ् अिन घटेका कुरा उसलाई भिनन।्
ितनले भनी, “परमे रबाट एउटा म कहाँ आए। ती परमे रको दतू जस्तै
दे खन्थ्यो। उसले मलाई भयभीत तलु्यायो। त्यो कहाँबाट आएको िथयो त्यो मलैे
सोधें। उसले मलाई आफ्नो नाउँ भनने। 7 तर उसले मलाई भन्यो, ‘ितमी गभर्वती छौ
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अिन एउटा छोरा जन्माउने छौ। कुनै दाखरस वा अरू िपउने कडा पदाथर् निपउन।ु
कुनै अशु भोजन नखान।ु िकन? िकनभने त्यो बालकलाई परमे र ित िवशषे
रूपले जन्मदेे ख मतृ्यकुो िदनसम्म नै समपर्ण ग रनछे।’ ”

8 तब मानोहले परमे भलुाई ाथर्ना गरे। ितनले भन,े “परम भु म िबन्ती
गछुर् तपाईंले पठाउनभुएको मािनसलाई फे र हामीकहाँ पठाइ िदनहुोस।् हामी
चाहन्छौ िक अब चाँडै जन्मने छोराको िन म्त हामीले के गन ुर् पन उसले हामीलाई
िसकाऊन।्”

9 मानोहको ाथर्ना परमे रले सनु्नभुयो। परमे रका दतू फे र त्यस ी कहाँ
आए। ितनी एक खतेमा बिसरहकेी िथइन ् अिन ितनका पित मानोह ितनीिसत
िथएनन।् 10 यसथर् त्यस ी आफ्ना पितलाई भन्न दग ु रन,् “त्यो मािनस फे र
आयो! जो यहाँ अिघल्लो िदन म कहाँ आएको िथयो।”

11 मानोह उठे अिन आफ्नी प ीको पीछा गरे। जब ितनी त्यो मािनस भएकहाँ
आए, ितनले भन,े “मरेी प ीिसत कुरा गन मािनस तपाईं नै हुनहुुन्छ?”

स्वगर्दतूले भन,े “म नै हु।ँ”
12 यसथर् मानोहले भन,े “मलाई आशा छ िक तपाईंले जे भन्नभुयो त्यो सत्य

हुनछे। मलाई भन्नहुोस केटोले कस्तो कारको जीवन जीउन ु पछर्। उसले के
गन ुर्पछर्?”

13 परम भकुा दतूले मानोहलाई भन,े “मलैे ित ी प ीलाई भनकेा हरेक कुरा
गन ुर्पछर्। 14 दाखको बोटमा फलकेा कुनै फलपिन उसले खान ु हुदँनै। उसले कुनै
दाखरस वा कड िपउने पदाथर् िपउन ु हुदँनै। उसले कुनै यस्तो भोजन खान ु हुदँनै जनु
अशु छ। मलैे उसलाई गन ुर् भनी आदशे गरेका हरेक कुरा गन ुर्पछर्।”

15 तब मानोहले परम भकुा दतूलाई भन,े “हामी, तपाईं यहाँ एक क्षण ब ु
भएको चाहन्छौं। हामी तपाईंलाई भोजन गराउनका िन म्त एउटा बा ाको पाठो
पकाउन चाहन्छौं।”

16 परम भकुा दतूले मानोहलाई भन,े “मलाई जानबाट ितमीले रोके पिन म
ित ो भोजन लने छैन। तर ितमी केही तयार गनर् चाहन्छौ भने परम भलुाई एक
होमब ल अपर्ण गर।” (मानोहले त्यो वास्तवमा परम भकुा स्वगर्दतू हुन
भनी बझुनेन।्)
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17 तब मानोहले परम भकुो दतूलाई सोध,े “तपाईंको नाउँ के हो? हामी जान्न
चाहन्छौ। जसमा िक तपाईंले भन्न ु भएका कुराहरू जब साँच्चै नै घट्छन ्तब हामी
तपाईंलाई सम्मान गनर् सकौं।”

18 परम भकुा दतूले भन,े “ितमी िकन मरेो नाउँ सोध्छौ? यो यित आ यर्जनक
छ िक ितमी िव ास गनर् स ै नौ।”

19 तब मानोहले एक च ानमा एउटा बा ाको पाठो ब लदान चढाए। उसले
बा ाको ब ल चढाए र अन्न ब ल परम भलुाई अपर्ण गरे जसले आ यर्जनक
कुराहरू गन ुर् हुन्छ। 20 मानोह अिन उसकी प ीले जे भइरहछे त्यो हे ररह।े वदेी
दे ख आगोको ज्वाला आकाश ितर उठदै जाँदा परम भकुा स्वगर्दतू आगोमा मािथ
स्वगर्ितर जानभुयो।

जब मानोह अिन ितनकी प ीले त्यो दखे,े ितनीहरूले आफ्नो अनहुार भ ूइँितर
पारेर िशर झकुाए। 21 मानोहले आ खरमा त्यस परम भकुा स्वगर्दतू िथए
भनी बझु।े परम भकुा स्वगर्दतू फे र मानोहिसत दखेा पन ुर् भएन। 22 मानोहले
आफ्नी प ीलाई भन,े “हामीले परमे रको दशर्न गय ं। यसले गदार् िन यनै हा ो
मतृ्य ु हुनछे।”

23 तर ितनकी प ीले ितनलाई भिनन,् “परम भलुे हामीलाई मानर् चाहनहुुन्न।
यिद परम भलुे हामीलाई मानर् चाहन ु भएको भए हामीले अपर्ण गरेका होमब ल
अिन अन्नब ल उहाँले स्वीकार गन ुर्हुने िथएन। उहाँले यी सबै कुराहरू हामीलाई
दखेाउन ु हुने िथएन। अिन हामीलाई यी कुराहरू उहाँले भन्नहुुने िथएन।”

24 यसरी त्यस ीको एउटा छोरो ज न्मयो। ितनले उसको नाउँ िशमशोन
रा खन।् िशमशोन हुिकर् ए अिन परम भलुे ितनलाई आिशष िदनभुयो। 25 जब
िशमशोन महनहे दान शहरमा बिसरहकेा िथए तब परम भकुो आत्माले िशमशोन
मािथ कायर् गनर् शरुू गय । त्यो शहर सोरा अिन एश्तोल शहरहरूको माझमा पछर्।

14
िशमशोनको िववाह

1 िशमशोन ितम्ना शहर ितर झरे। ितनले त्यहाँ एउटी प लश्ती ीलाई दखे।े
2 जब ितनी फकर घर पगुे उसले उसका बाब ु अिन आमालाई भन,े “मलैे ितम्नामा
एउटी प लश्ती ीलाई दखेें। तपाईंहरूले मरेो िन म्त त्यसलाई ल्याइिदन ु भएको म
चाहन्छु।”
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3 ितनका बाब ु आमाले भन,े “तर िन यनै इ ाएलका कुटुम्बमा एउटी केटी
होली जसलाई तैंले िववाह गनर् सक्छस।् के तैंले प लश्ती मािनसहरूकी कन्यालाई
िववाह गन ुर् पछर्? ती मािनसहरूको खतना भएको छैन।्”

तर िशमशोनले भन,े “मलाई त्यही केटी ल्याई िदनहुोस।् मलैे चाहकेो त्यही
मा हो।” 4 िशमशोनका बाब-ुआमालाई यो थाहा िथएन िक परम भलुे यस्तो
गराउन चाहन ु भएको हो। परम भलुे प लश्ती मािनसहरूको िवरू घटनाहरू
केही घटाउनलाई उपाय ग ररहन ु भएको िथयो। प लश्ती मािनसहरूले त्यस समय
इ ाएलका मािनसहरू मािथ शासन चलाइरहकेा िथए।

5 िशमशोन उसको बाब-ुआमा सगँै तल ितम्नामा गए। ितनीहरू शहर बािहरको
दाखबारीमा आए, त्यस ठाउँमा एउटा जवान िसहं गज्य अिन िशमशोनितर झम् ो।
6 िशमशोनको शरीरमा भयङं्कर श िसत परम भकुो आत्मा आउनभुयो। उसले
आफ्ना खाली हातले िसहंलाई टुक्वा-टुक्वा पा रिदए। यो उसलाई सिजलो लाग्यो।
यो एउटा बा ाको पाठालाई टुक्वा पारे जितकै सिजलो िथयो। तर िशमशोनले जे
गरे त्यो उसले बाब-ुआमालाई भननेन।्

7 यसथर् िशमशोन शहर ितर झरे ती प लश्ती केटीिसत कुरा गरे। ितनले उसलाई
खशुी तलु्याइन।् 8धरैे िदनपिछ त्यस प लश्ती केटीिसत िबवाह गनर् िशमशोन फकर
आए। उनी बाटोमा त्यो मरेको िसहंलाई हनेर् गए। उसले मरेको िसहंको शरीरमा
मौरीका गोला भे ाए। ितनीहरूले केही मह बनाएका िथए। 9 िशमशोनले केही मह
आफ्ना हातले उठाए। ितनी मह खाँदै िहडं।े जब ितनी आफ्ना बाब-ुआमा कहाँ आए
उसले उनीहरूलाई केही मह िदए। उनीहरूले पिन त्यो खाए। तर िशमशोनले आफ्ना
बाब-ुआमालाई त्यो मह मरेको िसहंको शरीरबाट लएको भनी भननेन।्

10 िशमशोनका बाब ु ती प लश्ती केटीलाई हनेर् झरे। दलुहाहरूको दस्तरू अनसुार
भोज िदन ुआवश्यक िथयो। यसथर् िशमशोनले त्यहाँ एउटा भोज िदए। 11जब ितनले
भोज िददंछैन ्भन्ने प लश्ती मािनसहरूले दखेे तब ितनीहरूले ऊनीिसत रहन तीस
जना मािनसहरूलाई पठाए।

12 तब िशमशोनले ती तीस मािनसहरूलाई भन,े “म ितमीहरूलाई एउटा अड्को
थाप्न चाहन्छु। यो भोज सात िदनसम्म रहने छ। त्यो समय िभ उ र पाउने
कोिशश गर। यिद ितमीहरूले अड्कोको उ र त्यो समय िभ िदयौ भने म
ितमीहरूलाई तीसवटा मलमलको कमजे अिन तीस जोर लाउने लगुाहरू िदनछुे।
13 तर ितमीहरूले उ र पाएनौ भने मलाई तीसवटा कमजे अिन तीस जोर लाउने
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लगुाहरू िदनपुछर्।” यसकारण ती तीस जन मािनसहरूले भन,े “ितमीले हामीलाई
अड्को भन, हामी सनु्न चहन्छौं।”

14 िशमशोनले ितनीहरूलाई अड्को सनुाएः

“खानबेाट केही खानकुेरा िनस्क्यो।
बलवानबाट केही ग ु लयो कुरा िनस्कयो।”

ती 30 जना मािनसहरूले तीन िदनसम्म उ र खोज्ने कोिशश गरे तर सकेनन।्
15 चौथो िदन ती मािनसहरू िशमशोनकी प ीकहाँ आए। ितनीहरूले भन,े “के

ितमीले हामीहरूलाई कङ्गल तलु्याउनका िन म्त यहाँ िनमन् णा गरेकी? ितमीले
हा ो िन म्त ित ो पितलाई छलरे त्यो अड्को उ र भन्न लाउनपुछर्। यिद हा ो
िन म्त ितमीले उ र ल्याईनौ भने हामी ितमीलाई अिन ित ा िपताका घरका सबै
मािनसहरूलाई जलाएर मानछौं।”

16 यसथर् िशमशोनकी प ी उसकहाँ गइन ् अिन रून था लन।् ितनले भिनन,्
“ितमीले मलाई घणृा गछ । ितमीले वास्तवमा मलाई मे गदनौ। ितमीले मरेो
मािनसहरूलाई एउटा अड्को भन्यौ अिन ितमीले मलाई त्यसको उ र भन्दनैौ।”
तर िशमशोनले ितनलाई भन,े “मलैे मरेो बाब-ुआमालाई पिन भनकेो छैन। के मलैे
ितमीलाई भन्न?ु”

17 िशमशोनकी प ी भोजको सातौं िदन अथार्त अ न्तम िदनसम्म रोइरिहन।्
यसथर् आ खरमा उसले ितनलाई सातौं िदनमा अड्कोको उ र बताई िदए।
िकनभने उसले ितनलाई िदकदारी बनाईरहकेी िथईन।् त्यसपिछ ितनले आफ्ना
मािनसहरूकहाँ गइन ्अिन ितनीहरूलाई अड्कोको उ र भिनिदइन।्

18 यसरी भोजको सातौं िदनमा सयूर् अस्ताउन ु अिघ ती प लश्ती मािनसहरूले
उ र पाए। ितनीहरू िशमशोन कहाँ आए अिन भन,े

“महभन्दा ग ु लयो के हुन्छ?
िसहंभन्दा ब लयो के हुन्छ?”

तब िशमशोनले ितनीहरूलाई भन,े

“यिद ितमीहरूले मरेो कोरलीलाई नजोतकेो भए
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ितमीहरूले मरेो अड्को समाधान गरेका हुने िथएनौ।”

19 िशमशोन अत्यन्त क्वोिधत भए। परम भकुो आत्मा िवशाल श सिहत
िशमशोन मािथ आउनभुयो। ऊनी अश्कलोन शहर ितर झरे। त्यस शहरमा उसले तीस
जना प लश्ती मािनसहरूलाई मा रिदए। त्यसपिछ ितनले ती मतृ दहेबाट सबै व हरू
अिन सम्पि हरू लए। ितनले ती व हरू फकार्इ ल्याए अिन ती मािनसहरूलाई िदए
जसले उसको अडकूो को उ र िदएका िथए। त्यसपिछ ितनी आफ्ना िपताको घरमा
गए। 20 िशमशोनले उसकी नयाँदलुहीलाई आफू-सगँ लगनेन।् िववाहको लोकन्तलेे
ितनलाई राख।े

15
िशमशोनले प लश्तीहरूका िन म्त िवपद ल्याउछँन ्

1 गहुकँो फसल कटनीको समयमा िशमशोन आफ्नी प ीलाई भटे्न गए। ितनले
आफूिसत भटेी स्वरूप एउटा बा ाको पाठो लग।े ितनले भन,े “म मरेो प ीको
कोठामा जाँदछुै।”

तर उनका बाबलुे िशमशोनलाई िभ जान िदएनन।् 2उनका बाबलुे िशमशोनलाई
भन,े “मलैे सोचें ितमीले उसलाई घणृा गछ । यसथर् मलैे उसलाई िववाहको
लोकन्तसेगं िववाह ग र िदएँ। उसकी कान्छी बिहनी अझ सनु्दरी छे। कान्छी
बिहनीलाई लजैाऊ।”

3 तर िशमशोनले उनलाई भन,े “अब, म साँच्चै नै प लश्ती मािनसहरूमािथ
बद्ला लनछुे अिन यो ित ो दोष हुनछे।”

4 यसथर् िशमशोन बािहर गए अिन तीन सय स्यालहरू पक्व।े ितनले एक पल्टमा
दइु स्यालहरू लए अिन जोड बनाउनका िन म्त ितनीहरूका पचु्छरहरू एकसाथ
बाँिधिदए। त्यसपिछ ितनले त्यके जोड स्यालको पचु्छरको माझमा एउटा-एउटा
राँको बाँिधिदए। 5 िशमशोनले स्यालहरूका पचु्छर माझमा भएका राँकोहरू जलाए।
त्यसपिछ ितनले ती स्यालहरूलाई प लश्ती मािनसहरूका अन्नबाली ितर धपाई
िदए। यस कार ितनले ितनीहरूको खतेमा उि रहकेा बोटहरू अिन ितनीहरूले
काटेका अन्नका थाकहरू डडाइ िदए। ितनले ितनीहरूका दाखका खतेहरू अिन
भ ाक्षका बगैंचाहरू पिन जलाई िदए।

6 प लश्ती मािनसहरूले सोध,े “यो कसले गय ?”
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िशमशोनले ितनीहरूलाई भन,े “िशमशोनले यसो गरे। िकनभने उनको ससरुाले
िशमशोनकी प ीलाई ितनको िववाहको लोकन्तलेाई िदए।” यसथर् प लश्ती
मािनसहरूले िशमशोनकी प ी र उसका बाबलुाई जलाएर मा रिदए।

7 त्यसपिछ िशमशोनले प लश्ती मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूले मलाई यस्तो
नरा ो वहार गय । यसथर् अब म ितमीहरू ित नरा ो वहार गनछु। अब म
ितमीहरू मािथ िवपि ल्याइ िदन्छु। म िवपि ल्याउन सक्नछुे।”

8 तब िशमशोनले प लश्ती मािनसहरू मािथ आक्वमण गरे। ितनीले ितनीहरू
धरैेलाई मारे। अिन ितनी एउटा ओडरमा बस।े यो ओडर त्यो स्थानमा िथयो
जसको नाउँ एतामको च ान भिनन्थ्यो। 9 तब प लश्ती मािनसहरू यहूदाको दशेमा
गए। ितनीहरू लही नामक स्थानको निजक अिडए। ितनीहरूका सनेाले त्यहीं
छाउनी थापे अिन य ु का िन म्त तयारी गरे। 10 यहूदा कुल समहूका मािनसहरूले
ितनीहरूलाई सोध,े “ितमी प लश्ती मािनसहरू िकन हामीिसत लड्न यहाँ आयौ?”

उनीहरूले उ रिदए, “हामी िशमशोनलाई प न आएका हौं। हामी ितनलाई
हा ो कैदी तलु्याउन चाहन्छौं। हामी ितनलाई हा ा मािनसहरू ित ितनले गरेका
कुराहरूका िन म्त दण्ड िदन चाहन्छौं।”

11तब यहूदाका कुल समहूका 3,000 मािनसहरू िशमशोन कहाँ गए। ितनीहरू
एतामको च ान निजकको ओडरमा गए। ितनीहरूले ितनलाई भन,े “ितमीले
हामीहरू ित के गय ? ितमीलाई थाहा छैन िक प लश्ती मािनसहरू हामी मािथ
शासन गछर्न ्भनी?”

िशमशोनले उ र िदए, “ितनीहरूले म ित गरेका कुराहरूका िन म्त म केवल
ितनीहरूलाई दण्ड िदन्छु।”

12 तब ितनीहरूले िशमशोनलाई भन,े “हामी ितमीलाई बाँध्न आएका छौं। हामी
ितमीलाई प लश्ती मािनसहरूलाई िदनछेौं।”

िशमशोनले यहूदाका मािनसहरूलाई भन,े “शपथ खाएर भन िक ितमीहरू स्वयलंे
मलाई घात गन छैनौ भनी।”

13 तब यहूदाका मािनसहरूले भन,े “हामी मान्छौं। हामी ितमीलाई केवल
बाँध्छौं अिन प लश्ती मािनसहरूलाई िदन्छौ। हामी शपथ खान्छौ िक हामी
ितमीलाई मान छैनौं।” यसथर् ितनीहरूले िशमशोनलाई दइुवटा नयाँ डोरीले बाँध।े
ितनीहरूले ितनलाई च ानको ओडर दे ख उभँो लग।े
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14 जब िशमशोन लही भिनने ठाउँमा आए प लश्तीहरू ितनलाई भटेनू आए।
ितनीहरू खशुीले कराउँदै िथए। तब परम भकुो आत्मा भयानक श िसत िशमशोन
मािथ आउँनभुयो। िशमशोनले डोरी च ुडँए। त्यो डोरी जलकेो धागो जस्तै कमजोर
दे खन्थ्यो। ती डोरी ितनका पाखरुाबाट झरे मानौं ितनीहरू प ग्लएका िथए।
15 िशमशोनले एउटा मरेको गधाको बङ्गारा भे ाए। ितनले त्यो बङ्गारा लए
अिन एक हजार प लश्ती मािनसहरूलाई त्यस ारा हत्या ग रिदए।

16 तब िशमशोनले भन;े

“मलैे ितनीहरूलाई गधाको बङ्गाराले
अल्गो रास लगाएँ।

गधाको बङ्गाराले मलै े
1,000 मािनसहरूलाई मा रिदएँ।”

17 जब िशमशोनले बोली सके, ितनले बङ्गारा तल फ्याँके। यसथर् त्यस
स्थानको नाउँ रामतलही रा खयो।

18 िशमशोन अत्यन्त ितखार्ए। यसकारण ितनी परम भिुतर कराए। ितनले भन,े
“म तपाईंको दास हु।ँ तपाईंले मलाई यो महान िवजय दान गन ुर् भयो। कृपया
अब मलाई ितखार्ले मनर् निदनहुोस।् कृपया मलाई ती मािनसहरू ारा कब्जा गनर्
निदनहुोस ्जसको खतना पिन ग रएको छैन।”

19 लहीमाको भइँूमा एक खाल्डो िथयो। परमे रले त्यो खाल्डो िचरेर खो ल
िदनभुयो अिन पानी बािहर िन स्कयो। िशमशोनले त्यो पानी िपए अिन केही स्वस्थ
भए। ितनले फे र बलवान भएको अनभुव गरे। यसथर् ितनले त्यो पानीको मलूको
नाउँ एन-हक्कोरे राख।े यो आजसम्म पिन लही शहरमा छ।

20 यसरी िशमशोन बीस वषर्सम्म इ ाएलका मािनसहरूका न्यायक ार् रह।े त्यो
प लश्ती मािनसहरूको समयमा िथयो।

16
िशमशोन गाजा शहरमा जान्छन ्

1 एकिदन िशमशोन गाजा शहर ितर गए। ितनले त्यहाँ एउटी वशे्यालाई दखे।े
ितनी त्यो रात त्यसिसत ब गए। 2कसलैे गाजाका मािनसहरूलाई भन,े “िशमशोन
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यहाँ आएका छन।्” ितनीहरूले िशमोशोनलाई मानर् चाहन्थ,े यसथर् ितनीहरूले शहर
घरेे। ितनीहरू शहर- ारको निजकमा लकेु अिन रातभ र िशमशोनलाई प खर्रह।े
रातभ र ितनीहरू अत्यन्त चपूचापिसत बस।े ितनीहरूले एका-अकार्लाई भन,े “जब
िबहान हुन्छ हामी िशमशोनलाई मानछौं।”

3 तर िशमशोन त्यस वशे्यािसत आधा रातसम्म मा बस।े िशमशोन आधारातमा
उठे। िशमशोनले शहर- ार अ ाए र ितनले पखार्लबाट दवुै चौकट िनकाल।े
िशमोशनले ढोकाको, दइुवटा स्तम्भहरू अिन ढोका बन्द रा े बारहरू भत्काइ िदए।
िशमशोनले ती वस्तहुरूलाई आफ्ना काँधमा हाले अिन ितनीहरूलाई बोकेर हे ोन
शहर निजकको डाँडको टापमुा लग।े

िशमशोन अिन दलीला
4पिछ, िशमशोन दलीला नाउँ भएकी ीसगँको मेमा फँस।े उनी सोरेक बेंसीकी

िथइन।्
5 प लश्ती मािनसहरूका शासकहरू दलीला कहाँ गए। ितनीहरूले भन,े “हामी

जान्न चाहन्छौं के िचजले िशमशोनलाई यित बलवान तलु्याउछँ। त्यो रहस्य
ितनलाई भन्न लगाऊ र उसलाई छल। तब हामी ितनलाई कसरी प क्वन ुअिन बाँध्न ु
त्यो जान्ने छौं। तब हामी ितनलाई िनयन् ण गनर् समथर् हुनछेौं। यिद ितमीले यसो
ग र िदयौ भने हामी त्यकेले ितमीलाई एघार सय चाँदीका िसक्का गरी िदनछेौं।”

6 यसथर् दलीलाले िशमशोनलाई भिनन,् “ितमी िकन यस्तो बलवान छौ मलाई
भन। कसलैे बाँधरे ितमीलाई असहाय तलु्याउन सक्छ?”

7 िशमशोनले उ र िदए, “कुनै ले मलाई सातवटा ताजा धनकुा नसकेुका
ब लयो ताँदोले बाँध्न ु पथ्य यिद कसलैे त्यित गरे म कुनै अन्य मािनस जस्तै कमजोर
हुनछुे।”

8 तब प लश्ती म ु खयाहरूले सातवटा ताजा, नयाँ ताँदो दलीला कहाँ ल्याइिदए।
दलीलाले िशमशोनलाई ताँदोहरू ारा बाँिध िदइन।् 9 केही मािनसहरू अक कोठामा
लिुकरहकेा िथए। दलीलाले िशमशोनलाई भिनन,् “िशमशोन, प लश्ती मािनसहरूले
ितमीलाई प क्वन्छन।्” तर िशमशोनले सिजलिैसत ती ताँदोहरू चुडँइिदए। ती
ज्वालाको निजक परेको धागो जस्तै टु क्वए। यसकारण ती प लश्ती मािनसहरूले
िशमशोनको श को भदे पाएनन।्

10 तब दलीलाले िशमशोनलाई भिनन,् “ितमीले मलाई ढाँ ौ। ितमीले मलाई
मखूर् पाय । कृपया मलाई साँचो भन, कसलैे ितमीलाई कसरी बाँध्न सक्छ?”
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11 िशमशोनले भन,े “कसलैे मलाई नयाँ डोरीले बाँध्न ु पछर्। ितनीहरूले मलाई
ती डोरीहरूले बाँध्न ु पछर् जसलाई पिहला योग नग रएको हुनपुछर्। यिद कसलैे
त्यो गय भने म अन्य कुनै मािनसजस्तै कमजोर हुनछुे।”

12 यसथर् दलीलाले केही नयाँ डोरीहरू लइन ् अिन िशमशोनलाई बाँिधन।्
कोही मािनसहरू अक कोठामा लिुकरहकेा िथए। तब दलीलाले ितनलाई भिनन,्
“िशमशोन, प लश्ती मािनसहरू ितमीलाई प क्वन आइरहछेन।्” तर ितनले धागो
च ुडँएको जस्तै ती डोरीहरू सिजलै च ुडँए।

13 तब दलीलाले िशमशोनलाई भिनन,् “ितमीले फे र मलाई ढाँ ौ। ितमीले
मलाई मखूर् पाय । अब मलाई भन कसलैे ितमीलाई कसरी बाँध्न सक्छ?”

िशमशोनले भन,े “यिद ितमीले मरेो टाउकोका सातवटा कपालको ल ालाई
ताँनमा बनुरे एउटा काँटाले कस्यौ भने म अन्य कुनै मािनस जस्तै कमजोर हुनछुे।”

पिछ, िशमशोन स ु गए। यसथर् दलीलाले ितनको टाउकोका कपालबाट सात
ल ा बनु्नका िन म्त तानको योग ग रन।् 14 तब दलीलाले पालको कीलाले
तानलाई भइँूमा किसिदइन।् फे र ितनले उसलाई बोलाईन,् “िशमशोन प लश्ती
मािनसहरू ितमीलाई प क्वन आइरहछेन।्” िशमशोनले पालको कीला, र तान
उखे ल िदए।

15 तब दलीलाले िशमशोनलाई भिनन,् “ ‘म ितमीलाई मे गछुर्’ भनी ितमी
कसरी भन्न सक्छौ जब ितमीले म मािथ िव ास नै गदनौ भन?े ित ो भदे मलाई
बताउन ितमी अस्वीकार गछ । ितमीले मलाई मखूर् तलु्याएको यो ते ो पल्ट हो।
ित ो महान श को भदे ितमीले मलाई भनकेा छैनौ।” 16 उसले िशमशोनलाई
िदनहु ँ िदक्दारी बनाईन रिहन।् आफ्नो भदेको बारेमा उसको सोधाइ ारा ितनी यित
थिकत भए िक ितनलाई अब मछुर् जस्तो लाग्न थाल्यो। 17 अन्तमा, िशमशोनले
दलीलालाई सबै कुरा भन।े ितनले भन,े “मलैे किहले पिन मरेो कपाल काटेको
छुइन।ँ म जन्मन ु अिघबाट नै मलाई परमे र ित समपर्ण ग रएको िथयो। यिद
कसलैे मरेो कपाल का टिदए म मरेो श गमुाउनछुे। म अन्य कुनै पिन मािनस
जस्तै कमजोर हुनछुे।”

18 दलीलाले बिुझन ् िक िशमशोनले उसलाई ितनको भदे बताए भनी।
उसले प लश्ती मािनसहरूका शासकहरूलाई एक सन्दशे पठाइन।् उसले भिनन,्
“फे र फक आऊ। िशमशोनले मलाई सबै कुरा भनकेाछन।्” यसथर् प लश्ती
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मािनसहरूका शासकहरू दलीला कहाँ फकर आए। ितनीहरूले चाँिदका िसक्का
ल्याए जो उसलाई िदन्छौं भनी ितनीहरूले वचन िदएका िथए।

19 जब िशमशोन ितनको काखमा प ल्टरहकेा िथए, दलीलाले उनलाई स ु े
तलु्याईन र एउटा मािनसलाई िशमशोनको कपालका सातवटा ल ा काटनलाई िभ
बोलाइन।् यस कार उसले िशमशोनलाई कमजोर तलु्याइन।् िशमशोनको श ले
उसलाई छोड ्यो। 20तब दलीलाले ितनलाई भिनन,् “िशमशोन, प लश्ती मािनसहरू
ितमीलाई प न आइरहछेन।्” ितनी ब्य ूिँझए अिन सोच,े “मलैे अिघ गरे जस्तै
म भाग्ने छु अिन स्वयलंाई म ु तलु्याउनछुे।” तर िशमशोनलाई थाहा भएन िक
परम भलुे ितनलाई त्यागी सक्न ु भएको िथयो।

21 प लश्ती मािनसहरूले िशमशोनलाई पक्व।े ितनीहरूले ितनका आखँा
िनका लिदए अिन ितनलाई गाजा शहरमा लग।े त्यसपिछ उनीहरूले भागरे जान
निदनलाई ितनलाई काँसाका साङ्गलाहरूले बाँिधिदए। ितनीहरूले िशमशोनलाई
झ्यालखानमा हाले अिन जाँतो चलाउन लगाए। 22 तर िशमशोनको कपाल फे र
उ न थाल्यो।

23 प लश्ती मािनसका शासकहरू उत्सव मनाउन एकि त भए। ितनीहरू आफ्ना
दवेता दागोनलाई एउटा महान ब लदान अपर्ण गदछन।् ितनीहरूले भन,े “हा ो
दवेताले हा ो श ु िशमशोनलाई परािजत गनर्मा सहायता गन ुर् भयो।” 24 जब
प लश्ती मािनसहरूले िशमशोनलाई दखे,े ितनीहरूले आफ्नो दवेताको स्तिुत गरे।
ितनीहरूले भन,े

“यो मािनसले हा ा मािनसहरूलाई न गय !
यो मािनसले हा ा धरैे मािनसहरूलाई माय !

तर हा ो दवेताले हा ो श लुाई प क्वन हामीलाई सहायता गन ुर्भयो।”

25 उत्सवमा मािनसहरू आनन्द मनाइरहकेा िथए। यसथर् ितनीहरूले भन,े
“िशमशोनलाई बािहर ल्याऊ। हामी ितनको खल्ली उडउन चाहन्छौं।” यसकारण
ितनीहरूले िशमशोनलाई झ्यालखानबाट ल्याए अिन ितनको खल्ली उडउन लाग।े
ितनीहरूले िशमशोनलाई दागोन दवेताको म न्दरमा खम्बाहरूको माझमा उभ्याए।
26 एकजना सवेकले िशमशोनको हात समातकेो िथयो। िशमशोनले त्यसलाई भन्यो,
“जहाँ यो म न्दरलाई अ ाउने खम्बालाई म छुन सक्छु मलाई त्यहाँ राख। म
त्यसमा अडसेलाग्न चाहन्छु।”
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27 म न्दरमा परुूष अिन ीहरूको भीड िथयो। प लश्ती मािनसका समस्त
शासकहरू त्यहाँ िथए। म न्दरको छतमा ायः तीन हजार परुूष अिन ीहरू
िथए। ितनीहरू हाँस्दै अिन िशमशोनको खल्ली उडउँदै िथए। 28 तब िशमशोनले
परम भिुसत एउटा ाथर्ना गरे। ितनले भन,े “हे सवर्श मान परम भ,ु मलाई याद
गन ुर्होस।् हे परमे र, कृपया अझ एक पल्ट मा मलाई श िदनहुोस।् मरेा दइु
आखँाहरू िनका ल िदने यी प लश्ती मािनसहरूलाई दण्ड िदनका िन म्त मलाई यो
एउटा कुरा गनर् िदनहुोस।्” 29 त्यसपिछ िशमशोनले म न्दर माझका दइु खम्बाहरू
समात।े यी दइु खम्बाहरूले सम्पणूर् म न्दरलाई आड िदएको िथयो। ितनले स्वयलंाई
ती दइु खम्बाहरू माझ दि लो राख।े एउटा खम्बा ितनको दािहने तफर् अक दे े
तफर् िथयो। 30 िशमशोनले भन,े “मलाई पिन यी प लश्तीहरूिसत मनर् िदनहुोस।्”
तब ितनले सकेसम्म जोडले धकेले र त्यो म न्दर त्यहाँ भएका शासकहरू अिन सबै
मािनसहरू मािथ ढल्यो। यस कारले िशमशोन आफू जीिवत हुदँा भन्दा मरणको
बलेा धरैे प लश्ती मािनसहरूलाई मारे।

31 िशमशोनका भाइहरू र ितनका बाबकुा प रवारका सबै मािनसहरू ितनको
मतृदहे लन गए। ितनीहरूले ितनलाई फकार्इ ल्याए अिन ितनका बाबलुको
िचहानमा ितनलाई गाड।े त्यो िचहान सोरा अिन एश्तोल शहर माझमा छ। िशमशोन
बीस वषर्सम्म इ ाएलका मािनसहरूका न्यायक ार् रह।े

17
मीकाका मिूतर्हरू

1 मीका नाउँ गरेका एकजना मािनस िथए जो ए मैको पहाडी दशेमा बस्थ।े
2मीकालेआफ्नी आमालाई भन,े “कसलैे ितमीबाट1,100चाँदीका टु ा चोरेको
ितमीलाई थाहा छ। त्यस िवषयमा ितमीले ाप िदएको मलैे सनु।े त्यो चाँदी मरेोमा
छ। त्यो मलैे लगकेो िथएँ।”

उसकी आमाले भिनन,् “हे मरेो छोरो परम भलुे ितमीलाई आिशष िदऊन।्”
3मीकाले त्यो 1,100चाँदीका टु ा आफ्नी आमालाई फकार्इिदए। तब ितनले

भिनन,् “म यो चाँदी एउटा िवशषे भेंटीको रूपमा परम भलुाई िदनछुे। म यो मरेो
छोरालाई िदनछुे जसमा िक उसले एउटा मिूतर् िनमार्ण गनछ, अिन त्यसलाई चाँदीले
मोडने छ। यसथर् अब छोरा त्यो चाँदी म ितमीलाई फकार्इ िदन्छु।”
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4 तर मीकाले त्यो चाँदी आफ्नी आमालाई फकार्इ िदए। यसथर् ितनले त्यो
चाँदीबाट ायः दइु सय शकेेलका िसक्का* लएर ती चाँदीका कारीगरलाई िदइन।्
चाँदी कारीगरले चाँदीले मोडकेो मिूतर् बनाउन त्यो चाँदी योग गरे। त्यो मिूतर्लाई
मीकाको घरमा रा खयो। 5 मीकाको मिूतर्हरू पजूा गन एउटा म न्दर िथयो। उसले
एउटा एपोद अिन केही घर-मिूतर्हरू बनाए। तब मीकाले आफ्ना एकजना छोरालाई
पजूाहारी बन्न छान।े 6 त्यससमय, इ ाएलका मािनसहरूका राजा िथएनन।् यसथर्
हरेक हरूले त्यही गरे जो उ स्वयलंे सही छ भन्ने ठान्थ्यो।

7 त्यहाँ एक जवान लवेी मािनस िथए। ितनी बतेलहेमे शहर, यहूदाका िथए। ितनी
यहूदाका कुल समहू माझ बस्दै िथए। 8 त्यो जवान मािनसले बतेलहेमे, यहूदा छाड।े
ितनी ब का िन म्त अक स्थानको खोजमा िथए। ितनी या ा गद जाँदा मीकाको घर
आई पगु।े मीकाको घर ए मैको भिूमको पहाडी दशेमा िथयो। 9 मीकाले ितनलाई
सोध,े “तपाईं कहाँबाट आउन ु भएको?”

त्यो जवान मािनसले उ र िदयो।, “म यहूदाको बतेलहेमे शहरको एउटा लवेी
हु।ँ म ब े स्थान खोिज रहछुे।”

10 तब मीकाले ितनलाई भन,े “मिसत ब ु होस।् मरेो बाब ु अिन पजूाहारी
बिनिदन ु होस।् म तपाईंलाई हरेक साल दश चाँदीका िसक्का िदनछुे। म तपाईंलाई
लगुाहरू अिन भोजन पिन िदनछुे।”

त्यो लवेीले त्यही गरे जो मीकाले भन।े 11 जवान लवेी मीका सगँ ब सहमत
भए। त्यो जवान मािनस मीकाका एउटा छोरा जस्तै बन।े 12 मीकाले ितनलाई
आफ्ना पजूाहारी हुनलाई चनु।े यसथर् त्यो जवान मािनस पजूाहारी बने अिन मीकाको
घरमा बस।े 13 अिन मीकाले भन,े “अब म सम्झन्छु िक परम भु म ित भलो
हुनहुुनछे। म यो जान्दछु िकनभने मरेो साथमा मरेा पजूाहारी बन्नका िन म्त लवेी
कुल समहूका मािनसछन।्”

18
दानले लशै शहर कब्जा गछर्न ्

1 त्यस समयमा इ ाएलका मािनसहरूका कुनै राजा िथएनन।् अिन त्यसबलेा
दानका कुल समहू ब े स्थानको खोजमा िथए। ितनीहरूको अझसम्म आफ्नो दशे
* 17:4: “ ”
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िथएन। इ ाएलका अन्य कुल समहूहरूले अिघ नै आफ्ना भिूमहरू ा ग रसकेका
िथए। तर दानका कुल समहूले आफ्नो भिूम अझ लएका िथएनन।्

2 यसथर् दानका कुल समहूले पाँच जना सिैनकहरूलाई केही भिूम खोज्न ु भनी
पठाए। ितनीहरू ब का िन म्त उ म स्थान खोज्न िहडं।े ती पाँच मािनसहरू सोरा
अिन एश्ताओल शहरका िथए। ितनीहरू चिुनए िकनभने ती सबै दानका कुलहरूका
िथए। ितनीहरूलाई भिनयो, “जाऊ केही भिूम खोज।”

ती पाँच मािनसहरू ए मैको पहाडीदशेमा आए। ितनीहरू मीकाको घरमा आई
पगुे अिन रात त्यहाँ िबताए। 3 ती पाँच मािनसहरू जब मीकाको घरको छेउमा आई
पगुे ितनीहरूले जवान लवेी मािनसको स्वर सनु।े ितनीहरूले उसको स्वर िचने यसथर्
ितनीहरू मीकाको घरमा रोिकए। ितनीहरूले त्यो जवान मािनसलाई सोध,े “कसले
ितमीलाई यो स्थानमा ल्याए? ितमी यहाँ के गदछौ? यहाँ ित ो के काम छ?”

4 मीकाले ितनका िन म्त गरेका कुराहरूको िवषयमा त्यो जवान मािनसले
उनीहरूलाई भन।े त्यो जवान ले भन,े “म उनको पजूाहारी हु।ँ” मीकाले
मलाई ज्यालामा लए।

5 यसथर् ितनीहरूले उसलाई भन,े “कृपया हा ो िन म्त परमे रिसत केही
कुराको सोध पछु ग रदऊे। हामी केही जान्न चाहन्छौः के हा ो ब े स्थानको
खोज सफल हुन्छ?”

6 पजूाहारीले ती पाँच मािनसहरूलाई भन,े “हो, शा न्तिसत जाऊ। परम भलुे
ितमीहरूलाई ित ो मागर्मा डोयार्उनँ ु हुनछे।”

7 यसथर् पाँच मािनसहरू िहडं।े ितनीहरू लशे शहरमा आइ पगु।े ितनीहरूले त्यस
शहरमा मािनसहरू सरुिक्षत बसकेा दखे।े ितनीहरूलाई सीदोनका मािनसहरूले शासन
गदर्थ।े हरेक कुरा शान्त अिन चकमन्न िथयो। मािनसहरूिसत हरेक कुरा शस्त
िथयो। अिन ितनीहरूलाई क पयुार्उने कुनै श हुरू छेउमा िथएनन।् ितनीहरू सीदोन
शहर दे ख टाढा बस्थे अिन अरामका मािनसहरूसगँ कुनै सम्झौता िथएन।

8 ती पाँच मािनसहरू सोरा अिन एश्ताओल शहरितर फिकर् गए। ितनीहरूका
आफन्तहरूले सोध,े “ितमीहरूले के बझु्यौ?”

9 ती पाँच मािनसहरूले उ र िदए, “हामीले केही भिूम पायौं, अिन त्यो
अित उ म छ। हामीले ितनीहरूलाई आ मण गन ुर् पछर्। पख नबस!् हामी
जाऊँ अिन त्यो भिूम लऔं। 10 जब ितमीहरू त्यो स्थानमा आउँछौ त्यहाँ शस्त
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भिूम ितमीहरूले दे छेौ। त्यहाँका मािनसहरूले कुनै आ मणको अपके्षा नगरेको
ितमीहरूले दे छेौ। िन यनै परमे रले त्यो भिूम हामीलाई िदन ु भएको छ।”

11 यसथर् दानका कुल समहूबाट छ सय मािनसहरू सोरा अिन एश्ताओल
शहरबाट िहडं।े ितनीहरू य ु को िन म्त तयार िथए। 12 लशे शहर जाने ितनीहरूको
मागर्मा ितनीहरू यहूदा दशेको िकयार्त्यारीम शहरको छेउमा अिडए। त्यहाँ
ितनीहरूले एक छाउनी लगाए। त्यसकैारणले गदार् िकयार्त्यारीमको प ममा भएको
स्थानलाई आज पिन दानको छाउनी भिनन्छ। 13 त्यस स्थानदे ख ती छ सय
मािनसहरू या ा गरेर ए मैका पहाडी दशेितर गए। त्यसपिछ ितनीहरू मीकाको
घरमा आए।

14यसथर् ती पाँच मािनसहरू बोल,े जसले लशे व रप रका स्थानको खोज गरेका
िथए। ितनीहरूले आफ्ना आफन्तहरूलाई भन,े “यी घरहरूमध्ये एउटामा एपोद छ।
अिन त्यहाँ घर-दवेताहरू, एउटा कँुदकेो सा लक अिन एउटा चाँदीको मिूतर् पिन
छन।् ितमीहरू जान्दछौ के गन ुर् पछर्-जाऊ ती लऊे।” 15 यसथर् ितनीहरू मीकाको
घरमा रोिकए जहाँ त्यो जवान लवेी बस्थ।े ितनीहरूले त्यो जवान मािनसलाई ऊ
कस्तो छ भनी सोध।े 16 दानका कुल समहूका छ सय मािनसहरू फाटकको ारमा
उिभएर बस।े ती सबकैा आफ्ना अ हरू िथए अिन य ु का िन म्त तयार िथए।
17-18 ती पाँच जाससूहरू घरिभ पस।े पजूाहारी बािहर फाटक छेउमा ती छ सय
मािनसहरूका साथ उिभए जो य ु का िन म्त तयार िथए। ती मािनसहरूले कँुदकेो
मिूतर्, एपोद र घर का-मिूतर्हरू उठाए। त्यो जवान लवेी पजूाहारीले भन,े “ितमीहरू
के ग ररहछेौ?”

19 ती पाँच मािनसहरूले उ र िदए।, “चपू लाग! एउटा शब्द पिन नबोल।
हामीिसत आऊ। हा ा िपता अिन हा ा पजूाहारी बन। ितमीले चनु्नपुछर्। के
ितमीलाई एउटा को िन म्त मा पजूाहारी हुन ु रा ो छ? वा ितमीलाई इ ाएली
मािनसहरूका एउटा सम्पणूर् कुल समहूको पजूाहारी हुन ु रा ो छ?”

20यस कुराले ती लवेी खशुी भए। यसथर् उसले एपोद, घर-मिूतर्हरू अिन
चाँदीको मिूतर् लए। ितनी दानका कुल समहूका ती मािनसहरूिसत िहडं।े

21 त्यसपिछ दानका कुल समहूका छ सय मािनसहरू त्यो लवेी पजूाहारी सिहत
फिकर् ए अिन मीकाको घर छोडरे िहडं।े ितनीहरूले आफ्ना स-साना नानीहरू,
आफ्ना पशहुरू, अिन आफ्ना सबै चीजहरू ितनीहरूका अिघ राख।े

22 दानका कुल समहूका मािनसहरू त्यस भिूम दे ख केही टाढा सम्म गए।
तर मीकाका निजकमा ब े मािनसहरू एक साथ भलेा भए। तब ितनीहरूले
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दानका मािनसहरूलाई खे थाल,े अिन ितनीहरूलाई पक्व।े 23 मीकािसत भएका
मािनसहरूले दानका मािनसहरूलाई कराउँदै िथए। दानका मािनसहरू फिकर् ए
ितनीहरूले मीकालाई भन,े “के क पय ? ितमीहरू िकन कराइरहकेो छौ?”

24 मीकाले उ र िदए, “ितमी दानका मािनसहरूले मरेा मिूतर्हरू लग्यौ। ती
मिूतर्हरू म आफैं ले बनाएको हो। ितमीहरूले मरेो पजूाहारीलाई पिन लग्यौ। अब
मिसत के र ो र? ‘कसरी ितमीहरूले मलाई के क पय भनरे सोध्छौ?’ ”

25 दानका कुल समहूका मािनसहरूले भन,े “ितमीले हामीिसत बहस नगरेको
रा ो हो, हा ा केही मािनसहरू धरैे रीसाहा छन ् यिद ितमीहरू हामी ित करायौ
भन,े ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई आक्वमण गनर् सक्छन। ितमीहरू अिन ित ा
कुलहरूको हत्या हुन सक्छ।”

26 तब दानका मािनसहरू फक अिन आफ्नो बाटो लाग।े ती मािनसहरू ितनका
िन म्त अित श शाली छन ्भन्नकुेरा मीकाले बझु।े यसथर् ितनी घर फिकर् गए।

27 यसरी मीकाले बनाएका मिूतर्हरू दानका मािनसहरूले लग।े ितनीहरूले
पजूाहारीलाई पिन लगे जो मीकािसत बस्थ।े त्यसपिछ ितनीहरू लशेमा आए।
ितनीहरूले लशेमा ब े मािनसहरूलाई आक्वमण गरे। ती मािनसहरू शा न्तिसत
रहकेा िथए। ितनीहरूले कुनै आक्वमणको अपके्षा गरेका िथएनन।् दानका
मािनसहरूले आफ्ना तरवार ारा ितनीहरूको हत्या ग रिदए। त्यसपिछ ितनीहरूले
शहर जलाइिदए।

28 लशेमा ब े मािनसहरूलाई उ ार गन कोही िथएन। ती मािनसहरूबाट
सहायता ा गनर्का िन म्त पिन ितनीहरू सीदोन शहर दे ख अत्यन्त टाढा बस्थ।े
अिन लशेका मािनसको अरामका मािनसहरूिसत कुनै स न्ध गरेका िथएनन-्यसथर्
ती मािनसहरूले ितनीहरूलाई सहायता गरेनन।् लशे शहर एउटा उपत्यकामा िथयो
जो बतेरहोब शहरको िथयो। दानका मािनसहरूले त्यस स्थानमा एउटा नयाँ शहर
िनमार्ण गरे। अिन त्यो शहर ितनीहरूको घर बन्यो। 29 दानका मािनसहरूले त्यो
शहरलाई नयाँ नाउँ िदए। त्यो शहरलाई लशे भिनन्थ्यो तर ितनीहरूले त्यसको
नाउँ प रवतर्न गरेर दान राख।े ितनीहरूले शहरको नाउँ ितनीहरूका िपता-पखुार्
इ ाएलका एक छोरा दानको नाउमँा राख।े

30 दानको कुल समहूका मािनसहरूले दान शहरमा एउटा मिूतर् बनाए। ितनीहरूले
गशे मका छोरा जोनाथनलाई आफ्ना पजूाहारी बनाए। गशे म मोशाका छोरा िथए।
जोनाथन अिन ितनका छोराहरूले इ ाएली मािनसहरूलाई भिूमबाट कैदमा नलगे
सम्म दानको कुल समहूका पजूाहारीहरू रह।े
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31 दानका मािनसहरूले ितनीहरू स्वयकंा िन म्त मीकाले िनमार्ण गरेको मिूतर्
स्थापन गरे। परम भकुो म न्दर शीलोमा रहकेो समय भ र त्यो मिूतर् दान शहरमा
िथयो।

19
एक लवेी मािनस अिन ितनकी ी सिेवका

1 त्यस समयमा इ ाएलका मािनसहरूका कुनै राजा िथएनन।्
एउटा लवेी िथए जो ए मैको पहाडी दशेको पिछ ल्तर टाढा बस्थ।े त्यस

मािनसको एउटी ी सिेवकाको रूपमा िथइन ्जो ितनको िन म्त प ी तलु्य िथइन।्
ती सिेवका यहूदा दशेको बतेलहेमे शहरकी िथइन।् 2 तर ितनकी सिेवकािसत त्यो
लवेी मािनसको बहस भयो। ितनले उसलाई छोिडिदइन ्अिन यहूदाको बतेलहेमेमा
आफ्ना बाबकुो घरमा फिकर् इन।् उनी त्यहाँ चार मिहनासम्म बिसन।् 3 तर ितनका
पित ितनको पिछ लाग।े ितनी दयापवूर्क उनीिसत बात गनर् चाहन्थे जसमा िक
उनी ितनीकहाँ फकर आउनिेछन।् ितनले आफूिसत आफ्ना सवेक अिन दइुवटा
गधाहरू लग।े त्यो लवेी मािनस ितनका बाबकुो घरमा आए। ितनका बाबलुे त्यो लवेी
मािनसलाई दखेे अिन उसलाई अिभवादन जनाउन बािहर िनस्के। िपता अत्यन्तै
खशुी िथए। 4 त्यस ीका बाबलुे ती लवेी मािनसलाई घरिभ लग।े ती लवेीका
ससरुाले ितनलाई ब आ ह गरे। अिन ती लवेी मािनस तीन िदनसम्म बस।े ितनले
खाए, िपए अिन आफ्ना ससरूाको घरमा सतु।े

5चौथो िदनमा िवहानै ितनीहरू उठे। त्यो लवेी मािनस जानलाई तयार हुदँै िथयो।
तर त्यो जवान ीका बाबलुे आफ्ना जवुाइँलाई भन,े “पिहला केही खाऊ। खाए
पिछ ितमी जान सक्छौ।” 6 यसथर् ती लवेी अिन ितनका ससरुा एक साथ खान
र िपउनका िन म्त बस।े त्यसपिछ त्यो जवान ीका बाबलुे त्यो लवेी मािनसलाई
भन,े “कृपया आज एकरात बस। र आराम स्वयं आनन्द गर। जानका िन म्त आज
बलेकुी घर फकर् ।” यसथर् ती दइु मािनसहरूले एकसाथ खाए। 7 ती लवेी िहडंनलाई
उठे तर ितनका ससरुाले फे र त्यो रात ब भनी कर गरे।

8 तब पाँचौ िदनमा ती लवेी मािनस िबहान िछ ै उठे। ितनी िहडंनलाई तयार
िथए। तर त्यस केटीका िपताले आफ्ना जवुाईंलाई भन,े “पिहला केही भोजन र
िव ाम गर अिन आज बलेकुीसम्म बस।” ितमी खाना खाए पिछ जान सक्छौ।

9 त्यो लवेी मािनस, ितनकी ी सिेवका अिन ितनका सवेक िहडंनलाई उठे।
तर त्यस जवान ीका िपताले भन,े “ ायः रातप र सक्यो। िदन ायः गइ सक्यो।
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यसथर् राती यहीं बस अिन स्वयं आनन्द गर। भो ल िबहान ितमी चाँडै उठ्न सक्छौ
अिन आफ्नो बाटो जान सक्छौ।”

10 तर ती लवेी अझ अक रात ब चाहदँनै िथयो। ितनले आफ्नो दईु गधाहरू
अिन आफ्नी सिेवकालाई लग।े ितनले यबसू (यरूशलमेको अक नाउ)ँ सम्म या ा
गरे। 11 िदन ायः िबितसकेको िथयो। ितनीहरू यबसू शहरको निजकमा िथए।
यसकारण त्यो सिेवकाले आफ्ना मा लक, ती लवेी, मािनसलाई भिनन,् “हामी यो
यबसूी शहरमा बसौं। आजको रात यहाँ बसौं।”

12 तर उनको मा लक, ती लवेी मािनसले भन,े “होइन! हामी यो अनौंठो
शहरिभ जानछैेनौं। ती मािनसहरू इ ाएली मािनसहरू होइनन।् हामी िगबा शहरमा
जानछेौं।” 13लवेी मािनसले भन,े “आऊ हामी िगबा वा रामासम्म पगु्ने चे ा गरौ।
हामी यी शहरहरू मध्ये एउटामा रात िबताउन सक्ने छौं।”

14 यसथर् ती लवेी मािनस अिन ितनका साथका मािनसहरू या ा गद गए। सयूर्
अस्ताउदँै िथयो अिन ितनीहरू िगबा शहर िभ पस।े िगबा त्यो इलाकामा छ जो
िबन्यामीनका कुल समहूको अधीनमा छ। 15 यसथर् ितनीहरू िगबामा बास बस।े
ितनीहरूले त्यो शहरमा रात िबताउने योजना गरे। ितनीहरू त्यो शहरको चोकमा
आए र बस।े तर कसलैे पिन ितनीहरूलाई त्यो रात ब आफ्ना घरमा बोलाएनन।्

16 त्यो साँझ एक व ृ मािनस आफ्नो खतेबाट शहरमा आए। उसको घर ए मैको
पहाडी दशेमा िथयो। तर अिहले ती िगबा शहरमा बस्दै िथए। (िगबाका मािनसहरू
िबन्यामीनका कुल समहूका िथए।) 17 ती व ृ मािनसले शहरको चोकमा ती या ी
लवेी मािनसहरूलाई दखे।े ती व ृ मािनसले सोध,े “ितमीहरू कहाँ गइरहछेौ?
ितमीहरू कहाँबाट आयौ?”

18 त्यो लवेी मािनसले उ र िदयो, “हामी यहूदाको बतेलहेमे शहरबाट या ा गद
आएका हौं। हामी घर गइरहकेा छौं। म ए मैको पहाडी दशे पा र िनकै परको हु।ँ म
यहूदाको बतेलहेमेमा आएको छु। र अिहले घर फकर् दछुै। र कसलैे पिन हामीलाई
रात िबताउने ठाउँ िदएनन।् 19 तर हामीिसत हा ो गधाहरूको लािग चार िदनका
िन म्त पराल र दाना छ। अिन मिसत मरेी सवेीका र मरेो सवेक र आफ्ना िन म्त
रोटी र दाखरस छ।”

20ती व ृ मािनसलेभन,े “मरेो घरमा ब ितमीहरूलाई स्वागत छ। ितमीहरूलाई
चािहएका कुनै पिन कुरा म िदनछुे। शहरको चोकमा राती नबस।्” 21 तब त्यस
व ृ मािनसले त्यो लवेी मािनस र ितनीको साथमा भएका मािनसहरूलाई आफ्नो
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घरमा लग।े उसले गधाहरूलाई खवुाए। ितनीहरूले आफ्ना खु ा धोए। त्यसपिछ
ितनीहरूले केही भोजन खाए अिन िपए।

22 त्यो लवेी मािनस र ितनीिसत भएका मािनसहरू आन न्दत भइरहकेो बलेा
त्यस शहरका केही मािनसहरूले त्यो घरलाई घरेे। ती अत्यन्त नरा ा मािनसहरू
िथए। ितनीहरूले ढोका धकेल्न थाल।े ितनीहरूले त्यो व ृ मािनसलाई कराए त्यो
घर जसको िथयो। ितनीहरूले भन,े “त्यो मािनसलाई बािहर ल्याऊ, जो ित ो घरमा
आएको छ। हामी त्यस िसत सहवास गनर् चाहन्छौं।”

23 त्यो व ृ मािनस बािहर िनस्के अिन ती नरा ा मािनसहरूिसत बात गरे। उसले
भने, “होइन, मरेो िम हरू, यस्तो नरा ा कुराहरू नगर! ती मािनसहरू मरेो घरका
अितिथ हुन। यस्तो भयानक पाप नगर। 24 हरे यहाँ मरेी छोरी छे। उसले किहले
पिन अिघ कसिैसत सहवास गरेकी छैन। म त्यसलाई अब बािहर ितमीहरू कहाँ
ल्याउछुँ। ितमीहरू जसरी चाहन्छौ त्यसलाई उपयोग गनर् सक्छौ। तर यी मािनसको
िवरू यस्तो भयानक पाप नगर।”

25 तर ती नरा ा मािनसहरूले व ृ मािनसको कुरा सनुनेन।् यसथर् त्यस लवेी
मािनसले आफ्नी सिेवकालाई समातरे ती द ु मािनसहरूिसत बािहर पठाइिदए। ती
द ु मािनसहरूले उसलाई घात पयुार्ए अिन रातभ र उसलाई बलात्कार गरे। तब
िबहान उज्यालो भए पिछ ितनीहरूले उसलाई जान िदए। 26 िबहानको उज्यालो
हुदँा त्यो ी घरमा फकर आइन ् जहाँ उसका मा लक बस्दिैथए। त्यो सामनु्नकेो
ढोकामा लिडन।् ती उज्यालो नहुञ्जले त्यहाँ लिडरहीन।्

27 त्यो लवेी मािनस भो लपल्ट िबहानै उठे। ितनी घरजान चाहन्थ।े बािहर
जानलाई ितनले ढोका खोल।े अिन ढोकाको सङ्घारमा एक हात झय । त्यहाँ
ितनकी ी सिेवका िथइन।् ती ढोकामा लिडरहकेी िथइन।् 28 त्यस लवेी ले
उसलाई भन,े “उठ! हामी जाऔं।” तर उसले उ र िदइनन ् ितनी म रसकेकी
िथइन।्

त्यो लवेी मािनसले आफ्नी ी सिेवकालाई गधामा राखे र घरितर िहडं।े 29जब
ितनी आफ्नो घरमा आइपगुे तब ितनले एउटा छुरी लए अिन आफ्नी ी सिेवकाको
मतृ शरीरलाई बा टुक्वा-टुक्वा पारेर काटे। त्यस पिछ ितनले त्यस ीको बा
टुक्वा ती सबै क्षे हरूमा पठाए जहाँ इ ाएलका मािनसहरू बस्थ।े 30 त्यसलाई
दे े हरेकले यसो भन,े “इ ाएलमा अिघ यस्तो किहले भएको िथएन। िम दशेबाट
िनस्केर आएको समयदे ख हामीले यस्तो कुनै कुरा दखेकेा िथएनौं। यस िवषयमा
िवचार गर अिन के गन ुर् पन हामीलाई भन।”
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20
इ ाएल अिन िबन्यामीन माझ य ु

1 यसथर् इ ाएलका समस्त मािनसहरू एक साथ िमल।े ितनीहरू सबै
िमस्पा शहरमा परम भकुा समक्ष उिभन एक साथ आए। इ ाएलका चारै
ितरबाट मािनसहरू आए। िगलादका इ ाएली मािनसहरू समते त्यहाँ िथए।
2 इ ाएलका सम्पणूर् कुल समहूहरूका अगवुाहरू त्यहाँ िथए। ितनीहरूले
परमे रका मािनसहरूको जन सभामा आफ्ना-आफ्ना स्थान हण गरे। ितनीहरूले
त्यस ठाउँमा 4,00,000 सश सिैनकहरू ल्याए। 3 िबन्यामीनका कुल समहूका
मािनसहरूले यो सनुे िक इ ाएलका मािनसहरू िमस्पामा एकसाथ भटे ग ररहछेन।्
इ ाएलका मािनसहरूले भन,े “हामीलाई भन यस्तो भयानक कुरा कसरी घ ो।”

4 यसथर् त्यो हत्या ग रएकी ीका पितले ितनीहरूलाई त्यो घटना भन।े ितनले
भन,े “मरेी ी सिेवका र म िबन्यामीनको इलाकामा िगबा शहरमा आयौं। हामीले
त्यहाँ रात िबतायौं। 5 तर राती िगबा शहरवासीहरू त्यो घरमा आए जहाँ म बसकेो
िथएँ। ितनीहरूले घरलाई घरेे अिन मलाई मानर् चाह।े ितनीहरूले मरेी ी सिेवकालाई
बलात्कार गरे अिन उसको मतृ्य ु भयो। 6 यसथर् मलैे मरेी ी सिेवकालाई लगे अिन
उसको दहेलाई टुक्वा-टुक्वा पारेर काटे। त्यसपिछ मलैे इ ाएलका त्यके कुल
समहूलाई एक एक टु ा पठाएँ। हामीले ा गरेको भिूमहरूमा मलैे बा टुक्वा
पठाएँ। मलैे त्यसो गरे िकनभने िबन्यामीनका मािनसहरूले इ ाएलमा यस्तो भयानक
काण्ड गरे। 7 अब इ ाएलका सबै मािनसहरू, बोल्नहुोस।् हामीले यसबारे के गन ुर्
पन ितमीहरूले िनणर्यदऊे।”

8 तब, सबै मािनसहरू एकै समयमा उठे। ितनीहरूले एकसाथ भन,े “हामी कोही
पिन घर जाने छैनौं। अह,ँ हामीमा एक जना पिन आफ्नो घर फकर् ने छैन। 9 अब
िगबा शहर ित हामी जे गछ त्यो यस्तो छः हामीले ती मािनसहरू ित के गन ुर्
पन हो परमे रले हामीलाई दखेाउन ् भनी िच ा गन छौं। 10 हामी इ ाएलका
सबै कुल समहूका हरेक 100 जनामा 10 हरू चनु्ने छौं। अिन हामी
त्यके 1,000 बाट 100 मािनसहरू चनु्नछेौं। हामी त्यके 10,000 बाट
1,000 मिनसहरू चनु्नछेौं। हामीले चनुकेा ती मािनसहरूले सनेाहरूले जस्तै
आपिूतर् साम ीहरू पाउनछेन।् तब ती मािनसहरू िबन्यामीनको इलाका िगबामा
जानछेन ्र सनेाले इ ाएलका मािनसहरू माझ गरेको त्यो भयानक कायर्का िन म्त
ती मािनसहरूलाई दण्ड िदनछेन।्”
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11 यसथर् इ ाएलका सबै मािनसहरू िगबा शहरमा एकसाथ भलेा भए।
ितनीहरू सबै ितनीहरूले गन कुरामा सहमत भए। 12 इ ाएलका कुल समहूहरूले
िबन्यामीनका कुल समहूका मािनसहरूकहाँ सन्दशे िदएर मािनसहरू पठाए। सन्दशे
यस्तो िथयोः “ितमीहरूका मािनसहरूले गरेको यो भयानक कमर् के हो? 13 िगबाका
ती द ु मािनसहरूलाई हामी भए कहाँ पठाऊ। हामीलाई ती मािनसहरू दऊे हामी
ितनीहरूलाई मानर् सकौं। हामीले इ ाएलका मािनसहरू माझको द ु ता हटाउनै
पछर्।”

तर िबन्यामीनका कुल समहूका मािनसहरूले आफ्ना कुल इ ाएलका अन्य
मािनसहरूका कुरा सनुनेन।् 14 िबन्यामीन कुल समहूका मािनसहरूले आफ्ना
शहरहरू छाडे अिन िगबा शहरमा गए। ितनीहरू िगबामा इ ाएलका अन्य कुल
समहूहरूिसत य ु गनर् गए 15 िबन्यामीन कुल समहूका मािनसहरूले 26,000
सिैनकहरू भलेा गरे। ती सबै सिैनकहरू य ु मा ता लम ा िथए। ितनीहरूिसत
िगबाका 700 िशिक्षत सिैनकहरू पिन िथए 16 त्यसमा दे हेात ारा लडन सकने
700 िशिक्षत सिैनकहरू पिन िथए। ितनीहरू हरेकले अित कुशलतािसत घ ुयँ े ोको
योग गनर् सक्थ।े ितनीहरू सबलैे एउटा कपाललाई पिन नचकु्ने ग र ढुङ्गा हान्न

घ ुयँ े ो योग गनर् सक्थ।े
17 िबन्यामीनका कुल समहूका सिैनकहरू बाहके सबै इ ाएलका कुल

समहूहरूका 4,00,000 सश अिन लडकु सिैनकहरू भलेा भएका िथए। हरेक
सिैनक िशिक्षत सिैनक िथए। 18 इ ाएली मािनसहरू बतेले शहरसम्म गए। बतेलेमा
ितनीहरूले परमे रिसत सोध,े “िबन्यामीनका कुल समहूलाई आक्वमण गन पिहलो
कुल समहू कुन हुने छ?”

परम भलुे उ र िदनभुयो, “यहूदाका कुल समहू पिहला जानछे।”
19 भोलीपल्ट िवहानै इ ाएलका मािनसहरू उठे। ितनीहरूले िगबा शहरको

निजकमा छाउनी हाल।े 20 तब इ ाएली सनेा िबन्यामीन सनेािसत य ु गनर्
गए। इ ाएली सनेाहरू िबन्यामीन सनेाहरूको िवरू िगबा शहरमा तयार भए।
21 िबन्यामीन सनेाहरूले 22,000 इ ाएली सिैनकहरूलाई त्यस िदनको य ु मा
मारे।

22-23 इ ाएलका मािनसहरू परम भकुहाँ गए। ितनीहरू साँझ नभएसम्म रोए।
ितनीहरूले परम भसुगँ सोध,े “हामी फे र िबन्यामीनका मािनसहरूको िवरू य ु
गन ुर्? ती मािनसहरू हा ा आफन्तहरू हुन।्”
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परम भलुे उ र िदनभुयो, “जाऊ, ितनीहरूको िवरू य ु गर।” इ ाएलका
मािनसहरूले एक अकार्लाई उत्साह दान गरे। त्यसपिछ ितनीहरू फे र पिहलो
िदन य ु गरेको जस्तै य ु गनर् गए।

24 तब इ ाएलका सनेाहरू िबन्यामीनका सनेाका निजक आए। यो य ु को दो ो
िदन िथयो। 25 िबन्यामीनका सनेाहरू दो ोिदन इ ाएलका सनेा मािथ आ मण
गनर् िगबा शहरको बािहर आए। यसपल्ट िबन्यामीनका सनेाले इ ाएलका अरू
18,000 सनेाहरू मा रिदए। ती सबै मािनसहरू इ ाएली सनेाका िशिक्षत
सिैनकहरू िथए।

26 त्यसपिछ इ ाएलका सबै मािनसहरू बतेले शहरसम्म गए। त्यस स्थानमा
ितनीहरू बसे अिन परम भु ित रोइ-कराइ गरे। ितनीहरूले िदनभ र साँझ नभएसम्म
केही भोजन गरेनन।् ितनीहरूले परम भलुाई होमब ल अिन मलेब ल पिन अपर्ण
गरे। 27 इ ाएलका मािनसहरूले परम भिुसत एक गरे। (ती िदनहरूमा
परमे रको करारको सन्दकू बतेलेमा िथयो। 28 त्यहाँ परमे रको सवेा गन
पजूाहारी पीनहास िथए। पीनहास एलाजारका छोरा िथए। एलाजार हारूनका छोरा
िथए।) इ ाएलका मािनसहरूलेसोध,े “िबन्यामीनका मािनसहरू हा ा आफन्त हुन।्
हामी ितनीहरूको िवरू य ु गनर् फे र जान?ु िक हामीले य ु गनर् बन्द गन ुर्?”

परम भलुे उ र िदनभुयो, “जाऊ, भो ल ितनीहरूलाई परािजत गनर् म
ितमीहरूलाई सहयोग गनछु।”

29 तब इ ाएलका सनेाले िगबा शहरको व रप र केही मािनसहरूलाई लकु्न
लगाए। 30 इ ाएलका सनेा ते ो िदन िगबा शहरको िवरू लडाँईं गनर् गए।
ितनीहरूले अिघ गरे जस्तै य ु का िन म्त ितनीहरू तयार भए। 31 िबन्यामीनका
सनेाहरू इ ाएलका सनेाहरूको िवरू लड्न िगबा शहर बािहर आए। इ ाएलका
सनेा पिछसरे अिन िबन्यामीनका सनेा ारा ितनीहरू खिेदन थाल।े यस कारले
शहरलाई धरैे पिछ छाड्न िबन्यामीनका सनेा ित छल ग रयो अिन िबन्यामीनका
सनेाहरूले पिहला गरेे जस्तै इ ाएली सनेाहरूको हत्या गनर् शरुू गरे। ितनीहरूले
इ ाएलका ाय तीस जना मािनसहरू मारे। ितनीहरूले केही मािनसहरूलाई खतेमा
मारे अिन केही मािनसहरूलाई बाटोमा मारे। एउटा बाटो बतेले शहरितर गएको िथयो
अिन अक बाटो िगबा शहर ितर गएको िथयो। 32 िबन्यामीनका मािनसहरूले भन,े
“हामी अिघ जस्तै िजत्दै छौं।”

इ ाएलका मािनसहरू भाग्दै िथए, तर त्यो एक छल िथयो। ितनीहरूले
िबन्यामीनका मािनसहरूलाई ितनीहरूका शहरदे ख टाढा बाटोहरूमा लान चाहन्थ।े
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33 यसथर् सबै मािनसहरू भाग।े ितनीहरू बाल तामार नाउकँो स्थानमा रोिकए।
इ ाएलका केही मािनसहरू िगबाको प ममा लिुकरहकेा िथए। ितनीहरू आफू
लकेुका स्थानहरूबाट दगरेु अिन िगबा मािथ आक्वमण गरे। 34 इ ाएलका
10,000 उ म िशक्षा पाएका सिैनकहरूले िगबा मािथ आक्वमण गरे। य ु
घमासान भयो। तर िबन्यामीनका सनेालाई ितनीहरू मािथ कस्तो भयानक घटनूा
घटनूवेाला छ त्यो थाहा िथएन।

35 परम भलुे इ ाएलका सनेाको योग गन ुर् भएर िबन्यामीनका सनेालाई
परािजत ग रिदन ु भयो। त्यसिदन इ ाएलका सनेाले िबन्यामीनका 25,100
सिैनकहरूलाई मा रिदए। ती सबै सिैनकहरूलाई य ु का िन म्त िशिक्षत तलु्याइएको
िथयो। 36 यसथर् िबन्यामीनका मािनसहरूले ितनीहरू परािजत भएको दखे।े

इ ाएलका सनेा पिछहटेका िथए। ितनीहरू पिछहटे िकनभने ितनीहरूले
अचानक-आक्वमण गरेका िथए। ितनीहरूका लकेुका मािनसहरू िगबाको निजक
िथए। 37 ती मािनसहरू, जो लकेुका िथए िगबा शहर ितर लकेुर गए। ितनीहरू
छरप भए अिन शहरमा भएका हरेकलाई आफ्नो तरवार ारा मा रिदए। 38 अब
इ ाएलका मािनसहरूले ती लकेुका मािनसहरूका साथ एक योजना बनाए। जब
ितनीहरूले गीवालाई अिधकार गरे लकेुका मािनसहरूले एउटा धवुाँको िचन्ह
पठाए।

39-41 िबन्यामीनका सनेाले ायः तीसजना इ ाएली सिैनकहरू मारेका िथए।
यसथर् िबन्यामीनका मािनसहरू भन्दै िथए, “हामी अिघ जस्तै िवजय ग ररहछेौं।”
तर त्यसबैलेा शहरबाट धवुाँको ठूलो बादल मािथ उठून थाल्यो। िबन्यामीनका
मािनसहरू घमुरे फिकर् ए अिन त्यो धवूाँ दखे।े सम्पणूर् शहर आगोको ज्वालामा िथयो।
तब इ ाएलका सनेा भाग्न छाड।े ितनीहरू फिकर् ए र लडनू शरुूगरे। िबन्यामीनका
मािनसहरू भयभीत भए। अब ितनीहरूले बझुे ितनीहरू ित कस्तो भयानक कुरा
घटनूछे।

42 यसथर् िबन्यामीनका सनेा इ ाएली सनेा दे ख भाग।े ितनीहरू मरूभिूम
ितर भाग।े तर ितनीहरू लडइँबाट उम्कन सकेनन।् अिन इ ाएलका मािनसहरू
शहरहरूबाट बािहर िनस्के र ितनीहरूलाई मा रिदए। 43 इ ाएलका मािनसहरूले
िबन्यामीनका मािनसहरूलाई घरेामा पारे अिन ितनीहरूलाई खे लाग।े ितनीहरूले
ितनीहरूलाई िव ाम गनर् िदएनन।् ितनीहरूले िगबा पवूर्को इलाकामा ितनीहरूलाई
परस्त गरे। 44यसरी 18,000 साहसी अिन बलवान िबन्यामीन लडकु सिैनकहरू
मा रए।
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45 िबन्यामीनका सनेा फिकर् ए अिन मरूभिूम ितर भाग।े ितनीहरू रम्मोनको
च ान नाउँ गरेको स्थान ितर भाग।े तर इ ाएलीहरूले बाटो ितर िबन्यामीनका
5,000 सिैनकहरूलाई मा रिदए। ितनीहरूले िबन्यामीनका मािनसहरूलाई
खिेदरह।े ितनीहरूले िगदोम नाउँ गरेको स्थानसम्म ितनीहरूलाई खदे।े इ ाएली
सनेाले त्यस स्थानमा अरू 2,000 िबन्यामीनका मािनसहरूलाई पिन मारे।

46 त्यस िदन िबन्यामीन सनेाका 25,000 मािनसहरू मा रए। ती सबै
मािनसहरूले आफ्ना तरवार ारा साहसिसत य ु गरे। 47 तर िबन्यामीनका 600
मािनसहरू मरूभिूम ितर भाग।े ितनीहरू रम्मोनको च ान नामक स्थानमा गए अिन
त्यहाँ चार महीनासम्म रह।े 48 इ ाएलका मािनसहरू िबन्यामीनको दशेमा फकर
गए। ितनीहरूले ितनीहरू गएका हरेक शहरका मािनसहरूलाई मारे। ितनीहरूले
सम्पणूर् पशहुरूलाई पिन मारे। ितनीहरूले आफूले भे ाएसम्मका हरेक वस्त ु न
ग रिदए। ितनीहरू आइपगुकेा हरेक शहरलाई ितनीहरूले जलाइिदए।

21
िबन्यामीनका मािनसहरूका िन म्त प ीहरू ा गन ुर्

1 िमस्पामा इ ाएलका मािनसहरूले एक शपथ खाएका िथए। ितनीहरूको शपथ
यस्तो िथयोः “हामीहरूमा कसलैे पिन आफ्नी छोरीलाई िबन्यामीनका कुल समहूका
कुनै िसत िववाह गनर् िदने छैनौं।”

2 इ ाएलका मािनसहरू बतेले शहरमा गए। ितनीहरू त्यहाँ साँझ नभए सम्म
परमे र समक्ष बस।े ितनीहरू त्यहाँ बस्दा जोडले कराए। 3 ितनीहरूले परमे रलाई
भन,े “परम भु तपाईं इ ाएलका मािनसहरूका परमे र हुनहुुन्छ। हामी मािथ िकन
यस्तो भयानक कुरा घ ो? इ ाएली मािनसहरूको एउटा कुल समहूलाई िकन
लिगयो?”

4 अक िदन िबहानै इ ाएलका मािनसहरूले एक वदेी िनमार्ण गरे। ितनीहरूले
त्यो वदेीमा परमे रका िन म्त होमब ल अिन मलेब ल चढाए। 5 तब इ ाएलका
मािनसहरूले भन,े “के, कुनै कुल समहू यस्ता छन ्जो परम भकुो समक्ष हामीिसत
भटेनू आएनन?्” ितनीहरूले यो गरे िकनभने ितनीहरूले एउटा महा शपथ
खाएका िथए। ितनीहरूले यो ितज्ञा गरेका िथए िक िमस्पा शहरमा जो अन्य कुल
समहूहरू साथ आएनन ्ितनीहरूलाई मा रनछे।

6 तब, इ ाएली मािनसहरूले ितनीहरूका आफन्त, िबन्यामीनका मािनसहरू
ित दःुखीत भए। ितनीहरूले भन,े “आज इ ाएलबाट एक कुलसमहू हटाइएको
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छ। 7 हामीले परम भकुो समक्ष एक भाकल गय ं। हामीले हा ा छोरीहरूलाई
िबन्यामीनका कुनै मािनसिसत िववाह गनर् निदने शपथ खाएको छौं। िबन्यामीनका
मािनसहरूले प ीहरू पाउने छन ्भनी हामी कसरी िन त हुन ्सक्छौं?”

8 तब इ ाएलका मािनसहरूले सोध,े “इ ाएलका कुन कुल समहू यहाँ िमस्पामा
आएन? हामी परम भकुो समक्ष आएका छौं। िन यनै एक कुल यहाँ िथएन।”
तब ितनीहरूले थाहा पाए िक इ ाएलका अन्य मािनसहरूसगँ भटे गनर् याबशे
िगलाद शहरबाट कोही पिन आएन। 9 इ ाएलका मािनसहरूले त्यहाँ को िथयो
अिन को िथएन त्यो हनेर्लाई हरेकको गन्ती गरे। ितनीहरूले थाहा पाए िक याबशे
िगलादको त्यहाँ कोही िथएन। 10 यसथर् इ ाएलका मािनसहरूले याबशे िगलाद
शहर तफर् 12,000 सिैनकहरू पठाए। ितनीहरूले ती सिैनकहरूलाई भन,े “याबशे
िगलादमा जाऊ अिन ितनीहरूको तरवारलाई योग गरी त्यहाँ ब े हरेक , ी
एवं केटाकेटीहरू समतेलाई मार। 11 ितमीहरूले यसो गन ुर्पछर्। ितमीहरूले याबशे
िगलादका हरेक मािनसलाई मान ुर् पछर्। हरेक ी जसले कुनै मािनसको साथ सहवास
गरेकी िछन ् उसलाई पिन मा रदऊे। तर जनु ीले किहले पिन कुनै मािनसिसत
सहवास गरेकी छैन भने उसलाई नमार।” यसथर् ती सिैनकहरूले ती कुराहरू गरे।
12ती 12,000 सिैनकहरूले याबशे िगलाद शहरमा चारसय जवान मिहलाहरूलाई
भे ाए जसले कुनै लोग्ने मािनसिसत किहले पिन सहवास गरेका िथएनन।् ती
सिैनकहरूले ती ीहरूलाई कनानको भिूममा शीलोको छाउनीमा ल्याए।

13 तब इ ाएली मािनसहरूले िबन्यामीनका मािनसहरूलाई एउटा सन्दशे पठाए।
ितनीहरूले िबन्यामीनका मािनसहरूिसत शा न्त स न्धको स्ताव गरे। िबन्यामीनका
मािनसहरू रम्मोनको च ान नामक स्थानमा िथए। 14 यसथर् िबन्यामीनका
मािनसहरू इ ाएलमा फकर आए। इ ाएलका मािनसहरूले ितनीहरूलाई ितनीहरूले
नमारेका याबशे िगलादका ीहरू दान गरे। तर िबन्यामीनका सबै मािनसहरूका
िन म्त पयार् िथएन।

15 इ ाएलका मािनसहरू िबन्यामीनका मािनसहरू ित दःुखीत िथए। ितनीहरू,
ितनीहरू ित दःुखीत भए िकनभने परम भलुे ितनीहरूलाई इ ाएलका अन्य
कुल समहूहरूबाट पथृक पा रिदन ु भएको िथयो। 16 इ ाएलका मािनसहरूका
मखुहरूले भन,े “िबन्यामीनका कुल समहूका ीहरू मा रए। िबन्यामीनका

मािनसहरूका िन म्त, जो अझ जीिवत छन,् हामीले कसरी प ीहरू ा गराइिदन?ु
17 िबन्यामीनका मािनसहरू, जो अझ जीिवतछन,् सन्तानहरू हुनपुछर्, आफ्ना
कुललाई रा यस्तो गन पछर् जस ारा इ ाएलका कुल समहू लोप हुनछैेन। 18 तर
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हामी हा ा छोरीहरूलाई िबन्यामीनका मािनसहरूिसत िववाह गरी िदन स ै नौं।
हामीले यस्तो शपथ खाएको छौंः ‘कुनै मािथ पिन नरा ो घट्ना घट्नछे
जसले िबन्यामीनका कुनै मािनसलाई प ी िदन्छ।’ 19 ितनीहरूले भन,े हरे, शीलोमा
परम भकुो उत्सव केही िदनसम्म चल्नछे।” (शीलो बतेलेको उ रमा छ अिन
बतेले दे ख शकेम जाने बाटोको पवूर्मा छ। तर लबानोन शहरको दिक्षणमा छ।)

20 यसथर् ती बढूा- धानहरूले िबन्यामीनका मािनसहरूलाई त्यो आफ्ना
उपायको बारेमा भन।े ितनीहरूले भन,े “जाऊ अिन दाखबारीहरूमा लकुी बस।
21 उत्सवको बलेा जब शीलोका जवान ीहरू नाचमा सामले हुन आउँछन ् त्यो
समयमा हरे। तब दाखबारीमा जहाँ ितमीहरू लिुकरहकेा छौ, त्यहाँबाट दगरु।
ितमीहरू हरेकले शीलो शहरका एक एकजना जवान ी लऊे। ती जबान ीहरूलाई
िबन्यामीनको दशेमा लजैाऊ अिन ितनीहरूिसत िववाह गर। 22 ती जवान ीहरूका
बाब ु वा दाज्य-ूभाईहरू आएर हामी ित िवरोध जनाए भन।े हामी भन्नछेौ,
‘िबन्यामीनका मािनसहरू ित दयाल ु हुनहुोस।् ितनीहरूलाई ती ीहरूिसत िववाह
गनर् िदनहुोस।् ितनीहरूले ितमीहरूबाट ीहरू लग,े तर ितनीहरूले ितमीहरूको िवरू
य ु गरेनन।् ितनीहरूले ीहरू लग,े यसथर् ितमीहरूले परमे र ितको ित ो शपथ
भङ्ग गरेनौं। ितमीहरूले ितनीहरूलाई िववाह गनर् ीहरू िदनछैेनौ भनी शपथ
खाएका िथयौ। ितमीहरूले िबन्यामीनका मािनसहरूलाई ीहरू िदएनौ, ितनीहरूले

ीहरू ितमीहरूबाट लग।े यसथर् ितमीहरूले ितमीहरूको शपथ भङ्ग गरेनौं।’ ”
23 यसथर् िबन्यामीनका मािनसहरूले जे गरे त्यो यस्तो छ। जब ती जवान ीहरू

नाच्दै िथए तब त्यके मािनसले ती एउटी-एउटी केटीलाई समात।े ितनीहरूले ती
जवान ीहरूलाई लग।े अिन ितनीहरूिसत िववाह गरे। ितनीहरू आफ्ना दशेितर
फिकर् ए। िबन्यामीनका मािनसहरूले त्यो दशेमा फे र शहरहरू िनमार्ण गरे, अिन
ितनीहरू ती शहरहरूमा बस।े 24 तब इ ाएलका मािनसहरू घर फक। ितनीहरू
ितनीहरूका आफ्नै दशे अिन कुल समहूमा फक।

25 ती िदनहरूमा इ ाएलका मािनसहरूका कुनै राजा िथएनन।् यसथर् हरेकले
त्यही गथ जो उसले सही सम्झन्थ्यो।
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