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मलाकीकोपसु्तक
1 एउटा वचन परमे रबाट। यो वचन परम भदुे ख इ ाएललाई हो। परमे रले

मलाकीलाई यो वचन िदन उपयोग गन ुर् भयो।
इ ाएल ित परमे रको मे

2 परम भु भन्नहुुन्छ, “मािनसहरू, म ितमीहरूलाई मे गछुर्।”
तर ितमीहरूले भन्यौ, “तपाईंले हामीलाई मे गन ुर्हुन्छ भनरे कसरी थाहा

पाउनँ?ु”
परम भलुे भन्नभुयो, “एसाव याकूको दाज ू िथयो, िथएन र? तर मलैे याकूवलाई

चनुें। 3 अिन मलैे एसावलाई स्वीकार ग रन।ँ मलैे एसावको पहाडी दशे उजाड
पा रिदएँ। एसावको दशे न पा रएको िथयो अिन अब त्यहाँ जङ्गली स्यालहरू
मा बस्छन।्”

4 यो सम्भव छ िक एदोमका मािनसहरूले भन्न सक्छन,् “ ठकैछ हामी न
भकेा छौं, तर हामी हा ो शहर फे र िनमार्ण गछ ं।”

तर सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “यिद ितनीहरूले ितनीहरूको शहर
पनुःिनर्मार्ण गरे ता पिन म त्यसलाई फे र भत्काई िदनछुे।” यशकैारण मािनसहरूले
एदोमलाई नरा ो दशे भन्छन।् मािनसहरू भन्छन ् िक परम भु ितनीहरूिसत सधैं
ोिधत हुनहुुन्छ।
5 मािनसहरूले यी सबै कुराहरू आखँाले दखेे र भन,े “इ एको िसमाना भन्दा

बािहर पिन परम भु महान हुनहुुन्छ।”

मािनसहरूले परमे रलाई सम्मान गदनन ्
6सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “नानीहरूले ितनीहरूका बाबहुरूलाई आदर

गदर्छन।् सवेकहरूले ितनीहरूको मा लकहरूलाई सम्मान गछर्न।् म ितमीहरूको
बाब ु हु,ँ यसकारण ितमीहरूले मलाई िकन सम्मान गदनौं? म ितमीहरूको मा लक
हु,ँ यसकारण ितमीहरू िकन मलाई सम्मान गदनौ? पजूाहारीहरू ितमीहरूले मरेो
नाउलँाई सम्मान गदनौ।



1:7 ii मलाकी 1:14

“तर ितमीहरू भन्छौ, ‘हामीहरूले के गय ं? जो तपाईंले भन्न ु हुन्छ हामीले
तपाईंको सम्मान गरेनौं।’ ”

7 परम भु भन्नहुुन्छ, “ ‘ितमीहरू मरेो बदेीमा अशु रोटी ल्याउछँौ।’
“तर ितमीहरू भन्छौ, ‘त्यो रोटी कसरी अशु भयो?’ ”
परम भु भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूले मरेो बदेीलाई सम्मान गदनौ। 8 ितमीहरूले

ब लको िन म्त अन्धा पशहुरू ल्याउछँौ त्यसो गन ुर् गल्ती हो। ितमीहरूले ब लको
लागी बीमारी अिन लङ्गडा पशहुरू लएर आउँदछौ, यो गल्ती हो। ितमीहरूले
आफ्ना शासकलाई ती रोगी पशहुरू भटेी चढाउँने चे ा गछ ! के ितनीहरू
ितमीहरूिसत खशुी हुन्छन?् के ितनीहरूले ितमीहरूलाई दया दखेाउछँन?्”
सवर्श मान परम भलुे यी सबै भन्नभुयो।

9 “पजूाहारीहरू, ितमीहरूले परम भसुगँ हा ो असल हुनको िन म्त िबन्ती
गन ुर्पछर्। तर उनले ित ो िबन्ती सनु्ने छैनन ् अिन यी सबै दोष ित ो हुनछे।”
सवर्श मान परम भलुे यो सबै कुराहरू भन्नभुयो।

10 “साँच्चै नै ितमीहरू मध्ये कसलैे म न्दरको ढोकाहरू बन्द गछर् अिन सही
जग्गामा दीयो बाल्छ, तर म ितमीहरूसगँ सन्न हुनछैेन। म ित ो भटेी स्वीकार
गनछैन।” सवर्श मान परम भलुे यी सबै कुराहरू भन्न ु भयो।

11 “सयू दय दे ख सयूार्स्त सम्म मािनसहरूले मरेो सम्मान गछर्न,् ती सबलैे
मरेो िन म्त रा ा-रा ा भटेीहरू ल्याउछँन।् ितनीहरूले मरेो भटेीको रूपमा रा ा धपू
बाल्छन।् िकन? िकनभने मरेो नाउँ ती सम्पणूर् मािनसहरूको िन म्त महत्वपणूर् छ।”
सवर्श मान परम भलुे यी सबै कुराहरू भन्न ु भयो।

12 “तर ितमीहरूले यो दखेाउछँौ िक ितमीहरूले मरेो नाउलँाई सम्मान गरेनौ।
ितमाहरू भन्छौ, परम भकुो टेवल पिव छैन।् 13 अिन ितमीहरू त्यो टेवलबाट
भोजन लन मन पराउँदनैौ ितमीहरूले त्यो खाने कुरा स ुघँ्छौ तर खान अस्वीकार
गछ । ितमीहरू भन्छौ ‘यो रा ो होइन। तर यो साँच्चो हनै।’ तब ितमीहरूले रोगी,
खोरण्डा अिन चोट लागकेा पशहुरू मरेो िन म्त ल्याउछँौ। ितमीहरूले रोगी पशहुरू
मलाई ब लदान िदने चे ा गछ । तर म ती रोगी पशहुरू स्वीकार गिदर्न।ँ 14 कित
मािनसहरूिसत ित ो पशहुरू छन,् जनु उनीहरूले ब लदान स्वरूप चढाउँन सक्छन ्
तर उनीहरूले ती रा ा पशहुरू मलाई चढाउँदनैन।् केही मािनसहरूले रा ो पशहुरू
मकहाँ ल्याउछँन।् ितनीहरूले स्वास्थ पशहुरू ल्याउनँे ितज्ञा गछर्न ् तर ग ु रूपमा
त्यो रा ो स्वास्थ पशलुाई रोगी पशहुरूसगँ साटेर मलाई रोगी पशहुरू चढाउँछन।्
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ितनीहरूमािथ आपद ्आईलाग्नछे। िकनभने म महान राजा हु।ँ ितमीहरूले मलाई
सम्मान गन ुर् पन हो। सारा पथृ्वीका मािनसहरूले मरेो सम्मान गछर्न।्” सवर्श मान
परम भलुे ती सबै कुराहरू भन्नभुयो।

2
पजूाहारीहरूका िन म्त िविधहरू

1“हे पजूाहारीहरू हो, यो िनयम ितमीहरूको िन म्त हो। मरेोकुरा सनु। जे म भन्छु
त्यसमािथ ध्यन दऊे। मरेो सम्मान गर। 2 यिद ितमीहरूले सनु्दनैौ र मरेो नाउलँाई
सम्मान गदनौ भने ितमीहरूलाई खराब हुनछे। ितमीहरूले आशीवार्द िदनछेौ तर
त्यो ापमा प रणत हुनछे। यिद ितमीहरूले मरेो नाउमँा सम्मान गरेनौ भनें म खराब
गनछु।” सवर्श मान परम भलुे यी सबै कुराहरू भन्नभुयो।

3 “हरे, म ितमीहरूको कुललाई दण्ड िदनछुे। पिव िदनहरूमा पजूाहारी
ितमीहरूले मलाई ब लदानहरू चढाउँछौ। ितमीले गोबर अिन मरेको पशकुो िभ ी
भाग लएरआउँछौ अिन फ्याँिक िदन्छौ। तर म त्यो गोबर ित ो मखुमा द लिदनछुे
र ितमी पिन त्यो िसतै फ्याँिकनछेौ। 4 तब ितमीहरूले बझु्छौ मलैे यी आदशे
ितमीहरूलाई िकन िददंछुै? मलैे ितमीहरूलाई यी कुराहरू िकन बताउदँछुै कारण
लवेीहरूिसत मरेो करार च लरहनछे।” सवर्श मान परमे ले यी सबै कुराहरू
भन्नभुयो।

5 परम भलुे भन्नभुयो, “मलैे यो करार लवेीहरूसगं गरें। मलैे उनीहरूलाई
शा न्तपणूर् जीवन िदने ितज्ञा गरें, अिन मलैे िदएँ। लवेीबरूले मरेो सम्मान गरे।
ितनीहरूले मरेो नाउकँो सम्मान गरे। 6लवेीहरूले साँचो िशक्षा िदए। लवेीबरूले झटूो
उपदशेहरू िदएनन।् लवेीहरू ईमान्दार र शा न्त ि य मािनस िथए। लवेीहरूले मरेो
अनशुरण गरे अिन धरैे मािनसहरूलाई अपराध गनर्बाट बचाएँ। 7 पजूाहारीहरूले
परम भकुो िशक्षा जान्न ु पछर्। मािनसहरू पजूाहारीहरूको छेऊमा जाने योग्यको
हुनपुछर् अिन परम भकुो िशक्षा िसकन ु पछर्। पजूाहारीहरू मािनसहरूका िन म्त
परम भकुो समचार-वाहक हुनपुछर्।”

8 परम भलुे भन्नभुयो, “पजूाहारीहरूले मरेो अनशुरण गनर् छोिडिदए।
ितमीहरूले नरा ो कामको िन म्त मािनसहरूलाई िशक्षािदयौ। ितमीहरूले
लवेीहरूसगं गरेको करार भङ्ग गय ।” सवर्श मान परम भलुे यी सबै कुराहरू
भन्नभुयो। 9 “ितमीहरू मलैे भनकेो जस्तो भएनौ! ितमीहरूले हा ो िशक्षा स्वीकार
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गरेनौ। यसकारण म ितमीहरूलाई महत्विहन बनाउछुँ। मािनसहरूले ितमीलाई आदर
गन छैनन।्”

यहूदा इ ाएल ित साँचो भएन
10 हामी सबकैो एउटै िपता हुहुन्छ। उनै परमे कले हामी सबलैाई बनाउनँ ु

भयो। यसकारण मािनसहरूले आफ्नो भाइलाई िकन ठग्छ? उिनहरूले करार
को पालना नगरेको कट गछर्न।् उनीहरूले त्यो करारलाई लाग ु गदनन ् न
त हा ा िपता-पखुार्हरूले परमे रसगं गरे। 11 यहूदाका मािनसहरूले अरू
मािनसहरूलाई ठग।े यरूशलमे अिन इ एलका मािनसहरूले िघनलाग्दा कामहरू
गरे। परमे ले म न्दरलाई मे गन ुर्हुन्छ। तर यहूदाका बािसन्दाले परम भकुो पिव
म न्दरको सम्मान गरेनन।् यहूदाको मािनसहरूले िबदशेी दवेताहरूको पजूा गनर्
थाल।े 12 परम भलुे ती मािनसहरूलाई यहूदाका कुलबाट अलग गन ुर्हुन्छ। ती
मािनसहरूले परम भलुाई भटेी ल्याउनँ सकलान ्तर यसले कुनै सहायता गन छैन।
13 ितमीहरूले रोएर परम भकुो वदेी आसँलुे िभजाउँन सक्छौ, तर परम भलुे
ितमीहरूको भटेी हण गन ुर्हुने छैन। परम भु ती िचजहरूबाट सन्न हुनहुुने छैन
जे ितमीहरूले लएर आउँछौ।

14 ितमीहरू सोध्छौ, “हा ो भटेीहरू परम भलुे िकन स्वीकार गन ुर् भएन?”
िकनभने ितमीहरूले गरेका नरा ा कामहरू परम भलुे दे ु भएको छ, उहाँ
ितमीहरूको िबरू साक्षी हुनहुुन्छ। उहाँले दे भुएको छ, ितमीहरूले आफ्नो
प ीलाई ठगी रहछेौ। ितमीहरूले त्यस ीिसत ितमी जवान हुदँा नै िबवाह गरेको
िथयौ। ऊ ित ो ि यसी िथई। त्यस समय ितमीले बवैािहक करार गय अिन ऊ ित ी
प ी भई। तर ितमीले उसलाई ठग्यौ। 15 परमे र चाहन ु हुन्छ प ीहरू एक शरीर
अिन एक आत्मा हुन।् िकन? जसबाट उसको नानीहरू पिव होस।् यसकारण त्यो
आत्मीय एकताको रक्षा गर। आफ्नी प ीलाई नठग। त्यो ित ी प ी त्यही बलेा
दे ख भई जित बलेा ितमी जवान िथयौ।

16 परम भु इ एलका परमे र भन्नहुुन्छ, “म िबवाह िबच्छेद घणृा गछुर्। म
परुूषहरुको ु र कामहरू घणृा गछुर्। यसकारण अफ्नो आत्मीक एकताको रक्षा गर।
आफ्नो प ीलाई धोका नदऊे।”

न्यायको िबशषे समय
17 ितमीहरूले परमे रलाई िशक्षादे ख िच न्तत बनाएका छौ अिन त्यो झटूो

िशक्षाले परम भलुाई अत्यन्तै क िदएको छ। ितमीहरूले सोच्यौ िक परमे र
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एउटा मािनस जस्तै हो जसले खराब काम गछर्। ितमीहरूले भन्यौ िक परमे ले
उनीहरूलाई रा ो सम्झन ु हुन्छ अिन ितमीहरूले सोच्यौ िक परमे रले नरा ो
कामको लागी दण्ड िदन ु हुदँनै।

3
1सवर्श मान परम भुभन्नहुुन्छ, “हरे, म मरेो समचार-वाहकलाई पठाउँदछुै।

उसले मरेो िन म्त बाटो तयार पनछ। मा लक तपाईं जसको खोिजमा हुनहुुन्छ त्यो
अचानक उसको म न्दरमा आउँनछे। करारको समाचार-वाहक साँच्चै आउँदछै।

2 “कुनपैिन मािनस त्यस समयको िन म्त तयार पनर् सकनछैेन। कुनै पिन मािनस
उहाँको िबरू उिभन सकनछैेन जब उहाँ आउनहुुन्छ। उहाँ त्यो बल्दै गरेको आगो
जस्तो हुनहुुनछे, उहाँ धोवीको साबनु जस्तै हुनहुुन्छ, जसलाई मािनलहरूले लगुा
धनुे काममा लगाउनछेन।् 3 उहाँले लवेी कुलहरूलाई पिव पान ुर् हुनछे। उहाँले
लवेी कुलहरूलाई यस्तो श ु पान ुर्हुन्छ जस्तो आगोले चाँदीलाई श ु पाछर् उहाँले
ितनीहरूलाई श ु सनु र चाँदी जस्तै बनाउनँ ु हुनछे। तब उनीहरूले परम भुकहाँ भटेी
लएर आउँनछेन ्अिन ती कामहरू पनी ठीकसगं गनछन।् 4 त्यसपिछ परम भलुे
यहूदा अिन यरूशलमेको भटेी स्वीकार गन ुर् हुनछे। यो पिहला समयको जस्तै हुनछे।
यो पिहलाको लामो समय जस्तै हुनछे। 5तब म ितमीहरू कहाँ आउँनछुे। तब म ठीक
काम गनछु। म त्यो साक्षी जस्तै हुनछुे जनु मािनसहरू ारा गरेको नरा ो कामको
िन म्त न्यायकतार्हरूले गन गछर्न।् कित मािनसहरूले नरा ो जाद ु गछर्न, कितले
ािभचारी पाप गछर्न, कितले झटूा गवाही िदन्छन,् कितले आफ्नो मजदरूलाई

ठग्छन।् उनीहरू आफैं ले तोकेको रकम िददंनैन।् िवधवुाहरू, टुहुरा-टुहुरीहरूलाई
सहायता गदनन।् मािनसले मरेो सम्मान गदनन।्” सवर्श मान परम भलुे यो सबै
कुराहरू भन्नभुयो।

परमे रलाई लटु्न ु
6 “म परम भु हु ँ अिन म प रवतर्न हुनछैेन। ितमीहरू याकूबका सन्तान हौ,

यसकारण ितमीहरूलाई पणूर्रूपले न ग रयो। 7 तर ितमीहरूले मरेो िनयमहरू
किहल्यै पिन पालन गरेनौ। यहाँ सम्म िक ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले पिन मरेो
अनसुरण गरेनन।् मकहाँ आऊ अिन म ितमीहरूकहाँ आउँनछुे।” सवर्श मान
परम भलुे यी सबै कुराहरू भन्नभुयो।

“ितमीहरू भन्छौ, ‘हामीहरू फे र कसरी फकर् न?ु’
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8 “परम भलुाई लटु्न बन्द गर। मािनसहरूले परमे रको िचजहरू चोन ुर् हुदँनै।
तर ितमीहरूले मरेो भागहरू चोय ।

“ितमीहरू भन्छौ, ‘हामीले तपाईंको के चोय ं?’
“ितमीहरूले मलाई ितमीहरूको चीजको दशांशकप िदनपुन िथयो। ितमीहरूले

मलाई िबशषे भटेी िदनपुन िथयो। तर ितमीहरूले मलाई ती चीजहरू िदएनौ।
9 यस्तै कारले ितमीहरूका सबै दशेले मरेो चीजहरू चोय । ितमीहरू ापमा छौ।”
सवर्श मान परम भलुे यो सबकुैराहरू भन्नभुयो।

10सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “यो परीक्षाको जाँच गर। आफ्नो चीजको
दशांश भाग मलाई दऊे। ती चीजहरू ढुकुटीमा राख। मरेो घरमा खाने कुराहरू
लएर आऊ। यसरी मलाई जाँचरे हरे! यिद ितमीले यो सबै कामहरू गय भने म
ितमीहरूलाई आशीवार्द िदनछुे। ितमीहरूसगं रा ो चीजहरू जस्ताको त्यस्तै हुनछेन ्
जस्तो आकाशबाट पानी पछर्। ितमीहरूले हरेक चीजहरू आवश्य ा भन्दा ज्यादा
पाउनँछेौ। 11 म िकराहरूलाई ित ो फसलहरू न पानर् िदनछैेन। ितमीहरूको सबै
दाखको बोटहरूले फल फलाउँनछे।” सवर्श मान परम भलुे यी सबकुैराहरू
भन्नभुयो।

12“अन्य जाितहरूले पिन ितमीहरूलाई सखुी भन्नछेन।् ितमीहरूको दशे साँच्चै
नै आ यर्जनक दशे हुनछे।” सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ।

न्यायको िबशषे समय
13 परम भु भन्नहुुन्छ, “ितमीले मरेो िबषयमा कुराहरू गय ।”
तर ितमीहरू सोध्छौ, “हामीले तपाईको िबषयमा के कुरा गय ं?”
14 ितमीहरूले भन्यौ, “परम भकुो उपासना गनर् ब्याथर्छ। हामीले ती कामहरू

गय जनु परम भलुे गन ुर् भन्नभुयो, तर हामीले केही पिन पाएनौं। हामीहरू आफ्नो
पापको लािग त्यित नै दःुखीछौं जित शोकमा परेको मािनस दःुखी हुन्छ। यसबाट
केही पिन काम भएन। 15 हामीले सोच्यौ अहकंारी मािनसहरू सखुी हुन्छन।् द ु हरू
सफल हुन्छन।् उनीहरू परमे रको धयैर्को प रक्षा लनको िन म्त नरा ो कामहरू
गछर्न अिन परमे रले उनीहरूलाई दण्ड िदनहुुदँनै।”

16 परमे रका भ हरूले एक-अकार्मा कुरा गरे जनु परमे रले सनु्नभुयो।
उहाँसगं एउटा पसु्तकछजनु पसु्तकमा परमे रका भ हरूको नाउँ छन त्ी उनीहरू
नै हुन ्जसले परमे रको नाउकँो सम्मान गछर्न।्
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17 परम भु भन्नहुुन्छ, “ती मािनसहरू मरेो हुन।् म उनीहरू ित कृपा दशार्उछुँ।
मािनहरूले ती नानीहरूमािथ ज्यादा दया राख्छन ्जसले आज्ञा पालन गछर्न।् यस्तै
कारले म आफ्नो भ हरूमािथ कृपा राख्छु। 18 मािनसहरू मकहाँ फकर आऊ
अिन रा ो र नरा ो कामको बारेमा सम्झ। ितमीहरूले परमशेवरका भ र अन्य
मािनसहरू िबचको अन्तर सम्झ।

4
1“त्यो न्यायको समयआउँदछै। यो दन्केको आगोको भ ी जस्तै हुनछे। ती सबै

अहकंारी मािनसहरूलाई दण्ड िदइनछे। ती सबै पापी मािनसहरू सखु्खा घाँस जस्तै
जल्नछेन।् त्यस समय त्यो आगोमा बल्दै गरेको पराल जस्तै हुनछे जसको कुनै
हाँगा अथवा जरा बाँच्ने छैन।” सवर्श मान परम भलुे यो सबकुैराहरू भन्नभुयो।

2 “तर मरेो िशष्यहरूको िन म्त म धािमर्कताको सयूर् जस्तो चम्कनछुे, अिन
यसले सयूर्को िकरणले जस्तो फूितर् ल्याउछँ। गोठबाट बाछा स्वतन् भएझैं ितमीहरू
स्वतन् अिन खशुी हुनछेौ। 3 त्यस समय ितमीले ती सबै नरा ा मािनसहरूलाई
कुल्चनछेौ। ितनीहरू ित ो पतैाला मिुनको धलुो जस्तै हुनछेन।् म न्यायको समयमा
यो घटनाहरू घटाउनें छु।” सवर्श मान परम भलुे यी सबकुैराहरू भन्नभुयो।

4 “मोशाको ावस्था सम्झ अिन पालन गर। मोशा मरेो दास िथयो। मलैे होरेब
पहाडमा उनीहरूलाई त्यो िनयम पालन गन िविधहरू बनाएँ। त्यो िनयम इ ाएलका
सबै बािसन्दाहरूको िन म्त हो।”

5 परम भलुे भन्नभुयो, “हरे, म अगमव ालाई ितमीहरू कहाँ पठाउँनछुे।
परम भबुाट त्यो महान अिन भयकंर न्यायको पिहला नै आउँनछे। 6 ए लयाले
माता-िपतालाई आफ्नो नानीहरू ल्याउनँमा सहाएता गनछ। यो अवश्य घट्नछे र म
आउँनछुे र सम्पणूर्रूपले ित ो दशेलाई न पानछु।”
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