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उत्पि कोपसु्तक

ससंारको शरुू
1 आरम्भमा परमे रले आकाश र पथृ्वी सिृ गन ुर् भयो। 2 पथृ्वी शनू्य िथयो, पथृ्वीमा केही पिन िथएन। समु लाई अधँ्यारोले ढाकेको िथयो

अिन परमे रको आत्मा पानीमािथ प र मण ग ररहन्थ्यो।
पिहलो िदन— काश

3 तब परमे रले भन्नभुयो, “उज्यालो होस!्” अिन उज्यालो चम्कन थाल्यो। 4 परमे रले उज्यालो दे ु भयो अिन त्यसलाई असल मान्न ु
भयो। तब परमे रले उज्यालो र अधँ्यारोलाई छु ाउन ु भयो। 5 परमे रले उज्यालोलाई “िदन” र अधँ्यारोलाई “रात” नाउँ िदन ु भयो।

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

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

ते ो िदन—सखु्खा भिूम र उि द
9 तब परमे रले भन्नभुयो, “आकाश मिुनको पानी एकै ठाउँमा जम्मा होस,् र त्यहाँ सखु्खा भिूम दे खयोस।्” अिन त्यस्तै भयो। 10 त्यो

सखु्खा भिूमलाई परमे रले “पथृ्वी” नाउँ रा ु भयो। अिन एकै ठाउँमा जम्मा भएको पानीलाई “समु ” नाउँ रा ु भयो। परमे रलाई यस्तो
भएकोमा असल लाग्यो।

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

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

14 तब परमे रले भन्नभुयो, “आकाशमा उज्यालो होस।् यी उज्यालाहरुले िदनहरुबाट रातहरुलाई छुट ्याउनछेन।् यो उज्यालाहरुलाई िवशषे
िचन्हहरुको िन म्त योग ग रनछेन ्र ियनीहरुले सभाहरु किहले हुने बताउनछेन।् अिन ियनीहरुलाई िदनहरु र वषर्हरु बताउनमा योग ग रनछे।
15 यी उज्यालाहरु पथृ्वीमा ज्योित चम्काउनको िन म्त आकाशमा रहनछेन।्” अिन यस्तै भयो।

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

पञु्जहरुले अधँ्यारोबाट उज्यालो छु ाए अिन परमे रलाई यो असल लाग्यो।
19 त्यहाँ साँझ पय र फे र अक िबहान भयो। यो चौथो िदन िथयो।

पाँचौं िदन—माछा र चराहरु
20 तब परमे रले भन्नभुयो, “पानी धरैे-धरैे ाणीहरुले भ रयोस।्” अिन पथृ्वीमािथ आकाशको फैलावटमा चरा चरुुङ्गीहरु उड्न थाल।े

21 यसथर् परमे रले सामिु क ठूला-ठूला ाणीहरु र पानीमा पौिडने िविभन्न कारका जीव जन्तहुरु सिृ गन ुर्भयो। परमे रले आकाशमा उड्ने
जाित-जाितका ाणीहरु सिृ गन ुर्भयो। पथृ्वीमा जलचर र थलचर िविभन्न कारका ाणीहरु परमे रले सिृ गरी हने ुर् भयो र ती सबै असल
लाग्यो।

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

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

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

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

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

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

31 परमे रले आफूले सिृ गरेका त्यके चीजको िनरीक्षण गन ुर् भयो अिन सबै असल लाग्यो।
त्यहाँ साँझ पय र फे र अक िबहान भयो। यो छैटौं िदन िथयो।

2
सातौं िदन—िव ाम

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

मानव जाितको शरुु
4 आकाश र पथृ्वीको इितहास यही हो। परमे रले पथृ्वी र आकाश सिृ गदार् भएका घटनाहरुको कुरा यही नै हो। 5 पथृ्वीमा उि दहरुको

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

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

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

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

पिहलो ी
18 तब फे र परम भु परमे रले भन्नभुयो, “मािनसको लािग एक्लो ब ु रा ो होइन। म उसको लािग एकजना सहयोगी बनाउनछुे जो उ

जस्तै नै हुनछेे।”
19 यसथर् परम भु परमे रले जमीनका सबै पशहुरु र आकाशमा चरा-चरुूङ्गीहरु सिृ गरी ितनीहरुको के के नाउँ राख्दा रहछेन ् भनी

मािनसकहाँ पठाउन ु भयो। अिन मािनसले ितनीहरुलाई जे भने ितनीहरुको त्यही नाउँ र ो। 20 अिन मािनसले पाल्त ू गाई वस्त,ु आकाशमा
उड्ने चरा-चरुुङ्गीहरु र जङ्गली जनावरहरुको नाउँ राख्यो। तर मािनसको िन म्त कुनै सहयोगी साथी पाएन। 21 त्यसपिछ परम भु परमे रले
मािनसलाई गिहरो िनं ामा सतुाउन ु भयो। जब त्यो मािनस गिहरो िनं ामा पय उहाँले एउटा करङ्ग िनकालकेो ठाउँमा मासलुे प ु रिदनभुयो।
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22 त्यस मािनसबाट िनका लएको करङ्गबाट उहाँले एउटी ी मािनस सिृ गरी ितनलाई त्यस मािनस कहाँ ल्याउन ु भयो। 23 तब त्यस मािनसले
भन,े

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

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

24 यसकारण, एकजना मािनसले आफ्नो आमा-बाबलुाई छोडरे आफ्नी प ीिसत सम्बन्ध राख्छ। यसरी दइुजना मािनसहरु एउटै बिनन्छन।्
25 त्यो मािनस र ितनकी प ी नाङ्गै भएता पिन ितनीहरु लाज मान्दनै िथए।

3
पापको शरुु

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

2 त्यस ीले सपर्लाई उ र िदईन,् “होइन! परमे रले त्यसो भन्न ु भएन। हामीले बगैंचामा भएका रुखहरुको फल खान सक्छौं।” 3 तर
परमे रले भन्नभुयो, “ितमीहरुले बगचाको बीचमा भएको रुखको फल खान ु हुदँनै, ितमीहरुले छुन ु पिन हुदँनै, न ितमीहरु मनछौ।”

4 तर सपर्ले ीलाई भन,े “ितमीहरु िन य मन छैनौ। 5 परमे रले पिन जान्न ु हुन्छ जब ितमीहरुले त्यस रुखको फल खान्छौ ितमीहरुको ज्ञान
खो लन्छ अिन ितमीहरु कुन असल कुन खराब जान्ने ज्ञानी भई परमे र जस्तै हुनछेौ।”

6 तब त्यो ीले त्यस रुखको फल हनेर्मा रा ो र खानमा पिन असल बिुझन ्कारण त्यस रुखको फलले ज्ञान िदन्थ्यो त्यस रुखबाट केही फलहरु
टपरे खाई अिन आफूसगं भएको मािनसलाई पिन खान िदई र उसले पिन खायो।
7 तब ितनीहरुले केही अनौठो अनभुव गरे। ितनीहरुले दखेे ितनीहरु नाङ्गै िथए। यसथर् ितनीहरुले नभेाराको पात गाँस े अिन आफ्ना िन म्त

लगुाहरु बनाए।
8 जब साँझको हावा बिहरहकेो िथयो परम भु परमे र बगैंचामा घिुमरहन ु हुदँा ती परुुष र ीले परम भु परमे रको आवाज चाल पाएर

ितनीहरु बगैंचाको रुखहरुमाझ लकेु। 9 परम भु परमे रले त्यस परुुष मािनसलाई बोलाउन ु भयो अिन सोध्न ु भयो, “ितमी कहाँ छौ?”
10 तब त्यस परुुष मािनसले उ र िदयो, “तपाईको आवाज मलैे बगैंचा िभ चाल पाएँ र म नाङ्गैं रहकेो हुदँा डराएँ र म लकुें ।”
11 तब परम भु परमे रले भन्नभुयो, “ितमी नाङ्गैं छौ भनी कसले भन्यो? के ितमीले मलै े जनु रुखबाट फल नखान ु भनी आज्ञा िदएको

िथएँ त्यसकैो फल त खाएनौ?”
12 त्यस मािनसले भन,े “ ी जो तपाईंले मिसत ब िदन ु भयो, उसलैे मलाई रुखको फल िदईन ्अिन मलैे खाएँ।”
13 तब परम भु परमे रले त्यस ी मािनसलाई भन्नभुयो, “ितमीले िकन यस्तो काम गय ?”
तब त्यस ीले भनी, “सपर्ले मलाई धोका िदयो र मलैे त्यो फल खाएँ।”
14 तब परम भु परमे रले सपर्लाई भन्नभुयो,

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

र अरु सबै जङं्गली पशहुरुलाईभन्दा
अझै ज्यादा ाप िदनछुे।

तैंले तरेो जीवन भरी आफ्नो पटेले घ न ु
र माटो खाएर ब ु परोस।्

15 म त ँ र त्यस ीमाझ
श तुा सिृ गनछु।

तरेो सन्तान र त्यस ीका सन्तानमाझ पिन
श तुा सिृ गनछु

जसले गदार् त्यसका सन्तानहरुले तरेो टाउको िकच्याउने छन ्
अिन तरेा सन्तानहरुले पिन ितनीहरुको कुकुर् चामा ड े छन।्”
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16 त्यसपिछ परम भु परमे रले त्यस ीलाई भन्नभुयो,

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

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

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

17 त्यसपिछ परम भु परमे रले त्यस मािनसलाई भन्नभुयो,

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

र म ित ो कारणले भिूमलाई सराप्ने छु,
जनु खा य पदाथर् भिूमबाट ितमीले पाउनछेौ त्यसको िन म्त ितमीले ित ो सारा जीवन भ र महेनत गन ुर् पनछ।

18 त्यो भिूमले ित ो िन म्त जङं्गली घाँस र काँढाहरु उमानछ,
अिन ितमीले जङ्गलमा उ केो सागपात खान ु पनछ।

19 ितमीले आफ्नो आहारको िन म्त आफ्नो अनहुार पसीनाले
ाप-् ा ी नहुञ्जलेसम्म महेनत गन ुर् पनछ,

मरुञ्जलेसम्म नै ितमीले महेनत गन ुर् पनछ।
त्यसपिछ ितमी फे र माटोमा िमल्नछेौ।

मलैे ितमीलाई बनाउदँा माटोको योग गरेको िथएँ
र जब ितमी मन छौ फे र माटोमा िमल्नछेौ।”

20 त्यस आदमले आफ्नी प ीको नाउँ हव्वा राख्यो िकनभने सबै मािनसहरुकी ितनी आमा हुन।्
21 परम भु परमे रले पशकुो छालाको लगुा बनाउन ु भयो र त्यो मािनस र उसकी प ीलाई लगाउन िदन ु भयो।
22 परम भु परमे रले भन्नभुयो, “हरे, त्यो मािनस हामी जस्तै भएको छ उनले रा ो अिन नरा ो िवषयमा जान्दछ र अब जीवनको रुखबाट

उनले फल खान सक्छ यिद उनले त्यो फल खायो भन,े ऊ सधँकैो िन म्त बाँच्नछे।”
23 परम भु परमे रले आदमलाई बलपवूर्क जमीन जो ु िनकाल्न ु भयो जहाँबाट उसलाई िसजर्ना ग रएको िथयो। 24 उहाँले मािनसलाई टाढो

खे भुयो अिन अदनको बगैंचाको पवूर्ितर वशे ारमा उहाँले एक जना स्वगर्दतू अिन एउटा ज्व लत तरवार जो जीवनको रुखितर जाने बाटोको
सरुक्षा गद चारैितर घिुमरहन्थ्यो।

4
पिहलो प रवार

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

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

3 केही समय प ात कियनले भिूमको उब्जनीबाट केही खाने कुरो परम भु कहाँ भटेीस्वरुप चढाउन ल्यायो। 4 हािबलले पिन आफ्नो भडेाको
बथानबाट पिहले जन्मकेो भडेाको उ म भाग चढाउन ल्यायो।

अिन हािबलले ल्याएको भटेी परम भलुे स्वीकार गन ुर्भयो। 5 तर परम भलुे कियन र उनले चढाएको भटेी स्वीकार गन ुर् भएन। यसथर् कियन
साहै रसायो र दःुखी भयो। 6 परम भलुे कियनलाई सोध्न ु भयो, “त ँ िकन रसाएको छस?् 7 त ँ िकन आफ्नो अनहुार अधँ्यारो पादर्छस?् यिद
तैंले रा ो काम ग रस ्भने म तलाईं स्वीकार गछुर् अिन तैंले नरा ो काम ग रस ्भने पापले तलँाई एकदमै िनयन् ण गनछ तर त ँ यसको मा लक
हुनै पछर्।”
* 3:16: … “ ” (यो िह मूा उत्पि 51 मा जस्तै छ।) तर
उनले ितमीलाई शासन गनछ। मरुञ्जलेसम्म नै ितमीले महेनत गन ुर् पनछ।
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8 कियनले उसको भाइलाई भन,े “हामी खतेमा जाऔं!” अिन ितनीहरु खतेमा गएका िथए, कियनले उसको भाइलाई आ मण गरी ितनलाई
माय ।

9 तब परम भलुे कियनलाई भन्नभुयो, “तरेो भाइ हािबल कहाँ छ?”
तब कियनले उ र िदयो, “म जा न्दन, मरेो भाइको हरेचाह गन काम मरेो हो र?”
10 त्यसपिछ, परम भलुे कियनलाई सोध्न ु भयो, “तैंले उसलाई के ग रस?् कारण भिूमबाट उसको रगत मसगं कराउँदछै। 11 तैंले तरेो भाइको

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

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

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

कियनको प रवार
16 तब कियन परम भकुो सामनु्नबेाट टाढा गएर अदनको पवूर्प नोद दशेमा ब थाल्यो।
17 कियनको उसकी प ीिसत सहवास भयो र ितनी गभर्वती भईन र हनोक नाउँ भएको एउटा छोरा जन्माइन।् अिन कियनले एउटा शहर

बनायो र त्यो शाहरको नाउँ हनोक राख्यो।
18 हनोकको ईराद नाउकँो छोरा जन्म्यो। ईरादको एउटा छोरो भयो र उसको नाउँ महूयाएल रा खयो। महूयाएलको पिन मतशूाएल नाउकँो

छोरो भयो अिन मतशूाएलको पिन लमेके नाउकँो छोरो भयो।
19लमेकेले दइुवटी ीहरुिसत िववाह गय , ितनीहरुको नाउँ आदा र िसल्ला िथयो। 20आदाले याबाल नाउकँो छोरोलाई जन्म िदइन।् याबाल

पालमा ब े र गाई-वस्तहुरु पाल्नहेरुको पखुार् िथए। 21 याबालको भाइको नाउँ यबूाल िथयो अिन ितनी नै वीणा र बाँसरुी बजाउनहेरु सबकैा पखुार्
िथए। 22 िसल्लाले तबूल कियनलाई जन्माइन ्जो सबै कारका पीतल र फलामको हितयारहरु बनाउथँ्यो। तबूल कियनका बिहनीको नाउँ नामा
िथयो।

23 लमेकेले आफ्ना प ीहरुलाई भन,े

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

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

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

आदम र हव्वाको नयाँ प ु भए
25 आदमको फे र आफ्नी प ीिसत सहवास भयो र ितनले फे र एउटा छोरो जन्माइन ्जसको नाउँ सते रा खयो। ितनले भिनन,् “कियनले

हािबललाई मारेकोले उसको स ामा परमे रले मलाई अक बालक िदन ु भयो।” 26 सतेको पिन एउटा छोरो भयो जसको नाउँ एनोश िथयो।
यही समयदे ख मािनसहरुले परम भलुाई िव ास गनर् थाल।े

5
आदमको पा रवा रक इितहास

1आदमको प रवारको िवषयमा ले खएको इितहास यही हो। परमे रले मािनसको सिृ गदार् आफ्नै ितरुपमा मािनसजाितको* सिृ गन ुर्भयो।
2 परमे रले मािनसलाई परुूष र ी दईु रुपमा सिृ गन ुर्भयो। जब उहाँले ितनीहरुलाई सिृ गन ुर्भयो ितनीहरुलाई आिशष िदन ुभयो अिन ितनीहरुलाई
“मािनस” भन्नभुयो।

3 जब आदम 130 वषर्को व ृ भएका िथए, ितनको फे र अक एउटा छोरो ज न्मयो र उनले छोरोको नाउँ सते राख्यो। 4 सतेको जन्म
भएपिछ आदम अझ 800 वषर् सम्म जीिवत रहे अिन उनको अरु पिन छोरा-छोरीहरु भए। 5 आदम 930 वषर्सम्म बाँचे र मरे।

6 जब सते 105 वषर्को भए तब उनको एउटा छोरो ज न्मयो जसको नाउँ उनले एनोश राख।े 7 एनोश जन्मपेिछ सते 807 वषर्सम्म जीिवत
रहे र यो समयमा सतेका अरु छोरा-छोरीहरु जन्म।े 8 यसथर् सते जम्मा 912 वषर्सम्म बाँचे र मरे।
* 5:1: “ ” “ ” “ ” ( थम मानव)
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9 एनोशको उमरे 90 वषर्को भएपिछ उनको एउटा छोरो ज न्मयो जसको नाउँ केनान रा खयो। 10 केनान जन्मपेिछ एनोश 815 वषर् सम्म
बाँच।े यो समयमा एनोशका अरु छोरा-छोरीहरु पिन जन्मे 11 यसथर् एनोश जम्म 905 वषर् बाँचे र मरे।

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

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

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

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

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

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

30 न ्ह जन्मपेिछ लमेके 595 वषर्सम्म जीिवत रह।े त्यस अविधमा उनका अरु छोरा छोरीहरु जन्म।े 31लमेके जम्मा 777 वषर्सम्मा बाँच।े
32 नहू 500 वषर् पगुपेिछ उनको शमे, हाम र यपेते छोराहरु जन्म।े

6
मािनसहरु द ु हुन्छन ्

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

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

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

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

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

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

11 परमे रको नजरमा पथृ्वी िथयो। मािनसहरुले पथृ्वीमा िहसंा ब्या पारेका िथए। 12 परमे रले पथृ्वीमा दे ु भयो पथृ्वीका मािनसहरुले
आफ्नो जीवन पारेकोले पथृ्वी नै न भएको िथयो।

13 तब परमे रले नहूलाई भन्नभुयो, “मािनसहरुको िहसंाले पथृ्वी भ रएकोले यसमा भएका सबै ाणीहरुलाई न पानर् मलै े िनणर्य लएँ।
यसथर् पथृ्वीिसतै ितनीहरु सबलैाई म झ ै न पानछु। 14 तैंले गोपरे काठको एउटा जहाज बनाउन ु र त्यसमा कोठाहरु बनाउन ु र त्यसको िभ र
बािहर प ी अलक ाले लप्न।ु

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

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

7
जल लय ारम्भ

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

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

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

दलमा ती पश ु चराहरु जहाजमा आए। 16 यी सबै पशहुरु परमे रले नहूलाई िदन ु भएको आज्ञा अनसुार जोडी जोडी भएर आए। त्यसपिछ
परम भलुे जहाजको ढोका बन्द ग रिदन ु भयो।

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

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

8
जल लयको अन्त

1 नहू र उनीिसत जहाजमा जो मािनस पशु र चराहरु िथए, ितनीहरुलाई परमे रले सम्झन ु भयो। परमे रले पथृ्वीमा हावा बहाउन ु भयो। र
पानी िबस्तारै घट्न थाल्यो।

2आकाशबाट पानी पनर् छोडे पिछ भिूम मिुनबाट पिन पानी बग्न छोडयो। 3 त्यसपिछ िबस्तारै जिमनमा पानी घट्न थाल्यो। 150 िदन पगुपेिछ
पानी घटेको िथयो 4 अिन सातौं महीनाको स ौं िदन अरारात पवर्तमा जहाज अिडयो। 5 यसरी पानी दशौं महीना नपगुञु्जलेसम्म घ टर ो।
महीनाको पिहला िदन पवर्तको चचुरुाहरु दे खए।

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

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

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

13 नहूको उमरेको 601 वषर् भएको िथयो पिहलो महीनाको पिहलो िदन पथृ्वीको सतहमािथ पानी पणूर्रुपले सकु्यो। यसथर् नहूले जहाजको
ढोका खोलरे हदेार् दखे्यो पथृ्वीको सतहमा पानी सिुकसकेको िथयो। 14 दो ो महीनाको स ाईसौं िदनमा पथृ्वीको सतहबाट सम्पणूर् रूपले पानी
सकेुको िथयो।
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15 तब परमे रले नहूलाई भन्नभुयो, 16 “त,ँ तरेी प ी, तरेा छोराहरु र बहुारीहरु लएर जहाज बािहर आइज। 17 जहाजमा तसँगँ जे जित
चराहरु, पाल्त ू जनावर, वनका जनावार भिूममा घ ने जन्तहुरु ती सब भिूममा ओ ाल जसले गदार् ितनीहरुले पथृ्वीमा आफ्नो सन्तान बढाउन,्
पशहुरुले ितनीहरुको सखं्या पथृ्वीमा बढाउन।्”

18 यसथर्, नहू उनका छोराहरु, उनकी प ी तथा बहुारीहरु जहाजबाट बािहर भिूममा िनस्के। 19 आफ्नो-आफ्नो प रवार, त्यके जनावर,
घ ने ाणीहरु, त्यके चरा जो पिन पथृ्वीमािथ िहं लु गछर्न ्तथा आकाशमा उड्छन ्ती सबै पथृ्वीमा ओ लर्ए।

20 त्यसपिछ नहूले परम्म भकुो िन म्त एउटा वदेी उभ्याए र उनले केही पिव पशहुरु र पिव चराहरु परम भकुो िन म्त वदेीमा होमब ल
चढाए।

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

9
नयाँ शरुु

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

6 “यिद कसलैे एउटा मािनसलाई माछर् त्यसलाई अक मािनसले ाणदण्ड िदन ु पछर्,
कारण परमे रले मािनसलाई आफ्नै स्वरुपमा सिृ गन ुर् भएको छ।”

7 “अिन ितमीले धरैे सन्तानहरु पाउनछेौ जसले गदार् ित ो जनसखं्या बढ्नछे अिन धत भनछ।”
8 तब परमे रले नहू र उनका छोराहरुलाई भन्नभुयो, 9 “म ितमी, ित ा भावी सन्तान अिन ितमीिसत भएको त्यके सजीव वस्तिुसत िवशषे

सम्झौता तयार गद छु। 10 म मरेो करार सबै चराहरु अिन पाल्त ू पशहुरु अिन पथृ्वीमा भएका सबै जनावरहरुिसत जो ितमीहरुिसत जहाजिभ ,
पथृ्वीको सबै जीिवत ाणीहरुिसत गनछु। 11 ितमीहरुिसत म यो करार गदछु अब उसो किहल्यै पिन जल लय ारा ाणीहरु न हुने छैनन ्अिन
अब फे र पथृ्वीलाई न पानर् जल- लय किहल्यै हुनछैेन।”

12 अिन परमे रले भन्नभुयो, “यो चाँिह मलैे ितमीहरु र ितमीहरुिसत भएका ाणीहरुिसत गरेको करारको िचन्ह हो। यो करार पथृ्वीमा
ितमीहरुका सन्तान जित पिन जन्मन्छन ्सबिैसत सधैं रही रहनछे। 13 ितमीहरुिसत मलैे स्थािपत गरेको करारको िचन्ह स्वरुप बादलमा इन् णेी
बिनए त्यो इन् णेी म र पथृ्वीको करारको माण हो। 14 जब म पथृ्वीमािथ बादल ल्याउछुँ बादलमा इन् णेी दखेा पछर्। 15 म मरेो करार सम्झनछुे
तािक किहले पिन फे र बाढीले पथृ्वीका सजीव ाणीहरुलाई न गन छैन। 16 जब म इन् णेीलाई दखे्छु म त्यो करार सधैं सम्झना गनछु म अिन
पथृ्वीमा भएको त्यके जीिवत ाणीहरु िबचमा भएको करार सम्झना गनछु।”

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

18 जहाजबाट िनस्केका नहूका छोराहरु शमे, हाम र यपेते िथए (हाम कनानका िपता िथए) 19 यी ितनै जना नहूका छोराहरु िथए र यी तीन
जनाका सन्तानहरुले नै यो पथृ्वी भ रयो।

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

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

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

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

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

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

10
रा हरु बढ्दै गए अिन िफंिजए

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

2 यपेतेका छोराहरु िथए गोमरे, मागोग, माद,े यावान, तबूल, मशेके र तीरास।
3 गोमरेका छोराहरु िथए अशकनज, रीपत र तोगमार्
4 याबानका छोराहरु िथए-एलीशा, तश श, िक ीम र दोदानीम।

5 ितनीहरुबाटै समु तट वासीहरु िफंिजए। ितनीहरुको दशेिभ आफ्नो भाषा र जाित अनसुार िफंिजए। यी सबै यपेतेका छोराहरु िथए।
हामका सन्तानहरु

6 हामका छोराहरु िथए कूश, िम , पतू र कनान।
7 कूशका छोहरु िथए-सबा, हवीला, सबता, रामा र सबतका।
रामाका छोराहरु िथए-शबा र ददान।

8 िन ोद कूशको छोरा िथयो। िन ोद ज्यादै श शाली यो ा बिनने पिहले मािनस िथए। 9 परम भकुो महान यो ा िशकारीहरु मध्ये एकजना
िथए। त्यसकारण मािनसहरु िन ोदिसत तलुना गछर्न ्अिन भन्दछन,् “यो मािनस परम भकुो दिृ मा िन ोद जस्तै रा ो िशकारी हो।”

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

13 िम , लदू, अनाम, लहाब, न हू, 14 प सु, कसल ूअिन कपतोर मािनसहरुका िपता िथए। (प लश्ती मािनसहरु कसलकूा सन्तान िथए।)
15कनान सीदोनका िपता िथए र त्यो नै कनानका जठेो छोरो िथयो। कनान हते मािनसहरूका िपता िथए। 16कनानबाट िह ी, यबसूी, एमोरी,

िगगार्शी, 17 िहब्बा, अक त र िसनीत मािनसहरु, 18 अवार्दी, समारी र हमाती मािनसहरु उत्पन्न भए।

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

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

शमेका सन्तानहरु
21 शमे यपेतेका जठेा दाज्य ू िथए। शमेका सन्तानहरुमा एक जना एबरे सबै िह ू मािनसहरुका िपता िथए।
22 शमेका छोराहरु एलाम, अश्शरू, अपर्क्षद, लदू अराम िथए।
23 अरामका छोराहरु ऊज, हुल, गतेरे अिन मश िथए।
24 अपर्क्षद शलेहका िपता िथए,
शलेह एबरेका िपता िथए िथए,
25 एबरे दइुजना छोराहरूका िपता िथए जसमा एकजनाको नाउँ पलेगे िथयो। उसलाई पलेगे नाउँ रा खएको कारण उसकै जीवनकालमा पथृ्वी

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

31 ती मािनसहरु शमेको प रवारका िथए। ितनीहरु आफ्नो वशं, प रवार, भाषा, भिूम र रा मा ग ठत िथए।
32 नहूका सन्तानको वशं अनसुार ितनीहरुका जाितहरु यी नै िथए। ियनीहरु आफ्ना आफ्ना रा मा ग ठत िथए अिन जल- लय पिछ

ितनीहरूबाट नै पथृ्वीमा सबै मािनसहरु िफंिजएका िथए।

11
ससंारको िवभाजन

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

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

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

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

शमेको पा रवा रक इितहास
10 शमेको पा रवा रक इितहास यही हो। जल लय भएको दइु वषर्पिछ शमे जब एक सय वषर् पगुकेा िथए ितनी अपर्क्षदका िपता भए।

11 अपर्क्षद जन्मपेिछ शमे पाँच सय वषर्सम्म बाँचे अिन ितनका अन्य छोरा-छोरीहरू पिन जन्म।े
12 जब अपर्क्षद पतैीस वषर्का भए ितनको एउटा छोरो जन्म्यो जसको नाउँ शलेह िथयो। 13 शलेह पिछ अपर्क्षद चार सय तीन वषर् सम्म बाँचे

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

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

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

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

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

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

त्यस अविधमा ितनका अरू छोरा-छोरीहरू जन्म।े
26 तरेहको उमरे स री वषर् पगु्दा ितनका अ ाम, नाहोर र हारान नाउकँा छोराहरू जन्म।े

तरेहको पा रवा रक इितहास ्
27 तरेह प रवारको इितहास यही हो। तरेह अ ाम, नाहोर र हारानका बबुा िथए। हारान लतूका बबुा िथए। 28 हारान बाबलेको ऊरमा मरे

अिन त्यस समय ितनका बबुा तरेह जीिवत नै िथए। 29 अ ाम र नाहोरले िववाह गरे, अ ामको प ीको नाउँ साराई र नाहोरकी प ीको नाउँ
िमल्का िथयो। िमल्का हारानकी छोरी िथईन र हारान िमल्का र इस्काका बबुा िथए। 30 साराईबाट कुनै सन्तान भएन कारण ऊ बाँझी िथईन।

31 तरेहले आफ्नो छोरो अ ाम, उसको नाित लतू, बहुारी सराई-अ ामकी प ी, लएर कल्दीहरूको ऊर शहर छाडी कनान दशेमा जान िहडं।े
तर ितनीहरू हारानसम्म गई त्यही बसो-बास गनर् थाल।े 32 तरेह दइु सय पाँच वषर्सम्म बाँचरे हारानमा मरे।
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12
परमे र अ ामलाई बोलाउन ु हुन्छ।

1 परम भलुे अ ामलाई भन्नभुयो,

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

2 म ितमीलाई आशीवार्द िदनछुे,
ितमीबाट महान ्रा बनाएर

िस बनाउनछुे।
तब मािनसहरूले अरूलाई आशीवार्द िददाँ

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

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

म ित ो नाउँ योग गनछु।”
अ ाम कनान जान्छन ्

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

ठाउँमा बस्थ।े
7 त्यहाँ परम भु अ ामको अिघ कट हुनभुयो अिन भन्नभुयो, “म तरेो सन्तानहरूलाई (अिन अरू कसलैाई पिन होइन) यो भिूम िदनछुे।”
अ ामले त्यस ठाउँमा जहाँ परम भु ितनी अिघ कट हुन ु भएको िथयो। पजूाको िन म्त वदेी बनाए। 8 त्यसपिछ अ ामले त्यस ठाउँ छाडी

बतेलेको पवूर्को पहाडितर या ा गरे अिन ितनले त्यहीं आफ्नो पाल बनाए। त्यस ठाउँबाट बतेले प ममा िथयो र ऐ शहर पवूर्मा पथ्य । ितनले
त्यस ठाउँमा परम भकुो िन म्त वदेी बनाए अिन परम भकुो उपासना गरे। 9 तब अ ामले यहूदाको दिक्षणी मरूभिूम इलाका नगेबेप आफ्नो
या ा शरुू गरे।

अ ाम िम मा
10 त्यस समय त्यहाँ अिनकाल च लरहकेो िथयो। त्यहाँ अिनकाल अत्यन्तै भएकोले ितनी केही समयको िन म्त िम दशेितर लाग।े 11 ितनी

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

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

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

13
अ ाम कनान फक

1अ ामले उसकी प ी, भितजो लतू अिन ितनीसगं भएका अन्य सबै वस्तहुरू लएर नगेबे हुदँ ै िम दशे छोड।े 2 यस समय अ ाम िनकै धनी
िथए कारण ितनीसगँ घरैे गाई-वस्त ु र घरैे सनु-चाँदीहरू िथए।

3 अ ामले नगेबे पार गरे अिन बतेले गए अिन त्यो स्थान बतेले अिन ऐ शहरहरूको बीचमा आइपगु।े 4 त्यहाँ पाल बनाएका िथए अिन वदेी
पिन बनाएका िथए। यसथर् अ ामले त्यहाँ परम भलुाई उपासना गरे।
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अ ाम अिन लतू छु ीए
5 त्यस समयमा लतू पिन अ ामिसत या ा ग ररहकेो िथयो अिन ितनीसगं पिन पशहुरू र पालहरू धरैे नै िथए। 6 अ ाम र लतूिसत यित धरैे

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

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

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

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

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

14
लतूको कैद

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

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

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

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

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

लतूको छुटकारा
14 जब अ ामले लतू प ाउ परेको समाचार पाए ितनले आफ्नो सम्पणूर् प रवारलाई बोलाए। आफ्नो प रवार िभ का तीन सय अ ार जना

िशिक्षत सनेाहरू लई ितनी दानसम्म श हुरूलाई खदे ्दै गए। 15 श हुरूमािथ आ मण गनर् ितनले आफ्नो सनेाहरूलाई राती दल दलमा भाग
गरी दमीसकसको उ र िदशामा पन होबासम्म खदेरे ितनीहरूलाई परास्त पारे। 16अ ामले आफ्नो भितजो लतू र उसको सम्पि , ीहरू र अरू
कैदीहरू दबुै फकार्एर ल्याए।

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

मल्कीसदेके
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18 शालमेका राजा पिन मल्कीसदेके रोटी र दाखरस लएर अ ामिसत भटे्न आए। ितनी सव च्च परमे रको पजूाहारी िथए।
19 मल्कीसदेकेले अ ामलाई आशीवार्द िदएर भनःे

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

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

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

22 तर अ ामले सदोमका राजालाई भन,े “म सव च्च परम भु परमे रिसत जसले स्वगर् र पथृ्वी बनाउन ु भयो, ितज्ञा गरेको छु। 23 मलैे
ितज्ञा गरेको छु कुनै पिन चीज जो ित ो हो म लिंदन, यहाँसम्म एक टु ा धागो अथवा जु ाको िफता पिन म लिंदन, म ितमीलाई भन्ने मौका

िदिंदन, ‘अ ामलाई मलैे धनी बनाए।’ 24 म मा त्यो हण गनछु जो ती जवान मािनसहरूले खाए। तर ितमीले ती अन्य मािनसहरूको भाग
ितनीहरूलाई नै िदन ु पछर्। हामीले य ु मा िजतरे ल्याएका चीजहरू हण गर अिन त्यसबाट अनरे, एरकोल र म लेाई ितनीहरूको िहस्सा दऊे।
ितनीहरूले मलाई य ु मा सहायता गरेका िथए।”

15
अ ामलाई परमे रको करार

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

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

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

5 त्यसपिछ परमे रले अ ामलाई बािहर लान ु भयो र भन्नभुयो, “आकाशमा हरे, ितमीले त्यहाँ यित धरैे ताराहरू दे छेौ गन्न ु स ै नौ।
भिवष्यमा ित ा पिन त्यित धरैे सन्तानहरू हुनछेन।्”

6 अ ामले परमे रलाई िव ास गरे अिन परमे रले अ ामको िव ासलाई िवचार गन ुर्भयो िक उसले वास्तवमा के गराउन चाहन्थ।े
7 परमे रले अ ामलाई भन्नभुयो, “म उही परम भु हु ँ जसले ितमीलाई कल्दीहरूको ऊरबाट ल्यायो। मलैे यसो गन ुर्को तात्पयर् ितमीलाई यो
भिूम िदन ु हो, यो भिूम ितमीले हण गनछौ।”

8 तर अ ामले भन,े “हे परम भु मरेा मा लक, यो भिूम मलैे नै पाउनछुे भनी म कसरी थाहा पाउन सक्छु?”
9 परमे रले अ ामलाई भन्नभुयो, “हामी एउटा करार गनछौं। एउटा तीन वषर्को कोरली, त्यसरी नै तीन वषर् पगुकेो बा ा अिन तीन वषर्

पगुकेो एउटा भडेा ल्याऊ। अिन एउटा ढुक्कुर र एउटा परेवाको बच्चा पिन ल्याऊ।”
10 परमे रको िन म्त अ ामले यी सबै कुराहरू ल्याएर यी सबै कुराको ब ल चढाई ती सबलाई दईु-दईु टु ा पारे। तब अ ामले त्यके आधा

भागलाई अक आधा भाग मािथ तस्याए। तर ितनले पकं्षीहरूलाई टु ा पारेनन।् 11 पिछ, ती पशकुो मास ु खान ठूला-ठूला पकं्षीहरू उडरे आए
तर अ ामले ितनीहरूलाई धपाए।

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

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



15:17 14 उत्पि 16:16

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

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

16
हागार कमारी ी

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

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

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

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

हागारको छोरो इश्माएल
7 परम भकुो स्वर्ग दतूले हागारलाई मरूभिूममा पानीको ोतनरे भटेे। त्यो पानीको ोत शरू जाने बाटोिनर िथयो। 8 स्वगर्दतूले हागारलाई भन,े

“हागार ितमी साराईकी दासी हौ, ितमी िकन यहाँ छौ? ितमी कहाँ जाँदछैौ?”
हागारले भनी, “म साराईदे ख भाग्दछुै।”
9 परम भकुा स्वगर्दतूले हागारलाई भन,े “साराई ित ी मा लक्नी हुन, जाऊ फकर अिन ितनको आज्ञा पालन गर।” 10 स्वगर्दतूले पिन भन,े

“म ित ा सन्तानहरू यित सम्म बढाउनछुे ितनीहरूलाई गन्न सिकंदनै।”
11 परम भकुा दतूले यसो पिन भन,े

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

ितमीले उसको नाउँ इश्माएल रा े छौ,
िकनभने ितमीलाई कु वहार ग रएको छ जो परम भलुे सनु्न ु भएको छ र उहाँले ितमीलाई सहायता गन ुर् हुनछे।

12 इश्माएल स्वतन्
र जङं्गली गधा झैं हुनछे,

ऊ सबकैो िवरू मा जानछे,
अिन सबै हरू उसको िवरू मा आउनछेन।्

ऊ एउटा भिूमबाट अक भिूममा जानछे,
उनले आफ्नो आफन्तहरूको निजक पाल हाल्नछे तर ितनीहरूको िवरू मा जानछे।”

13 परम भलुे हागारिसत कुरा गन ुर् भयो। हागारले परमे रलाई अक नाउलँे सम्बोधन गरेर भिनन,् “तपाईं परमे र हुनहुुन्छ जसले मरेो
हरेचाह गन ुर् हुन्छ।” यसकैारण उनले भिनन,् िकनभने उनले िवचार ग रन,् “उनले साँच्चै त्यहाँ परम भलुाई दे खन ्जसले उसको हरेचाह गन ुर्
हुदै िथयो।” 14 यसलैे त्यस पानीको ोतको नाउँ बरे-लह-ैरोइ रा खयो। त्यो ोत कादशे र बरेेदको बीचमा छ।

15 हागारले अ ामको छोरो जन्माइन अिन अ ामले छोरोको नाउँ इश्माएल राख।े 16 इश्माएललाई हागारले जन्म िददंा अ ाम छयासी वषर्
पगुकेा िथए।

17
खतना करारको माण
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1 जब अ ाम 99 वषर् पगुे परम भु ितनी साम ु कट हुनभुयो। परम भलुे भन्नभुयो, “म सवर्श मान परमे र हु।ँ मिसत सही पथ अनशुरण
गर। 2 यिद ितमीले यसो गछ , म हामीबीच एउटा करार तयार पानछु। म ित ा सन्तानहरु ापक सखं्यामा बढाउनछुे।”

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

9 अिन परमे रले अ ाहामलाई भन्नभुयो, “अब, यो चािहं करारको ित ो भाग हो। अिन ित ा सन्तानहरूले यो मरेो करार पालन गनछन।्
10 तरेो र मरेो बीचको करार यही हो अिन यो सब ित ा सन्तानहरूको िन म्त हो। सबै छोरालाई खतना गराउन ु पछर्। 11 तरेो र मरेो िबचमा भएको
करार तैंले पालन गरेको दखेाउनका लागी छाला काट्नछेस।् 12 जब केटो आठ िदनको हुन्छ, तैंले उसको खतना गन ुर् पछर्। तरेो घरमा ज न्मने
कमाराको त्यके केटो अिन िवदशेीहरूबाट िकनकेा सबै परुूष कमाराहरूलाई पिन खतना गन ुर् पछर्। 13 यसरी ित ो जाितमा जन्मकेो त्यके
केटाहरूको खतना भएको हुन ु पछर्। त्यके केटाहरूको खतना भएको हुन ु पछर्। त्यके केटो जो ित ो जाित-समहूमा ज न्मन्छ र त्यके कमारा
जो ित ो जाित-समहूमा ल्याइन्छ उसको खतना ग रन ु पछर्। 14 जनु मािनसको खतना ग रंदनै, त्यसलाई बिहस्कृत ग रन ु पछर् िकनभने यो मरेो
करार हो जसलाई उनले उल्लघंन गरेको छ।”

इसहाक- ितज्ञाका पु
15 परमे रले अ ाहामलाई भन्नभुयो, “म साराईलाई नयाँ नाउँ िदनछुे अिन ित ी पि साराईको नयाँ नाउँ सारा हुनछे। 16 म उसलाई

आशीवार्द िदनछुे। म उसलाई एउटा छोरा पिन िदनछुे अिन त ँ छोराको बबुा हुनछेस।् ितनी धरैे रा हरूको आमा हुनिेछन ्अिन उबाट धरैे राजाहरू
ज न्मनछेन।्”

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

18 तब अ ाहामले परमे रलाई भन,े “म आशा गछुर् इश्माएल जीिवत रही तपाईंको सवेा गनछ।”
19 परमे रले भन्नभुयो, “होइन! मलैे भनी सकें ित ी प ी साराले एउटा छोरो जन्माउनिेछन ्जसको नाउँ ितमीले इसहाक रा छेौ। म त्यो

िसत करार गनछु। त्यो करार त्यस्तो हुनछे उसका सबै सन्तानहरूिसत सधंकैो िन म्त बाँिचरहने छ।”
20 “तैंसे इश्माएलको कुरा ग रस अिन मलैे त्यो सनुें। म उसलाई आशीवार्द िदन्छु। उसको धरैे सन्तानहरू हुनछन ्अिन ितनी बा जना महान

राजकुमारहरूको िपता हुनछेन ् र ितनको प रवारहरूबाट एउटा महान ् रा बिननछे। 21 मरेो करार इसहाकिसत गनछु। इसहाक साराको छोरो
हुनछे। त्यो छोरो अक वषर् यही समयमा ज न्मनछे।”

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

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

18
तीनजना पाहुनाहरू

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

तीनजैनाले भन,े “यो अित नै असल कुरो हो र तपाईं जस्तो ठीक सम्झन ु हुन्छ त्यही गन ुर्होस।्”
6 अ ाहाम लगतै पालिभ पसे र सारालाई भन,े “चाडो गरी िमिहन पीठोको तीनवटा रोटी बनाऊ।” 7 तब फे र अ ाहाम झ ा रएर गाई-

गोरूहरूको बथानितर गई एउटा खाईलाग्दो असल बाछो ल्याएर झ ै त्यसलाई मारी भोजन बनाउन नोकरलाई अ ाए। 8 अ ाहामले ती तीनै
जनालाई मासकुो प रकार, केही दही र दधू ट ायाए। जब ितनीहरू रूखमिुन बसरे खान लागे अ ाहाम ितनीहरूको निजक त्यही उिभरह।े

9 ती तीनजना मािनसहरूले अ ाहामलाई सोध,े “ित ी प ी सारा कहाँ िछन?्”
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अ ाहामले उ र िदए, “ितनी िभ पालमा िछन।्”
10 तब परम भलुे भन्नभुयो, “म फे र वसन्त ऋतमुा आउनछुे। त्यस समयमा ित ी प ी साराले छोरो जन्माएकी हुनिेछन।्”
साराले पालबाट यी सब कुराहरू सिुनरहकेी िथइन।् 11अ ाहाम र सारा िनकै व ृ भइसकेका िथए। साराको सन्तान ज न्मने समय िबितसकेको

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

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

15 तर साराले आफू, “नहाँसकेो कुरो भिनन।्” ितनले डराएर त्यसो भनकेी हुन।्
तर परम भलुे भन्नभुयो, “होइन। ितमीले जे भन्यौ त्यो साँचो होइन। ितमी साँच्चै हाँस्यौ।”
16 तब ती मािनसहरू जानका लािग तखर्रमा उठे। ितनीहरूले सदोमतफर् हरेे अिन त्यही िदशातफर् िहडं।े अ ाहाम ितनीहरूलाई बाटो दखेाउन

केही परसम्म गए।
परमे रिसत अ ाहामको अन्तर्िबन्ती

17 परम भलुे आफैं लाई भन्नभुयो, “के म अब के गनछु अ ाहामलाई भन ु?ँ 18 अ ाहाम एउटा महान र श शाली जाित बिननछेन ्अिन
पथृ्वीका सबै मािनसहरू ितनको कारणले आिशष पाउनछेन।् 19 म अ ाहामिसत रा ो सम्बन्ध रा आएकोछु जसले गदार् उ आफ्ना नानीहरू
अिन सन्तानहरूलाई सही र स्वच्छ के हो त्यो गनर् िसकाउन सक्छ तािक ितनीलाई जे ितज्ञा गरेको छ त्यो हुन िदन्छु।”

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

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

26 तब परम भलुे भन्नभुयो, “यिद मलैे सदोममा पचास जना असल मािनसहरू पाएँ भने म सम्पणूर् शहरलाई माफ गनछु।”
27 तब अ ाहामले भन,े “तपाईंको तलुनामा परम भु म धलूो, र खरानी बराबर मा हु।ँ तर तपाईंलाई िवर बनाउदै म एउटा फे र गनर्

पाउँ 28 के यिद पाँच जना धम मािनसहरू हराए अिन पतैालीस जना मािनसहरू असल छन भने पिन के ती पाँच जानले गदार् सारा शहर नाश
पान ुर्हुन्छ?”

परम भलुे भन्नभुयो, “यिद मलैे पतैालीस जना धम हरू पाए भने त्यो शहर नाश पान छैन।”
29 अ ाहामले फे र भन,े “के यिद चालीसजना त्यहाँ असल भटेीए त्यो शहर न पान ुर् हुन्छ?”
परम भलुे भन्नभुयो, “यिद मलैे चालीस जना हरू असल भटेे त्यो शहर नाश पानछैन।”
30 तब अ ाहामले भन,े “परम भु दया गरी मसगं न रसाउन ु होस।् मलाई यो जान्न िदन ु होस ्यिद त्यस शहरमा तीस जना हरू असल

भटेे तपाईं के त्यो शहर न पान ुर् हुन्छ?”
परम भलुे भननभुयो, “यिद मलैे तीस जना हरू असल भटे त्यो शहर न पान छैन।”
31 तब अ ाहामले सोध,े “म मरेा परम भलुाई िवर पाद फे र गछुर्, यिद बीस जना मा असल मािनसहरू भटेे के गन ुर् हुन्छ?”
परम भलुे उ र िदन ु भयो, “यिद मलैे बीस जना मा असल मािनसहरू भटेे म त्यो शहर न पान छैन।”
32 तब अ ाहामले भन,े “परम भ,ु दया गरी मसगं न रसाउन ु होला, तर अ न्तम पटक तपाईलाई िवर पाद फे र म रा चाहन्छु। यिद

तपाईंले दश जना मा असल मािनसहरू भटेे के गन ुर् हुन्छ?”
परम भलुे भन्नभुयो, “यिद दश जना मा पिन असल मािनसहरू भटेे म नाश पान छैन।”
33 जब परम भलुे अ ाहामिसत कुरा ग र सक्न ु भयो अिन जान ु भयो। अिन अ ाहाम आफ्नो घर गए।

19
लतूका पाहुनाहरू

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

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

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

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

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

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

सदोमबाट भागे
12 तब ती िभ भएका दइुजना मािनसहरूले लतूलाई भन,े “ित ो घरमा अरू कोही मािनसहरू छन?् ित ा ज्वाँईहरू, छोरा-छोरीहरू अिन

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

14 तब लतू बािहर गए अिन आफ्नो ज्वाँईहरूलाई भन,े “उठ अिन यो शहर छोिडदऊे िकनभने परम भलुे यस शहरलाई न पान ुर् हुदँछै।”
तर उसका ज्वाँईहरूले सोचे उनी ठ ा ग ररहकेा छन।्

15 अक िबहानै उज्यालो हुन लाग्दा ती स्वगर्दतूहरूले लतूलाई चाँडो गनर् लगाए। ितनीहरूले भन,े “हरे, यो शहरलाई दण्ड िदइन्छ। यसथर्
ित ी प ी अिन छोरीहरू जो यहाँ छन ्ितनीहरूलाई लएर शहरबािहर जाऊ। यसो गरे ितमीहरू यो शहरिसतै न हुने छैनौ।”

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

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

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

सदोम र गमोराको िवनाश
23 घाम झलु्कँदै गदार् लतू सोअर शहरिभ पस्दै िथए। 24 त्यित बलेै परम भलुे सदोम र गमोरालाई न गनर् शरुू गन ुर् भयो। परम भलुे

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

26 जब ितनीहरू भाग्दै िथए, लतूकी प ीले पछाडी फकर शहरलाई हे रन।् जब उनले फकर हे रन ितनी ननूको थु ोमा प रणत भइन।्
27 त्यसै िदन िबहानै अ ाहाम त्यस ठाउँमा गए जहाँ ितनी परम भकुो सामनु्ने उिभएका िथए। 28अ ाहामले सदोम र गमोरा शहरहरूतफर् नजर

डुलाएर त्यस बेंसीको सम्पणूर् भिूमलाई हरेे। त्यो ान्तबाट धवूाँको मसु्लो गइरहकेो ितनले दखेे अिन त्यो ितनलाई भयकंर आगोबाट िन स्कएको
धवूाँ जस्तो लाग्यो।

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

लतू अिन ितनका छोरीहरू
30 लतू सोअरमा ब डराए र आफ्नी दवुै छोरीहरू लएर पवर्तको ओडारमा ब गए। 31 एक िदन उनका जठेी छोरीले आफ्नो बिहनीलाई

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

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

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

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

20
अ ाहाम गरार ितर जान्छन ्

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

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

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

8 यसथर् भो लपल्ट एकािबहानै अबीमलेकेले आफ्ना सबै सवेकहरूलाई बोलाए अिन ितनीहरूलाई आफ्नो सपनाको िवषयमा बताए। उनका
सवेकहरू सा नैै भयभीत भए। 9 त्यसपिछ अबीमलेकेले अ ाहामलाई बोलाएर भन,े “ितमीले हा ो िन म्त िकन यस्तो गरेका छौ? मलैे ितमीलाई
के अिन गरेको िथएँ? ितमीले मरेो राज्यमा िनकै क ल्यायौ? ितमीले मिसत यस्तो नगर्न ु पन िथयो। 10 ितमी िकन डराएका हौ? र िकन मिसत
ितमीले यस्तो वहार गय ?”

11 तब अ ाहामले भन,े “म डराएको िथएँ। मलैे सोचे यस भिूममा कसलैे पिन परमे रको डर मान्दनै होला यसथर् मलैे सोचें ितमीहरूले
सारालाई पाउनका िन म्त मलाई मान छौ। 12 त्यसमािथ, सारा मरेो बिहनी पिन हुन।् ितनी मरेा िपताकी छोरी हुन ु तर मरेी आमाकी होइनन।्
13 परमे रले मलाई िपताको घरबाट टाडो पठाउन ु भयो। उहाँले मलाई धरै अञं्चलहरूमा मण गराउन ु भयो। यही कारणले मलैे सारालाई भन,े
‘यसरी नै ितमीले मलाई यो दया गनर् सक्छौ मािनसहरूलाई ितमी मरेी बिहनी हौ भन्न।ु’ ”

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

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

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

21
अन्तमा साराको िन म्त एउटा बालक

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

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

घरैमा क
8 इसहाक लगातर बढी र ो र चाँडै खिँदलो खाना खान शरुू गन भयो। यसथर् अ ाहामले एउटा ठूलो भोज खवुाए। 9 एकजना िम की

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

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

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

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

17 परमे रले हागारको छोरो रोएको सनु्न ु भयो। अिन स्वर्गबाट परमे रका स्वगर्दतू हागार कहाँ आए। उनले सोध,े “हागार ितमीलाई के
क छ? परमे रले बालक रोएको सनु्नभुयो। 18 जाऊ, अिन बालकलाई सहायता गर उसको हात समात अिन सग-ँसगंै िहडंाऊ। म उसलाई
धरैे धरैे मािनसहरूको िपता बनाउनछुे।”

19 परमे रले हागारको आखँा यसरी उघारी िदन ु भयो उनले एउटा पानीको कूवा दे खन।् यसथर् पानीको कूवामा ितनी गइन ्अिन पानीको
मशक पिहले भ रन ्त्यपिछ छोरोलाई पानी िपउन िदइन।्

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

अबीमलेकेिसत अ ाहामको स न्ध
22 त्यही समय अबीमलेके र उसको सनेापितले अ ाहामिसत कुरा गरे। ितनीहरूले अ ाहामलाई भन,े “ितमी जे पिन गछ परमे रले

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

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

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

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

29 अबीमलेकेले अ ाहामलाई सोध,े “ितमीले यी सातओटा पाठीहरू चाँिह िकन अलग्गै राखकेा छौ?”
30 अ ाहामले भन,े “जब ितमीले मबाट यी सातवटा पाठीहरू लन्छौ तब यो माण हुन्छ त्यो कूवा मलैे खनाएको हो।”
31 यसकारण यस घटनापिछ त्यस कूवाको नाउँ बशबा भयो। ितनीहरूले यस कूवाको नाउँ यस्तो राखे िकन भने यस भिूममा जहाँ ितनीहरूले

एक अकार्लाई वचन िदएका िथए।
32 यस कारले अ ाहाम र अबीमलेकेले बशबामा सम्झौता गरेका िथए। त्यसपिछ अबीमलेके अिन उनको सनेापित प लश्तीहरूको दशेितर

फिकर् ए।
33 अ ाहामले बशबामा एक िवशषे रूख रोप।े त्यस भिूममा अ ाहामले परम भु परमे र जो सधं ै जीिवत हुनहुुन्छ उहाँिसत ाथर्ना गरे।

34 अिन अ ाहाम बािहरको मािनस जस्तो भएर धरैे वषर्सम्म प लश्तीहरूको दशेमा बस।े
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22
अ ाहाम, तरेो छोरोलाई मार

1 ती कुराहरू भइसकेपिछ परमे रले अ ाहामको जाँच लने िनणर्य लन ु भयो। परमे रले ितनलाई भन्नभुयो, “अ ाहाम!”
अिन अ ाहामले भन,े “हजरु!”
2 तब परमे रले भन्नभुयो, “मोरीयाह भिूममा ित ो छोरोलाई लजैाऊ। मोरीयामा मरेो िन म्त ब लदान स्वरूप ित ो छोरो ब ल दऊे। ित ो

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

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

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

7 इसहाकले आफ्नो िपता अ ाहामलाई सोध ्यो, “बबुा!”
अ ाहामले उ र िदए, “भन, छोरा।”
इसहाकले भन,े “म दाउरा र आगो दखे्छु तर होम ब लको िन म्त िदन ु पन थमुाचाँिह कहाँ छ?”
8 अ ाहामले उ र िदयो, “छोरो परमे र आफैले ब लदानको िन म्त थमुा बन्दोबस्त ग रिदन ु हुदँछै।”
यसरी अ ाहाम र ितनको छोरो इसहाकसगँै ब लिदने ठाउँमा पगु।े 9 ितनीहरू त्यही िनिदर् जग्गामा पगुे जहाँ परमे रले अ ाउन ु भएको िथयो।

त्यहाँ अ ाहामले वदेी बनाए अिन त्यसपिछ वदेी मािथ दाउरा राखरे आफ्नो छोरोलाई बाँधी वदेीमािथ रा खएको दाउरामािथ राख।े 10 तब ितनले
काट्ने हितयार लएर इसहाकलाई मानर् तत्पर भए।

11 तर अ ाहामलाई परम भकुा स्वगर्दतूले बाधा िदए। स्वर्गबाट स्वगर्दतूले बोलाए अिन भन,े “अ ाहाम, अ ाहाम!”
अ ाहामले उ र िदए, “हजरू।”
12 स्वगर्दतूले भन,े “ित ो छोरोलाई नमार। उसलाई कुनै कारको चोट पिन नलागोस।् मलैे साँच्चै नै थाहा पाएँ ितमीले परमे रलाई सम्मान

गछ अिन उहाँको आज्ञा पालन गछ । ितमीले आफ्नो एक मा छोरोलाई मरेो िन म्त मानर् तयार भएको पिन मलैे दखेें।”
13 तब अ ाहामले त्यहाँ एउटा थमुा दखे।े त्यो भडेाको पाठाको सींङ पो ामा अडिकएको िथयो। यसथर् अ ाहामले त्यो थमुालाई मारे अिन

आफ्नो छोराको ब लको स ामा त्यसलाई परमे रको ब लदानको रूपमा चढाए। 14 यसकारण अ ाहामले त्यस ठाउँको नाउ,ँ “यहोवा ियरे”
राख।े आज पिन मािनसहरूले भन्छन, “यस पवर्तमािथ परम भलुाई दे खन सिकन्छ।”

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

19 त्यसपिछ अ ाहाम आफ्नो नोकरहरू भएको ठाउँमा गए। ितनीहरू सबै बशबा फक अिन अ ाहाम त्यहाँ धरैे समयसम्म बस।े
20 तब अ ाहामले खबर पाए, “उनको भाइ नाहोर र उनकी स्वा ी िमल्कािसत पिन नानीहरू िथए। 21 ितनीहरूको जठेो छोराको नाउँ ऊज,

मािहलो छोराको नाउँ बजू र साइलोको नाउँ कमएूल िथयो। कमएूल आरामका िपता हुन।् 22 तब त्यहाँ केसदे, हजो, िपलदाश, ियदलाप र बतएूल
िथए।” 23 बतएूल रबकेाको िपता िथए। िमल्काह यी आठजना छोराहरूकी आमा िथइन,् अिन नाहोर िपता िथए। नाहोर अ ाहामको भाइ िथए।
24 नाहोरको उसकी नोकन रूमबाट पिन अन्य चार छोराहरू िथए, ती छोराहरू तबेह, गहम, तहस र माका िथए।

23
साराको मतृ्य ु

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

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

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

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

12 तब अ ाहामले िह ी मािनसहरूको अिघ िशर िनहुराए। 13 ती सबै मािनसहरूको सम्मखु अ ाहामले ए ोनिसत भन,े “तर म त खतेको
परैु मोल िदन चाहन्छु। मलैे िदएको दाम स्वीकार गन ुर् होस।् म मरेा मनहरूलाई त्यहाँ गाड्छु।”

14 ए ोनले अ ाहामलाई उ र िदयो, 15 “हे महाशय मरेो कुरा सनु्न ु होस।् त्यस जग्गाको दाम त चार सय चाँदीको शकेेल हुन सक्छ जो
तपाईं र मरेो िन म्त यो कुनै ठूलो कुरा होइन। तपाईंले आफ्नी प ीको मतृ दहे त्यहाँ गाड्न ु होस।्”

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

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

24
इसहाककी प ी

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

5 त्यस नोकरले अ ाहामलाई भन,े “हुन सक्छ कन्याले मसगँ यहाँ आउने इच्छा ग रनन ्भने के म तपाईंको छोरोलाई मरेो दशेमा लजैाउ?ँ”
6 अ ाहामले उसलाई भन,े “होइन, तैंसे मरेो छोरोलाई त्यस दशेमा नलजैा। 7 परम भ,ु स्वगर्का परमे रले मलाई मरेो जन्म थलोबाट यस

भिूममा ल्याउनभुयो। त्यो दशे मरेो िपता अिन उनको प रवारको िन म्त िथयो। तर परम भलुे म र मरेो प रवारलाई यो नयाँ भिूम िदने ितज्ञा गन ुर्
भयो। परम भु आफैले ितमीलाई लएर जानका लािग एकजना स्वगर्दतू पठाउन ्तािक मरेो छोरोले बहेुली रोज्न सक्छ अिन यहाँ ल्याउछँ। 8 तर
यिद केटीले ितमीसगं आउन अस्वीकार गछ भने ितमी आफ्नो वचन परूा गनर्का लािग बाध्य हुन ु पन छैन। त्यहाँ मरेो छोरालाई न लजैाऊ।”

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

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

12 त्यस नोकरले भन,े “हे परम भ!ु तपाईं मरेा मा लक अ ाहामको परमे र हुनहुुन्छ। आज उनको छोरोको िन म्त मलाई एउटी दलुही
हािसल गराई िदन ु होस।् कृपा गरी मरेा मा लक अ ाहामको िन म्त यित ग रिदन ु होस।् 13 म यहाँ पानीको कूवाको छेउमा बस्छु अिन पानी
लनको िन म्त कन्याहरू शहरबाट आइरहकेा छन।् 14 म िवशषे एउटा िचन्हको िन म्त हे ररहनछुे जस ारा म जान्न सकँू कुन चाँिह केटी

इसहाकको िन म्त असल हुन सक्छे। यो एउटा िवशषे िचन्ह होः म कन्यालाई भन्नछुे ‘दया गरी पानीको गा ी तल राख म पानी िपउन सकँू।’ जब
त्यस कन्याले भन ्िछन,् ‘लौ पानी खाऊ, म तपाईंको ऊँटलाई पिन पानी िदन्छु,’ तब मलाई यो पक्का हुन्छ त्यो कन्या इसहाकको िन म्त योग्य
छे। यिद यस्तो भयो तपाईंले मािणत गराई िदन ु हुन्छ त्यो कन्या इसहाकको िन म्त योग्य हुन्छे अिन म पिन यो सम्झनछुे तपाईंले मरेा मा लक
अ ाहामको िन म्त दया गन ुर् भयो।”

एउटी दलुही पाइयो
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15 तब नोकरको ाथर्ना शषे हुनअिघ नै रबकेा नाउँ भएकी एउटी कन्या त्यहाँ आई। रबकेा बतएूलकी छोरी िथइ। बतएूल अ ाहामको भाइ
नाहोर अिन िमल्काको छोरो िथयो। रबकेा आफ्नो काँधमा पानीको गा ो लएर कूवामा आएकी िथइन। 16 ितनी अत्यन्तै सनु्दरी तरूणी िथइन
जो सगँ कुनै मािनस सतुकेा िथएनन।् ितनी आफ्नो गा ीमा पानी भनर् कूवाको निजक आइन।् 17 तब त्यो नोकर त्यस केटी भएकोमा दगरेुर पगु्यो
अिन भन,े “दया गरी ित ो गा ीबाट मलाई पानी िपउन दऊे।”

18 रबकेाले तरुन्तै काँधबाट गा ी तल राखरे उसलाई पानी िपउन िदइ। उनले भनी, “महाशय, पानी िपउनहुोस।्” उनले त्यस नोकरलाई केही
पानी िपउन िदइ शषे मा गरेकी िथइ। 19 उनले भनी हालीन, “म तपाईंको ऊँटहरूको िन म्त पिन केही पानी िदन्छु।” 20 त्यसपिछ रबकेाले
गा ीमा रहकेो पानी सबै ऊँटहरूको िन म्त िपउन रा खएको ोिणकामा खन्याई। तब ऊ पानी ल्याउन कूवामा गई अिन सबै ऊँटहरूलाई पानी
खवुाई।

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ितनीहरू जान ु तत्पर भए तब ितनीहरूले भन,े

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

61 त्यसपिछ रबकेा र उसको सहलेीहरू ऊँटमा चढरे अिघ लागे अिन अ ाहामको नोकर र उसको साथीहरू ितनीहरूको पिछ लाग।े यसरी
त्यो नोकरले रबकेालाई आफूसगंै लएर घर फिकर् न या ा शरुू गरे।

62 त्यस बलेा इसहाकले बरे-लह-ैरोई छोडरे नगेवेमा ब शरुू गरेको िथयो। 63 एक साँझ इसहाक मदैानमा घिूम रहकेो िथयो। इसहाकले
आखँा उठाएर हये अिन टाडोमा ऊँटहरू आउँदै गरेको दखे्यो।

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

त्यो नोकरले भन,े “यो मरेो मा लकको छोरो हो।” यित सनुपेिछ रबकेाले आफ्नो अनहुार छोिपन।्
66 जनु कुराहरू भएका िथए नोकरले इसहाकलाई सबै वतृान्त बतायो। 67 तब इसहाकले केटीलाई आफ्नो आमाको पालमा लग्यो। त्यही

िदन इसहाकले रबकेालाई िववाह गय । ऊ रबकेालाई अत्यन्तै मे गथ्य । यसकारण आफ्नी आमाको मतृ्य ु पिछ उनले धरैे सान्तवना पायो।

25
अ ाहामको प रवार

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

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

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

इसहाकको प रवार
19 इसहाक अ ाहामको छोरो िथयो र यो ितनको व ृ ान्त कथा हो। 20 जब इसहाक चालीस वषर्का भए उनले रबकेा नाउकँी कन्यािसत

िववाह गरे। रबकेा प न-आराम भिनने ठाउँकी िथइन ्अिन अरामी बतएूलकी छोरी र अरामी लाबानकी बिहनी िथइन।् 21 इसहाककी प ी
रबकेा बाँझी िथई। यसथर् इसहाकले आफ्नी प ीका िन म्त परम भिुसत ाथर्ना गरे। परम भलुे ितनको ाथर्ना सनु्न ु भयो अिन रबकेा गभर्वती

भइन।्
22जब रबकेा गभर्वती भइन,् उनले आफ्नो गभर्मा भएको िशशबुाट अत्यन्तै क सहन ु पय । उनको गभर्मा भएको िशशहुरू गभर्िभ ै आपसमा

एका-अकार्मा लडाइँ गथ। रबकेाले परम भिुसत ाथर्ना ग रन ्अिन भिनन,् “मिसत यस्तो िकन भइरहकेोछ?” 23 परम भलुे उनलाई भन्नभुयो,

“ित ो कोखमा
दइुवटा रा हरू छन।्

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

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

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

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

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

31 तर याकूबले उनलाई भन,े “पिहला ितमीले मलाई जठेा छोराको जन्मअिधकार बचे्न ु पछर्।”
32 एसावले भन,े “म भोकले मनर् आटेँकोछु। यिद म मरें भने मरेो बाबकुो सबै सम्पि ले पिन केही सहायता गनर् स ै न। यसथर् म मरेो अशं

िदइहाल्छु।”
33 तर याकूबले भन,े “पिहले मलाई वचन दे तैंले मलाई त्यो िदन्छस।्” यसकारण एसावले याकूबलाई वचन िदयो। एसावले आफ्नो बाबकुो

सम्पि को आफ्नो ज्ये -अिधकार याकूबलाई बिेच िदयो। 34 तब याकूबले एसावलाई रोटी र भोजन िदयो। एसावले खायो, र िहड ्यो। यस
कारले एसावले यो दखेायो आफू पिहलो छोरो भएकोमा उसलाई आफ्नो ज्ये -अिधकारको कुनै पवार्ह छैन।

26
इसहाकले अबीमलेकेिसत झु ो कुरा गछर्न

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

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

8 जब इसहाक त्यहाँ धरैे िदनसम्म बसे तब एक िदन अबीमलेकेले आफ्नो झ्यालबाट हरेे अिन इसहाक रबकेािसत िजस्की रहकेो दखे।े
9 अबीमलेकेले इसहाकलाई बोलाए अिन भन,े “यो आइमाई तरेी प ी रहछे, तर तैंले हामीलाई िकन तरेो बिहनी हो भनरे भिनस?्”
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इसहाकले उसलाई भन,े “म डराएँ कतै ितमीले उसलाई आफ्नो बनाउनकुो िन म्त मलाई मानछौ।”
10 अबीमलेकेले भन,े “ितमीले हा ो िन म्त नरा ो काम गय । हा ा कोही पिन मािनस ित ी प ीिसत सु सक्थ्यो। तब त्यो मािनस ठूलो

पापको दोषी हुने िथयो।”
11 तब अबीमलेकेले सबै मािनसहरूलाई चतेावनी िदए अिन भन,े “ितनीहरूले त्यस मािनस र ितनकी प ीलाई नोक्सान नपयुार्उन।ु यिद

कसलैे ितनीहरूलाई नोक्सान पयुार्उछँ भने उसलाई िन य नै मा रनछे।”
इसहाक धनी बिनन्छन ्

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

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

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

22 इसहाक त्यहाँबाट गए अिन फे र अक कूवा खनाए। तर त्यहाँ कूवाको िवषयमा कोही पिन झगडा गनर् आएनन।् यसथर् इसहाकले त्यस
कूवाको नाउँ रहोबोत राख।े इसहाकले भन,े “अिहले परम भलुे हा ो िन म्त स्थान पाउन ु भएछ। हामी अिघ बढनछेौं अिन सफल हुनछेौं।”

23 त्यस भिूमबाट इसहाक बशेबा गए। 24 त्यस रात परम भलुे इसहाकिसत कुरा गन ुर् भयो। परम भलुे भन्नभुयो, “म तरेो बाब ु अ ाहामका
परमशेवर हु।ँ नडरा, म तिँसत छु र म तलाईं आशीवार्द िदनछुे। मरेो दास अ ाहामको कारणले म तरेो प रवारलाई िवशाल बनाउनछुे।” 25 यसथर्
त्यस ठाउँमा इसहाकले एउटा वदेी बनाए अिन परम भकुो आराधना गरे। इसहाकले त्यहाँ एउटा पाल अिन त्यहाँ उसका नोकरहरूलाई एउटा
कूवा पिन खनाए।

26 अबीमलेके इसहाकलाई भटे्न गरारबाट आए। ितनीसगं आफ्नो सल्लाहकार अहुज्जत र सनै्य सनेापिन पीकोललाई पिन ल्याएको िथए।
27 इसहाकले सोध्यो, “ितमी मलाई भटे्न िकन आयौ? ितमी त मिसत मै ी सम्बन्ध राख्दनै िथयौ। ितमीले मलाई आफ्नो दशे त्याग्न ु पिन

बाध्य गराएको िथयौ।”
28 उसले उ र िदयो, “अब हामीले बझु्यौं परम भु ितमीिसत हुनहुुन्छ। हामी चाहन्छौं ितमीिसत हा ो एउटा सम्झौता होस।् हामी चाहन्छौं

ितमीले हामीलाई एउटा वचन दऊे। 29 हामीले ितमीलाई कुनै नोक्सान गरेका िथएनौ र अब ितमीले वचन िदन ु पछर् ितमीले पिन हा ो केही
नोक्सान गन छैनौ। हामीले ितमीलाई पठायौं तर हामीले शा न्तिसतै पठायौं। अब यो िन त छ परम भलुे ितमीलाई आशीवार्द िदन ु भएको
छ।”

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

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

एसाव र उनका प ीहरू
34 जब एसाव चालीस वषर् पगुे उनले िह ी ीहरूिसत िववाह गरे। एक जना बरेीकी छोरी यहूदीत िथइन ्अक एलोनकी छोरी बासमत

िथइन।् 35 यी िववाहले इसहाक अिन रबकेाको मन दःुखले भ रिदयो।

27
पतैकृधनखी समस्या

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

एसावले उ र िदए, “भन्न ु होस,् बाब।ु”
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2 इसहाकले भन,े “हरे, म बढूा भइसकेकोछु। हुन सक्छ अब म चाँडै मनछु। 3अब त ँ मरेो िन म्त धन ु काँड लएर िशकार खले्न जा र एउटा
जनावर मारेर। 4 मरेो िन म्त स्वािद भोजन बनाएर मलाई द,े म खान्छु। तब म मन ुर्भन्दा पिहले तलँाईं आशीवार्द िदन्छु।” 5 यसथर् एसाव िशकार
खले्न गए।

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

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

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

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

18 याकूबले आफ्नो बाबकुो निजक गएर भन,े “बबुा।”
अिन उसको बाबलुे सोध,े “के, त ँ को होस?्”
19 याकूबले आफ्नो बबुालाई भन,े “म तपाईंको जठेो छोरो एसाव हु।ँ तपाईंले जे भन्नभुयो मलैे त्यही गरें। अब उठ्नहुोस ्अिन मलैे िशकार

गरी मारेको मगृको मासकुो स्वाद चा ु होस ्तािक तपाईंले मलाई आिशष िदनहुुन्छ।”
20 तर इसहाकले आफ्नो छोरालाई भन,े “तैंले यित चाँडो िशकार खलेी कसरी जनावरहरू मा रस?्”
याकूबले भन,े “िकनभने परम भु परमे ले मलाई झ ै नै िशकार फेला पा रिदन ु भयो।”
21 तब इसहाकले याकूबलाई भन,े “मरेो छोरो, मरेो छेऊमा आइज त, यिद मलैे छोएँ भने म जान्न सक्छु साँच्चै त ँ मरेो छोरो एसाव नै होस।्”
22 यसथर् याकूब आफ्नो बाब ु इसहाक छेऊमा गए। इसहाकले छोए अिन भन,े “तरेो आवाज याकूबको जस्तो सिुनन्छ, तर तरेा पाखरुाहरू

रौले भ रएकोले एसाव जस्तै लाग्छ।” 23 इसहाकले यो याकूब नै हो भनी िचन्न सकेनन ् िकनभने उसको पाखरुाहरू एसावको झैं िथयो। यसथर्
इसहाकले याकूबलाई आशीवार्द िदए।

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

याकूबको िन म्त आशीवार्द
25 तब इसहाकले भन,े “मलाई खाने कुरो ल्याइद।े म त्यो खानछुे अिन तलाईं आशीवार्द िदनछुे।” याकूबले इसहाकलाई खान िदए अिन

ितनले खाए। त्यसपिछ याकूबले ितनलाई केही दाखरस पिन िदए अिन उनले िपए।
26 त्यसपिछ इसहाकले उनलाई भन,े “मरेो छोरो, मरेो निजके आएर मलाई चमु्बन गर”्। 27 तब याकूबले आफ्नो बाबकुो निजक गएर

चमु्बन गरे। इसहाकले ितनका लगुाहरूको गन्ध सुघँ े र उनलाई आशीवार्द िदए। इसहाकले भन,े

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

28 परम भलुे तलँाईं धरैे वषार् िदऊन ्
जसले गदार् तलँाईं धरैे अन्न र दाखरसहरू ा होस।्

29 सबै मािनसहरूले तरेो सवेा गरून।्
रा तरेो अिघ झकुोस।्

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

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

एसावलाई “आशीवार्द”



27:30 27 उत्पि 28:7

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

32 तर इसहाकले उसलाई सोध,े “त ँ को होस?्”
उनले उ र िदए, “म तपाईंको छोरो एसाव हु।ँ तपाईंको जठेो छोरो।”
33 तब इसहाक छक्क परे र काँपे अिन भन,े “त्यो को िथयो जसले त ँ आउन ु भन्दा अिघ नै मास ु ल्यायो? मलैे सबै खाँए अिन त्यसलाई

आशीवार्द िदएँ। अब आशीवार्द फकार्उन अत्यन्तै िढलो भयो।”
34 एसावले आफ्नो बाबकुो कुरा सनु।े ितनी अत्यन्तै ोिधत भए अिन दःुखी भए। ितनी िचच्याए अिन बाबलुाई भन,े “बबुा, मलाई पिन

आशीवार्द िदनहुोस।्”
35 इसहाकले भन,े “तरेो भाइले मिसत तू्याइँ गय । त्यो आयो अिन तैंले पाउने आशीवार्द लएर गयो।”
36 एसावले भन,े “उसको नाउँ याकूब हो। यो नाउँ उसको िन म्त उपय ु छ। उनले मिसत दइु पल्ट चलाखी गय । उनले मबाट जठेो छोरोको

अिधकार खोस्यो अिन अिहले मलैे पाउनँे आशीवार्द लग्यो।” त्यसपिछ एसावले भन,े “मरेो िन म्त केही आशीवार्द साँच्न ु भएको छ?”
37 इसहाकले उ र िदए, “छैन, अब एकदमै िढलो भयो। मलैे याकूबलाई तमँािथ शासन गन शा िदएँ। उसका सबै दाज्य-ूभाइहरू उसको

नोकर हुनछेन ्पिन भनें। अिन मलैे उसको िन म्त धरैे अन्न फलोस ्अिन दाखरस होस ्भनरे आशीवार्द िदएँ। अब तरेो िन म्त मरेोमा केही छैन।”
38 तर एसावले आफ्नो बाबलुाई आशीवार्द मािगर ो। “के तपाईंिसत खाली एउटै मा आशीवार्द छ, बबुा? बबुा! मलाई पिन आशीवार्द

िदनहुोस!्” एसाव रून थाल।े
39 तब इसहाकले उनलाई भन,े

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

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

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

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

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

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

28
याकूब प ीको खोजीमा

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

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

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

परमे रको घर- बतेले
10 याकूब बशबा छोडरे हारानितर लाग।े 11 याकूबले आफ्नो या ा शरुू गदार् घाम डुिब सकेको िथयो। यसथर् रात िबताउनको लािग याकूब

एउटा ठाउँमा गए। याकूबले त्यहाँ एउटा िचहान दखेे अिन स ु को लािग त्यसमैा आफ्नो िशर राख।े 12 याकूबले सपना दखे।े एउटा िसडी
पथृ्वीदे ख स्वगर्लोक सम्म पगुकेो िथयो। याकूबले स्वगर्दतूहरू त्यस िसडंीमा तल र मािथ ग ररहकेो दखे।े 13 याकूबले स्वगर्दतूहरूलाई यस
ल मुा चढकेो र ओलको दखे।े उनले परम भलुाई आफ्नो छेऊमा उिभएको दखे।े परम भलुे भन्नभुयो, “म ित ो बाजे अ ाहामको परमे र

हु।ँ म इसहाकको परमे र हु।ँ म ितमीलाई त्यो भिूम िदनछुे जहाँ ितमी सिुतरहकेा छौ। म त्यो भिूम ितमी र ित ा सन्तानहरूलाई िदनछुे। 14 तरेा
सन्तानहरू त्यित िवघ्न हुनछेन ्जित पथृ्वीमा धलूोको कण छ। ितनीहरू पवूर्, प म, उ र अिन दिक्षणितर फै लएर ब छेन।् पथृ्वीमा ब े सबै
जाितले तरेा सन्तानहरूको कारण आशीवार्द पाउनछेन।्

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

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

17 याकूब डराए। उनले भन,े “यो एउटा दःुखदायी ठाउँ हो। यो केही पिन होइन तर अवश्य नै परमे रको घर हो। यो स्वगर्को ार हो।”
18 अक िदन िबहान याकूब चाँडै उठे। उनले त्यस च ानलाई उठाए अिन त्यसलाई एक छेऊमा खडा पारेर राख।े तब उनले त्यसमा तले

दल।े यस कार उनले त्स च ानलाई परमे रलाई स्मरण गराउने स्तम्भ बनाए। 19 पिहला त्यस ठाउँको नाउँ लजू िथयो तर याकूबले त्यसको
नाउँ बतेले राख।े

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

29
याकूबले राहलेलाई भटे्छन ्

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

4 याकूबले त्यस गोठालाहरूलाई भन,े “हे मरेाभाइ हो, ितमीहरू कहाँका हौ?”
ितनीहरूले उ र िदए, “हामी हारानका हौं।”
5 फे र याकूबले भन,े “के ितमीहरूले नाहोरको लाबानलाई िचन्छौ?”
गोठालाहरूले उ र िदए, “अ ँ हामी ितनलाई िचन्छौं।”
6 तब याकूबले भन,े “ितनी कुशलै त होलान?्”
ितनीहरूले भन,े “ितनी कुशलै छन।् अिन सबै कुराहरू रा ै छन।् हरे, उनकी छोरी राहले भडेाहरू लएर आइरहकेीिछन।्”
7 याकूबले भन,े “हरे, अिहले िदउसँो नै छ अिन घाम डुब्न ु अझै घरैे समय बाँकी नै छ। अझ,ै रात पछर् भनरे ित ो लािग भडेाहरू जम्मा गन

समय भएको छैन। यसथर् ती भडेाहरूलाई पानी खान दऊे अिन चनर् मदैानमा जान दऊे।”
8 तर ती भडेा गोठालाहरूले भन,े “जबसम्म सबै भडेाहरू भलेा हुदँनैन ्हामी त्यसो गनर् स ै नौं। भडेाहरू भलेा भइसकेपिछ मा हामी कूवाबाट

ढुङ्गा पल्टाउछँौं र भडेाहरूले पानी खान्छन।्”
9 याकूब भडेा गोठालाहरूिसत कुरा गरीरहकेो बलेा नै राहले आफ्नो बाबकुा भडेाहरू लएर आई। (आफ्नो बाबकुा भडेाहरूको हरेचाह गन

काम राहलेको िथयो।) 10 राहले लाबानको छोरी िथइन।् रबकेा लाबानकी बिहनी अिन याकूबकी आमा िथइन।् जब याकूबले राहलेलाई दखे्यो,
ितनी गए अिन कूवाबाट ढुङ्गा पल्टाएर भडेाहरूलाई पानी खान िदयो। 11 त्यसपिछ उनले राहलेलाई चमु्बन गय अिन रोयो। 12 याकूबले
उसलाई बतायो त्यो उसको बाबकुो प रवारबाट जन्मकेो हो। उनले आफूलाई रबकेाको छोरो भनी िचनायो। यसथर् राहले घरितर दौिडन ्अिन
आफ्नो बाबलुाई भिनन।्
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13लाबानले आफ्नी बिहनीको छोरोको िवषयमा सनु।े यसथर् लाबान उसलाई भटे्न िहडं ्यो। लाबानले उसलाई जोडले अगँाल्यो, चमु्यो अिन
घरमा लएर गए। याकूबले के भएको िथयो सम्पणूर् घटनाको िववरण िदयो।

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

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

16 लाबानकी दईुवटी छोरीहरू िथए। जठेीको नाउँ लआे अिन सानी चाँिह राहले िथइन।्
17लआेका आखँाहरू सनु्दर िथए तर राहले मनमोहक र सनु्दरी िथइन।् 18 याकूबले राहलेलाई माया गदर्थ्यो। याकूबले लाबानलाई भन,े “म

सात वषर् सम्म तपाईंको सवेा गछुर् यिद तपाईंले आफ्नी छोरी राहलेिसत मरेो िववाह गन अनमुित िदन ु भयो भन।े”
19 लाबानले भन,े “अरू मािनसिसत िववाह गन ुर्भन्दा ितमीिसतै िववाह गन ुर् उसको िन म्त रा ो हुनछे। यसथर् मिसत बस।”
20 याकूबले सात वषर्सम्म लाबानको सवेा गय तर उनले राहलेलाई अत्यन्तै माया गरेकोले सात वषर् समय िबताउन केही गा ो परेन।
21 सात वषर् सवेा गरेपिछ याकूबले लाबानलाई भन,े “राहलेलाई मलाई िदनहुोस ्म उसलाई िववाह गनर् सकँु। मलैे तपाईंलाई गन ुर् पन सवेाको

अविध-शषे भयो।”
22 यसथर् त्यस ठाउँको सबै मािनसहरूको लािग लाबानले भोज गराए अिन 23 त्यस रात उनकी छोरी लआे याकूबलाई िदए। याकूब र लआेले

त्यस रात सहवास गरे। 24 (लाबानले आफ्नी कमारी िजल्पालाई आफ्नी छोरी लआेकी कमारीको रूपमा िदए।) 25 िबहान याकूबले चाल पायो
राती ऊिसत सु े ी लआे िथइन।् याकूबले लाबानलाई भन,े “तपाईंले मलाई िकन झकु्याउन ु भयो। मलैे तपाईंको धरैे सवेा गरें जसले गदार् म
राहलेलाई िववाह गनर् पाऊँ। तपाईंले मलाई िकन झकु्याउन ु भयो?”

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

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

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

बनाउन ु भयो तर राहले बाँझी रिहन।्
32 लआेले छोरो जन्माई अिन त्यसको नाउँ रूबने राखीन।् लआेले छोरोको नाउँ यस्तो राखी िकनभने उनले भनीन,् “मरेो दःुख परम भलुे

दे ु भएको छ। मरेा पितले मलाई मे गदनन,् यसथर्, अब हुनसुक्छ उनले मलाई मे गनछन।्”
33 लआे फे र गभर्वती भइन ्अिन अक छोरो जन्माईन।् उनले त्यस छोरोको नाउँ िशमोन राखीन।् लआेले भनीन,् “परम भलुे सनु्न ु भयो

मलैे मे पाइन, यसथर् उहाँले यो छोरो िदनभुयो।”
34 लआे फे र गभर्वती भई र छोरो जन्माई। उनले यो छोरोको नाउँ लवेी राखी। लआेले भनी, “अब, िन य मरेा पितले मलाई मे गनछन।्

मलैे ितनलाई तीनवटा छोराहरू िदएँ।”
35 त्यसपिछ लआेले अझ अक छोरो जन्माई र उसको नाउँ यहूदा राखी। लआेले चौथो छोरोको नाउँ यहूदा राखीन ्कारण उनले भनीन,्

“अब म परम भकुो शसंा गनछु।”

30
1 राहलेले अनभुव ग रन ्उनले याकूबको िन म्त कुनै नानी जन्माउन ु सकेकी िथइन। यसथर् ऊ आफ्ना िददीिसत डाही भई। यसथर् राहलेले

याकूबलाई भनी, “मलाई नानी िदन ु होस ्न म मनछु।”
2 याकूब राहलेिसत सा ै ोिधत भयो। उनले भन्यो, “म परमे र होइन। परमे र नै एकजना हुनहुन्छ जसले ितमीलाई बाँझी बनाउन ु भयो।”
3 त्यसपिछ राहलेले भनी, “ितमीले मरेी कमारी िबल्हालाई रा सक्छौ। त्यसिसत सहवास गन ुर्होस ्अिन उनले मरेो िन म्त नानी जन्माउनछेे।

तब उनले गदार् म आमा हुन सक्छु।”
4 यसथर् राहलेले आफ्नी कमारी िबल्हा आफ्नो पितलाई िदइ। याकूबले त्यस कमारीिसत सहवास गरे। 5 िबल्हा गभर्वती भइन ्अिन याकूबको

िन म्त एउटा छोरो जन्माई।
6 राहलेले भनी, “परमे रले मरेो ाथर्ना सनु्न ु भयो र उहाँले मलाई एउटा छोरो िदने िनणर्य गन ुर् भयो।” यसथर् राहलेले छोरोको नाउँ दान

राखीन।्
7 िबल्हा फे र गभर्वती भइन ्अिन याकूबको अक छोरो जन्माई। 8 राहलेले भनीन,् “मलैे मरेी िददीिसत सा ै क ठन ितयोिगता गन ुर् पय

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

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

15 लआेले भनीन,् “ितमीले पिहले मरेा पितलाई लिगसकेकी छौ, अब मरेो छोरोको िवशषे फूलहरू लने चे ा ग ररहकेी छौ।”
तर राहलेले उ र िदई, “यिद ितमीले मलाई ित ो छोरोले ल्याएको िवशषे फूलहरू िदयौ भने ितमी आज राती याकूबिसत सु सक्छौ।”
16 त्यस राती याकूब खतेबाट घरमा फिकर् यो। लआेले उसलाई दे खन ्अिन भटे्न गइन।् उनले भिनन,् “तपाईं आज राती मिसत सु ु पछर्। म

तपाईंिसत सु ु पणू र् तयार भएकी छु। मलैे मरेो छोराले ल्याएको फूलहरू राहलेलाई िदएकी छु।” यसथर् याकूब त्यस राती लआेिसत सतु।े
17 तब परमे रले लआेलाई फे र गभर्वती हुन िदन ु भयो, उनले पाँचौं छोरो जन्माइन।् 18 लआेले भिनन,् “परमे रले मलाई इनाम िदन ु

भएकोछ कारण मलैे मरेा पितलाई आफ्नी कमारी िदएकीछु।” यसथर् लआेले आफ्नो त्यो छोरोको नाउँ इस्साखार राखीन।्
19 लआे फे र गभर्वती भइन ्अिन छैटौं छोरो जन्माइन।् 20 लआेले भिनन,् “परमे रले मलाई एकदम अमलू्य उपहार िदन ु भयो। अब

िन य याकूबले मलाई हण गनछन ्कारण उनलाई मलैे छवटा छोराहरू जन्माइिदएँ।” यसथर् उनले त्यस छोरोको नाउँ जबलूनू राखीन।्
21 पिछ लआेले एउटी छोरी जन्माई अिन त्यस छोरीको नाउँ दीना राखीन।्
22 त्यसपिछ परमे रले राहलेको ाथर्ना सनु्न ु भयो अिन राहलेलाई नानीहरू जन्माउन ु सम्भव गराई िदन ु भयो। 23 राहले गभर्वती भई अिन

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

लाबानिसत याकूबले चलाखी गछर्
25यसूफु जन्मपेिछ याकूबले लाबानलाई भन्यो, “अब मलाई आफ्नै घर फक जान िदन ु होस।् 26मरेा नानीहरू र प ीहरू िदन ु होस, तपाईंको

िन म्त चौध वषर्सम्म कठोर सवेा गरेर ितनीहरूलाई पाएको हु।ँ तपाईं जान्न ु हुन्छ मलैे तपाईंको िन म्त रा ो सवेा गरेकोछु।”
27 लाबानले उसलाई भन,े “मलाई केही भन्न दऊे। म जान्दछु ितमीले गदार् नै परमे रले मलाई आशीवार्द िदन ु भएकोछ। 28 भन मलैे

ितमीलाई के िदन ु पन अिन म ितमीलाई त्यो िदनछुे।”
29 याकूबले उ र िदयो, “ितमीलाई थाहा छ मलैे ित ो िन म्त कठोर प र म गरेकोछु। मलैे हरेचाह गरेकोले ित ा पशहुरू पिन बढकेा छन ्

अिन यो असल भएको छ। 30 म आउँदा ितमीिसत अ लकित मा िथयो। तर अिहले घरैे भएका छन।् मलैे जे पिन गरे तपाईंको िन म्त, त्यसमा
परम भलुे आशीवार्द िदन ु भएकोछ। अब आफ्नो िन म्त मलैे केही गन ुर् पन समय आएको छ र मलैे आफ्नो घर बनाउन ु पछर्।”

31 लाबानले सोध्यो, “तब मलैे ितमीलाई के िदन ु पन?”
याकूबले उ र िदयो, “तपाईंले मलाई केही िदन ु पदन। मलैे गरेको कामको िन म्त तपाईंले मलाई ज्याला दऊे म चाहन्छु खाली यही एउटा

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

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

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

40 याकूबले ती कालो, िसगंारे अिन थोप्ले पशहुरूलाई अरूबाट बगे्लै राख्यो। उनले यसरी आफ्नो पशहुरू लाबानको पशहुरूबाट बगे्लै गय
अिन ितनीहरूलाई लाबानको भडेा बा ाहरूिसत िमिसन िदएन। 41 जिहले पिन कुनै स्वास्थ्य भडेाहरू जनन ीडामा लाग्थे तब याकूबले
ती दागवाला हाँगाहरू ितनीहरूको नजरअिघ रा ख िदन्थ्यो। ती हाँगाहरूको सामनु्ने ती भडेा बा ाले जनन ् ीडा गथ। 42 तर जब कमजोर
भडेा बा ाहरू जनन ् ीडामा लाग्थे तब याकूबले ती हाँगाहरू ितनीहरूको सामनु्नमेा राख्दनैथ्यो। यसरी कमजोर पशहुरूबाट जन्मकेा पाठाहरू
* 30:14: “ ”
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लाबानको हुन्थ।े स्वास्थ्य पशहुरूबाट जन्मकेा पाठाहरू सबै याकूबको हुन्थ।े 43यसरी याकूब धरैे धनी भयो। उिसत धरैे भडेा बा ा, धरैे नोकरहरू
ऊँट र गधाहरू िथए।

31
िवदाइको बलेा याकूब भाग्छन ्

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

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

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

थोप्ले र िसगंारे िथए। 11 परमे रका स्वगर्दतूले सपनामा मिसत कुरा गरे। स्वगर्दतूले भन,े ‘याकूब।’
“मलैे भनें, ‘हजरु।’
12 “त्यो स्वगर्दतूले भन,े ‘हरे, खाली थोप्ले र िसगंारे बा ाहरू मा जनन ीडामा छन।् म यस्तै गराउँदै छु। लाबान ितमीिसत सबै भलू

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

14-15 राहले अिन लआेले याकूबलाई उ र िदए, “हामीले हा ो बबुाबाट उनको मतृ्यपुिछ पाउने केही छैन। उनले हामीिसत पराइ जस्तो
वहार गरे। उनले हामीलाई ितमीकहाँ बिेचिदए। अिन त्यो बाहके उनले पसैाको त्यके भाग खचर् गरे जो हा ो कारण पाएका िथए। 16परमे रले

हा ो बाबबुाट सबै सम्पित लन ु भयो अिन अिहले त्यो हा ो र हा ो नानीहरूको िन म्त भयो। यसथर् ितमीले त्यही गन ुर् पछर्, जनु परमे रले गन ुर्
भन्न ु हुन्छ।”

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

19 त्यस समय लाबान आफ्नो भडेाहरूको ऊन काट्न गएका िथए। जब ती गएका िथए, राहले उनको घरमा गइन ्अिन आफ्नो बाबकुो झटुो
दवेता चोरेर ल्याईन।्

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

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

चो रएका दवेताहरूको खोजी
25अक िदन िबहानै लाबानले याकूबलाई पि ए। याकूबले पवर्तमािथ आफ्नो पाल लगाएको िथयो। यसथर् लाबान अिन उनका मािनसहरूले

पिन िगलादको पहाडी ठाउँमा पाल हाल।े
26लाबानले याकूबलाई भन,े “मलाई िकन धोका िदइस?् मरेो छोरीहरूलाई तैंले लडाइँमा कैदी जस्तो बनाएर िकन लिगस?् 27 मलाई नभनी

िकन भािगस?् यिद मलाई भनकेो भए म भोज गराउने िथएँ। त्यहाँ नाच गान हुनिेथयो। 28 तैंले मरेा नाितहरूलाई म्वाइँ खान अिन छोरीहरूलाई
िबदाइगनर् पिन िदइनस।् यो सब गरेर त ँ सा ै मखूर् भइस।् 29 वास्तवमा तलँाईं चोट पयुार्उने श मसगँ छ, तर िहजो राती तरेो बाबकुो परमे र
मरेो सपनामा दखेा पन ुर् भयो। कुनै कारले पिन तलँाईं चोट नपयुार्उन ु भनी मलाई चतेावनी िदन ु भयो। 30 म जान्दछु त ँ तरेो घर जान चाहन्छस र
त्यसकै िन म्त त ँ िहिंडस।् तर मरेो घरबाट दवेताहरू िकन चो रस?्”
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31 याकूबले भन्यो, “म डराएको हुनाले ितमीलाई नभनी म िहडं।े मलैे सोचे ितमीले ित ी छोरीहरू मबाट खो छेौ, 32 तर मलैे ित ा दवेताहरू
चोरेको छैन। यहाँ मिसत हुनहेरू जोिसत ित ो दवेताहरू पाइन्छन ्त्यस मािनसको हत्या ग रनछे। ित ा मािनसहरू मरेा गवाहीहरू हुनछेन।् ितमीले
ित ा चीजहरू तलाश गनर् सक्छौ र यिद ित ो केही पाइयो भने लान सक्छौ।” (राहलेले लाबानको घरबाट दवेताहरू चोरी ल्याएको याकूबलाई
थाहा िथएन)।

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

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

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

याकूब र लाबानको स न्ध
43 लाबानले याकूबलाई भन,े “यी ीहरू मरेी छोरीहरू हुन।् यी नानीहरू मरेा हुन।् अिन यी पशहुरू सब मरेा हुन।् यहाँ ितमी जे पिन दखे्छौ

सबै मरेो हुन।् तर म मरेी छोरीहरू र नानीहरूको िवषयमा केही गनर् स न।ँ 44 यसथर् म ितमीिसत एक सम्झौता गनर् तयार छु। हामीबीच सम्झौता
भएको माणको रूपमा ढुङ्गाको एउटा थु ो बनाऊ।”

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

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

49 लाबानले भन,े “हामी एक अकार्मा छु ीदा परमे रले हामीलाई हरेून।्” यसकारण त्यस खाँमोको नाउँ िमस्पा राख्यो।
50 त्यपिछ लाबानले भन,े “यिद मरेी छोरीहरूलाई कतै चोट पाय भन,े याद राख, परमे रले ितमीलाई सजाय िदन ु हुनछे। यिद ितमीले

अक आइमाई िववाह गरे, याद राख परमे रले हे र रहन ु भएको छ। 51 यहाँ यी ढुङ्गाहरू छन ्जसले बताउछन ्हामीबीच सम्झौता भएको
छ। 52 ढुङ्गाहरूको थु ो र िवशषे ढुङ्गाहरूले हामीलाई आफ्नो सं न्ध सम्झना गराउन सहायता पयुार्उछँ। ितमीिसत लड्न यस ढुङ्गाको पल्लो
प ट म किहल्यै जाने छैन र त्यसरी नै मिसत लड्न ु ितमी किहल्यै यो ढुङ्गाबाट यता अिघ आउने छैनौं। 53 यिद हामीले यो सम्झौता भङ्ग गय ं
भने अ ाहामका परमे र, नाहोरका परमे र र उनीहरूको पखुार्हरूका परमे रले हा ो न्याय गन ुर्हुनछे।”

याकूबका बाब ु इसहाकले परमे रलाई “भय” नाउलँे बोलाए। यसथर् याकूबले सम्झौतामा त्यो नाउँ योग गरे। 54 त्यपिछ याकूबले एउटा
पश ु माय र पहाडमा ब लदान स्वरूपमा चढायो अिन उनले आफ्नो परुूष मािनसहरूलाई भोजमा भाग लन िनम्तो िदयो। खाना शषे भएपिछ
ितनीहरूले त्यस रात त्यही पवर्तमा िबताए। 55 अक िदन िबहानै लाबानले आफ्नो नाित-नाितनीहरूलाई म्वाइँ खाए अिन छोरीहरूलाई िवदा
िदए। उनले ितनीहरूलाई आशीवार्द िदए अिन घरितर फिकर् ए।

32
एसाविसत फे र भटे

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

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

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

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

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

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

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

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

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

परमे रिसत लडाइँ
24 याकूब नदी तन अ न्तम मािनस िथयो। तर नदी तन ुर्अिघ जब याकूब एक्लै िथयो, एकजना मािनस आयो अिन ऊिसत कुश्ती लड्न थाल्यो।

त्यस मािनसले घाम झु ल्कञ्जलेसम्म कुश्ती लड ्यो। 25 त्यस मािनसले थाहा पायो ऊ याकूबलाई िज ु योग्य छैन। यसकैारण उनले याकूबको
िनत्मबको खोिपल्टामा िहकार्यो। याकूबको िनतम्ब जोन बाट फू स्कयो जब ऊ त्यस मािनससगं कुश्ती लडदै िथयो।

26 तब त्यस मािनसले याकूबलाई भन,े “मलाई जान दऊे। सयू दय भइरहकेो छ।”
तर याकूबले भन्यो, “जबसम्म ितमी मलाई आशीवार्द िददंनैौ म ितमीलाई जान िदने छैन।”
27 अिन त्यस मािनसले उसलाई भन्यो, “ित ो नाउँ के हो?”
अिन याकूबले उ र िदयो, “मरेो नाउँ याकूब हो।”
28 तब त्यो मािनसले भन,े “ित ो नाउँ याकूब रहने छैन। अब ित ो नाउँ ‘इ ाएल’ हुनछे। म ितमीलाई यो नाउँ िदन्छु िकनभने ितमीले परमे र

र मािनसिसत य ु गरेका छौ अिन ितनीहरू ितमीलाई िज अयोग्य भए।”
29 तब याकूबले उनलाई सोध,े “दया गरी मलाई तपँाइको नाउँ बताउन ु होस।्”
तर त्यस मािनसले भन,े “ितमीले मरेो नाउँ िकन सोध्न ु पय ?” त्यस बलेा त्यस मािनसले याकूबलाई आशीवार्द िदयो।
30 यसथर् याकूबले त्यस ठाउँको नाउँ पनीएल राख्यो। याकूबले भन्यो, “मलैे यस ठाउँमा परमे रलाई मखुा-मखु दखेकेो िथएँ तर अझै

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

33
याकूबको साहस दशर्न
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1 याकूबले हये अिन एसाव आउँदगैरेको दखे्यो। एसाव आइरहकेो िथयो अिन चार सय मािनसहरू ऊसगं िथए। याकूबले आफ्नो प रवारलाई
चार दलमा बाँड ्यो। लआे र उसको नानीहरू एउटा दलमा अिन राहले र यसूफु अक एक दलमा अिन दइुवटी कमारीहरू र ितनीहरूको
नानीहरूलाई दइु दलमा। 2 याकूबले कमारीहरू र ितनीहरूका नानीहरूलाई आगािड राख्यो। त्यसपिछ ितनीहरूको पिछ उनले लआे र उसका
नानीहरूलाई राख्यो। अिन अन्तमा याकूबले राहले र यसूफुलाई राख्यो।

3 याकूब आफैं ितनीहरूको अिग गए अिन उसको आफ्नो दाज्यकूो निजक नपगुञु्जले सम्म सात पल्ट भइँूितर घोप् ो।
4 एसाव उसलाई भटे्न दगयु अिन उसलाई अगँालो हाल्यो। उनले आफ्नो भाइको छातीमा हात राख्यो र उसलाई म्वाइँ खायो अिन ितनीहरू

रोए। 5 त्यसपिछ एसावले हये अिन ीहरू र नानीहरूलाई दखेरे भन,े “तिँसत यी को हुन?्”
याकूबले भन,े “यी नानीहरू परमे रले ित ा दासलाई िदन ु भएका हो। परमे रले मलाई दया गन ुर् भएको छ।”
6 त्यसपिछ ती दइु कमारीहरू र नानीहरू एसाव निजक पगुे अिन उसकोअिघ िनहु रए। 7 त्यसपिछ लआे र ितनका नानीहरू एसावकहाँ गए

अिन ितनलाई िनहु रएर ढोग।े राहले र यसूफुले पिन त्यसै गरे।
8 एसावले भन,े “आउँदा बाटोमा मलैे जो मािनसहरू दखेें ितनीहरू को हुन? अिन ती सब पशहुरू के को िन म्त हुन?्”
याकूबले उ र िदयो, “ितनीहरू सब ितमीलाई मरेो उपहार हुन जसले गदार् ितमीले मलाई स्वीकार गछ ।”
9 तर एसावले भन,े “भाइ, तेंले मलाई केही िदनपुदन कारण मसगँ शस्त छ।”
10 याकूबले भन,े “होइन, म ितमीलाई िबन्ती गछुर्, यिद ितमीले मलाई स्वीकार गछ भने यो मरेो उपहार पिन दया गरी स्वीकार गर्न ्पछर्।

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

12 त्यसपिछ एसावले भन,े “अब तैंले आफ्नो या ा जारी रा सक्छस र म तसँगँै जानछुे।”
13 तर याकूबले भन,े “ितमीलाई थाहा भयो िक अिहले मरेा नानीहरू एकदमै दबुर्ल छन ्अिन मलैे मरेा भडेाहरू तथा ितनका थमुाहरूको

पिन हरेचाह गन ुर् पछर्। यिद मलैे ितनीहरूलाई िदउसँो धरैे बरेसम्म िहडंाएँ भने हुन सक्छ ती पशहुरू मछर्न।् 14 यसकारण ितमीअिघ जाऊ र म
िबस्तारै-िबस्तारै ित ोपिछ आउँछु। म पशहुरू अिन ितनीहरूका बच्चाहरू बचाऊँको लािग िबस्तारैिसत आउँछु, अिन म अत्यन्तै िबस्तार आउँछु
कारण मरेा नानीहरू धरैे नथाकून ्म ितमीलाई सइेरमा भटे्नछुे।”

15 यसकारण एसावले भन,े “तब म मरेा केही साथीहरूलाई तरेो सहायताको िन म्त छोडी िदन्छु।”
तर याकूबले भन्यो, “यो ित ो िवशषे दया हो। तर यसो गन ुर् कुनै आवश्यकता छैन।” 16 यसकारण त्यो िदन एसाव सइेर फिकर् यो। 17 तर

याकूब सकु्कोत गए अिन त्यहाँ उनले एउटा घर र पशहुरूको िन म्त सानो खोर बनायो। यही कारणले यस ठाउँको नाउँ सकु्कोत रा खयो।
18 यसथर् याकूब प न-आरामबाट कनान दशेको शकेेमसम्म सरुिक्षत या ा गरेर आयो। उनले शहरको पवूर्मा आफ्नो पाल हाल्यो। 19 उनले

जहाँ आफ्नो पाल हालकेो िथयो त्यस ठाउँ शकेमको बाब ु हमोरको प रवारबाट िकनकेो िथयो। त्यसको िन म्त याकूबले एक सय चाँदीका िसक्का
िदयो। 20 त्यहाँ उसले एउटा वदेी बनायो अिन त्यसको नाउँ “एल इ ाएलका परमे र राख्यो।”

34
दीनाको बलात्कार

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

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

7जब याकूबका छोराहरूले यस बारे सनुे ितनीहरू खतेबाट आए। ितनीहरू उ िेजत भएर धरैे रसाए िकनभने शकेमले यस्तो कामगरेका िथयो
जो इ ाएलमा गन ुर् हुदँनै िथयो। शकेमको घणृात्मक कायर् सनुरे सबै दाज्य-ूभाइहरू खतेबाट बािहर िन स्कए।

8 तर हमोरले ती दाज्य-ूभाइहरूिसत कुरा गय । उनले भन,े “मरेो छोरो शकेमले दीनालाई खबुै चाहन्छ। दया गरी उसलाई िववाह गनर् िदनहुोस।्
9 यस िववाहले बझुाउँछ हामीमाझ एउटा िवशषे सम्झौता भएको छ। त्यसपिछ हा ा मािनसहरूले ितमीहरूका छोरीहरू िववाह गनर् सक्छन ्अिन
त्यसरी नै ित ा मािनसहरूले हा ा छोरीहरू िववाह गनर् सक्छन।् 10 ितमीहरू हामीिसतै यसै भिूममा ब सक्छौ। ितमीहरू जमीनको मा लक हुन
सक्छौ र स्वत रूपले ापार गनर् सक्छौ।”

11 शकेमले पिन याकूब अिन ितनका छोराहरूिसत कुरा गय । उनले भन,े “दया गरी मलाई हण गन ुर् होस ्अिन तपाईहरूले भनकेा कुरा म
जपेिन गनछु। 12 यिद तपाईहरूले दीनालाई मिसत िववाह गनर् िदन ु भयो भने म तपाईहरूले मागकेो उपहार िदनछुे। तपाईहरू जे चाहन ु हुन्छ त्यही
िदनछुे तर मलाई दीनािसत िववाह गनर् िदनहुोस।्”
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13 शकेम र उसको बाब ु हमोरिसत याकूबका छोराहरूले झटुो बोल्ने िनणर्य गरे। ितनीहरू अझै पिन बौलाहा जस्तै िथए िकनभने शकेमले
आफ्नी बिहनी दीनािसत सा ै िघनलाग्दो कुकमर् गरेको िथयो। 14 यसथर् ती दाज्य-ूभाइहरूले शकेमलाई भन,े “हामी हा ी बिहनीिसत ितमीलाई
िववाहको अनमुित िदन स ै नौ कारण ितमी अझसम्म खतना ग रएका छैनौ। हा ी बिहनीको ितमीिसत िववाह गन ुर् एउटा भलू कमर् हुनछे। 15 तर
हामी हा ी बिहनीिसत िववाह गनर् अनमुित िदन सक्छौ यिद ितमीले यो काम गय भने ित ा शहरका त्यके परुूषहरू हामी जस्तै खतना ग रन ु
पछर्। 16 त्यसपिछ ित ा परुूषहरूले हामीहरूका छोरी िववाह गनर् सक्छन ्अिन हा ा परुूषहरूले पिन ितमीहरूका छोरीसगँ िववाह गनर् सक्छन।्
तब हामी एक हुनछेौ। 17 यिद खतना गराउन अस्वीकार गरे दीनालाई हामी लजैानछेौं।”

18 यस सम्झौतामा हमोर र शकेम दवुै खशुी भए। 19 दीनाका दाज्यहूरूले भनकेो कुरामा शकेम सा ै खशुी भयो।
आफ्नो प रवारमा शकेम अित आदरणीय मािनस िथयो। 20 हमोर र शकेम शहरको समावशे स्थलमा गए। ितनीहरूले शहरवासीहरूिसत कुरा

गरे र भन,े 21 “यी मािनसहरू हामीिसत मै ीपणू र् छन,् ितनीहरूलाई हामीहरूमाझ ब अिन ापार गनर् िदऊँ। जहाँसम्म भिूमको कुरा छ, हरे,
हामी सबकैो लािग यो धरैे नै छ। हामी ितनीहरूकी छोरीहरूलाई हा ी प ीहरू बनाऊँ अिन हा ी छोरीहरूलाई ितनीहरूका छोराहरूिसत िववाह
गनर् िदऊँ। 22 तर एउटा कुरो छ जो हा ा सबै मािनसहरूले मान्न ु पछर्। हा ा सबै मािनसहरू इ ाएलीहरू जस्तै खतना गराउन ु राजी हुन ु पछर्।
23 यिद हामीले यसो गरे ितनीहरूका गाई-वस्तलुे गदार् हामी धनी हुनछेौं। यसथर् हामीले ितनीहरूिसत यस्तो सम्झौता गन ुर् पछर् जसले गदार् ितनीहरू
यहाँ हामीिसत ब सकुन।्” 24सबै मािनसहरू जसले हमोर र शकेमबाट त्यस समावशे स्थलमा ती कुरा सनु,े सबलैे मान।े अिन सबै मािनसहरूको
खतना ग रयो।

25 तीन िदन पिछ खतना ग रएका मािनसहरूको घाउ भयो। याकूबका दइुजना छोरा, िशमोन अिन लवेीले बझुे ितनीहरू दवुर्ल भएका छन।्
यसथर् ितनीहरूले शहरमा गए अिन सबै मािनसहरूलाई मा रिदए। 26 दीनाका दाज्यहूरू िशमोन र लवेीले हमोर र उसको छोरो शकेमलाई पिन मारे
अिन शकेमको घरबाट दीनालाई िनकाले अिन लएर गए। 27 याकूबका छोराहरू शहरमा गए अिन त्यहाँ भएको त्यके चीज चोरे। शकेमले
ितनीहरूकी बिहनीमािथ गरेको कुरोले ितनीहरूको अझै रीस मरेको िथएन। 28 गधाहरू तथा शहरमा र खतेमा जे जित िथए त्यके चीज लग।े
29 ती दाज्य-ूभाइहरूले ितनीहरूको प ी छोरा-छोरी तथा ितनीहरूसगँ भएको त्यके चीज लग।े

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

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

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

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

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

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

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

याकूबको नयाँ नाउँ
9 याकूब जब प नआरामबाट फिकर् यो परमे रले फे र उसलाई दशर्न िदन ु भयो। परमे रले याकूबलाई आशीवार्द िदनभुयो। 10 परमे रले

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

राहले सिुत पीडामा मरी
16 याकूब अिन उसको दलले बतेले छोड।े ितनीहरू ठीक ए ात आई पगु्नअिघ राहले सिुत वदेना भोग्न थाली। 17 तर यसपल्ट राहलेलाई

सही नसक्न ु वदेना भइरहकेो िथयो। राहलेकी कमारीले हे र र भनी “नडराऊ राहले ितमीले अक छोरो जन्माउदछैौ।”
18 छोरो जन्मदा-जन्मदै राहले मरी। मतृ्यअुिघ आफ्नो त्यस छोरोको नाउँ ितनले बने-ओनी राखीन।् तर याकूबले उसको नाउँ िबन्यामीन

राख्यो।
19 राहलेलाई ए ात जाने बाटोमा नै गािडयो। (ए ात नै बतेलहेमे हो)। 20 राहलेको सम्मानमा याकूबले उसको िचहानमािथ एउटा खामो

उभ्यायो। त्यो खामो अझ पिन त्यही खडा छ। 21 त्यसपिछ इ ाएलले आफ्नो या ा जारी राख्यो। उनले एदरे स्तम्भकै दिक्षणमा आफ्नो पाल
हाल्यो।

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

इ ाएलको प रवार
याकूब (इ ाएल) का बा जना छोराहरू िथए।
23 लआेका छोराहरू हुनः रूबने (याकूबको पिहलो छोरो), िशमोन, लवेी, यहूदा, इस्साकार अिन जबलूनू।
24 राहलेका छोराहरूः यसूफु र िबन्यामीन।
25 राहलेकी कमारी िबल्हाबाट ज न्मएका छोराहरू दान र न ाली िथए।
26 लआेकी कमारी िजल्पाबाट ज न्मएका छोरीहरू गाद र आशरे िथए।

यी ितनका नानीहरू तब ज न्मएका िथए जब ितनी प मआराममा िथए।
27याकूब आफ्ना बबुा इसहाककहाँ िकयर्तबार्मा (हे ोन) गए। यो त्यही ठाउँ हो जहाँ अ ाहाम र इसहाकले बसो-बास गरेका िथए। 28 इसहाक

एक सय असी वषर् बाँच।े 29 इसहाक जब मरे ितनीहरू अत्यन्त व ृ भएका िथए अिन सम्पणूर् जीवन उपभोग गरे। उसको छोरा एसाव अिन
याकूबले ितनलाई ितनका िपताको ठाउँमै गाड।े

36
एसावको प रवार

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

6-8 याकूब अिन एसावाका प रवारहरू अत्यन्तै िवशाल भए जसले गदार् कनान भिूमको अन्नले ितमीहरूलाई पगु्न असम्भव भयो। यसथर्
एसावले आफ्नो भाइ याकूबलाई छोडरे धरैे टाढा दशेमा गए। एसावले आफ्ना सबै चीजहरू आफूसगँ लएर गए। कनानमा हुदँा उनले यी सब
चीजहर ा गरेको िथयो। यसथर् एसावले आफूसगं प ीहरू छोराहरू, छोरीहरू, सबै नोकरहरू, पशहुरू लग्यो। एसाव र याकूबको प रवारहरू
यित बढदै गए, ितनीहरूलाई एकै ठाउँमा ब असम्भव भयो। त्यस भिूमबाट दइु प रवारहरूलाई जीवन िनवार्ह गनर् म ु श्कल िथयो। ितनीहरूिसत
धरैे गाई-वस्तहुरू िथए। एसाव पहाडी भिूम सइेरितर लागे (एसावको नाउँ एदोम अिन सइेर पिन हो।)

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

10 एसाव र आदाको छोरोको नाउँ एलीपज हो। एसाव र बासमतको छोरोको नाउँ रूएल हो।
11 एलीपजका पाँचजना छोराहरूको नाउँ िथयोः तमेान, ओमार, सपो, गोताम अिन कनज।
12 एलीपजकी पिन एउटी दासी िथइ। उसको नाउँ ितम्ना िथयो अिन ितम्ना र एलीपजको अमालके नाउकँा छोरो िथयो।
13 रूएलका चारजना छोराहरू िथए। ितनीहरूः नहत, जरेह, शम्मा र िमज्जा िथए।
ियनीहरू एसावकी प ी बासमत प ीका नाितहरू नै हुन।्
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14 एसावकी साइँली प ी सबेोनकी छोरो अन्नाकी छोरी ओहोलीबामा िथइन।् एसाव र ओहोलीबामाकी छोरीहरू यऊश, यालाम र कोरह
िथए।

15 यी प रवार एसावबाट आएका हुन।्
एसावको जठेा छोरो एलीपज िथयो। एलीपजबाट ियनीहरू आए-तमेान, गोमार, सपो, कनज, 16 कोरह, गाताम अिन अमालके।
ती सबै प रवा रक मु खयाहरू एसावकी प ी आदाबाट जन्मकेा हुन।्
17 एसावको छोरो रूएल यी प रवारहरूको पिहलो बाब ु िथयो। नहत, जरेह, शम्मा अिन िमज्जा।
ती सब प रवाहरू एसावकी प ी बासमतबाट आएका हुन।्
18 एसाव को प ी र अनाकी छोरी ओहोलीबामाबाट जन्मकेा छोराहरू हुन-्यऊश, यालाम अिन कोरह। ती तीन जना मािनसहरू ितनीहरूको

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

20 एसावभन्दा अिघ एदोममा सइेर नाउकँो एक होरी मािनस बस्थ्यो। सइेरका छोराहरू िथए:
लोतान, शोबाल, िसओन, अना, 21 दीशोन, एसरे, दीशान। यी छोराहरू एदोममा सईेबाट आएका छोरी पा रवार म ु खयाहरू िथए।
22 लोतान होरी र हमेानको बाब ु िथयो। (ितम्ना लोतानकी बिहनी िथई।)
23 शोबालः अल्बान, मानहत, एबाल, सपो अिन ओनामका बाब ु िथयो।
24 िसबोनका अय्या र अना नाउकँा दइु छोराहरू िथए। (अना त्यही मािनस िथयो जसले पहाडमा आफ्नो बाबकुा गधाहरूको हरेचाह गदार्

तातो पानीको महुान भे ाएको िथयो।)
25 दीशोन र ओहोलीबामाका बाब ु अना िथए।
26 दीशोनका चार छोराहरू हमेदान, एश्बान, िय ान र करान िथए।
27 एसरेका तीन जना छोराहरू िबल्हान, जावान र अकान िथए।
28 दीशोनका दइु छोराहरू ऊज र आरान िथए।
29 होरी प रवाहरूका मखुहरू िथए-लोतान, शोनान, िसबोन, अना, 30 दीशान, एसरे, अिन दीशान। जो सइेर भिूममा बसे ितनीहरूको

पा रवा रक मखुहरू ती मािनसहरू नै िथए।
31 त्यस समयमा एदोममा राजाहरू िथए। इ ाएल राजा हुनभुन्दा धरैे समयअिघ एदोममा राजाहरू िथए।

32 बओरको छोरो बलेा राजा िथयो जसले एदोममा शासन गय । उनले िदन्हारा शहरमािथ शासन गय ।
33 जब बलेा मय योबाब राजा भयो। योबाब बो ामाको जरेहको छोरो िथयो।
34 जब योबाब मय , हूशामले शासन गय । हूशाम तमेानी मािनसहरूको दशेको िथयो।
35जब हूशाम मय हददले त्यस इलाकाको शासन गय । हदद बदेादको छोरा िथयो (हदद ऊ िथयो जसले माओबको भिूममा िम ानीहरूलाई

िजतकेो िथयो।) हदद अबीत शहरको िथयो।
36 जब हदद मय सम्लाले दशेमा शासन चलायो। सम्ला मसकेामाको िथयो।
37 जब सम्ला मय त्यो इलाकामा शावलले शासन चलायो। शावल फरात नदीको िकनारमा रहोबोतको िथयो।
38 जब शावल मय त्यो दशेमा बाल्हनानले शासन चलायो। बाल्हनान अकबोरको छोरो िथयो।
39जब बाल्हनान मय , हदरले त्यहाँ शासन गय । हदर पाऊ शहरको िथयो। हदरकी प ीको नाम महतेबले िथयो, ितनी म देकी छोरी िथइन।्
(मजेाहाब म देको बाब ु िथयो।)

40-43 एसाव एदोमी प रवारहरूः
ितम्ना, अल्वा, यतते, ओहोलीबामा, एला, पीनोन, कनज, तमेान, िमब्सार, मग्दीएल अिन ईरामको बबुा िथयो। यी प रवारहरू त्यके नै

त्यस इलाकामा बसो-बास गरे जनु इलाकाको नाउँ र पा रवारको नाउँ एकै िथयो।

37
सपना दश यसूफु

1 याकूब रोिकयो अिन कनान दशेमा ब थाल्यो। यो त्यही दशे हो जहाँ उसको बाब ु बसकेो िथयो। 2 याकूबको प रवारको कथा यही हो।
यसूफु स वषर्को यवुक िथयो। उसको काम भडेा-बा ा हरेचाह गन ुर् िथयो। उनले यो काम आफ्नो दाज्य-ूभाइ र िजल्पा र िबल्हाका

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

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

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

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

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

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

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

यसूफुले भन,े “म जानछुे।”
14 यसूफुका बाबलुे भन,े “तरेा दाज्य-ूभाइहरू सरुिक्षत छन ्या छैनन ्यसो हरे। फक आएर मलाई भन मरेा भडेाहरू रा ै छन ्या छैनन।्”

यसथर् यसूफुका बाबलुे उसलाई हे ोन बेंसीबाट शकेम पठाए।
15 शकेममा यसूफु हरायो। एक जना मािनसले उसलाई खतेमा िहिंडरहकेो भे ायो। त्यस मािनसले भन,े “के खोिजरहकेो छस?्”
16 यसूफुले उ र िदयो, “म मरेा दाज्य-ूभाइहरू खोज्दछुै। के ितमीले भन्न सक्छौ ितनीहरू भडेाहरूिसत कहाँ छन?्”
17 त्यस मािनसले भन,े “ितनीहरू गईसके। ितनीहरू दोतान जाँदै गरेको कुरा मलैे सनु।े” यसथर् यसूफु उनीहरू गए ितरै गए अिन ितनीहरूलाई

दोतानमा भे ायो।
यसूफु कमारोको रूपमा बिेचयो

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

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

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

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

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

36 ती िम ानी ापारीहरूले िम दशेमा यसूफुलाई बचे।े िफरऊनका रक्षकहरूका क ान पोतीफरलाई ितनीहरूले यसूफुलाई बचे।े
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38
यहूदा र तामार

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

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

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

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

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

उनले भनी, “ितमीले मलाई के िदन्छौ?”
17 यहूदाले उ र िदयो, “म मरेो भडेाको हुलबाट एउटा भडेा पठाइ िदनछुे।”
उनले उ र िदई, “यसमा म राजी छु। तर ितमीले मलाई भडेा नपठाउञ्जलेसम्म रा लाई केही िदन ु पछर्।”
18 यहूदाले सोध्यो, “मलैे भडेा नपठाउञ्जलेसम्म के बन्धक रा चाहन्छौ?”
तामारले उ र िदई, “ितमीले आफ्नो िच ी पठाउँदा योग गन मोहर र डोरी दऊे। अिन ितमीले टेक्ने ल ी पनी दऊे।” यहूदाले यी सब

चीजहरू उसलाई िदएर तामारिसत सहवास गरे। तामार गभर्वती भइन।् 19 तामार घर गई अिन उनले आफ्नो मखुबाट पदार् हटाएर फे र त्यही
आफूलाई िवधवा दखेाउने लगुा पिहरीन।्

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

मािनसहरूले जवाफ िदए, “यहाँ कोही वशे्या िथइन।”
22 यसथर् यहूदाको साथी ितनीकहाँ गए र भन,े “मलैे आइमाईलाई भटे्न सिकन। जब मलैे त्यस ठाउँका मािनसहरूलाई सोधें, ितनीहरूले

मलाई बताए त्यस ठाउँमा कोही वशे्या िथइन।”
23 यसकारण यहूदाले भन,े “त्यसलाई ती चीजहरू रा दऊे। म चाँहिदन मािनसहरू ममािथ हाँसनु।् मलै े त्यसलाई बा ा िदन खोजें तर

उसलाई भे टएन, त्यही नै पयार् छ।”
तामार गभर्वती भई

24 ायः तीन महीनापिछ कसलैे यहूदालाई भन,े “ित ो बहुारीले वशे्याले जस्तै काम गरी। अिन अिहले उ वशे्याविृतले गदार् गभर्वती छे।”
तब यहूदाले भन्यो, “उसलाई बािहर िनकाल, उसलाई मार अिन उसको शरीर जलाई द।े”
25 यहूदाका मािनसहरू तामारलाई मानर् गए। तर तामारले आफ्नो ससरुालाई समाचार पठाई। तामारले भनी, “जनु मािनसले मलाई गभर्वती

बनायो त्यसकैा यी चीजहरू हुन।् तब उनले मोहर, डोरी अिन टेक्ने ल ी दखेाई। यी चीजहरू हरे यी सब कसका हुन?् यी कसका िवशषे मोहर,
डोरी र टेक् ने ल ी हो?”

26 यहूदाले ती चीजहरू िचन्यो अिन भन,े “उनले ठीक भनी। म नै भलूमा िथएँ। मलैे आफ्नो ितज्ञा अनसुार उसको िववाह आफ्नो छोरा
शलेहिसत गनर् िदइन।ँ” अिन यहूदा फे र ितनीिसत सतुनेन।्
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27 तामारको सतु्केरी हुने समय आइपगु्यो अिन उनले थाहा पाई जमु्लयाह नानीहरू हुनछेन।् 28जनु समयमा उनले नानी जन्माँउदै िथई एउटा
नानीको एउटा हात बािहर िन स्कयो। स ुडँनेीले त्यो नानीको हातमा रातो धागो बाँधरे भनी, “यो नानी पिहले जन्मन्छ।” 29 तर त्यस नानीले
आफ्नो हात फे र िभ पसायो। त्यसपिछ दो ो नानी पिहले जन्मयो। त्यस बखत सुडँनेीले भनी, “त ँ नै पिहले बािहर आउन समथर् भइस।्”
त्यसकारण उनले त्यस नानीको नाउँ परेेस राखी। 30 त्यसपिछ अक नानी ज न्मयो। त्यस नानीको हातमा रातो धागो िथयो। उनले त्यस नानीको
नाउँ जरेह रा ख।

39
यसूफु िम दशेको पोतीफरलाई बिेचयो

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

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

पोतीफरकी प ी अिन यसूफुको अस्वीकृित
यसूफु अत्यन्तै सनु्दर र रा ो िथयो। 7 केही समयपिछ यसूफुको मा लककी प ीले उसलाई मे गनर् थालीन।् एकिदन उनले भिनन,् “मसगँ

सतु।्”
8 तर यसूफु मानने। उनले भन,े “मरेो मा लक यस घरको त्यके चीजको िन म्त मलाई िव ास गछर्न। उनले यस घरको त्यके चीजको

लािग मलाई िजम्मावारी िदएका छन।् 9 मरेा मा लकले मलाई आफू समान सम्झन्छन।् तर मलैे उसकी प ीिसत सु ु हुदँनै। यो उिचत होइन। यो
परमे रको िबरू मा पाप हो।”

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

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

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

यसूफु झ्याल खानामा
21 तर परम भु यसूफुिसत हुनहुुन्थ्यो। उहाँ सधं ै ऊसगं दयाल ु हुनहुुन्थ्यो। 22 उहाँले अरू कैदीहरूको मखु यसूफुलाई बनाए अिन एक

रक्षकबाट ग रन ु पन त्यके कुरो ितनलाई गनर् लगाए। 23 रक्षकहरूका अिधकारीले झ्यालखानको सबै कुराहरूमा यसूफुमािथ िव ास गथ।
यस्तो यसकारण हुने भयो कारण परम भलुे यसूफुलाई सहायता गन ुर्हुन्थ्यो। यसूफुले जे गथ्य परम भलुे उसलाई सफल गराउन ु हुन्थ्यो।

40
यसूफुले दइुवटा सपना ाख्या गछर्

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

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

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

दाखरस सवेकको सपना
9 यसथर् दाखरस सवेकले यसूफुलाई आफ्नो सपना बतायो। त्यसले भन,े “मलैे मरेो सपनामा दाखको बोट दखेें। 10 त्यस बोटमा तीनवटा

हाँगाहरू िथए। कोिपला लागपेिछ लग ै यसका फूलहरू स्फू टत भए अिन पाकेको अग ूरँको गचु्छा भयो। 11 मलैे िफरऊनको प्याला समातकेो
िथए यसथर् दाख टपरे त्यो प्यालामा िनचोरेर त्यो प्याला िफरऊनलाई िदएँ।”

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

रोटी पकाउनवेालाको सपना
16 त्यस रोटी पकाउनलेे थाहा पायो अक नोकरको सपना रा ो िथयो। यसथर् मखु्य रोटी पकाउनलेे यसूफुलाई भन,े “मलैे पिन सपना दखेें।

मलैे सपनामा दखेें मरेो टाउको मािथ रोटीले भ रएको तीनओटा डालाहरू िथए। 17 सब भन्दा मािथको डालामा सबै कारको पकाएको भोजन
िथयो। यो भोजन राजाको िन म्त िथयो। तर भोजन चराहरूले खाइरहकेा िथए।”

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

यसूफुलाई िबिसर्न्छन ्
20 तीन िदनपिछ िफरऊनको जन्म िदन िथयो। िफरऊनले आफ्नो सबै नोकरहरूलाई भोज िदए। भोजमा िफरऊनले मखु्य दाखरस िदने र मखु्य

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

िफरऊनको सपना
41

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

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

नोकरले यसूफुको िवषयमा िफरऊनलाई भन्छ
9 तब त्यो दाखरस पयुार्उने सवेकले यसूफुलाई स म्झए अिन िफरऊनलाई भन,े “आज म मरेो अतीतका भलूहरू सम्झना गराइरहकेो छु।

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

यसूफुलाई सपना ाख्या गनर् बोलाइयो
14यसथर् यसूफुलाई िफरऊनले झ्यालखानबाट िझकायो र अगं-रक्षकहरूले उसलाई लग ै झ्यालखानबाट ल्याए। यसूफुले दा ी काट ्यो अिन

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

16 यसूफूले उ र िदए, “म त ब्यारख्या िदन स क्दन ँ तर हुनसक्छ परमे ले ितमीलाई सपनाको िबषयमा बताउन ु हुनछे।”
17 त्यसपिछ िफरऊनले यसूफुलाई भन,े “मरेो सपनामा म नील नदीको िकनारमा अिभरहकेो िथएँ। 18 त्यहाँ नदीबाट सातवटा गाईहरू

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

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

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

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

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

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

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

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

44 राजा िफरऊनले ितनलाई भन,े “म िफरऊन राजा हु।ँ ित ो अनमुित िबना िम दशेको भिूममा कसलैे पिन हात अथवा खु ा हाल्न पाउने
छैन।” 45 त्यसपिछ िफरऊनले उनलाई अक नाउँ साप ्नत-पानहे िदए। िफरऊनले उसको िववाह आसनत नाउँ भएकी आइमाईिसत गराए जो
ओन शहरका पजूाहारी पोतीफरकी छोरी िथइ। यस कार यसूफु समस्त िम दशेका राज्यपाल भए।
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46 िम दशे भरी मणमा िनस्के। जब यसूफुले िम का राजाको सवेा गनर् शरुू गरे। यसूफु तीस वषर्का हुदँा िनस्के अिन सारा िम दशेको
मण गरे। 47 सहकालको सात वषर्को समयसम्म दशेमा रा ो उब्जनी भयो। 48 अिन ितनले ती वषर्हरूमा अन्नहरू जोगाएर शहरहरूमा जम्मा

गरे। त्यके शहरमा त्यस शहरको व रप रको भिूमबाट उ ब्जएको अन्न जम्मा गराए। 49 समु को बालवुाको थु ो झैं अन्न यसूफुले थपुारे।
ितनले थपुारेको अन्न यित िवध्न िथयो ओजन गनर् असम्भव िथयो।

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

अिनकालको समय शरुू हुन्छ
53 सात वषर्सम्म मािनसहरूले जित चाहान्थे खाने अन्न पाए तर त्यसपिछ ती वषर्हरू िबत।े 54 अिन यसूफुको भिवष्यवाणी अनसुार नै सात

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

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

42
सपना साँचो भयो

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

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

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

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

ती दाज्य-ूभाइहरूले उ र िदए, “हामी कनान दशेबाट आएका हौं। यहाँ हामी अन्न िकन्न ्आएका हौं।”
8यसूफुले िचने ितनीहरू ितनका दाज्य-ूभाइहरू हुन ्तर ितनी को हुन ्ितनीहरूले िचननेन।् 9यसूफुले आफ्नो दाज्य-ूभाइहरूको िवषयमा दखेकेो

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

हौ।”
10 ितनीहरूले उ र िदए, “हे महाशय तपाईंका सवेकहरू यहाँ खा ान्न िकन्न मा आएका छन।् 11 हामीहरू सबै दाज्य-ूभाइहरू हौं, हामी

सबकैा बाब ु एउटै हुन।् हामी ईमानदार मािनसहरू हौं। हामी खाली अन्न िकन्न आएका छौं।”
12 तब यसूफुले ितनीहरूलाई भन,े “होइन। हामी कहाँ दबुर्ल छौं त्यो जान्न ितमीहरू आएका हौ।”
13 अिन ितनीहरूले उ र िदए, “होइन, हामी सबै दाज्य-ूभाइहरू हौं। हा ो प रवारमा हामी बार जना दाज्य-ूभाइहरू छौं। हामीहरू सबकैो

एकजना बबुा हुनहुुन्छ। हा ो कान्छो भाइ घरमा बबुािसत छ। एकजना भाइ धरैेअिघ मय । हामी, तपाईंका दासहरू, कनानको भिूमबाट आएका
हौं।”

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



42:18 44 उत्पि 43:4

िशमोनलाई बन्धक झैं राख्यो
18 तीन िदनपिछ यसूफुले ितनीहरूलाई भन,े “म परमे रको डर मान्ने मािनस हु।ँ मलैे भनकेो मान तब म ितमीहरूलाई बाँच्ने मौका िदन्छु।

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

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

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

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

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

दाज्य-ूभाइहरूले याकूबलाई बताए
29 कनानका ती दाज्य-ूभाइहरू आफ्ना बाब ु याकूबकहाँ पगु।े ितनीहरूले याकूबलाई के भएको िथयो त्यके कुरो बताए। 30 ितनीहरूले भन,े

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

33 “तब ती शासकले हामीलाई भन,े ‘ितमीहरू इमानदार मािनसहरू हौ भनी माण गन एउटा उपाय छ। ितमीहरू मध्ये एकजनालाई मिसत
छोड अिन अरू भाइहरू आफ्ना मािनसहरूको िन म्त अन्न लएर फकर् । 34 त्यसपिछ ितमीहरूको कान्छो भाइ लएर मकहाँ आऊ, तब म बझु ्ने
छु ितमीहरू साँच्चै इमानदार मािनसहरू हौ अथवा हामीलाई न पान सनेाको पक्षका ितमीहरू एउटा सनेा ारा हामीहरूलाई न पान ुर् पठाएका हौ।
यिद ितमीहरूले साँचो भनकेा रहछेौ र इमानदार ठह रयौ भने आफ्नो भाइ िफतार् पाउनछेौ। म उसलाई िदनछुे र ितमीहरू पिन हा ो दशेमा अन्न
िकन्न स्वतन् हुनछेौ।’ ”

35 त्यसपिछ ती दाज्य-ूभाइहरूले आ-आफ्नो बोराहरूबाट अन्न बािहर िनकाल्न शरुू गरे अिन त्यकेले आफ्नो पसैाको थलैो आफ्नो अन्नको
बोरामा पाए। ती दाज्य-ूभाइहरू र ितनीहरूका बाबलुे पसैा दखेे र खबुै डराए।

36 याकूबले ितनीहरूलाई भन,े “के ितमी मलैे मरेा सबै नानीहरू गमुाएको चाहन्छौ? यसूफु गए, िशमोन पिन गए अिन अिहले ितमी मबाट
िबन्यामीनलाई पिन छुट ्याउन चाहन्छौ।”

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

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

43
याकूबले िबन्यामीनलाई िम दशे जान िदन्छन ्

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

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

6 इ ाएलले भन,े “उसलाई ितमीहरूले अक पिन भाइ छ भनी िकन भन्यौ? ितमीहरूले मरेो िन म्त यस्तो नरा ो काम िकन गय ?”
7 ती दाज्य-ूभाइहरूले जवाफ िदए, “उनले हामी र हा ा कुटुम्बका िवषय धरैे जान्न खोज्थ्यो र उनले हामीलाई थु ै हरू गय । उनले

हामीलाई सोध्यो, ‘के ित ा दाज्य-ूभाइहरू अझ बाँचकेा छन?् घरमा अझ कोही भाइहरू छन ्छैनन?्’ हामीले खाली उसको हरूको उ र
मा िदयौं। हामीले जानकेा िथएनौ उनले भाइ लएर मा आइज भन्छ।”

8 त्यसपिछ यहूदाले आफ्नो बाब ु इ ाएललाई भन,े “िबन्यामीन मिसत जाओस।् म उसको हरेचाह गनछु। हा ो िन म्त अन्न लन ु हामी िम
दशे जानै पछर्। यिद हामी गएनौं भनें हा ा नानीहरू हामीहरूसगंै मनछन।् 9 म ितमीलाई िव ास िदलाउछुँ हा ो भाइ सरुिक्षत रहनछे। यसको
लािग म सम्पणूर् दाियत्व लने छु। यिद मलैे उसलाई फकार्उन सिकन भने ितमीले मलाई सधँैं दोष िदन सक्छौ। 10 यिद तपाईं हामीलाई अघाडी
नै जान िदएको भए, अिहलसेम्म दइु चोटी अन्न लएर आई सक्ने िथयौं।”

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

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

दाज्य-ूभाइहरूलाई यसूफुको घरमा िनम ्त्याइयो
16 िम दशेमा यसूफुले ितनीहरूसगँ िबन्यामीनलाई दखे।े यसूफुले आफ्ना नोकरलाई भन,े “ती मािनसहरूलाई मरेो घरमा लएर जाऊ।

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

18 जब ती दाज्य-ूभाइहरूलाई यसूफुको घरमा लिगयो ितनीहरू डराए। ितनीहरूले भन,े “अ स्तको पाली हा ो बोराहरूमा पसैा हालरे
फकार्इएको िथयो त्यसकैारण हामीलाई यहाँ ल्याइयो। त्यो ितनीहरूले हा ो िवरू मा अ बनाउने छन।् अिन ितनीहरू हा ो गधाहरू चोरेर
लगी हामीलाई कमारा बनाउनछेन।्”

19 यसथर् ती दाज्य-ूभाइहरू यसूफुको घरको नोकरहरूको मु खयाकहाँ गए। 20 ितनीहरूले भन,े “महाशय, म ितज्ञा गछुर् यो सत्य हो,
अ स्तको पाली हामी अन्न िकन्न आयौं। 21 तर जब हामीहरूले रात िबताउन ु पन ठाउँमा आई पगु्यौं, हामीले आफ्नो बोरा खोल्यौं तब बोराको
मखुमा नै हामीहरूले ितरेको परैु रकम पायौं। अिहले हामीले यहाँ ल्याएका छौं। 22 अिन अिहले फे र पिन अन्न िकन्नको िन म्त अरू रकम
ल्याएका छौं। हामी जान्दनैौ कसले त्यो रकम हा ो बोरामा राख्यो।”

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

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

25 यसूफुले पिन मध्य िदनको भोजन ितनीहरूिसत खानछेन ्भनी सनुकेोले त्यसपिछ ितनीहरूले यसूफुलाई िदइने उपहार तयार राख।े
26 यसूफु घरमा आए अिन दाज्य-ूभाइहरूले ितनीहरूिसत ल्याएको उपहारहरू ितनलाई िदए। त्यसपिछ ितनीहरू ितनको अगाडी भइँूमा

िनहु रए।
27 यसूफुले ितनीहरूलाई आफ्नो भलोकुशल सोधपछू गरे। यसूफुले भन,े “ितमीहरूले आफ्नो बढूो बाबकुो बारेमा बताएका िथयौ, ितनी अझै

जीिवत अिन स्वस्थ हुनहुुन्छ?”
28 ती दाज्य-ूभाइहरूले जवाफ िदए, “ज्य ु हजरु, उहाँ जीिवत हुन ु हुन्छ।” अिन ितनीहरू फे र यसूफुअिघ िनहु रए।
29 त्यसपिछ यसूफुले आफ्नो भाइ िबन्यामीनलाई दखे।े (िबन्यामीन र यसूफुकी एउटै आमा हुन।्) यसूफुले भन,े “ितमीहरूले मलाई बताएको

कान्छो भाइ यही हो?” त्यसपिछ यसूफुले िबन्यामीनलाई भन,े “हे बाब,ू परमे रले ितमीलाई आशीवार्द िदन ु हुनछे।”
30 तब यसूफु हता रएर कोठा छोडे िकनभने ितनी आफ्ना दाज्य-ूभाइहरूको मनोभावले ाकुल भएका िथए अिन रून चाहन्थ।े ितनी आफ्नो

कोठािभ पसे अिन रोए। 31 त्यसपिछ यसूफु मखु धोएर बािहर आए। ितनले आफौंलाई वशमा राखरे भन,े “अिहले भोजन गन समय हो।”
32 यसूफुले एक्लै एउटा टेबलमासगँै भोजन खाए। उनका भाइहरूले अक एउटा टेबलमा भोजन खाए। िम दशेबासीहरूले अक टेबलमा

सगँै भोजन खाए। ितनीहरूको िव ास िथयो िह ू मािनसहरूसगँै बसरे खान ु रा ो होइन। 33 यसूफुका दाज्यभूाइहरू ितनकै टेबल अिघ बसकेा
िथए। ितनीहरू जठेादे ख कान्छासम्म उमरे अनसुार लहरै बसकेा िथए। के भइरहकेो छ सबै दाज्यभूाइहरूले एका-अकार्मा आ यर्मानी हे ररहकेा
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िथए। 34 नोकरहरूले यसूफुको टेबलबाट भोजन ल्याएर ितनीहरूलाई िदन्थ।े तर ती नोकरहरूले िबन्यामीनलाई अरू दाज्यभूाइहरूलाई भन्दा
पाँच गणुा वशेी िदन्थ।े ती दाज्यभूाइहरू नअघाउञ्जलेसम्म यसूफुसगँै खाए।

44
यसूफुले जाल िफजाउँछ

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

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

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

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

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

िफंजाइएको जालमा िबन्यामीन पय
11 तब त्यके भाइले आफ्नो थलैो िछटो-िछटो भइँूमा राख।े 12 त्यस नोकरले बोराहरू िनरीक्षण गनर् थाल्यो। उनले सबभन्दा जठेोबाट शरुू

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

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

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

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

यहूदाले िबन्यामीनको िन म्त िवन्ती गरे
18 त्यसपिछ यहूदा यसूफुको निजक गए अिन भन,े “महाशय, दया गरी मलाई स्प िसत केही भन्न िदन ु होस।् दया गरी मिसत न रसाउन ु

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

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

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

45
यसूफु भन्छ ऊ को हो

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

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

िम मा इ ाएललाई िनम्तो
9 यसूफुले भन,े “चाँडो गर अिन मरेा बाबकुहाँ जाऊ। उनलाई भन उनका छोरो यसूफुले यो समाचार पठाएको छ।” परमे रले मलाई

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

12यसूफुले आफ्ना दाज्य-ूभाइहरूिसत कुरा गरी रह।े उनले भन,े “अब ितमीहरू जान्नछेौ म साँच्चै नै यसूफु हु ँ र ितमीहरूको भाइ िबन्यामीनले
जान्दछ म यसूफु नै हु।ँ म ितमीहरूको भाइ ितमीहरूिसतै बात गरी रहकेो छु। 13 यसथर् मरेा बबुालाई मलैे िम दशेमा पाएको सम्मानको िवषयमा
भिनदऊे। ितमीहरूले यहाँ दखेकेो त्यके कुरा सनुाई दऊे। अब झ ै जाऊ अिन मरेा बबुालाई यहाँ लएर आऊ।” 14 त्यसपिछ ितनको भाइ
िबन्यामीनिसत यसूफुले आ लङ्गन गरे अिन ितनीहरू दवुजैना रून शरुू गरे। 15 त्यसपिछ यसूफुले आफ्ना सबै दाज्य-ूभाइहरूलाई म्वाइँ खाए
अिन ितनीहरूको िन म्त रोए। त्यसपिछ उनका दाज्य-ूभाइहरू उनीसगँ कुरा गनर् थाल।े

16 िफरऊनले थाहा पाए यसूफुका दाज्य-ूभाइहरू त्यहाँ आएका िथए। िफरऊको राजमहलमा त्यकेले यो खबर चाल पाए। िफरऊन र उनका
सवेकहरू यो खबर सनुरे खशुी भए। 17 यसकारण िफरऊनले यसूफुलाई भन,े “ित ो दाज्य-ूभाइहरूलाई भन ितनीहरूलाई जित अन्न चािहन्छ
लएर कनान दशेमा जाऊन। 18 आफ्ना दाज्य ूभाइहरूलाई भन ितनीहरू आफ्नो बाब ु र प रवारहरू लएर यहाँ मकहाँ आउन।् जीवन िनवार्हको

िन म्त म ितनीलाई यहाँको सब भन्दा असल भिूम िदनछुे अिन ितनीहरूले सबभन्दा असल भोजन गन छन।्” 19 त्यसपिछ िफरऊनले भन,े “ित ा
दाज्य-ूभाइहरूलाई यहाँ भएका गाडीहरू मध्ये सबभन्दा असल चाँिह िदन।ु ितनीहरूलाई भन ती गाडीहरूमा ितनीहरू कनान गएर आफ्ना बाब ु र
जहान, छोरा-छोरीहरू लएर आउन।ु 20 आफ्ना ती सर-समानहरूको िफ ी नगर जो ितमी आफूसगंै ल्याउन सक्दनैौ िकनभने िम का सव म
वस्तहुरू ितनीलाई िदइनछे।”

21 यसथर् इ ाएलका छोराहरूले यसो गरे। िफरऊनले ितज्ञा गरे झैं यसूफुले ितनीहरूलाई गाडीहरू िदए। ितनीहरूको या ाको िन म्त शस्त
भोजन पिन िदए। 22 यसूफुले ितनीहरू त्यकेलाई सनु्दर लगुाको जोडा िदए। तर िबन्यामीनलाई चाँिह ितनले रा ो लगुाले बिनएको पाँच जोडा
िदए। िबन्यामीनलाई ितनले चाँदीको तीन सय िसक्का पिन िदए। 23 यसूफुले आफ्ना बाबकुो िन म्त उपहारहरू पिन पठाए। ितनले दश गधामा
लदाएर िम दशेको रा ा-रा ा समानहरू पठाइ िदए अिन आफ्ना बाब ु लएर आउनको लािग दशवटा छाउरी गधामा अन्न, रोटी र अरू भोजनहरू
परूा लादरे पठाए। 24 त्यसपिछ यसूफुले आफ्ना दाज्य-ूभाइहरूलाई जाने अनमुित िदए। अिन जब ितनीहरू जान लागकेा िथए यसूफुले ितनहरूलाई
भन,े “सरासरी घर जान ु बाटोमा कतै लडाइँ नगन ुर्।”
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25 यसथर् ती दाज्य-ूभाइहरू िम दशे छोडी ितनीहरूका िपता भएका दशे कनानमा गए। 26 दाज्य-ूभाइहरूले उनलाई भन,े “बाब,ु यसूफु
अझसम्म जीिवत छ। अिन त्यो समस्त िम दशेको शासक छ।”

ितनीहरूका बाबलुे के सोच्न ु पन केही जानने। थम त, ितनले आफ्ना छोराहरूको कुरामा िव ास गरेनन।् 27 तर ितनीहरूले उनलाई यसूफुले
भनकेो त्यके कुरा बताए। अिन यसूफुले आफ्नो बाबलुाई िम दशे लएर आउनु भनी पठाएको गाडीहरू याकूबले दखे।े ितनी उ िेजत र अत्यन्तै
खशुी भए। 28 इ ाएलले भन,े “अब म ितमीहरूलाई िव ास गछुर्। मरेो छोरो यसूफु अझ जीिवत छ। मरेो मतृ्यअुिघ म उसलाई भटेनू जानछुे।”

46
इ ाएललाई परमे रको िव सनीयता

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

अिन इ ाएलले उ र िदए, “म यहाँ छु।”
3 तब परमे रले भन्नभुयो, “म परमे र हु,ँ ित ा बाबकुो परमे र। िम मा जान नडराऊ िम मा म ितमीलाई ठूलो जाितहरू बनाउनछुे। 4 म

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

इ ाएल िम जान्छन ्
5 त्यसपिछ याकूबले बशेबा छोडे र िम को या ा गरे। उसका छोराहरू, प ीहरू र ितनीहरूका सबै नानीहरू िम मा ल्याए। िफरऊनले पठाएको

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

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

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

िथए।)
11 लवेीका छोराहरूः गशे न, कहात र मरारी िथए।
12 यहूदाका छोराहरूः एर, ओनान, शलेा, परेेस अिन जरेह िथए। (एर र ओनान कनानमा हुदँै मरे।) परेेसका छोराहरूः हे ोन, अिन हामलू

िथए।
13 इस्साकारका छोराहरूः तोला, पवुा, योब र िश ोन िथए।
14 जबलूनूका छोराहरूः सरेेद, एलोन अिन यहलले िथए।

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

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

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

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

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

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

21 िबन्यामीनका छोराहरूः बलेा, बकेेर, अश्बले, गरेा, नामान, एही शशे, मपु्पीम, हुप्पीम अिन आदर् िथए।
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22 ियनीहरू याकूबकी प ी राहलेबाट जन्मकेा छोराहरू िथए। यस प रवारमा चौध जना मािनसहरू िथए।
23 हुशीम दानका छोरो िथयो।
24 न ालीका छोराहरूः यहसले, गनुी, यसेरे अिन िशल्लमे िथए।

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

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

इ ाएल िम मा पगु्छ
28 याकूबले यसूफुिसत कुराकानी गनर् यहूदालाई पिहले पठाए। गोशने भिूममा यहूदा यसूफुिसत कुरा गनर् गयो। त्यसपिछ याकूब र उनका

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

30 तब इ ाएलले यसूफुलाई भन,े “अब म शा न्तिसत ाण त्याग्न सक्छु। मलैे तरेो मखु दखेें अिन बझुें त ँ िजउँदै छस।्”
31यसूफुले आफ्नो दाज्य-ूभाइ तथा बाबकुा अरू प रवारलाई भन,े “म जान्छु र िफरऊनलाई ितमीहरू यहाँ आएको कुरा गछुर्। म िफरऊनलाई

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

47
इ ाएल गोशनेमा बस्छन ्

1 यसूफु िफरऊनकहाँ गए अिन भन,े “मरेा बाब,ु दाज्य-ूभाइहरू र सबै ितनीहरूका प रवारहरू कनान दशे छाडरे ितनीहरूिसत भएका सबै
पशहुरू तथा त्यके चीज लएर यहाँ मकहाँ आएका छन।् अिहले ितनीहरू गोशने भमूीमा छन।्” 2 िफरऊनकहाँ जान यसूफुले अरू आफ्ना
पाँच दाज्य-ूभाइहरूलाई रोज।े

3 िफरऊनले ती दाज्य-ूभाइहरूलाई भन,े “ितमीहरूको काम धन्धा के हो?”
ितनीहरूले िफरऊनलाई भन,े “हजरू, हामीहरू भडेा गोठालाहरू हौं। अिन हा ा अिघका िपता-पखुार्हरू पिन भडेा गोठालाहरू नै िथए।”

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

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

7 तब यसूफुले आफ्ना बाब ु याकूबलाई िफरऊनिसत भटे गनर् बोलाए। याकूबले िफरऊनलाई आशीवार्द िदए।
8 अिन िफरऊनले उनलाई भन,े “ित ो उमरे कित हो?”
9 याकूबले िफरऊनलाई भन,े “मरेो जीवन छोटो अिन दःुखले भ रएको छ। म केवल एक सय तीस वषर् पगुकेो छु। यो मरेा पखुार्हरूिसत

तलुना गदार् केही होइन जब ितनीहरू यस धत मा बाँचकेा िथए।”
10 याकूबले िफरऊनलाई आशीवार्द िदए अिन उनले िफरऊनबाट िवदा लए।
11 यसूफुले िफरऊनको िनदशन अनसुार आफ्ना बबुा र दाज्य-ूभाइहरूलाई िम को सबै भन्दा म ललो भिूम रामससेमेा राख।े 12 यसूफुले

आफ्ना बाब,ु दाज्य-ूभाइ तथा ितनीहरूका मािनसहरूलाई चािहएको खा पदाथर्हरू पिन िदए।
यसूफु िफरऊनको िन म्त भिूम िकन्छन ्

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

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

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

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

23 यसूफुले मािनसहरूलाई भन,े “मलैे िफरऊनका िन म्त ितमीहरूको भिूम ल्याएँ। यसथर् म ितमीहरूलाई बीउ िदन्छु जसले गदार् ितमीहरू
त्यसलाई खतेमा छनर् सक्छौ।

24 “फसल उठाउँदा ितमीहरू उब्जनीको पाँचौ िहस्सा िफरऊनलाई िदन ु पछर्। आफ्नो िन म्त ितमीहरूले अक फसलको िन म्त बीउ चार
भाग रा सक्छौं। आफ्नो खतेमा र अन्न उब्जाउन सक्छौ। अब ितमीहरू आफ्नो प रवार र नानीहरूलाई खवुाउन सक्छौ।”

25 मािनसहरुले भन,े “हामी िफरऊनको कमारा हुन खशुी छौं। कारण तपाईंले हामीलाई हा ो जीवन दान िदन ु भयो।”
26 यसथर् यसूफुले त्यस समयमा एउटा िनयम बनाए जनु आजसम्म च लरहकेो छ। त्यस िनयमले यसो भन्छ “भिूमबाट उब्जकेो त्यके

चीजको पाँच भागमा एक भाग चािह िफरऊनको हो। पजूाहारीहरूले राखकेो भिूम मा िफरऊनको होइन न िम दशेको परैु भिूम िफरऊनको
हो।”

“िम दशेमा मलाई नगाड”
27 इ ाएल िम दशेको गोशने भिूममा बस।े ितनका प रवारहरू बढरे अित िवशाल भयो। ितनीहरूले िम मा भिूम पाए अिन रा ो जीवन

िबताए।
28 याकूब िम दशेमा स वषर्सम्म बस।े यसथर् ितनी एक सय सैंतालीस वषर्का भए। 29 इ ाएलले आफ्नो मतृ्यकुो समय आयो भनी थाहा

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

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

आफ्नो पलङ्गमािथ* अडिेसएर िशर िनहुराए।

48
मनश्शे अिन ए मैको लािग आशीवार्द

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

3 तब इ ाएलले यसूफुलाई भन,े “सवर्श मान परमे रले कनान दशेको लजूमा मलाई दशर्न िदन ु भयो। परमे रले त्यहाँ मलाई आशीवार्द
िदन ु भयो। 4 परमे रले भन्नभुयो, ‘म ित ो एउटा िवशाल प रवार बनाउनछुे। म ितमीलाई धरैे नानीहरू िदनछुे अिन ितमी महान हुने छौ।
ित ा प रवारले यो भिूममा सधंकैो िन म्त अिधकार जमाउनछेन।्’ 5 अिन अिहले ित ा दइु छोराहरू छन।् यी छोराहरू म िम मा आउनभुन्दा
अिघ नै यहाँ जन्मकेा हुन।् ित ा ए मै र मनश्शे छोराहरू मरेो िन म्त रूबने र िशमोन जस्तै हुन।् 6 यसथर् यी दइु भाइ मरेा छोराहरू हुनछेन।् मरेो
त्यके चीजमा नै ितनीहरूले अशं पाउनछेन।् तर यिद अब ित ा अरू छोराहरू जन्म,े ती ित ा छोराहरू हुनछेन,् र ितनीहरू ए मै र मनश्शकेा

छोराहरू झैं भएर भिवष्यमा ए मै र मनश्शकेो सम्पि को हकदार हुनछेन।् 7 प नआरामबाट या ा गरेपिछ राहलेको मतृ्य ु भयो जसले मलाई
* 47:31: … “ ”
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अत्यन्तै शोकाकुल पाय । ितनी कनानमा म रन ् हामीहरू अझै ए ातप ी या ा जारी राख्यौ। मलैे ितनलाई ए ातितर जाने बाटो छेउमा गाडें।
(ए ात नै बतेलहेमे हो)”

8 तब इ ाएलले यसूफुका छोराहरूलाई दखे।े इ ाएलले भन,े “यी केटाहरू को हुन?्”
9 यसूफुले आफ्नो बाबलुाई भन,े “ियनीहरू मरेा छोराहरू हुन। परमे रले यी छोराहरू नै मलाई िदन ु भएको हो।”
इ ाएलले भन,े “ती ित ा छोराहरूलाई मकहाँ ल्याऊ, म ितनीहरूलाई आशीवार्द िदन्छु।”
10 इ ाएल बढूो भइसकेकोले आखाँ रा ो दखे्दनै िथए। यसथर् यसूफुले ती छोराहरूलाई आफ्ना बाब ु निजक ल्याए। इ ाएलले ती केटाहरूलाई

चमु्बन िददंै अङ्गालो हाल।े मनश्शे अिन ए मैको लािग आशीवार्द 11 तब इ ाएलले यसूफुलाई भन,े “म तलँाई हनेर् पाउछुँ भनी किहल्यै सोचकेो
िथइन, तर हरे, परमे रले त ँ र तरेा छोराहरूसमते मलाई भटेगराउनँ ु भयो।”

12 यसूफुले ती केटाहरूलाई आफ्ना बाबकुो घ ुडँाबाट हटाए अिन ितनीहरू सबै आफ्नो बाबअुिघ िनहु रए। 13 यसूफुले ए मैलाई दािहने ितर
र मनश्शलेाई आफ्नो दे िेतर राख।े (यसरी ए मै याकूबको दे े र मनश्शे दािहने प ी िथए।) 14 तर इ ाएलले हात लम्काएर आफ्नो दािहने हात
सानो नानी ए मैको िशरमा राख।े त्यसपिछ उनले आफ्नो दे े हात ठूलो चाँिह नानी मनश्शकेो िशरमा राख।े मनश्शे पिहले जन्मकेो र ए मैभन्दा
जठेो भएता पिन इ ाएलले त्यसको िशरमा दे े हात राख।े 15 अिन इ ाएलले यसूफुलाई आशीवार्द िददं ै यसो भन,े

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

16 उहाँ एकजना स्वगर्दतू हुन ु हुन्थ्यो जसले मलाई मरेो जीवनका सबै क हरूबाट मु गन ुर् भयो।
अिन म ाथर्ना गछुर्, उहाँले यी केटाहरूलाई पिन आशीवार्द िदन ु हुनछे।

मरेा अिन मरेो पखुार्हरू अ ाहाम अिन इसहाकको नाउँ यी केटाहरूले बढाउने छन।्
ितनीहरू बढुन अिन बहुसखं्यक मािनसहरूका रा होउन।्”

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

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

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

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

ितनीहरूले भन्नछेन,् ‘परमे रले ितमीहरूलाई पिन
ए मै र मनश्शे झैं महान बनाउन।्’ ”

यसरी इ ाएलले ए मैलाई मनश्शभेन्दा महान ्बनाए।
21 तब इ ाएलले यसूफुलाई भन,े “हरे, मरेो आ न्तम समय आइसकेको छ। तर परमे रले ितमीलाई सधैं सघाउन ु हुनछे। उहाँले ितमीहरूलाई

ितमीहरूको िपता पखुार्हरूको भिूममा लजैान ु हुनछे। 22जनु कुरो ित ा दाज्य-ूभाइहरूलाई िदइन ँ त्यो ितमीहरूलाई िदएको छु। मलैे एमोरीहरूबाट
िजतकेो पहाड ितमीलाई िदन्छु। यस पहाडलाई िज को िन म्त मलैे तरवार र धन-ुकाँड चलाएँ, अिन िजत।े”

49
याकूबले छोराहरूलाई आशीवार्द िदन्छन ्

1 तब याकूबले सबै छोराहरूलाई बोलाए। उनले भन,े “मरेा सबै छोराहरू मकहाँ आऊ। भिवष्यमा के हुनवेाला छ म त्यो भन्ने छु।

2 “हे याकूबका छोराहरू, ितमीहरू सगँै आऊ,
अिन ित ा बाब ु इ ाएलले भनकेो सनु।

रूबने
3 “रूबने, त ँ मरेो जठेो छोरो होस,् त ँ मरेो जठेो छोरो साथै
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मरेो श को पिहलो माण होस।्
तमँरेा छोराहरू मध्ये सबै भन्दा गौरव शा ल,

अिन श शाली हुन्छस।्
4 तर तरेो महत्वपणूर् श

बाढीको पानी जस्तै श शाली िथयो
तर तैंले त्यसलाई बचाई रा सिकनस।्

यहीकारण त ँ अरू छोराहरूभन्दा महत्वपणूर् छैनस।्
त ँ आफ्नो बबुाको ओ ानमा चिढस ्

अिन उनकी एउटी प ीिसत सिुतस।्
त ँ मरेो ओ ानमा गइस ्

अिन त्यसलाई पा रस।्
िशमोन र लवेी

5 “िशमोन र लवेी दाज्य-ूभाइ हुन।्
ितनीहरू आफ्नो तरवार लएर खले्न रूचाउचँन।्

6 ितनीहरूको द ु योजनामा म भाग लन ु चाहिँदन ँ
अिन ितनीहरूको सभामा उप स्थत हुन ु चाहिँदन िकनभने

ितनीहरू आफू रसाउदँा मािनसहरू माछर्न।्
अिन आफ्नो आनन्दका लािग ितनीहरू ाणीहरूलाई दःुख िदन्छन।्

7 ितनीहरूलाई रसको सराप परेको छ िकनभने यो सा ै उ हुन्छ।
जब ितनीहरू रसले बौलाहा भए, ितनीहरू सा ै िनदर्यी भए।

ितनीहरू याकूबको भिूममा आफ्नो अशं पाउने छैनन।्
ितनीहरू याकूबको भिूममा छरपस्ट हुनछेन।्

यहूदा
8 “हे यहूदा, तरेा दाज्य-ूभाइहरूले तरेो शसंा गनछन।्

तैंले तरेा श हुरूलाई ध्वशं पानछस।्
तरेा दाज्य-ूभाइहरू तरेो अिघ नतमस्तक हुनछेन।्

9 यहूदा त ँ िसहं जस्तै छस।्
मरेो छोरा, त ँ त्यो िसहं जस्तो दे खन्छस ्जो आफुले मारेको जनावरमािथ उिभदंा दे खन्छ।

त ँ जब आराम गनर् ढ ल्कन्छस त ँ िसहं जस्तै दे खन्छस,्
अिन कसलैे तरेो िवरोध गन साहस गदन।

10 यहूदाको प रवारबाट राजाहरू हुनछेन।्
राजत्वको तीक यस प रवारबाट हराउने छैन,

जब सम्म एकजना वास्तिवक राजा आउन ु हुदँनै।*
तब उनको आज्ञाहरू पालन गनर् र उहाँलाई सवेा पयुार्उन ु धरैे मािनसहरू आउनछेन।्
11 उनले उसको जवान गधा सबभन्दा असल दाखको बोटमा बाँध्नछे।

सबभन्दा असल अङ्गरुको रसमा उनले आफ्नो लगुाहरू धनुछे।
12 उसका आखँाहरू म लगेदार् राता हुनछेन,्

र उसका दाँतहरू दधूलगेदार् सतेा छन।्
जबलूनू

13 “जबलूनू समु को िकनारमा ब छे।
समु को िकनार जहाजहरूको िन म्त सरुिक्षत ठाउँ हुनछे।
उसको भिूम सीदोन शहरसम्म िवस्ततृ रहनछे।

इस्साखार
14 “इस्साखार आफ्नो जीन थलैोको बीचमा आराम
* 49:10: … “ ” “ ”
“ ”
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गनर् ढ ल्कएको ब लयो गधा जस्तो हो।
15 ऊ हछेर् उसको िव ाम गन ठाउँ रा ो छ।

ऊ हछेर् उसको जग्गा रा ो छ।
त्यसपिछ ऊ ग ु ँ भारी बोक्न राजी हुने छ।

ऊ कमारा जस्तै खट्न राजी हुने छ।
दान

16 “दानले इ ाएलका अरू कुलहरूले झैं
आफ्ना मािनसहरूको न्याय गन छ।

17 दान बाटोको िकनारमा बसकेो
सपर् झैं हुनछे।

दान बाटो छेउमा सिुतरहकेो
सपर् झैं भयानक हुनछे।

त्यो सपर्ले घोडाको खु ामा ड छे,
र घोडामािथ सवार हुने भइँूमा लड्नछे।

18 “परम भ,ु म तपाईंको उ ारको तीक्षामा प खर्रहकेो छु।
गाद

19 “एक हुल डाकुहरूले गादमािथ आ मण गनछन,्
तर गादले ितनीहरूलाई धपाउने छ!

आशरे
20 “आशरेको भिूममा रा ो उब्जनी हुनछे।

त्यसले राजाका लािग उ म उपयोगी खा दान गन छ।
न ाली

21 “न ाली स्वतन् दगनु मगृ जस्तै हो।
अिन उसका शब्दहरू मगृका पाठा-पाठीहरू भन्दा सनु्दर छन।

यसूफु
22 “यसूफु अत्यन्त सफल भएको छ।

यसूफु फलले लािदएको बोट जस्तै वसन्तमा बढने बोट जस्तै
अिन यस्तो बोट हो जसका हाँगाहरू िभ ामा चढ्छन।्

23 धरैे मािनसहरू ितनको िवरोधी भए
अिन ितनीिसत य ु गरे।

काँडहरू लएका मािनसहरू ितनका श ु भए,
24 तर दक्षता र बहादरूी अिन ब लयो धनलुे गदार् उसले लडाँई िजत्यो।
याकूबको परमे र गोठालाबाट साहस र श ा गनछन।्

25 आफ्ना बाबकुा परमे रबाट उसले श पाउनछे।

“सवर्शा मान परमे रले ितमीलाई आशीवार्द िदऊन,
अिन स्वगर्बाट ितमीलाई आशीवार्द िदऊन, अिन अगाध गिहरो समु बाट ितमीलाई आशीवार्द िदऊन।्

उहाँले ितमीलाई स्तन र गभर्बाट आशीवार्द िदऊन।
26 मलैे ा गरेको आशीवार्दहरू
मरेा माता-िपताले ा गरेको आशीवार्दभन्दा धरैे छन।्
ती परुाना पवर्तहरू जस्तै थपुा रएका यसूफुका यस्ता आशीवार्दहरू,

उनका दाज्य-ूभाइहरू मध्ये राजकुमारको िशरमा परून।्
िबन्यामीन

27 “िबन्यामीन एउटा भोकाएको ब्वाँसो जस्तै हो।
िबहान ऊ िशकार गछर्, जनावर माछर् अिन खान्छ।
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अिन राती ऊ लटेुका वस्तहुरू भाग लगाउछँ।”

28 ियनीहरू इ ाएलका बा कुलहरू िथए। यो नै ितनका बबुाले भन्न ु भएको िथयो जब उहाँले ितनीहरूलाई आशीवार्द िदन ु भयो। उहाँले
त्यकेलाई उिचत आशीवार्द िदन ु भयो। 29 तब इ ाएलले ितनीहरूलाई आज्ञा िदए अिन भन,े “म मनर् आटेँको छु। मलाई मरेो िपता पखुार्हरूसगँ

गाड्न।ू म ए ोन िह ीको क्षे को ओडारमा गािडन चाहन्छु जहाँ मरेा पखुार्हरू गािडएका छन।् 30 कनानमा मा केो छेउ मकपलेाको मदैानमा
भएको ओडार यही हो। यो त्यो ओडार हो जसलाई मरेा बबुा अ ाहामले ए ोन िह ीबाट इलाकासमते आफ्नो गाड्ने िचहानको लािग िकनकेा
िथए। 31 त्यही ओडार हो जहाँ अ ाहाम र उसको स्वा ी सारालाई गािडएको िथयो। इसहाक र उसकी स्वा ी सारालाई गािडएको िथयो। इसहाक
र उसकी प ी रबकेालाई पिन त्यस ओडारमा गािडएको िथयो। मलैे मरेी प ी लआेलाई पिन त्यहाँ गाडे।ँ 32 त्यो ओडार िह ी मािनसहरूबाट
िकनकेो भिूम हो।” 33 आफ्ना छोराहरूिसत कुरा ग रसके पिछ याकूबले आफनो खु ा ओ ानमा राखे अिन अ न्तम सास फेरे।

50
याकूबको दाह-ससँ्कार

1 जब याकूबको मतृ्य ु भयो यसूफु खबुै दःुखी भए। ितनले आफ्नो बाबलुाई अगँाले हालरे रूदै म्वाई खाए। 2 यसूफुले आफ्ना सवेकहरूलाई
आफ्नो बाबकुो अ न्तम ससं्कारको िन म्त तयार पानर् आज्ञा िदए। (ती सवेकहरू वै हरू िथए।) ती वै हरूले याकूबको शरीर अ न्तम ससं्कारको
िन म्त तयार पारे। ितनीहरूले याकूबको मतृ शरीर िम दशेवासीहरूका िवशषे िनयम अनसुार तयार पारे। 3 िम ीहरूले इ ाएलको लािग 70 िदन
सम्म शोक गरे। ितनको शरीर तयार गन समय 40 िदन िभ परूा भयो। शोकको परूा समय पिछ। यसूफु िफरऊन कहाँ गए।

4 स री िदनपिछ शोक समय सिकयो र यसूफुले िफरऊनका अिधकारीहरूसगं कुरा गरे। यसूफुले भन,े “िफरऊनलाई यो कुरो भनीिदन।ु
5 ‘मरेा बाबकुो मतृ्य ु हुनअिघ, मलैे ितनलाई एउटा वचन िदएको िथएँ। मलैे ितज्ञा गरेको िथएँ म ितनलाई कनान भिूममा दफन गनछु। त्यो उनले
आफ्नो िन म्त तयार पारेको ओडार हो। यसथर् मरेा बाबकुो अ न्तम ससं्कार गनर् मलाई त्यहाँ जान ु िदन ु होस।् त्यसपिछ म तपाईं कहाँ फकर आउने
छु।’ ”

6 िफरऊनले उ र िदए, “आफ्नो ितज्ञा पालन गर। जाऊ अिन बाबकुो अ न्तम ससं्कार गर।”
7 यसकारण यसूफु आफ्नो बाबकुो अ न्तम ससं्कार गनर् गए। िफरऊनका अिधकारीहरू, िफरऊनका अ जहरू अिन िम का अ जहरू समस्त

यसूफुिसत गए। 8 ितनीिसत आफ्ना सबै दाज्य-ूभाइहरू अिन ितनका बाबकुा समस्त प रवारका मािनसहरू गए। गोशने भिूममा खाली नानीहरू र
पशहुरू मा िथए। 9 मािनसहरूको त्यहाँ एउटा िवशाल घइँुचो भयो। त्यहाँ रथहरूमा र घोडसवार भएका िसपाहीहरू पिन िथए।

10 ितनीहरू यदर्न नदीको पवूर् गोरेन आतादमा गए। तब ितनीहरू यदर्न नदीको पवूर्ितर आतादको खलामा पगु।े ितनीहरूले एउटा ठूलो अिन
शोकपणूर् अ न्तम ससं्कार गरे। अिन त्यहाँ यसूफुले सात िदनसम्म आफ्नो बबुाको मतृ्य ु शोक पालन गरे। 11 जब कनान दशेका मािनसहरू जो
त्यस आताद खलामा िथए, ितनीहरूले भन,े “िम दशेवासीहरू कित गिहरो शोक पालन ग ररहकेा छन।्” यसथर् ितनीहरूले त्यस भिूमको नाउँ
हािबल-िम इम राख।े

12 यसथर् याकूबका छोराहरूले आफ्ना बाबलुे जे भनकेा िथए त्यही गरे। 13 ितनीहरूले बबुाको मतृ शरीर कनान दशेमा ल्याए अिन उसलाई
त्यस ओडारमा गाडे जो मकपलेा क्षे मा छ अिन जसलाई अ ाहाम ारा मा े निजक िह ी, ए ोनबाट आफ्नो िचहानको लािग उपयोग गनर्
िकिनएको िथयो। 14 आफ्नो बबुाको मतृ शरीर गाडे पिछ यसूफु सबै मािनसहरूसगँै िम फिकर् ए जो ितनीसगँ गएका िथए।

दाज्य-ूभाइहरू यसूफुिसत अझै डराइरहे
15 याकूबको मतृ्य ु पिछ यसूफुका दाज्य-ूभाइहरू िच न्तत भए। ितनीहरूले धरैे वषर्अिघ यसूफुिसत गरेको कमर्को िन म्त ितनीहरू डराए।

ितनीहरूले भन,े “हुन सक्छ, हामीले गरेको कमर्को िन म्त यसूफुले अझसम्म हामीलाई घणृा गछर्।” 16 यसथर् उसका दाज्य-ूभाइहरूले उसलाई
यो सदंशे पठाए, “ित ो बबुा मन ुर् अिघ उहाँ आफैले यो सदंशे ितमीलाई िदन ु भनी हामीलाई भन्न ु भएको िथयो। 17 उनले भन,े ‘दाज्य-ूभाइहरूले
ितमीिसत गरेको कुकमर्को िन म्त क्षमा िदन ु भनी म िबन्ती गदर्छु।’ यसथर्, यसूफु, हामीले ितमीिसत गरेको कुकमर्को िन म्त दया गरी हामीलाई
क्षमा गर। हामी तपाईंका बबुाको परमे रका दासहरू हौं।”

त्यस समाचारले यसूफुलाई सा ै दःुखी तलु्यायो, अिन ितनी खबुै रोए। 18 ितनका दाज्य-ूभाइहरू ितनीकहाँ गए अिन ितनी अिघ िनहु रएर
भन,े “हामी तपाईंका दास हुनछेौं।”

19 तब यसूफुले ितनीहरूलाई भन,े “नडराओ। म परमे र होइन। ितमीहरूलाई दण्ड िदने मरेो कुनै अिधकार छैन। 20 यो सत्य हो ितमीहरूले
मरेो िवरू मा हािन गन योजना गरेका िथयौ। तर वास्तवमा, परमे रले रा ोको िन म्त योजना बनाउन ु भएको िथयो। परमे रको योजना अनसुार
धरैे मािनसहरूको जीवन बचाउनँ मलाई योग गन ुर् िथयो। अिन उहाँको योजना जस्तो िथयो त्यस्तै भयो। 21 यसथर् ितमीहरू नडराओ। म ितमीहरू
र ितमीहरूका नानीहरूको हरेचाह गनछु।” यसरी यसूफुले आफ्ना दाज्य-ूभाइहरूलाई रा ा कुराहरू भन।े यसले दाज्य-ूभाइहरूले धरैे शा न्त पाए।

22 यसूफु उनको प रवारिसत िम मा बस।े यसूफु एक सय दश वषर् पगुरे मरे। 23 यसूफुकै जीवन कालमा ए मैको छोरा-छोरी तथा नाता-
नाितनीहरू जन्मकेा िथए। अिन ितनको छोरो मनश्शबेाट छोरो ज न्मयो जसको नाउँ माकीर िथयो। यसूफु माकीरका नानीहरूको मखु हनेर्
बाँिचरह।े
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यसूफुको मतृ्य
24 जब यसूफुको मन बलेा भएको िथयो, उनले आफ्ना दाज्य-ूभाइहरूलाई भन,े “ ायः मरेो मतृ्यकुो समय भयो। तर म जान्दछु परमे रले

ितमीहरूको हरेचाह गन ुर् हुनछे, अिन यस दशेबाट बािहर लजैान ु हुनछे। परमे रले अ ाहाम, इसहाक र याकूबलाई िदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर् भएको
भिूममा ितमीहरूलाई लजैान ु हुनछे।”

25 तब यसूफुले मािनसहरूलाई एउटा ितज्ञा गन ुर् लगाए। उनले भन,े “जब परमे रले ितमीहरूलाई त्यो नयाँ भिूममा लान ु हुनछे त्यस बलेा
मरेा अ स्थहरू ितमीहरूिसत लएर जानछेौं भनी ितज्ञा गर।”

26 यसूफु जब एक सय दश वषर् पगुपेिछ ितनको मतृ्य ु भयो। अ न्तम ससं्कारको िन म्त वै हरूले ितनको लाश तयार पारे अिन ितनको
शरीरलाई िम मा एउटा कफनमा राख।े
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स्थानकोपसु्तक

िम दशेमा याकूबको प रवार
1 याकूबले आफ्ना छोराहरूिसत िम दशेितर या ा गरे अिन ितनका त्यके छोरोिसत आफ्नो-आफ्नो प रवार िथए। इ ाएलका छोराहरू

ियनीहरू नै हुन,् 2 रूबने, िशमोन, लवेी, यहूदा, 3 इस्साकार, जबलूनू, िबन्यामीन, 4 दान, न ाली, गाद र आशरे। 5 याकूबका आफ्नै प रवारका
जम्मा सन्तानहरू स री जना िथए। यसूफु याकूबका बा जना छोराहरू मध्ये एकजना िथए (तर ितनी पिहलदेे ख नै िम मा िथए।)

6 यसूफु, उनका दाज्य-ूभाइहरू अिन त्यस पसु्ताका सबै मािनसहरूको मतृ्य ु भयो। 7 तर इ ाएलका मािनसहरूका धरैे बाल-बच्चाहरू िथए
अिन ितनीहरूका सन्तान बिढ नै रह।े इ ाएलका मािनसहरू श शाली भए र इ ाएलीहरूले नै िम दशे भ रयो।

इ ाएलका मािनसहरूको दःुख
8 तब नयाँ राजाले िम दशेमा शासन गनर् थाल।े त्यो राजाले यसूफुलाई िचन्दनै िथए। 9 त्यो राजाले आफ्ना मािनसहरूलाई भन,े “इ ाएलका

मािनसहरूलाई हरे, ितनीहरू िवशाल सखं्यामा छन ्र हामीभन्दा ब लया पिन छन।् 10 यी इ ाएलीहरूको सखं्या व ृ मा अकुंशे लगाउन हामीले
केही योजनाहरू बनाउन ु पछर्। यिद हामीिसत कसलैे लडाइँ गरे यी इ ाएलीहरू श ु पक्षप लाग्न सक्छन।् अिन ितनीहरूले हामीलाई िजतरे
हामीबाट उम्कन सक्छन।्”

11 िम ीहरूले इ ाएलीहरूको जीवन क पणूर् पान िनणर्य गरे। यसथर् िम ीहरूले इ ाएलीहरूमािथ कमारा-स्वामीहरू िनय ु गरे। ती
स्वामीहरूले िफरऊनको िन म्त िपताम र रामससे शहरहरू बनाउन ती इ ाएलीहरूलाई जोर लगाए। राजाले यी शहरहरू अन्न र अरू चीजहरू
रा योग गरे।

12 िम ीहरूले इ ाएलीहरूलाई क ठन-क ठन कामहरू गनर् लगाउन थाल,े तर जित ितनीहरूलाई काममा लगाइन्थ्यो त्यित नै ितनीहरूको
सखं्या बढथ्यो अिन फै लन्थ।े अिन िम ीहरू इ ाएलीहरूसगं अझै डराउन थाल।े 13 यसथर् ितनीहरूलाई िम ीहरूले अझ क ठन कामहरू गनर्
लगाए।

14 िम ीहरूले इ ाएलीहरूको जीवन क ठन बनाइ िदए। िम ीहरूले इ ाएलीहरूलाई ईंटा र त्यसको मसला बनाउनँे जस्ता क ठन काम गनर्
वाध्य गराए। ितनीहरूलाई खतेमा पिन क ठन काम गनर् वाध्य गराए। ितनीहरूलाई खतेमा पिन क ठन कामहरू गनर् जोर िदए। ितनीहरूले गन
त्यके काममा नै इ ाएलीहरूलाई स ै क ठन अप्ठयारोमा पारे।

सिेवकाहरू जसले परमे रलाई प ाए
15 िह ू ीहरूले नानी जन्माउने समयमा हरेचाह गन त्यहाँ दइुजना स ुडँनेीहरू िथए। ितनीहरूको नाउँ िश ा र पआू िथयो। िम दशेका राजाले

ती दइु स ुडँनेीसगं कुरा गरे। 16 राजाले ितनीहरूलाई भन,े “जब ितमीहरूले एउटा िह ू ीहरूलाई नानी जन्माउनमा सहायता गनछौ, यिद छोरी
ज न्मछे भने उसलाई बाँच्न दऊे। तर यिद छोरा ज न्मछ भने तब त्यसलाई अवश्य मा रदऊे।”

17 तर ती स ुडँनेीहरूले परमे रलाई सम्मान गथ। यसकारण ितनीहरूले राजाको हुकुम पालन नगरी, जन्मकेा बालकहरूलाई बाँच्न िदए।
18 तब राजाले ती स ुडँनेीहरूलाई बोलाए र ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले यस्तो िकन गय ? ितमीहरूले बालकहरूलाई िकन बाँच्न िदयौ?

यसो िकन गय ?”
19 सुडँनेीहरूले िफरऊनलाई उ र िदए, “महाराज! िह ू ीहरू िम ी ीहरूभन्दा ज्यादै ब लया छन।् हामीहरू ितनीहरूलाई सहायता गनर्

पगु्नअिघनै नानी जन्माइसकेका हुन्छन।्” 20-21 परमे र स ुडँनेीहरूिसत खशुी हुनहुुन्थ्यो, यसकारण परमे र ितमीहरू ित रा ो हुनहुुन्थ्यो,
उहाँले ितनीहरूलाई आफ्नै प रवारहरू बनाउने अनमुित िदनभुयो।

िह ूमािनसहरूका धरेै नानीहरू हुदँै गए अिन ितनीहरू सा ै श शाली भए। 22 यसकारण राजा िफरऊनले आफ्ना सबै मािनसहरूलाई आदशे
िदए, “सबै बा लकाहरूलाई बाँच्न दऊे। तर जब त्यके पल्ट बालक जन्मन्छ ितमीहरूले उसलाई नील नदीमा अवश्यै फ्याँक्न ु पछर्।”

2
िशश ु मोशा

1 एकजना मािनस जो लवेी कुलका िथए, ितनले लवेी कुलकै एउटी आइमाईलाई िववाह गरे। 2 त्यो मिहला गभर्वती भई अिन छोरा जन्माई।
त्यो बालक अत्यन्त सनु्दर िथयो। यसथर् उसकी आमाले उसलाई तीन महीनासम्म लकुाएर राखी। 3 जब उनले त्यसलाई अझ लामो समयसम्म
लकुाउन सिकन उसले एउटा डालो बनाई अिन त्यसलाई अलक ाले लिप कारण यसो गदार् त्यो पानीमा बग्थ्यो, उसले त्यो बालकलाई डालो
िभ हाली अिन डालो िनगालोधारी बीच नील नदीको छेउमा राखी। 4 त्यस नानीकी िददीले बालकलाई के हुदँो रहछे भनरे हनेर्को िन म्त केही
टाढा बसी।
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5 जब िफरऊनकी छोरी नील नदीमा नहुाउन आइन ् ितनकी सवेीकाहरू नील नदीको छेउमा िहडं,े िफरऊनकी छोरीले डालो अग्ला िनगालो
घा रको बीचमा दे खन।् यसथर् ितनले त्यो डालो ल्याउन ितनीहरू मध्ये एकजनालाई अ ाइन।् 6 राजकुमारीले ती डालो खो लन ् र त्यसिभ
एउटा बालकलाई रोइरहकेो पाइन।् बालक रोइरहकेोमा त्यो राजकुमारी दःुखी भइन।् त्यसपिछ ितनले थाहा पाइन ् िक त्यो बालक कुनै िह कूो
हो।

7 त्यस बालककी िददीले िफरऊनको छोरीलाई सोधी, “म एउटी िह ूआइमाईलाई खोज ूँ जसले यो नानीलाई तपाईंको िन म्त स्याहार ससुार
गनर् सक्छे?”

8 िफरऊनकी छोरीले भनी, “हुन्छ, ल्याई दऊे।”
यसथर् त्यो केटी गएर त्यस नानीकी आफ्नै आमालाई लएर आई।
9 िफरऊनकी छोरीले नानीकी आमालाई भनी, “यो नानी लजैाऊ अिन यसलाई हरेचाह गर र म ितमीलाई त्यसका िन म्त ज्याला िदनछुे।”
तब आइमाईले नानीलाई लगी र उसलाई हरेचाह गरी। 10 त्यो नानी हुिकर् यो अिन केही समयपिछ त्यस आइमाईले राजकुमारीलाई नानी िदई।

त्यो राजकुमारीले नानी हण गरी अिन त्यो नानीलाई उसले पानीबाट तानरे िनकालकेो हुनाले त्यसको नाउँ मोशा राखी।
मोशाले आफ्ना मािनसहरूलाई सहायता गछर्न

11 जब मोशा बढरे ठूलो भए, उनी बािहर गए अिन िह ,ू आफ्ना मािनसहरूलाई क ठन काम गनर् लगाएको दखे।े एक िदन मोशाले एकजना
िम ी मािनसले मोशाको एकजना िह ू मािनसलाई िहकार्उँदै गरेको दखे।े 12 मोशाले चारैितर हरेे र त्यहाँ कोही अरू मािनसहरू नभएकाले त्यस
िम ी मािनसलाई मारेर बालवुा तल परेु।

13 अक िदन दइु जना िह ू मािनसहरूलाई आफ्स्तमा लडाइँ गद गरेको भटेे। ितनीहरू मध्ये एकजनाको कसरु भएको उनले पाए अिन
ितनलाई भन,े “ितमीले िकन आफ्नो िछमकेीलाई नोक्सान पयुार्इरहकेाछौं?”

14 त्यस मािनसले उ र िदयो, “कसले ितमीलाई हा ो न्यायकतार् र शासक बनायो? के ितमीले मलाई पिन मानर् लािगरहकेाछौ जस्तो ितमीले
त्यो िम ी मािनसलाई मारेका िथयौ?”

तब मोशा डराए। उनले सोच,े “मलैे के गरेको िथएँ त्यो थाह पाए छ।”
15 मोशा ारा हत्या गरेको िवषयमा िफरऊनले पिन थाह पाए, अिन उसलाई मान िन य गरे। यसकारण मोशाले आफैलाई िफरऊन दे ख

बाँच्नको िन म्त भागरे िम ानमा गए।
मोशा िम ानमा

जब मोशा िम ानमा पगुे ऊ कुनै कुवाको निजक बस।े 16 त्यहाँ एक जना िम ान पजूाहारी बस्थे जसका सातवटी छोरीहरू िथए। छोरीहरू
ितनीहरूका िपताका भडेाहरूका लािग त्यही कुवामा पानी िनकाल्न आए। ितनीहरूले डुडँमा पानी भन यास ग ररहकेा िथए। 17 तर त्यहाँ केही
भडेा गोठालाहरू जो त्यहाँ िथए केटीहरूलाई प ाउने चे ा गरे। यसकारण मोशाले केटीहरूलाई बचंाए अिन पानी िझके र पशहुरूलाई िदए।

18तब ती केटीहरू ितनीहरूको बाब ुरूएलकहाँ गए ितनीहरूका बाबलुे ितनीहरूलाई सोध,े “िकन आज ितमीहरू यित चाँडै घरमा आएकाछौं?”
19 केटीहरूले उ र िदए, “हो बाब,ु गोठालाहरूले हामीलाई प ाउने चे ा गरे, तर एकजना िम दशेी मािनसले हा ो िन म्त पानी ताने र

हा ा पशहुरूलाई खवुाए।”
20 यसकारण रूएलले आफ्नी छोरीहरूलाई भन,े “त्यो मािनस कहाँ छ? िकन ितमीहरूले उसलाई एक्लै छो ौ? उसलाई यहाँ बोलाऊ अिन

उसले हामीसगंै खाओस!्”
21 मोशा रूएलसगं ब राजी भए। रूएलले आफ्नी छोरी िसप्पोरासगं मोशाको िववाह ग रिदए। 22 िसप्पोरा गभर्वती भई अिन एउटा छोरा

जन्माइ मोशाले आफ्नो छोरोको नाउँ गशे म राखे िकनभने मोशा त्यस भिूममा अप रिचत िथए जो उनको िथएन।
परमे र इ ाएललाई सहयोग गन िनणर्य लन ु हुन्छ

23 धरैे समय िबते प ात ् िम का राजाको मतृ्य ु भयो। तर इ ाएलका मािनसहरू अझै कठोर काम गन ुर् बाध्य िथए। यसकारण ितनीहरूले
सहायताको िन म्त ाथर्ना गरे अिन ितनीहरूको ाथर्ना परमे रले सनु्न ु भयो। 24 परमे रले ितनीहरूको ाथर्ना सनु्न ु भयो र उहाँले अ ाहाम,
इसहाक अिन याकूबिसत गन ुर् भएको करार सम्झन ु भयो। 25 परमे रले इ ाएलका मािनसहरूको क हरू दे ु भयो अिन चाँडै ितनीहरूलाई
सहायता गन ुर् पन उहाँले बझु्न ु भयो।

3
ज लरहकेो पो ा

1 त्यस समय मोशा उसको ससरूाका भडेाहरूको हरेचाह गदिथए। ितनका ससरूा िय ो िम ानमा पजूाहारी िथए। मोशाले भडेाहरू मरूभिूमको
प मितर लग।े मोशा होरेब, परमे रको पहाड गए। 2 पवर्तमा मोशाले परम भकुो दतूलाई एउटा बल्दै गरेको पो ामा दखे।े

पो ामा आगो ज लरहकेो िथयो तर पो ा चाँिह भस्म भएको िथएन। उनले हरेे त्यो आगो पो ामा ज ल रहकेो िथयो तर पो ा भस्म भएको
िथएन। 3 मोशाले िवचार गरे, “िकन पो ा आगो ारा नाश भएको छैन?”

4 जब परम भलुे मोशालाई त्यो दशृ्य ध्यान पवूर्क हनेर् आएको दे भुयो परम भलुे पो ाबाट यसो भन्दै बोलाउन ु भयो, “मोशा! मोशा!”
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मोशाले उ र िदए, “म यहाँ छु।”
5 तब परमे रले भन्नभुयो, “निजक नआऊ। जनु ठाउँमा ितमी उिभरहकेा छौ त्यो भिूम पिव हो यसथर् आफ्नो जु ा खोल। 6 म ित ा

िपता-पखुार्हरू अ ाहाम, इसहाक र याकूबको परमे र हु।ँ”
मोशाले उसको अनहुार छोपे िकनभने ऊ परमे र ितर हनेर् डराएका िथए।
7 परमे रले उनलाई भन्नभुयो, “िम मा भएका मरेो मािनसहरूले क भोगकेो मलैे दखेकेो छु। मलैे ितनीहरूको शोकपणूर् ाथर्नाहरू सनुकेो

छु, जब ितनीहरूका कमारा मा लकहरूले जबरदस्ती क ठन कामहरू गनर् लगाए। म ितनीहरूको दःुखको कारण पिन जानकेोछु। 8 अब म त्यहाँ
जान्छु अिन मरेो मािनसहरूलाई िम ी मािनसहरूबाट बचाउछुँ। म ितनीहरूलाई त्यस स्थानबाट िनकालरे ितनीहरूले क भोग्न ु नपन स्थानमा
लएर जान्छु। त्यो ठाउँ धरैे-धरैे असल चीजहरूले भ रएको हुनछे र कनानी, िह ी, एमोरी, प रज्जी, िहव्वी र यबसूी जस्ता िविभन्न जाितका

मािनसहरू बसो-बास गछर्न।् 9 मलैे इ ाएलका मािनसहरूको पकुार सनुकेोछु। मलैे दखेें िम ीहरूले ितनीहरूका िन म्त जीवन कित कठोर
बनाइिदएका छन।् 10 यसकारण अब म ितमीलाई िफरऊन कहाँ पठाउँछु। जाऊ अिन मरेा मािनस इ ाएलीहरूलाई िम बाट बािहर ल्याऊ।”

11 तर मोशाले परमे रलाई भन,े “म कुनै एउटा त्यस्तो महान मािनस होइन। म कसरी त्यो मािनस हुन सक्छु जो िफरऊन कहाँ जान सक्छ
र इ ाएलीहरूलाई िम बाट बािहर ल्याउन सक्छ?”

12 परमे रले भन्नभुयो, “ितमीले भलो गनर् सक्छौ िकनभने म ितमीिसत हुनछुे। यही माण हुनछे िक मलैे ितमीलाई पठाउँदछुै ितमीले
इ ाएलीहरूलाई िम दशेाबाट अगवुाई गरेपिछ, ितमी आउनछेौ अिन यही पवर्तमा आराधना गनछौ।”

13 तब मोशाले परमे रलाई भन,े “जब म इ ाएलीहरू कहाँ जान्छु अिन ितनीहरूलाई भन्छु, ‘म ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूका परमे र ारा
पठाइएको हु,ँ’ अिन ितनीहरूले तपाईंको नाउँ सोधमेा मलैे के भन्न ु पनछ?”

14 तब परमे रले मोशालाई भन्नभुयो, “ ‘म जो हु ँ त्यही हु’ँ ितनीहरूलाई भिनदऊे, ‘म हु,ँ’ भन्नलेे ितमीलाई ितनीहरूकहाँ पठाएको हो।”
15 परमे रले मोशालाई अझ भन्नभुयो, “ितमीले इ ाएलीहरूलाई के भन्न ु पछर् भन,े ‘परम भु ित ो िपता-पखुार्हरूका परमे र, अ ाहामका
परमे र, इसहाकका परमे र र याकूबका परमे र हुनहुुन्छ। मरेो नाउँ सदवै परम भु रहनछे। यही रूपमा मािनसहरूले मलाई पसु्तौं-पसु्तासम्म
िचन्नछेन,्’ यसकैारण मािनसहरूलाई भन, ‘परम भलुे मलाई ितमीहरू कहाँ पठाउन ु भएको छ।’ ”

16 परमे रले मोशालाई फे र भन्नभुयो, “जाऊ अिन इ ाएलका बढूा धानहरूलाई एकि त गर अिन ितनीहरूलाई भन, ‘यहोवा, ितमीहरूका
िपता-पखुार्हरूका अ ाहाम, इसहाक अिन याकूबका परमे र मरेोअिघ मािनस जस्तै कट हुनभुयो अिन मलाई भन्न ु भयो, यहाँ िम मा भोगकेा
क हरू र शोकहरू उहाँलाई थाह छ र ितमीहरूलाई उहाँ क बाट मु गराउन ु चाहन ु हुन्छ। 17 उहाँले यसो भन्न ु भयो ितमीहरूलाई िम बाट
बािहर िनकाल्न ु हुनछे, अिन िविभन्न जाितहरूको भिूममा लान ु हुनछेन ्जस्तै कनानी, िह ी, एमोरी, प रज्जी, िहव्वी र यबसूीहरू अिन दधू र
मह बिगरहकेो भिूममा पयुार्उन ु हुनछे।’

18 “ती बढूा- धानहरूले ितमीहरूको कुरा सनु्नछेन।् त्यसपिछ ितमी र बढूा- धानहरू िम का राजा कहाँ जानछेौ। ितमीले राजालाई भन्ने
छौ, ‘यहोवा िह ूमािनसहरूका परमे र हुन।् हा ा परमे र हामीकहाँ आउन ु भयो अिन हामीलाई तीन िदनसम्म मरूभिूममा या ा गनर् भन्नभुयो।
हामीले हा ा परमे र यहोवालाई त्यहाँ ब लहरू चढाउन ु पनछ।’

19 “तर म जान्दछु िम को राजाले ितमीहरूलाई जान िदन ु हुदँनै कुनै महाश ले मा उहाँलाई जान ु िदने बनाउनछेौ। 20 यसथर् ितनीहरूमाझ
म अचम्मका कुराहरू गनर् महाश योग गनछु। जब म महाश को योग गछुर् राजाले ितनीहरूलाई छोडन बाध्य गनछु। 21अिन म िम का
मािनसहरूलाई इ ाएली मािनसहरू ित दयाल ु बनाउनँछुे। जब इ ाएलीहरूले िम छाडछन ्ितनीहरू र ै हात जाने छैनन।्

22“िह ूमिहलाहरूले ितनीहरूका िम ी िछमकेीहरूिसत सनु र चाँदीको चीजहरू अिन लगुाहरू माग्ने छन।् ितमीहरूले ती चीजहरू ितमीहरूका
छोरा-छोरीहरूलाई लगाईिदने छौ। यस कार ितमीहरूले िम बाट सम्पि लएर आउनछेौ।”

4
मोशाको िन म्त माण

1 तब मोशाले परमे रलाई भन,े “तर इ ाएलीहरूले मलाई िव ास गन छैनन जब म ितनीहरूलाई भन्छु तपाईंले मलाई पठाउन ु भयो।
ितनीहरू भन्ने छन,् परम भु ितमीअिघ कट भएनन?्”

2 तर परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “त्यो ित ो हातमा भएको के हो?”
मोशाले उ र िदए, “यो मरेो िहडं्ने लहुरो हो।”
3 तब परमे रले मोशालाई भन्न ु भयो, “त्यो ित ो िहडँ्ने लहुरो भ ूईँंमा फ्याँिक दऊे।”
मोशाले आफ्नो लहुरो भईूंमा फ्याँिकिदए पिछ अचनाक लहुरो सपर्मा प रणत भयो। मोशा डराए अिन त्यहाँबाट टाढा गए। 4 तर परम भलुे

मोशालाई भन्नभुयो, “अिघ बढ र सपर्को पचु्छरमा समात।”
मोशा सपर् निजक पगुे अिन त्यसको पचु्छरमा समात।े जब मोशाले सपर्लाई समाते त्यो फे र लहुरो नै भइहाल्यो। 5 तब परम भलुे मोशालाई

भन्न ु भयो, “आफ्नो लहुरो ितमीले यसरी नै योग गर, अिन मािनसहरूले िव ास गनछन ् परम भु ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूको परमे र,
अ ाहामको परमे र, इसहाकका परमे र अिन याकूबका परमे र ित ोअिध कट हुन ु भएको िथयो।”
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6 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “म ितमीलाई अक एउटा माण िदनछुे। आफ्नो लगुािभ हात हाल।”
यसथर् मोशाले लगाएको लगुा खोले अिन आफ्नो हात त्यसिभ हाल।े तब मोशाले उसको हात लगुाबाट बािहर िनकाल्दा उसको हात सतेो

िहउँ जस्तो दागै दाग भएको पाए।
7 तब परमे रले भन्नभुयो, “अब फे र ित ो हात लगुािभ हाल।”यसकारण मोशाले आफ्नो हात लगुािभ फे र हाले मोशाले आफ्नो हात

लगुािभ हालरे फे र बािहर िनकाल।े त्यो फे र पिहलकैो जस्तो रा ो भयो।
8 तब परमे रले मोशालाई भन्नभुयो, “यिद मािनसहरूले ितमीलाई िव ास गदन जब ितमी िहडंने लहुरो उपयोग गछ जब ितमी ितनीहरूलाई

यो सकेंत दखेाउछँौ, ितनीहरूले ितमीलाई िव ास गनछन।् 9 यी दइु सकेंतहरू दखेाउदँा पिन ितनीहरूले ितमीहरूलाई आफैं िव ास गरेनन ्भने
ितमीले नील नदीबाट केही पानी ल्याऊ। त्यो पानी भईूंमा खनं्याऊ, यसले भईूं छुने िवि कै त्यो रगतमा प रव र्न हुनछे।”

10 तर मोशाले परम भलुाई भन,े “तर परम भ,ु म तपाईंलाई साँचो भन्दछुै म दक्ष व ा होइन। म किहल्यै रा ो बोल्ने योग्यको हुन सकेको
छैन। अिन अिहले तपाईंिसत कुरा गरें पिछ पिन म असल व ा होइन। तपाईंलाई थाहै छ म िढलो बोल्छु र उत्कृ शब्दहरू उपयोग गिदर्न।”

11 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “मािनसको मखु कसले बनायो? अिन मािनसलाई कसले बिहरो, बोल्न नसक्ने बनाउन सक्छ?
कसले मािनसलाई अन्धो बनाउन सक्छ? कसले मािनसलाई दे सक्ने बनाउन सक्छ? त्यो म नै एक हु ँ जसले यी सब कमर्हरू गनर् सक्छ, म
यहोवा हु।ँ 12 यसकारण, ितमी जाऊ, जब ितमी कुरा गछ म ितमीिसत हुनछे। म ितमीलाई भन्न ु पन शब्दहरू िदनछुे।”

13 तर मोशाले भन,े “हे मरेो परम भ!ु मलाई होइन, अरू कसलैाई पठाउन ु होस।्”
14 तब परम भु मोशािसत रसाउन ु भयो अिन उसलाई भन्न ु भयो, “ित ो दाज्य ूहारून जो लवेी कुलका हुन।् म हारूनलाई ित ो सहायताको

िन म्त पठाउनछुे। ितनी कुशल व ा हुन।् ितमीलाई भटे्न हारून आउदछैन ् र ितमीलाई दखेरे ितनी खशुी हुनछेन।् 15 ऊ ितमीसगं िफरऊन
कहाँ जानछे। म ितमीहरूलाई भन्नछुे के भन्न ु पन हो। तब ितमीले हारूनलाई भन्नपुछर्, अिन हारूनले िफरऊनिसत बोल्ने सही शब्दहरू चनु्नछे।
16 ित ो दाज्य ूहारूनले पिन मािनसहरूसगं बोल्ने छन।् ितमी महान राजा जस्तै झैं हुनछेौ अिन हारून ित ा अिधकृत व ा बिननछेन।् 17 यसथर्
अब ितमी जाऊ। ितमीिसत ित ो िहड्ने लहुरो लजैाऊ अिन मलैे बताएको सकेंतहरू मािनसहरूलाई दखेाऊ अिन बझुाऊ म ितमीसगंै छु।”

मोशा िम फिकर् न्छन ्
18 तब मोशा आफ्नो ससरूा िय ोकहाँ गए। मोशाले ितनलाई भन,े “दया गरी मलाई िम दशे फिकर् न िदनहुोस।् मरेा मािनसहरू अझै जीिवत

छन ्िक? म भटे्न चाहन्छु।”
िय ोले मोशालाई भन्यो, “अवश्य, ितमी शा न्तिसत जान सक्छौ।”
19 जब, मोशा िम ानमा िथए, परम भलुे उनलाई भन्नभुयो, “अिहले ितमी िम मा फकर जान ु सरुिक्षत छ। ती मािनसहरू जसले ितमीलाई

मानर् चाहन्थे अिहले सबै म रसकेका छन।्”
20 यसथर् मोशाले आफ्नो नानीहरू र प ीलाई गधामािथ चढाए अिन िम फक। ितनले परमे रको श भएको आफ्नो लहुरो पिन साथै

लग।े
21 िम जाँदा बाटोमा, परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “जब ितमी िफरऊनिसत कुरा गछ मलैे ितमीलाई िदएका सबै श को चमत्कारहरू

सबै सम्झना गर। तर म िफरऊनलाई मािनसहरूलाई जान निदने अ ेरी बनाउछुँ। 22 तब ितमीले िफरऊनलाई भन्नपुछर्। 23 परम भु भन्नहुुन्छ,
‘इ ाएल मरेो जठेो छोरा हो। अिन जान दऊे र मरेा उपासना गनर् दऊे, न भने उहाँले ितमीहरूको जठेो छोरो मा रिदन ु हुनछे।’ ”

मोशाको छोरालाई खतना ग रन्छ
24 िम को बाटोमा जाँदा, रात िबताउन मोशा एक ठाउँमा रोिकए। परम भलुे ितनलाई त्यस ठाउँमा भटेेर मान इच्छा गन ुर्भयो। 25 तर िसप्पोराले

ढुङ्गाको छुरीले आफ्नो छोराको खतना ग रिदइन।् उसले छाला िनकालरे मोशाको खु ा छुइन।् तब ितनले मोशालाई भिनन,् “ितमी मरेो रगत
को साइनो भएको लोग्ने हौ।” 26 िसप्पोराले यसो भिनन ् िकनभने उसले आफ्नो छोराको खतना गन ुर् िथयो यसकारण परम भलुे मोशालाई क्षमा
गन ुर्भयो अिन उसलाई मान ुर् भएन।

मोशा र हारून परमे रको सम्मखु
27 परम भलुे हारूनिसत कुरा गन ुर् भएको िथयो। परम भलुे उसलाई भन्नभुएको िथयो, “ितमी मरूभिूममा जाऊ अिन मोशालाई भटे।” यसथर्

हारून गए अिन परमे रको पवर्तमा मोशालाई भटेे अिन मोशालाई चमु्बन िदए। 28 मोशाले हारूनलाई बताए िकन परम भलुे उसलाई पठाउन ु
भयो अिन कुन चमत्कारहरू र सकेंतहरू माणको िन म्त ितनले दखेाउन ु पन िथयो ती सबै मोशाले हारूनलाई बताए।

29 यसथर् मोशा र हारून गए अिन ितनीहरूले इ ाएली मािनसहरूका सबै अगवुाहरूलाई भलेा गरे। 30 त्यसपिछ हारूनले मािनसहरूसगं कुरा
गरे। उनले परम भलुे मोशालाई भनकेा सबै कुराहरू ितनीहरूलाई बताईिदए। त्यसपिछ मािनसहरूलाई दखेाउनाको िन म्त सबै माणहरू दशर्न
गरे। 31 मािनसहरूले िव ास गरे परम भलुे नै मोशालाई पठाउन ु भएको रहछे। इ ाएलका मािनसहरूले थाह पाए परम भलुे ितनीहरूका दःुख
अिन क बझु्न ु भएको छ अिन ितनीहरूको सहायताका िन म्त आउनु भएको छ। यसथर् ितनीहरू िनहु रए अिन परमे रको आराधना गरे।
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5
मोशा र हारून िफरऊनको सामनु्ने

1मािनसहरूसगं कुरा गरेपिछ मोशा र हारून िफरऊनकहाँ गए। ितनीहरूले भन,े “परम भु इ ाएलीहरूका, परमे र भन्नहुुन्छ, ‘मरेो मािनसहरू
भरूभिूममा जाऊन अिन ितनीहरूले मरेो सम्मानमा भोज मनाउन सकून।्’ ”

2 तर िफरऊनले भन,े “परम भु को हुनहुुन्छ? मलैे िकन उहाँको आज्ञा पालन गन ुर् पछर्? मलैे िकन इ ाएलीहरूलाई जान िदन ु पछर्? म यो
परम भकुो हो िच न्दन, अिन म इ ाएलीहरूलाई जान िदिंदन।ँ”

3 तब हारून र मोशाले भन,े “िह हूरूका परमे रले हामीिसत कुरा गन ुर् भयो। यसथर् हामीहरूलाई तीन िदनसम्म मरूभिूममा या ा गनर् िदनहुोस ्
भनी िवन्ती गछ ं। हामी परम भु हा ा परमे रलाई त्यहाँ ब ल चढाउने छौं। यिद हामीले त्यसो गरेनौं भने उहाँले हामीमािथ रोगहरू लगाउन ु
हुनछे अथवा श हुरू ारा आ मण गराउन ु हुनछे।”

4 तर िफरऊनले ितनीहरूलाई भन,े “हारून र मोशा! ितमीहरूले कमर्चारीहरूलाई िवर पा ररहकेा छौ। ितनीहरूलाई आफ्नो काम गनर् दऊे!
जाऊ ितमीहरू आफ्नो काम गर। 5 िह हूरू ती िम ीहरूभन्दा ज्यादै सखं्यामा छन,् अिन ितमीहरू उनीहरूलाई काम गनर्बाट रोक्न चाहन्छौ।”

िफरऊनले मािनसहरूलाई दण्ड िदन्छन ्
6 त्यही िदन इ ाएलीहरूको िन म्त कठोर काम िदन ु भनी िफरऊनले आदशे िदए। िफरऊनले कमारा मा लकहरू र िह ू प रदशर्कहरूलाई

भन,े 7 “अिहलसेम्म ईंटा बनाउने कम हरूलाई ितमीहरूले पराल िदइरहकेा छौ। अब उसो ितनीहरू आफैले पराल बटुल्न ु पछर् अिन ईंटा बनाउन ु
पछर्। 8 ितनीहरूले पिहले झैं त्यित नै सखं्या ईंटा बनाउन ु पछर्। ितनीहरू अल्छी भएका छन ्अिन त्यसकैारण ितनीहरू यहाँबाट जाने अनमुित
मािग रहकेा छन ् त्यसलैे ितनीहरू आफ्नो परमे रलाई ब ल चढाउन अनमुित माग्दछैन।् 9 यसथर् ितनीहरूलाई कठोर काम िदएर स्त राख।
ितनीहरूले मोशाका झटूा कुराहरू सनु्ने समय पाउने छैनन।्”

10 यसथर् िम दशेका कमारा मा लकहरू र िह ू प रदशर्कहरू इ ाएली मािनसहरू कहाँ गए र भन,े “ितमीहरूलाई ईंटा बनाउन िफरऊनले
पराल निदने िनणर्य लएका छन।् 11 ितमीहरू आफै गएर आफ्नो ईंटा बनाउने पराल खोज। तर ितमीहरूले आफ्नो िन म्त पराल खोजरे पिन ईंटा
चाँिह पिहले जित बनाउथँ्यौ त्यित नै सखं्यामा बनाउन ु पछर्।”

12 यसथर् ती मािनसहरू पराल बटुल्नलाई िम दशेमा त्यके ठाउँमा गए। 13कमारा मा लकहरूले मािनसहरूलाई झन कठोर काममा लगाए।
ितनीहरूलाई बलपवूर्क पिहले बनाए जित नै ईंटा बाउने आदशे िदए। 14 िम ी कमारा मा लकहरूले िह ू प रदशर्कहरूलाई चनुरे मािनसहरूको
कामको िन म्त उ रदायी बनाएका िथए। िम कमारा मा लकहरूले ती िह ूनायकहरूलाई िपटे अिन ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले िकन पिहले
जित ईंटा बनाइरहकेा छैनौ, यिद ितमीहरूले त्यित समय बनाउन सकथ्यौ भने अिहले बनाउन सक्छौ?”

15 त्यसपिछ िह ू प रदशर्कहरू िफरऊनकहाँ गए। ितनीहरूले अज गरे। “हामी तपाईंका सवेकहरू हौ, िकन हामीिसत यस्तो वहार गन ुर्
हुदँछै? 16 तपाईंले हामीलाई पिहला पराल िददंै हुन ु हुन्थ्यो। तर अिहले आफ्नो आफ्नो िन म्त पराल जम्मा गन ुर् पछर्। तर पिहलकेो जित नै
ईंटाहरू बनाउन हामीलाई भन्नहुुन्छ। अिहले हामीलाई मा लकहरूले कुट्छन।् तपाईंहरूका मािनसहरू यस्तो गरेर गल्ती गदछन।्”

17 िफरऊनले जवाफ िदए, “ितमीहरू अल्छे छौ र ितमीहरू काम गनर् चाहदनैौ यसकारण ितमीहरू मलाई छोडी िदन ु भन्छौ। त्यसलैे यहाँको
काम छोडरे ितमीहरू आफ्नो परम भलुाई ब ल चढाउन खोज्छौ। 18अब ितमीहरू आ-आफ्नो काममा जाऊ तर ितमीहरूलाई पराल िदने छैनौ।
र ितमीहरूले अब पिन त्यित नै ईंटाहरू बनाउन ु पछर् जित पिहले बनाउथँ्यौ।”

19 िह ू प रदशर्कहरूले बझुे ितनीहरूले पिहले जाित ईंटा बनाउन सक्ने छैनन ्र ितनीहरू अप्ठेरोमा पनछन।्
20 जब ितनीहरू िफरऊनलाई भटेेर जाँदथैे ितनीहरूले मोशा र हारूनलाई भटेे। मोशा र हारूनले ितनीहरूलाई प खर्रहकेा िथए। 21 यसकैारण

ितनीहरूले मोशा र हारूनलाई भन,े “तपाईंहरूले साँच्चे गल्ती गन ुर् भयो जब तपाईंहरूले िफरऊनलाई हामीलाई छोडने कुरा गन ुर्भयो। परम भलुे
तपाईंहरूलाई दण्ड िदऊन।् िकनभने तपाईंहरूले िफरऊन र उसका अिधकारीहरूलाई हामीिसत िघनाउने बनाउन ु भयो। तपाईंले ितनीहरूलाई
हामीलाई मान िनहु ँ िदन ु भएको छ।”

मोशा परमे रिसत िशकायत गछर्न ्
22 तब मोशाले परम भिुसत ाथर्ना गद भन,े “हे मा लक! तपाईंले आफ्नो मािनसहरूिसत िकन नरा ो वहार गन ुर् भयो? तपाईंले मलाई

यहाँ िकन पठाउन ु भयो? 23 म िफरऊनकहाँ गएँ र तपाईंले जे भन्न ु भएको िथयो त्यही कुरा गरें। तर त्यस समयदे ख िफरऊन ितनीहरू ित
अिधक ोिधत भएका छन ्अिन तपाईंले ितनीहरूलाई केही सहायता गन ुर् भएन।”

6
1 तब परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “अब ितमीले हनेछौ िफरऊनलाई म के गनछु। म मरेो महाश उसको िवरोधमा चलाउनछुे अिन उसले

मरेा मािनसहरूलाई जान िदनछे। ितनीहरूलाई पठाउनको िन म्त िफरऊन यित ाकुल हुनछे िक उ आफैले ितनीहरूलाई जबरजस्ती पठाउनछे।”
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2 तब परमे रले मोशालाई भन्न ु भयो, “म परम भु हु,ँ 3 अ ाहाम, इसहाक र याकूबको अिघ कट भएको िथएँ। ितनीहरूले मलाई एल-
सदाई* भन।े ितनीहरूले मरेो नाउँ यहोवा (परम भ)ु भनी जान।े 4 मलैे ितनीहरूिसत करार बाँध।े मलैे ितनीहरूलाई बसो-बास गनर् कनान भिूम
िदनछुे भनी ितज्ञा गरें। ितनीहरू त्यस भिूममा बसे तर त्यो भिूम ितनीहरूको आफ्नै िथएन। 5 इ ाएलीहरू पीरले कराएको मलैे सनुकेो छु। म
जान्दछु इ ाएलका मािनसहरू िम दशेका दास हुन।् अिन म मरेो करार सम्झना गछुर्। 6 यसथर् ती इ ाएलका मािनसहरूलाई भन, ‘म परम भु
हु,ँ म ितमीहरूलाई िम ीहरू ारा जबरजस्ती लगाएको कामबाट मु गनछु। म ितमीहरूलाई दासत्वबाट स्वतन् गनछु। म यसलाई मरेो महा
श अिन महान न्यायले पणू र् गन छु। 7 ितमीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेौ अिन म ितमीहरूका परमे र हुनछुे। म परम भु ितमीहरूको परमे र हु ँ
र ितमीहरूलाई मलैे िम को मािनसहरूबाट स्वतन् पारेको थाह पाउनछेौ। 8 मलैे अ ाहाम, इसहाक, याकूबिसत महान ितज्ञा गरेको िथएँ। मलैे
ितनीहरूलाई एउटा दशे िदनछुे भनी वचन िदएको िथए। यसकैारण म ितमीहरूलाई त्यो दशेमा लानछुे। म त्यो दशे ितमीहरूलाई िदनछुे र त्यो दशे
ितमीहरूको हुनछे। म परम भु हु।ँ’ ”

9 यसथर् मोशाले इ ाएलीका मािनसहरूलाई त्यके कुरा भने तर मािनसहरू यित कठोर प र म ग ररहकेा िथए ितनीहरूले मोशाका कुरा
धयैर्िसत सनुनेन।्

10 तब परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 11 “जाऊ अिन िम को राजा िफरऊनलाई भन इ ाएलका मािनसहरूलाई उसको भिूममा जान
िदनोस।्”

12 तर मोशाले उ र िदए, “इ ाएली मािनसहरूले मरेा कुरा सनु्दनैन ्भन।े िफरऊनले मरेो कुरा कसरी सनु्छन?् म एउटा एकदमै अयोग्य
व ा हु।ँ”

13 परम भलुे मोशा र हारूनसगं कुरा गन ुर्भयो। उहाँले ितनीहरूलाई इ ाएली मािनसहरूिसत अिन िफरऊनसगं कुरा गन आज्ञा िदनभुयो।
परम भलुे ितनीहरूलाई भन्न ु भयो, इ ाएलका मािनसहरूलाई िम बाट बािहर लजैाऊ।

इ ाएलका केही प रवारहरू
14 इ ाएल कुल समहूका अगवुाहरू ियनीहरू हुन,् इ ाएलीको थम पु रूबने िथए। रूबनेको छोराहरूः

हनोक, पल्ल,ू हसे न र कम िथए। त्यो रूबनेको प रवार िथयो।
15 िशमोनका छोराहरू हुन ्यमएूल, यािमन, ओहद, यािकन, सोहर र शाऊल। (शाऊल कनानी प ीबाट जम्मकेा छोरा िथए) यो िशमोनको

वशं िथयो।
16 लवेी एक सय सतैीस वषर् बाँचे अिन उनका छोराहरू गशे न, कहात र मरारी हुन।्
17 गशे नका छोराहरू लब्नी अिन िशमी िथए। ितनीहरूका पिन आफ्नै प रवारहरू िथए।
18 कहात एक सय तिे स वषर् बाँचे अिन ितनका छोराहरू हुन अ ाम, ियसहार, हे ोन र उज्जीएल।
19 महली अिन मशूीहरू मरारीका छोराहरू िथए।

यी सबै प रवारहरू लवेीबाट जन्म भएका िथए।
20 अ ाम एक सय सतैीस वषर्सम्म बाँच।े ितनले आफ्नो फूप ु (िपताको बिहनी) योकेबदेिसत िववाह गरे। अ ाम अिन यकेेबदेबाट मोशा र

हारून जन्मे अ ाम 137 वषर् बाँच।े
21 ियसहारका छोराहरू हुन ्कोरह, नपेगे, र िज ी।
22 मीशाएल, एल्सापान अिन िस ी उज्जीएलका छोराहरू िथए।
23 हारूनले अम्मीनादाबकी छोरी तथा नहशोनकी बिहनी एलीशबेािसत िववाह गरे। हारून र एलीशबेाले नादाब, अबीहू, एलाजार अिन

ईतामारलाई जन्म िदए।
24 कोरहका छोराहरू (कोरहका िपता-पखूार्हरू) हुन,् अस्सीर, एलकाना र अिबआसाप।
25 हारूनका छोरो एलाजारले पतीएलकी छोरीिसत िववाह गरे अिन ितनीबाट पीनहास जन्म।े

यी सबै मािनसहरू इ ाएलको छोरो लवेीबाट जन्मकेा हुन।्
26 हारून र मोशा यही प रवारका हुन। अिन यी दईु जना नै ती मािनसहरू हुन ्जोिसत परमे रले कुरा गन ुर् भयो, “मरेा मािनसहरूलाई दल

दलमा िम बािहर ल्याउन ु पछर्।” 27 हारून र मोशा नै ती मािनसहरू हुन जसले िम का राजा, िफरऊनिसत कुरा गरे। ितनीहरूले इ ाएली
मािनसहरूलाई िम बाट छोडन िफरऊनलाई भन।े

परमे र मोशालाई फे र बोलाउन ु हुन्छ
28 िम दशेमा परम भलुे मोशासगं कुरा गन ुर्भयो र 29 उसलाई भन्नभुयो, “म परम भु हु।ँ मलैे के ितमीहरूलाई जो भने िम को राजा

िफरऊनलाई भन।”
* 6:3: -सदाई अथार्त “सवर्श मान परमे र।”
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30 तर मोशाले उ र िदए, “म अकुशल व ा हु,ँ यसथर् िफरऊनले मरेा कुरा सनु्ने छैनन।्”

7
1 परम भलुे मोशालाई भन्न,ु भयो, “म ितमीसगं हुनछुे, िफरऊनको अिघ ितमी एकजना दवेता जस्तै हुनछेौ अिन हारून ित ो अगमव ा

हुनछे। 2 ितमीले त्यके चीज हारूनलाई भन जो मलैे ितमीलाई आज्ञा गरेको छु। त्यसपिछ उसले ती सबै कुराहरू िफरऊनलाई भन्नछे अिन
िफरऊनले इ ाएली मािनसहरूलाई िम बािहर पठाउँनछे। 3 तर िफरऊनलाई म अ ेरी बनाउनछुे। अिन िम मा म धरैे आ यर्कमर्का िचन्हहरू
दखेाउनछुे अिन मलैे भनकेा कुरा उसले हण अझै गनछैन ्र 4 यसकैारण, म िम लाई दण्ड िदनछुे अिन म मरेा इ ाएली मािनसहरूलाई बािहर
ल्याउनछुे। 5 तब िम ीहरूले जान्नछेन म परम भु हु,ँ म ितनीहरूको िवरोधमा हुनछुे अिन ितनीहरूले जान्ने छन।् तब म आफ्नो मािनसहरूलाई
ितनीहरूको दशेबाट िनकाल्ने छु।”

6 परम भलुे ितनीहरूलाई भनकेा कुराहरू मोशा र हारूनले पालन गरे। 7 ितनीहरूले जब िफरऊनिसत कुरा गरे त्यस समय मोशा 80 वषर् र
हारून 83 वषर्का िथए।

मोशाको टेक्ने लहुरो सपर् बिनन्छ
8 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्नभुयो, 9 “िफरऊनले ितमीलाई केही श दशर्न गन ुर् भन्नछे। हारूनलाई आफ्नो लहुरो िफरऊनको

अिघ भईूंमा फ्याँक्न ु भन। िफरऊन हे ररहकेो हुन्छ, ल ी सपर् हुनछे।”
10 यसथर् मोशा र हारूनले परम भकुो आदशे पालन गरेर िफरऊन कहाँ गए। हारूनले िफरऊन र ितनका अिधकारीहरूले हरेेको समयमा

आफ्नो लहुरो तल फ्याँिकिदए अिन त्यो लहुरो सपर् भयो।
11 तब राजाले त्यहाँका ज्ञानी मािनसहरू तथा जादवूालाहरूलाई बोलाए। ती मािनसहरूले आफ्नो तन् -मं योग गरे र हारूनले गरे जस्तै

गनर् सके। 12 ितनीहरूले पिन आफ्नो-आफ्नो लहुरो भईुंमा फ्याँके अिन ती फ्याँकेका लहुरोहरू सपर्मा प रणत भए। तर हारूनको लहुरोले सबै
लहुराहरु िनली िदयो। 13 तर िफरऊन अ ेरी नै बसे अिन मािनसहरूलाई जान िदएनन।् यो त्यस्तो भयो परम भलुे जस्तो भन्न ु भएको िथयो।

पानी रगत बिनन्छ
14 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “िफरऊन अ ेरी ग ररहकेोछ। उसले मािनसहरूलाई जान िददंनै। 15 िबहानै िफरऊन नदीितर

जानछे। नील नदीको िकनारमा उसलाई भटे। त्यो सपर् बिनएको लहुरो लगरे जाऊ। 16 उसलाई यसो भन, ‘परम भु िह हूरूका परमे रले मलाई
तपाईंकहाँ यो भन्न ु पठाउन ु भएको छ: मरेा मािनसहरूलाई मरेो उपासना गनर् मरूभिूममा पठाऊ।अिहलसेम्म तपाईंले उहाँको कुरा मान्न ु भएको
छैन।’ 17 यसथर् परम भु भन्नहुुन्छ, ‘उहाँ परम भु हुनहुुन्छ भनी बझुाउनको िन म्त उहाँले तपाईंलाई केही दखेाउन ु हुनछे। म यो मरेो हातको
लहुरो नील नदीको पानीमा िहकार्उनछुे र नदी रगतमा प रवतर्न हुनछे। 18 नदीका माछाहरू मनछन ्अिन पानी गानाउन थाल्नछे। तब िम का
मािनसहरूले नील नदीको पानी िपउन ु सक्ने छैनन।्’ ”

19 परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “हारूनलाई भन ्िक उसले आफ्नो हातको लहुरोले िम दशेका मािनसहरूले जम्मा गरेको पानीको कुवा,
नहर, नदी, ताल त्यके ठाउँमा िहकार्ओस ्जब उसले त्यसो गछर् सबै पानी रगतमा प रवतर्न हुनछे। यहाँसम्म ितनीहरूले काठ र ढुङ्गाको भाँडामा
राखकेो पानी पिन रगत बिननछे।”

20 यसथर् परम भलुे आज्ञा गन ुर् भएका सबै कुरा मोशा र हारूनले गरे। हारूनले आफ्नो लहुरो उठाएर नील नदीको पानीमा िहकार्ए। उसले
यसो िफरऊन र उसका अिधकारीहरूको सामनु्नमेा गरे। यसो गरेपिछ नदीको सबै पानी रगतमा प रणत भयो। 21 पानीका माछाहरू मनर् थाले
अिन नदीको पानीबाट कुहकेो गन्ध आउन थाल्यो। यसथर् िम का मािनसहरूले नदीबाट पानी िपउन सकेनन।् िम मा जता ततै रगत भयो।

22 जादगूरहरूले आफ्नो मं योग गरे अिन ितनीहरूले पिन त्यसै गरे। यसथर् िफरऊनले मोशा र हारूनको कुरा मान्न अस्वीकार गरे। त्यस्तै
भयो जस्तो परम भलुे भन्न ु भएको िथयो। 23 िफरऊन आफ्नो राजमहलमा फक। मोशा र हारूनले जे गरे त्यस िवषयमा उनले त्यती चासो
िदएनन।्

24 िम दशेका मािनसहरूले नदीको पानी खान सकेनन।् यसकारण ितनीहरू नदीको व रप र िपउने पानीका लािग कुवाहरू खन्न लाग।े
भ्यागतुाहरू

25 परम भलुे नील नदीलाई प रणत गरेपिछ सात िदन िबत्यो।

8
1 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “िफरऊन कहाँ जाऊ र भन, परम भु भन्नहुुन्छ, ‘मरेो मािनसहरूलाई मरेो आराधना गनर् जान िदइयोस।्

2 यिद ितमी मरेो मािनसहरूलाई छोडन अस्वीकार गछ , तब म िम दशेलाई भ्यागतुाहरूले भ रिदनछुे। 3 नील नदी भ्यागतुाले भ रनछे।
भ्यागतुाहरू नदीबाट आउने छन अ्िन ितमीहरूका घरिभ प छेन।् ितनीहरूको स ु ेकोठाहरू र ओ ानहरू भ र हुनछेन।् भ्यागतुाहरू रोटी बनाउने
भाँडाहरू अिन अिधकारीहरूका घरहरूमा भ रनछेन।् 4 भ्यागतुा तपाईं, तपाईंका मािनसहरू र तपाईंका अिधकारीहरूका व रप र हुनछेन।’ ”

5 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “हारूनलाई आफ्नो टेक्ने लहुरो नदीहरू, खोला, पोखरीमािथ रा भन भ्यागतुाहरू बािहर जमीनमा
िनस्कनछेन।्”
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6 यसथर् हारूनले आफ्नो लहुरो िम दशेको पानीमािथ उठाए अिन ती सब पानीबाट भ्यागतुाहरू बािहर िनस्केर िम को भिूममा भ रन थाल।े
7 जादगूरहरूले पिन त्यसै गरेर िम दशेमा भ्यागतुाहरू ल्याए।
8 िफरऊनले मोशा र हारूनलाई बोलाए। िफरऊनले भन,े “म र मरेा मािनसहरूबाट भ्यागतुाहरू हटाउन भनी परम भलुाई भन, म मािनसहरूलाई

आफ्नो परम भु अिघब ल चढाउन ु छोडीिदनछुे।”
9 मोशाले िफरऊनलाई भन,े “भन्नहुोस ् भ्यागतुाहरू किहले जावोस।् म तपाईं, तपाईंका मािनसहरू तथा तपाईंका अिधकारीहरूको िन म्त

ाथर्ना गनछु। तब भ्यागतुाहरूले तपाईंहरू र तपाईंका घर छोडने छन ्र नदीमा मा रहनछेन।्”
10 िफरऊनले भन,े “भो लसम्म।”
मोशाले भन,े “तपाईंले जे भन्न ु भयो त्यसै हुनछे। यसरी तपाईंले जान्न ु हुनछे, त्यहाँ कोही परम भु हा ा परमे र जस्तो छैन, 11 भ्यागतुाहरूले

तपाईं र तपाईंका मािनसहरू र अिधकारीहरूलाई छोडरे जानछेन, र भ्यागतुाहरू नदीमा मा रहनछेन।्”
12मोशा र हारून िफरऊनबाट िबदा लएर बािहर िनस्के। मोशाले परम भलुाई परमे रले िफरऊनकहाँ पठाएका भ्यागतुाको िवषयमा िचच्याए

र भन।े 13 अिन मोशाले ाथर्नामा गरेको माग परम भलुे परूा ग रिदन ु भयो। भ्यागतुाहरू घर, आगँन र खतेमा मरे। 14 मरेका भ्यागतुाहरू सडरे
परूा दशेमा नै दगुर्न्ध चल्न शरुू भयो। 15 िफरऊनले दखेे ितनीहरू भ्यागतुाहरूबाट मु भए अिन फे र उनी अ ेरी भए मोशा र हारूनले जे गन ुर्
भनकेा िथए िफरऊनले गरेनन।् त्यस्तै नै भयो जो परम भलुे भन।े

जु ाहरू
16 तब परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “हारूनलाई भन उसले आफ्नो लहुरो उठाएर भुईँको धलूोमा िहकार्ओस ्अिन धलूो िम मा जता ततै

जु ामा प रणत हनछे।”
17 ितनीहरूले त्यसै गरे। हारूनले जमीनको धलूोमािथ आफ्नो लहुरोले िहकार्ए अिन धलूो िम को जता ततै जु ामा प रणत भयो। जु ा पश ु

र मािनसहरूमा सरे।
18यसथर् जादगूरहरूले आफ्नो छल योग गरेर त्यसरी नै जु ाहरू उब्जाउने चे ा गरे। तर ती जादगूरहरूले धलूोबाट ज ू ाहरू बनाउन सकेनन।्

ज ू ा मािनसहरू र जनावरहरूमािथ नै रह।े 19यसथर् जादगूरहरूले िफरऊनलाई भने यो परमे रको श ले यस्तो भयो। तर िफरऊनले ितनीहरूका
कुरा सनु्न माननेन।् परम भलुे जे भन्न ु भएको िथयो त्यही भयो।

झींगाहरू
20 परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “िबहान उठ अिन िफरऊनकहाँ जाऊ। िफरऊन नदीमा जानछे। उसलाई भन, परम भु भन्नहुुन्छ, ‘मरेा

मािनसहरूलाई मरेो आराधना गनर् जानदऊे। 21 यिद तपाईंले मरेो मािनसहरूलाई जान िदन ु हुन्न भने म झीगाहरू ितमी, ित ा अिधकारीहरू र
ित ा मािनसहरूको िवरू मा पठाउनछुे। झींगाहरू ित ो र ित ा अिधकारीहरूका घरहरूमा जानछेन।् िम का सबै घरहरू झींगाले भ रनछेन।्
जमीन पिन झीगाले भ रनछे। 22 तर इ ाएलहरू र िम का मािनसहरूिसत एकै कारको वहार गिदर्न ँ गोशनेमा जहाँ मरेा मािनसहरू बस्छन ्
त्यहाँ झींगा हुनछैेनन।् यस कार ितमीले चाल पाउनँे छौ िक म परम भु यस भिूममा छु। 23 यसथर् भो ल म अरूलाई भन्दा मरेो मािनसहरूलाई
अलग कारले वहार गछुर्। मरेो माण त्यही हुनछे।’ ”

24 त्यसपिछ परम भलुे जे भन्न ु भएको िथयो, त्यही भयो। धरैे-धरैे झींगाहरू िम मा आए। िफरऊन र ितनका अिधकारीहरूको घर झींगाले
भ रए अिन िम दशे भरी नै झींग-ैझींगा भए। झीगाहरूले दशे नै न पा ररहकेा िथए। 25 त्यसपिछ िफरऊनले मोशा र हारूनलाई बोलाएर
ितनीहरूलाई भन,े “यही भिूममा ितमीहरूले आफ्नो परमे रलाई ब ल चढाओ।”

26 तर मोशाले भन,े “यसो गन ुर् ठीक हुदँनै। परम भु हा ा परमे रलाई पश ु ब लदान चढाउँदा िम दशेका मािनसहरूले भयानक कुरा हो
भनी सम्झन्छन।् यिद यहाँ हामीले ब लदान चढायौ भने िम दशेका मािनसहरूले दे छेन ्र ितनीहरूले हामीमािथ ढुङ्गा िहकार्उने छन।् 27 हा ा
परम भु परमे रले आज्ञा गन ुर् भए झैं परम भलुाई ब लदान चढाउन ु हामीलाई तीन िदन मरूभिूममा या ा गन ुर् िदनहुोस।्”

28 यसथर् िफरऊनले भन,े “म परम भु ितमीहरूका परमे रलाई ब ल चढाउन मरूभिूममा जान िदनछुे। तर ितमीहरू ज्यादै टाढा जान पाउनँे
छैनौ अिहले जाऊ अिन मरेो िन म्त ाथर्ना गर।”

29 मोशाले भन,े “म िबदा लन्छु र भो लनै ितमी, ित ा मािनसहरू र ित ा अिधकारीहरूका घरबाट झीगाहरू हटाइ िदन ु भनी परम भिुसत
ाथर्ना गनछु। ितमीले परम भलुाई ब ल चढाउनमा मािनसहरूलाई बाधा िदन ु हुदँनै।”
30 त्यसपिछ मोशाले िफरऊनबाट िबदा लए अिन परम भलुाई ाथर्ना गरे। 31 मोशाले िवन्ती गरे जस्तै नै परम भलुे गन ुर् भयो। परम भलुे

िफरऊन, उसका अिधकारीहरू र उसका मािनसहरूका घरहरूबाट झीगाहरू हटाइिदन ु भयो। झोंगा एउटा रहने। 32 तर िफरऊन फे र अ ेरी भए
अिन मािनसहरूलाई जान िदएनन।्

9
खतेका पशहुरूको रोग

1 तब परम भलुे मोशालाई िफरऊनकहाँ गएर यसो भन, “परम भ,ु िह ूमािनसहरूका परमे र भन्नहुुन्छ, ‘मरेा मािनसहरूलाई मरेो आराधना
गनर् जान दऊे।’ 2 यिद मरेो मािनसहरूलाई जान िदएनौ र रोकी राख्यौ भन,े 3 तब परम भलुे आफ्नो श ित ा खतेका पशहुरूमािथ योग
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गन ुर्हुनछे। ित ा सबै घोडाहरू, गधाहरू, ऊँटहरू, गाई वस्तहुरू अिन भडेाहरूमािथ भयानक रोगले स्त हुनछेन।् 4 परम भलुे इ ाएलीहरूको र
िम ीहरूका पशहुरूलाई िभन्दा िभन्दै वहार गन ुर् हुनछे। इ ाएलीहरूका कुनै पश ु मन छैनन।् 5 यस्तो अिन हुने समय परम भलुे तोक्न ु भएको
छ। परम भलुे यस्तो िवपि यस भिूममा भो ल ल्याउन ु हुनछे।”

6 परम भलुे जे गछुर् भन्न ु भएको िथयो त्यसै गन ुर् भयो। अक िदन िबहान िम का सबै पशहुरू मरे। तर इ ाएलीहरूका एउटा पिन पशु मरेनन।्
7 िफरऊनले आफ्नो मािनस इ ाएलीहरूका कुनै पश ु मरे िक मरेन प ो लगाउन पठायो। तर इ ाएलीहरूका कुनै पश ु मरेनन।् िफरऊन अ ेरी
िथयो इ ाएली मािनसहरूलाई उसले जान ु िदएन।

ख राहरू
8 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्नभुयो, “चलु्हाको खरानी हत्केलाभरी लऊे। मोशा, िफरऊन अिध त्यो खरानी हावामा उडाईदऊे। 9 त्यो

धलूो बिनन्छ र िम को भिूममािथ उडनछे। जब धलूोले गदार् िम का मािनसहरू र पशहुरूलाई छालामा ख टराहरू िनस्कनछेन।्”
10 यसथर् मोशा र हारूनले एउटा भ ीबाट खरानी लए अिन िफरऊनको अिघ उिभए। मोशाले खरानी हावामा फ्याँिकिदए अिन मािनसहरू

तथा पशहुरूको छालामा ख टरा िनस्कन थाल्यो। 11 मोशाले गरे जस्तो जादगूरहरूले गनर् सकेनन ्कारण ितनीहरू पिन यस रोगले स्त िथए।
यस्तो िम दशेमा जता-ततै भयो। 12 तर परम भलुे िफरऊनलाई अ ेरी नै बनाई रा ु भयो, यसथर् मोशा र हारूनका कुरा सनु्न उसले अस्वीकार
गय । परम भलुे मोशालाई भन्न ु जस्तै नै भयो।

अिसना
13 तब परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “िबहान चाँडै उठ अिन िफरऊनकहाँ जाऊ। उसलाई भन, ‘परम भु िह ू मािनसहरूका परमे र

भन्नहुुन्छ, “मरेा मािनसहरूलाई जान दऊे ितनीहरूले मरेो आराधना गरून।” 14 यिद मरेा मािनसहरूलाई यसो गनर् िदएनौ भने म मरेो सम्पणूर् श
ितमी, ित ा मािनसहरू अिन ित ा अिधकारीहरूमािथ योग गनछु। तब ितमीले जान्ने छौ ससंारमा म जस्तो परमे र अरू छैन। 15 ितमी र ित ा
मािनसहरूलाई यस भिूमबाट बािहर ल्याउन म मरेो श योग गनर् सक्छु। 16 तर मलैे ितमीलाई मरेो श कटको िन म्त राखकेो हु।ँ यसो गदार्
ससंारका मािनसहरूले मरेो िवषयमा बझु्ने छन।् 17 ितमी अझै पिन मरेो मािनसहरूको िवरोधमा छौ कारण ितमीले अझसम्म मु िदएका छैनौं।
18 यसथर् भो ल यही समयमा अत्यन्तै नरा ो अिसना पानछु। यस कारको अिसना िम एउटा रा बिनएदे ख किहल्यै परेको िथएन। 19 अब,
ितमीले आफ्नो पशहुरूलाई सरुिक्षत ठाउँमा रा पुछर्। त्यके ित ो चीच जो अिहले खतेमा छ, त्यो ितमीले सरुिक्षत ठाउँमा रा पुछर्। िकन?
िकनभने मािनस होस ्अथवा पश ु जे पिन खतेमा हुन्छ त्यसलाई मा रनछे। ित ो घर िभ नरा खएको कुनै पिन वस्तमुािथ अिसना पनछ।’ ”

20 िफरऊनका केही अिधकारीहरू ज-जसले परम भकुो वचनलाई आदर गरेका िथए, ितनीहरूले आफ्नो पशहुरू र कमारा-कमारीहरू घरिभ
राख।े 21 तर अरू मािनसहरूले परम भकुो वचन ध्यान िदएका िथएनन ्ितनीहरूका पशहुरू अिन कमारा-कमारीहरू खतेमा नै छोडी िदए।

22 परम भलुे मोशालाई भनन ु भयो, “ित ो पाखरुा हावामामािथ उठाऊ अिन िम भरी अिसना पनर् शरुू हुनछे। िम मा त्यके मािनस, पशु र
उि दमािथ अिसना पनछ।”

23 तब मोशाले आफ्नो लहुरो हावामा उठाए अिन परम भलुे िबजलुी गजर्न र अिसनाहरू िम मािथ पठाउन ु भयो। 24अिसना प ररहकेो िथयो
र सगं-सगंै िबजलुी पिन च म्करहकेो िथयो। िम एउटा रा भए पिछ सब भन्दा बढी अिसना परेको यही िथयो। 25 िम का सबै मािनसहरू,
पशु अिन उि द आधँी-बरेीले ध्वशं पाय । अिसनाले खतेका रूखहरू पिन भाँिचिदयो। 26 अिसना नपरेको ठाउँ चाँिह गोशने मा िथयो जहाँ
इ ाएलका मािनसहरू बस्थ।े

27 िफरऊनले मोशा र हारूनलाई बोलाए। ितनीहरूलाई भन,े “यस पल्ट मलैे पाप गरेकोछु। परम भु सही हुनहुुन्छ। म र मरेा मािनसहरू
गलत छौं। 28 परमे र ारा परेको अिसना अिन गजर्न एकदमै बशेी भयो। परमे रिसत आधँी थाम्नको िन म्त ाथर्ना गर, म ितमीहरूलाई जान
िदनछुे। ितमीहरूले यहाँ ब ु पन छैन।”

29 मोशाले िफरऊनलाई भन,े “जब म शहर छोडछु, म मरेो पाखरुा परम भसुगंको ाथर्नामा उठाउँनछुे गजर्न र अिसना पनर् रोिकनछे। तब
ितमीलाई थाहा हुनछे परम भु यो भिूममा हुनहुुन्छ। 30 तर म जान्दछु ितमी अिन ित ा अिधकारीहरू अझै पिन परम भु परमे रिसत डराएका
छैनौ अिन सम्मान गदनौ।”

31 पातमा िबउहरू लािग सकेको िथयो अिन जौमा फूल फू लसकेको िथयो। यसकारण यो उि दहरू न भयो। 32 गहू ँ र क ठया गहू ँ अरू
अन्नहरू भन्दा िढलो उ न्छ यसकारण यो न भएन।

33 मोशाले िफरऊनबाट िवदा लए अिन शहर बािहर गए। उनले आफ्नो हात ाथर्नामा उठाए गजर्न र अिसना रोिकयो अिन त्यसपिछ पानी
पनर् थािमयो।

34 जब िफरऊनले अिसना पानी अिन गजर्न रोिकएको दखेे उनले फे र परमे रको िवरू पाप गरे, िफरऊन र उसका अिधकारीहरू अ ेरी
भए। 35 उनले इ ाएलका मािनसहरूलाई स्वतन् ता गन ुर् अस्वीकार गरे। परमे रले मोशालाई जे भन्न ु भएको िथयो त्यो परूा भयो।

10
सलहहरू
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1 परम भलुे मोशालाई भनन ु भयो, “िफरऊनकहाँ जाऊ। मलैे िफरऊन र उसका अिधकारीहरूलाई िज ी बनाएको छु। मलैे मरेा श शाली
चमत्कारहरू दशर्न गनर् यसो गरें 2अिन ितमीले आफ्नो छोरा-छोरी तथा नाती नाितनाहरूलाई मलैे िम मा दशर्न गरेका श शाली चमत्कारहरू
र अन्य चीजहरू भन्न सक्ने छौ। तब ितमीहरू सबलैे जान्नछेौ म परम भु हु।ँ”

3 यसथर् मोशा र हारून िफरऊनकहाँ गए। ितनीहरूले उसलाई भन,े “परम भ,ु िह हूरूका परमे र भन्नहुुन्छ, ‘ितमी किहलसेम्म मलाई
अस्वीकार गछ ? मरेो मािनसहरू मरेो आराधना गनर् जाऊन।्’ 4 यिद ितमीले मरेा मािनसहरूलाई जान िदएनौ भने भो ल म ित ो भिूममा सलहहरू
ल्याइ िदनछुे। 5सलहहरूले जमीन ढाक्नछेन। जमीनमा धरैे सलहहरू हुनछेन।् ितमीले जमीन दे सक्ने छैनौ। सलहले खतेका त्यके कुरा अिन
रूखहरू खानछेन।् 6 िम मा भएका सबै घरहरू, तपाईंका कमर्चारी र तपाईंका घर सलहहरूले छोप्नछेन।् त्यहाँ तपाईंका िपता-पखुार्हरूले दखेकेो
भन्दा अिधक सलहहरू हुनछेन। त्यहाँ यित धरैे सलहरू दे खयो की िम दशेमा मािनसहरू बसो-वास गनर् लागे यता त्यित किहल्यै दे खएका
िथएनन।्”त्यसपिछ मोशाले िफरऊनबाट िवदा लए।

7 त्यसपिछ कमर्चारीहरूले िफरऊनलाई सोध,े “किहलसेम्म हामी यी मािनसहरूको फन्दामा प ररहने छौं? ितनीहरूका परम भु परमे रलाई
आराधना गनर् मािनसहरूलाई जान िदनोस।् यिद तपाईंले जान िदन ु भएन भन,े तपाईंले चाल पाउनअुिघ नै िम ध्वशं हुनछे।”

8 यसकारण िफरऊनका सवेकहरूले मोशा अिन हारूनलाई िफरऊनकहाँ फकार्एर ल्याए। िफरऊनले ितनीहरूलाई भन,े “जाऊ अिन परम भु
ितमीहरूका परमे रको आराधना गर। तर साँच्चै को जाँदै छन ्मलाई भन?”

9 मोशाले उ र िदए, “हा ा केटा-केटी, बढूा-बढूी जित छन ्सबै जानछेन।् हामी हा ा छोरा-छोरीहरू, हा ा भडेा तथा गाई वस्तहुरू पिन
लएर जानछेौं। हामी सबै जानछेौं कारण परमे रको भोज हामी सबकैो िन म्त हो।”
10 िफरऊनले ितनीहरूलाई भन,े “मलैे ितमीहरू र ितमीहरूको केटा-केटीहरूसमते जान िददंा मरेो लािग परम भु साँच्चै नै ितमीहरूिसत

हुनपुछर्। ितमीहरूले केही नरा ो योजनाहरू बनाइरहकेा छौ। 11 होइन! मा ित ा मािनसहरू परम भकुो आराधना गनर् लान सक्छौ।”अिन
िफऊनले मोशा र हारूनलाई पठाए।

12 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “ित ो पाखरुा िम दशेमािथ उठाऊ र सलह आउनछेन अिन िम को समस्त भिूममा फै लनछेन।् अिसनाले
न नपारेको सबै उि दहरू सलहले खाईिदने छन।”

13 यसकारण मोशाले आफ्नो टेक्ने ला ी िम दशेमािथ उठाए अिन परम भलुे पवूर्बाट आधँी बरेी पठाउन ु भयो। हावा िबहान बलेकुा परैू
च लरहयो। जब िबहान भयो िम भिूममा हावाले सलह ल्यायो। 14 सलहहरू िम दशेमा उडरे आए अिन जमीनमा बस।े सलह िम दशेमा यित
िवध्न आए िक यित िवध्न न िवगतमा किहल्यै दे खएका िथए न भिवष्यमा नै दे खनछेन। 15 ती सलहहरूले सबै भिूम ढाके अिन मदैान नै छोप।े
अिसनाले ध्वशं नपारेको जम्मै फलहरू र उि दहरू सलहले खाए।

16 िफरऊनले मोशा र हारूनलाई झ ै बोलायो िफरऊनले भन्यो, “मलैे परम भु ितमीहरूका परमे र र ितमीहरूका िवरोधमा पाप गरेको छु।
17 अब यस पल्टको िन म्त मरेो पाप क्षमा ग रदऊे। परम भलुाई ममािथ आइलागकेो यो ‘मतृ्य’ु (सलहहरू) हटाई िदन ु भनी भन।”

18 मोशाले िफरऊनबाट िवदा लएर परम भलुाई ाथर्ना गरे। 19 यसथर् परम भलुे हावाको िदशा फकार्एर प म ितर गन ुर् भयो र यसले
सलहहरूलाई िम बाट उडायो अिन िनगालोको समु मा* पयुार्यो। एउटै पिन सलह िम मा रहनेन।् 20 तर फे र परम भलुे िफरऊनलाई अ ेरी
बनाइिदन ु भयो यसकारण उसले इ ाएली मािनसहरूलाई जान िदएन।

अधँ्यारो
21 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “ित ो हातमािथ हावामा उठाऊ अिन अधँ्यारोले िम लाई ढाक्नछे। अधँ्यारो यित िनष्प हुनछे

ितमीले त्यो अनभुव गनछौ।”
22 मोशाले आफ्नो हात उठायो अिन अन्धकारले िम लाई ढाक् यो। त्यो अधँ्यारो िम मा तीन िदनसम्म र ो। 23 त्यहाँ कसलैे कसलैाई दे

स ै न िथयो। तर जहाँ इ ाएलका मािनसहरू िथए त्यहाँ अधं्यारो भएन।
24 फे र िफरऊनले मोशालाई बोलाए। िफरऊनले भन,े “जाऊ अिन परम भकुो आराधना गर। आफ्नो छोरा-छोरीहरूसगंै लान सक्छौ, तर

ितमीले भडेा र गाई-वस्तहुरू यही छोडर जान ु पछर्।”
25 मोशाले भन,े “तपाईंले हामीलाई परम भु हा ो परमे रलाई ब लदानहरू अिन होमब लहरू चढाउन ु जान ु िदनपुछर्। 26 जब हामी

परम भलुाई आराधना गनर् जान्छौ। हामीले हा ा पशहुरू पिन लाने छौं। एउटै पिन भाग छाडने छैनौं। परम भकुो आराधनामा के कुराहरूको
आवश्यक पछर्, त्यो हामी पिन जान्दनैौं। हामीले आफ्नो आवश्यकता त्यस समयमा मा बझु्नछेौं जित बलेा हामी हा ो गन्त स्थानमा पगु्छौं।”

27 परम भलुे फे र िफरऊनलाई अ ेरी बनाउन ु भयो। यसथर् ितनीहरूलाई जान ु िदनमुा िफरऊनले फे र पिन अस्वीकार गरे। 28 तब िफरऊनले
मोशालाई भन,े “जाऊ, यहाँबाट। ितमी फे र किहलै आउन ु पदन यिद ितमी मलाई हनेर् आयौ भन,े मनछौ।”

29 तब मोशाले िफरऊनलाई भन,े “एउटा िवषयमा ितमी सही छौ, कारण म ितमीलाई हनेर् फे र किहल्यै आउने छैन।”

11
पिहले जन्मनहेरूको मतृ्य ु

* 10:19: “ ”
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1 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “मलैे अझ िफरऊन अिन िम मािथ एउटा िवपि ल्याउनपुछर्। त्यसपिछ मा उसले ितमीहरूलाई
िम बाट जान मा िददंनै बलपवूर्क जान ु भनी जोर लगाउनछे। 2 ितमीले यो समाचार इ ाएलका मािनसहरूलाई िदन ु पछर् ‘परुूष अिन ीहरू!
ितमीहरूले आफ्नो-आफ्नो िछमकेीहरूसगं सनु र चाँदीले बिनएका चीजहरू माग्न ु पछर्।’ ” 3 परम भलुे िम का मािनसहरूलाई ितमीहरू ित
दयाल ु हुनछे। िम ी मािनसहरू र िफरऊनका शासकहरूले मोशालाई पिहलदेे ख महान मािनस भनी मान्दछन।्

4मोशाले मािनसहरूलाई भन,े “परम भु भन्नहुुन्छ, ‘आज मध्य-रातमा म िम भएर जानछुे, 5अिन त्यके पिहला जन्मकेो छोरा, िफरऊनको
पिहलो छोरो िम को शासक दे ख लएर जाँतो िप े कमारीको पिहलो छोरोसम्म िम मा मानछ। पिहला ज न्मएका सबै मछर् जसले मकै िपन्छ।
पिहला जन्मकेो सबै मािनसहरू अिन पशहुरू मनछन।् 6 िम मा दःुखको न्दनहरू हुनछे त्यहाँ िम मा त्यस्तो दःुखपणूर् न्दनहरू किहल्यै भएको
िथएन अिन त्यहाँ फे र किहल्यै हुने छैन। 7 तर कुनै पिन इ ाएली मािनसमािथ यस्तो घटना हुनछैेन। यहाँसम्म िक ितनीहरूलाई कुकुरले पिन
भकु्ने छैन। इ ाएली मािनसहरूमा मा होइन ितनीहरूका पशहुरूलाई पिन कुनै नोक्सान हुनछैेन। ितमीले जान्ने छौ यस कारले म इ ाएली
मािनसहरू अिन िम ीहरूमा िभन्दा िभन्दै कारको वहार गनछु। 8 त्यसपिछ िम का सबै पदािधकारीहरू मरेोअिघ िनहु रने छन ्र मरेो आराधना
गनछन।् ितनीहरूले भन्नछेन,् “जाऊ! ितमीसगंै आफ्नो सबै मािनसहरूलाई लजैाऊ।”तब मोशा रसाएर म िफरऊनलाई छोडनछुे।’ ”

9 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “िफरऊनले ित ो कुरा सनुकेो छैन। िकन? यसकारण म िम मा आफ्नो महाश दखेाउन सकँू।”
10 त्यसलैे गदार् मोशा र हारूनले िफरऊनअिघ धरैे आ यर् कमर् गनर् सके। र यसकैो िन म्त परम भलुे िफरऊनलाई अित अ ेरी बनाउन ु भयो,
जसले गदार् उसले इ ाएलीहरूलाई आफ्नो दशेबाट जान िदएन।

12
िनस्तार

1 जब ितनीहरू िम मा िथए, परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्न ु भयो। 2 “यो मिहना नै ितमीहरूको िन म्त वषर्को पिहलो मिहना हुनछे।
3 यो आदशे इ ाएलका सारा समदुायका िन म्त हो। यो मिहनाको दशौं िदनमा आफ्नो घरका मािनसहरूको िन म्त त्यके मािनसले एउटा थमुा
ल्याउन ु पछर्। 4 एउटा पाठो खाई सक्नलाई यिद कुनै मािनसको घरमा शस्त मािनसहरू नभए उसले त्यस िदनको भोजमा भाग लनको िन म्त
िछमकेीलाई िनम्त्याउन ु पछर्। त्यके मािनसलाई पगु्ने पाठो हुनपुछर्। 5 पाठो एक वषर्को र खोट रिहत हुनपुछर्। पाठो भडेा अथवा बा ाको
जनु भए पिन हुन्छ। 6 ितनीहरूले त्यो पाठोलाई मिहनाको चौधौं िदनसम्म सावधानीसगं रा ु पछर्। त्यस िदन इ ाएली समदुायका मािनसहरूले
साँझमा ती पाठाहरू मान ुर् पछर्। 7 यी पशहुरूको रगत सबै मािनसले जम्मा गन ुर्पछर्। अिन ढोकाका चौखटाहरूमा र घरका जहाँ पाठाहरू खाइन्छन
ढोकाहरूमािथ छन ुर् पछर्।

8 “त्यो राती पाठो आगोमा पोलरे खान ु पछर्। ितमीहरूले िततो जडी-ब ु ी र खमीर िबनाको रोटी खानपुछर्। 9 पाठो काँचो अथवा पानीमा
उमालरे खान ु हुदँनै। त्यो पाठो सबै आगोमािथ सकेाउन ु पछर्, त्यसको िभ , टाउको र खु ाहरू शरीरबाट नछु ाई आगोमािथ सकेाउन ु पछर्।
10 िबहानसम्म मासहुरू बाँिक नराख। यिद केही मासहुरू र ो भन,े त्यसलाई आगोमा जलाउन ु पछर्।

11 “जब ितमीहरू भोजन खान्छौ कतै बािहर या ामा जाँदा जस्तै लगुा लाउनपुछर्। ितमीहरूका खु ामा जु ा र हातमा टेक्ने लाठी हुनै पछर् र
हतार-हतार खान ु पछर्। िकन? िकनभने यो परम भकुो िनस्तार हो।

12 “आज राती म िम िभ प छुे अिन पिहले जन्मकेा मािनसहरू र पशहुरूलाई न गनछु। यस कारले म िम का सबै दवेताहरूको न्याय
गनछु, म परम भु हु।ँ 13 तर ितमीहरूका घरमा लगाएका रगत चाँिह एउटा िवशषे िचन्ह हुनछे र म जनु घरमा रगत लगाएको दखे्छु त्यसलाई
छोडरे जान्छु। म िम दशेका मािनसहरूको िन म्त हािनकारक रोग उत्पन्न गछुर्। तर त्यो खराब िबमारले ितमीहरू कसलैाई पिन असर गदन।

14 “यसकारण यो एउटा स्मरणीय िदन हुनछे। अिन ितमीहरूको िन म्त यो एक िवशषे पिव चाड हुनछे। ितमीहरूका सनं्तानहरूले सदा
सवर्दा यो पिव चाडलाई परम भलुाई भ गन िदनको रूपमा मान्न ु पछर्। 15 यस चाडमा ितमीहरूले अखिमरी रोटी सात िदनसम्म खाने छौ।
यस पिव चाडको पिहलो िदन ितमीहरूले आफ्नो-आफ्नो घरबाट समस्त खमीर बािहर िनकाल्ने छौ। यो पिव चाडमा सात िदनसम्म कसलैे
पिन खमीर खाने छैनौ। यिद कसलैे खमीर त्यस समयमा खायो भने त्यसलाई अरू इ ाएलीबाट बिहष्कृत ग रनछे। 16 यो पिव चाडको पिहलो
र अ न्तम िदनमा पिव सभा हुनछे। यी िदनमा ितमीहरूले केही पिन काम गन ुर् हुदँनै। यी िदनमा ितमीहरूको िन म्त एउटै काम भोजन तयार गन ुर्
हुन्छ। 17 ितमीहरूले यो अखिमरी रोटीको पिव चाडलाई सम्झना गन ुर् पछर्, कारण यही िदन मलैे ितमीहरूलाई िम बाट दल बनाएर बािहर
ल्याए। ित ा सन्तानहरू सबमैा सदा-सवर्दा यो एउटा िनयम होस।् 18 यसथर् पिहलो मिहनाको चौधौं िदनको साँझ दे ख ितमीहरूले खमीर िबनाको
रोटी खान शरुू गन छौ। ितमीहरूले खमीर िबनाको रोटी पिहलो मिहनाको एक्काईसौं िदनको साँझसम्म खानछेौ। 19 सात िदनसम्म ितमीहरूका
घरमा कुनै खमीर रहन ु हुदँनै। कुनै पिन मािनस चाहे त्यो इ ाएली होस अथवा िवदशेी यिद ितनीहरूले यस समयमा खमीर खायो भने उसलाई
इ ाएलीको समदुायबाटै अलग्ग गराउन ु पछर्। 20यी पिव िदनहरूमा ितनीहरू जता सकैु भए पिन खमीर भएको केही पिन खान ुँ हुदनै। ितमीहरूले
त्यिह खमीर िबनाको रोटी खान ु पछर्।”

21 यसथर् मोशाले सबै बढूा- धानहरूलाई बोलाए। मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूका प रवारका िन म्त थमुाहरू ल्याऊ। र िनस्तारको
िन म्त थमुाहरू मार। 22 िहसपको झपु्पा लऊे अिन रगतले भ रएको भाँडामा डुबाऊ अिन ढोकाको चौकटकोमािथ तथा व रप र लगाऊ।
िबहान नहुञ्जले कसलैे पिन घर छाडन ु हुदँनै। 23 जब परम भु िम मा पिहला जन्मकेो छोराहरूलाई मानर् जानहुुनछे अिन ढोकाका फल्याक
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अिन खाम्बाहरूमािथ रगत पोतकेो दे ु हुनछे। तब परम भलुे त्यस घरलाई रक्षा गन ुर् हुनँछे। उहाँ ती ढोका ारबाट जाँदा परम भलुे िवनाशक
श ती घरहरूमा पसरे नाशगनर्बाट रोक्नहुुनछे। 24 ितमीहरूले यो आदशे याद रा पुछर्। यो िनयम सदा-सवर्दा ित ा सन्तानहरूको िन म्त हुनछे।
25 ितमीहरू जब परम भलुे िदन ुभएको भिूममा जानछेौ ितमीहरूले यो चाड पालन गन ुर्पछर्। 26जब ितमीहरूका नानीहरूले ितमीहरूलाई सोध्नछेन,्
‘िकन हामी यो चाड मनाउछौं?’ 27 तब ितमीहरूले जवाफ िदनछेौ, ‘यो िनस्तार चाड परम भकुो सम्मानमा मािनएको हो। नानीहरूलाई ितमीहरू
भन्नछेौ, जब हामीहरू िम मा िथयौं, परम भलुे इ ाएलीको घरहरू छोडरे जान ु भयो। उहाँले िम ी मािनसहरूलाई मान ुर् भयो अिन हा ो रक्षा
गन ुर्भयो।’ ”

यसकारण अिहले मािनसहरू उहाँलाई िनहु रएर दण्डवत गछर्न ् र आराधना गछर्न।् 28 परम भलुे यो आदशे मोशा र हारूनलाई िदन ु भएको
िथयो, यसथर् इ ाएलीहरूले त्यही गरे जे परम भलुे आदशे िदन ु भएको िथयो।

29 मध्यरातमा िम दशेीहरूका पिहले जन्मकेा सबै छोराहरू, िम का शासक िफरऊनको पिहलो छोरो दे ख झ्यालखानामा सजाय भोग्दै
गरेको कैदीको छोरोसम्मलाई मान ुर्भयो। पशहुरूमा पिन पिहले जन्मकेा सबै मान ुर् भयो। 30 त्यस रात िम मा त्यके घरको कोही न कोही मरे।
िफरऊन, उसका अिधकारीहरू अिन िम का सबै मािनसहरू िचच्याँउदै रोए।

इ ाएलीहरूले िम छाड्छन ्
31 तब त्यस राती िफरऊनले मोशा र हारूनलाई बोलाए। िफरऊनले ितनीहरूलाई भन,े “तयार होऊ अिन हा ा मािनसहरूलाई छोडरे जाऊ।

ितमी र ित ा मािनसहरूले त्यसै गनर् सक्छौ जो ितमी भन्छौ ितमीहरू जाऊ अिन आफ्नो परम भकुो आराधना गर। 32 ितमीहरूले भने झैं
आफ्नो-आफ्नो भडेा तथा गाई-वस्तहुरू लएरै जाऊ। ितमीहरूले मलाई पिन आशीवार्द दऊे।” 33 िम दशे वासीहरूले पिन भन,े “ितमीहरू
चाँडै गइहाल। िकन? िकनभन,े यिद ितमीहरू गएनौ भने हामीहरू सबै मनर् सक्छौ।”

34 इ ाएली मािनसहरू यित हतारमा िथए ितनीहरूले रोटीमा खमीर िमसाउने समय पाएनन।् यसकारण ितनीहरूले आटा, भाडाहरूमा आफ्नो
काँधमािथ बोकेर ल्याए। 35 तब इ ाएलीका मािनसहरूले त्यही गरे जे मोशाले ितनीहरूलाई गन ुर् भनकेा िथए। ितनीहरूले िम दशेका आफ्नो
िछमकेीहरूिसत लगुा, अिन सनु चाँदीले बिनएको चीजहरू माँग।े 36 परम भलुे िम का मािनसहरूलाई दयाल ु बनाई िदन ु भयो अिन ितनीहरूले
जे मांगे त्यही िदए।

37 इ ाएली मािनसहरूले रामससेबाट, सकु्कोतसम्म या ा गरे। ितनीहरू लगभग 6,00,000 िथए। यस सखं्यामा नानीहरूको ग न्त ग रएको
िथएन। 38 ितनीहरूिसत धरैे भडेा, बा ा गाई-वस्त ु र अरू चीजहरू िथए। ितनीहरूिसत अन्य धरैे थ रका मािनसहरू या ा ग ररहकेा िथए। 39 ती
मािनसहरूसगं रोटीमा खमीर िमसाउने समय पिन िथएन अिन ितनीहरूले या ाको िन म्त कुनै िवशषे भोजन तयार पारेका िथएनन।् यसकारण
ितनीहरूका साधरण खमीर िबनाको रोटी बाहके अरू कुनै खाने कुरा िथएन।

40 इ ाएली मािनसहरू 430 वषर्सम्म िम मा बस।े 41 ठीक 430 वषर्पिछ परम भकुा समस्त सनेाहरू िम बाट गए। 42 यसथर् त्यो िवशषे
छ। जब परम भलुे गरेको मािनसहरूले सम्झने छन।् त्यो रात सबै इ ाएली मािनसहरूको हृदयमा सदा-सवर्दा रहनछे।

43 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्नभुयो, “यहाँ िनस्तारका िन म्त िविधहरू छन ्कुनै पिन िवदशेीले िनस्तार चाडको भोजन खान पाउनछैेन।
44 तर यिद कुनै मािनसले कमारो िकन्छ र त्यसको खतना गराइिदन्छ भन,े त्यो कमरोले िनस्तारको भोजन खान सक्छ। 45 तर ितमीहरूको
माझमा ब े कुनै पिन ज्यालाका मजदरू अथवा िवदशेीहरूले िनस्तारको भोजन खान ु हुदँनै।

46 “ त्यके प रवारले एउटा घर िभ नै भोजन गन ुर्पछर्, कुनै पिन भोजन बािहर लान ु हुदँनै। थमुाको कुनै ह ी भाँच्न ु हुदँनै। 47 इ ाएलका
सारा समदुायले यो चाड मनाउन ु पछर्। 48 यिद कोही मािनस ितमीहरूिसत बसो-बासो गछर् तर त्यो इ ाएली होइन र यो परम भकुो िनस्तार चाडमा
भाग लन चाहन्छ भने उसको खतना ग रन ु नै पछर्। त्यसपिछ त्यो इ ाएली नाग रक बराबर हुन्छ र उसले िनस्तार भोजनमा भाग लन सक्छ।
तर यिद उसको खतना ग रएको छैन भने िनस्तार भोजनमा भाग लन स ै न। 49खतना नभएको कुनै पिन मािनसहरूले परम भकुो भोजनमा भाग
लन ु हुदँनै। यो त्यके मािनसहरूको लािग यो सत्य र िनष्पक्ष िनयम हो त्यो दशेी अथवा िवदशेमा जन्मकेा नाग रक होस ्यो िनयम त्यकेलाई

हुनपुछर्।”
50यसथर् इ ाएलका सारा मािनसहरूले परम भलुे मोशा र हारूनलाई िदन ु भएका आदशेहरू पालन गरे। 51यस कारले परम भलुे इ ाएलका

सबै मािनसहरूलाई िम दशेबाट बािहर लएर जान ु भयो। मािनसहरू झनु्ड-झनु्डमा या ा गरे।

13
1 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, 2 “ितमीले इ ाएलमा जन्मकेो त्यके पिहले परुूष िशशु मलाई िदनपुछर्। त्यसको अथर् हुन्छ

पिहला जन्मकेो त्यके बालक अिन पिहला जन्मकेो त्यके पाठो मरेो हुनछे।”
3 मोशाले मािनसहरूलाई भन,े “यस िदनलाई सम्झना गर। ितमीहरू िम मा कमारा-कमारीहरू िथयौ। तर आजको िदन परम भलुे आफ्नो

महाश योग गरी ितमीहरूलाई स्वतन् पान ुर्भयो। ितमीहरूले खमीर िमसाएको रोटी खानै हुदँनै। 4 आज, आबीबको महीनामा ितमीहरूले
िम छा ौ। 5 परम भलुे ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िवशषे वचन िदनभुएको छ। उहाँले ितमीहरूलाई कनानी, िह ी, एमोरी, िहव्वी अिन
यबसूी मािनसहरूको भिूम िदने ितज्ञा गन ुर् भयो। परम भलुे ितमीहरूलाई त्यस भिूममा लान ु हुनछे जहाँ दधू र मह बग्छन।् यसकारण ितमीहरूले
यो रीित त्यके वषर् यही महीनामा पालन गन ुर्पछर्।
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6 “सात िदनसम्म ितमीहरूले अखिमरे रोटी खानपुछर्। सातौं िदनमा ितमीहरूले ठूलो भोज गरेर मनाउनँ ु पछर् अिन यस भोजले परम भु ित
सम्मान जनाउनँछे। 7 यसथर् सात िदनसम्म ितमीहरूले अखिमरे रोटी खान ु हुदँनै। ितमीहरूको भिूममा सात िदनसम्म खमीर हुनहुुदँनै। 8 यस िदन
ितमीहरूले आफ्नो नानीहरूलाई भन्न ु पछर्, ‘हामी यो भोज खाँदछैौ िकनभने आजको िदन परम भलुे हामीहरूलाई िम बाट बािहर ल्याउन ु भएको
िथयो।’

9 “यस पिव चाडले ितमीहरूलाई सम्झना गराउने छ यो हातमा बाँधकेो धागो आखँाअिघ रा खएको िचन्ह जस्तो हुनछे। यस पिव िदनले
ितमीहरूलाई परम भलुे िदन ु भएको उपदशेहरू सम्झना गराउनछे। यसले ितमीहरूलाई त्यही िदनको सम्झना गराउँछ परम भलुे आफ्नो महाश
योग गरेर ितमीहरूमािथ करूणा गन ुर् भएको िथयो। 10 यसकारण त्यके वषर् यो िदनलाई ठीकिसत सम्झना गर।
11 “परम भलुे ितमीहरूलाई त्यस भिूममा लजैान ु हुनछे जसलाई उहाँले ितमीहरूलाई िदनछुे भनी वचन िदन ु भएको िथयो। अिहले त्यस

भिूममा कनानी मािनसहरू बस्छन।् तर परम भलुे ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई त्यो भिूम ितमीहरूलाई िदन्छु भनी वचन िदन ु भएको िथयो।
परमे रले जब ितमीहरूलाई त्यो भिूम िदनहुुन्छ, 12 ितमीहरूले सम्झना गन ुर् पछर्। ितमीहरूले आफ्नो पिहलो छोरो अिन पिहलो उहाँलाई समपर्ण
गन ुर्पछर्। 13 ितमीहरूले गधा उ ार गन ुर् एउटा थमुा समपर्ण गनर् सक्छौ तर यिद गधा गराउन ु सकेनौ भने त्यसलाई गदर्न फुटाएर मान ुर् पछर्। तर
पिहले जन्मकेो छोरो ितमीहरूले परम भबुाट छुट ्याएर ल्याउन ु पछर्।

14 “भिवष्यमा ितमीहरूका सन्तानले सोध्न सक्छन ् ‘ितमीहरूले यस्तो िकन गछ ?’ अिन ितमीहरूको उ र हुनछे, ‘हामीहरू िम दशेमा
कमारा-कमारी िथयौं अिन परम भलुे उहाँको श योग गरी हामीलाई यहाँ ल्याउन ु भयो। 15 िम दशेमा िफरऊनले अ ेरी गरेर हामीलाई
त्यहाँबाट बािहर पठाउन अस्वीकार गरे। यसथर् परम भलुे त्यहाँ जन्मकेा त्यके मािनस र पशकुा पिहले जन्मकेा छोराहरू तथा बच्चाहरू मा रिदन ु
भयो। यही कारणले मरेा थम जन्मकेा छोरो परम भबुाट उ ार गनर् थम जन्मकेो डाँगो पश ु भटेी चढाँउँछु।’ 16 यो ितमीहरूको हातमा कसकेो
धागो जस्तै हो र यो ितमीहरूका आखँाको सामनु्ने राखकेो िचन्ह जस्तो हो। यसले हामीलाई सधैं सम्झना गनर् सहायता गछर् कसरी परम भलुे
उहाँको महाश चलाएर हामीहरूलाई िम बाट ल्याउन ु भयो।”

िम बािहर या ा
17 िफरऊनले मािनसहरूलाई छोडन लगाए। परम भलुे मािनसहरूलाई प लश्तीहरूको भिूमको बाटो जान ु िदन ु भएन। समु कोबाटो सब भन्दा

छोटो छ तर परम भलुे भन्नभुयो, “यिद मािनसहरू त्यो बाटो जान्छन ्भने ितनीहरूले लडाइँ गन ुर् पनछ। यस्तो हुदँा ितनीहरूको मन िवचार बदलन
सक्छ अिन िम मा नै फिकर् एर जानछेन।्” 18 यसकारण परम भलुे ितनीहरूलाई अक बाटोबाट समु िकनाराहुदँै मरूभिुमको बाटो लान ु भयो।
इ ाएली मािनसहरू िम बाट बािहर िनस्कदा य ु को पोशाकमा िथए।

यसूफु घर जान्छन ्
19 मोशाले यसूफुको अ स्थहरू लएर िहडं।े मन ुर् अिघ यसूफुले इ ाएलीहरूसगं आफ्नो लािग यस्तो गन ितज्ञा गराएका िथए। यसूफुले भन,े

“जब परमे र ितमीहरूलाई सरुक्षा िदन ु हुन्छ मरेा अ स्थहरूलाई िम दे ख बािहर लान नर्िबस।”
परम भलुे आफ्नो मािनसहरूको अगवुाइ गन ुर्हुन्छ

20 इ ाएलका मािनसहरूले सकु्कोत छाडे अिन एथाममा छाउनी लगाए। एतामम मरूभिूम निजक िथयो। 21 परम भलुे िदउसँो अग्लो
बादललाई र राती अग्लो आगोको खम्बालाई ितनीहरूलाई बाटो दखेाउन योग गन ुर् भयो। आगो ितनीहरूलाई उज्यालो िदन्थ्यो र ितनीहरू राती
पिन या ा गनर् सक्थ।े 22 अग्लो बादलको खाँबो िदनमा र आगोको खाँबो रातीमा ितनीहरूसगंै हुन्थ्यो।

14
1 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, 2 “इ ाएलीहरूलाई पी-हहीरोत फक जान ु भन। ितनीहरूलाई भन, िमग्दोल अिन समु को बीचमा

बालसपोन कै निजक छाउनी लगाऊ। 3 िफरऊनले सोच्नछे इ ाएलका मािनसहरू मरूभिूममा हराए छन।् अिन उसले सोच्नछे मािनसहरूको
जाने ठाउँ छैन। 4 म िफरऊनलाई अ ेरी बनाउनछुे अिन उसले ितमीहरूको खदेो गनछ, तर म िफरऊन र उसका सनेाहरूलाई परािजत गराउनछुे।
तब िम दशेका मािनसहरूले जान्नछेन ्िक म परम भु हु।ँ”

िफरऊनले इ ाएलीहरूलाई खे
5 इ ाएलका मािनसहरू भागे भन्ने समाचार िफरऊनले थाहा पायो। जब िफरऊन र उसका अिधकारीहरूले पिन यो खबर सनु,े ितनीहरूले के

गरेका िथए त्यस िवषयमा आफ्नो िवचार बद्ली गरे। िफरऊनले भन,े “हामीहरूले िकन इ ाएली मािनसहरूलाई ितनीहरूको दासत्वबाट जान
िदयौं?”

6 यसथर् िफरऊनले आफ्नो रथ ठीक पाय अिन आफूसगंै आफ्नो मािनसहरूलाई लयो। 7 उसले आफ्नो सवर् े मािनसहरूमध्ये 600 जना
अिन आफ्नो सारा रथहरू लए। त्यके रथमा एकजना अिधकारी िथए। 8 इ ाएलका मािनसहरू िनडर साथ बिढरहकेा िथए, तर परम भलुे
िफरऊनलाई अ ेरी बनाइ िदन ु भयो, यसथर् उसले इ ाएलीहरूलाई खदे ्यो।

9 िम ी फौजिसत धरैे घोडा, सनेा अिन रथहरू िथए। ितनीहरूले इ ाएलीहरूलाई खदेे र लाल समु को निजक बालिसपोनमा जहाँ ितनीहरूले
छाउनी लगाएका िथए ितनीहरूलाई प े ।
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10 इ ाएलीले िफरऊनलाई उसका िम दशेीहरूिसत आउँदै गरेको दखे।े ितनीहरू सा ै डराएका िथए अिन ितनीहरूले परम भलुाई गहुार
माग।े 11 ितनीहरूले मोशालाई भन,े “ितमीले हामीहरूलाई िम बािहर िकन ल्यायौ? िम मा के धरैे िचहानहरू िथएनन?् िकन ितमीले हामीलाई
मरूभिूममा मानर् ल्यायौं? 12 हामीले िम मा ितमीलाई भनकेा िथयौं, ‘यस्तो परी आउनछे। िम मा हामीले भनकेा िथयौ िक हा ो िचन्ता नगन ुर्
होस।्’ हामीलाई िम मा ब िदनहुोस र िम वासीहरूको सवेा गनर् दऊे। यसरी मरूभिूममा आएर मन ुर् भन्दा त त्यही बसी कमारा-कमारी हुन ु नै
असल िथयो।”

13 तर मोशाले उ र िदए, “नडारऊ ितमीहरू जहाँ छौ यही उिभने काम गर अिन हरे आज परम भलुे ितमीहरूलाई बचाउन ु हुनछे। ितमीहरूले
यी िम बासीलाई फे र किहल्यै दे े छैनौ। 14 ितमीहरूले केही गन ुर् पदन तर स्थर भएर बस। परम भलुे ितमीहरूको िन म्त य ु गन ुर् हुनछे।”

15 तब परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “अिहलसेम्म मसगं ितमी िकन कराइरहकेा छौ? इ ाएली मािनसहरूलाई अिघ बढन शरुू गन ुर् भन।
16 लाल समु मािथ ित ो लाठी उठाऊ अिन समु दइु भाग हुन्छ, तब मािनसहरू सखूा जमीनमा िहडंरे जानछेन।् 17 िम दशेका मािनसहरूले
ितमीहरूलाई खिेदरहकेा छन ्िकनभने मलै े ितनीहरूलाई अ ेरी बनाएको छु। तर म िफरऊन र उसको घोडा तथा रथहरू भन्दा श शाली छु भन्ने
ितमीलाई दखेाउने छु। 18 तब िम दशेवासीहरू जान्नछेन ् िक म परम भु हु।ँ जब म िफरऊन, उसका सनेा, घोडाहरू तथा रथहरूलाई परािजत
पानछु तब त्यहाँका मािनसहरूले मलाई आदर गनछन।्”

परम भलुे िम का सनेालाई परािजत गन ुर्हुन्छ
19 तब परम भकुा स्वगर्दतू मािनसहरूका पिछ लाग।े (परम भकुा स्वगर्दतू खास गरी मािनसहरूलाई डोयार्उन ितनीहरूका अिघ-अिघ िथए।)

यसकारण बादलको खामो मािनसहरूको अिघबाट सरेर पछािडप गयो। 20 यसरी त्यो बादल इ ाएली अिन िम दशेी मािनसहरूको माझमा
उिभयो। यसले इ ाएलीहरूलाई उज्यालो िदयो अिन िम दशेी मािनसहरूलाई अधँ्यारो। अधँ्यारोले गदार् िफरऊनका सनेाहरू इ ाएलीहरूको
निजक आउन सकेनन।्

21 मोशाले आफ्नो लहुरो लाल समु मािथ उठाए अिन परम भलुे पवूर्बाट तजेिसत बतास चलाइिदनभुयो। बतास रात भरी नै च लर ो, पवू य
बतासले समु लाई सकुाइिदयो अिन यसलाई दइु भाग पा र िदयो। 22 इ ाएलका मािनसहरू सखूा जमीनमािथ िहडंरे समु पार गरे। ितनीहरूको
दािहने र दे पे सम ु को पानी पखार्ल झै उिभएको िथयो। 23 िफरऊनका घोडसिैनक अिन रथहरूले इ ाएलीहरूलाई समु बीचमा खदे।े
24 एकािबहानै परम भलुे बादल अिन आगोको खाँबोबाट िम का सनेालाई हने ुर् भयो। अिन उहाँले ितनीहरूलाई आ मण गन ुर् भयो अिन परािजत
पान ुर् भयो। 25 रथका पाङ ाहरू भािसए अिन रथलाई िनयन् णमा रा क ठन पय । िम दशेका मािनसहरू जोरले कराए, “हामी यहबँाट भागौं,
परम भु हा ो िवरू इ ाएलका मािनसहरूको पक्षमा लडाइँ गन ुर् हुदँछै।”

26 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “समु मािथ ित ो लहुरो उठाऊ जसले गदार् पानी िम हरूका घोडाहरू र रथहरूमािथ फकर जाऊन।्”
27 यसकारण िबहान उज्यालो हुनअिघ मोशाले आफ्नो लहुरो समु मािथ उठाए अिन समु फे र पानीले भ रयो। िम का मािनसहरू त्यहाँबाट

भाग्ने चे ा गद िथए तर परम भलुे ितनीहरूलाई समु मा डुबाएर मा रिदन ु भयो। 28 त्यसको पानी पिहलाको स्थानमा फिकर् यो अिन रथ र घोडाहरू
सबलैाई डुबायो। िफरऊनका सम्पणूर् सनेाहरू जो इ ाएलीहरूलाई खदे ्दै आएका िथए डुबरे न भए। ितनीहरू कोही पिन बाँचनेन।्

29 समु को पानी भाग-भाग भएर इ ाएलीहरूको दािहने र दे पे उिभयो र इ ाएलका मािनसहरू सखूा जमीनमा िहडंरे पा र गए। 30 यसरी
त्यस िदन परम भलुे इ ाएलीहरूलाई बचाउन ु भयो र ती मािनसहरूले िम ी मािनसहरू लाल समु को िकनारमा दखे।े 31 इ ाएलका मािनसहरूले
परम भकुो महाश थाह पाए जब उहाँले िम का सनेाहरूलाई परास्त गन ुर् भयो। यसकारण मािनसहरू परम भिुसत डराए। ितनीहरूले फे र
परम भु र उहाँका सवेक मोशामािथ िव ास गन ुर् थाल।े

15
मोशाको गीत

1 त्यसपिछ मोशा अिन इ ाएलीहरूले परम भकुो िन म्त यो गीत गाउन थालःे

“म परम भकुो िन म्त गाउनछुे!
उहाँले महान कायर् गन ुर् भयो।

उहाँले घोडाहरू तथा सवारीहरूलाई समु मा फ्याँिक िदनभुयो।
2 परम भु मरेो श हुनहुुन्छ, उहाँले मलाई बचाउन ु हुन्छ।
परम भु मरेो परमे र हुनहुुन्छ,

अिन म उहाँको स्तिुत गछुर्।
परम भु मरेो िपता-पखुार्हरूको परमे र हुनहुुन्छ

अिन म उहाँको आदर गछुर्।
3 परम भु एउटा यो ा हुनहुुन्छ,

उहाँको नाउँ परम भु हो।
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4 उहाँले िफरऊनका रथहरू,
र सनेालाई समु मा िमल्काई िदन ु भयो।

िफरऊनका अत्यन्तै असल सिैनकहरू
लाल समु मा डुब।े

5 गिहरो पानीले ितनीहरूलाई डुबायो,
अिन ितनीहरू ढुङ्गा झै गिहराईमा भािसए।

6 “तपाईंको दािहने बाहुली अ तू श शाली छ।
हे परम भ,ु तपाईंको दािहने बाहुलीले श कुो िवनाश गय ।

7 आफ्नो महान मिहमामा तपाईंले ती मािनसहरूको नाश गन ुर् भयो,
जसले तपाईंको िवरोध गरे।

तपाईंको रीसले परालको आगोले झैं
तपाईंका श हुरूलाई जलायो।

8 तपाईंको नाकबाट िनस्केको सासले पानीलाई
एक ठाउँमा थपुारी िदयो।

बिगरहकेो पानी पखार्ल झैं उिभयो।
समु को गिहराइ सतहमा ठोस बिनयो।

9 “श लुे भन्यो,
‘म ितनीहरूलाई खे छुे र समा छुे,

म ितनीहरूको सम्पणूर् सम्पित लटु्नछुे।
म मरेो तरवार िनकाल्नछुे
र ितनीहरूलाई परािजत गनछु।’

10 तर तपाईंले ितनीहरूमािथ फुिकिदन ु भयो
अिन ितनीहरू समु मा ढािकए।

ितनीहरू नाप्न नसिकने गिहरो समु मा डुब।े

11 “के कतै परम भु जस्तो अन्य दवेाताहरू छन?्
अहँ, तपाईं झै अन्य दवेता कतै छैनन-्

तपाईं आ यर्पणू र् पिव हुनहुुन्छ!
तपाईं िवष्मय पणूर् श शाली हुनहुुन्छ!
तपाईं अचम्मको काम गन ुर्हुन्छ।

12 तपाईं आफ्नो दािहने बाहुली तसेार्उन ु हुन्छ,
अिन पथृ्वीलाई नाश गन ुर् हुन्छ।

13 तर आफूले बचाएका मािनसहरूलाई
तपाईंको दयाले डोयार्उन ु हुन्छ।

अिन आफ्नो क्षमताले ितनीहरूलाई
पिव सन्न भिूममा डोयार्उन ु हुन्छ।

14 “अरू रा हरूले यो कथा सनु्ने छन ्
र ितनीहरू डराउने छन।्

प लश्तीका मािनसहरू डरले काम्ने छन।्
15 एदोमका मखुहरू डरले काम्नछेन,्
मोआबका मखुहरू डरले काम्नछेन।्
कनानीहरूले ितनीहरूको साहस हराउनछेन।्
16 जब मािनसहरूले तपाईंको श चाल पाउछँन ्

ितनीहरू भयभीत हुनछेन।्
जबसम्म तपाईंका मािनसहरू पार हुदँनैन,्
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ितनीहरू च ान जस्ता हुनछेन।्
17 हे परम भु तपाईंले आफ्नो मािनसहरूलाई आफ्नो पवर्तमा डोयार्उन ु हुनछे।

तपाईंले बसोबासो गनर् बनाएको िसहंासनको निजकमा
ितनीहरूलाई तपाईंले ब िदन ु हुनछे।

18 “परम भलुे सदा-सवर्दाको िन म्त शासन गन ुर्हुनछे।”
19 हो, साँच्चै नै यस्तै भयो। िफरऊनका घोडाहरू, घोडसवार र रथहरू सबै समु मा डुब।े अिन परमे रले ितनीहरूमािथ समु को सबै पानी

ल्याउनभुयो। इ ाएलीहरू समु को माझबाट सखूा भिूममा िहडं।े
20 त्यसपिछ हारूनकी िददी मिहला अगमवािदनी म रयमले खैंजडी समाितन म रयम र अरू ीहरू गाउन र नाच्न थाल।े म रयमले यी

शब्दहरू दोहयार्इन।
21 “परम भु ित गीत गाऊ!

उहाँले महान कायर् गन ुर् भएको छ।
उहाँले घोडाहरू र सवारहरूलाई समु मा फ्याँिकिदन ु भयो।”

22 मोशाले इ ाएलीहरूलाई लाल समु दे ख शरूको मरूभिूमितर डोयार्उने गरे। ितनीहरू मरूभिूममा तीन िदनसम्म या ा गरे। ितनीहरूले िपउने
पानी कतै भटेेनन।् 23 तीन िदनपिछ ती मािनसहरू मारामा आइपगु।े मारामा पानी त िथयो तर िपउँन नसिकने तीतो िथयो। (यसकारण मािनसहरूले
त्यस ठाउँको नाउँ मारा राख।े)

24 मािनसहरू मोशािसत गनुासो पो थाल।े मािनसहरूले भन,े “अब हामीहरूले के िपउने छौं?”
25 मोशाले परम भलुाई पकुार गरे। यसथर् परम भलुे ितनलाई एउटा रूख दखेाउन ु भयो। मोशाले त्यस रूखलाई पानीमा डुबाए अिन पानी

िपउने लायकको भयो।
त्यस ठाउँमा परम भलुे मािनसहरूको परीक्षा लन ु भयो अिन ितनीहरूका िन म्त उहाँले िनयम बनाइ िदन ु भयो। परम भलुे ती मािनसहरूमा

िव ासको पिन परीक्षा गन ुर्भयो। 26 परम भलुे भन्न ु भयो, “ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रको आज्ञा पालन गन ुर् पछर्। उहाँले भन्न ु
भएको आज्ञाहरू ितमीहरूले मान्नै पछर्। यिद ितमीहरूले उहाँका आज्ञाहरू पालन गय र िनयमहरू मान्यौ भने िम वासीहरू जस्तै ितमीहरू रोगी
हुने छैनौ म परम भु हु।ँ म एक जना हु ँ जसले ितमीहरूलाई स्वस्थ राख्छ।”

27 तब मािनसहरू एलीमितर लाग।े एलीममा बा वटा जल ोत र स रीवटा खजरूको रूखहरू िथए। यसथर् मािनसहरूले त्यस पानीको निजक
आफ्नो छाउनी बनाए।

16
1 त्यसपिछ ती मािनसहरूले एलीमबाट या ा शरुू गरेर एलीम र सीन बीचको सीनै मरूभिूममा आइपगु।े ितनीहरू त्यस स्थानमा िम दशे

छोडकेो दो ो महीनाको पन् ौं िदनमा आइपगु।े 2 इ ाएलका मािनसहरू फे र गनुासो गनर् थाल।े मािनसहरूले मरूभिूममा मोशा र हारूनको िवरू
गनुासो गरे। 3 मािनसहरूले भन,े “यिद परम भलुे हामीलाई िम दशेमा नै मनर् िदन ु भएको भए रा ो हुने िथयो त्यहाँ हामीलाई खानलाई शस्त
अन्न िथयो। जे होस त्यहाँ हा ो िन म्त हामीले मागकेो शस्त खाने कुरो िथयो। हामीलाई आवश्यक परेका सबै खाध्यहरू िथए तर अिहले
ितमीहरूले हामीहरूलाई यहाँ मरूभिूममा ल्यायौ अब हामी भोकैले मन भयौं।”

4 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “म ितमीहरूको िन म्त खाध्य आकाशबाट झारी िदन्छु। त्यो खाध्य ितमीहरूको िन म्त हुनछे अिन
त्यके िदन मािनसहरू बािहर जान्छन ्र आफूलाई चािहएको खाध्य बटुलरे ल्याउछँन।् मलैे मािनसहरूलाई भनकेो कुरो गछर्न ्अथवा गदनन ्त्यो

बझु्नको िन म्त म त्यसो गछुर्। 5 छैटौं िदनमा जब मािनसहरूले ितनीहरूको भोजन तयार गछर्न, ितनीहरूले दईु िदनको िन म्त शस्त पगु्ने भोजन
तयार गन ुर् पछर्।”

6 तब मोशा र हारूनले सारा इ ाएलीहरूलाई भन,े “साँझ सम्ममा ितमीहरूले जान्ने छौ परम भलुे नै ितमीहरूलाई िम बािहर ल्याउन ु
भएको हो। 7 ितमीहरूले परम भलुाई गनुासो पोख्यौ अिन उहाँले त्यो गनुासो सनु्न ु भयो। यसकारण भो ल िबहान ितमीहरूले उहाँको मिहमा थाह
पाउनछेौ। ितमीहरू हामीहरूसगं गन-गन ग ररहन्छौ र हुन सक्छ अब हामीले केही आराम पाउनँे छौं।”

8 अिन मोशाले भन,े “ितमीहरूले गन-गन ग ररहकेा छौ र परम भलुे पिन ितमीहरूको गनुासो सनु्न ु भएको छ। यसथर् आज राती परम भलुे
ितमीहरूलाई मास ु िदनहुुन्छ अिन िबहान ितमीहरूको आवश्यकता अनसुार रोटी िदन ु हुनछे। ितमीहरूले हारून, र मलाई गन-गन ग ररहकेा छौ।
हुन ु सक्छ अब हामीले केही आराम पाउने छौं। यित बझु ितमीहरू हारून, र मरेो िवरू मा होईन तर परम भकुो िवरू मा गन-गन ग ररहकेा
छौ।”

9 तब मोशाले हारूनलाई भन,े “इ ाएली मािनसहरूसगं कुरा गर अिन ितनीहरूलाई भन, ‘परम भकुहाँ सगंै आऊ िकनभने उहाँले ितमीहरूको
गनुासो सनु्न ु भएकोछ।’ ”



16:10 72 स्थान 17:4

10 हारून इ ाएलका मिनसहरूसगं बोल।े ितनीहरू सबै एक ठाउँमा भलेा भएका िथए। जब हारून कुरा ग ररहकेा िथए मािनसहरू फक र
मरूभिूममा हरेे। अिन ितनीहरूले परम भकुो मिहमा बादलमा कट भएको दखे।े

11 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 12“मलैे इ ाएलीहरूको गनुासो सनुकेो छु। यसथर् ितनीहरूलाई भन, ‘ितनीहरूले आज रातीमास ु खानछेन ्
र िबहान रोटी खानछेन।् तब ितमीहरूले जान्नछेौ म नै परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ’ ”

13 त्यस रात ब ाई चराहरू छाउनी व रप र आए। िबहान त्यहाँितर सबै छाउनी व रप र शीत पारेको िथयो। 14जब शीत सकु्यो भइँुमा पातलो
तसुारोको पलाक जस्तो िथयो। 15 इ ाएलीहरूले यी सबै दखेरे एक अकार्मा सोध,े “यो के हो?”* ितनीहरूले सोधे िकनभने ितनीहरूलाई थाहा
िथएन यो के िथयो। तब मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “यो परम भलुे ितमीहरूलाई िदन ु भएको भोजन हो! 16 परम भु भन्न ु हुन्छ, ‘ त्यके मािनसले
उसलाई आवश्यक परे जि भोजन जम्मा गन ुर् पछर्, ितमीहरू त्यकेले प रवारको एक मािनसको िन म्त एक-एक ओमरे† खाध्य जम्मा गन ुर्
पछर्।’ ”

17 तब इ ाएली मािनसहरूले यसै गरे। त्यके मािनसले खाध्य बटुले अिन कितपय मािनसहरूले अरूले भन्दा वशेी खाध्य कुरा बटुल।े
18खाध्य ओजन गदार् त्यकेले वशेी बटुल्ने को िथयो पाइयो। तर त्यहाँ शस्त चािहं िथएन। ितमीहरूमध्ये त्यकेले आफू र आफ्नो पा रवारलाई
खान ु पगु्नें भन्दा बढी बटुलकेो िथएन।

19 मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “अक िदनको िन म्त खाध्य नजोगाऊ।” 20 तर केही मािनसहरूले मोशाको कुरा सनुने।् ती मािनसहरूले
भो लपल्टको िन म्त पिन खाध्य जोगाए तर खानामा िकरा पय र गनाउन थाल्यो। यसकारण त्यसो गन मािनसहरूसगं रसाए।

21 त्यके िदन िबहान मािनसहरूले आफूलाई चािहए जित भोजन बटुल।े तर जब िदन ताितन्थ्यो हराउथँ्यो।
22 छैटौं िदनचािहं मािनसहरूले दइु गणुा बढी ओमरे खाध्य बटुले ितनीहरूले त्यकेका लािग दईु डाला बटुल।े यसथर् अगवुाहरू आए र

मोशालाई यो सबै बताए।
23 मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “परम भलुे भन्न ु भएको जस्तै नै भयो। यसो भयो कारण भो ल परम भकुो सम्मानमा मनाइने िव ामको िदन

हो। ितमीहरूलाई जित आवश्यक पछर् आज त्यित खाध्य पकाउन सक्छौ तर भो ल िबहानको िन म्त यस खाध्यको रहल राख।”
24 तब मोशाले भने झैं मािनसहरूले अक िदनका िन म्त खाध्य बचँाएर राखे तर त्यो खाध्यमा िबि एन, कुनमैा िकरा परेन।
25 शिनवारको िदन मोशाले मािनसहरूलाई भन,े “आज परम भलुाई सम्मान गन िवशषे िव ामको िदन हो। यसथर् ितमीहरू कोही पिन बािहर

मदैानमा जाने छैनौ र िहजो बचाएको भोजन खाने छौ। 26 ितमीहरूले ह ामा छः िदनको िन म्त खाध्य बटुल्न ु पछर् अिन सातौं िदन िव ामको
िदन हो यसकरण भईूंमा केही कुनै िवशषे खा हुनछैेन।”

27 केही मािनसहरू सातौं िदनमा पिन खा बटुल्न ु गए तर ितनीहरूले केही पिन पाएनन।् 28 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ुभयो, “किहलसेम्म
ित ा मािनसहरूले मरेो आज्ञाहरू र उपदशेहरू अस्वीकार गछर्न?् 29 हरे, परम भलुे ित ालािग शिनवारलाई एउटा िव ामको िदन बनाउन ु भयो।
अिन छैटौं िदनमा परम भलुे ितमीहरूलाई दइु िदनको िन म्त शस्त खा िदन ु हुन्छ। सातौंिदनमा ितमीहरू त्यकेले िव ाम लऊे। ितमीहरू जहाँ
छौ त्यहीं बस।” 30 यसथर् मािनसहरूले सातौं िदनमा िव ाम गरे।

31 इ ाएलीहरूले त्यस िवशषे भोजनलाई “मन्न”e भन्न थाल।े मन्न मिसनो धिनयाँको िबऊ जस्तो सतेो िथयो अिन खाँदा मह िमसाएर
बनाएको पात्लो रोटी जस्तै स्वािदलो िथयो। 32 मोशाले भन,े “परम भलुे भन्न ु भयो, ‘ितमीहरूका सन्तानको िन म्त एक ओमरे खा जोगाएर
राख। मलैे ितमीहरूलाई िम बाट लएर आउँदा मरूभिूममा िदएको खा भनी ितनीहरूले हनेर् सक्छन।्’ ”

33 अिन मोशाले हारूनलाई भन,े “एउटा भाँडो ल्याऊ र त्यसमा एक ओमरे मन्न भरेर परम भकुोअिध राख। आफ्नो सन्तानको िन म्त
जोगाऊ।” 34 परम भलुे मोशालाई आज्ञा गरे जस्तै नै हारूनले गरे। हारूनले मन्नको भाँडा लगे अिन करार सामनुे राख।े 35 इ ाएलीहरू 40
वषर्सम्म मन्न खाँदै बस।े ितनीहरूले तबसम्म मन्न खाए जबसम्म ितनीहरू जनु भिूममा ब ु िथयो त्यहाँ आई पगुनेन।् ितनीहरूले कनान दशे
निजकै नपगुञु्जले मन्न खाए। 36 ( ायः एक ओमरे अथार्त एपको दशौं भागको भाडो ारा ितनीहरूले मन्न जोख।े)

17
1 सीनकैो मरूभिूमबाट सबै इ ाएली दलसगंै या ा गरे। परम भकुो आज्ञा अनसुार ितनीहरू एक ठाउँदे ख अक ठाउँ या ा गरे। जब ितनीहरू

रपीदीम पगुे त्यही छाउनी बनाए। त्यस ठाउँमा मािनसहरूको िन म्त िपउने पानी िथएन। 2 यसथर् ितनीहरू मोशाको िवरोधमा कुरा गनर् लागे अिन
ितनीहरूले भन,े “हामीलाई िपउने पानी दऊे।”

मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू िकन मिसत बहस गछ ? िकन परम भकुो परीक्षा लन्छौ?”
3 तर मािनसहरू पानीको िन म्त सा ै ितखार्एका िथए, यसथर् ितनीहरूले लगातर मोशा िवरू गन-गन ग ररह।े मािनसहरूले भन,े “िकन ितमीले

हामीलाई िम दशेबाट बािहरा ल्यायौ? के ितमीले हामी हा ा बाल-बच्चा तथा गाई-वतहुरू सबै पानी िबना मरून भनी लएर आएका हौ?”
4 अिन मोशाले परम भलुाई िवन्ती गरे, “म यी मािनसहरूिसत के गनर् सक्छु? ितनीहरू मलाई मानर् तयैार छन।्”
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5 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “इ ाएली मािनसहरूअिघ जाऊ र ितनीहरूबाट केही बढूा धानहरूलाई ितमीसगंै लजैाऊ। र आफ्नो लहुरो
पिन ल्याऊ। त्यो लहुरो त्यही हो जनु ितमीले नील नदीमा िहकार्उनमा योग गरेका िथयौ। 6म ितमीहरूको अिघ होरेबमा िसनै पवर्तको च ानमािथ
म हुनछुे। त्यो लहुरोले च ानलाई िहकार्उ अिन त्यो च ानबाट पानी िनस्कनछे, तब मािनसहरूले त्यो पानी िपउन सक्छन।्”

मोशाले त्यही गरे जनु इ ाएलका बढूा- धानहरूले त्यो दखे।े 7 मोशाले त्यस ठाउँको नाउँ मरीबा र मस्सा राखे िकनभने यो त्यही ठाउँ हो
जहाँ इ ाएली मािनसहरूले उनको िवरो मा गए अिन परम भकुो परीक्षा लएका िथए। मािनसहरू जान्न चाहन्थ,े परम भु ितनीहरूिसत हुनहुुन्छ
अथवा हुन्न।

8 रपीदीममा अमालकेी मािनसहरू आए अिन इ ाएली मािनसहरूिसत लडाइँ गरे। 9 यसथर् मोशाले यहोशलूाई भन,े “केही मािनसहरूलाई
छान र भो ल अमालकेीहरूिसत य ु गनर् जाऊ। म पवर्तमािथ बसरे ितमीलाई हनेछु। म त्यहाँ परमे रको लहुरो पक्वी रहनछुे।”

10 यहोशलूे मोशाको आज्ञा पालन गरे। अक िदन उनी अमालकेीहरूिसत य ु गनर् गए। त्यही समय मोशा, हारून र हूर पवर्तको टाकुरामा गए।
11 केही समयमा जब मोशाले आफ्नो हात हावामामािथ उठाउँथे इ ाएलीहरूले य ु मा िजत्थे तर जब मोशा आफ्नो हात तल झाथ अमालकेीहरूले
िज ु शरुू गथ।

12 केही समय पिछ मोशाका पाखरुा थाके। मोशािसत भएका मािनसहरूले ब को िन म्त एउटा ढुङ्गा ल्याए अिन हारून र हूरले मोशाको हात
उठाएर राख।े मोशाको एकाप हारून र अक प हूर िथए। ितनीहरूले मोशाको हातहरू घाम नअस्ताउञ्जलेसम्म मािथ उठाई राख।े 13 यसरी
यहोश ू र उसका मािनसहरूले अमालकेीहरूलाई यस य ु मा परास्त गरे।

14 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “यस य ु बारे एउटा पसु्तकमा लखे अिन यहोशलूाई भन म अमालकेीहरूलाई सम्पणूर् रूपले ध्वशं
ग रिदनछुे।”

15 तब मोशाले त्यहाँ एउटा वदेी बनाए। उनले यसको नाउँ िदए, “परम भु मरेो झण्डा हो।” 16 मोशाले भन,े “मलैे परम भकुो िसहंासनितर
हात बढाएको िथएँ। यसकारण परम भलुे अमालकेीहरूको िवरोधमा लडाइँ गन ुर् भयो उहाँ यो सधैं गन ुर् हुन्छ।”

18
मोशालाई उनका ससरूाबाट सल्लाह

1 मोशाका ससरूा िय ो िम ानका पजूाहारी िथए। िय ोले इ ाएली मािनसहरूलाई परमे रले धरेै कारले सघाएको सनु्नभुयो िय ोले इ ाएली
मािनसहरूलाई परम भलुे िम बाट बािहर ल्याएको कुरा पिन सनु।े 2 यसथर् िय ो मोशा कहाँ गए, िय ोले मोशाकी प ी िसप्पोराहलाई पिन सगंै
ल्याए (मोशाले िसप्पोरालाई ितनको घरमा पठाएका िथए) िकनभने मोशाले उसलाई घर पठाएका िथए। 3 िय ोले मोशाका दइु छोराहरूलाई
पिन सगंै ल्याए। जठेो छोरोको नाउँ गशे म िथयो कारण जित बलेा छोरो जन्मकेो िथयो, मोशाले भन,े “म परदशेमा वासी भइ रहें।” 4 अक
छोरोको नाउँ एलीएजरे रा खयो, िकनभने जब ऊ ज न्मयो तब मोशाले भन,े “मरेो िपता-पखुार्हरू परमे रले मलाई सहायता गन ुर् भयो अिन
िफरऊनको तरवारबाट मलाई बचाउन ु भयो।” 5 िय ो मोशा कहाँ गए जब मोशाले परमे रको पवर्तमािथ मरूभिूममा छाउनी बनाएका िथए।
िय ोिसत मोशाकी प ी र दइुजना छोराहरू िथए।

6 िय ोले मोशाकहाँ समाचार पठाए। िय ोले भन,े “म ित ा ससरूा िय ो हु।ँ म ितमी कहाँ ित ी प ी र दवुै छोराहरूलाई लएर आउँदछुै।”
7 यसकारण मोशा आफ्नो ससरुालाई भटे्न गए। मोशा उसकोअिघ िनहु रए अिन उसलाई चमु्बन गरे। ितनीहरूले एका-अकार्को स्वस्थको

बारेमा सोधपछू गरे। ितनीहरू मोशाको पालमा गए। 8 मोशाले िय ोलाई त्यके कुरा भने जे परम भलुे इ ाएलीहरूको िन म्त िफरऊन र िम लाई
गन ुर् भएको िथयो। मोशाले िय ोलाई ितनीहरूले या ा गदार् सामना गन ुर् परेको स्थितहरू पिन बताए। परम भलुे इ ाएलीहरूलाई सकंट घडीमा
कसरी बचाउन ु भयो त्यो पिन मोशाले आफ्नो ससरुालाई बताए।

9 परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त गन ुर् भएका असल कुराहरू सनुरे िय ो खशुी भए। िम दशेीहरूबाट इ ाएलका मािनसहरूलाई
परम भलुे म ु गन ुर् भएकोलािग िय ो आन न्दत िथए। 10 िय ोले भन,े

“परम भकुो स्तिुत होस!
उहाँले ितमीहरूलाई िम का मािनसहरूबाट स्वतन् गराउन ु भयो।
परम भलुे ितमीहरूलाई िफरऊनबाट बचाउन ु भयो।

11 अब म जान्दछु परम भु सबै दवेताहरूभन्दा महान ्हुनहुुन्छ।
ितनीहरूले सोचे ितनीहरू िनयन् णमा िथए तर परम भलुे के गन ुर् भयो!”

12 तब िय ोले परमे रलाई ब लहरू र भटेी चढाए। तब हारून र इ ाएलका सबै बढूा- धानहरू मोशाका ससरूा िय ोिसत परमे रसगंै भोजन
गरे।

13 अक िदन मोशाको मािनसहरूको न्याय गन काम िथयो। मािनसहरू िदनभरी नै मोशाकहाँ आए।
14 मोशाले मािनसहरूको न्याय गरेको िय ोले दखे।े उनले सोध,े “यो ितमी एक्लै िकन ग ररहकेा छौ? ितमी एक्लै न्यायधीश छौ? अिन

िकन िदनभरी मािनसहरू ितमीकहाँ आइरहन्छन?्”
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15 तब मोशाले आफ्नो ससरुालाई भन,े “मािनसहरू मकहाँ ितनीहरूका समस्याहरू ित परमे रको िनणर्य के छ त्यो सोध्न आउँछन।् 16 यिद
ितनीहरूिसत भन्ने कुरो छ भने ितनीहरू मकहाँ आउँछन।् कुन मािनस सही छ म िनणर्य गछुर्। यसरी म मािनसहरूलाई परमे रले बताउन ु भएको
िनयम र िशक्षाहरू िसकाउँछु।”

17 तर मोशाका ससरूाले उसलाई भन,े “यस्तो कायर् गन यो सही तरीका होइन। 18 एक्लो मािनसको िन म्त यो वशेी काम हो। ितमी एक्लै यी
सबै कायर्हरू गनर् स ै नौ, ितमी थाक्छौ अिन मािनसहरू पिन थाक्छन।् 19 अब मरेो कुरा सनु। मलाई केही सल्लाह िदन ु दऊे, अिन म ाथर्ना
गछुर् परमे र ितमीसगं हुन ु हुनछे। ितमीले मािनसहरूका िन म्त परमे रको अिघ बोल्न ु पछर्, अिन मािनसहरूका मु ाहरू सनु्न ु पछर्। 20 ितमीले
परमे रका िनयम र िविध िवधानहरू मािनसहरूलाई िसकाउन ु पछर्। िनयमहरू नभत्काउने चतेाउनी दऊे। मािनसहरू कसरी बाँच्न ु पछर् िसकाऊ।
ितनीहरूले के गन ुर् पछर् बताऊ। 21 तर ितमीले ती मािनसहरू मध्ये कोही मािनसहरू न्यायधीश र अगवुाहरू हुने पिन रोज्न ु पछर्।

“जसमािथ भरोसा गनर् सक्छौ त्यस्ता असल मािनसहरूलाई छान जो परमे रको सम्मान मान्छन।् यस्ता मािनसहरूलाई रोज जो पसैामा आफ्नो
िनणर्य प रव र्न गदनन।् अिन यी मािनसहरूलाई मािनसहरूमािथ शासकहरू िनय ु गर। एक हजार, एक सय, पचास अिन दश मािनसहरूका
समहूहरूका शासकहरू हुन ु पछर्। 22 यी अगवुाहरूले मािनसहरूलाई न्याय गरून।् यिद कतै महत्वपणूर् मामला रहे ती शासकहरू ितमीकहाँ आउन
सक्छन।् तर अन्य मामलामा ितनीहरूले नै न्याय िदऊन।् यसरी ित ो कायर् भारहरू हल्का हुन्छ। 23यिद ितमीले यी कायर्हरू परम भकुो इच्छामा
गछ भने ितमी आफ्नो कायर् गनर्मा सफल हुनछेौ। अिन त्यही समयमा मािनसहरू आफ्नो समस्याहरू समाधान भएपिछ घर जान ु सक्छन।्”

24यसकारण मोशाले आफ्नो ससरुाले भने जस्तै गरे। 25उनले इ ाएलीहरूबाट योग्य मािनसहरू छान।े उनले ितनीहरूलाई अरू मािनसहरूमाझ
नायक बनाए। उनले मािनसहरूलाई हजार, एक सय, पचास अिन दसको समहूको शासक बनाए। 26 यी अगवुाहरूका लािग मािनसहरूको
न्यायधीश िथए। मािनसहरू यी अगवुाहरू कहाँ सधैं आफ्नो कुराहरू लएर आउँथ।े

27 केही समय पिछ मोशाले आफ्नो ससरूा िय ोलाई िवदा िदए र िय ो फकर आफ्नो घर गए।

19
इ ाएलिसत परमे रको करार प

1 इ ाएलीहरू िम छोडरे बसाइँ सदार् त े ो मिहनामा सीनै मरूभिूममा पगु।े 2 ितनीहरू रपीदीमबाट सीनै मरूभिूममासम्म या ा गए र ितनीहरूले
आफ्नो छाउनी होरेब पवर्तको निजकै मरूभिूममा बनाए। 3 तब मोशा परमे रिसत भटे गनर् पवर्तमा चढ।े परम भलुे मोशािसत कुरा गन ुर् भयो अिन
ितनलाई भन्न ु भयो, “यी कुराहरू याकूबको ठूलो प रवारलाई भन, 4 ‘ितमीहरुले दखे्यौ मलैे ितमीहरूलाई िम बाट चील झैं ल्याएँ। 5 यसकारण
म अिहले ितमीहरूलाई मरेा आज्ञा पालन गर अिन मरेो करार अनशुरण गर भन्छु। यिद ितमीहरूले यसो गय भने ितमीहरू मरेो आफ्नै मािनसहरू
हुनछेौ। सम्पणूर् ससंार मरेो हो। 6 ितमीहरू मरेो लािग पजूाहारीहरूको एउटा िवशषे रा हनछेौ।’ मोशा मलैे ितमीलाई भनकेा कुरा कुराहरू इ ाएली
मािनसहरूलाई अवश्यै भन्नपुछर्।”

7मोशा पवर्तबाट तल आए अिन मािनसका अगवुाहरूलाई बोलाए। मोशाले सबै कुरा ितनीहरूलाई भने जनु परम भलुे उनलाई आज्ञा िदनभुएको
िथयो। 8 सबै मािनसहरू राजी हुदँै भन,े “परम भलुे जे भन्न ु हुन्छ हामी गन छौं।”

त्यसपिछ मोशा फकर परमे रकहाँ पवर्तमािथ गए अिन मािनसहरूले भनकेा कुरा मोशाले परम भलुाई भन।े 9 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु
भयो, “म ितमीकहाँ बाक्लो बादलको रूपमा आउनेंछु। म ितमीिसत बोल्नछुे। मलैे ितमीसगं कुरा गरेको सबलैे सनु्ने छन।् म यसो गनछु जसले
गदार् ती मािनसहरूले ितमीले भनकेो कुरा सधैं िव ास गनछन।्”

त्यसपिछ मािनसहरूले भनकेा सबै कुराहरू मोशाले परमे रलाई भन।े
10 अिन परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “आज र भो ल ितमीले मािनसहरूलाई एक िवशषे सभाको िन म्त तयारी रा ु पछर्। मािनसहरूले

आफ्नो लगुाहरू धनुपुछर्। 11 अिन ते ो िदन मरेो िन म्त तयार होऊ। ते ो िदन परम भु सीनै पवर्तमा आउन ु हुनछे अिन सबै मािनसहरूले मलाई
दे छेन।् 12-13 तर ितमीले मािनसहरूलाई पवर्तदे ख पर ब ु भनी भन्न ु पछर्। लाईन लगाऊ तािक मािनसहरूले लाईन पार नगरून।् यिद कुनै
मािनस अथवा पशलुे पवर्त स्पशर् गरे त्यो मा रन ु पछर्। त्यसलाई ढुङ्गाले िहकार्एर अथवा काँडले हानरे मान ुर् पछर्। तर त्यसलाई कसलैे नछोओस।्
तरुही नबजञु्जले मािनस प खर् रहनपुछर् तब मा मािनसहरूमािथ पवर्तमा जान सक्छन।्”

14 यसथर् मोशा पवर्तबाट तल झरे अिन मािनसहरू भएको ठाउँमा गए। ितनले मािनसहरूलाई िवशषे सभाको िन म्त तयार पारे अिन ितनीहरूले
आ-आफ्नो लगुा धोए।

15 तब मोशाले मािनसहरूलाई भन,े “तीन िदनपिछ परमे रिसत हुने सभाको िन म्त तयार बस। त्यस समयसम्म परुूषहरूले ीहरूलाई छुन ु
हुदँनै।”

16 ते ो िदन िबहान बाक्लो बादल पवर्तमा झय । त्यहाँ िबजलुीको चमक दे खयो आकाशको गजर्नको साथै तरुहीको एकदमै चक आवाज
सिुनयो। छाउनीमा भएका मािनसहरू डराए। 17 तब मोशाले मािनसहरूलाई परमे रसगं भटे ् गनर् अगवुाई गरे। ितनीहरू पवर्तको फेिदमा नै
उिभए। 18 सीनै पवर्त धवुाँले ढािकएको िथयो। पवर्तमािथ िनस्केको धवुाँ भ ीदे ख िनस्केको जस्तै िथयो। यस्तो भयो िकनभने परम भु पवर्तमा
आगोमा आउन ु भयो। सम्पणूर् पवर्त पिन जोरिसत ह ल्लयो। 19 तरुहीको आवाज झन-्झन ्चक हुदै गयो। त्यके पल्ट मोशाले परमे रिसत
बोले परमे रले उसलाई गजर्न जस्तो आवाजमा उ र िदन ु भयो।
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20 अिन परम भु सीनै पवर्तमा ओ लर्न ु भयो। परम भु स्वगर्बाट पवर्तको टाकुरामा आउन ु भयो। तब उहाँले मोशालाई पवर्तको टाकुरामािथ
बोलाउन ु भयो अिन मोशा पवर्तमािथ गए।

21 परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “तल झर अिन मािनसहरूलाई मरेो निजक नआउन र मलाई नहने चतेाउनी दऊे। यिद ितनीहरूले त्यसो
गरे धरैे जना मनछन।् 22 पजूाहारीहरूलाई यो पिन भन जो परम भकुो सामनु्ने आउँछन ् ितनीहरूले आफैं लाई पिव बनाउन ु पछर्। ितनीहरूले
त्यसो गदनन ्भने तब म ितनीहरूलाई दण्ड िदनछुे।”

23 मोशाले परम भलुाई भन,े “तर मािनसहरू सीनै पवर्तमािथ आउन स ै नन।् तपाईं आफैले हामीलाई पिव भिूममा धकार् कोन ुर् अिन
मािनसहरूलाई नाध्न निदन ु भनन ु भयो।”

24 परम भलुे उसलाई भन्न ु भयो, “मािनसहरू कहाँ जाऊ, हारूनलाई भटे अिन आफूसगंै मकहाँ लएर आऊ, तर पजूाहारी र मािनसहरूलाई
मरेो निजक आउन नदऊे। यिद ितनीहरू निजक आए म ितनीहरूलाई दण्ड िदनसक्छु।”

25 यसथर् मोशा तल मािनसहरू भएकहाँ गए र ितनीहरूलाई यी सब कुराहरू बताए।

20
दश आज्ञाहरू

1 तब परम भलुे भन्नभुयो,

2 “म परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ मलैे ितमीहरूलाई िम दशेबाट बािहर ल्याएँ जहाँ ितमीहरू कमारा-कमारीहरू िथयौ।
3 “ितमीहरूले मबाहके अरू कुनै दवेता पजू्न ु हुदँनै।
4 “ितमीहरूले कुनै मिूतर् बनाउन ु हुदँनै। कुनै कारको मिूतर् अथवा नक्सा नबनाऊ जो आकाशमा अथवा तल पथृ्वीमािथ, पथृ्वी मिुन

पानीमा छ। 5 कुनै पिन कारको मिूतर् त्यस्तो ितरूपको पजूा नगर र त्यसको अगाडी निनहुर। म परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ म मरेा
मािनसहरूले अरू दवेताहरूको पजूा गरेको घणृा गछुर्। यिद कसलैे मलाई घणृा गछर् भन,े ितनीहरूका सन्तानहरू, नाती-नाितनाहरूलाई म
ितनीहरूको अपराधका िन म्त िजम्मवेार ठ ाउनछुे। 6 तर म हजारौं पसु्तासम्म ती सन्तानहरूिसत दयाल ु हनछुे जसले मलाई मे गछर् र मरेो
आज्ञाहरू पालन गछर्।

7 “ितमीहरूले परम भु ितमीहरूको परमे रको नाउँ दरुूपयोग गन ुर् हुदँनै। जसले परम भकुो नाउकँो दरुूपयोग गछर्न ् ितनीहरूलाई बाँच्न
िदन ु हुदँनै।

8 “िव ाम िदनलाई एक िवशषे िदन भनी मान्न ु पछर् भनी सधैं ध्यानमा राख। 9 ह ामा छ िदन आफ्नो काम गर। 10 तर सातौं िदन
परम भु ितमीहरूका परमे रको सम्मानमा िव ामको िदन हो। यसथर् त्यो िदन कसलैे पिन काम गन ुर् हुदँनै ितमीहरूका कमारा-कमारीहरू,
छोरा-छोरीहरू अिन ितमीहरूका पशहुरू तथा ितमीहरूका शहरहरूमा भएका िवदशेीहरूले पिन काम गन ुर् हुदँनै। 11 िकन? िकनभने परम भलुे
छ िदनमा आकाश, पथृ्वी, समु अिन ितनीहरूमा भएका त्यके चीज सिृ गन ुर् लगाउन ु भयो अिन सातौं िदनमा उहाँले िव ाम लन ु भयो।
यस कारले िव ाम िदनलाई परम भलुे आशीवार्द िदन ु भयो। त्यस िदनलाई परम भलुे िवशषे िदन बनाउन ु भयो।

12 “ितमीहरूले आफ्नो आमा-बाबलुाई आदर गनर् पछर्। यसो गय भने ितमीहरू परम भु ितमीहरूको परमे र ारा िदइने भिूममा धरैे
समयसम्म बाँच्न सक्नछेौ।

13 “ितमीहरूले कसकैो हत्या गन ुर् हुदँनै।
14 “ितमीले िभचार गन ुर् हुदँनै।
15 “ितमीले कुनै चीज चोरी गन ुर् हुदँनै।
16 “ितमीले अरूको िवषयमा झटूो गवाही िदन ु हुदँनै।
17 “ितमीहरूले िछमकेीहरूका घर, प ी, परुूष अिन ी, कमारा, कमारीहरू अथवा ितनीहरूको केही चीजहरूको चाहना गन ुर् हुदँनै”

मािनसहरू परमे रिसत डराउछँन ्
18 यस समयमा मािनसहरूले बेंसीमा गजर्नहरू सनुे अिन पहाडमा आगो दखे।े ितनीहरूले तरुहीको आवाज सनु।े ितनीहरूले पवर्तबाट धवुाँ

िनस्केको दखे।े मािनसहरू डराए र डरले काम।े ितनीहरू पवर्तदे ख धरैे टाढा उिभएर हरेे। 19 तब मािनसहरूले मोशालाई भन,े “यिद तपाईं
हामीिसत कुरा गनर् चाहन ु हुन्छ भने हामीहरू तपाईंका कुरा सनु्छौ तर दया गरेर परमे रले हामीसगं कुरा नगरून। यिद त्यस्तो भयो भन,े हामी
मनछौं।”

20 तब मोशाले मािनसहरूलाई भन,े “नडराऊ, परमे र ितमीहरूलाई जाँच्न आउनु भएकोछ। उहाँ चाहन ु हुन्छ ितमीहरूले उहाँको डर मान्न ु
पछर्। जसले गदार् ितमीहरूले पाप गन छैनौं।”

21 जब मोशा कालो बादलिभ गए जहाँ परमे र हुन ु हुन्थ्यो मािनसहरू पवर्तदे ख टाढै उिभए। 22 तब परम भलुे इ ाएली मािनसहरूलाई
यी कुराहरू भन्न ु भनी मोशालाई भन्न ु भयो, “स्वगर्बाट मलैे ितमीिसत कुरा गरेको ित ा मािनसहरूले दखे।े 23 यसकारण म सगं-सगंै पजू्नको
िन म्त चाँदी अथवा सनुको मिूतर्हरू नबनाऊ।
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24 “मरेो िन म्त एउटा िवशषे वदेी बनाऊ। त्यो वदेी बनाउन माटो योग गर। यो वदेीमा ब लको रूपमा होमब ल अथवा मलेब ल चढाऊ र
त्यसको िन म्त आफ्नो भडेा, गाई तथा बा ाहरूको उपयोग गर। यो काम ितमीहरूले त्यके ठाउँमा गर जहाँ म ितमीहरूलाई मरेो सम्झना गर
भन्छु। तब म आउँछु अिन ितमीहरूलाई आशीवार्द िदन्छु। 25 यिद ढुङ्गाको वदेी बनायौ भने फलामको हितयारले काटेको ढुङ्गाहरू नलगाऊ।
ितमीहरूको धातकुा हितयारले गदार् वदेी अपिव हुन्छ। 26 वदेीसम्म पगु्ने िसढंीहरू नबनाऊ। वदेीसम्म जाने िसढंी बनाएर नउक्लन ु िकनभने
त्यसो गदार् त्यसमािथ ितमीहरूको नग्नता दे खनछेन।ितमीहरूको शरीर लगुािभ तलबाट दे खनछे।”

21
अरू िनयम अिन आज्ञाहरू

1 त्यसपिछ परमे रले मोशालाई भन्नभुयो, “ितमीले मािनसहरूलाई िदन ु पन अन्य िनयमहरू ियनै हुन;्
2 “यिद ितमीहरूले िह ूकमारा-कमारी िकन्यौ भने त्यसले ितमीहरूको छ वषर्सम्म मा सवेा गनछन।् छः वषर्पिछ ती स्वतन् हुनछेन।् ती

कमाराले ितमीलाई केही पिन ितन ुर् पनछैन। 3 यिद त्यो मािनस, ित ो कमारा हुनअिघ िववाह नगरेको भए प ी िबनै स्वतन् हुनछे। तर यिद त्यो
मािनस कमारा हुनअुिघ नै िववाह गरेको भए उसले आफू स्वतन् हुदँा प ीलाई पिन साथै लएर जानछे। 4 यिद कमारा अिववािहत छ भने उसको
मा लकले उसलाई िववाह गराई िदन सक्नछे। अिन त्यसरी िववाह भएपिछ त्यसकी प ीबाट छोरा-छोरी जन्मे त्यसकी प ी तथा छोरा-छोरीहरू
मा लकका हुन्छन।् त्यस कमाराले आफ्नो सवेा काल परूा गरी आफू मा स्वतन् भएर जानछे।

5 “तर कमाराले भन्न सक्छ, ‘म आफ्नो मा लकलाई मे गछुर्। म आफ्नी प ी र नानीहरूलाई पिन मे गछुर्। यसकारण म स्वतन् हुन
मन पराउँिदन।’ 6 यिद यस्तो प र स्थित भए त्यस मा लकले उसलाई न्यायक ार् अिघ ल्याएर ढोका अथवा ढोकाको चौकटमा उभ्याउने छ र
मा लकले कुनै िसयोले उसको कान छेडी िदनछे। त्यसो गरे पिछ त्यो कमारा मा लकको सवेामा जीवन भरी रहनछे।

7 “कुनै मािनसले आफ्नी छोरीलाई कमारीको रूपमा बचे्न चाहन्छ भने कमारा स्वतन् हुने िनयम उसलाई लाग ू हुदँनै। 8 यिद मा लकले
िववाह गन योजनामा कमारी िकन्छ तर उिसत खशुी हुदँनै भने उसको बाबलुाई त्यो कमारी केटी िकन्न िदनपुछर्। त्यो मा लकले अरूलाई बचे्न ु
हुदँनै िकनभने उसले त्यस कमारीलाई धोका िदएको छ। 9 यिद त्यस मा लकले आफ्नी कमारी छोरोिसत िववाह ग रिदने वचन िदए उसले त्यस
केटीलाई कमारीलाई जस्तो वहार गन ुर् हुदनै तर आफ्नो छोरीलाई जस्तो वहार गन ुर्पछर्।

10 “यिद मा लकले अक आइमाई िववाह गरे उसले पिहलकेी प ीलाई कम्ती खाना र कम्ती लगुा-फाटा िदन ु हुदँनै। उसले उसको पिहलो
प ीलाई लगातार दाम्पत्य अिधकार अवश्यै िदनपुछर्। 11 मा लकले त्यस आइमाईको िन म्त यी तीन कारको कायर्हरू गन पछर्। यिद उसले
त्यसो नगरे त्यो आइमाईले स्वतन् ता पाउन ु पछर् अिन आफ्नो स्वतन् ताको िन म्त केही ितन ुर् पदन।

12 “यिद त्यस मािनसले कसलैाई िहकार्एर माछर् भने त्यो मािनस पिन मा रन ु पछर्। 13 तर यिद कुनै घटना घट्छ र कुनै मािनसले कसलैाई
योजना िबनै माछर् भन,े परमे रको इच्छा अनसुार त्यस्तो भएको हो। म यस्तो जग्गा रोज्छु जहाँ मािनसहरू आफ्नो सरुाक्षाको िन म्त भागरे जान
सक्छन।् मािनसहरू, त्यस ठाउँमा गएर आफ्नो ज्यान जोगाउन सक्छन।् 14 तर यिद कसलैे कसलैाई घणृा गरी अथवा रीसमा योजना गरी माछर्
भने त्यो हत्याराले दण्ड भोग्नै पछर्। त्यसलाई मरेो वदेी दे ख टाढा लजैाऊ र मार।

15 “कुनै मािनसले आफ्नो बाब ु अथवा आमालाई चोट पयुर्उछँ भने त्यस मािनसलाई मान पछर्।
16 “यिद कुनै मािनसले कसलैाई कमारा बनाई बचे्न अथवा आफ्नै कमारा बनाउन चोरी गछर् भने त्यस मािनसलाई मान पछर्।
17 “यिद कुनै मािनसले आफ्नो आमा-बाबलुाई सराप्छ भने त्यसलाई मान पछर्।
18“मािनलऊे त्यहाँ दइुजना मािनसहरू झगडा ग ररहकेा छन,्अिन एउटाले अक लाई मडु्की र ढुङ्गाले िहकार्यो। अथवा त्यो चोट लागकेो

मािनस मरेन, तर ओ ान लाग्यो। 19 यिद चोट लागकेो मािनस उठेर लहुरोको भरमा यता उता िहडंछ भने िहकार्उनलेे चोट लाग्ने मािनसलाई
क्षितपिूतर् िदनपुछर् अिन स्वस्थ हुने समयसम्म सहायता गन ुर्पछर्।

20 “कोही मा लकले आफ्नो कमारा-कमारीलाई ल ीले कुट्छ अिन यस्तो िहकाईले उसको मतृ्य ु हुन्छ भने त्यो हत्याराले सजाय पाउनपैछर्।
21 तर यिद कमारा-कमारी मरेन अिन एकदइु िदनमा रा ो भई हाल्यो भने िहकार्उने मािनसलाई सजाय हुदँनै। िकन? िकनभने कमारा-कमारीको
िन म्त उसले दाम ितरेको छ र कमारा कमारी उसका सम्पि हुन।्

22 “दइु जना मािनस झगडा गनर् सक्छन ्अिन यसरी झगडा गदार् ितनीहरूले कुनै गभर्वती ीलाई चोट पगु्न सक्छ। यसरी चोट लागकेाले
त्यस गभर्वती ीले समय नपगुी त ु ो भन।े यिद त्यो ीलाई अन्य कतै चोट नलागे त्यो दोषी मािनसले दण्ड ितन ुर् पछर्। त्यस ीको पितले दण्डको
रकम तोक्नछे। न्यायक ार्हरूले त्यस मािनसलाई डाँडको रकम तय गन ुर् म त गनछन।् 23 तर यिद त्यस ीलाई गिहरो चोट लाग,े जसले चोट
पयुार्उछँ उसले सजाय भोग्न ु पनछ। एउटा जीवनको स ामा अक जीवन लऊे। 24 ितमीले आखँाको स ामा आखँा, दाँतको स ामा दाँत,ु हातको
स ामा हात, खु ामा खु ा। 25 डामको ठाउँमा डाम, खो केो स ामा खोि न ु नै अिन चोटको ठाउँमा चोट नै लन ु पछर्।

26 “यिद कसलैे आफ्नो कमाराको आखँों फुटाउछँ र ऊ आन्धो हुन्छ भने त्यो कमारा केही नितरी स्वतन् हुन सक्छ। उसको आखँो नै
उसले पाउने स्वतन् ता दाम हुन्छ। कमारा-कमारी दवुकैो िन म्त एउटै िनयम लाग ूहुन्छ। 27 यिद कुनै मा लकले कमारालाई मखुमा िहकार्एर दाँत
फुकाली िदन्छ भने त्यस कमाराले कुनै पसैा नितरी त्यो स्वतन् भएर जान सक्छ। उसको दाँत नै उसले ितन ुर् पन दाम हुन्छ। यस्तो प र स्थितमा
पिन कमारा तथा कमारीको िन म्त त्यही िनयम लाग ू हुन्छ।
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28 “यिद कसकैो गोरूले कुनै परुूष अथवा ीहरूलाई माछर् भने त्यस गोरूलाई पिन ढुङ्गाले िहकार्एर मान ुर् पछर्। ितमीहरूले त्यो गोरूको मास ु
खान ु हुदँनै तर त्यस गोरूको मा लक िनद ष हुन्छ। 29 त्यस गोरूले पिहले कसलैाई हानकेो िथयो अिन त्यसको मा लकलाई चतेाउनी िदइएको
िथयो तर उसले गोरूलाई बाँधने। तब ितमीले गोरू र त्यसको मा लकलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मान ुर् पछर्। 30 तर यिद गोरूले हानरे मा रएको
मािनसको प रवारले क्षितपतू लन्छ भने त्यो गोरूको मा लकलाई मान ुर् हुदँनै। तर उसले क्षितपतू अवश्यै गन ुर् पछर्।

31 “कुनै मािनसको छोरा अथवा छोरी त्यसरी मा रए पिन त्यही िनयम लाग ू हुन्छ। 32 तर यिद गोरूले कुनै कमारा अथवा कमारीलाई मारे
गोरूको मा लकले कमारा-कमारीको मा लकलाई तीस शकेेल चाँदी ितन ुर् पछर् अिन गोरूलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मान ुर् पछर्।

33 “कुनै मािनसले इनारको ढकनी हटाउन सक्छ अथवा मदैानमा एउटा इनार खन्न सक्छ र त्यसको ढकनी लाउदँनै अिन त्यसिभ एउटा
साँढे अथवा गधा ख सक्छ। 34 इनारको मा लकले पशकुो क्षितपिूतर् ितन ुर् पछर्। क्षितपिूतर् ितरे पिछ त्यो जािकने पश ु त्यसको सम्पि हुन्छ।

35 “यिद कुनै मािनसको गोरूले अकार् मािनसको गोरू माछर् भने ितनीहरूले िजउँदो गोरूलाई बचे्न ु पछर् तब ितनीहरूले बचेकेो मलू्य र मतृ
गोरू बराबरी बाढन ु पछर्। 36 तर यिद कुनै मािनसको गोरूले अरू पशहुरूलाई हान्छ भने यसको मा लकले यसलाई िनयं ण गदन भने उसको
गोरूले हानकेो पशकुो बदलामा पश ु िदन ु पछर्।

22
1 “यिद कसलैे एउटा गोरू अथवा भडेा चोरेर त्यसलाई माछर् अथवा बचे्छ भने त्यसले त्यो गोरूको बदलामा पाँचवटा गोरू ितन ुर् पछर् अथवा

भडेाको बदलामा पाँचवटा भडेाहरू ितन ुर् पछर्। 2 यिद चोरलाई राती चोरी गदार् भटेाएर कसलैे मा रिदयो भने त्यसको मतृ्यमुा कोही िजम्मावारी
हुदनै। 3 तर घटना िदउसँो घटे त्यो मान मािनसलाई हत्याराको दोष लाग्नछे। यिद ितरो ितन उसमा क्षमता छैन भने त्यो चोर दण्ड ितनर्को िन म्त
कमारा जस्तै बिेचन ु पछर्।

4 “तर यिद जनु पश ु उसले बचे्छ अझै िजउँदै छ भने उसले ितमीलाई चो रएको त्यके पशकुो स ामा दइु दइुवटा पशहुरू िदनपुछर्। त्यसमा
केही फरक पदन। त्यो पश ु गोरू, गधा अथवा भडेा जनु सकैु होस।्

5 “यिद एक जना मािनस उसका पशहुरूलाई िछमकेीको जमीन अथवा दाख बारीमा चनर् िदए त्यस पशकुो मा लकले हजर्ना स्वरूप आफ्नो
खतेको सबभन्दा रा ो फसल अथवा दाखरस िदनपुछर्

6 “एकजना मािनसले आफ्नो खतेको काँडे पो ाहरू जलाउन आगो लाउन सक्छ तर उसले लगाएको आगो बढे त्यसले उसको अन्न-बाली
बिढरहकेो खतेी जल्न सक्छ। यस्तो भएको खण्डमा त्यो आगो लगाउने मािनसले उसले जलाएको चीजको जरीमाना ितन ुर् पछर्।

7 “कुनै मािनसले आफ्नो चीजवीज अथवा पसैा आफ्नो िछमकेीकहाँ रा सक्छ। तर यिद ती चीजहरू तथा पसैा िछमकेीको घरबाट चोरी
भए उसले के गन ुर् पछर्? यिद चोर प ाउ परे, उसले चोरेको भन्दा दइु गणुा ज्यादा ितन ुर् पछर्। 8 तर यिद ितमीले चोरलाई प न सकेनौ घर मा लक
न्यायक ार्को सम्मखु जान ु पछर् अिन त्यही मािनसले चोरेको हो होइन न्यायक ार्ले िनणर्य लन ु हुनछे।

9 “यिद दइु जना मािनसमा ितनीहरूका साँढ,े गधा, भडेा लगुा अथवा केही चीजहरू हराएकोमा झगडा भए, ितनीहरूले के गन ुर् पछर्?
एकजनाले भन्नछे, ‘यो मरेो हो,’ ती दवुै मािनस न्यायक ार्सम्मखु जान ु पछर् अिन न्यायक ार्ले ितनीहरूबीच को दोषी हो िनणर्य गन ुर् हुनछे। त्यो
मािनस जसलाई न्यायक ार्ले यही दोषी हो भनी िनणर्य भएमा उसले त्यस चीजले मलू्य दोबर ितन ुर् पनछ।

10“कुनै एकजना मािनसले आफ्नो गधा, गोरू, भडेा अथवा अरू कुनै पश ु केही समयको िन म्त आफ्नो िछमकेीलाई हरेचाह गनर् भनी छोडन
सक्छ। तर यिद त्यो पश ु चो रयो अथवा त्यसलाई चोट लाग्यो अथवा मय अिन कसलैे त्यस्तो कसरी भयो दखेने, ितमीहरूले के गन ुर् पछर्?
11 त्यो उसले चोरेको होइन भनी िछमकेीले स्प ीकरण िदन ु पछर्। यिद उसको कुरो साँचो हो भने उसले त्यो पश ु मलै े चोरेको होइन भनी परम भु
अिघ कसम खान ु पछर्, त्यस पशकुो मा लकले आफ्नो िछमकेीलाई कसम खवुाउन ु पछर्। अिन त्यो िछमकेीले त्यस नोक्सानको िन म्त मा लकलाई
केही ितन ुर् पदन। 12 तर यिद त्यो पश ु िछमकेीले चोरेको भए उसले पशकुो मा लकलाई जरीमाना िदनपुछर्। 13 यिद आफ्नो िछमकेीको पशलुाई
जगंली जनावरले मारेको हो भने उसले माणको िन म्त पशकुो शरीर ल्याउन ु पछर्। त्यसरी मा रएको पशकुो िन म्त मा लकलाई िछमकेीले केही
ितन ुर् पदन।

14 “एकजना मािनसले उसको िछमकेीबाट एउटा पश ु पैंचो लयो अिन मा लक नहुदँा पशलुाई चोट लाग्यो अथवा मय भन,े पैंचौ लने
मािनसले अवश्यै पश ु साट्न पछर्। 15 तर यिद त्यो मा लक त्यही पशिुसत भए उसको िछमकेीले जरीमाना िदन ु पदन। अथवा, त्यस िछमकेीले
आफूले काम गराउन भनी त्यो पश ु ज्यालामा ल्याएको हो। तर त्यो मय अथवा त्यसलाई चोट लागे उसले केही क्षितपिूतर् ितन ुर् पदन। उसले
कामको िन म्त िदएको ज्याला नै त्यो नोक्सानको िन म्त शस्त हुन्छ।

16 “यिद एकजना मािनसले बागदान नभएकी कन्या केटीलाई लोभनमा पाछर् र त्यसिसत सतु्छ भने उसले त्यो केटीलाई िववाह गनर् पछर्।
अिन उसले त्यो केटीको बाबलुाई सम्पणूर् दाइजो िदन ु पनछ। 17 यिद त्यो केटीको बाबलुे त्यस केटीलाई उिसत िववाह गनर् निदए पिन त्यस
मािनसले बाब ु चाँिहलाई परूा धन िदन ु पनछ।

18 “ितमीहरूले आइमाईलाई तं मं गनर् िदन ु हुदँनै। यिद उसले मं -त ं गछ तब उसलाई मान ुर् पछर्।
19 “यिद कुनै मािनसले पशिुसत सम्भोग गछर् भने त्यस मािनसलाई मान ुर् पछर्।
20 “यिद कुनै मािनसले कुनै अक दवेतालाई ब ल चढाउँछ भने तब त्यस मािनसलाई सवर्नाश पान ुर् पछर्।
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21 “सम्झना गर िवगत समयमा ितमीहरू िम दशेमा िवदशेी िथयौ, यसथर् ितमीहरूको दशेमा जो िवदशेी छ उसलाई ितमीहरूले ठग्न ु अथवा
नोक्सान पयुार्उन ु हुदँनै।

22“जनु ीको लोग्ने छैन अथवा जनु केटा-केटीहरूको आमा-बाब ु छैनन ितनीहरूको िन म्त कुनै कुभलो गन ुर् हुदँनै। 23यिद कसलैे िवधवाहरू
अथवा टुहुरा-टुहुरीहरूलाई हािन गछर् तब मलाई यो थाह हुनछे अिन ितनीहरूको क म सनु्नछुे। 24 अिन म ितमीहरूिसत रसाउनछुे अिन
ितमीहरूलाई तरवारले मानछु। तब ितमीहरूका प ीहरू िवधवा र नानीहरू टुहुरा-टुहुरी हुनछेन।्

25 “यिद मरेा मािनसहरूमा कोही गरीब छ र ितमीहरू उसलाई ऋण िदन्छौ भने ितमीले उसलाई पसैाका लािग ब्याज लन ु हुदँनै अिन ितमीले
उसलाई ऋण फकार्उन जोर िदन ु हुदँनै। 26 कुनै मािनसले ऋण लदंा आफ्नो कोट बन्धक रा सक्छ। तर ितमीले त्यो कोट सयूार्स्त हुनअिघ
नै फकार्उन ु पछर् 27 िकनभने त्यो मािनसको आफ्नो शरीर ढाक्ने लगुा केही हुदँनै र राती जाडोले स ु ु स ै न। अिन यिद त्यस मािनसले मलाई
पकुारे म उसको पकुार सनु्नछुे। म उसको पकुार सनु्छु कारण म दयाल ु छु।

28 “ितमीहरूले ितमीहरूका परमे र अथवा ितमीहरूका शासकहरूलाई सराप्न ु हुदँनै।
29 “बाली उठाउने समयमा ितमीहरूले आफ्नो खतेबारीको पिहलो फसल र दाखरस मलाई चढाउन पछर्। यसो गनर्मा िढलो नगन ुर्।
“ितमीहरूका जठेा छोरा मलाई चढाऊ। 30 ितमीहरूले पशहुरूको पिहला जन्मकेो बाछो र पाठो मलाई चढाऊ। बाछा अिन पाठो आफ्नो

माऊसगं सात िदनसम्म बसनू, अिन त्यसलाई आठौं िदनमा मलाई चढाऊ।
31 “ितमीहरू िवशषे मािनसहरू हौ। यसथर् जगंली जनावरले मारेको पशकुो मास ु खान ु हुदँनै। त्यो कुकुरले खाओस।्

23
1 “कसकैो िवरोधमा झटूो नबोल। यिद ितमी अदालतमा साक्षी छौ भने झठूो बोलरे द ु मािनसहरूलाई सधाउनमा सहमत न होऊ।
2 “गल्ती कमर् गन मािनसहरूको समहूमा सामले नहोऊ। यिद ितमीहरूले अदालतमा साक्षी िदन ु परे बहुसखं्यकको पक्षमा नलाग।
3 “मु ा मामला लागकेो मािनसहरूलाई गरीब भए पिन सहयोग नगर।
4 “यिद ितमीले ित ो श कुो हराएको गोरू अथवा गधा भटेायौ भने उसको पशु उसलाई नै फकार्ई दऊे।
5 “यिद ितमीले दखे्यौ ित ो श कुो गधा ग ौं भारीको कारणले लड ्यो ितमीले त्यसलाई उठाएर सहायता गन ुर्पछर्।
6 “गरीब मािनससित न्यायालयमा अन्याय नगर।
7 “कसलैाई झटूो दोष नलगाऊ। एउटा िनद ष मािनसको हत्या नगर जसले अन्याय गरेको छ त्यसलाई म िनद ष मा न्दन।
8 “घसू स्वीकार नगर, घसूले न्यायलाई अन्धा बनाउन सक्छ अिन िनद ष मािनसको अिधकारलाई अस्वीकार गछर्।
9 “िवदशेी नाग रकहरूमािथ किहले पिन अत्याचार नगर। एक समयमा ितमीहरू पिन िम दशेमा िवदशेी िथयौ यसकारण ितमीहरू जान्दछौ

एउटा िवदशेी कस्तो हुन्छ।
िवशषे छु ीहरू

10 “छ वषर्सम्म आफ्नो जमीनमा बीउ छर, फसल काट। 11 तर सातौं वषर्मा त्यो जमीन उपयोग नगरू। त्यस जमीनमा कुनै िबरूवा नरोप,
तर यिद त्यहाँ केही चीजहरू आफैं उब्जन्छ भने गरीबहरूलाई खान दऊे। अिन छोिडएको अन्नहरू जनावरहरूलाई खान दऊे। ित ा दाखको
बगैंचा र भ ाक्षको रूखहरूमािथ पिन त्यसरी नै वहार गर।

12 “छ िदनसम्म काम गर सातौं िदन िव ामको िदन हो। यसो गदार् ितमीहरूका गोरूहरू गधाहरू, कमारा-कमारीहरू अिन िवदशेीहरूले पिन
िव ाम गन समय पाउनँ।

13 “मलैे भनकेा सबै काम गनर् िन त होऊ। अरू दवेताहरूको पजूा नगर। ितमीले ितनीहरूको नाउँ पिन उच्चारण नगर।
14 “ त्यके वषर्को तीन पल्ट ितमीहरूले मरेो िन म्त िवशषे चाड आयोजना गन ुर् पछर्। 15 जब ितमीहरूले अखिमरे रोटीको चाड मनाउछँौ

ितमीहरूले मरेा आज्ञाहरू पालन गन ुर् पछर्। त्यस समयमा ितमीहरूले अखिमरे रोटी खानछेौ। यो सात िदनसम्म यस्तै च लरहन्छ। ितमीहरूले यसो
आबीब महीनामा* गनछौ िकनभने त्यही समयमा जब ितमीहरू िम बाट िनस्केर आएका िथयौ। त्यो समयमा ितमीहरूले मरेो िन म्त एउटा भटेी
ल्याउन ु नै पछर्।

16 “जब त्यके वषर् ितमीहरूले लगाएको बालीको थम फलहरू उठाउन ु शरुू गछ ।
“ितमीहरूले अन्न िभ याउने चाढ मनाउन ु पछर् अिन वषर्को अन्तमा जब बालीको अ न्तम फल उठाउछौ त्यस समय छा ोवासको चाड

मनाउन ु पछर्।
17 “यसथर् एक वषर् िभ सबै मािनसहरूले परम भु ितमीहरूका मा लक कहाँ तीन पल्ट आउन पछर्।
18 “जब ितमीले पश ु मारेर त्यसको रगत ब ल चढाउँछौ खमीर िमसाएको रोटी चढाउन ु हुदँनै। अिन त्यो ब ल चढाएको पशकुो मास ु खान्छौ

भने त्यो एकै िदनमा खाई सक्न ु पछर्। अक िदनको िन म्त मास ु नराख।
19 “जब ितमीहरूले पिहलो बाली उठाउँछौ, ितमीहरूले उब्जाउ परम भु आफ्नो परमे रको घरमा ल्याउन ु पछर्।
“ितमीहरूले पाठोको मास ु खान ु हुदँनै जसलाई त्यसकै माउको दधूमा उमा लन्छ।”

* 23:15: “ ” , अ लै मा पन इ ाएलीहरूको पिहलो महीना।
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परमे रले इ ाएललाई आफ्नो जमीन लनमुा सहायता गन ुर् हुन्छ
20 परमे रले भन्नभुयो, “म ित ोअिघ एकजना स्वगर्दतू पठाउँदछुै। त्यस स्वगर्दतूले ितमीहरूलाई मलैे तयार पारेको ठाउँमा पगु्नमा म त

गनछ। 21 त्यस स्वगर्दतूले भनकेो मान र उसलाई प ाऊ। त्यसको िवरोध नगर। त्यस स्वगर्दतूले ितमीहरूले गरेको कुनै कारको भलू काम
क्षमा गन छैन। मरेो श उससगं छ। 22 उसले भनकेो त्यके कुरा पालन गर। मलैे भनकेो त्यके कुरा ितमीले मान्न ु पछर्। यिद ितमीहरूले यी
सबै कुरा मान्यौ भन,े म ितमीहरूका श हुरूको श ु हुनछुे। अिन ितमीहरूको िवरोधमा हुने त्यकेको म िवरोध गनछु।

23 “मरेो स्वगर्दतूले ितमीहरूलाई एमोरीहरू िह ी, प रज्जी, कनानी, िहब्बी र यबसूीहरूको को िवरो मा लएर जानछे अिन म ितनीहरूलाई
परािजत गनछु।

24 “ितनीहरूका दवेताहरूलाई पजूा अथवा ढोग नगर, ितमीहरूले उनीहरूको जीवन शलैी हण नगर। ितमीहरूले ितनीहरूका मिूतर्हरू अिन
अ-पिव खाम्बाहरू चरू पा रदऊे। 25 ितमीहरूले परम भु आफ्नो परमे रको आराधना गन पछर्। यिद ितमीहरूले यसो गरे म शस्त रोटी र
पानीको िन म्त ितमीहरूलाई आशीवार्द िदन्छु। ितमीहरूको सम्पणूर् रोगहरू हटाई िदनछुे। 26 ितमीहरू कसकैो प ीहरू बाँझी अथवा गभर्पात हुने
छैन, अिन म ितमीहरूलाई लामो जीवन िदनछुे।

27 “म ितमीहरूको अिघ मरेो महाश पठाउनछुे अिन सबै रा हरू जहाँ ितमीहरू या ा गनछौ भय स्त हुनछेन ् अिन म ितनीहरूलाई
परास्त पानर्लाई मदत गनछु। 28 म ितमीहरूको अिघ ठूलो सकंट पठाउनछुे र यसले िहव्वी, कनानी र िह ी मािनसहरूलाई ितमीहरूबाट टाढा
भगाउनछे। 29 तर ती मािनसहरूलाई म ित ो भिूम एकै वषर्मा छोडन बाध्य गराउने छैन न त्यो भिूम खाली हुनछे अिन त्यहाँ जगंली जनावरहरू
बढरे ितमीहरूलाई नोक्सानमा पानछन। 30जबसम्म ितमीहरूको जनसखं्या चरू मा मा बढरे यो भिूम भ रदनै म ितनीहरूलाई िबस्तारै िनकाल्नछुे।

31“म ितमीहरूलाई लाल समु दे ख फरात नदीसम्म सबै भिूम िदनछुे। त्यो भिूमको प म सीमाना प लस्ती नदी भमूध्य सागर र पवूर् सीमाना
अरबको मरूभिूमसम्म हुनछे। म ितमीलाई त्यहाँका मािनसहरूलाई परािजत गन अनमुित िदनछुे अिन ितमीहरूले ितनीहरूलाई त्यहाँबाट बलपवूर्क
जान वाध्य गराउनछेौ।

32 “ितमीले ती मािनसहरू अथवा ितनीहरूका दवेी-दवेताहरूिसत कुनै करार गन ुर् हुदँनै। 33 ितनीहरूलाई ित ो भिूममा ब ै नदऊे। यिद
ितमीले ितनीहरूलाई त्यहाँ ब िदयौ भने ितनीहरूले ितमीहरूलाई जालोभारी गरी मरेो िवरोधमा पाप गनर् लगाउने छन। अिन ितमीहरू ितनीहरूका
दवेी-दवेताहरू पजू्न लाग्नछेौ।”

24
परमे र अिन इ ाएल ितनीहरूको करार बनाउनोछन ्

1 परमे रले मोशालाई भन्न ु भयो, “ितमी, हारून, नादाब, अबीहू अिन स री इ ाएलका जना अरू बढूा- धानहरूिसत पवर्तमािथ आउनु
पछर् अिन टाढोबाट मरेो आराधना गन ुर् पछर्। 2 तब मोशा परम भु सामनु्ने आफैं आउनछेन ्तर अन्य मािनसहरू परम भु निजक जाने छैनन ्अिन
रहल मािनसहरूले पवर्तमािथसम्म पिन जान ु हुदँनै।”

3 मोशाले मािनसहरूलाई परम भलुे बताका सबै आदशे र िनदनशहरू बताए। तब मािनसहरू भन,े “परम भलुे भन्न ु भएका सबै आदशे तथा
िनदशहरू हामी पालन गनछौं।”

4 अिन मोशाले परम भकुा सबै आज्ञाहरू लखे।े अक िबहान मोशाले पवर्तको फेदीमा एउटा वदेी बनाए अिन इ ाएलीहरूको बा कुल
समहूहरूलाई ितिनिधत्व गराउन ु बा बटा ढुङ्गाहरू राख।े 5 तब मोशाले केही इ ाएली यवुकहरूलाई ब लहरू चढाउन पठाए। ती मािनसहरूले
परम भलुाई होमब ल र मलेब लको रूपमा गोरूहरू चढाए।

6 मोशाले ब लको आधा रगत जोगाएर कचौरामा राख।े र आधा वदेीमािथ छिकर् ए।
7 मोशाले करारको पसु्तक मािनसहरूका िन म्त पढे अिन मािनसहरूले भन,े “परम भलुे आदशे गन ुर् भएको त्यके चीज हामी गन छौं।”
8 तब मोशाले ब लको गोरूको रगत भएको कचौरा लए अिन मािनसहरूमािथ छक। उनले भन,े “परम भलुे ितमीहरूिसत िवशषे करार गन ुर्

भएकोछ भनी यस रगतले दखेाउछँ। परमे रले बनाउन ु भएका िनयमहरू यस करारको एउटा अशं हो।”
9 तब मोशा, हारून, नादाब, अबीहू र 70 जना इ ाएलका बढूा- धानहरू पवर्तमा चढ।े 10 इ ाएलीहरूले इ ाएलका परमे रलाई केही

चीजमािथ जो आकाश जस्तो स्वच्छ नीलम दे खयो उिभरहन ु भएको दखे।े 11 इ ाएलीहरूको अगवुाहरूले परमे रलाई दखेे तर उहाँले
ितनीहरूलाई ध्वशं पान ुर् भएन। ितनीहरू सबलैे सगंै खाए अिन िपए।

मोशा परमे रको आज्ञा लन जान्छन ्
12 परम भलु,े मोशालाई भन्न ु भयो, “पवर्तमािथ मकहाँ आऊ। मलैे मरेा िशक्षाहरू र िनयमहरू ढुङ्गाको पाटीहरूमा लखेकेो छु। ती पाटीहरू

म ितमीलाई िदनछुे।”
13 यसकारण मोशा र उसका सहायक यहोश ू उठे अिन मोशा परमे रको पवर्तमािथ चढ।े 14 मोशाले बढूा- धानहरूलाई भन,े “हामीहरू

नफकुर् ञ्जले यही पखर्। जब म जान्छु, ितमीहरूबीच कसकैो झगडा भए हारून र हूर कहाँ लान ु पछर्।”
मोशा परमे रिसत भेंट गछर्न ्
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15 तब मोशा पवर्तमािथ गए, र पवर्त बादलले ढाकेको िथयो। 16 परम भकुो मिहमा सीनै पवर्तमा आयो। बादलले छ िदनसम्म पवर्तलाई
ढाक्यो। सातौं िदनमा परम भलुे मोशासगं बादलबाट कुरा गन ुर् भयो। 17 परम भकुो मिहमा इ ाएलीहरूको दिृ मा पवर्तमािथ ज लरहको आगो
झैं कट भयो।

18 तब मोशा अझै धरैे बादलिभ गए। पवर्तमािथ मोशा चालीस िदन र चालीस रात बस।े

25
पिव चीजहरूको िन म्त भटेीहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, 2 “इ ाएलीहरूलाई मरेो िन म्त उपहारहरू ल्याउन ु भन। त्यके मािनसले हृदयबाट िन य गन ुर् पछर् ऊ
मलाई के िदन ु चाहन्छ। मरेो िन म्त उपहारहरू हण गर। 3 ती मािनसहरूबाट ितमीले हण गन ुर् पन उपहारको सचूी यस कार छन ्सनु, चाँदी
अिन काँसा, 4 िनलो, बजैनी अिन रातो सतुीको धागो, मलमलको कपडा, बा ाको भतु्ला। 5 रातो रंगले रंगाएको भडेाको छाला अिन नरम चमर्,
बबलुको काठ। 6 बि को िन म्त तले, अिभषके तलेको िन म्त मसला, अिन सगु न्धत धपूको लािग मसला। 7 अिन एपोद को िन म्त बहमलू्य
र हरू र न्यायको थलैी।”

पिव पाल
8 परमे रले अझ भन्न ु भयो, “मािनसहरूले मरेो िन म्त पिव स्थान बनाउन सक्छन अिन म ितनीहरूमाझ ब सक्छु। 9 त्यो पिव पाल र

त्यस िभ का त्यके चीज कस्तो दे खन ु पछर् म ितमीलाई बताउछुँ। त्यके चीज मलैे ितमीलाई दखेाए जस्तै बनाऊ।

करारको सन्दकू
10 “बबलु काठको एउटा सन्दकू बनाऊ। यो पिव सन्दकू दइु हात आधा लामो अिन एक हात आधा चौंडाइ र एक हात आधा उचाइँको

हुनपुछर्। 11 यो सन्दकूको िभ अिन बािहर श ु सनुले मोहोन ुर् पछर्। सन्दकूको बािहर व रप र सनुको घरेा बनाउन ु पछर्। 12 सनुको चारवटा
मनु् ीहरू बनाऊ अिन सन्दकूको त्यके सरुमा दइु दइुवटा मनु् ीहरू लगाइदऊे। 13 बबलु काठको डण्डाहरू बनाऊ अिन ितनीहरूलाई सनुले
मोहोरी दऊे। 14सन्दकूको दवुिैतरको मनु् ीहरूमा डण्डा हाल अिन ियनको सहायताले त्यसलाई बोक। 15 ती मनु् ीहरूबाट डण्डा बािहर निनकाल
ती डण्डाहरूलाई मनु् ीमा नै रहन दऊे।

16 “मलैे िददं ै गरेको करार त्यस सन्दकूिभ राख। 17 त्यसपिछ दइु हात आधा लामो अिन एक हात आधा चौढाईको श ु सनुको एउटा
ढकनी बनाऊ। 18 “अिन मातलले िपटेर सनुलाई दइुवटा करूब दतूहरू बनाऊ। अिन दवुलैाई ढकनीकोमािथ छेउ छेउमा लगाई दऊे। 19 एउटा
करूब एक छेउमा अिन अक लाई अक छेउमा राख। अिन ढकनी र दतूहरू यस्तो यस कारले जोडन ु पछर् ितनीहरू एउटै टु ाले बिनएको
जस्तो होस।् 20 करूब दतूहरू एक अकार्प फिकर् एको हुनपुछर् अिन ितनीहरूका पखटेाहरू ढकनीमािथ फै लएको हुनपुछर्।

21 “म ितमीलाई करार प िदन्छु र त्यो ितमीले सन्दकू िभ ढकनी लगाएर रा ु पछर्। 22 जब म ितमीलाई भटेछु, करारको सन्दकूमािथ
रा खएको करूब स्वगर्दतू बीचबाट ितमीिसत कुरा गनछु। त्यही स्थानबाट इ ाएली मािनसहरूलाई म आफ्नो आज्ञाहरू िदनछुे।

टेबल
23 “दइु हात आधा लमाई, एक हात आधा चौढाइ, र एक हात आधा उचाइ भएको एउटा बबलु काठको टेबल बनाऊ। 24 टेबललाई श ु

सनुले मोहोर अिन चारैितर सनुको िबट लगाएर ससु ज्जत गर। 25 तब चार औलो फरािकलो घरेा बनाऊ र त्यसको व रप र सनुको घरेा लगाऊ।
26 त्यसपिछ चारवटा सनुको कुण्डलहरू बनाएर टेबलको खु ा भएका चार कुनामा राख। 27 टेबलको चारै ितर घरेामा मनु् ीहरू लगाऊ। मनु् ीमा
डण्डाहरू लगाऊ अिन यसलाई टेबल बोक्न योग गर। 28डण्डाहरू बनाउन बबलुको काठ योग गर अिन त्यसलाई सनुले मोहोर। ती डण्डाहरू
टेबल बोक्नमा योग गर। 29 शु सनुको थाल, धपुौरो, गा ो तथा भाँडाहरू बनाऊ। गा ो र भाँडाहरू पये ब लहरू चढाउँदा खन्याउन योग
ग रनछे। 30 टेबलमािथ मलाई िवशषे रोटी चढाऊ त्यो रोटी सधं ै त्यहाँ मरेोअिघ हुन ु पछर्।

सामदान
31 “त्यसपिछ ितमीले एउटा सामदान बनाउन ु पछर्। सामदानको डण्डा र आधार अकबरी सनुकै बनाउन ु पछर्। श ु सनुको फूल, फूलका

कोिपलाहरू, र प हरू बनाऊ र यी सबलैाई एकै ठाउँमा जोड।
32 “त्यस सामदानका छःवटा हाँगाहरू हुनपुछर् एक प तीनवटा अक प तीनवटा। 33 त्यके हाँगामा तीनवटा फूलहरू हुन ु पछर्। यी

फूलहरू, प तथा कोिपलाहरू बदामको फूल जस्तै बनाऊ। 34 सामदानमािथ अझ चारवटा फूलका प ीहरू बनाऊ। यी फूलहरूका कोिपला
र प हरू पिन बदामका फूल जस्तै हुन ु पछर्। 35 सामदानमािथ हाँगाहरूको तीन एकको जोडीमा, यी बीचमा यी फूलहरू एक-एकवटा लगाऊ।
36कोिपलाका, प हरू अिन सम्पणूर् सामदान श ु सनुले बिनएको हुनपुछर्। ियनीहरू सबै एउटा सनुको टु ाबाट मात लले िपटेर बनाएको हुनपुछर्।
37 तब सामदानमािथ रा े सातबटा िदयाहरू बनाऊ अिन ियनले अिघल्लो भागको क्षे मा ज्योित िदऊन।् 38 िचम्टा र तावाहरू शु सनुको बनाउन ु
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पछर्। 39 एक तोडा* शु सनु चलाएर सामदान अिन यसमा चलाउनको िन म्त अरू सहयोगी चीजहरू बनाउन ु पछर्। 40 चीजहरू मलैे ितमीलाई
पवर्तमािथ दखेाएको नमनूा जस्तै हुन ु पछर्।

26
पिव पाल

1 “दशवटा पदार्ले पिव पाल बनाउन ु पछर्। यी पदार्हरू सतुी-कपडा, िनलो, बजैनी अिन रातो रेशमको लगुाले बिनएको हुनपुछर् अिन करूब
स्वगर्दतूहरूको आकृित पदार्हरूमा बनाउन ु पछर्। 2 हरेक पदार् अठाईस हात लामो हुन पछर्। चार हात चौडाइको हुनपुछर् अिन सबै पदार्को नाप
बराबरी हुनपुछर्। 3 पाँचवटा पदार्हरूको एउटा समहू अिन अक पाँचवटा पदार्हरूको अक एउटा समहू बनाऊ। 4 पिहला समहू पदार्को िकनारमा
िनलो लगुाको एउटा सकुार्उनी बनाऊ। दो ो समहू पदार्को िकनारमा पिन ितमीले त्यसै गर। 5 हरेक पदार्को हरेक िकनारमा पचासवटा सकुार्उनीहरू
बनाऊ। 6 त्यसपिछ ती पदार्हरूसगंै जोडनका लािग पाँचासवटा सनुको मनु् ीहरू बनाऊ। दइुवटा समहूको पदार्लाईसगंै जोडरे एउटा पिव पाल
बनाऊ।

7 “तब अक पाल पिव मण्डप ढाक्नका िन म्त बनाऊ। त्यो पाल बा ाका भतु्लाले बनुरे बनाऊ। पाल एघारवटा पदार्हरू गाँसरे बनाऊ।
8 यी त्यके पदार्हरू टु ाका नाप तीस हात लमाइ र चार हात चौडाइ गरी सबै बराबर हुनपुछर्। 9 पिहले पाँचवटा टु ा जोडरे एक भाग अिन
अरू छःवटा टु ाहरू जोडरे अक भाग तयार पार। छःवटा पदार्लाई पालिभ वशे ारमािथ प ाएर राख। 10 एक भागको आ खरी िकनारमा
पचासवटा सकुार्उनी बनाऊ र अक भागमा पिन त्यसरी नै पचासवटा सकुार्उनी बनाऊ। यी सकुार्उनीहरूले भाग भाग पदार्हरूलाई एउटै पाल
बनाउछँन।् 11 काँसाका पचासवटा मनु् ीहरू बनाऊ अिन दइु समहू पदार्हरू एउटा एकलो पाललाई जोडनको िन म्त योग गर। 12 यो पाल
पिहले बनाइएको पिव पाल भन्दा बढी लामो हुन्छ। यसरी यस पालको पदार्को आधा भागको िकनारा पिव पालको पछाडी झु ण्डनछे। 13 यो
पालको पदार् पिव पालको व रप र अ न्तम िकनारमा पिन एक हात झु ण्डएर रहनछे। यसकारण यस पालले पिव पाललाई पणूर् रूपले ढाक्नछे।
14 बािहरबाट ढाक्नलाई अरू दइुवटा पदार् बनाऊ। दइुवटा पदार्मा एउटा चाँिह भडेाको छालालाई रातो रंग लगाएर बनाऊ र अक चाँिह नरम
छालाको बनाऊ।

15“पिव पाल स्थापना गनर्को िन म्त लामो बबलुको काठको फल्याकहरू योग गर। 16अवश्यै फल्याकहरू दश हात लामा अिन एक हात
आधा चौडा हुनै पछर्। 17 एका अक लाई समान्तर गनर्को िन म्त त्यके र जोडी फल्याकहरूलाई एकै साथ जोडनको िन म्त चकुुलहरू योग
गर। 18 पिव पालको दिक्षण प जोडन बीसवटा फल्याकहरू बनाऊ, 19 अिन यी फल्याकलाई सीधा गनर्को िन म्त चालीसवटा चाँदीका
आधारहरू बनाऊ। त्यके फल्याकको एउटा आधारमा लगाऊ, दइुवटा आधारहरू एउटा फल्याकमा लगाऊ। 20 पिव पालको उ री भागमा
अझ बीसवटा फल्याकहरू बनाऊ। 21 अिन यस फल्याकहरूलाई िसधा बनाउन चालीसवटा चादीको आधारहरू त्यके फल्याकको िन म्त
दइु दइुवटा बनाऊ। 22 अझ छवटा फल्याकहरू बनाऊ। 23 पिव पालको पिछल्लो भागको कुनामा दइुवटा फल्याकहरू बनाऊ। 24 कुनाको
फल्याकहरू फेदसम्म फै लएको हुनपुछर्। टुप्पाको मनु् ीहरूमा फल्याकहरूसगंै जोिडएको हुनपुछर् अिन त्यस्तै कारले फेदको कुनाहरूको िन म्त
गन ुर् पछर्। 25 त्यहाँ प मी िकनारका िन म्त आठवटा फल्याकहरू हुनपुछर् अिन त्यकेलाई दइुवटा गरी जम्मा सो वटा चाँदीका आधारहरूको
आवश्यकता पनछन।्

26“पिव पालमािथ प को पाँचवटा फल्याकको िकनार बनाउनमा बबलु काठ योग गर। 27 पिव पालको अक िकनारको फल्याकमािथ
पाँचवटा डण्डाहरू बनाउन ु पछर्। अिन पिव पालको प मी िकनार फल्याकमािथ पाँचवटा डण्डाहरू बनाउन ु पछर्। 28 माझको डण्डा हरेक
फल्याकको मध्य भागबाट एक छेऊ दे ख अक छेऊसम्म पगुकेो हुनपुछर्।

29 “फल्याकहरू र डण्डाहरू सनुले मोहोरी दऊे अिन सनुको मनु् ीहरू बनाऊ। 30 मलैे ितमीलाई पवर्तमा दखेाए बमोिजम नै पिव पाल
बनाऊ।

पिव पालको िभ ी भाग
31 “िनलो, बजैनी र राता धागाले बटारेको सतुी कपडाका पदार्हरू बनाऊ। यसलाई करूब स्वर्गदतूका नक्साहरूले ससु ज्जत पार। 32 बबलु

काठको चारवटा खम्बाहरू बनाऊ अिन ती खम्बाहरूलाई सनुले मोहोर। त्यके खम्बाको िन म्त सनुको अकुंशहेरू बनाऊ अिन सीधा पानर्का
िन म्त चाँदीको आधारहरू बनाऊ। त्यसपिछ ती सनुका अकुंसमेा पदार् झणु्डाई दऊे। 33 करारको सन्दकूलाई पदार्को पछाडी राख। यस पदार्ले
पिव स्थानलाई महापिव स्थानबाट छु ाउछँ। 34 महापिव स्थानिभ करारको सन्दकूमािथ ढकनी लगाऊ।

35 “पदार्को बािहर प ितमीले बनाएको िवशषे टेबल राख। यो टेबल पिव पालको उ रप हुनपुछर्। पिव पालको दिक्षणप सामदान
यो टेिबलको सोझोमा हुनगे र राखी दऊे।

पिव पालको ढोका
36“िनलो, बजैनी र रातो सतुीको धागो बाटेर एउटा पदार् बनाएर पिव पालको वशे ार पदार् बनाऊ। 37यस पदार्मा सनुले बिनएको अकुंसहेरू

लगाऊ। अिन बबलुको काठको पाँचवटा खम्बाहरू सनुले बरेेर बनाऊ। यी पाँचवटा खम्बाको िन म्त काँसाका आधारहरू बनाऊ।
* 25:39: “75 पौंड” वा “34.5 िकलो ाम।”
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27
होमब लहरूको िन म्त वदेी

1 “बबलु काठको एउटा वदेी बनाऊ। त्यो वदेी पाँच हात लामो तथा पाँच हात चौडा र तीन हात उचाइ वगर् आकारमा बिनन ु पछर्। 2 त्यस
वदेीको चारैवटा कुनामा एक एकवटा सींग बनाऊ र त्यके सींगगलाई यस्तो कारले जोड िक सबै एउटै टु ाले बिनएको दे खयोस।् तब
वदेीलाई काँसाले मोहोरी दऊे।

3 “वदेी सफा गनर् चािहने साम ीहरू करूवा, मास ु उठाउने काँटाहरू, तावाहरू को े भाँडाहरू यी सबै काँसाको बनाउन ु पछर्। 4 वदेीको िन म्त
एउटा काँसाको जाली जस्तै कोरेसो बनाऊ। त्यस कोरेसोको चारै कुनामा काँसाको चारवटा कुण्डलहरू लगाई दऊे। 5 त्यो कोरेसो चाँिह वदेीको
तहको मिुन टिँसएको हुनपुछर्। अिन वदेीको तल आधा भागसम्म फै लएको हुनपुछर्।

6“वदेीको िन म्त डण्डाहरू बबलु काठको बनाऊ र त्यसलाई काँसाले मोहोर। 7वदेीमा भएका कुण्डलहरूमा दइुितरबाट यी डण्डाहरू पसाउनँ ु
र वदेी बोक्न ु पदार्मा यी डण्डाहरू योग गन ुर् पछर्। 8 वदेी बनाउदँा एउटा खाली सन्दकू जस्तो फल्याकबाट बनाउन ु पछर्। त्यो मलैे ितमीलाई
पवर्तमा दखेाए जस्तै हुनपुछर्।

पिव पाल व रप रको आगँन
9 “पिव पालको आगँन हुनपछर्। एक सय हात लामो एउटा पदार् लगाएर आगँन बनाऊ यो दिक्षण भागमा हुनपुछर्। त्यो पदार् रा ोसगं बनुकेो

सतुीको लगुाले बनाउन ु पछर्। 10 र बीसवटा खम्बाहरू बनाऊ अिन ती बीसवटा खम्बाहरूको लािग बीसवटा काँसले बिनएका आधारहरू योग
गर। डण्डाहरूको िन म्त अकुंसे र बन्धनहरू चाँदीको बनाउन ु पछर्। 11 उ र ितर पिन एक सय हात लामो पदार् अिन त्यो पदार्को िन म्त पिन
बीसवटा खम्बाहरूसगं बीसवटा काँसाको आधारहरू हुनपुछर्। ितनीहरूको िन म्त अकुंशे र बन्धन चाँदीको बनाउन ु पछर्।

12“पिव पालको प म ितरको आगँनमा पचास हात लामो पदार् होस। त्यस पदार्को िन म्त दशवटा डण्डाहरू र दशवैटा आधारहरू लगाऊ।
13 पिव पालको पवूर्प आगँनमा पिन पचास हात लामो पदार् लगाऊ। 14 एकाप पन् हात लामो पदार् हुनपुछर् अिन त्यसमा तीनवटा खम्बा
र तीनवैटा आधारहरू हुनपुछर्। 15 यसको अक प पिन पन् हात लामो पदार्, तीनवटा डण्डा र तीनवैटा आधारहरू हुनपुछर्।

16 “आगँनको वशे ार ढाक्नको िन म्त बीस हात लामो िनलो, बजैनी र रातो धागोले मिसनो बनुकेो सतुी कपडाको पदार् लगाऊ। पदार्मा
बलेब ु ा काढरे नक्सा बनाउन ु पछर्। त्यस पदार्को िन म्त चारवटा डण्डाहरू र चारवटा आधारहरू लगाउन ु पछर्। 17आगँनका चारैितरका पदार्हरूको
अकुंसे र त्यसलाई अ ाउने सबै खम्बाका आधार पीतलले मोहरेको हुनपुछर्। 18 आगँन एक सय हात लामो अिन पचास हात चौडा हुनपुछर्।
आगँन व रप रको पदार्को उचाइ चाँिह पाँच हात हुनपुछर्। पदार् मिसनो सतुी कपडाको हुनपुछर्। डण्डा तथा खम्बाको िन म्त लगाइने आधार
काँसाको हुनपुछर्। 19 पिव पालमा योग ग रने सबै आगँन व रप रका वस्तहुरू अिन पालका चकुुलहरू अिन आगँन काँसाको हुनपुछर्।

िदयोको िन म्त तले
20“भ ाक्षको श ु तले ल्याई िनरन्तर िदयाहरू बाल्न इ ाएलीहरूलाई आदशे दऊे। 21 हारून र उसका छोराहरूले िदयोहरूको ध्यान रा छेन।्

ितनीहरू भटे हुने पालको थम कक्षामा जानछेन अ्िन यो कक्षा पदार्को पछाडी बािहर जसले दइुटा कोठाहरूलाई छु ाउँछ। ितनीहरूले परम भकुो
सम्मखु िदयोहरू िनरन्तर बाली रा कालािग त्यके साँझ िवहान हरेचाह गनछन।् इ ाएली मािनसहरू तथा ितनीहरूका सन्तानहरूले यो िनयमका
सदा-सवर्दा पालन गन ुर् पछर्।”

28
पजूाहारीहरूको िन म्त पोशाक

1 परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “ित ो दाज्य ू हारून, उसका छोराहरू नादाब, अबीहू, एलाजार अिन ईतामारलाई इ ाएली मािनसहरूलाई
छोडरे ितमी कहाँ आउन ु भन। यी मािनसहरू पजूाहारी भएर मरेो सवेा गनछन।्

2 “ित ो दाज्य ू हारूनको िन म्त िवशषे पोशाक बनाऊ। यी पोशाकहरूले उसलाई सम्मान र आदर िदनछेन।् 3 इ ाएली मािनसहरूमा यस
कारको पोशाक बनाउन िनपणुर् मािनसहरू छन।् मलैे ती मािनसहरूलाई िवशषे ज्ञान िदएकोछु। हारूनको िन म्त ती मािनसहरूलाई पोशाक बनाउन ु

भन। ती पोशाकहरूले उसलाई पजूाहारी जस्तै सजाउछँ। 4 ती मािनसहरूले पोशाक छालाको थलैो एपोद एउटा डोरी, झालर लगाएको डोरी,
एउटा फेटा अिन एउटा पटेी बनाउन ु पछर्। ती मािनसहरूले यो पिव पोशाकहरू हारून र उसका छोराहरूका िन म्त बनाउन ु पछर्। तब हारून अिन
उसका छोराहरू अिधकृत पजूाहारी हुन्छन।् 5 ती मािनसहरूलाई भन यी पोशाकहरू बनाउदँा सनुको धागो, िमहीन व र िनलो, बजैनी अिन रातो
धागो योग गरून।्

एपोद र पटेी
6 “एपोद बनाउदँा ती मािनसहरूले िमहीन व , िनलो, बजैनी अिन रातो धागो र सनुको धागो योग गरून।् यो कायर् अत्यन्तै िशपाल ु

मािनसहरूले गन ुर् पछर्। 7 यी दवुै टु ाले काँध े बन्धन हुनपुछर्, एउटाले अक को छेउ जोिडएको हुनपुछर्।
8 “यी मािनसहरूले एपोदको िन म्त पटेी पिन अत्यन्तै सावधानीिसत बनाउन ु पछर्। पटेी पिन ितनीहरूले एपोद बनाउदँा जस्तै सनुको धागो,

मिसनो गरी बाटेको सतुी कपडा, िनलो, बजैनी अिन रातो धागोहरूले बनाउन ु पछर्।
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9 “गोमदे पत्थरहरू लऊे र याकूबका बा जना छोराहरूको नाउँ लखे त्यके पत्थरमा छ जनाको नाउँ लखे। 10 ितनीहरूको नाउहँरू जन्म
म अनसुार सिूचत गर। 11 इ ाएलीका नाउहँरू र हरूमा खोप। यी कामहरू यस्तै कारले गन ुर् पछर् जसरी िशल्पकारहरूले मोहोरमा नाउँ अिन

नक्शा खोप्ने गछर्न।् यसकारण खोिपएका र हरू सनुको पातामा ठोिकएको हुनपुछर्। 12 तब यी खोिपएको र हरू एपोदको काँधहरूमािथ लगाई
दऊे। जब हारून परम भकुो सामनुे उिभन्छ, उसले एपोद जहाँ याकूबका छोराहरूले नाउँ खोपरे जोडकेो र हरू छन ्काँधहरूमािथ लगाउछँ।
यी र हरूले परम भलुाई इ ाएलीहरूको िवषयमा सम्झना गराउँछ। 13 सनुका दइुवटा आकारहरू बनाऊ अिन 14 शु सनुका धागोहरू बाटेर
दइुवटा साङ्गली बनाऊ र दईू समहूलाई जोडी दऊे।

न्यायको थलैी
15“ धान पजूाहारीका िन म्त एपोद बनाउने िनपणु िशल्पकारहरूले न्यायको थलैी बनाउन ु पछर्। यस्तो थलैी बनाउदँा पिन ती िशल्पकारहरूले

सनुको धागो, मिसनो गरी बाटेको सतुी कपडा अिन िनलो, बजैनी र राता धागाहरू योग गन ुर् पछर्। 16 न्यायको थलैी दोबारेको चारपाटे हुनपुछर्।
त्यो थलैी एक िब ा लामो र एक िब ा चौडाइको हुनपुछर्। 17 न्यायको थलैीमा यी र हरू चार लहरमा जोड। पिहलो लहरमा सािडयस, पषु्पराज,
र पन्ना, 18 दो ो लहरमा िफरोजा, नीलम र लालहीराको, 19 ते ो लहरमा नीलमिण, हािकक र कटेला र 20 चौथो लहरमा पीतमिण, आिनक्स
अिन स्फा रक हुन ु पछर्। र हरू सनुको घरेामा रा पुछर्। 21 त्यके र मा इ ाएलको बा वशंहरूमध्ये एक-एकको नाउँ खोिपएको हुनपुछर्।
खोप्ने काम िनपणुतासगं ग रएको हुन ु पछर्।

22 “न्याय थलैीको िन म्त श ु सनुको साङ्गली बनाऊ। यी साङ्गलीहरू डोरी जस्तै बटा रएको हुनपुछर्। 23 सनुका दइुवटा मनु् ीहरू बनाऊ
र ितनीहरूलाई दइुवटा न्याय थलैीको छेऊमा जोडी दऊे। 24 दइुवटा सनुको डोरीहरू दइुवटा मनु् ीहरू न्यायको थलैीमािथ छेउमा जोडी दऊे।
25 दवुै साङ्गलाहरू िमलाएर एपोदको कुममािथ चौखटमा साङ्गलाको अक अन्त बाँध। यसले न्यायको थलैीलाई एपोदको अिघ थाम्छ।
26 अझै दइुवटा सनुको मनु् ीहरू बनाऊ अिन ितनलाई न्यायको थलैीको अक दइु कुनामा रा खदऊे। यो एपोदको छेऊमा न्यायको थलैीको
िभ ी भागमा हुनछे। 27 अझै दइुवटा सनुको कुण्डलहरू बनाएर एपोदको अघाडीप को भागमा काँधको मिुन राख। एपोदको पटेीमािथ सनुका
मनु् ीहरू लगाऊ। 28 न्यायको थलैी कुण्डल र एपोदको कुण्डल बाँध्न िनलो डोरीको योग गर। यसरी न्यायको थलैी पटेी निजक रहन्छ र
एपोदिसत बाँध।

29 “हारून जब पिव स्थानमा जान्छन ्उनले आफ्नो छातीमा त्यो न्यायको थलैी लगाएको हुनपुछर्। यसरी इ ाएलाका बा जना छोराहरूको
नाउँ हारूनको छातीमािथ परम भकुो सम्झनामा सदा-सवर्दा रहनछे। 30 ऊरीम र तमु्मीम सधँ ै त्यो न्यायको थलैीमा रा खएको हुनपुछर्। हारून
जब परम भकुो सामनु्ने जान्छन उनको छातीमािथ ती रा पुछर्। यसकारण हारून जब परम भु अघाडी हुन्छन ् इ ाएली मािनसहरूलाई न्याय
गराइने साधनहरू सबै आफूिसत रा खएको हुन्छ।

पजूाहारीको िन म्त अन्य पोशाक
31 “एपोदको िन म्त िनलो रंगको लबदेा ितमीले बनाऊ। 32 िशरको लािग बीचमा प्वाल बनाऊ अिन प्वालको िकनारमा कोटको कलर

च्याितनबुाट बचाउनलुाई बनुे झैं िसलाऊ। 33 पोशाकको फेरो व रव र िनलो, बजैनी अिन रातो धागोले दारीमहरू बनाऊ र ितनलाई झणु्डाऊ।
34 सनुको घण्टीहरू दारीमहरू बीच-बीचमा पोशाकको व रप र झणु्डाऊ। यसरी पोशाकको िकनारमा दारीमहरू अिन एक पिछ अक गद
घण्टीहरू झणु्डाऊ। 35 हारून जब पजूाहारी भई सवेा गछर्न ् ितनले यो लवदेा लगाएर गछर्न।् हारून जब पिव स्थानिभ जान्छन ्र त्यहाँबाट
िनस्कन्छन घणटीहरू बज्नछेन ्अिन यसरी हारून मन छैनन।्

36 “मािनसहरूले मोहर बनाए झैं श ु सनुको पाता बनाऊ अिन त्यसमा यी शब्दहरू खोप परम भकुो िन म्त पिव । 37 यो फेटामो िनलो
धागो बाँिधदऊे। यो सनुको पाता फेटामा अिघ ल्तर हुनपुछर्। 38 हारूनले आफ्नो िशरमािथ त्यो लगाउनछेन ्अिन यसरी इ ाएली मािनसहरूले
परम भलुाई चढाएको पिव उपहारको िजम्मावार हुनछेन।् यसकारण हारूनले त्यो सनुको पाता सधैं आफ्नो िशरमा रा छेन ् जसले गदार्
मािनसहरूले चढाएका सबै उपहारहरू हण परम भलुे गन ुर् हुनछे।

39“सतेो लबदेा बनाउनलाई मिसनो सतुी कपडा योग गर। फेटा बनाउन िमहीन लगुा योग गर। पटेीमा ब ु ाहरू िसलाएर बनाऊ। 40हारूनका
छोराहरूको िन म्त पिन लबदेा पटुका र फेटाहरू बनाऊ। यी व हरूले ितनीहरूलाई सम्मान अिन गौरव दान गनछन।् 41 हारून र ितनका
छोराहरूले ती पोशाकहरू लगाएपिछ ितनीहरूलाई तलेले अिभषके ग रदऊे। यसरी ितनीहरू िनय ु हुनछेन ् अिन पिव भएर मरेो िन म्त
पजूाहारीहरू झैं सवेा गनछन।्

42 “पोशाकहरूको लािग सतुी लगुा योग गर। त्यो पोशाक ितनीहरूले कमरदे ख ित ासम्म लगाउनँ ु पछर्। 43 हारून र ितनका छोराहरू जित
बलेा भटे हुने पालिभ पस्छन ् ितनीहरूले त्यो लगुा लाउन ु पछर्। पजूाहारी भई काम गनर् जनु बलेामा पिन ितनीहरू पिव स्थानको वदेी निजक
जान्छन ् ितनीहरूले त्यो पोशाक लगाएको हुनपुछर्। यिद ितनीहरूले ती व हरू धारण नगरी त्यसरी िभ पसे दोषी भई मन छन।् यी सब हारून
अिन ितनका भावी सन्तानको िन म्त सदा-सवर्दाका लािग पालन ग रन ु पन िनयम हुनछेन।”

29
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1 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “हारून र ितनका छोराहरूले आफू पजूाहारी भई िवशषे रूपमा मरेो सवेा कसरी गन ुर् पछर् भनी
ितमीले दखेाउनको िन म्त के गन ुर् पछर् म ितमीलाई अब भन्नछुे। ितमीले िनष्खोट एउटा बाछा र दइुवटा भडेाको पाठाहरू जोगाड गर। 2 त्यसपिछ
खमीर िबनाको गहुकँो िमहीन िपठो जोगाड गरी रोटी बनाउन ु त्यसमा भ ाक्षको तले िमसाऊ। अिन त्यस िपठोको पात्लो रोटी बनाएर त्यसमािथ
तले छकर् । 3 रोटीहरू डालोमा हाल र यो हारून अिन उसको छोराहरूकहाँ साँढे अिन पाठाहरूसगंै ल्याऊ।

4 “त्यसपिछ हारून र ितनका छोराहरूलाई भटेहुने पालको वशे ार अिघ ल्याएर नहुाउन लगाऊ। 5 हारूनलाई सतेो पोशाक एपोद अिन
िनलो पोशाक लगाइदऊे। उसलाई न्यायको थलैी अिन एपोद लगाउन लगाऊ। त्यसपिछ त्यो सनु्दर पटेी ितनलाई लगाइदऊे। 6 उसको टाउकोमा
फेटा लगाइदऊे अिन पिव मकुुट फेटामािथ रा ख दऊे। 7 हारूनको िशरमा अिभषके गन तले छिकर् दऊे।

8 “त्यसपिछ हारूनका छोराहरूलाई त्यस स्थानमा ल्याऊ। बनुकेो सतेो लबदेा ितनीहरूलाई लगाई दऊे। 9 त्यसपिछ ितनीहरूको कम्मरमा
पटुका बाँिधदऊे। ितनीहरूलाई फेटा किस दऊे। तब ितनीहरू पजूाहारी बिनन्छन ्र आराधना गनर् शरुू गछर्न ्अिन त्यही िनयम अनसुार जनु िनयम
सदा-सवर्दाको िन म्त च लरहन्छ। ितनीहरू पजूाहारी रहन्छन।् यही तरीकाले हारून अिन ितनका छोराहरूलाई ितमीले पजूाहारी बनाउने छौ।

10 “त्यसपिछ भटे हुने पालको वशे ारमा बाछोलाई ल्याऊ अिन हारून र उसका छोराहरूले बाछोको िशरमािथ ितनीहरूको हात राखनू।
11 तब बाछोलाई परम भकुो सामनु्ने भटे हुने पालको वशे ारमा मार। 12 बाछाको केही रगत ित ो औलामा लजैाऊ अिन यसलाई वदेीको
सींङहरूमािथ राख। बाँकी रहकेो जम्मै रगत वदेीको फेदमा खन्याइदऊे। 13 बाछाको आन् ा भडँी छोिपएको बोसो कलजेोको भाग बोसो, दइुवटा
िमग लाहरू अिन त्यो िमग लाहरूमािथ भएका बोसो सबै उठाऊ अिन वदेीमा जलाई दऊे। 14 बाछोको मास,ु छाला अिन भडुी ल्याऊ अिन
त्यसलाई छाउनी बािहर जलाई दऊे। यो पाप ब ल हो।

15 “त्यसपिछ हारून अिन उसको छोराहरूलाई भडेाहरूमध्ये एउटाको िशरमािथ हातहरू रा ु भन। 16 त्यसपिछ त्यो भडेा मारेर त्यसको
रगत जम्मा गर। रगतलाई वदेीको व रप र छिकर् दऊे। 17 तब भडेालाई टु ा-टु ा बनाएर सम्पणूर् रूपले धोऊ अिन खु ाहरू पिन धोऊ र यी
सबै भडेाको चीजहरू यसको िशरिसतै राख। 18 तब सम्पणूर् भडेालाई वदेीमा जलाई दऊे। यसको सगुन्धले परम भलुाई सन्न तलु्याउछँ। अिन
त्यस्तो होम ब ल जनु हो आगो ारा चढाईन्छ।

19 “हारून र ितनका छोराहरूलाई अक पाठोको िशरमािथ हात रा ु भन। 20 त्यस भडेालाई मार र त्यसको केही रगत ल्याऊ। हारून र
ितनका छोराहरूको दािहने कानको लोतीमा त्यो रगत लगाइदऊे। अिन केही रगत ितनीहरूको दािहने हातको बढूी औंलाहरूमा लगाइदऊे। र
दािहने ख ु ाको बढूी औंलामािथ केही रगत राख। त्यसपिछ रगतलाई वदेीको व रप र छकर् । 21 त्यसपिछ वदेीबाट केही रगत िझकेर अिभषके
गन तलेिसत िमलाऊ र हारून र ितनका छोराहरूमािथ छिकर् दऊे। ितनीहरूका पोशाकहरूमािथ पिन छिकर् दऊे। यसले हारून र ितनका छोराहरूले
मरेो िवशषे रूपले सवेा गनछन ्भन्ने बझुाउँछ। अिन यसले ितनीहरूको लगुाहरू पिन िवशषे समयमा मा योग ग रन्छ भनी दशार्उछँ।

22 “त्यसपिछ भडेाबाट बोसो िझक। पचु्छरको बोसो िनकाल आन् ा भुडँी छोप्ने बोसो अिन िभ ी कलजेो अिन दवुै िमग ला अिन
ितनीहरूमािथको बोसो र दािहने ख ु ा िनकाल। 23 त्यसपिछ एउटा टु ा रोटी, एउटा केकको रोटी, तलेमा पकाएको फूलौरो र डालोबाट
अखिमरो नभएको पातलो रोटी िनकाल जनु चाँिह परम भकुो अिघ छ। 24 ती चीजहरू हारून अिन उनको छोराहरूलाई दऊे। ितनीहरूले
यी चीजहरू ितनीहरूको हत्केलामा राखनू अिन ितनीहरूलाई परम भकुो सामनु्ने उठाउन। 25 त्यसपिछ हारून र ितनका छोराहरूबाट यी सब
चीजहरू लऊे र वदेीमा पाठोिसतै राख। अिन वदेीमा त्यके चीज जलावोस।् यो आगो ारा चढाइएको होमब ल हो। यसको सगुन्धले परम भलुाई
सन्त ु तलु्याउछँ।

26 “त्यसपिछ त्यो पाठोबाट ाकुला िझक। (यो त्यही पाठो हो जनु हारूनलाई धान पजूाहारी बनाउनँे उत्सवमा उपयोग ग रनछे।) पाठोको
ाकुलो परम भु सम्मखु िवशषे भटेी स्वरूप समाती राख। पशकुो त्यो भाग ित ो हुन्छ। 27 तब पाठोको त्यो ाकुला र खु ा समात जनु हारूनलाई
धान पजूाहारी बनाउदँा उपयोग ग रएको िथयो। त्यस भागहरूलाई पिव बनाऊ र ितनीहरू हारून अिन उसको छोराहरूलाई दऊे। 28 इ ाएली

मािनसहरूले यी अशंहरू हारून र ितनका छोराहरूलाई सधैं िदनछेन।् जिहले पिन इ ाएलीहरूले परम भलुाई चढाएको मलेब लहरू चढाउँछन ्
ती ब लका भागहरू पजूाहारीहरूलाई िदनछेन।्

29 “हारूनको िन म्त बनाएको िवशषे पोशाकहरू उसका सन्तानहरूलाई िदइन्छ जब ितनीहरूलाई पजूाहारी अिभषके ग रन्छन।् 30 हारून
पिछ ितनको छोरो धान पजूाहारी हुनछे। हारूनको त्यस छोराले ती पोशाकहरू सात िदनसम्म लगाउनछे जब त्यो पिव स्थानमा सवेाको िन म्त
भटे हुने पालमा आउनछे।

31 “हारूनलाई धान पजूाहारी बनाउदँा उपयोग ग रएको भडेाको मास ु पकाऊ। त्यो मास ु पिव स्थानमा पकाऊ। 32 त्यसपिछ हारून र
ितनका छोराहरू भटे हुने पालको ढोका अिघ बसरे त्यो मास ु र डालोमा भएको रोटी पिन खाने छन।् 33यी चीज ितनीहरू पजूाहारी हुदँा ितनीहरूको
ाय तका िन म्त चढाइएका हुन ्अब ितनीहरूले ती उपहारहरू खान ु पछर्। अन्य मािनसहरूले यी उपहारहरू खान ु हुदँनै िकनभने यी चीजहरू

पिव हुन।् 34 यिद हारूनलाई पजूाहारीको रूपमा अिभषके गदार् ब ल चढाएका रोटी अथवा मास ु िबहानसम्म रहे त्यो जलाउन ु पछर्। अक िदन
ितमीहरूले त्यो रोटी अथवा मास ु खान ु हुदनै िकनभने ितनीहरू पिव छन।्

35 “ितमीहरूले यी सबै चीजहरू हारून र उसका छोराहरूको िन म्त मलैे ितमीहरूलाई आदशे गरे जस्तै गन ुर् पछर्। ितनीहरूका पजूाहारी
िनय ु ी को उत्सव लगातार सात िदनसम्म चल्न ु पछर्। 36 यी सात िदनसम्म त्यके िदन ितमीहरूले एउटा बाछा ब ल चढाउन ु पछर्। यो हारून र
उसको छोराहरूको ाय तका िन म्त हुनछे। ितमीहरूले एउटा बाछा पिन वदेीको श ु ताको िन म्त चढाउन ु पछर्। ितमीहरूले श ु भ ाक्षको तले
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वदेीमािथ खन्याएर यसलाई पिव बनाउन ु पछर्। 37 सात िदनसम्म ितमीहरूले वदेीको लािग ाय त गनछौ अिन पिव पानछौ। त्यस समय
वदेी अत्यन्तै पिव हुनछे। कुनै चीजहरूले वदेीलाई छुनहेो भने त्यो पिन पिव हुनपुछर्।

38 “ त्यके िदन ितमीले वदेीमा उपहार चढाउन ु नै पछर्। ितमीले दइुवटा एक वष थमुाब ल चढाउन ु पछर्। 39 ितमीहरूले पिहलो थमुा िबहान
अिन दो ो थमुा घाम अस्ताउदँा ब ल िदन ु पछर्। 40-41जब ितमीले पिहलो थमुा ब ल िदनछेौ त्यस समय एक दशांश एपाको रा ो गहूकँो िपठोिसत
भ ाक्षको एक पावा टीन कुटेको तले अिन एक पावा टीन दाखरसको अघर्ब ल ब लिमसाऊ चढाऊ। जब ितमीहरूले साँझमा दो ो ब ल चढाउँछौ
पिहलो थमुालाई िबहान गरे झैं गर ब लको सगुन्धले परम भलुाई खशुी पाछर्।

42“ितमीहरूले यी चीजहरू ब लदान स्वरूप परम भलुाई ितमीहरूका सन्तानहरू बाँचञु्जलेसम्म त्यके िदन जलाउन ु पछर्। भटे हुने पालको
वशे ारमा यसो गर। यो त्यो स्थान हो जहाँ म परम भलुे ितमीहरूलाई भटे्नछुे र ितमीहरूिसत कुरा गनछु। 43 त्यस स्थानमा म इ ाएली

मािनसहरूलाई भटे्छु अिन मरेो मिहमाले त्यो स्थान सधैं पिव बिनरहनछे।
44 “यसथर् म भटे हुने पाल र वदेी पिव पानछु। म हारून र ितनका छोराहरूलाई पिन पिव बनाउनँछुे अिन ितनीहरूले मलाई पजूाहारीहरू

झैं सवेा गनर् सक्छन।् 45 म इ ाएली मािनसहरूको परमे र भई ितनीहरूसगं ब े छु। 46 ितनीहरूले जान्नछेन ्म नै परम भु ितनीहरूका परम भु
परमे र हु ँ जसले ितनीहरूलाई िम बािहर िनकाले म ितनीहरू माझ वास गनर् सकँू। म परम भु ितनीहरूको परमे र हु।ँ”

30
धपू जलाउनँको िन म्त वदेी

1 परमे रले मोशालाई भन्न ु भयो, “बबलु काठको वदेी बनाऊ। यो वदेी ितमीले धपू बाल्नको िन म्त योग गनछौ। 2 ितमीले त्यो वदेी
वगार्कारमा बनाउन ु पछर् जसको लम्बाइ अिन चौडाइ एक हातको र उचाइँ दइु हातको रहनछे। त्यसवदेीको चार कुनामा सींङहरू हुनछेन।् यी
सींङहरू वदेीिसत एउटै काठले बिनएको जस्तो हुनपुछर्। 3 वदेीमािथका सबै िकनारहरू अिन यसको सींङहरू सनुले मोहोर। वदेीको व रप र
सनुको एउटा घरेा बनाऊ। 4 दइुवटा सनुको मनु् ीहरू बनाऊ त्यकेलाई वदेीको छेउमा घरेा मिुन जोडी छेऊ वदेी बोक्नको िन म्त यी मनु् ीहरूमा
लौराहरू लगाइदऊे। 5लौराहरू बबलु काठको बनाऊ अिन ितनीहरूलाई सनुले मोहोर। 6 वदेीलाई पदार्हरूअिघ राख जसले करारको सन्दकूलाई
ढाक्छ र त्यस ढकनीले सन्दकूलाई छोप्छ। त्यो ढकनी त्यही ठाउँ हो जहाँ म ितमीिसत भटे गनछु।

7 “ त्यके िबहान हारूनले वदेीमा सगु न्धत धपू जलाउन पछर्। उसको यो कायर् ब ीहरूको हरेचाह गनर् आउँदा गनछन।् 8 साँझमा पिन
जित बलेा ितमी ब ीको हनेर् चाहा गनर् आउँछौ त्यस समयमा उसले सगु न्धत धपू जलाउन ु पनछ। यसथर् परम भकुो सामनुे ितनीहरूको सन्तान
जितञ्ञले रहन्छ सदा सवर्दा धपू जलाउन ु पछर्। 9 यस वदेीमा अरू कुनै कारको धपू अथवा होमब ल अन्नब ल अथवा अघर्ब ल योग गन ुर्
हुदँनै।

10“वषर्मा एकपल्ट हारूनले परम भलुाई एउटा िवशषे ब ल चढाउनछे। हारूनले श ु करण ब लको त्यो रगत योग गरेर वदेीलाई ाय त
गछर्न।् हारूनले वदेीको सींङहरूमा त्यो रगत चढाउनछेन। त्यो वस्त ु परम भकुो िन म्त महा पिव हुनछे।”

म न्दरको िन म्त कर
11 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 12 “इ ाएलीहरूको गन्ती गर जस ारा ितमीले त्यहाँ कित जन-सखं्या छ थाहा पाउनछेौ। हरेकले आफ्नो

जीवन बचाउन ु परम भलुाई केही भटेी िदन ु पछर्। न ितनीहरूले क भोग्न ु पछर् जब ितमी उनीहरूको गन्ती गछ । 13 गन्ती ग रएका त्यके
अिधका रक नापमा आधा शकेेल ितन ुर्पछर्। (एक शकेेल बीस गरेाको हुन्छ) यो एउटा ब लदान परम भकुो लािग हो। 14 गन्ती ग रएकोहरूमा
त्यके बीस वषर् अथवा अिधक उमरे भएकाहरूले यो उपहार चढाउन ु पछर्। 15 ब ल धनी र गरीब बीच कुनै िभन्नता िबनै सबलैे बराबर ितन ुर् पछर्

तर धनीले वशेी र गरीबले कम्ती ितन ुर् हुदँनै। यो ब ल ित ो आफ्नो जीवनको लािग हो। 16 उ ारको पसैा भटे हुने पालको सवेामा योग गर। यो
ब लदानले इ ाएलीहरूलाई सम्झना गराउँछ ितनीहरूका जीवनको िन म्त मोल ित रएको छ।”

हात गोडा धनुे कचौरा
17 परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, 18 “काँसाको एउटा भाँडा बनाऊ, त्यसलाई काँसाको आधारमा राख। यो भाँडा भटे हुने पाल र वदेीको

बीचमा रा ख दऊे अिन हात गोडा धनुको िन म्त यस िभ पानी भर। 19 हारून अिन उनका छोराहरूले ितनीहरूको हातहरू अिन खु ाहरू यो
पानीले धनु ु पछर्। 20जब हारून अिन उसका छोराहरू भटे हुने पालिभ पस्छन ्अथवा वदेीको छेउमा आएर परम भलुाई आगो ारा ब लदानहरू
चढाउँछन।् 21 यिद ितनीहरूले हात खु ा धोए भने ितनीहरू मन छैनन।् यो िनयम हारून र ितनका मािनसहरूको िन म्त भिवष्यमा पिन सदा-सवर्दा
च लरहनछे।”

अिभषकेको तले
22 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 23 “रा ो मसलाहरू जम्मा गर। 500 शकेेल तरल मरूर् त्यसको आधा (अथार्त 250 शकेेल)

िमठो सगु न्धत दालिचनी अिन 250 शकेेल िमठो सगु न्धत काठ, 24 अिन 500 शकेेल तजेपात ल्याऊ। एक टीन भ ाक्षको तले पिन ल्याउन ु
पछर् यी सबै चीजहरूको नाप अिधका रक नाप अनसुार गर।
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25 “यी सबै चीजहरू एक साथ िमलाएर िमठो सगु न्धत पिव अिभषके गन पिव तले बनाऊ। 26 यो तले भटे हुने पाल अिन करारको
सन्दकूमािथ छकर् । 27 अिन टेबलमािथ, सामदान सबै सामानहरूमािथ अिन सबै सामानहरू अिन धपू वदेीमािथ। 28 होमब ल चढाउने वदेी र
त्यसमािथको त्यके चीजहरूमा यो तले हाल। कचौरा अिन यसको आधारमा पिन यो तले हाल। 29यी सबै चीजहरू महा पिव हुनछेन।् यसलाई
स्पशर् गन कुनै पिन वस्त ु पिव हुनपछर्।

30 “हारून अिन उसका छोराहरूलाई यो तलेले अिभषके गर। ितनीहरू पिव हुनछेन अिन पजूाहारीले जस्तै मरेो सवेा गनछन।्
31 इ ाएलीहरूलाई भन, ितमीहरूका सनं्तानहरू रहुञ्जले सदा-सवर्दा यो मरेो पिव अिभषकेको तले हुनछे। 32 यो पिव तलेलाई ितमीहरूको
शरीरमा साधरण कारले नदल। अरू कुनै तले यस तरीकाले नबनाऊ। यो तले पिव हो ितमीहरूको िन म्त िवशषे तले मािनन ु पछर्। 33 यिद कुनै
मािनसले यो तले बनाउछँ अिन यो िवदशेीलाई िदन्छ जो एउटा पजुाहारी होइन, तब त्यो मािनसलाई उसका मािनसहरूबाट अलग्ग रा ु पछर्।”

सगु न्धत धपू
34 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “यी सगु न्धत मसलाहरू लऊेः खोटो, कस्तरुी गन्ध, सालधपू अिन शु धपू। यी सबै

मसलाहरूको मा ा बराबर हुन ु आवश्यक छ। 35 सगु न्धत धपू बनाउन यी सबै मसला िमसाऊ र जसरी सगु न्धत तले बनाएको तरीकामा
नै यो धपू पिन बनाउन ु पछर्। श ु र पिव पानर्को िन म्त त्यसमा ननु पिन िमलाऊ। 36 केही धपूहरू िपदंरे एकदमै मिसनो बनाऊ। त्यो धलूोलाई
भटे हुने पालिभ जहाँ म ितमीलाई भटे्छु, करारको सन्दकू छेउमा राख। यो धपूको धलूो मा िवशषे उ शे्यमा योग गन ुर् पछर्। 37 यस कारले
बनाएको धपूलाई केही उ शे्यको िन म्त योग नगर। ितमीले यसलाई परम भकुो िन म्त िवशषे त रकाले योग गन ुर् पछर्। 38कोही मािनसहरूले
आफ्नो िन म्त यस कारको िवशषे धपू बनाउन खोज्ला र उसले त्यसको सगुन्ध लन सक्ला, तर यिद कुनै मािनसले त्यसो गरे उसलाई उसको
आफन्तहरूबाट छु याउनै पछर्।”

31
बजलले र ओहोलीआब

1 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, 2 “यहूदाको प रवारबाट बजलले ऊरीको छोरा हूरको नातीलाई मरेो िन म्त िवशषे काम गनर् चनुकेो
छु। 3 मलैे बजललेलाई परमे रको आत्मािसत प रपणूर् पा रिदएको छु अिन उसलाई सबै िकिसमको िनपणुता, कुशलता, अिन ज्ञानले आशीष
िदएको छु। 4 उसले सनु, चाँदी अिन काँसाको सनु्दर-सनु्दर वस्तहुरू बनाउन सक्छ िकनभने उ एउटा रा ो िशल्पकार हो। 5 बजललेले सबै
कारको कामहरू गनर् सक्छ जस्तै सनुमा कँु पत्थर घरेा लगाउनको िन म्त ढुङ्गा काट्न ु अन ्सबै उदशे्यको िन म्त काठहरू काट्न सक्छ।

6 दान कुलका अहीसामको छोरा ओहोलीआबलाई मलैे बजललेको सहयोगीको रूपमा चनुकेो छु। मलैे िदएको आदशे अनसुार सबै कारका
चीजहरू बनाउन सकून ्भनरे अन्य सबै कम हरूलाई पिन कायर्क्षमता िदएको छु।

7 भटे हुने पाल, कराको सन्दकू,
सन्दकूको ढकनी,
भटे हुने पालका सबै सामानहरू,
8 टेबल अिन त्यसका सबै सामानहरू,
सामदान र यसका सबै सामानहरू,
धपू जलाउने वदेी,
9 होमब लको िन म्त वदेी
र वदेीमा योग गन सहयोगी कचौराहरू अिन आधारहरू।
10 पजूाहारी हारूनको िन म्त िवशषे पोशाकहरू,
हारूनका छोराहरू जब पजूाहारी भई सवेा गछर्न, ितनीहरूको िन म्त िवशषे पोशाकहरू।
11 अिभषकेको िन म्त सगु न्धत तले
अिन सगु न्धत धपू मलैे ितमीलाई आज्ञा िदए

अनसुार ती कम हरूले यी सबै चीजहरू बनाउन ु पछर्।”
िव ाम िदन

12 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, 13 “इ ाएली मािनसहरूलाई भन, ‘मरेो िवशषे िव ामको िदनको िनयम ितमीहरूले पालन गन ुर् पछर्।
ितमीहरूका भावी सन्तानक िन म्त ितमी र म बीचको िचनो यही हुनछे। यी िनयमहरू एउटा िनयमहरूले दशार्उनछेन ्िक म परम भलुे ितमीहरूलाई
मरेा आफ्नो मािनस बनाएको हु।ँ

14“ ‘िव ाम िदनलाई एक िवशषे िदनको रूपमा मान। यिद कुनै मािनसले िव ामलाई अन्य िदन सरह मान्छ त्यो मािनसलाई मान ुर् नै पछर्। यिद
कुनै मािनसले िव ामको िदन काम गछर् त्यस मािनसलाई उसका आफन्तहरूबाट छुट् ाउन ु पछर्। 15 काम गनर्को िन म्त छः िदन परूा रहन्छ तर
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सातौं िदन चाँिह परम भकुो िन म्त एकदमै िवशषे आराम लने िदन हुनछे। कुनै पिन मािनस जसले िव ाम िदनमा काम गछर् भने त्यस मािनसलाई
मतृ्य ु दण्ड िदइनछे। 16 इ ाएलीहरूले िव ाम िदनलाई िवशषे िदन भनी सम्झना रा ु पछर्। यस सम्झौतालाई इ ाएलीहरूले पसु्तौं पसु्तासम्म
सदा-सवर्दाको िन म्त पालन गरून।् 17 िव ाम िदन म अिन इ ाएलीहरूको बीच एउटा सकेंत हो।’ ” (परम भलुे छः िदन काम गन ुर् भयो र
आकाश र पथृ्वी बनाउन ु भयो अिन सातौं िदन उहाँले िव ाम लन ु भयो।)

18 यसरी परम भलुे मोशािसत सीनै पवर्तमा कुरा गरे शषे गन ुर् भयो। त्यसपिछ उहाँले दइुवटा िशला-पाटीहरूमा आफ्नै औंलाले करार लखेरे
मोशालाई िदन ु भयो।

32
सनुको बाछा

1 मोशा पवर्तबाट तल नओलको धरैे िदन भइसकेको मािनसहरूलाई थाहा भयो। यसथर् मािनसहरूले हारूनलाई व रप र घरेेर भन,े “हरे,
मोशाले हामीलाई अगवुाई गरी िम बाट बािहर लएर आउनु भयो। हामीलाई थाहा छैन ितनलाई के भयो। यसथर् हा ो अगवुाई गनर् हा ोलािग
केही दवेताहरू बनाऊ।”

2 हारूनले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूकी आफ्नी प ीहरू अिन छोरीहरूले कानमा लगाएका सनुको कुण्डलहरू मकहाँ ल्याऊ।”
3 यसकारण सबै मािनसहरूले कानका सनुको कुण्डलहरू जम्मा गरे अिन हारून कहाँ ल्याए। 4 हारूनले ितनीहरूबाट सनु लए, पगालरे

यसको एउटा बाछोको मिूतर् बनाए अिन उनले यसलाई सनुले मोहरी िदए।
तब मािनसहरूले भन,े “हे इ ाएल ियनीहरू ितमीहरूको दवेताहरू हो जसले ितमीहरूलाई िम बािहर ल्याए।”
5 हारूनले यी सब दखेे अिन ितनले बाछाको अिघ एउटा वदेी बनाए। त्यसपिछ ितनले घोषणा गरे, “परम भकुो सम्मानमा भो ल एक िवशषे

चाड मनाइनछे।”
6 मािनसहरू िबहान चाँडै उठे पशहुरू मारेर होमब लहरू चढाए अिन मलेब लहरू चढाए। मािनसहरू खान तल बस,े तब रमाइलो गनर् उठे।
7 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “पवर्तबाट तल ओल हाल। ितमीले िम दशेबाट ल्याएका ती ित ा मािनसहरूले असाध्यै पाप

ग ररहकेा छन।् 8 ितनीहरूले यित चाडै िनयमहरूलाई त्यागे जनु मलैे ितनीहरूलाई अनसुरण गन ुर् भनी आज्ञा िदएको िथएँ। ितनीहरूले सनु पगालरे
एउटा बाछो बनाएका छन ् र त्यही बाछोलाई पजूा गदछन ् र ब लहरू चढाइरहकेा छन।् ती मािनसहरूले भन,े ‘हे इ ाएली, यहाँ ितमीहरूका
दवेताहरू छन ्जसले ितमीहरूलाई िम बािहर ल्याए।’ ”

9 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “त्यो मलैे दखेे यी मािनसहरू एकदमै अ ेरी छन।् 10 यसकारण मलाई एक्लो छोिडदऊे मरेो ोध
ितनीहरूमािथ उठ्नछे अिन ितनीहरूलाई ध्वशं ग रिदनछे। तब म ित ा सन्तानलाई एउटा ठूलो जाित बनाउनछुे।”

11 तर मोशाले परम भु उसका परमे रलाई शान्त गराए अिन भन,े “हे परम भु तपाईंका आफ्नै मािनसहरूिसत चाँडै ोिधत नहुनहुोस।्
तपाईंले यी मािनसहरूलाई िम बाट तपाईंका िवशाल अ तु श र बल योग गरेर बािहर ल्याउन ु भयो। 12 यिद तपाईंले ितनीहरूलाई ध्वशं पान ुर्
भयो भन,े ‘मािनसहरूले सोच्ने छन ्परम भलुे मािनसहरूलाई िम बािहर लगकेो कारण ितनीहरूलाई पवर्तमािथ ध्वशं पानर् मा रहछे।’ यसथर्
तपाईंका आफ्नै मािनसहरूसगं ोिधत नहुनहुोस।् तपाईंको मन बदली गन ुर्होस ्र तपाईंका मािनसहरूलाई नमान ुर् होस।् 13अ ाहाम, इसहाक तथा
याकूबलाई सम्झना गन ुर् होस,् ती मािनसहरूले तपाईंलाई सवेा गरेका िथए अिन तपाईंले एउटा ितज्ञा गन ुर्भयो। तपाईंले भन्न ु भयो, ‘म ितमीहरूका
सन्तानलाई आकाशका ताराहरू भन्दा वशेी बनाउनछुे अिन ितनीहरूलाई सम्पणूर् भिूम िदन ु भयो। यो भिूम ितनीहरूलाई सदाको िन म्त हुनछे।’ ”

14 यसथर् परम भलुे आफ्नो हृदयलाई कोमल बनाउन ु भयो अिन उहाँले के गनर् चाहन ु भएको िथयो त्यो गन ुर् भएन। उहाँले ितनीहरूलाई ध्वशं
गन ुर् भएन।

15 तब मोशा पवर्तबाट तल ओ लर्ए। ितनीिसत दवुपै करार ले खएको दइुवटा िशला-पाटीहरू िथयो। यी पाटीहरूमा दवुै प लखेकेो िथयो।
16 यी पाटीहरू परमे र आफैं ले बनाउन ु भयो, अिन यसमािथ आज्ञाहरू ले ु भयो।

17जब मोशा पवर्तबाट तलितर ओ लर्दै िथए यहोशलूे मािनसहरूलाई िचचं्याउदै गरेको सनु,े यहोशलूे मोशालाई भन,े “मलैे छाउनीिभ य ु को
ध्विन सनु।े”

18 मोशाले उ र िदए, “यो आवाज सनेाहरूको िवजय ध्विन होइन। अिन यो हान सनेाहरूको आवाज पिन होइन। त्यो आवाज जो म सनु्दछुै,
त्यो सगंीतको स्वर हो।”

19 मोशा छाउनी निजक आइपगुे अिन त्यहाँ एउटा बाछो र मािनसहरू नाच्दै गरेको दखे।े मोशा एकदमै ोिधत भए अिन ितनीिसत भएको
च्याप्टो ढुङ्गाहरू भ ूईँमा फ्याँके। पवर्तको बेंसीमा ती ढुङ्गाहरू फुटेर टु ा-टु ा भए। 20 तब मोशाले बाछालाई पगाले र यसलाई धलूो पारे।
तब उनले धलूोलाई पानीिभ हाल,े उनले त्यो पानी इ ाएलीहरूलाई िपउन कर लगाए।

21 उसले हारूनलाई भन,े “यी मािनसहरूले ितमीलाई के गरे? िकन ितनीहरूमािथ ितमीले यस्तो ठूलो पाप ल्यायौ?”
22 हारूनले उ र िदए, “हजरू, ोिधत नहुन ु होस।् तपाईंलाई थाहा छ यी मािनसहरू सधँै केही गल्ती गनर् तयैार नै रहन्छन।् 23यी मािनसहरूले

मलाई भन,े ‘मोशाले हामीलाई िम दशेबाट अगवुाई गन ुर् भयो, तर उहाँलाई के भयो हामी जान्दनैौं, यसथर् हा ो अगवुाई गनर् केही दवेताहरू
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बनाऊ।’ 24 यसकारण मलैे ितनीहरूलाई भनें ितनीहरूको सनु ल्याऊ ितनीहरूले त्यो मलाई िदए। मलैे त्यो सनु आगोमा हाले र आगोबाट त्यो
बाछो िन स्कयो।”

25 मोशाले दखेे हारूनले मािनसहरूलाई िनयन् णबाट बािहर जान िदए, मािनसहरू जगंली जस्तो कुिदरहे अिन ितनीहरूका सबै श हुरूले
ितनीहरूको मखूर्को जस्तो वहार दखे।े 26 यसथर् मोशा छाउनीको वशे ारमा उिभए र भन,े “परम भलुाई समपर्ण गन जो पिन मरेो व रप र
भलेा हुनपुछर्। सबै लवेीहरू उनको व रप र भलेा भए।”

27 त्यसपिछ मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “परम भु इ ाएलका परमे रले के भन्न ु भएको छ म ितमीहरूलाई भन्नछुे ‘ त्यकेले हातमा तरवार
लएर छाउनीको एक कुनादे ख अक कुनासम्म जानपुछर्। ितमीहरूले आफ्नो दाज्य-ूभाइ, साथीहरू, अिन िछमकेीहरूलाई मान पछर्।’ ”
28 लवेीहरूले मोशाको आज्ञा पालन गरे अिन त्यस िदन लगभग तीन हजार इ ाएलीहरूले ज्यान गमुाए। 29 त्यसपिछ मोशाले भन,े “आज

ितमीहरूका छोराहरू अिन दाज्य-ूभाइ मारेर आफूलाई परम भकुो सवेामा समर्पण गय । यसको िन म्त ितमीहरूले आिशष पाउनछेौ।”
30 अक िबहान मोशाले मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूले असाध्यै ठूलो पाप गय । अब म परम भकुहाँ जानछुे। हुन सक्छ म ितमीहरूको

पापका िन म्त ाय त गन ुर् सक्छु।” 31 तब, मोशा परम भकुहाँ गए अिन भन,े “दया गरी सनु्न ु होस,् यी मािनसहरूले सनुको दवेता बनाए र
सा ै नरा ो पाप गरेका िथए। 32अब ियनीहरूका पाप क्षमा ग र िदनहुोस।् यिद ितनीहरूलाई क्षमा गन ुर् हुदँनै भने तपाईंले ले ु भएको पसु्तकबाट
मरेो नाउँ िनशान मोटाइ िदनहुोस।्”

33 तर परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “ज-जसले मरेो िवरोधमा पाप गरेकाछन,् म ितनीहरूको नाउहँरू मरेो पसु्तकबाट हटाउने छु। 34 यसथर्
तल गएर मलैे जहाँ जान ु भन्छु त्यहाँ ितनीहरूको अगवुाइ गर। मरेो स्वगर्दतूले ितमीलाई अगवुाई गनछ। जब पाप गन मािनसहरूलाई दण्ड िदने
समय आउँछ ितनीहरूलाई दण्ड िदइनछे।” 35यसथर् परम भलुे मािनसहरूमािथ डरलाग्दो िबमार खन्याई िदन ुभयो। उहाँले यसो गन ुर् भयो िकनभने
हारूनले अगवुाइ गरेका मािनसहरूले एउटा सनुका बाछो बनाएका िथए।

33
“म ितमीहरूिसत जाने छैन”

1 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “ितमी र ित ा मािनसहरू जसलाई ितमीले िम दशेबाट ल्याएका छौ त्यो ठाउँबाट गईहाल। अिन
ितमीहरू त्यो भिूममा जाऊ जनु मलैे अ ाहाम, इसहाक र याकूबलाई िदन्छु भनी ितज्ञा गरेको िथएँ। मलैे ितनीहरूलाई वचन िदएर भनकेो िथएँ,
ितमीहरूका भावी सन्तानलाई म त्यो भिूम िदनछुे। 2 म एकजना स्वगर्दतूलाई ित ो अगवुाइ गनर् पठाउनछुे अिन कनानी, एमोरी, िह ी, प रज्जी,
िहव्वी अिन यबसूीहरूलाई ितनीहरूको भिूम छोडन बाध्य गराउनछुे। 3 यसथर् ितमीहरू त्यो भिूममा जाऊ जनु भिूम असल-असल चीजहरूले
भ रभराऊ छ। म ितमीहरूिसत जाँिदन र यिद म ितमीहरूिसत गएँ भन,े हुन सक्छ, ितमीहरूलाई म आधा बाटोमा नै ध्वशं पानछु कारण ितमीहरू
अत्यन्तै अ ेरी छौ।”

4 मािनसहरू यस्तो दःुख पणूर् समाचार सनुरे िच न्तत भए। ितनीहरूले गर-गहनाहरू लगाएनन।् 5 परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो,
“इ ाएलीहरूलाई भन, ‘ितमीहरू अ ेरी छौ। यिद म ितमीहरूसगं केही क्षणका िन म्त पिन जान ु पन भए म ितमीहरूलाई ध्वशं पान िथएँ।
अब ितमीहरूले आफ्नो गहना िनकाल अिन म िन य गन छु, ितमीहरूलाई के गन ुर्पन हो।’ ” 6 यसकारण गहनाहरू होरेब पवर्तमा इ ाएलीहरूले
फुका लिदए।

अस्थायी भटे हुने पाल
7 मोशाले छाउनी केही अिघ लगे अिन छाउनी त्यहाँ बसाले अिन त्यसलाई “भटे हुने पाल”नाउँ िदए। कुनै मािनस जसले परम भबुाट केही

माग्ने इच्छा गछर् ऊ भटे हुने पालमा जान ु पथ्य जो छाउनी बािहर िथयो। 8जित बलेा मोशा पालमा जान्थ,े मािनसहरू ितनको आफ्नै पालहरूको
ढोकाहरूमा खडा हुन्थ।े जबसम्म उनी भटे हुने पालिभ पस्दनै िथए। ितनीहरूले मोशालाई हथे। 9 मोशा भटे हुने पालमा जान्थे बादलको लामो
स्तम्भ झैं मािथबाट तल आउँथ्यो। त्यो बादलको खामो पालको ारमा खडा भई प खर्रहन्थ्यो यसरी परम भलुे मोशासगं कुरा गन ुर् हुन्थ्यो।
10 यसथर् जब बादलको खम्बालाई मािनसहरूले दखे्थे ितनीहरू आफ्नो-आफ्नो पालको ारमा गएर परमे रको आराधना गरी िनहु रन्थ।े

11 यस रीित अनसुार परम भलुे मोशासगं साथी जस्तै कुरा गन ुर् हुन्थ्यो। परम भसगं कुरा ग रसकेपिछ मोशा पालमा फकर् न्थ।े तर उसको
यवुक सहायक ननुको छोरा यहोश ू पालिभ नैं रहन्थ्यो।

परम भकुो मिहमा मोशाले दखेे
12 मोशाले परम भलुाई भन,े “तपाईंले मलाई यी मािनसहरूलाई अगवुाइ गन आदशे िदन ु भयो तर यो भन्न ु भएन तपाईंले मसगंै कुन मािनस

पठाउन ु हुन्छ। तपाईंले मलाई भन्न ु भयो, ‘म ितमीलाई रा री जान्दछु र म ितमीिसत अत्यन्तै खशुी छु।’ 13 यिद मलैे तपाईंलाई साँच्चै खशुी
पारेको भए मलाई तपाईंका तरीकाहरू बताउन ु होस।् म तपाईंलाई जान्न चाहन्छु। तब म तपाईंलाई िनत्य सन्न पा रराख्छु। स्मरण रहोस ्यी सबै
मािनसहरू तपाईंका हुन।्”

14 परम भलुे उ र िदन ु भयो, “म आफैं ितमीिसत जानछुे र ित ो अगवुाइ गनछु।”
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15 त्यसपिछ मोशाले परम भलुाई भन,े “यिद तपाईं हामीिसत जानहुुन्न भने हामीलाई पिन यस ठाउँबाट नपठाउनहुोस।् 16 न हामीहरू कसरी
थाहा पाउछँौं तपाईं ती मािनसहरू र मसगं खशुी हुनहुुन्छ। यिद तपाईं हामीिसत जान ु भएन भने ती मािनसहरूका लािग म र अरू मािनसहरूमा
केही िभन्नता रहने।”

17 तब परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “ितमीले जो भन्यौ म गनछु। िकनभने म ितमीसगं सन्न छु अिन म ितमीलाई रा ो जान्दछु।”
18 त्यसपिछ मोशाले भन,े “अब दया गरी मलाई तपाईंको मिहमा दखेाउनहुोस।”
19 तब परम भलुे भन्नभुयो, “म मरेा सबै प रपक्क भलो धमर् ित ो अघाडी जानमा लािग गनछु। म ‘यहोवा’ मरेो नाउँ घोषणा गन छु,

िकनभने म प रपक्क कल्याण कायर् र मे आफूले मन पराएको मािनसअिघ दखेाउने छु। 20 तर ितमीले मरेो अनहुारलाई हनेर् असमथर् हुनछेौ।
कुनै पिन मािनसले मलाई हनेर् सक्दनै अिन िजउँदो रहन सक्दनै।”

21 परम भलुे भन्नभुयो, “हरे मरेो छेउमा एउटा च ान छ अिन ितमी यसमा उिभन सक्छौ। 22 मरेो मिहमा त्यहाँ जाने छ। म ितमीलाई त्यस
च ानमा लामो चकको ठाउँमा बसाउनछुे। अिन जब म त्यहाँ जान्छु मरेो हातले ितमीलाई छोप्ने छ। 23 त्यसपिछ म मरेो हात हटाउनछुे र ितमीले
मरेो पिछ ल्तरको भाग दे छेौ, तर मरेो अनहुार दे सक्ने छैनौ।”

34
नयाँ िशला पाटीहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “ितमी आफैं ले पिहलाको जस्तै दइुवटा चपे्टा ढुङ्गाहरू काट। म त्यही शब्दहरू नयाँ ढुङ्गाहरूमािथ ले छुे
मलै े जनु पिहले ितमीले धलूो पारेको ढुङ्गामािथ लखेकेो िथएँ। 2भो ल िबहानै तयार भएर सीनै पवर्तमा म भएकहाँ आऊ। त्यस पवर्तको टाकुरामा
मरेोआिघ उिभन।ु 3 ितमीिसत कसलैाई पिन आउन नदऊे। पवर्तको कुनै ठाउँमा कसलैाई दे खन ु हुदँनै। पवर्तको बेंसीमा ितमीहरू कसकैो गाई,
गोरू अथवा भडेाहरू चनर् पाउने छैनन।्”

4 यसकारण अक िदन मोशाले दइुवटा चपे्टा ढुङ्गाहरू तयारी बनाए अिन िबहानै उ सीनै पवर्तमािथ चढ।े परम भु ारा आज्ञा भएका सबै कुरा
मोशाले गरे। उनी त्यहाँ ती दइुवटा टु ा चपे्टो ढुङ्गा लएर गए। 5 परम भु उनी भएकहाँ तल पवर्तमािथ बादलमा आउन ु भयो अिन मोशाको
अिघ उिभन ु भयो। मोशाले परम भकुो नाउकँो उच्चारण गरे। 6 परम भु मोशाको अिघ जान ु भयो अिन भन्नभुयो, “म यहोवा अिन म परम भु
हु।ँ म करूणापणूर् अिन दयाल ु हु।ँ म रसाउनमुा ढीलो, म मेले प रपणूर् अिन िव ास योग्य छु। 7 एउटा पसु्तादे ख अक पसु्तासम्म परम भलुे
कृपा दखेाउन ु हुन्छ। उहाँले मािनसहरूलाई ितनीहरूको द ु ता, कुकमर् अिन िव ोहमा क्षमा गन ुर्हुन्छ। तर दोषी मािनसलाई दण्ड िदन उहाँ िबिसर्न ु
हुन्न। ितनीहरू ारा गल्ती ग रएको कारण ितनीहरूका छोरा-छोरीहरू, नाित-पनाित, ितनीहरूका सन्तानले त े ो अथवा चौथो पसु्तासम्म दःुख
भोग्न ु पछर्।”

8 तब झ ै मोशा भइँुमा घोप्टे अिन परम भकुो आराधना गरे। तब मोशाले भन,े 9 “हे परम भु यिद तपाईं मिसत खशुी हुनहुुन्छ भने हामीसगं
िहडं्न ु होस।् म जान्दछु यी मािनसहरू अ ेरी छन ्हामी ारा कुकमर् गरेकोमा क्षमा गन ुर्होस ्अिन हामीलाई तपाईंका आफ्नै मािनसहरू भनी हण
गन ुर् होस।्”

10 तब परम भलुे भन्नभुयो, “म यो करार ित ा सबै मािनसहरूसगं बनाउन गइरहछुे। म यस्तो आ यर्जनक कामहरू गनछु जनु यस पथृ्वीको
कुनै भिूममा अथवा रा मा किहल्यै भएका िथएनन।् ितमीहरू त्यकेले दे छेन ्म परम भु अिन महान सव च्च हु।ँ 11 आज म जनु आज्ञाहरू
िदनछुे त्यो पालन गर अिन म एमोरी, कनानी, िह ी, प रज्जी, िहव्वी अिन यबसूीहरूलाई भिूम छोडन जोड लगाउनछुे। 12 तर होिशयार होऊ,
कुनै मािनससगं स न्ध नगर जनु भिूममा ितमीहरू ब गइरहकेा छौ। यिद ितमीहरूले ितनीहरूिसत स न्ध गय भने ितनीहरूले ितमीहरूलाई नरा ो
कायर् ितर लजैान्छन।् 13 यसकारण ितनीहरूको वदेीहरू न ग रदऊे ितनीहरूका पिव खम्बाहरू भत्काइदऊे अिन ितनीहरूका डण्डाहरू टु ा
टु ा पा रदऊे। 14 अरू कुनै दवेताको आराधना नगर। परम भकुो नाउँ एल-कनाह हो डाह गन परमे र।

15 “होिशयार होऊ त्यस ठाउँमा ब े मािनसहरूसगं कुनै स न्ध नगर, न ितमीहरूले ितनीहरूका दवेताहरूको आराधना र अिन ब लदान िदन
शरुू गन छौ। ितनीहरूले ितमीहरूलाई ब लदानका भोजन खान ु िनम्त्याउने छन।् 16 ितमीहरू ितनीहरूको छोरीहरूलाई ितमीहरूको छोराहरूिसत
िववाह ग रिदन सक्छौ। तर ितनीहरूका छोरीहरू वशे्या झैं झटूो दवेताहरूको आराधना गछर्न।् ित ा छोराहरूलाई पिन त्यही गनर् लगाउन ु सक्छन।्

17 “मिूतर्हरू नबनाऊ।
18 “अखिमरे रोटीको चाड मनाऊ। मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा िदए अनसुार सात िदनसम्म खमीर िबनाको रोटी खाऊ। यो आबीब महीनामा

गर, िकनभने त्यो त्यही महीनामा हो जब ितमीहरू िम बािहर आएका िथयौ।
19 “गई वस्त ु होस ्अथवा भडेा ितनीहरूको पशहुरूबाट पिहले जन्मकेो मरेो हो। 20 त्यके पिहले जन्मकेो गधािसत थमुा साट्न सक्छौ।

यिद ितमीले थमुािसत गधा साटेनौ भन,े ितमीले गधाको मण्टो भाँिच िदनपुछर्। ितमीहरूले मबाट आफ्नो छोराहरूको उ ार गन ुर्पछर्। कुनै मािनस
मरेोअिघ िबना भटेी आउन ु हुदँनै।्

21 “ितमीले छ िदन काम गनछौ र सातौं िदन िव ाम लन ु पछर्। यो िव ाम ितमीहरूले बाली रोप्ने र उठाउने समयमा पिन लन ु पछर्।
22 “साताको चाड पिहलो अन्न बाली उठाऊ र मनाऊ। अन्न िभ याउने चाड ऋतकुो आ खरमा मनाऊ।
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23 “वषर्मा तीन पल्ट सबै इ ाएली मािनसहरू र ितनीहरूका छोराहरू परम भु ितनीहरूका स्वामी इ ाएलका परमे रकहाँ जान ु पछर्।
24 “ितमीहरू जब आफ्नो भिूममा जानछेौ म ितमीहरूका श हुरूलाई बलपवूर्क भगाईिदनछुे। म ितमीहरूको भिूमको िसमाना िवस्ता रत

गनछु। जब ितमीहरू वषर्मा तीन पल्ट परम भु आफ्नो परमे रको सामनु्ने जान्छौ ितमीहरूको भिूम कसलैे पिन लाने चे ा गन छैन।
25 “जब ितमीले मलाई ब लदान चढाउँछौ, रगतसगं कुनै खमीर नचढाऊ।
“िनस्तार चाडको मास ु अक िबहानसम्म नराख।
26 “ितमीहरूको फसलबाट पिहलो अन्नहरू परम भु ितमीहरूका परमे रको घरमा ल्याऊ।
“क ललो पाठीलाई त्यसकी माऊको दधूमा नै पकाउन ु हुदँनै।”
27 परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “मलैे ितमीलाई भनकेा सबै कुराहरू लखे। यी कुराहरू करार हुन,् जनु मलैे ितमी र इ ाएलीहरूसगं

ग ररहकेोछु।”
28 त्यहाँ मोशा चालीस िदन र चालीस रातसम्म परम भसुगं बस।े ितनले न ता केही खाए न ता िपए। मोशाले करारका वचनहरू अथार्त ्दश

आज्ञाहरू दइुवटा पाटीहरूमा लखे।े
मोशाको उज्जवल अनहुार

29 त्यसपिछ मोशा सीनै पवर्तबाट तल आए। उनले आफूिसत दइु िशला-पाटीहरू ल्याए। मोशाले थाह पाएनन ्उनको अनहुार च म्करहकेो
िथयो िकनभने उनले परम भसुगं कुरा गरेका िथए। 30 हारून र इ ाएली मािनसहरूले दखेे मोशाको अनहुार च म्करहकेो िथयो। ितनीहरू
उनको छेउमा जान डराए। 31 मोशाले हारून अिन सबै बढूा- धानहरूलाई आफूिसत ब बोलाए। मोशाले ितनीहरूसगं कुरा गरे। 32 त्यसपिछ
इ ाएलीहरू मोशाको छेउमा आए अिन उनले परम भु ारा सीनै पवर्तमािथ िदन ु भएका ती आज्ञाहरू ितनीहरूलाई िदए।

33जब ितनले मािनसहरूिसत कुरा गरी सके पिछ ितनले आफ्नो अनहुार ढाके। 34 कुनै पिन समय जब मोशा कुरा गनर्को िन म्त परम भअुिघ
जान्थे आफ्नो अनहुार नढाकी जान्थ।े त्यसपिछ मोशा बािहर आएर परम भलुे िदन ु भएका आज्ञाहरू इ ाएलका मािनसहरूलाई सनुाउथ।े
35 इ ाएली मािनसहरूले मोशाको अनहुार च म्करहकेो दखे।े यसकारण अक पल्ट परम भसुगं कुरा गनर् नजाउञ्ञलेसम्म मोशाले आफ्नो
अनहुार छोिपरह।े

35
िव ाम-िदन िवषयमा िनयमहरू

1 मोशाले सबै इ ाएलीहरूलाई एक जग्गामा भलेा पारे अिन ितनीहरूलाई भन,े “परम भकुा आज्ञाहरू म ितमीहरूलाई भन्छु।
2 “काम गनर्को िन म्त छ िदन छ र सातौं िदन ितमीहरूको िन म्त िव ाम गन िवशषे िदन हो। सात िदन परम भलुाई समपर्ण ग रएको हो। कुनै

पिन मािनस जसले िव ाम िदनमा काम गछर् त्यो मा रन ु नै पछर्। 3 िव ाम िदनमा ितमीहरूले ितमीहरू बसकेो भिूममा आगो पिन बाल्न ु हुदँनै।”
पिव पालको िन म्त साम ी

4 इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई मोशाले भन,े “परम भलुे िदन ु भएको आज्ञा यही हो। 5 परम भकुो िन म्त िवशषे उपहारहरू भलेा गर।
ितमीहरू त्यकेले के चढाउन चाहन्छौ हृदयले िनणर्य गर। त्यसपिछ परम भलुाई चढाउन उपहार लएर आउनु पछर्। सनु, चाँदी, काँसा,
6 िनलो, बजैनी अिन रातो धागो र मिसनो सतुी कपडा, र बा ाको भतु्ला, 7 तन्काएको बा ाको छाला, नरम छाला र बबलुको काठ। 8 दीयोको
िन म्त तले, अिभषके तले बनाउनको िन म्त मसला र सगु न्धत धपूको िन म्त मसला। 9 गोमदेक-र तथा एपोदमा र न्यायको थलैीमा कुदाउने
अरू र हरू ल्याऊ।

10 “ितमीहरू जो िनपणु कम हरू छौ, परम भलुे गन ुर् भन्न ु भएको आज्ञा अनसुरण गरेर सब चीजहरू बनाउन ु पछर्। 11 पिव पाल, त्यसको
बािहरी पाल र त्यसलाई आवरणहरू,अकुंस,े बार,खम्बा अिन आधारहरू, 12 पिव सन्दकू, त्यसका डण्डाहरू अिन आवरण र पदार् जसले पिव
सन्दकू रा खने जग्गा ढाक्नछे। 13 टेबल अिन यसको डण्डाहरू र यसको चीज-बीजहरू जो टेबलमािथ रा खन्छ अिन िवशषे रोटी परम भकुो
अघाडी रा खन्छ। 14 ब ीको िन म्त सामदान, त्यसले सबै साम ीहरूमा काश िदन्छ, अिन तले त्यो जलरे काश िदन्छ। 15 धपूको िन म्त
वदेी अिन त्यसका डण्डाहरू, अिभषके गन तले, अिन सगु न्धत धपू र पिव पालको वशे ारमा लगाइने पदार्, 16 होमब लको िन म्त वदेी अिन
काँसाको कोरेसो डण्डाहरू अिन वदेीमा योग ग रने सबै चीजहरू, काँसाको बटुका र ितनका आधार, 17 आगँन व रप रको पदार्। ितनीहरूका
डण्डाहरू र आधार जनु आगँनको फाटकमा रा खएको िथयो। 18चकुुलहरूले पिव पाल अिन आगँनका व रप रको पदार्हरू अडाउनलाई योग
ग रएका चकुुलहरू स्थर राख्छन ्अिन डोरी जसले ती चकुुललाई बाधरे राख्छ। 19 पिव स्थानमा पजूाहारीहरूले िवशषे बनुकेो लगुा लगाउन ु
पछर्। हारून अिन उसका छोराहरूले पजूाहारी भई सवेा गदार् यी पोशाकहरू लगाउथँ।े”

मािनसहरूबाट महाउपहारहरू
20 तब इ ाएली मािनसहरू मोशालाई छोडरे गए। 21 ितनीहरू जसले परम भलुाई भटेीहरू चढाउन इच्छा गरे ितनीहरूले सबै भटेीहरू ल्याए।

ती भटेीहरू भटे हुने पालको काममा अिन िवशषे पोशाकको िन म्त योग ग रयो। 22 सबै परुूष र ीहरू ज-जसले भटेी चढाउन ु चाहन्थे सबै
कारको सनुका गहनाहरू ल्याए। ितनीहरूले कुण्डल, औंठी र अकुंसहेरू ल्याए। ितनीहरू सबलैे परम भकुो िन म्त यी भटेीहरू चढाए।
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23 त्यके मािनसहरू जोिसत िमहीन सतुी अथवा िनलो, बजैनी, रातो धागो, मिसनो सतुी कपडा िथए, परम भलुाई चढाउन ल्याए। त्यके
मािनस जसिसत बा ाका भतु्ला अिन सकुाएको बा ाको छाला अथवा िमहीन छाला िथयो ती छालाहरू परम भलुाई चढाउन ल्याए। 24 त्यके
जोसगं चाँदी अथवा काँसा िथयो परम भकुहाँ िवशषे भटेीहरू स्वरूप चढाए। जोसगं बबलुको काठ िथयो यो काममा योग गराउन ु ल्याए।
25 त्यके िनपणु ीहरूले मिसनो सतुी कपडा, िनलो, बजैनी अिन रातो धागो बनाए। 26 ती सबै ीहरू जो िनपणु िथए अिन सहायता गनर् चाहन्थे
ितनीहरूले पिन बा ाको भतु्लाबाट लगुाहरू बनाए।

27 नायक मािनसहरूले पिन गोमदे अिन र अन्य र हरू ल्याए। यी र हरू एपोद अिन न्याय थलैीमािथ लगाए। 28 मािनसहरूले मसला र
भ ाक्षको तले पिन ल्याए। ती चीजहरू सगु न्धत धपू, अिभषके तले ब ीको िन म्त तले योग ग रयो।

29 इ ाएलका सारा मािनसहरू जसले भटेी चढाउने इच्छा गथ ितनीहरू सबलैे परम भलुाई भटेी चढाउने चीजहरू ल्याए। सम्पणूर् हृदयले
आफूलाई इच्छा लागकेो चीजहरू चढाए। परम भलुे मोशा र इ ाएली मािनसहरूलाई बनाउन ु भन्न ु भएको चीजहरू बनाउन था लयो।

बजलले र ओहोलीआब
30 तब इ ाएली मािनसहरूलाई मोशाले भन,े “हरे, यहूदा कुल समहूका ऊरीका छोरो बजललेलाई परम भलुे चनु्न ु भयो। (ऊरी हुरका छोरा

हुन।्) 31 परम भलुे बजललेमा परमे रको आत्मा भन ुर् भयो। उहाँले बजललेलाई सब कारको सीप र ज्ञान िदनभुएको छ। 32 उसले सनु,
चाँदी अिन पीतलमा कसरी आकार बनाउन ु पछर् जान्दछ। 33 उसले पत्थर तथा गहनाहरू चािहए अनसुार कँु सक्छ। उसले काठमा खोप्न
अिन काठबाट सबै कारको चीजहरू बनाउन सक्छ। 34 परम भलुे बजलले र ओहोलीआबलाई िवशषे सीप िदन ु भएकोछ र ितनीहरूले अरू
मािनसहरूलाई पिन िसकाउन सक्छन।् (ओहोलीआब दान कुल समहूका अहीसामाकको छोरो हो।) 35 परम भलुे ितनीहरूलाई काठ र धातमुा।
कँु े र ब ु ा बनाउने अिन िनलो, बजैनी अिन रातो धागोबाट लगुा अिन िमहीन सतुी लगुा बनाउने सीप िदन ु भएको छ।

36
1“यसकारण बजलले,ओहोलीआब अिन अरू सबै िनपणु कम हरूलाई आज्ञा परम भलुे िदनभुएको अनसुारका चीज बनाउन ुपछर्। परम भलुे

पिव स्थान बनाउन आवश्यक पन चीज बनाउन ु ती िनपणु कम हरूलाई सीप िदन ु भयो।”
2 त्यसपिछ मोशाले बजलले, ओहोलीआब अिन अरू सबै िनपणु मािनसहरूलाई बोलाए ज-जसलाई परम भलुे िवशषे ज्ञान िदनभुएको िथयो।

ती मािनसहरू पिन आए िकनभने ितनीहरूले यो काममा सहायता गनर् चाहन्थ।े 3 मोशाले ितनीहरूलाई ती सब चीजहरू िदए जो इ ाएली
मािनसहरूले परम भकुो िन म्त उपहार स्वरूप ल्याएका िथए अिन ितनीहरूले ती सबै चीजहरू पिव स्थान िनमार्ण गनर् योग गरे। मािनसहरूले
त्यके िबहान भटेीहरू ल्याए। 4आ खरमा ती सबै कम हरूले ितनीहरूले गद गरेको काम रोके। ितनीहरू मोशाकहाँ गए र भन,े 5 “मािनसहरूले

उपहारहरू धरैे ल्याए। अिहले हामीसगं परम भलुे आज्ञा गन ुर् भए अनसुार चीजहरू बनाउन चाहे भन्दा शस्त समानहरू छन।्”
6 तब मोशाले परैु छाउनीमा यो समाचार पठाए, “अब कुनै पिन परुूष अथवा ीले पिव स्थानका िन म्त केही पिन भटेी ल्याउन ु पदन।”

यसकारण मािनसहरूले भटेीहरू ल्याउन रोके। 7 मािनसहरूले आवश्यक भन्दा बशेी भटेीहरू पठाए।
पिव पाल

8 तब िनपणु कम हरूले पिव पाल िनमार्ण गनर् शरुू गरे। ितनीहरूले मिसनो सतुीको कपडा अिन िनलो, बजैनी अिन रातो धागोहरू बाट
दशवटा पदार्हरू बनाए। ितनीहरूले त्यके पदार्हरूमािथ करूब स्वगर्दतूको ब ु ा बनाए। 9 त्यहाँ बिनएका त्यके पदार् एउटै नापको िथए। 28 हात
लामो अिन 4 हात चौंडाई भएको। 10 ती कम हरूले पाँचवटा पदार्हरूलाई जोडरे एउटा बनाए, अिन ितनीहरूले अक पाँचवटा पदार्हरूलाईसगंै
जोडरे अक एउटा पदार् बनाए। 11 पिहलाको पदार्को अ न्तम िकनारमा सकुार्उनी बनाउन ितनीहरूले िनलो लगुा योग गरे। ितनीहरूले अक
समहूको अ न्तममा पिन त्यसै गरे। 12 एक समहूको अ न्तम पदार्मा पचास सकुार्उनी र अक समहूको अ न्तम पदार्मा पिन पचास सकुार्उनीहरू
िथए। सकुार्उनीहरू एकाक िथए। 13 त्यसपिछ ितनीहरूले सनुका पचासवटा अकुंसहेरू ती दइु पदार्लाई जोडन बनाए अिन यसरी पिव पालसगंै
जोिडएर एउटै भयो।

14 त्यसपिछ कम हरूले पिव पाल ढाक्नको िन म्त अक एउटा पाल बनाए। ितनीहरूले एघारवटा पदार्हरू बनाउन बा ाको भतु्ला योग
गरे। 15 तीस हात लामो अिन चार हात चौडा सबै पदार्हरू एउटा नापका बनाए। 16 ती कम हरूले पाँचवटा पदार् जोडरे एउटा ठूलो र फे र छ वटा
पदार् जोडरे अक समहू बनाए। 17 एक समहूको आ खरी पद को अ न्तम िकनारामा ितनीहरूले पचासवटा प्वालहरू पारे अिन अक समहूको
अ न्तम िकनारामा पिन पचासवटा प्वालहरू पारे। 18 ती दइु समहूका पदार्हरू जोडरे एउटा पाल बनाउन ितनीहरूले काँसाको पचासवटा अकुंसे
बनाए। 19 तब ितनीहरूले पिव पालको िन म्त अझ दइुवटा आवरणहरू बनाए। एउटा आवरण रातो रंगले रंगाएको भडेाको छालाबाट अिन अरू
नरम छालाहरूबाट बनाए।

20 तब ितनीहरूले बबलु काठको फल्याकहरू पिव स्थानलाई सहायता गनर् बनाए। 21 त्यके फल्याक दश हात लामा अिन एक हात आधा
चौडाइको िथयो। 22 त्यके फल्याक बनाउदँा दइुवटा खम्बाहरू एका अक मा बा ाको भतु्लािसत जोिडएका िथए। यी सबै फल्याकहरू पिव
स्थानको िन म्त िथए। 23 पिव स्थानको दिक्षण प को िन म्त ितनीहरूले बीसवटा फल्याकहरू बनाए। 24 त्यसपिछ ितनीहरूले चालीसवटा
चाँदीको आधारहरू बनाए ितनीहरूले दइुवटा आधारहरू त्यके फल्याकमा लगाए। 25 ितनीहरूले पिव पालको उ र प को िन म्त पिन
बीसवटा फल्याकहरू बनाए। 26 ितनीहरूले चालीसवटा आधारहरू बनाए, ितनीहरूले दइुवटा आधारहरू त्यके फल्याकमा लगाए। 27 पिव
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पालको प म भागको ितनीहरूले अझै छःवटा फल्याकहरू तयैार गरे। 28 पिव पालको पिछ ल्तरको कुनाको िन म्त पिन ितनीहरूले दइुवटा
फल्याकहरू बनाए। 29 अिन यी फल्याकहरू तल सबै सगंै जोिडएका िथए। मािथल्लो भागमा कुनाका फल्याकहरू एउटा अकुंसलेे जोिडएका
िथए। ती कम हरूले अरू कुनाका फल्याकहरू पिन त्यसरी नै जोडकेा िथए। 30 यसकारण त्यहाँ जम्मा आठवटा फल्याकहरू अिन त्यके
फल्याकको दइुवटा आधारहरू िथए, जम्मा सो वटा चाँदीका आधारहरू िथए।

31कम हरूले बबलुको काठ पिव पालको एक प को फल्याक पाँच प ी बनाउन योग गरे। 32 योग गरे अक प को फल्याकहरूको
िन म्त पाँचवटा प ीहरू अिन पिव पालको पिछ प को फल्याकहरूको प म प । 33 ितनीहरूले मध्य फल्याकहरूबाट एक कुना दे ख
अक कुनासम्म िछराएर पठाउनलाई बनाए। 34 ितनीहरूले यी फल्याकहरूलाई सनुले मोहोरे। तब ितनीहरूले प ी समा को िन म्त मनु् ाहरू
बनाए। ितनीहरूले बारहरूलाई सनुले मोहोरे।

35 ितनीहरूले महापिव स्थानका पदार्हरू बनाउदा िमहीन िनलो सतुी लगुा बजैनी र रातो धागो योग गरे अिन ितनीहरूले िमहीन सतूी
लगुामािथ करूब स्वगर्दतूको िच मा ब ु ा भरे। 36 ितनीहरूले बबलु काठको चारवटा खम्बाहरू बनाएर सनुले मोहरे। ती खम्बाहरूका िन म्त
सनुको अकुंसहेरू बनाए। ितनीहरूले ती खम्बाहरूको िन म्त चारवटा चाँदीका आधारहरू पिन बनाए। 37 त्यसपिछ पिव पालको वशे ार ढाक्न
ितनीहरूले पदार् बनाए। यस पदार्को िन म्त िमहीन सतूी अिन िनलो, बजैनी अिन रातो धागो योग गरे र पदार्मा नक्शा िसलाए। 38 योग ारमािथ
पदार्को लािग ितनीहरूले पाँचवटा खम्बाहरू तथा अकुंसहेरू बनाएर खम्बाका सकुार्उनीहरू र पदार्का खाम्बालाई सनुले मोहोरे। ती पाँचवटा
खम्बाको लािग ितनीहरूले पाँचवटा आधारहरू बनाए।

37
करारको सन्दकू

1 बजललेले बबलु काठको पिव सन्दकू बनाए। त्यो सन्दकूको लम्बाई दइु हात आधा, चौडाइ र उचाइ एक हात आधाको िथयो। 2 त्यसको
िभ र बािहर उसले सनुले मोहोय उसले सन्दकूको व रप र सबमैा सनुको घरेा बनाए। 3सन्दकूको एकप दइुवटा मनु् ी लगाए। 4 उसले बबलु
काठका डण्डाहरू बनाए अिन ितनीहरूलाई सनुले मोहोरी िदयो। 5 उसले डण्डाहरू सन्दकूको दवुै भागमा भएका मनु् ीहरू िभ घसुाय । यी
डण्डाहरू सन्दकू बोक्न योग गथ। 6 तब सन्दकूको आवरण शु सनुले बनाए। यो दइु हात आधा लामो अिन एक हात आधा चौंडाईको िथयो।
7 तब आवरणको त्यके छेउममा बजललेले करूब स्वगर्दतूको सनुको दइुवटा आकृितहरू कँुद।े 8 उनले एउटा करूब स्वगर्दतूलाई आसनको
एक छेउमा राख,े उनले अक करूब स्वगर् दतूलाई आसनको अक छेउमा राख्यो, र करूब स्वगर्दतूलाई आसनिसत जोडे ितनीहरू एउटै भए।
9 करूब स्वगर्दतूका पखेंटाहरू आसनमािथ फै लएका िथए, र ितनीहरूले त्यसलाई ढाकेका िथए। स्वगर्दतूहरू एक-अकार्का सम्मखु आसनिभ
हे ररहकेा िथए।

िवशषे टेबल
10 बजललेले बबलु काठबाट एउटा टेबल बनाए। यो टेबलको लम्बाई दइु हात चौंडाइ एक हात अिन एक हात आधा उचँाई िथयो। 11 उनले

टेबललाई श ु सनुले मोहोरी िदए अिन सनुको घरेा टेबलको व रप र बनाए। 12 उनले टेबलको व रप र चार औंलो ठूलो ता ा बनायो। उनले
फल्याकको व रप र सबिैतर सनुले मोहोरी िदयो। 13 फे र उनले सनुको चारवटा मनु् ीहरू बनाए र त्यस टेबलको चारकुनामा र खु ाको छेउमा
लगाए। 14 उनले फल्याकको निजकै मनु् ीहरूलाई जोड।े डण्डाहरू मनु् ीहरूिभ टेबल बोक्न लगाए। 15 तब उनले बबलु काठको डण्डा बनाए
अिन यसलाई सनुले मोहोय । ती डण्डाहरू टेबल बोक्नमुा योग गथ। 16 त्यसपिछ उनले टेबलमा योग ग रने वस्तहुरू थालहरू, धपुौरोहरू,
कोपरा पयेब ल चढाउन गा ी बनाए। यी सबै श ु सनुबाट बनाए।

सामदान
17 त्यसपिछ उनले सामदान बनाए। उनले श ु सनुलाई मात लले कुटेर सामदानको आधार अिन डण्डा बनाए। तब उनले कोिपला, फूल र

प बनाएर एकै ठाँउ जोड।े 18 त्यो सामदानको एकाप तीनवटा र अक ितर तीनवटा गरी जम्मा छ वटा शाखाहरू िथए। 19 त्यके शाखामा
तीनवटा फूलहरू िथए। यी फूलहरू वदामको फल जस्तै र त्यसिसत कोिपला र प हरू पिन िथए। 20 त्यो सामदानको डण्डामा चारवटा फूलहरू
िथए। ितनीहरूको आकार बदामको फूलिसत कोिपला अिन पातहरू जस्ता िथए। 21 सामदानका दइु पाटाबाट िनका लएको तीन तीनवटा गरी
छःवटा शाखामा फूल, कोिपला र प हरू िथए। ती फूलहरू शाखा िन स्कएको ठाउँमा िथए। 22 सबै फूल सामदानका, हागाहरू शु सनुबाट
बनाए। यी सबै भाग एउटै बनाउनलाई सगंै जोिडएका िथए। 23 उनले सामदानको िन म्त सातवटा िदयोहरू बनाए। उनले श ु सनुबाट सलदेो
िमलाउने थाली बनाए। 24 उनले एक तोडा श ु सनुको सामदान अिन सबै साम ी बनाए।

धपू जलाउनँको िन म्त वदेी
25 बजललेले वदेी बनाउनका लािग बबलु काठका उपयोग गरे। यो वदेी धपू बाल्नमा उपयोग हुन्थ्यो। यो एक हात लामो, एक हात चौडा

अिन दइु हात उचँाईको िथयो। यो वदेी वगर्कार िथयो। त्यके कुनामा एक-एकवटा गरी यस वदेीमा चावटा सींङहरू िथए। यी सींङहरू एउटै
बनाउनलाई वदेीिसत जोिडएको िथयो। 26 उनले िसङहरूमािथ अिन सींङका पाटाहरू शु सनुर त्यसपिछ वदेीको व रप र सनु पगालरे घरेा
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ठोके। 27 उनले सनुको दइुवटा मण्डपहरू बनाएर वदेीको दवुै प मोहोरेको िभ जोडीिदए। यी मनु् ीहरू वदेी उठाएर कतै लाँदा डण्डाहरू
घसुान काममा योग हुन्थ।े 28 उनले त्यसपिछ बबलु काठको डण्डा बनाएर त्यसलाई सनुले मोहोरे।

29 त्यसपिछ उनले अिभषके गन पिव तले अिन सगु न्धत शु धपू बनाए। उनले सबै चीजहरू सगु न्धत अ र बनाउनलेे झैं बनाए।

38
होमब लको िन म्त वदेी

1 त्यसपिछ बजललेले होमब लको िन म्त बबलु काठको एउटा वदेी बनाए। यो वदेी पाँच हात लामो, पाँच हात चौडा अिन तीन हात अग्लो
िथयो। 2 उनले यस वदेीको चार कुनामा लगाउन चारवटा सींङहरू बनाए। उनले वदेीलाई काँसाले मोहरे। 3 त्यसपिछ उनले त्यस वदेीमा योग
ग रने हितयारहरू सबै काँसाकै बनाए। उनले भाँडाहरू, करूबहरू, काँटा र तावाहरू सबै काँसाको बनाए। 4 त्यसपिछ उनले वदेीको िन म्त एउटा
जाली बनाए अिन यसको मिन उसले िकनारा राख्यो। यो वदेीको आधा भागसम्म पगुकेो िथयो। 5 त्यसपिछ उनले डण्डाहरूलाई समा चारवटा
काँसाको मनु् ीहरू बनायो। यी मनु् ीहरू चार िकनाराहरूमा िथए। 6 उसले वदेी बोक्ने डण्डा बबलु काठका बनाएर त्यसलाई काँसाले मोहरे।
7 वदेी बोक्न मनु् ीहरूमा डण्डा हाल।े वदेी र ो सन्दकू झैं खो ो फल्याकले बिनएको िथयो।

8उनलेकाँसाको बाटा र त्यसलाई अडाउने आधारहरू बनाए। उनलेकाँसाको ऐना बनायो जनु ती आइमाईहरूलेचढाएका िथए। यी आइमाईहरू
भटे हुने पालको वशे ारमा सवेा गथ।

पिव पाल व रप रको आगँन
9 उनले सबै आगँनको व रप र पदार्हरूको पखार्ल बनाए। दिक्षणित एक सय हात लामो पदार्हरू पखार्ल बनाए। पदार्हरू िमहीन सतुी लगुाको

बनाए। 10 बीसवटा खम्बाहरूले दिक्षण ितरको पदार्हरूलाई सहारा िदएको िथए। ती खम्बाहरू बीसवटा काँसाका आधारहरूमािथ िथए। खम्बाहरू
र पदार्को डण्डाको िन म्त अकुंसहेरू चाँदीले बिनएका िथए। 11आगँनको उ र ितर एक सय हात लामो पदार्हरूको बार जस्तो िथयो। त्यहाँ पिन
बीसवटा खम्बाहरू र ितनीहरूलाई अ ाउन बीसवटा खम्बाको िन म्त काँसाका आधारहरू िथए। खम्बा र पदार्को डण्डाको िन म्त अकुंसहेरू
चाँदीले बिनएका िथए।

12 आगँनको प म ितर पचास हात लामा पदार्हरूको बार िथयो। त्यहाँ दशवटा खम्बाहरू र दशवटा आधारहरू िथए। खम्बाहरू र पदार्को
लािग अकुंसहरू चाँदीका बनाएको िथए

13आगँनको पवूर् प को लम्बाई पचास हात िथयो। आगँनको वशे ार यही िदशामा िथयो। 14 वशे ारको एकाप भएको पदार्को पखार्लको
लम्बाई पन् हात िथयो। त्यता प तीनवटा खम्बा र तीनवटा आधारहरू िथए। 15 वशे ारको अक ितरको पखार्लको लमाई पिन पन् नै िथयो।
त्यहाँ पिन तीनवटा खम्बा र तीनवटा आधारहरू िथए। 16 आगँन व रप र लगाइएका पदार्हरू िमहीन सतुी लगुाले बिनएका िथए। 17 खम्बाको
िन म्त आधारहरू काँसाको बिनएका िथए। अकुंसहेरू र पदार्का डण्डाहरू चाँदीले बिनएका िथए। खम्बाकोमािथल्लो भाग चाँदीले मोहोरेको
िथयो। आगँनमा लगाइएका सबै खम्बाका पदार्मा चाँदीको डण्डाहरू लगाइएका िथए।

18 आगँनको मलू ारमा लगाइएका पदार्हरू िमहीन सतुी लगुाले बिनएको र रातो, बजैनी र िनलो धागोले बटुा भरेका िथए। पदार्हरूमा ब ु ा
बनाइएको िथयो। आगँन व रप रका पदार् बीस हात लामो र पाँच हात अग्ला िथए। 19 यो पदार्लाई काँसाको आधारमा उभ्याइएका चारवटा
खम्बाहरूमा अकुंसहेरू िथयो। खम्बाहरूिसत लगाइएको अङकुसहेरू चाँदीका िथए। पदार्का डण्डाहरू र खम्बाका िशरमा चाँदीले मोहो रएका
िथए। 20 पिव पालको र आगँन व रप र लगाइएका पदार्का कीलाहरू काँसाले बिनएका िथए।

21 पिव पालमा योग ग रएका सबै चीजहरूको सचूी बनाउन मोशाले लवेी मािनसहरूलाई आज्ञा िदए। जस्तै करारको मण्डप हारूनका
छोरो ईतामार त्यो सचूी बनाउने मािनस िथयो।

22 यहूदा वशंको नाित अिन ऊरीका छोरो बजललेले त्यके चीज मोशालाई परम भलुे िदन ु भएको आज्ञा अनसुार बनाए। 23 दान वशंको
अहीसामाकको छोरो ओहोलीआबले पिन उसलाई सहायता पयुार्ए। ओहोलीआब एक िशल्प कम तथा िच कार िथए। ऊ पिन मिसनो सतुीको
कपडा अिन िनलो, बजैनी अिन रातो धागोले ब ु ा बनु्न िनपणु िथए।

24 पिव स्थान िनमार्ण गनर् उनन्तीस तोडा र सात सय तीस शकेेलभन्दा ज्यादा सनु परम भलुाई ब लदानको रूपमा भटेी चढाए। (यो ओजन
म न्दरका अिधकारी अनसुार िथयो।)

25 सबै गन्ती ग रएका मािनसहरूले लगभग एक सय तोडा अझै एक हजार सात सय पच र शकेेल चाँदीहरू चढाए। (अिधकारीहरू ारा
ग रएको ओजन) 26 त्यहाँ छ लाख तीन हजार पाँच सय पचास जना मािनसहरू (बीस वषर् अथवा त्यो भन्दा ज्यादा उमरे मािनसहरूको गन्ती
ग रएको िथयो।) त्यके मािनसले अिधकारीले योग गरेको ओजन अनसुार आधा शकेेल चाँदी ितन ुर् पथ्य । 27 परम भकुो पिव पाल अिन
पदार्हरूको िन म्त एक सय आधारहरू बनाउदँा ितनीहरूले एक सय तोडा चाँदी योग गरे। ितनीहरूले त्यके आधारको िन म्त एक तोडा चाँदी
खचर् गरे। 28 थोरैभन्दा थोरै स सय पचह र शकेेल चाँदी पदार्को िन म्त अकुंसहेरू बनाउन र खाम्बाहरू मोहोनर् योग गरे।

29अिन स र तोडा अिन दइु हजार चार सय शकेेल काँसा भन्दा वशेी परम भकुा िन म्त चढायो। 30 त्यो काँसा भटे हुने पालको वशे ारको
आधारहरू बनाउनमा योग गरे। ितनीहरूले पी लको वदेी, काँसाको जाली र वदेीमा चािहने समानहरू बनाए। 31काँसा आगँन व रप र र वशे
ारको पदार्हरूको िन म्त आधारहरू बनाउन पिन योग गरे। अिन पिव पालको कीलाहरू र आगँन व रप रका पदार्को कीलाहरू बनाउदँा पिन
योग गरे।
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39
पजूाहारीहरूका िवशषे पोशाकहरू

1 पजूाहारीहरूले पिव स्थानमा सवेा गदार् लगाउने िवशषे लगुाहरू बनाउदा ती िच कारहरूले िनलो, बजैनी अिन राता धागोको योग गरे।
परम भलुे मोशालाई आज्ञाहरू िदए अनसुार ितनीहरूले हारूनको िन म्त िवशषे लगुाहरू बनाए।

एपोद
2 ितनीहरूले एपोद सनुको धागो, िमहीन सतुीको लगुा अिन िनलो, बजैनी र रातो धागोले बनाए। 3 ितनीहरूले सनुलाई िपटेर पातलो च्याप्टो

पारे अिन त्यसलाई काटेर धागो बनाए। ितनीहरूले यी धागोलाई दक्षतापवूर्क मिसनो सतुीको लगुा अिन िनलो, बजैनी र रातो धागोहरूिसत िमलाएर
काम गरे। 4 ितनीहरूले एपोदको िन म्त काँधको टुक्वाहरू बनाए अिन एपोदको दइुवटा छेऊ बाँिधिदए। 5 एपोद जस्तै ितनीहरूले यो िमहीन सतुी
लगुा सनुको धागो, िनलो बजैनी अिन रातो धागोले बनाए। ितनीहरूले यसलाई परमे रले मोशालाई आज्ञा िदन ु भए अनसुार बनाए।

6 ती िशल्पकारहरूले एपोदको सनुको घरेाहरूमा गोमदे पिन लगाए। त्यसका मिणहरूमा ितनीहरूले इ ाएलीहरूको छोराको नाउँ कँुद।े
7 ितनीहरूले यी मिणहरू एपोदको कुमका टु ाहरूमा जोिडिदए। यी मिणहरूले परमे रलाई इ ाएलीहरूको सम्झना गराउँछन।् ितनीहरूले त्यही
गरे जो परम भलुे मोशालाई आज्ञा िदन ु भएको िथयो।

न्यायको छाती -पाता
8 तब ितनीहरूले न्यायको थलैी बनाए। एपोद झैं यो िनपणुता पवूर्क बनाए। यो सनुको धागो, मिसनो िमहीन सतुी लगुा, िनलो, बजैनी र रातो

धागोले बनाइएको िथयो। 9 न्यायको छाती-पाता वगार्दार जबे बनाउन प ाएर आधा बनाइएको िथयो। यो एक िब ा लामो अिन एक िब ा चौढाको
िथयो। 10 त्यसपिछ कम हरूले न्यायको छाती-पातामािथ सनु्दर र हरूको चार लहर गरी मिण लगाए। पिहलो लहरमा मािणक, पषु्पराज र पन्ना
िथयो। 11 दो ो लहरमा नीर लाल हीरा िथयो। 12 ते ो लहरमा धमकान्त, सयूर्कान्त र मर्ितस िथयो। 13 अिन चौथोमा लहर िपरोज, गोमदे
र स्फ टकको िथयो। यी मिणहरू सनु कँुिदएका िथए। 14 न्यायको छाती-पाता िभ बा बटा र हरू िथए। त्यहाँ एउटा र इ ाएलीको त्यके
वशंका िन म्त िथयो। त्यके इ ाएलीको नाउँ एउटा र मािथ खोिपएको िथयो।

15 न्यायको छाती-पाताको िन म्त कम हरूले श ु सनुका दइुवटा साङ्गली बनाए। ती साँङ्गलीहरू डोरी झैं बटा रएका िथए। 16 ितनीहरूले
सनुको दइुवटा मनु् ीहरू बनाए न्यायको थलैी दइु कुनामा अड्काए। ितनीहरूले सनुको दइुवटा घरेाहरू (कुमामािथ एपोदको लािग टु ाहरू) बनाए।
17 ितनीहरूले थलैीको कुनाहरूमा सनुको मनु् ीहरूबाट साँङ्गली हाल।े 18 ितनीहरूले सनुको साँङ्गलीको अक प को अन्त कुमको जोडकेो
घरेा सनुमा लगाए। ितनीहरूले यो एपोदको अिघल्लो भागमा बाँध।े 19 ितनीहरूले न्यायको छाती-पातामा अन्य दइु कुनामा अरू दइुवटा सनुको
मनु् ीहरू जोड।े यो एपोदको छेउमा न्यायको छाती-पाताको िकनारा िभ प िथयो। 20 ितनीहरूले सनुका दइुवटा मनु् ीहरू एपोदको काँधको
टु ामा लगाए। यो मनु् ीहरू गाँिसने ठाउँको छेउमा पटेीको अ लकितमािथ िथयो। 21 त्यसपिछ ितनीहरूले न्याय थलैीमािथको मनु् ीहरूदे ख
एपोदमािथको मनु् ीहरू बाँध्न िनलो डोरी योग गरे। यस कारले न्याय थलैी एपोदिसत ब लयोसगं बाँधन ्सिकन्थ्यो। ितनीहरूले त्यके चीज
परम भलुे मोशालाई िदनभुएको आज्ञा अनसुार नै गरे।

पजूाहारीहरूको िन म्त अन्य पोशाकहरू
22 त्यसपिछ ितनीहरूले एपोदको िन म्त लबदेा बनाए। िनपणु िशल्पकारले बनुकेो िनलो लगुाबाट ितनीहरूले यो लबदेा बनाए। 23 लबदेाको

बीचमा ितनीहरूले एउटा दलुो पारे अिन त्यस दलुोको व रप र एउटा लगुाको टु ा लगाएर िसलाए जसले गदार् त्यो दलुोको छेऊ नच्याितयोस।्
24 ितनीहरूले मिसनो गरी बाटेको सतुीको लगुा अिन िनलो, बजैनी अिन राता धागाहरू योग गरेर सबै लगुाको फेरा व रप र दा रमहरू

बनाए। 25 फे र ितनीहरूले श ु सनुका घण्टीहरू बनाए अिन ितनीहरूले ती घण्टीहरूलाई लगुाको फेरोमा दा रमहरूको बीचमा झणु्डाइिदए।
26 परम भलुे मोशालाई िदन ु भएको आज्ञा अनसुार नै ितनीहरूले घण्टीहरू अिन दा रमहरू एकपिछ अक गद पोशाकको फेरोमा व रप र
झणु्डाइिदए।

27 िनपणु िशल्पकारहरूले हारून र ितनका छोराहरूको िन म्त कमजेहरू बनु।े यी कमजेहरू मिसनो सतुी कपडाबाट बिनएका िथए। 28 ती
िशल्पीहरूले मिसनो सतुी लगुाले फेटाहरू पिन बनाए। टोपी अिन िभ ी लगुाहरू पिन ितनीहरूले िमहीन सतुी लगुाबाट बनाए। 29जस्तो मोशालाई
परम भलुे आज्ञा िदन ु भएको िथयो, ितनीहरूले मिसनो सतुीको लगुा, िनलो, बजैनी अिन रातो कातकेो धागो लगाएर ब ु ा भरेको पटेी बनाए।

30 तब ितनीहरूले श ु सनुबाट पिव मकुुटमा लगाउने पातो बनाए त्यस पातोमािथ यी शब्दहरू खोप:े परम भकुो िन म्त पिव । 31 ितनीहरूले
पातोलाई िनलो डोरीले बाँध,े तब ितनीहरूले िनलो डोरीले फेटामा बाँध े परम भलुे मोशालाई आज्ञा िदए जस्तै गरे।

मोशा पिव पाल िनरीक्षण गछर्न ्
32 परम भलुे आज्ञाहरू िदन ु भए अनसुार नै इ ाएलीहरूले पिव पाल, अथार्त ्भटे हुने पाल िनमार्ण समा गरे। 33 तब ितनीहरूले समा

भएका सबै कुराहरू मोशाकहाँ ल्याए जस्तै पिव पाल अिन पालहरू िभ को सबै चीजहरू अकुंसहेरू, बारहरू, फल्याकहरू र आधार खाम्बाहरू।
ितनीहरूले मोशालाई पाल छोप्न रातो रङ्गाले रङ्गाएको भडेाको छालाले बनाएको छत दखेाए। 34 ितनीहरूले मोशालाई बा ाको सकेुको रातो
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छालाले बिनएको पाल छोप्ने सील छालाबाट बनाइएको पदार् दखेाए। अिन ितनीहरूले अित पिव स्थानको वशे ार ढाक्ने पदार् पिन मोशालाई
दखेाए।

35 ितनीहरूले मोशालाई करारको सन्दकू दखेाए। ितनीहरूले ितनलाई सन्दकू बोक्ने डण्डाहरू, सन्दकूको कृपा-आसान पिन दखेाए।
36 ितनीहरूले उनलाई टेबल अिन यसको सबै भाँडा बतर्नहरू र िवशषे रोटी पिन दखेाए। 37 ितनीहरूले मोशालाई श ु सनुले बिनएको सामदान
िदयोहरू, सामदानको िन म्त योग ग रने सबै सामानहरू अिन ब ीहरू बाल्नको िन म्त तले दखेाए। 38 ितनीहरूले मोशालाई सनुको वदेी,
अिभषके गन तले, सगु न्धत धपू पालमा जाने ार र ढाक्ने पदार् पिन दखेाए। 39 ितनीहरूले उनलाई काँसाको वदेी, काँसाको कोरेसो अिन (वदेी
बोक्न योग हुन)े डण्डाहरू दखेाए। ितनीहरूले उनलाई वदेीमा योग ग रने त्यके चीजहरू दखेाए ितनीहरूले उसलाई हात खु ा धनुे कचौरा
अिन यसको आधार दखेाए।

40 ितनीहरूले मोशालाई आगँनको िन म्त पदार्हरू, यसको खम्बाहरू, खम्बाको आधारहरू, आगँनको वशे ारका िन म्त पदार् र डोरीहरू,
पाल-कीलाहरू अिन पिव स्थान जनु भटे हुने पाल हो त्यहाँ चािहने सबै चीजहरू दखेाए।

41 त्यस पिव क्षे मा सवेा गन पजूाहारीहरूका िन म्त जनु ितनीहरूले बनुरे बनाएका पोशाकहरू िथए ती मोशालाई दखेाए। ितनीहरूले हरून
उसका छोरीहरूका िन म्त बनाइएका िवशषे पोशाकहरू पिन मोशालाई दखेाए। ती लगुाहरू ितनीहरूले पजूाहारी भई सवेा गदार् लाउन ु पदर्थ्यो।

42 इ ाएली मािनसहरूले त्यके चीज नै परम भलुे मोशालाई िदनभुएको आज्ञा अनसुार गरे। 43 जब मोशाले त्यके चीजहरू परम भलुे
आज्ञा गरे अनसुार मािनसहरूले बनाएको दखे,े उनले ितनीहरूलाई आशीवार्द िदए।

40
मोशा पिव पाल स्थापना गछर्न ्

1 तब परम भु मोशालाई भन्न ु हुन्छ, 2 “पिव पाललाई जनु भटे हुने पाल पिन भिनन्छ पिहलो महीनाको पिहलो िदन स्थापना ग रन ु पछर्।
3 पिव पालिभ करारको सन्दकू राखरे त्यसलाई पदार्ले ढािकदऊे। 4 त्यसपिछ टेबल ल्याऊ र त्यसमािथ रा खन ु पन त्यके चीज राख।
सामदानलाई पालिभ ल्याऊ अिन त्यसमा िदयोहरू जलाऊ। 5 धपू चढाउनलाई सनुको वदेीको पालिभ राख। वदेीलाई करारको सन्दकू अिघ
राख। तब पिव पालको वशे ारमा पदार् लगाऊ।

6 “तब होम ब लको लािग पिव पालको वशे ारमा जसलाई भटे हुने पाल पिन भिनन्छ वदेी राख। 7 भटे हुने पाल र वदेीको बीचमा बाटा
राख। त्यस बाटामा पानी हाल। 8 आगँनको व रप र पदार्को पखार्ल लगाऊ। तब आगँनको वशे ारको अिघ पदार् लगाऊ।

9 “अिभषके गन तले लएर पाल तथा त्यसमा भएका त्यके चीजलाई अिभषके गर। यिद ितमीले ती सबै चीजमा अिभषके तलेले अिभषके
गरेर ितनीहरू सबलैाई पिव पानछौ। 10 होमब लको वदेीमािथ अिन वदेीको िन म्त योग ग रने सबै चीजहरूमा तले छकर् । यसले ती सबै
चीजहरूलाई पिव अिन वदेी अित पिव बनाउछँ। 11 बाटा र त्यस मिुनको आधार पिव पानर् ितनीहरूमािथ अिभषके गर।

12 “हारून र ितनका छोराहरूलाई भटे हुने पालको वशे ारमा ल्याएर पानीले नहुाउन लगाऊ। 13 त्यसपिछ हारूनलाई िवशषे लगुा
लगाई पिव पानर् तलेले अिभषके गर। त्यसपिछ उसले पजूाहारी भई मरेो सवेा गनर् सक्छ। 14 त्यसपिछ उसका छोराहरूलाई लगुा लगई दऊे।
15छोराहरूलाई पिन बबुालाई गरेकै कारले अिभषके ग रदऊे। तब ितनीहरूले पिन पजूाहारी भई मरेो सवेा गनर् सक्छन।् जब ितमी ितनीहरूलाई
अिभषके गछ तब ितनीहरू पजूाहारी हुन्छन।् भिवष्यमा पिन त्यो प रवार पजूाहारी नै भइरहनछे।” 16 परम भलुे आज्ञा गन ुर् भए अनसुार नै
मोशाले त्यके चीज गरे।

17 त्यसकारण पिव पाल ठीक समयमा स्थापन ग रयो। इ ाएलीहरूले िम छोडकेो यो दो ो वषर्को पिहलो महीनाको पिहलो िदन िथयो।
18 मोशाले पिव पाल स्थािपत गरे। ितनले पिहले आधारहरू राखे अिन त्यसपिछ आधारहरूमािथ फल्याकहरू राख।े तब उसले बार र त ाहरू
िभ लगाए अिन खम्बाहरू ठडाए। 19 तब मोशाले पिव पालमािथ कृपा-आसान राखे परम भलुे िदन ु भएको आज्ञा अनसुार ितनले यसो गरे।

20 मोशाले करार प पिव सन्दकूिभ राख।े मोशाले सन्दकूमािथ डण्डाहरू राखे अिन ढकनीले ढाके। 21 तब मोशाले पिव सन्दकू पिव
पालिभ राखे अिन यसको अिघ पदार् झणु्डाइिदए। यस कारले पदार् पछाडी करारको सन्दकूलाई ितनले सरुिक्षत पारे। ितनले परम भलुे िदन ु
भएको िनदशन अनसुार गरे। 22 तब मोशाले भटे हुने पालमा टेबल राख।े यो ितनले पिव सन्दकूको उ र ितर राख।े यो ितनले पिव पालिभ
पदार्को अघाडी राख।े 23 तब उनले टेबलमािथ परम भकुो सामने रोटी राख।े ितनले परम भलुे ितनलाई िदन ु भएको आज्ञा अनसुार यसो गरे।
24 उनले सामदान भटे हुने पालको दिक्षण भागमा टेबलको अघाडी राख।े 25 उनले परम भकुो अिघ िदयोहरू बाल।े ितनले यी सब कामहरू
परम भलुे ितनलाई िदन ु भएको आज्ञा अनसुार गरे।

26 तब ितनले सनुको वदेी भटे हुने पाल िभ राख।े वदेी पदार्को अिघललाितर राख।े 27 तब ितनले वदेीमा सगु न्धत धपू बाल।े उनले यो
परम भलुे िदन ु भएको आज्ञा अनसुार गरे। 28 तब मोशाले पिव पालको वशे ारमा पदार् लगाए।

29 मोशाले होमब लहरूका िन म्त वदेीलाई पिव पालको, (जसलाई भटे हुने पाल पिन भिनन्छ) वशे ारमा राख।े उनले वदेीमािथ होमब ल
र अन्नब लहरू चढाए। उनले यो सबै परम भलुे आज्ञा गरे अनसुार नै गरे।

30 तब मोशाले बाटा भटे हुने पाल र वदेीको माझमा राख।े ितनले बाटामा हात धनुलाई पानी पिन राख।े 31 मोशा, हारून र ितनका छोराहरूले
आफ्नो हात-खु ा धनु यो बाटामा योग गरे। 32 ितनीहरू भटे हुने पालमा पस्दा त्यके पल्ट आफ्नो हात-खु ा धोए अिन त्यसरी नै ितनीहरू
वदेी सामने जाँदा पिन हात-खु ा धोए। ितनीहरूले परम भलुे आज्ञा गरे अनसुार यसो गरे।
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33 मोशाले पिव पालको आगँन व रप र पदार् लगाए। ितनले आगँनमा वदेी राख।े अिन आगँनको वशे ारमा पदार् लगाए। मोशाले यी सबै
काम समा गरे।

परम भकुो मिहमा
34भटे हुने पाललाई बादलले ढाक्यो र परम भकुो मिहमाले पिव पाल प रपणूर् भयो। 35 बादल त्यहाँ बसकेोले र पिव पालिभ परम भकुो

मिहमा भ रएकोले मोशा भटे हुने पालिभ जान सकेनन।्
36 जब बादल पिव पालबाटमािथ उठ्थ्यो इ ाएलीहरूले आफ्नो या ा शरुू गथ। 37 तर जब बादल पिव पालबाटमािथ उठ्दनैथ्यो भने

मािनसहरू िहडं्ने चे ा गदनथ।े ितनीहरू बादलमािथ नउठुञ्जलेसम्म एकै ठाउँमा बिसरहन्थ।े 38 यसथर् िदउसँो पिव पालमािथ परम भकुो बादल
रहन्थ्यो अिन राती बादलमा आगो दे खन्थ्यो। यसथर् जब या ा गथ समस्त इ ाएलीहरू बादल दे सक्थ।े
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लवेीहरूकोपसु्तक

ब लदानहरू अिन भटेीहरू
1 परम भलुे मोशालाई भटे हुने पालबाट भन्नभुयो, 2 “इ ाएली मािनसहरूलाई भन जब ितनीहरू मध्ये कुनै मािनसले परम भकुो िन म्त ब ल

चढाउँछ भन,े त्यो ितनीहरूको आफ्नो गाई-गोरू तथा भडेा-बा ाहरूको बगालबाट हुनपुछर्।
3 “यिद उसले गोरू होमब ल चढाउँछ भन,े त्यो िनष्खोट बाछो हुनपुछर्। उसले बाछो भटे हुने पालको ढोकामा चढाउन ु पछर् जसले गदार् त्यो

परम भलुाई हण योग्य हुनछे। 4 उसले आफ्नो पापको ाय तको िन म्त मा रन लागकेो पशमुािथ आफ्नो हात रा ु पछर्। अिन परम भलुे
त्यस लाई श ु गराउन होमब ल हण गन ुर्हुनछे।

5 “पिछ त्यो बाछो परम भकुो सामनु्ने मारोस ्तब हारूनका पजूाहारी छोराहरूले भटे हुने पालको ढोका निजक भएको वदेी व रप र त्यसको
रगत छिकर् उन।् 6 तब त्यो बाछो अथवा पशकुो छाला काढरे त्यसलाई टु ा-टु ा पा रयोस।् 7 तब पजूाहारी हारूनका छोराहरूले वदेीमा दाउराहरू
िमलाएर आगो सल्काउन।् 8 हारूनका छोराहरू अथार्त पजूाहारीहरूले वदेीमा बलकेो आगोमािथ बाछो अथवा पाठोको टाउका टु ाहरूको बोसो
वदेीको आगोको दाउरा मािथ िमलाएर राखनु।् 9 त्यसपिछ पजूाहारीले त्यस पशकुो खु ाहरू र त्यसको िभि भागहरू पानीले पखालोस ्र ती सबै
पजूाहारीले आगो ारा वदेीमा जलाओस ्यो आगो ारा परम भलुाई मन पन सगु न्धत होमब ल समपर्ण ग रएको हुनछे।

10 “यिद उसको भटेी पश ु हो भन,े पाठो अथवा थमुा िनष्खोट हुनपुछर्। जब ब लदानहरू चढाउँदा उसले पाठो अथवा बोका चढाउनपुछर्।
11 उसले वदेीको उ रप परम भकुो सामनु्ने त्यो काटेर मारोस ् अिन पजूाहारी हारूनका छोराहरूले त्यसको रगत वदेीको व रप र सबिैतर
छकूर् न।् 12 तब त्यो ब ल टु ा-टु ा पारेर काटोस ्आन् ा-भुडँी र अिघ पिछका खु ाहरू पखालोस ्अिन वदेीको दाउराको आगोमा पजूाहारीहरूले
ती टु ाहरू, बोसो र टाउको जलाओस। 13 त्यसपिछ उसले आन् ा-भुडँी र अिघ पिछका खु ाहरू पानीले पखालोस ् र पजूाहारीहरूले ती सबै
आगोमा जलाएर भष्म गरोस।् त्यही ब ल परम भकुो िन म्त सगु न्धत होमब ल हुनछे।

14 “यिद ऊ चरा ब लको रूपमा चढाउँछ भन,े त्यो होमब ल ढुकुर अथवा परेवा हुनपुछर्। 15 पजूाहारीले त्यो ब ल वदेीमा ल्याएर टाउको
िनमोठेर च ुडँाओस ्र वदेीमा जलाओस,् अिन त्यस परेवाको रगत वदेी भएको ठाउँमा िनकाली दओेस।् 16 त्यसपिछ उसले त्यसको गलामा भएको
खा थलैी* िनकालोस ्अिन वदेीको पवूर्प खरानी भएको ठाउँमा फ्याँकोस।् 17 त्यसपिछ त्यसलाई पजूाहारीले नटु ाइकन परेवाको बीचबाट
िचरोस ्अिन पजूाहारीले त्यो ब ल वदेीमा रा खएको आगोको दाउरामािथ जलाउन राखोस।् यो पिन परम भकुो िन म्त सगु न्धत होमब ल हो।

2
अन्नब लहरू

1 “जब कोही मािनस परम भलुाई अन्नब लको केही ब ल चढाउँछ भने त्यो ब ल मिसनो पीठोको होस।् त्यसमा तले खन्याएर पजूाहारीले
सगु न्धत धपू हालोस।् 2 तब उसले त्यो ब ल हारूनका छोराहरूकहाँ ल्याउन ु पछर् अिन पजूाहारीले एक मु ी मिसनो अन्नको पीठो, तले अिन
त्यसबाट धपू िझक्न ु पछर् अिन वदेीमा परम भलुाई चढाउने सम्झना भटेीको रूपमा यसलाई चढाउन ु पछर्। यो आगो ारा चढाउने भटेी हो अिन
यसको वासनाले परम भलुाई सन्न पाछर्। 3 बाँकी रहकेो अन्नब ल परम भकुो अत्यन्तै पिव उपहार स्वरूप हारूनका छोराहरूका िन म्त
रहोस।्

पकाएको अन्नब लहरू
4 “यिद ितमी चलुामा पकाएको अन्नब ल चढाउँछौ भन,े तलेमा मछेुको अखिमरी मिसनो िपठोको फुलौरा अथवा तले हालकेो अखिमरी

रोटी होस।् 5 यिद ित ो अन्नब ल तावामा पकाएको अन्नब ल भए त्यो तलेमा मछेुको अखिमरी मिसनो पीठोको होस।् 6 त्यो मिसनो गरी िपधंरे
टु ाउ अिन त्यसमा तले खन्याऊ। त्यही अन्नब ल हो। 7 यिद ितमी अन्न भटेील्याउछँौ जो तावामा भ ू टएको छ भने यो तलेिसत िमसाइएको
मसीनो पीठो हुन ु पछर्।

8 “जब ितमीले यी कुनै अन्नब लहरूबाट बनाइएको प रकार ल्याउछँौ त्यो पजूाहारीलाई दऊे र त्यो पजूाहारीले वदेीमा चढाओस।्
9 पजूाहारीले अन्नभटेीको केही भाग छुट ्याउनपुछर् अिन यसलाई स्मरणीय भटेीको रूपमा जलाउनपुछर्, अिन वदेीमा परम भलुाई सगु न्धत
भटेीको रूपमा चढाउन ु पछर्। 10अन्नब लबाट रहकेो भाग हारून र ितनका छोराहरूको िन म्त हुनपुछर्। परम भकुो िन म्त यो आगो ारा चढाएको
ब ल अित पिव हो।

11“ितमीले खमीर भएको कुनै पिन अन्नब ल परम भलुाई चढाउन ु हुदँनै अथवा महबाट बिनएको परम भकुो िन म्त उपहार आगोमा जलाउन ु
हुदँनै। (यहाँ भिनएको मह हुन सक्छ मौरीको नभई फूलहरूको रस हुनसक्छ।) 12 ितमीहरू वषर्को पिहलो बालीबाट खमीर र मह चढाउन सक्छौ,
* 1:16: -चरुूङ्गीले चारो खाँदा पिहले गलामा जम्मा हुने थलैी।
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तर त्यो ब ल भटेीलाई सगु न्धत भटेीबनाउन जलाउन ु हुदँनै। 13 ितमीले त्यके अन्नब लमा न ्नहालरे ल्याउनपुछर्। परमे रिसत गरेको न ्नको
करार ित ो अन्नब लबाट हराउन ु हुदनै। ितमीले आफ्नो ब ल न ्नसगँै ल्याउनँपुछर्।

अगौटे फलहरूबाट अन्नब ल
14“यिद ितमीहरू वषर्को अगौटे बालीबाट परम भलुाई भटेी चढाउँछौ भने ितमीहरू पिहले बालीको ताजा अन्नको अिघल्लो भागलाई िपधंरे

अन्न पकाएको भटेी बनाउन ु पछर्। 15 ितमीले त्यसमा तले अिन सगु न्धत धपू लगाउनपुछर्। यो अन्नब ल हो। 16 पजूाहारीले परम भकुो िन म्त
सबै धपूिसत िपधंकेो अन्नबाट तयार गरेको भटेीको केही भाग तलेिसत िमसाएर स्मारकको रूपमा जलाउन ु पछर्।

3
मलेब ल

1 “यिद उसको ब ल मलेब लको िन म्त हो भने गाई-गोरू मध्यकेो हुनपुछर्। तर पश ु चाही िनष्खोट होस।् 2 अिन उसले आफ्नो हात त्यस
पशमुािथ राखोस ्अिन भटे हुने पालको वशे ारमा त्यसलाई मारोस ् र पजूाहारी हारूनका छोराहरूले वदेीको व रपरी त्यसको रगत छक स।्
3 आगो ारा उसले मलेब लबाट परम भकुो िन म्त खा उपहार स्वरूप आन् ा भुडँी ढाक्ने बोसो र आन् ामािथ हुने सबै बोसो। 4 दइुटै मगृौला र
त्यस मािथको बोसो र कम्मर छेउको बोसो अिन मांसपशेीमा भएको बोसो अिन कलजेामािथको गमर्जाल समते िझकेर चढाओस।् 5 तब हारूनका
छोराहरूले वदेीको आगोमािथ बोसो होमब लिसत यो जलाओस।् आगो ारा चढाइएको यो परम भकुो िन म्त सगु न्धत ब ल हो।

6 “यिद उसको मलेब ल कै भटेी हो भने आफ्ना भडेा अथवा एउटा आफ्ना बा ाको बगालहरूबाट हो भने त्यो िनष्खोट हुनपछर् चाहे यो
पाठो अथवा पाठी होस।् 7 यिद उसले थमुा ब ल चढाउँदछै भने त्यो परम भअुिघ ल्याउनपुछर्। 8 तब उसले आफ्नो हात त्यो ब ल िदइने पशकुो
टाउकोमािथ राखोस ् र यसलाई भटे हुने पालको वशे ारअिघ मारीिदओस।् हारूनका पजूाहारी छोराहरूले त्यसको रगत वदेीको वरीप र सब
ठाउँमा छिकर् उन।् 9 तब परम भलुाई आगोबाट चढाएको मलेब लबाट उसले मरेूदण्डबाट सम्पणूर् पचू्छरको बोसो, पशकुो िभ भागहरूलाई
छोपकेो बोसो िनकाल्न ु पछर्। 10 दइुवटा मगृौला र त्यस मािथको बोसो कम्मर छेउको िनकाल्न ु पछर्। छेउको बोसो अिन मगृौलासिहत कलजेा
छोप्ने मास ु िनकालोस।् 11 तब पजूाहारीले वदेीमािथ भोजन स्वरूप त्यो जलाओस।् यो परम भकुो िन म्त भोजन ब ल हो।

12 “यिद उसको ब ल एउटा बा ा हो भने उसले त्यो परम भकुो सामनु्ने चढाओस।् 13 तब उसले आफ्नो हात त्यसको टाउकोमािथ राखोस ्
अिन भटे हुने पालको अिघ त्यसलाई मारीिदओस।् अिन हारूनका छोराहरू पजूाहारीले वदेीको वरीप र त्यस ब लको रगत छिकर् उन।् 14 तब
उसले उसको आफ्नो ब लबाट परम भकुो िन म्त आगो ारा चढाओस,् आन् ा-भुडँी छोप्ने बोसो र आन् मािथको सबै बोसो, 15 दइुवटा िमगौला
अिन त्यस मािथको बोसो, डढँाल्न ु मािथको माँसपशेी, कलजेा मािथको उपांग कलजेािसतै िझकेर चढाओस।् 16 अिन पजूाहारीले सबै बोसो
परम भकुो िन म्त वदेीमािथ मीठो वासनाको रूपमा जलाउनँपुछर्। यो परम भकुो िन म्त अन्न ब ल हो। 17 यो िनयम ितमीहरूका सन्तानहरू
रहूञ्जलेसम्म सधँै रिहरहनछे जनुसकैु ठाउँमा ितमीहरू बस्छौ। ितमीहरूले बोसो खान ु हुदँनै अथवा रगत िपउन ु हुदँनै।”

4
सभंोगले भएका पापहरूको िन म्त ब लहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन: जब एउटा मािनसले नजान्दा पाप गरे अिन परम भकुा आज्ञाहरूमा
नगन ुर् भनकेो कुनै काम गछर् भन,े त्यस मािनसले तलका कुराहरू गन ुर् पछर्।

3 “यिद कुनै अिभिष पजूाहारीले ल्याउछ भने पाप गरेर कमर् गछर् जसले मािनसहरूमािथ दोष लाग्छ उसले एउटा िनष्खोट जवान साँढे
उसको पाप ाय तको िन म्त परम भलुाई चढाउन ु पछर्। 4 अिन उसले साँढलेाई परम भअुिघ भटेहुने पालको वशे ारमा ल्याउन ु पछर् अिन
त्यस साँढकेो टाउकोमािथ आफ्नो हात रा ु पछर् परम भअुिघ त्यसलाई मान ुर् पछर्। 5 त्यसपिछ अिभिष भएको पजूाहारीले ब ल चढाइएको
साँढकेो रगत भटे हुने पालमा ल्याओस।् 6 त्यसपिछ पजूाहारीले आफ्नो ओंला रगतमा चोबोस ्र अित-पिव स्थानको पदार्अिघ परम भकुो सामनु्ने
रगत सात पल्ट छक स।् 7 त्यसपिछ पजूाहारीले धपूवदेीका सींङहरूमा रगतको केही अशं छिकर् न ु पछर् जो भटे हुने पालमा परम भकुो सामनु्ने
हुन्छ, अिन साँढकेा रहल रगत भटेहुनपेालको वशे ारको होमब लको वदेीको आधारमा खान्याऊन।् 8 अिन उसले पाप ब लको साँढबेाट
सबै बोसो िनकाल्न ु पछर्। उसले िभ ी भागहरूको चारैितर भएका त्यो बोसो अवश्यै िनकाल्न ु पछर्। 9 दवुै मगृौलाहरू अिन ितनीहरूका बोसो
अिन मांशपशेीको तल्लो भागमा भएको बोसो र कलजेोलाई ढाक्ने बोसो, उसले यसलाई िमग लाहरू िसतै पापब लको साँढबेाट िनकाल्न ु पछर्।
10 मलेब लको साँढबेाट िनका लए जस्तै पापब लको िन म्त चढाइएको साँढबेाट पिन सबै बोसोहरू िनकालोस।् त्यसपिछ पजूाहारीले त्यसलाई
ब ल होमब लको वदेीमा जलाओस।् 11 तर साँढकेो छाला, त्यसको मास ु र टाउको,खु ा,आन् ा-भुडँी, गोबरसमते, 12अिन रहल सबै पालबािहर
खरानी थपुान एउटा चोखो ठाउँमा ल्याउन पछर् अिन दाउराको आगोमािथ त्यहाँ जलाउन ु पछर्।

13 “यिद समस्त इ ाएली मािनसहरूले नजान्दा नै भलू गछर्न ्अिन ितनीहरूलाई थाहा हुदँनै ितनीहरूले परम भकुो कुनै आज्ञा पालन गरेनन ्
भन,े तब ितनीहरू दोषी हुनछेन।् 14 जब ितनीहरूले परम भकुो आज्ञा िवरू गरेको पाप चाल पाउछँन,् पापब लको िन म्त ितनीहरूले बथानबाट
एउटा साँढे ब ल िदऊन।् त्यो साँढे ितनीहरूले भटे हुने पाल अगाडी ल्याउनपछर्। 15 अिन समदुायको म ु खयाहरूले साँढकेो टाउकोमािथ आफ्नो
हात रा ु पछर् अिन त्यसलाई परम भकुोअिघ मान ुर् पछर्। 16 तब अिभिष भएका पजूाहारीले साँढकेो रगतबाट केही लएर भटे हुने पालमा
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ल्याओस।् 17 अिन पजूाहारीले आफ्नो औंला त्यस रगतमा डुबाएर परम भु अगाडीको पदार् सामनु्ने सात पल्ट छिकर् योस।् 18 अिन केही रगत
वदेीको कुनामा रा ु पछर् जो भटे हुने पालमा परम भकुो अिघ छ अिन रहल रगत होमब लको वदेीमा अगनेोमा खन्याउन ु पछर् जो भटे हुने पालको
वशे हुन्छ। 19 अिन उसले सबै बोसो ब लबाट िनकालरे वदेीमा जलाओस।् 20 उसले यो पापब ललाई जसो गछर् यसलाई पिन त्यसै गन ुर्पछर्,

यसरी नै पजूाहारीले इ ाएली मािनसहरूको िन म्त ाया त गराउँछन ्अिन ितनीहरूको पाप क्षमा हुन्छ। 21 पजूाहारीले साँढलेाई पालको बािहर
ल्याउनँपुछर् अिन यसलाई जलाउनपुछर् जस्तो उसले पिहलो साँढलेाई गरेको िथयो। सम्पणूर् समदुायकालािग पापब ल हुनछे।

22 “यिद कुनै शासकले अन्जानमा परम भु उसको परमे रका आदशेहरू उल्लघंन गछर् भनेे दोषी हुन्छ, 23 अिन पिछ आफ्नो दोष प ा
लगाउछँ, उसले आफ्नो पशहुरूको बथानबाट उपहार स्वरूप भतू्लै भतू्ला भएको िनष्खोट बोका ल्याउन ु पछर्। 24 तब उसले आफ्नो हात त्यस
बोकाको टाउकोमािथ राखोस ्अिन होमब ल िदइने ठाउँमा त्यसलाई परम भकुोअिघ मारोस ्यो श ु करणको ब ल हो। 25 त्यसपिछ पजूाहारीले
त्यो पापब लको केही रगत आफ्नो औंलामा लयोस ्र होमब लको वदेीको कुनामा राखोस ्अिन होमब लको वदेीको आधारमा रगत खन्याओस ्
26 उसले पाठोको सबै बोसो ब लदान वदेीमा त्यसरी नै जलाउन ु पछर् जसरी मलेब लको बोसो उसले जलाएको िथयो। यस कारल,े उसले गरेको
पापको िन म्त पजूाहारीले ाय त गनछ अिन परमे रले उसलाई क्षमा िदनहुुनछे।

27 “यिद समदुायको कुनै मािनसले नजानरे पाप गरे अथवा परम भलुे िदन ु भएको िनषधेाज्ञाको िवरोधमा काम गरे त्यो दोषी हुनछे 28अथवा
यिद उसले गरेको पाप आफूले थाहा पाए तब उसले बगालबाट भतु्लै भतु्लो भएको एउटा बा ाको िनष्खोट पाठी ल्याओस।् 29 तब आफ्नो पाप
ब लको िन म्त उसले त्यस पाठीको टाउकोमा हात राखोस ्अिन होमब ल हुने ठाउँमा मारोस।् 30 तब पजूाहारीले केही रगत औंलाले लओेस ्
र होमब लको वदेीको कुनामा लगाओस ् र अरू सबै रगत वदेीको आधारमा खन्याओस।् 31 अिन मलेब लमा ग रएको ब ल झैं उसले त्यस
ब लबाट सबै बोसो िनकालोस।् पजूाहारीले परम भकुो िन म्त िमठो बा ा िदनकालािग त्यो वदेीमा जलाओस।् यसरी पजूाहारीले त्यस मािनसलाई
श ु बनाउछँ अिन त्यसलाई क्षमा ग रनछे।

32“यिद कसलैे उसको पापब लको िन म्त भडेा ल्याउछँ भन,े तब उसले िनष्खोट भडेाको पाठो ल्याउन ु पछर्। 33उसले पापब लको टाउकोमा
आफ्नो हात रा ु पछर् अिन यसलाई त्यस ठाउँमा मान ुर् पछर् जहाँ होमब लकालािग ब लदान ग रन्छ। 34 तब पापब लबाट, पजूाहारीले आफ्नो
औंलामा केही रगत लन ु पछर् अिन होमब लको वदेीको िसङहरूमा यसलाई रा ु पछर् अिन रहल रगतलाई वदेीको अगनेोमा खन्याउन ु पछर्।
35 तब उसले मलेब ल सम्पन्न ग रको िथयो, पजूाहारीले पाठोबाट िनकाल्न ु पछर् अिन परम भकुा लािग भटेीको रूपमा यसलाई जलाउछँ। यसरी
पजूाहारी ारा त्यस मािनसको ाय त उसको पापको लािग सम्पन्न हुन्छ अिन त्यो मािनस पाप मु हुनछे।

5
िविभन्न सभंोगका पापहरू

1 “यिद कसलैे यस्तो कारले पाप गरे जसमा त्यो मािनस आफ्नै आखँाले त्यक्ष दखेकेो अथवा कानले सनुकेो कुरोमा साक्षी भएर पिन
भन्दनै भने ऊ त्यस कामको िन म्त पापी हो, अिन उसले त्यस पापको िन म्त सजाय भोग्न ु पछर्।

2 “अथवा कोही मािनस अशु चीज छुन्छ भने जगंली अथवा पाल्त ू पश ु अथवा उडने ाणीको मतृ दहे छुन्छ, तर कुनै कारणवश त्यो उसले
िबसर्न्छ भने त्यस कामको िन म्त ऊ दोषी अिन अशु बिनन्छ।

3 “एक जना मािनसले मािनएको अशु अथवा यस्तो कुनै चीज छुन्छ जसले उसलाई अशु बनाउछँ तर उसले थाहा पाउदँनै, तर जब त्यस
मािनसले यस िवषयमा थाहा पाउछँ तब उ दोषी हुनछे।

4 “अथवा एकजना मािनसले केही रा ो अथवा नरा ो काम गन ितज्ञा गछर्। उसले िवचार अिन आफ्नो ितज्ञा िबसर्न्छ। तर जब पिछ
उसले आफ्नो ितज्ञाको सम्झना गछर्, तब उसलाई दोषी ठहराइनछे। 5 जब ऊ त्यस्तो कुनै कुरामा दोषी ठह रन्छ भन,े उसले कसरी पाप गय
त्यो स्वीकार गन ुर्पछर्। 6अिन उसको पाप ाय तको िन म्त, उसले एउटा जवान भडेा अथवा बा ाको पाठी उसको बथानबाट एउटा दोषब ल
जस्तै परम भु कहाँ ल्याउन ु पछर्। यस कारले पजूाहारीले त्यो मािनसको पापबाट मु गराउनको लािग ाय त कायर् गनछ।

7 “यिद उसले आफ्नो दोषब ल चढाउन भडेा अथवा बा ाको पाठीको वस्था गनर् स ै न भन,े उसले परम भलुाई दोषब ल चढाउनलाई
अथवा पापबाट मु हुन र अक होमब लको िन म्त एक जोडी परेवा अथवा ढुकुर ल्याउनपुछर्। 8 उसले त्यो ढुकुर अथवा परेवाको जोडी
पजूाहारीकहाँ ल्याउनपुछर् र पजूाहारीले एउटा चाँिह पिहले पापब लको िन म्त चढाओस।् उसले त्यसको घाँटी अ ँ ाएर टाउको िनमोठोस तर
त्यसलाई चुढँाई नहालोस।् 9 तब उसले पापब लको केही रगत शु ताको िन म्त वदेीको पाटामा छिकर् योस अिन बाँकी रगत वदेीको आधारमा
खनँ्याई िदयोस।् यो पापब ल हो। 10 त्यसपिछ पजूाहारीले अक चाँिह ढुकुर परेवा िनयमानसुार होमब ल चढाओस।् यस्तो कारले पजूाहारीले
त्यस पाप गन मािनसलाई उसको पापबाट श ु गराओस ्अिन त्यो मािनसले क्षमा पाउछँ।

11 “यिद कुनै मािनसले दईुवटा ढुकुरहरू अथवा दईुवटा परेवाहरू िकन्न सक्दनै भन।े भने तब उसले आफ्नो पापबाट मु पाउनलाई
आठ बटुको िमिहन पीठो चढाउन ु पछर्। उसले पीठोिसत तले िमसाउन ु हुदनै अिन कुनै सगु न्धत धपू पिन त्यसमा िमसाउन ु हुदँनै िकनभने त्यो
भटेी पापब ल को हुनको िन म्त हुनपुछर्। 12 उसले त्यो िपठो पजूाहारीकहाँ ल्याओस ्अिन पजूाहारीले त्यसबाट सम्झना स्वरूप एक मु ी पीठो
िनकालरे परम भकुो िन म्त अ ग्नहोममािथ वदेीमा जलाओस।् यो पापब ल हो। 13 यस कार पजूाहारीले त्यस लाई उसले गरेको पापबाट
क्षमा गराउनछेन।् बाँकी रहकेो अन्न चाँिह पजूाहारीको िन म्त अन्नब ल जस्तै हुन्छ।”
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14 तब परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 15 “जब एकजना मािनसले परम भकुो पिव चीजहरू ित नजानरे भलू काम गछर्, उसले आफ्नो
पशहुरूको बथानबाट एउटा िनष्खोट भडेा ल्याउनपुछर्। भडेाको मोल आिधका रक नाप अनसुार उसको 16 पिव चीजहरूिसत गरेको पापको
िन म्त उसले अपराध बीस ितशत जोडरे िफतार् िदनपुछर्। अिन दोषब लको भडेा ारा चढाएकोमा पजूाहारीले उसको पापको िन म्त ाय त
गनछ अिन उसलाई पाप क्षमा िदनछे।

17 “जब कुनै ले परम भलुे नगन ुर् भनकेो कामगछर् तर उसलाई त्यो थाहा हुदँनै, तब पिन त्यो मािनस दोषी हुनछे। 18 तब उसले
गरेको पापको ओजन बराबरको मलू्यमा एउटा िनष्खोट भडेा पजूाहारीकहाँ दोष ब लको िन म्त ल्याउनपुछर्। जनु पाप उसले नजानी गरेको िथयो
पजूाहारीले त्यसले गरेको पापबाट उसलाई क्षमा गराउनछे। 19 यो एउटा दोषब ल हो, िकनभने त्यो मािनस परम भअुिघ दोषी भएको छ।”

6
अरूको िन म्त दोषब ल

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “जब एकजना मािनस परम भकुो िवररू मा पाप र िव ासघात गछर् अिन आफ्नो िछमकेीलाई धोका
िदएर पापकमर् गय कसलैे रा िदएको कुरा बन्धकमा राखरेको कुरा वा चोरेको कुरा राख्छ अिन िछमकेीसगँ झटू बोल्छ। 3अिन यसरी ठगकेो
अथवा धोका िदएको अथवा अपहरण गरेकोमा आफू िनद ष हुन झटूो स्वीकार गदन। 4 यिद एउटा ले यसरी यी कुराहरू गछर् तब त्यो
मािनस पापको दोषी हुनछे। त्यो मािनसले सबै कुराहरू ल्याउन ु पनछ जे जित उसले चोरीको िथयो, अथवा जे जित उसले ठगरे लगकेो छ, अथवा
जे जित अक मािनसले उसलाई उसको िन म्त समाल्न िदएका िथए अथवा जे जित उसले पायो अिन यस िवषयमा झटू बोल्यो। 5जे जित उसले
झ ू ा ितज्ञा बनाउछँ। उसले परूा मोल ितन ुर् पछर्। त्यसले यी सबै थोकहरूमा पाँचौं िहस्सा थपरे फकार्ई िदन ु पनछ। उसले यो त्यस िदन िदन ु
पछर् जिहले ऊ दोषब ल ल्याउछँ। 6 उसले आफूले गरेको दोषको बराबर प रमाणमा दोषब ल स्वरूप पशहुरूको बथानबाट एउटा िनष्खोट भडेा
परम भकुो िन म्त पजूाहारीकहाँ ल्याउनपुछर्। 7अिन पजूाहारीले परम भअुिघ उसलाई श ु पा रिदनछेन ्अिन ितनी कुनै पिन काम गदार् जो दोषी
हुन्छ यस्तो दोषबाट उसलाई मु गनछन।्”

होमब लहरू
8 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 9“यी कुराहरू हारून अिन ितनका छोराहरूलाई आज्ञा दे यो होमब लको िन म्त िविध हो। होमब लको ब ल

वदेीको चलुामा िबहान नहुञ्जलेसम्म रातभ र रहोस ्अिन वदेीमा आगो ब लरहोस।् 10 पजूाहारीले आफ्नो पोशाक सतूी कपडाको लगाओस,्
सतूीको सरुूवाल पिन उसले िभ ी प लगाओस ्र होमब लको भटेी वदेीमा जलाउदँा िनस्केको खरानी हटाओस ्र त्यसलाई वदेीको पिछ ल्तर
राखोस।् 11 पजूाहारीले लगाएको व खोलनु ्अिन अक लगुा लगाएर खरानीलाई पाल बािहर पिव ठाउँमा लजैाउन।् 12 आगो वदेीमािथ
लगातार ब लरहन िदन ु पछर्। आगोलाई िनभ्न िदन ु हुदँनै। पजूाहारीले त्यके िबहान वदेीमा दाउरा हाल्न ु पछर् अिन होमब ल त्यसमािथ िमलाएर
रा ु पछर्। अिन मै ीब लको बोसो वदेीमा िनरन्तर ज लरहन ु पछर्। 13 वदेीमा आगो िनरन्तर ब लरहोस,् त्यो िनभ्न ु हुदँनै।

अन्नब लहरू
14 “अन्नब लको िन म्त िनयम यस्तो छ हारूनका छोराहरूले अन्नब ल वदेीमािथ परम भकुो सामनु्ने ल्याउन।् 15 पजूाहरीले परम भलुाई

स्मारक भटेीको रूपमा चढाउन ल्याएको पीठो र तलेबाट एक म ू ी पीठो सगु न्धत धपूसमते लन ु पछर् अिन वदेीमा जलाउन ु पछर्।
16“रहकेो पीठो र तले चाँिह हारून र उसका छोराहरूले खान ु पछर्। ितनीहरू त्यो पिव ठाउँमा खमीर निमसाई खान ु पछर्। ितनीहरूले त्यो भटे

हुने पालको आगँनमा खानपुछर्। 17 त्यो खमीरिसत पकाउन ु हुदँनै। मलैे मलाई िदएको भटेीहरू ितनीहरूको भागको रूपमा ितनीहरूलाई िदएको
नै छु। त्यो पाप ब ल अिन दोषब ल जस्तै श ु छ। 18 परम भकुो अन्नब लबाट हारूनको परुूष सन्तानहरू मध्ये कसलैे खान ु सक्छ। यो िनयम
ित ो सन्तानहरूको िन म्त सधँकैो लािग हो। यी भटेीहरू छोएर नै कोही पिव हुन्छ।”

पजूाहारीको अन्नब ल
19 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 20 “यो त्यो ब ल हो जसलाई हारून र उसका छोराहरूले परम भकुो िन म्त त्यस िदन चढाउनपुछर् जिहले

हारून धान पजूाहारीका रूपमा अिभिष हुन्छन।् िनयिमत आठ बटुको िमिहन पीठो, यसको आधा िवहान चढाउन ु पछर् अिन आधा साँझमा।
21 तले िसत तावामा रा री भटेूर बनाओस ्यो रा री तलेमा िमसाएर परम भकुो िन म्त टु ा-टु ा पारेर िमठो सगु न्धत अन्नब ल चढाउन ु पछर्।

22 “अिन हारूनका छोरा जो पजूाहारीको रूपमा अिभिष हुन्छन,् ितनले अन्नब ल तयार पान ुर्पछर्। यो सधँकैो लािग परम भकुो स्थायी
िनयम हो। यसलाई पणूर् रूपले जलाउनपुछर्। 23 पजूाहरीले चढाएको त्यके अन्नब ल सम्पणूर् रूपले जलाउन ु पछर् यो खान ु हुदँनै।”

पापब लको िनयम
24 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 25 “हारून र ितनका छोराहरूलाई भन, यो पाप ब लको िनयम हो, जनु ठाउँमा होमब लको िन म्त

परम भकुो अिघ मा रन्छ, त्यसै ठाउँमा पाप ब लको िन म्त पिन मा रन ु पछर्। यो अत्यन्तै पिव हो। 26जनु पजूाहारीले पापब ल चढाउँछ उसले
यो खानपुछर्। यो भटे हुने पालको आगँन पिव स्थानमा खानपुछर्। 27 जसले यो पापब लको मास ु छुन्छ, त्यो पिव हुन्छ।

“यिद यसको रगत लगुाहरूमा कतै छिकर् यो भने त्यो पिव ठाउँमा धनुपुछर्। 28अिन त्यके माटोको भाँडा जसमा पापब लको मास ु पकाइन्छ,
त्यो फुटाउनपुछर्। अिन यिद पाप ब लको मास ु धातलु े बिनएको भाँडामा पकाएको त्यो माझरे पानीले पखाल्न ु पछर्।
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29 “पजूाहारीहरूमा भएका त्यके परुूषले यो खान सक्छन ् र यो अत्यन्त पिव हो। 30 तर पाप ब लको रगत यिद मािनसहरूलाई पिव
पानर् भटे हुने पालमा ल्याएको भए त्यो खान ु हुदँनै। यो आगोमा जलाउन ु पछर्।

7
दोषब लहरू

1 “दोषब लको िनयम यही हो। यो अत्यन्तै पिव छ। 2 जहाँ सबै होमब ल मा रन्छ त्यही ठाउँमा दोषब लको पिन त्यही ग रयोस।् अिन
वदेीको वरीप र सबिैतर त्यसको रगत छक स।्

3 “त्यसको सबै बोसो, बोसे पचु्छर, आन् ा भुडँी छोप्ने बोसो, 4 दवुै मगृौला र त्यसमािथ भएको बोसो, िमगौलासमते मांशपशेीको तल्लो
भागको बोसो अिन कलजेालाई ढाक्ने मास ु मगृलैा िसतै िनकाल्न ु पछर् र चढाउन ु पछर्। 5 पजूाहारीले ती भागहरूलाई परम भकुो िन म्त कै वदेीमा
दोषब लको रूपमा जलाउन ु पछर्।

6 “अिन पजूाहारीको घरका त्यके परुूष मािनसले त्यो खान सक्छ। यो एकदमै पिव हो दोषब ल पिव ठाउँमा खानपुछर्। 7 दोषब ल
पापब ल जस्तै हो। यी दवुकैो िन म्त िनयमहरू एउटै छन।् ब ल पजूाहरीको हो जसले ऊिसत ाय त गछर्। अिन यो उसको खा हो। 8 जब
पजूाहारीले होमब ल चढाउन ु हुन्छ, त्यसको छाला पजूाहारी कै हुन्छ। 9 अिन त्यके अन्नब ल जो चलुामा पकाएर अथवा तावामा अथवा
ताप्केमा पकाएको जनु पजूाहारीले चढाउँछ त्यो उसकैो हुन्छ। 10 तर अक अन्नब ल जो तलेमा िमसाएर अथवा सखु्खा बनाइन्छ त्यो बराबरी
भागमा हारूनका छोराहरूको हुन्छ।

मलेब लहरू
11“परम भलुाई अपर्ण ग रने मलेब लका िनयम यही हो। यिद त्यो कसलैे धन्यवाद स्वरूप चढायो भन,े 12 उसले उसको धन्यवाद ब लिसत

खमीर नहाली तलेमा मछेुको रोटी,खमीर नहाली तले दलकेो बाबर रोटी र तलेमा डुबाएको श ु पीठोको फुलौरा चढाओस।् 13उसले मलेब लिसत
धन्यवादको भटेी खमीर िमसाएको रोटी पिन चढाओस।् यसबाट उसले परम भलुाई त्यके एक एकवटा उपहार चढाउनछे। 14 मलेब लको
रगत जनु पजूाहारीले छकर् न्छ यो ब ल उसकैो हुन्छ। 15 धन्यवादको िन म्त मले ब लको मास ु त्यही ब ल चढाएकै िदन खाई सक्नपुछर्। यसको
कुनै अशं अक िबहान सम्म रहनहुुदँनै।

16 “यिद उसको ब ल परम भअुिघ िवशषे भाकल परूा गन ुर् रा खएको अथवा परम भलुाई भटेी चढाएको अथर् लाग्छ। तब ब लदान त्यही
िदन खानपुछर् जिहले ब ल चढाइन्छ अिन रहकेो अक िदन खान ु सिकन्छ। 17 तर यिद केही मास ु त े ो िदनसम्म रहे आगोमा जलाउनपुछर्।
18 यिद मलेब लको मास ु त े ो िदनमा खाए, त्यो स्वीकृत हुने छैन, त्यो एउटा चढाउनकेो िन म्त केही गिनने छैन यो अशु भएको छ। मािनस
दोषी हुनछे अिन जसले यसलाई खान्छ दण्ड पाउनँछे।

19 “कुनै अशु कुरोले छोएको मास ु खान हुदँनै। त्यसलाई आगोमा जलाउन ु पछर्। अिन अरू शु मािनस जित छन ्ितनीहरूले मले ब लबाट
मास ु खान सक्छन।् 20 तर यिद कसलैे परम भकुो मलेब लको मास ु जब खान्छ तब ऊ अशु हुन्छ, ितमीले उसलाई उसका मानिसहरूबाट
छुट ्याउन ु पछर्।

21 “जब कुनै मािनसले कुनै अशु चीज छुन्छ त्यो अशु ता मािनसको अथवा पशकुो अथवा अन्य कुनै घिृणत चीज होस ् र मलेब लको
मास ु खाए त्यसलाई त्यसको मािनसहरूबाट अलग गराउनपुछर्।”

22 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 23 “इ ाएली मािनसहरूलाई भन, ितमीहरूले साँढ,े भडेा अथवा बा ाहरूको बोसो खान ु हुदँनै।
24 ितमीहरूले आफैं मरेको पश ु अथवा जगंली जानवरहरूले मारेको पश ु अन्य कुनै काममा लाग्न सक्छ, तर ितमीहरूले खान ु हुदँनै।
25 परम भलुाई चढाएको पशकुो बोसो जनु मािनसले खान्छ उसलाई उसका मािनसहरूबाट अलग्ग गराउनपुछर्।

26 “चराको होस ्अथवा पशकुो ितमीहरूले आफू बसोबास गन ठाउँमा रगत नखान।ु 27 यिद कुनै मािनसले बसकेो ठाउँमा रगत खान्छ भने
उसलाई उसका मािनसहरूबाट अलग गराउनपुछर्।”

डोलाउने ब लको िन म्त िनयम
28 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 29 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन: जसले मलेब ल चढाउँछ, उसले ब लको िन म्त उपहार आफैं लएर

आउनपुछर्। 30 परम भलुाई चढाउने भटेी आफ्नो हातमा लएर परम भअुिघ छातीको ाकुलो बोसोसमते डोलाउने ब लको रूपमा चढाउनपुछर्।
31 पजूाहारीले बोसो वदेीमा जलाउन ु पछर् तर हारून र उनका छोराहरूको हुन्छ। 32 मलेब लको िन म्त चढाएको ब लको दािहने िफला चािह
पजूाहारीलाई िदइयोस।् 33 हारूनका छोराहरू मध्ये एक जना पजूाहारी जसले आफ्नो भागबाट मलेब लको रगत र बोसो चढाउँछ। मलेब लको
दािहने िफला चाँिह पजूाहरीको हुन्छ। 34 िकनभने डोलाइने ब लको ाकुलो र मै ीब लको दािहने ित ाको उपहार जो मलैे इ ाएलीहरूबाट
लएको िथएँ पजूाहारी हारून र उनका छोराहरूलाई िनयिमत उपहारको रूपमा िदएको छु।”
35 जनु िदन हारून र ितनका छोराहरूलाई परम भकुो सवेा गनर् पजूाहारी पदमा िनय ु ग रयो त्यसै िदनदे ख परम भकुो िन म्त आगोमा

चढाइएका ब लहरूबाट ितनीहरूको भाग पाउछँन।् 36 परम भलुे मािनसहरूलाई ब लको ितनीहरूको भाग सदा-सवर्दा पजूाहारीलाई िदन ु भन्न ु
भएकोछ। उहाँले यी आज्ञाहरू त्यस िदन िदनभुयो जब उहाँले ितनीहरूलाई पजूाहारी िनय ु गन ुर्भयो।
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37 ियनीहरू नै होमब ल, अन्नब ल, पापब ल, दोषब ल, मै ीब ल अिन अपणर्ब लका िनयमहरू हुन।् 38जनुिदन परम भलुे सीनै मरूभिूममा
इ ाएलीहरूलाई उहाँको िन म्त ब ल ल्याउने आज्ञा िदन ु भयो त्यही िदन परम भलुे मोशालाई यी आज्ञाहरू सीनै पवर्तमा िदन ु भएको िथयो।

8
मोशाले पजूाहारीहरू तयार पाछर्न ्

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “हारून र उसका छोराहरूलाई ितनीहरूको पजूाहारी पोषक, अिभषके तले, पापब लको साँढ,े दइुवटा
भडेा र एक डालो अखिमरी रोटीसगँ लजैाऊ। 3 तब ितनीहरूलाई सम्पणूर् मािनसहरूसगं भटे हुने पालमा लजैाऊ।”

4 यसथर् परम भलुे ितनलाई आज्ञा िदन ु भए झैं मोशाले भन।े मािनसहरू सबै भटे हुने पालमा सगँै भलेा भए। 5 मोशाले मािनसहरूलाई भन,े
“यो परम भलुे आज्ञा िदन ु भएको कुरा यही हो।”

6 तब मोशाले हारून र ितनका छोराहरूलाई ल्याए अिन पानीले नहुाइिदए। 7 तब मोशाले हारूनलाई बनुकेो कमजे पिहराइिदए अिन ितनको
कम्मरमा पटुका बाँिधिदए। त्यसपिछ हारूनलाई अलखा पिहराए तब मोशाले ितनलाई एपोद बाँिधिदए। मोशाले एपोदलाई अलखामा बाँिधिदए।
8 तब उनले हारूनको छातीमा न्यायको छाती पाता लगाइिदए अिन गोजीमा ऊरीम र तमु्मीम रा खिदए। 9 परम भलुे आज्ञा िदनभुए अनसुार
ितनले हारूनलाई टाउकोमा फेटा बाँिधिदए अिन फेटाको अिघल्लो भागमा सनुको पिव मकुुट लगाइिदए।

10 मोशाले अिभषके तले लएर पिव पालको त्यके ठाउँ र चीजहरूमा छिकर् िदए। अिन यसरी ितनल,े ती सब चीजहरूलाई पिव पारे।
11 उनले अिभषके तले वदेीमा सात पल्ट छिकर् िदए। उनले अिभषके तले वदेी अिन भाँड-कँुडाहरू हातमखु धनुे भाँडो अिन कचौरा रा े ठाउँलाई
पिव बनाउन छिकर् िदए। 12 त्यसपिछ हारूनलाई श ु पानर् अिभषके तलेको केही अशं ितनको िशरमा खन्याइ िदए। 13 त्यसपिछ मोशाले हारूनका
छोराहरूलाई ल्याए र बनुकेो किमज पिहराई पटुका बाँिधिदएर ितनीहरूलाई टोपी लगाइिदए अिन यी सबै मोशाले परम भकुो आज्ञा अनसुार
गरेका िथए।

14 यसपिछ उनले पापब लको साँढे ल्याए। हारून र ितनका छोराहरूले त्यस साँढकेो टाउकोमािथ आफ्ना-आफ्ना हात राख,े 15अिन मोशाले
त्यो साँढलेाई मारेर र केही रगत आफ्नो औंलाहरूमा लएर वदेीको कुना-कुना सबिैतर दल।े यस कार ितनले वदेी पिव पारे। अिन बाँकी रहकेो
रगत वदेीको आधारमा खन्याए। यसरी ितनले ाय त गनर् वदेी पिव बनाए। 16 मोशाले साँढकेो िभ यांशको बोसो, कलजेो बोसो, दइुवटा
मगृौलाहरू अिन ितनीहरूमािथ भएको बोसो िनकाले अिन यी वदेीमा जलाए। 17 त्यसपिछ ितनले साँढकेो अरू बाँकी रहकेो छाला, मास,ु गोवर
तथा अरू भागहरू परम भकुो आज्ञा अनसुार पाल बािहर जलाइिदए।

18 त्यसपिछ ितनले होमब लको िन म्त एउटा भडेा ल्याए अिन हारून अिन ितनका छोराहरूले त्यस भडेाको िशरमािथ ितनीहरूको हात
राख।े 19 तब मोशाले भडेालाई मारे अिन यसको रगत वदेीको चारैितर छिकर् िदए। 20-21 भडेालाई ितनले टुक्वा-टु ा पारेर काटे अिन टाउको,
टु ाएको मास ु अिन बोसो आगोमा जलाए। ितनले भडेाको आन् ा-भुडँी र खु ाहरू पानीले धोए अिन सम्पणूर् भडेालाई नै वदेीको आगोमािथ राख।े
यो सगु न्धत बा ाको लािग होमब ल िथयो। यो परम भलुे मोशालाई िदएको आदशे अनसुार आगो ारा िदइने होमब ल िथयो।

22 त्यसपिछ ितनले पजूाहारी िनय ु भएकोमा अपर्ण ग रएको अक भडेा ल्याए अिन हारून र ितनका छोराहरूले आफ्नो हातहरू त्यस
भडेाको टाउकोमािथ राख।े 23 त्यसपिछ ितनले त्यो भडेालाई मारेर त्यसको रगत हारूनको दािहने कानको लोतीमा, दािहने हात र दािहने ख ु ाको
बढुी ओंलाहरूमा लगाइिदए। 24 मोशाले हारूनका छोराहरूलाई अिघ ल्याए अिन ितनीहरूको दािहने कानको लोती दािहने हातको औंलो र दािहने
ख ु काको बढुी औंलाहरूमा रा खिदए अिन रहकेो रगत वदेी व रप र छिकर् िदए। 25 ितनले बोसो, बोसे पचु्छर आन् ाभुडँी छोप्ने सबै बोसो,
कलजेो छोप्ने मास,ु बोसोिसतै दइुवटा िमगौला र दािहने िफला लए। 26 परम भु अिघ रा खएको खमीर रिहत रोटीको डालोबाट उनले एउटा
मोटो अखमीर रोटी, अक एउटा अखमीरे रोटी तले िमसाएको र अखमीरे फुलौरो अिन ितनीहरूलाई बोसो र दािहने ित ामािथ राख।े 27 तब
मोशाले ती खा हरू हारून अिन ितनका छोराहरूको हातमा रा खिदए अिन परम भअुिघ डोलाउने ब लको रूपमा मािथ उठाए। 28 तब ितनले
ितनीहरूको हातबाट खा लए अिन होमब लको वदेीमािथ रा खिदए। यो पजूाहारीहरूको िनय ु िन म्त ब लदान िथयो। यो एउटा सगु न्धत
समु घर भटेी हो जसले परम भलुाई खशुी पाय । 29 परम भकुो आदशे अनसुार परम भमुािथ ाकुलो िवशषे उपहारको रूपमा हल्लाए।
पजूाहारीहरूलाई िनय ु गनर्का िन म्त यो मोशाको भडेाको भाग िथयो।

30 ितनले केही अिभषके गरेको तले अिन रगत लए जो वदेीमा िथयो अिन त्यसलाई हारून र ितनका छोराहरू र ितनीहरूको लगुाहरूमािथ
छक। यसरी ितनले हारून र ितनका छोराहरूसिहत ितनीहरूका लगुाहरू िसतै पिव पारे।

31 ितनले हारून र ितनका छोराहरूलाई भन,े “भटे हुने पालको वशे ारमा मास ु उिसन र अिभषके डालोमा भएको रोटीहरूिसत खाऊ।
32 ितमीहरूले खाएर उ केो मास ु र रोटी आगोमा जलाइ दऊे। 33 ितमीहरू पजूाहारी अिभषके भएको िदनदे ख सात िदनसम्म बािहर कतै नजान,ु
अिभषकेको समय सात िदन हो ितमीहरूले सात िदन परूा नहोउञ्जले भटे हुने पाल छोड्न ु हुदँनै। 34 ितमीहरूलाई पजूाहारी पदमा िनय ु गराउन
पिव पानर् परम भलुे आज्ञा गन ुर् भएको िथयो जनु आज ग रयो। 35 मलाई आज्ञा ग रएको छ ितमीहरू सात िदनसम्म रात-िदन भटे हुने पालको
वशे ारमा ब पुछर् अिन परम भकुो आज्ञा पालन गन ुर्पछर् जसले गदार् ितमीहरूको मतृ्य ु हुने छैन।”
36 परम भलुे मोशा माफर् त जे जित आज्ञा गन ुर् भएको िथयो हारून र ितनका छोराहरूले सबै पालन गरे।
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9
परमे रले पजूाहारीहरूलाई हण गन ुर्भयो

1आठौं िदनमा मोशाले हारून, ितनका छोराहरू र इ ाएलका बढूा धानहरूलाई बोलाए। 2 हारूनलाई उनले भन,े “बगालबाट िनष्खोट एउटा
बाछा पापब लको िन म्त अिन होमब लको िन म्त एउटा िनष्खोट भडेा ल्याएर परम भु सम्मखु ब ल चढाऊ। 3 इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े
‘परम भकुो अिघ पापब लको िन म्त एउटा बोका, िनष्खोट एक वषर् पगुकेो एउटा बाछा अिन होमब लको िन म्त िनष्खोट एउटा एक वषर्को
पाठा ल्याऊ। 4 अिन एउटा थमुा, एउटा साँढे र एउटा भडेा मलेब लको िन म्त अिन अन्न ब ल तले िसत िमसाएका उपहार झैं िकन? िकनभने
आज परम भु ितमीहरूको अिघ कट हुनहुुनछे।’ ”

5 यसथर् मोशाले आज्ञा िदए अनसुार भटे हुने पालअिघ ितनीहरूले चीजहरू ल ्याए। सम्पणूर् मािनसहरू परम भअुिघ आएर उिभए। 6 त्यसपिछ
मोशाले भन,े “परम भलुे ितमीहरूलाई यस्तो कायर् गन ुर् भनी आज्ञा िदन ु भएको िथयो जसले गदार् परम भकुो मिहमा ितमीहरू ित झ ल्कयोस।्”

7 त्यसबलेा मोशाले हारूनलाई भन,े “ितमी वदेीको निजक जाऊ, ित ो पापब ल अिन होमब ल चढाऊ, आफ्नो र मािनसहरूको िन म्त पाप
ाय त गर। परम भलुे आज्ञा गन ुर् भएको अनसुार मािनसहरूले ल्याएको ब लदानहरू चढाएर ितनीहरूका िन म्त ाय त गरे।”
8 त्यसपिछ हारून आफ्नो िन म्त वदेीको निजक गएर पापब लको िन म्त बाछो मारे। 9 पिछ हारूनका छोराहरूले ितनको निजक त्यसको

रगत ल्याए, अिन ितनले आफ्नो औंलोमा रगत लएर वदेीको कुना कुनामा लगाए अिन बाँकी रगत वदेीको आधारमा खन्याए। 10 तब परम भलुे
मोशालाई आदशे गन िबि कै हारूनले मगृौला, गभर्जालो, कलजेो ढाक्ने मास ु अिन पशकुो बोसो वदेीमा जलाए। 11 पाल बािहर हारूनले मास ु र
छाला आगोमा जलाइिदए।

12 त्यसपिछ ितनले होमब ल स्वरूप भडेा मारे। हारूनका छोराहरूले ितनलाई रगत िदए अिन वदेीका व रप र छक। 13 अिन हारूनका
छोराहरूले पशकुा टु ाहरू अिन यसको टाउको उसलाई िदए। तब हारूनले ती सबै वदेीमा जलाए। 14 फे र ितनले आन् ा-भुडँी र खु ा पखालरे
होमब लसगँै वदेीमािथ जलाए।

15 त्यसपिछ ितनले मािनसहरूको िन म्त ब लदान ल्याएर ितनीहरूको पापब लको बोका मारे अिन पिहला गरे जस्तै पापब लको िन म्त
जलाए। 16 त्यसपिछ हारूनले होमब ल ल्याए अिन आज्ञानसुार ब ल िदए। 17 तब ितनले अन्नब ल ल्याए अिन त्यसबाट एक मु ी लएर
िबहानको होमब लिसत वदेीमा चढाए।

18 अिन ितनले मािनसहरूको मलेब लको िन म्त साँढे र भडेा मारे। हारूनका छोराहरूले रगत लएर ितनलाई िदए अिन ितनले त्यो सबै ितर
छक। 19 अिन साँढे र भडेाको बोसो, आन् ा-भुडँी छोप्ने बोसो, मगृौला र कलजेा छोप्ने मास ु ितनका छोराहरूले ितनलाई िदए। 20 ितनीहरूले

ाकुलामािथ बोसो राखे अिन ितनले त्यो बोसो वदेीमािथ जलाए। 21 अिन मोशालाई परम भलुे िदएको आदशे अनसुार उनले परम भलुाई
ाकुलो र दािहने ित ो डोलाउने ब लको रूपमा चढाए।
22 तब हारूनले मािनसहरू ित हात उठाएर ितनीहरूलाई आशीवार्द िदए। यसरी पापब ल, होमब ल र मलेब ल चढाई िसध्याए पिछ ितनी

वदेीबाट तल ओ लर्ए।
23 त्यसपिछ मोशा र ितनी भटे हुने पालमा गए। जब ितनीहरू बािहर आए ितनीहरूले मािनसहरूलाई आशीवार्द िदए। तब परम भकुो मिहमा

सबै मािनसहरूमा झ ल्कयो। 24 परम भकुो सामनु्नबेाट आगो उत्पन्न भयो अिन वदेी मािथको होमब ल र बोसोलाई खरानी पाय । जब सबै
मािनसहरूले यो दखेे ितनीहरू कराए अिन आ-आफ्ना अनहुार भइँूितर िनहुराए।

10
परमे रले नादाब अिन अबीहू न पान ुर् हुन्छ

1 त्यसपिछ हारूनका छोराहरू नादाब र अबीहूले परम भअुिघ धपू जलाउनको लागी आफ्नो धपूदानीमा आगो योग गद सल्काए जसकालािग
उहाँले ितनीहरूलाई अनमुित िदन ु भएको िथएन। 2 यसथर् परम भकुो उप स्थितबाट आगो िन स्कयो र ितनीहरूलाई परम भकुो सामनु्ने जलायो।

3 त्यसपिछ मोशाले हारूनलाई भन,े “परम भलुे जे भन्न ु भएको िथयो त्यसको अथर् यही िथयो। ‘पजूाहारीहरू जो मरेो सामनु्ने आउँछन ्
ितनीहरू ारा म सम्मािनत हुनपुछर् अिन सबकैोअिघ म पिव हुनपुछर्।’ ” अिन हारून नबोली बस।े

4 मोशाले हारूनका काका उज्जीएलका छोराहरू मीशाएल र एलसापानलाई बोलाए अिन भन।े उनले ितनीहरूलाई भन,े “आऊ अिन आफ्ना
काकाको छोराहरूलाई पिव स्थानबाट बािहर पालसम्म लजैाऊ।”

5 यसलैे ितनीहरूले उनीहरूलाई पिहरेकै पोषाकमा मोशाको आदशे अनसुार पाल बािहर उनीहरूलाई उठाएर लग।े
6 तब मोशाले हारून र ितनका छोरा एलाजार र ईतामारलाई भन,े “ितनीहरूको िशरको कपाल नखौर शोक दखेाउनलाई आफ्ना लगुाहरू

नच्यात, तब ितमीहरू मन छैनौ, अिन परम भु सबै मािनसहरूको िवरू मा ोिधत हुनहुुने छैन। तर नादाब र अबीहूका लािग जो परम भु ारा
उत्पन्न गरेको आगोले गदार् मरे, इ ाएलका सारा बािसन्दाहरू जो ितमीहरूका आफन्त छन ् िवलाप गनर् सक्छन।् 7 भटे हुने पालको वशे ार,
बािहर ितमीहरू नजान ु न ितमीहरू मन छौ। िकनभने परम भलुे अिभषके गरेको तले ितमीहरूमािथ छ।” यसकारण ितनीहरूलाई मोशाले जे
भनकेा िथए त्यही गरे।
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8 त्यसपिछ परम भलुे हारूनलाई भन्नभुयो, 9 “जब ितमी र ित ा छोराहरू भटे हुने पालिभ पस्छौ ितमीहरूले दाखरस अथवा मादक वस्तु
िपउन ु हुदनै न ितमीहरू मनछौ। यो िनयम भिवष्यका ित ा सन्तानहरूको िन म्त सधँ ै रहोस।् 10 िकनभने ितमीहरूले कुन पिव अिन कुन अपिव
र कुन श ु अिन कुन अशु मा भदे रा पुछर्। 11 अिन परम भलुे मोशा ारा इ ाएलीहरूलाई िदनभुएको िनयमहरू ितनीहरूलाई िसकाउनपुछर्।”

12 मोशाले हारूनका बाँचकेा छोराहरू एलाजार र ईतामरलाई भन,े “अन्नब ल लजैाऊ जो रहकेो छ यसमा कुनै खमीर निमसाऊ अिन वदेीको
निजक गएर खाऊ िकनभने यो अितनै पिव छ। 13 अिन यो ितमीहरूले पिव ठाउँमा खान ु िकनभने यो ितमी अिन ित ा छोराहरूको िन म्त
परम भलुाई चढाइएको अशं हो। त्यसको लािग मलैे आज्ञा िदएकोछु।

14 “ितमी र ित ा छोरा-छोरीहरूले समारोह श ु ठाउँमा बसरे डोलाउने ब लको ाकुलो र ित ो खान सक्छौ िकनभने ितनीहरू ितमी र ित ा
छोरा-छोरीहरूको िन म्त इ ाएलका मािनसहरू ारा मलेब लको रूपमा िदइएका छन।् 15 ितनीहरूले डोलाइएको ब लको ित ा र ाकुलो अिन
बोसो पिन आगो ारा चढाउन ल्याउन ु पछर्। यो ितमी र ित ा नानीहरूको िन म्त परम भकुो आदशे अनसुार सधँकैो िन म्त हुनछे।”

16जब मोशाले पापब लको बोको खोजे तब उनले त्यो पिहले नै पोली सकेको पाए। यसथर् एलाजार र ईतामार, जो हारूनका बाँचकेा छोराहरू
हुन, ितनीहरूिसत मोशा रसाए उनले भन,े 17 “ितमीहरूले िकन पापब लको मास ु पिव स्थनमा बसरे खाएनौ? िकनभने त्यो ब ल अत्यन्तै
पिव हो। अिन परमे रले मािनसहरूको दोष िनवारणको िन म्त परम भअुिघ ितमीहरूलाई िदनभुएको हो। 18 ितमीहरूले बोकाको रगत पिव
स्थलिभ ल्याएनौ। यसथर् मलैे आदशे अनसुार ितमीहरूले पिव स्थान िभ मास ु खाएको हुन ु पछर्।”

19 तब हारूनले मोशालाई भन,े “आज कै िदन ितनीहरूले आफ्ना पापब ल र होमब ल परम भकुो साम ु चढाए तापिन ममािथ यस्ता कुराहरू
प रआएका छन।् यिद मलैे आज पापब लको मास ु खाएको भए, के यसले परम भलुाई खशुी बनाउने िथयो?”

20 जब मोशाले यी कुरा सनु,े ितनी यो कुरासगँ सहमत भए।

11
सामिूहक भोजनको िनयम

1 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भनः पथृ्वीका ाणीहरूमध्ये ितमीहरू यी ाणीहरू खान सक्छौः
3 ितमीहरू कुनै पिन ाणी खान सक्छौ जसको खरु िच रएको हुन्छ अिन जो उ ाउँछ।

4-6 “ितमीहरूले ऊँट खान ु हुदँनै िकनभने यो उ ाउँछ तर यसको खरु िच रएको छैन, भइँुभाल ु िकनभने यो उ ाउँछ तर यसको खरु िच रएको
हुदँनै। खरायो य िप यो उ ाउँछ। यसको खरु िच रएको हुदँनै िकनभने यी अशु हुन।् 7 अिन सुगँरु-यसको खरु िच रएको त छ तर यसले
उ ाउँदनै, यसथर् यो ितमीहरूको िन म्त फोहोर तथा अशु छ। 8 ितमीहरूले यी पशहुरूको मास ु नखान ु अिन या पशहुरूको िसन ु नछुन।ु यी पशहुरू
ितमीहरूको िन म्त अशु अिन फोहोर हुन।्

समु ी खा िवषयमा िनयम
9 “पानीमा हुने सबै ाणीहरू ितमीहरूले खान सक्छौ, जलचर ाणीहरूमा जसको पखटेा र कत्ला हुन्छ, चाहे त्यो नदी अथवा समु को,

ितमीहरू खान सक्छौ। 10-11 नदी अिन समु का सबै ाणीहरूमा जसको पखटेा अथवा कत्ला हुदँनै त्यसलाई घणृा गन ुर् अिन नखान।ु यस्ता
पशहुरू ितमीहरूको िन म्त घिृणत हुन अिन ितमीहरूले ितनीहरूको मास ुखान ु हुदँनै ितमीहरूले ितनीहरूको मतृ शरीरहरूलाई छुन ु हुदँनै। 12जलचर
ाणीहरू मध्ये जसको पखटेा अिन कत्ला हुदँनै त्यसको मास ु खान ु ितमीहरूको िन म्त िनषधे मान्नपुछर्।

चराहरू जो खान ु हुदँनै
13 “चराहरूमा यी ितमीहरूको िन म्त घिृणत हुन ्अिन ितमीहरूले ियनीहरूको मास ु खान ु हुदँनै गरूड, िग , कालो िग , 14 रातो चील र सबै

कारका कालो चील, 15 सबै थरीका कागहरू, 16 ठूलो लाटकोसरेो, कराउने लाटकोसरेो, समु ी चराहरू र सबै जातका बाजहरू, 17 सानो
लाटोकोसरेो, पानी काग, भलु्का, 18 सतेो लाटोकोसरेो, मरूभिूममा हुने लाटोकोसरेो, माछा खाने चील, 19 सारस, सबै कारको बकुल्ला,
फा चेरो र चमरेो।

िकराहरूको मास ु खाने िनयम
20 “ितमीहरूले त्यके पखंटेा भएका िकराहरूलाई जो घ रे िहडं्छन,् खानमा बारेको सम्झन ु पछर्। 21 तर ितमीहरूले उि ने जोन भएका

खु ा हुने पखंटेा भएका िकराहरू खान सक्छौ। 22 यी िकराहरू मध्ये ितमीहरूले खान सक्छौः त्यके कारको सलह, पखटेा सलह; त्यके
जातको िक ा र फटेङ् ा खान ु सक्छौ।

23 “चार खु े तर पखंटेा भएका त्यके जातका िकराहरू ितमीहरूको िन म्त घिृणत हुन्छ, यो ितमीहरूले खान ु िनषधे मान्नपुछर्। 24 िनम्न
ल खत ाणीहरूले ितमीहरूलाई फोहोर अिन अपिव पाछर्। कुनै पिन मािनस जसले ितनीहरूको िसन ु छुन्छ त्यो साँझसम्म अपिव रहन्छ।
25 अिन कुनै पिन मािनस जसले िसन ु बोक्छ, उसले आफ्नो लगुा धनुपुछर् अिन साँझसम्म त्यो अपिव रहनछे।

पशहुरूको िवषयमा धरैे िनयमहरू
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26-27“कुनै ाणी जसको िच रएको खरु त छ तर उ ाउँदनै भने त्यो ितमीहरूको िन म्त अपिव हो। जसले पिन यसलाई छुन्छ अशु हुन्छ।
चार खु ाले िहडं्छ तर पन्जाले टेकेर िहडं्छन ्भने त्यस्तो त्यके पश ु ितमीहरूको िन म्त अपिव हो। कुनै पिन मािनस जसले त्यसलाई छुन्छ
त्यो साँझसम्म अपिव हुन्छ। 28 जसले यस्तो पशकुो लाश बोक्छ, साँझसम्म अशु रहन्छ अिन यसले आफ्नो लगुा धनुपुछर्। त्यस्ता पशहुरू
ितमीहरूको िन म्त अशु हुन।्

घ ने पशहुरूको िवषयमा िनयमहरू
29 “भ ूईँमा घ ने ाणीहरू मध्ये ियनीहरू ितमीहरूको िन म्त अपिव हुन-्जस्तै न्याउरीमसुो, मसुो, सबै जातको छेपारोहरू, 30 माउसलुी,

गोहोरो, भालमे ु ँ ो, बालवुामा हुने छेपारो अिन रंग बद्लने छेपारो। 31घ नहेरूमा ियनीहरू ितमीहरूको िन म्त अशु हुन।् कसलैे यी ाणीहरूमध्ये
कुनकैो पिन लाश छोए त्यो मािनस साँझसम्म अशु रहनछे।

अशु पशहुरूको िवषयमा िनयमहरू
32 “अिन यिद अशु पशहुरू मध्ये कुनै मछर् अिन केिह कुरामा पछर् तब त्यो वस्त ु अशु हुनछे यो काठ, लगुा, छाला, पाठाको छालाको

लगुा (भाङ ा) अथवा कुनै काम आउने भाँडे िकन नहोस।् यिद यस्तो भए, यसलाई पानीमा डुबाउन ु पछर् अिन यो साँझसम्म अशु रहनछे।
33 माटोको भाँडामा मरेका यी ाणीहरूमध्ये कुनै परे त्यो भाडमा रहकेो चीज पिन अशु हुन्छ र त्यो भाँडा फुटाउन ु पछर्। 34 यिद त्यो भाँडामा
पानी िथयो अिन त्यसले अक कुनै खा छुन्छ। त्यो अशु हुनछे। अिन यिद कुनै िपउने वस्त ु त्यस भाँडामा िथयो भने त्यो पिन अशु हुनछे।
35 यिद त्यो मरेको वस्तकुो कुनै पिन अगं मा केही चीजमा परे त्यो चीज अशु हुनछे। यिद त्यो बस्त ु चलुा अथवा अगँटेी हो भने त्यो भत्काउन ु
पछर्।

36“तर यिद कोही पानीको महुान अथवा कूवाँमा भए त्यो अशु हुदँनै तर जसले मरेको लाश छुन्छ त्यो चाँिह अशु हुन्छ। 37अिन यिद त्यो
मतृ दहे कुनै बीउमािथ झरे त्यो बीउ श ु नै रहन्छ। 38 तर यिद ती बीउहरूमािथ पानी हालकेो छ र त्यस्तो िसन ु पय भने ती बीउहरू ितमीहरूको
िन म्त अशु हुनछेन।्

39“यिद ितमीहरूका पशहुरूमध्ये कुनै मछर् जसलाई खानको िन म्त ितमीहरूलाई अनमुित िदइएको छ, तब जसले यसको मतृ शरीरलाई
छुन्छ साँझसम्म अशु रहनछे। 40 यिद कसलैे त्यस मरेको पशकुो कुनै भागको मास ु खान्छ तब त्यस मािनसले आफ्नो लगुा धनु ु पछर् र साँझसम्म
ऊ अशु रहनछे। यिद कसलैे त्यस्तो पशहुरूको लाश छुन्छ ऊ साँझसम्म अशु रहनछे अिन उसले आफ्ना लगुाहरू धनु ु पछर्।

41 “अिन त्यके ाणी जो भइँुमा घ न्छ त्यसलाई ितमीले घणृा गनपछर् अिन ितमीले त्यो खान ु हुदँनै। 42 कुनै पिन ाणी जो भइँुमा आफ्नो
पटेले सलु्कन्छ अथवा चार अथवा धरैे ख ु ाले घ न्छ त्यस्तो ाणी ितमीहरूले खान ु हुदँनै। ितनीहरूलाई घणृा गन ुर्पछर्। 43 यस्ता घ ने ाणीबाट
ितमीहरू कुनै पिन प र स्थितमा अशु नहुन।ु ियनीहरूलाई छोएर अशु नबन। 44 िकनभने म परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ ितमीहरूले
आफूलाई पिव रा ु पछर्। ितमीहरू पिव होऊ िकनभने म पिव छु। ितमीहरू भइँूमा ाणीहरू ारा अशु हुन ु हुदँनै 45 म परम भु ितमीहरूका
परमे र हु ँ जसले ितमीहरूलाई िम दशेबाट ितमीहरूका परमे र हुनका िन म्त बािहर ल्याएँ, ितमीहरू पिव बन िकनभने म पिव छु।”

46 पश,ु पकं्षी, जलचर अिन भइँूमा घ ने सबै ाणीहरूका िन म्त िविधहरू यी नै हुन।् 47 पिव र अपिव र पशहुरूमा मास ु खान ु हुने र नहुने
छु ाउने िनयम यी नै हुन।्

12
सतु्केरीका िनयमहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भनः
“यिद कुनै ी गभर्वती हुन्छे र एउटा छोरा जन्माउछेँ तब ऊ सात िदनसम्म अशु रहन्छे जस्तो ऊ रजस्वलाको समयमा अशु हुन्छे। 3अिन

आठौं िदनमा नवजात बालकको खतना ग रनपुछर्। 4 सतु्केरी आइमाईले श ु करणको िन म्त ततैीस िदनसम्म पखर्नपुछर्। आइमाईले कुनै पिव
चीज छुन ु हुदँनै तथा पिव स्थानितर जान ु हुदँनै जबसम्म उसको श ु ी हुने िदन परूा हुदँनै। 5 यिद कुनै ीले छोरी जन्माइ त्यो ी स्वाभािवक
रजस्वलाको िदनमा झैं दईु ह ासम्म अशु रहन्छे। अिन उसले आफ्नो रजस्वलाबाट श ु ीकरणको िन म्त छयस ी िदनसम्म पखर्नपुछर्।

6 “शु हुने िदन शषे भएपिछ उसले छोरा पाएकी होस ् अथवा छोरी, होमब लको िन म्त एउटा एक बष थमुा अिन पापब लको िन म्त
परेवाको एउटा बच्चा अथवा ढुकुरको बच्चा उसले पजूाहारी कहाँ भटे हुने पालको वशे ारमा ल्याउनपुछर्। 7 त्यसपिछ पजूाहारीले उसको
ब ल परम भलुाई चढाउँछन ् र ऊ सतु्केरी आफ्नो रजस्वलाबाट श ु हुन्छे। यो नानी जन्माउनँे कुनै पिन ीको िन म्त िविध हो। 8 यिद उसले
थमुा चढाउन स न भने होमब ल र पापब लको िन म्त एक जोडी परेवाका बचरेा अथवा ढुकुर ल्याउन ु पछर् र पजूाहारीले उसलाई श ु पाछर्
अिन ऊ शु हुन्छे।”

13
चमर् रोग सबंन्धी िनयमहरू
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1 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्नभुयो, 2 “यिद कुनै मािनसको आफ्नो शरीरको छालामा कुनै वणार्न्तर दाग, िविफरा अथवा कुनै घाउ छ
भने त्यसबाट कुनै हािनकारक चमर् रोग हुन सक्ने सम्भावना रहे उसलाई हारून अथवा ितनका पजूाहारी छोराहरू भएको ठाउँमा लजैान ु पछर्।
3 पजूाहारीले उसको चमर्रोग जाँच गन ुर् पछर् अिन यिद पजूाहारीले घाउमा भएका रौं फुलकेो थाहा पाउनहुुन्छ घाउ छालाभन्दा गिहरो छ तब त्यो
हािनकारक चमर्रोग हो। जब पजूाहारीले जाँच सक्न ु हुन्छ तब त्यस मािनसलाई अशु घोषणा ग रन ु पछर्।

4 “तर यिद त्यो दाग उसको शरीरको छालामािथ चहिकलो दाग मा हो अिन त्यो छालाभन्दा गिहरो छैन अिन रौं पिहल्यै फुलकेो छैन तब
पजूाहारीहरूले उसलाई सात िदनसम्म अरू मािनसहरूदे ख अलग्गै रा ु पछर्। 5 यिद उसको जाँचमा त्यो घाउमा प रवर्तन नभए, अथवा घाउ
नफै लएको भए, पजूाहारीले त्यस मािनसलाई अरू सात िदन अलग्ग रा ु पछर्। 6 अिन सातों िदनमा पजूाहारीले त्यो घाउलाई एक पल्ट फे र
जाँच गन ुर् पछर्, र यिद त्यो घाउ मत्थर भएको छैन अिन छालाको अरू ठाउँितर िफंिजएको छैन भने तब पजूाहारीले उसलाई श ु घोषणा गन ुर् पछर्।
त्यो केवल ख टरा हो। अिन त्यस मािनसले आफ्नो लगुा धनु ु पछर् अिन ऊ शु हुनछे।

7 “तर यिद त्यस मािनसले प ो लगाउछँ पजूाहरीले जाँच गरेपिछ उनले घोषणा गन ुर्अिघ घाउ बढकेो छ, तब ऊ फे र जाँच गराउनकालािग
पजूाहारीकहाँ जान ु पछर्। 8 अिन यिद पजूाहारीले जाँच गदार् छालाको घाउ फै लएको पाए त्यस मािनसलाई पजूाहारीले अशु ठहराउनछेन!् यो
एक हािनकारक रोग हो।

9 “यिद कुनै मािनसलाई छालाको सरूवा रोग लागे उसलाई पजूाहारीकहाँ ल्याउनपुछर्। 10-11 यिद पजूाहारीले जाँच गदार् रोगीको छालामा
सतेो सिुनएको पाउन ु भयो र त्यसको रौं सतेो भएको र सिुनएको ठाँमा आलो घाउ रहछे भन,े यो धरैे समय सम्म रहने छालाको रोग हो र पजूाहारीले
त्यसलाई अशु ठहराउन।्

12 “यिद त्यो चमर्रोग शरीर भरी टाउकोदे ख खु ासम्म फै लएको छ भने 13 पजूाहारीले जाँच गरेर उसलाई श ु ठहराउन सक्छन ्कारण ऊ
सतेाम्मे भएको हुन्छ र ऊ शु हो। 14 तर त्यस मािनसमा आलो मास ु दे खने िबि कै अशु हुनछे। 15 आलो मास ु अशु हो र पजूाहारीले जाँच
गन िबि कै त्यो अशु भनी ठहराउने छन।् त्यो सरूवा रोग हो।

16-17 “अिन फे र आलो मास ु सतेो हुन्छ तब मािनसले पजूाहारीकहाँ अवश्यै जानपुछर् अिन पजूाहरीले त्यस मािनसलाई जाँच गन ुर् पछर्, यिद
आलो मास ु सतेो भएको छ, तब पजूाहारीले त्यस मािनसलाई अवश्यै श ु घोषणा गन ुर् पछर्, िकनभने त्यो मािनस शु छ।

18 “यिद कसकैो छालामा एक कारको फोका छ अिन यो िनको भएको छ, तब त्यस ठाउँमा सतेो दाग अथवा रातो-सतेो चहिकलो दाग
बिनन्छ। 19 पिछ त्यस ठाउँमा सतेो वणार्न्तर रातो सतेो उज्जवल दाग बिनन्छ, तब त्यो मािनस पजूाहारीकहाँ जाओस।् 20जब उसलाई जाँच गदार्
यिद पजूाहारीले फोका छाला भन्दा गिहरो भटे्छन ्अिन रौं सतेो भएको छ, पजूाहारीले उसलाई अशु घोषणा गन ुर् पछर्। यो फोकाबाट िनस्केको
एउटा हािनकारक चमर्रोग हो 21 तर यिद पजूाहारीले सतेो रौं भटे्दनैन ्अिन घाउ छालाभन्दा गिहरो छैन तर नरम भएको छ, तब उनले उसलाई
अरू मािनसहरूबाट सात िदनसम्म छुट ्याएर रा ु पछर्। 22 यिद त्यो घाउ छालामा फै लएको पाए त्यो मािनस अशु भएको घोषणा गन ुर्पछर् कारण
त्यो एक सरूवा रोग हो। 23 तर यिद त्यो रातो दाग त्यही नफै लरहयो भने त्यो िपलोको दाग मा हो र पजूाहारीले त्यस मािनसलाई श ु ठहराउन ु
पछर्।

24“अथवा कसकैो छाला पोलरे रातो वण मास ु भएको छ भने पजूाहारीले जाँच गन ुर् पछर् अथवा पोलकेो ठाउँमा सतेो दाग रहे पिन जाँच गन ुर्पछर्
यिद पजूाहारीले उज्जवल दागमा रौं सतेो भएको अिन घाउ छालिभ गािडन थालकेो पाए, 25 यो पोलकेो घाउबाट फै लएको हािनकारक रोग
हो। तर घाउ सकेुको पाए। त्यस मािनसलाई अरूबाट सात िदनसम्म यो हािनकारक चमर्रोग हुनाले पजूाहारीले अशु घोषणा गनपछर्। 26 तर यिद
पजूाहारीले जाँच गदार् त्यो चहिकलो दागमा सतेो रौं भटे्दनैन ्र घाउ पिन छालाभन्दा गािडएको पिन भटे्दनैन,् तर घाउ नरम भएको भटे्छन,् तब
उनले मािनसलाई अरूबाट सात िदन लािग छुट ्याउन ु पछर्। 27 त्यसपिछ सातौं िदनमा पजूाहारीले रोगीलाई जाँच गरून,् यिद रातो दाग छालामा
फै लएको भए उनले त्यस रोगीलाई अशु घोषणा गरून ्कारण यो एक हािनकारक चमर्रोग हो। 28 तर यिद त्यो रातो दाग आफ्नै स्थानमा रही
अरूितर फै लएन भने र त्यो नरम रह,े पो लएको बाट भएको वणार्न्तर हो र पजूाहारीले त्यस मािनसलाई श ु घोषणा गरून ् िकनभने उसको त्यो
पो लएको घाउबाट बिनएको दाग मा हो।

29 “यिद कुनै परुूष अथवा ीको टाउको अथवा िचउँडोमा सरूवा घाउ िनस्केको छ अिन घाउ छालभन्दा गिहरो कपाल पातलो र पहलेो
छ, तब पजूाहारीले उसको घाउ जाँच गन ुर् पछर्। 30 अिन पजूाहारीले घाउ हािनकारक भएको घोषणा गन ुर् पछर्। 31 पजूाहारीको जाँचमा यिद दाग
छालाभन्दा गिहरो छैन अिन त्यहाँ कालो कपाल पाएको छैन भने त्यस मािनसहरूलाई अरूबाट सात िदनसम्म छुट ्याउन पछर्। 32 सातौं िदनको
िदन पजूाहारीले घाउ जाच्न ु पछर्। यिद घाउ फै लएको छैन। त्यसमा पहलेो रौं छैन अिन बािहरी छालाभन्दा दाग गिह रएको छैन। 33 त्यस
मािनसले दारी आफैं काटोस।् तर उसले दाग चाँिह नकाटोस।् पजूाहारीले त्यस रोगी मािनसलाई सात िदनको िन म्त फे र अरू मािनसहरूबाट
अलग राखनू।् 34 सातौं िदनको िदन पजूाहारीले उसको दाग जाँचनू ्अिन यिद उसले त्यो दाग छालामा फै लएको नभटेे र दाग िनस्केको ठाउँको
छाला नदिबएको भए पजूाहारीले उसलाई श ु घोिषत गरून।् त्यस मािनसले आफ्नो लगुा धोओस ्र श ु होओस।् 35 तर यिद त्यो मािनस शु
घोिषत भए पिछ दाग छालामा फै लए। 36 यिद दाग छालमा िफंिजएको छ भने पजूाहारीले उसको जाँच गन ुर् पछर् यिद छालामा दाग िफंिजएको
भटे्नछेन,् पहलेो कपालको खोजी गन आवश्यकता छैन। त्यो मािनस अशु छ। 37 तर यिद दाग िनको भएको घाउ दखे्दा त्यसमा केही प रव र्न
नपाए अिन कालो रौं पलाएको भए त्यो दाग िनको भएको हो। त्यो मािनस शु छ अिन पजूाहारीले त्यस मािनसलाई श ु भनी घोषणा गरून।्
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38 “यिद कुनै परुूष अथवा ीको शरीरै भ र सतेो दाग भए, 39 पजूाहारीले जाँच गन ुर् पछर् र यिद उनी भन्छन ्त्यस मािनसको िजउको दाग
मा धिम लएको सतेो दाग हो, तब यो एउटा डाबर मा हो जो छालामा िन स्कएको छ। डाबर हािनकारक हुदँनै। त्यो मािनस शु छ।

40 “जब कुनै मािनसको टाउकोको कपाल झछर् भने त्यो मािनस खइुले मा हो अशु होइन। 41 यिद उसको टाउकोको अिग ल्तर एक
भाग खइु लयो भने त्यो मािनस शु हो, ऊ ताल ु खइुले मा हो। 42 तर उसको खइुलकेो तालमुा अथवा िनधारमा रातो घाउ िन स्कयो भने त्यो
हािनकारक चमर्रोग हो जनु उसको िशरबाट फै लन शरुू गरेको हुन ु पछर्। 43 उसलाई पजूाहारीले जाँचनू ्र यिद त्यसरी जाँच्दा उसको टाउकोमा
अथवा िनधारमा भएको घाउ हािनकारक चमर्रोग जस्तो दे खयो भन,े 44 त्यो मािनस अशु हो कारण उसको त्यो घाउ हािनकारक रोग हो। यसथर्
उसको टाउकोमािथ घाउ िनस्केकोले पजूाहारीले उसलाई अशु घोषणा गरून।्

45 “यिद एक जना मािनसलाई हािनकारक चमर्रोग लाग्छ, उसले आफ्नो लगुाहरू च्या ु पछर् अिन िशरको केश छरपस्ट रा ु पछर् अिन
उसले आफ्नो मािथको ओठ छोपरे ‘अशु ! अशु ’ भन्दै कराउन ु पछर्। 46 त्यो मािनस अशु रहनछे जबसम्म उसमा यो रोग रहन्छ। उसले
एक्लै ब ु पछर् अिन उसले आफ्नो घर िशिबर बािहर बनाउन ु पछर्।

47 “जब कुनै लगुामा, त्यो लगुा ऊनी अथवा सतूी जे होस,् 48 कुनै बनुकेो सतूी अथवा ऊनी अथवा छालाको कुनै पिन चीज होस ् यिद
त्यसमा ढुस्सी पलायो भने र 49 पलाएको ठाउँ ह रयो अथवा रातो भयो भन,े पजूाहारीलाई जाँच गराउन ु पछर् कारण त्यो ढुस्सी फै लएको हो।
50 पजूाहारीले त्यो ढुस्सी दागलाई हरेून ्अिन त्यो दाग भएको चीजलाई सात िदनसम्म अलग्ग राखनू।् 51 सातौं िदनमा फे र पजूाहारीले त्यस
चीजलाई जाँच गरून ्र यिद त्यो दाग* लगुामा, वा कुनै पिन चीजमािथ (ऊनी-सतूी-छाला जे होस)् ढुस्सी फै लएको पाए त्यो अशु हो। 52 त्यो
ढुस्सी लागकेो वस्त ु चाहे ऊनी, सतूी अथवा छाला जे सकैुले बिनएको होस,् यिद त्यसमा ढुस्सी फै लएको पाए त्यो वस्त ु नै आगोमा जलाउनपुछर्।

53 “यिद पजूाहारीले उनको जाँचमा त्यो वस्त ु चाहे त्यो सतूी, ऊनी अथवा लाले बनुकेो िसलाएको जे जस्तो सकैु होस ् त्यसमा ढुस्सी
फै लएको नपाए, 54 पजूाहारी मािनसहरूलाई त्यो वस्त ु धनुे आदशे िदऊन ् र त्यसलाई अझ सात िदनसम्म अलग्ग रा लगाउन। 55 लगुा
धोएपिछ पजूाहारीले त्यसलाई हने ुर् पछर् अिन यिद ढुसीको दाग बद्ली भएको पाइन्छ अिन िफंिजएको छैन, यो अशु हुन्छ। यसलाई दसु्सी अिघ
लागकेो होस ्अथवा पिछ आगोमा जलाउन ु पछर्।

56 “यिद त्यो वस्त ु पजूाहारीले जाँच गदार् त्यो धोएपिछ त्यसमा दाग हराएको पाए लगुा चाहे सतूी, ऊनी छाला जे सकैुको होस,् दाग भ रको
ठाउँ काटेर फ्याँकोस।् 57 यिद पजूाहारीको जाँचमा त्यो वस्त,ु जे सकैुल,े बिनएको िकन नहोस,् त्यो दाग फै लदंै गएको पाए त्यसलाई आगोमा
जलाउनपुछर्। 58 तर यिद ध ुदँा त्यो दाग लगुाबाट जे सकैुले बिनएको िकन नहोस ्हराएको पाए, फे र धनु ु पछर् अिन त्यो श ु हुन्छ।”

59 लगुा चाहे बनुे अथवा िसलाएको होस त्यो चाहे ऊनी, सतूी अथवा छाला जे सकैुको िकन नहोस ् ढुसी लागे श ु अशु भनी िनणर्य गन
िविधहरू यी नै हुन।्

14
चमर्रोग लागकेो मािनस िनको हुदँाको िनयमहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “जब एक जना मािनस चमर्रोगबाट िनको हुन्छ, उसले श ु हुनको िन म्त यी िनयमहरू पालन गन ुर् पछर्।
3 “पजूाहारीले पाल बािहर त्यो मािनस भएको ठाउँमा गएर जाँच गरून ् अिन त्यो चमर्रोग लागकेो मािनस िनको भएको पाए पजूाहारीले

4 उसलाई श ु गराउनकुो िन म्त दइुवटा श ु चरा, एक टुक्वा सल्लाको काठ, अ लकित रातो धागो र िहसप ल्याउने आदशे िदऊन।् 5 त्यसपिछ
पजूाहारीले ती दइुवटा मध्ये एउटा चरालाई माटोको भाँडामा भएको ताजा पानीमािथ मान आज्ञा िदऊन।् 6 अक िजउँदो चरालाई पजूाहारीले
लएर, सल्लाको काठ, रातो धागो अिन िहसपिसत अिघल्लो चराको रगत िमिसएको पानीमा चोबलनू।् 7 अिन चमर् रोग िनको पा रन ु पन

मािनसमािथ त्यो पानी सात पल्ट छिकर् उन।् त्यसपिछ त्यो मािनस शु भयो भनी घोषणा ग रयोस।् अिन त्यो जीिवत चरालाई पजूाहारीले खलु्ला
मदैानमा छािडिदऊन।्

8 “तब मािनसले जसलाई श ु गराइदै िथयो, आफ्नो लगुाहरू धनु ु पछर् कपाल खौ रन ु अिन नहुाउन ु पछर् अिन त्यो मािनस शु हुन्छ। तब
मािनस आफ्नो पालिभ प सक्छ तर सात िदनसम्म पालिभ प ु हुदँनै। 9सातौं िदन उसले आफ्नो कपाल, दा ी अनी आखँी रौं खौरोस ्उसले
सबै कपाल खौरोस,् आफ्नो लगुा धओुस ्अिन ऊ शु हुन्छ।

10 “आठौं िदनको िदन त्यो चमर्रोग लागकेो मािनसले भडेाको दइुवटा िनष्खोट पाठो अिन एक वषर्को पाठी जसको कुनै खोट छैन र
अन्नब लको िन म्त तलेमा मछेुको डढे पाथी मिसनो िपठो र आधा माना तले ल्याओस।् 11 शु पान पजूाहारीले भटे हुने पालको फाटकमा
परम भअुिघ चमर् रोग भएको मािनस र उसको भटेीहरू ल्याउन ु पछर्। 12 तब पजूाहारीले एउटा पाठो अिन आधा माना तले ल्याउन ु पछर् अिन
परम भकुो िन म्त दोषब ललाई डोलाउने ब लको रूप चढाउन ु पछर्। 13 उनले पापब ल र होमब ल चढाउने पिव स्थानमा मान ुर् पछर् िकनभने
यो दोषब ल पापब ल जस्तै हो। यो पजूाहारीको हो अत्यन्तै पिव हुन्छ।

14 “पजूाहारीले दोषब लबाट केही रगत लन ु पछर् र श ु हुने मािनसको दािहने कानको लोतीमा, दािहने हातको र दािहने ख ु ाको बढूी-
औंलाहरूमा यसलाई दल्न ु पछर्। 15 त्यसपिछ पजूाहारीले आधा माना तले लएर आफ्नो दे हेातको हत्केलामा हालनू।् 16 त्यसपिछ पजूाहारीले
* 13:51: “ ” “ ” “ ,” घरको छानामा
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आफ्नो दे े हातको हत्केलामा दािहने हातको औंला डुबाएर परम भअुिघ सात पल्ट छिकर् ऊन।् 17 हत्केलामा बाँकी रहकेो तले श ु हुने
मािनसको दािहने कान, उसको दािहने हातको बढूी औंलामािथ, दािहने ख ु ाको बढूी औंलामािथ खनाउन ु पछर् जनु ठाउँमा उसले दोषब लको रगत
छकको िथयो। 18 उसको हत्केलामा रहकेो तले त्यो श ु पा रदै ग रएको मािनसको टाउकोमा लगाउन ु पछर् त्यस्तै कारले पजूाहारीले उसलाई
परम भअुिघ शु पान ुर् पछर्।

19 “तब पजूाहारीले पापब ल चढाउन ु पछर् अिन मािनसलाई उसको अशु ताबाट श ु गन ुर् पछर् अिन त्यसपिछ उनले होमब ल मान ुर् पछर्।
20 पजूाहारीले होमब ल अिन अन्नब ल वदेीमा चढाएर त्यस मािनसलाई ाय त गन ुर् पछर् अिन त्यो मािनस शु हुनछे।

21 “तर यिद ऊ गरीब छ अिन त्यसको वस्थामा गन ुर् सक्दनै भने तब उसले श ु हुनका लािग एउटा भडेा दोष ब लको रूपमा ल ्याउन ु पछर्
अिन एपाको दश खण्डको एक खण्ड तले िमसाइएको िमिहन पीठो अिन एक माना जतैनुको तले अन्न ब लको रूपमा ल्याउन ु पछर्। 22 अिन
आफूले वस्था गनर् सके अनसुार दइुवटा ढुकुर अथवा परेवाको बच्चा, एउटा पापब लको िन म्त र अक होमब लको िन म्त ल्याओस।्

23 “उसको श ु ताको िन म्त आठौं िदनमा ती सब भटे हुने पालको ढोकामा परम भकुो सामनु्ने पजूाहारीकहाँ ल्याओस।् 24 तब पजूाहारीले
दोषब लको पाठो र तले लएर डोलाउने ब लको रूपमा परम भअुिघ हल्लाउन ु पछर्। 25 त्यसपिछ दोषब लको िन म्त भडेाको पाठो मा रयोस ्
र त्यसको केही रगत शु पा रन ु पन मािनसको दािहने कानको लोतीमा, दािहने हातको र दािहने ख ु ाको बढूी-औंलाहरूमा लगाऊन।् 26 अिन
पजूाहारीले तले त्यही दे े हातको हत्केलामा खन्याउन ु पछर्। 27 त्यसपिछ पजूाहारीले हत्केलाको तले दािहने हातको ओंलाले परम भु अिघ सात
पल्ट छिकर् ऊन।् 28 अिन पजूाहारीले उसको हातमा रहकेो केही तलेबाट लएर त्यो श ु पा रन ु पन मािनसको दािहने कानको लोतीमा, दािहने
हातको बढूी-औंला र दािहने ख ु ाको बढूीऔंलामा जहाँ दोषब लको रगत लगाइ िदएको िथयो त्यही लगाई िदऊन।् 29 पजूाहारीको हत्केलामा
बाँकी रहकेो तले श ु पा रन ु पन मािनसको िशरमा परम भअुिघ उसलाई श ु पानर् लगाई िदऊन।्

30“तब जवान ढुकुर अथवा परेवा जे हुन्छ उसले जगडेा गनर् सक्छ। 31 एउटा पापब लको िन म्त अिन अक होमब लको िन म्त पजूाहारीले
अन्नब लिसत चढाऊन।् यसरी पजूाहारीले त्यो श ु पा रन ु पन मािनसलाई परम भकुोअिघ ाय त गराउने छन।्”

32 एक जना मािनसहरू चमर् रोगबाट मु भएपिछ शु हुनको िन म्त यी िनयमहरू छन।् यी िनयमहरू ितनीहरूका लािग हुन जो आफूलाई
श ु बनाउनका लािग िनयिमत ब ल चढाउन जगडेा गनर् सक्दनैन।्

घरमा ढुसीको िन म्त िनयमहरू
33 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्नभुयो, 34 “जब मलैे ितमीहरूको अिधकारमा िदन लागकेो कनान दशेमा ितमीहरू पगु्छौ, अिन म

ितमीहरूको कुनै घरमा ढुसी पठाउनछुे, 35 तब त्यो घरको मा लक आओस ्र पजूाहारीलाई भनोस,् ‘मरेो घरमा ढुसी परे जस्तै लाग्छ।’
36 “त्यसपिछ पजूाहारीले घरमा आफू घर जाँच गन ुर्अिघ त्यस घरको त्यके चीज बािहर िनकाल्ने आदशे िदऊन ्कारण घरको त्यके चीज

नै अशु हुदँनै। 37 त्यसपिछ पजूाहारी घर जाँच गनर् आऊन ् र यिद उनले घरको िभ ामा लागकेो ढुसीमा रातो अथवा ह रयो टाटो पाए त्यो
िभ ामा ढुसीमा गिह रएको बिुझनछे र, 38 तब पजूाहारीले बािहर िनस्केर सात िदन सम्मको िन म्त घरको ढोका बन्द ग रिदऊन।्

39 “पजूाहारीले सात िदनमा फकर घर िनरीक्षण गन ुर् पछर्। यिद घरको िभ ामा ढुसी फै लएको पाइन्छ 40 पजूाहारीले आदशे िदनपुछर्,
मािनसहरूले त्यस घरको िभ ाको ढुसी लागकेो ठाउँको ढुङ्गहरू भत्काउन र ती ढुङ्गाहरू शहर बािहर लगी कुनै फोहोर ठाउँमा फ्याँकून।्
41 त्यसपिछ पजूाहारीले त्यस घरको िभ ा सबै खिुकर् न लगाऊन ्र मािनसहरूले खकुर िनस्केको वस्त ु सबै शहरबािहर कही मलैा ठाउँमा फ्याँक्न
लगाऊन ्र त्यस िभ ामा नयाँ लपे लगाउन आज्ञा िदउन।् 42 ितनीहरूले फूटेका ढुङ्गहरूलाई नयाँ ढुङ्गिसत फेन ुर् पछर्। घरको मा लकले नयाँ
लपे लगाउन ु पछर्।

43 “एकपल्ट घरको िभ ाका ढुङ्गहरू फ्याँकेर खकुर लउन लगाउदँा पिन यिद त्यस घरको िभ ामा फे र ढुसी िनस्कन्छ भने 44 त्यहाँ
जाँच गनर् पजूाहारी आऊन ्र यिद ढुसी त्यहाँ फैलरे घरको माल-तालहरू न पादछ भने त्यो घर अशु हो। 45 त्यस घरको ढुङ्गहरू, काठपातहरू
िनकालरे शहर बािहर कुनै मलैा ठाउँमा फ्याँक्नपुछर्। 46 यिद कुनै मािनस त्यस्तो िनषिेधत घरमा पसे त्यो साँझसम्म अशु हुनछे। 47 यिद कुनै
मािनस त्यस घरमा सतु े उसले आफ्नो लगुा धनुपुछर्। यिद कसलैे त्यस घरिभ खाए पिन उसले आफ्नो लगुा धनुपुछर्।

48 “पजूाहारी आएर परीक्षण गदार् त्यस घरमा लउन लगाई सक्दा ढुसी नफै लएको पाए, ढुसी हराइसकेको हुदँा पजूाहारीले त्यो घर श ु
भएको घोषणा गरून।् िकन? िकनभने ढुस्सी हटेको छ।

49“अिन घर शु पानर् पजूाहारीले दईुवटा चराहरू, धपूीको काठ, िहसोफ र रातो धागो लान ु पछर्। 50 ती दईु चराहरू मध्ये एउटालाई माटोको
भाँडामा भएको पानीमािथ उसले मारोस।् 51 अिन धपूीको काठ, िहसोफ, रातो धागो र िजउँदो चरा लएर बग्दै गरेको पानीमािथ मारेको चराको
रगतमा चोबरे उसले सात पल्ट घरमा रगत छिकर् न ु पछर्। 52 यी सबै धपूीको काठ, िहसोफ, िजउँदो चरा, रातो धागो ारा ऊ घर शु बनाउनछे।
53 यित गरे पिछ त्यो िजउँदो चरालाई उसले मदैानमा खलुा छोिडिदओस।् यसरी उसले त्यो घर श ु पानछ र घर पिन श ु हुनछे।”

54 ती चमर् रोगको िन म्त िनयमहरू, 55 ढुस्सीको िन म्त लगुाको टु ामािथ अथवा घर िभ । 56 यो सबै कारको छालाको फोका,
सनुीयकोहरूको िवषयमा िनयमहरू छालामािथ डाब अथवा चहिकलो दाग श ु पान तरीका हो। 57 चमर्रोग र ढुस्सीको िन म्त िवधी यो नै
हो। यी िनयमहरूले िसकाउँछ जब चीजहरू शु हुन्छ, अिन जब चीजहरू अशु हुन्छ, यी धरैे कारका बीमारहरूको िनयमहरू हुन।्
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15
शरीरबाट धातकुो िन म्त िनयमहरू

1 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्न ु भयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई बोलाऊ अिन ितनीहरूलाई भनः यिद कुनै मािनसको महे हुन्छ भने
तब त्यो मािनस अशु हो। 3 यिद उसको महे थािमन्छ अथवा च ल रहन्छ, ऊ अशु हुन्छ अिन यो उसको अशु ता हो।

4 “ओ ानमा यस्तो मािनस सतु्यो भने त्यके कुरामा ऊ अशु बिनन्छ। त्यके कुरामा ऊ बसे त्यो पिन अशु बहुन्छ। 5 यिद कसलैे
उसको ओ ान छुन्छ भन,े ऊ पिन अशु हुन्छ अिन उसले आफ्नो लगुा धनु ु पछर् अिन पानीमा नहुाउन ु पछर्। साँझसम्म ऊ अशु रहन्छ। 6 यिद
एकजना मािनस कुनै चीजमािथ बस्छ जसमा ाव भएको मािनस बसकेो िथयो, उसले आफ्नो लगुा धनु ु पछर् अिन पानीमा नहुाउन ु पछर्। साँझसम्म
ऊ अशु रहन्छ। 7 यिद एकजना मािनसले मेह भएको मािनसलाई छुन्छ, उसले आफ्नो लगुा नहुाएपिछ धनु ु पछर् अिन ऊ बलेकुीसम्म आफू
अशु रहने छ। 8 यिद यस्तो रोगीले कुनै मािनसलाई थकु्यो भन,े उसले पानीमा नहुाएर आफ्नो लगुा धोओस ्अिन साँझसम्म अशु रहने छ।
9 त्यो धातकुो रोग लागकेो मािनस जसमा चढ्छ त्यो अशु हुन्छ। 10 कुनै पिन चीज यिद त्यो रोगी तल रहन्छ अिन उसले छुन्छ भने त्यो अशु
बिनन्छ। जो मािनसले त्यो चीज बोके उसले नहुाएर आफ्नो लगुा धनुपुछर् अिन साँझसम्म त्यो मािनस अशु रहनछे। 11 यिद महे हुने मािनसले
कसलैाई हात नधोइ छुन्छ, तब मािनस जो छुइन्छ यो आशु हुन्छ अिन त्यस मािनसले आफ्नो लगुा धनु ु पछर्, नहुाउन ु पछर् अिन साँझसम्म अशु
रहनछे।

12 “यिद महे हुने मािनस माटोको भाँडा छुन्छ, यसलाई फुटाउन ु पछर् अिन काठको भाँडा पानीले पखाल्न ु पछर्।
13“जब त्यो रोगी िनको हुन्छ, उसले आफ्नो श ु को िन म्त सात िदन प खर्योस,् आफ्नो लगुा धोओस ्अिन ताजा पानीले नहुाओस ्अिन त्यो

श ु हुनछे। 14 आठौं िदन दइुवटा परेवा अथवा ढुकुर लएर ऊ परम भअुिघ आउनु पछर् अिन ती सबै पजूाहारीलाई भटे हुने पालको वशे ारमा
िदन ु पछर्। 15 पजूाहारीले दइुवटा चराहरू चढाउन ु पछर्। एउटा पाप ब लको िन म्त अिन अक होमब लको िन म्त चढाउन ु पनछ। यस तरीकामा,
पजूाहारीले महे हुने मािनसलाई परम भअुिघ शु बनाउने छन।्

16 “यिद कुनै परुूषको स्वतः वीयर् पतन भए उसले आफ्नो शरीर पानीमा नहुाओस ्अिन ऊ साँझसम्म अशु रहनछे। 17 लगुा अथवा छाला
जसमा वीयर् झछर् धनु ु पछर् अिन ऊ बलेकुीसम्म अशु रहनछे। 18 यिद कुनै ीसगँ सतुकेो बलेा परुूषको वीयर् पतन भए ती दवुलै े नहुाऊन ्अिन
साँझसम्म अशु रहनछेन।्

19 “यिद एकजना ीको मािसक रजस्वला िनयिमत छ उसको रजस्वलाको अशु ता सात िदनसम्म रहनछे। यिद कसलैे उसलाई छुन्छ,
ऊ सात िदनसम्म अशु हुन्छ। 20 एउटी ीको रजस्वला भएको समयमा त्यो जनु चीजहरूमा ब स्छन ्अिन स ु त्छन ् ती सब अशु हुन्छन।्
21कसलैे ऊ सतुकेो ओ ान छोए, त्यसले आफ्नो लगुा धनुपुछर्, आफूले पिन नहुाउनपुछर् अिन साँझसम्म अशु रहनछे। 22 यिद कुनै मािनसले
ऊ बसकेो कुनै चीज छोए, उसले आफ्नो लगुा धनुपुछर्, नहुाउन ु पछर् अिन साँझसम्म अशु रहनछे। 23 कसलैे त्यो रजस्वाला ी बसकेो कुनै
चीज छोए उसले आफ्नो लगुा धोओस र साँझसम्म आफैं पिन अशु रहनछे।

24 “कुनै ी रजस्वला भएको समय कसलैे ऊिसत सहवास गरे त्यो परुूष सात िदनसम्म अशु हुन्छ। त्यो परुूष सतुकेो त्यके ओ ान नै
अशु हुन्छ।

25 “कुनै ीको आफ्नो िनयिमत समय बाहके धरैे िदनसम्म रजस्वला भइरह,े अथवा िनयिमत रजस्वलापिछ पिन रगत वाह रह,े िनयिमत
रजस्वला भए, ऊ अशु हुन्छे। ऊ जब सम्म रजस्वला रहन्छ त्यितञ्जलेसम्म अशु रहनिेछन।् 26 मािसक रजस्वलाको समयमा जनु ओ ानमा
त्यो ी सतुिछन ् त्यो ओ ान पिन त्यितञ्जलेसम्म अशु रहन्छ। उसको मािसक रजस्वला हुदँा अशु भए, उसले छु न्छन ् त्यो चीज अशु
हुन्छ। 27 मािनससम्म अशु हुन्छ जसले ती चीजहरू छुन्छ। मािनसले आफ्नो लगुा धनुपुछर्। अिन पानीमा नहुाएपिछ, साँझसम्म अशु रहन्छ।
28 त्यस ीले उसको रजस्वला रोिकएपिछ सात िदनसम्म पखर्नपुछर्। त्यसपिछ त्यो ी श ु हुन्छे। 29 तब आठौं िदनमा ीले दइुवटा ढुकुर अथवा
परेवा लनपुछर् र ितनीहरू पजूाहारीकहाँ भटे हुने पालको वशे ारमा लजैानपुछर्। 30 तब पजूाहारीले ती दइुवटा मध्ये एउटालाई पापब लको
िन म्त अिन अक लाई होमब लको िन म्त चढाउनपुछर्। यसरी पजूाहारीले उसलाई परम भकुो सामनु्ने श ु पानछन।्

31 “यसथर् ितमीले इ ाएलका मािनसहरूलाई अशु भएको िवषयमा सतकर् गराउन ु पछर्। यिद ितमी ती मािनसहरूलाई चतेाउनी िददंनैौ भने
ितनीहरूले मरेो पिव पाललाई अशु पानर् सक्छन ्तब ितनीहरू मन ुर् पछर्।”

32 वीयर् पतन भएकाहरूको िन म्त यी नै िविधहरू हुन।् यी िविधहरू वीयर् पतन हुदँा जो अशु हुन्छन ् ितनीहरूको िन म्त पिन हुन।् 33 अिन
यी िविधहरू आफ्नो मािसक रजस्वलाबाट अशु हुने ीहरूको िन म्त हुन।् अिन अशु ीहरूसगँ सतुरे जो मािनसहरू अशु बिनन्छन ्उनको
िन म्त यी िविधहरू हुन।्

16
ाय तको िदन

1 हारूनका छोराहरू मध्ये दईु जना परम भलुाई धपू चढाउँदै गदार् मरे। त्यस समयपिछ परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो। 2 परम भलुे भन्नभुयो,
“तरेो दाज्य ूहारूनलाई भन। उसलाई सम्झाऊ उसको इच्छा अनसुार जितबलेा चा ो त्यितबलेा पदार् पछाडी महा-पिव स्थान जहाँ पिव सन्दकू
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रा खएको छ त्यहाँ किहले पिन नजाऊन। यस पिव सन्दकूमािथ भएको कृपा-आसन छ अिन म त्यो कृपा-आसनमािथ बादलमा दशर्न िदन्छु।
यिद हारून त्यस कोठामा गए ऊ मनर् सक्छ।

3 “महापिव स्थानिभ प ु भन्दाअिघ हारूनले यसै गन ुर् पछर्। हारूनले पापब लको िन म्त एउटा साँढे र होमब लको िन म्त एउटा भडेा
चढाउँन ु पछर्। 4 हारूनले आफ्नो सारा शरीर पानीले पखाल्न ु पछर्। तब उसले यी व हरू धारण गन ुर्पछर्ः उसले लिननको पिव व धारण गन ुर्
पछर्। उसले लिननको िभ ी लगुाहरू पिन लगाउन ु पछर्। उसले आफ्नो टाउकोमा लिननको फेटा र कम्मरमा लिननको पटुका क ु पछर्। यी
व हरू पिव हुन।्

5 “हारूनले दइुवटा पाठाहरू पापब लको िन म्त लान ु पछर् अिन एउटा भडेी होमब लको िन म्त इ ाएलका मािनसहरूबाट लन ु पछर्। 6 तब
हारूनले पापब लको िन म्त साँढे चढाउन ु पछर्। पापब ल ऊ आफ्नै िन म्त हो। हारून आफ्नो प रवार र आफैं ई पिव पान ुर् उसले यसो गन ुर् पछर्।

7 “तब हारूनले दइुवटा बोकाहरू भटे हुने पालको ढोकामा परम भअुिघ ल्याउन ु पछर्। 8 हारूनले ती दईुवटा बोकाहरू माझ िच ा लगाउछँ,
एउटा परम भकुो िन म्त हुन्छ र अक मािनसहरूको दोष िनवारणको िन म्त छाडा छोडन ु पछर्।

9 “िच ामा परेको बोकालाई हारूनले पापब लको िन म्त परम भलुाई चढाउनछे। 10 दोष िनवारणको िन म्त िच ा परेको बोकालाई हारूनले
परम भअुिघ ल्याई मरूभिूममा खलुा छािडिदनछे। यो मािनसहरूलाई श ु बनाउनको लािग हो।

11 “त्यसपिछ हारूनले आफ्नो िन म्त पापब ल का लािग साँढे चढाउँछ, उसले आफ्नो प रवार र आफूलाई पिव पाछर्। उसले आफ्नो
पापब लको िन म्त साँढे मान ुर्पछर्। 12 त्यसपिछ परम भकुो अिघ वदेीबाट हारूनले पदार्को पिछ कोठामा कोइला भरेको कराही ल्याउन ु पछर् अिन
उसले धलुो पारेर िपधंकेो दईु म ु ी सगु न्धत धपू ल्याउनपुछर्। 13 परम भअुिघ उसले धपू आगोमा हाल्न ु पछर्। तब धपूको धवूाँले करारमािथ
िवशषे आवरणको रूपमा ढाक्ने छ। यस कार हारून मन छैन। 14 ऊ साँढकेो केही रगत औंलाले लन्छ अिन यसलाई िवशषे आवरणमािथ
छकर् न्छ। उसले आफ्नो औंलोले रगत िवशषे आवरणअिघ सात पटक छकर् ने छ।

15 “तब हारूनले मािनसहरूकोलािग पापब लको ब ल िदनछे। हारूनले पदार् पछाडीको कोठामा बोकोको रगत ल्याउन ु पछर्। उसले साँढकेो
रगतले जे गरेको िथयो बोकाको रगतले पिन त्यसै गन ुर् पछर्। उसले िवशषे आवरणअिघ अिन मािथ बोकाको रगत छकर् न ु पछर्। 16 यसरी हारूनले
महा पिव स्थान श ु पान काम गछर्। इ ाएलका मािनसहरूलाई श ु पानर् हारूनले यी सब कायर् गन ुर् पछर्। ितनीहरूले धरैे पापहरू गछर्न ्र ितनले
भटे हुने पालको िन म्त पिन यस्तो कायर्हरू गन ुर् पछर् कारण यो धरैे अशु मािनसहरूमाझमा छ।

17“हारून महा पिव स्थानमा यसलाई अिन मािनसहरूलाई श ु पानर् गएको समयमा भटे हुने पालमा कोही मािनस पिन नहोस।् जबसम्म हारून
बािहर आउँदनै तबसम्म त्यहाँ कोही मािनस नजाऊन।् यसकारण, हारून र उनको प रवार श ु होऊन। अिन इ ाएलका सम्पणूर् मािनसहरूलाई
उनले श ु पानछन।् 18 तब हारून बािहर परम भकुोअिघ वदेी समक्ष यसलाई श ु पान ुर् जाने छन।् साँढे अिन बोकाको अ लकित रगत लने
छन ्अिन वदेीको सबै कूनाहरूमा घ े छन।् 19 तब उनले ओंलाले वदेीमा सात पल्ट रगत छकर् ने छन।् यसरी उहाँ वदेी श ु पान छन ् िकनभने
इ ाएलका मािनसहरूले यसलाई अशु बनाएका िथए।

20“यसथर्, हारूनले महा पिव स्थान, भटे हुने पाल अिन वदेी श ु पानछन।् त्यसपिछ हारूनले परम भकुो िन म्त िजउँदो बोका ल्याउनछेन।्
21 िजउँदो बोका मािथ हात राखरे उसले सबै पापहरू, सबै अपराधहरू अिन इ ाएली मािनसहरूले गरेको सबै भलू कमर्हरू स्वीकार गनछन।्
यसरी मािनसहरूको सबै पाप बोकामािथ राखरे उसले त्यसलाई मरूभिूममा जान ु छािडिदने छन।् एकजना मािनस बोकालाई मरूभिूमितर लएर
जान प खर्रहकेो हुनछे। 22 यसथर् बोकाले मािनसहरूको सबै पापहरू एकान्त ठाउँमा बोकेर लजैाने छ। मािनस जसले बोकालाई लएर जान्छ,
उसले यसलाई मरूभिूममा छोड्ने छ।

23 “त्यसपिछ हारून भटे हुने पालमा जान्छन ्अिन महापिव स्थानमा जाँदा लगाएको स ्तीको लगुाहरू फूकाल्न ु पछर्। उनले ती लगुाहरू
त्यही छोड्न ु पछर्। 24 उसले पिव स्थानमा आफ्नो शरीर पानीले पखाल्ने छ। तब उसले आफ्नो लगुाहरू लगाउने छ। ऊ बािहर आउने छ अिन
ऊ आफ्नै िन म्त र मािनसहरूको िन म्त होमब ल चढाउने छ। यस तरीकाले ऊ आफैं अिन मािनसहरूको िन म्त उसले या त बनाउछँ। 25 तब
ितनले पापब लको बोसो वदेीमा जलाउनपुछर्।

26 “मािनस जसले बोका लएर जान्छ, पानीमा आफ्नो शरीर पखाल्न ु पछर् अिन आफ्नो लगुा धनु ु पछर्। त्यसपिछ छाउनी िभ आउनछे।
27 “पिव चीजहरू शु पानर् महा पिव स्थानमा ल्याइएका पापब लको साँढे र बोकोलाई पाल बािहर ल्याउन ु पछर्। पजूाहारीले ितनीहरूको

छाला, शरीर र गोबर आगोमा जलाउनछेन।् 28 त्यसपिछ त्यो जलाउने मािनसले आफ्नो लगुा अिन शरीर पानीमा पखाल्न ु पछर्। त्यसपिछ ितनी
छाउनीमा आउन सक्छन।्

29 “यो िविध ितमीहरूको िन म्त सदा-सवर्दा च लरहने छ। सातौं महीनाको दशौं िदन, ितमीहरूले भोजन लन ु हुदँनै।* ितमीहरूले कुनै
काम गन ुर् हुदँनै। ितमीहरूको दशेमा ब े या ीहरू अथवा िवदशेीहरू कसलैे पिन कुनै काम गन छैन। 30 िकन? िकनभन,े यसिदन पजूाहारीले
ितमीहरूलाई नहुाई िदनछेन ्अिन पिव पानछन।् तब ितमीहरू परम भकुो सामनु्ने श ु हुनछेौ। 31 त्यो िदन ितमीहरूको महत्वपणूर् साबात िदन
हो। ितमीहरूले कुनै खा खान ु हुदनै। यो िनयम सधैं च लरहने छ।

32 “यसथर् धान पजूाहारी हुन अिभषके भएको मािनसले सब चीजहरू पिव पान काम गनछन।् आफ्नो बाबकुा उ रािधकारी ितनै हुन।्
ती पजूाहारीले पिव सतुी लगुा लगाउन ु पछर्। 33 उनले महा-पिव स्थान, भटे हुने पाल अिन वदेी श ु पान ुर् पछर्। अिन सबै पजूाहारीहरू र
* 16:29: “ ”
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इ ाएलका मािनसहरूलाई श ु पान ुर् पछर्। 34 इ ाएलका मािनसहरूलाई श ु पान िविध सदा सवर्दा च लरहनछे। ितमीहरूले वषर्मा एक चोटी यी
सबै कायर्हरू गन ुर् पछर्। िकन? िकनभने इ ाएलका मािनसहरूको पाप कमर्ले गरेको िथए।”

यसथर् परम भलुे मोशालाई िदनभुएको आज्ञा अनसुार ितनीहरूले कामहरू गरे।

17
पशहुरू मारेर खाने िनयमहरू

1परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2“हारून, ितनका छोराहरू र इ ाएलका समस्त मािनसहरूलाई भन। ितनीहरूलाई भन, परम भलुे िदनभुएको
आज्ञा यही हो। 3 इ ाएलीहरूले एउटा साँढे एउटा पाठो अथवा एउटा बोका पालको बािहर अथवा िभ काट्न ु सक्थ्यो। 4 त्यस मािनसले भटे हुने
पालको ढोकामा पशलुाई ल्याउनपुछर्। उसले पशकुो एक भाग परम भलुाई उपहार चढाउनपुछर्। पश ु मारेपिछ उसले परम भलुाई उपहार स्वरूप
एक भाग चढाउनै पछर्। यिद उसले परम भलुाई यसको एक भाग उपहार चढाउँदनै भने त्यस मािनसलाई आफ्ना मािनसहरूबाट छुट ्याउन ु पछर्।
5 यो िविध यसकारण बनाइएको हो जसले गदार् इ ाएलका मािनसहरूले आफ्नो मलेब ल परम भलुाई चढाउन।् ितनीहरूले मदैानमा मारेको पश ु
परम भकुहाँ भटे हुने पालको ढोकोमा ल्याउन ु पछर्। 6 ितनीहरूले पजूाहारीकहाँ ल्याउन ु पछर् र पजूाहारीले ती पशहुरूको रगत भटे हुने पालको
ढोकामा परम भकुो वदेीमा छिकर् न ु पछर् र पशहुरूको बोसो पजूाहारीले वदेीमा जलाओस ्जसले गदार् यसको सगुन्धले परम भलुाई आन न्दत
तलु्याओस।् 7 अब उसो ितनीहरू ‘बोका मिूतर्हरूलाई’ आफ्नो ब ल चढाउने छैनन।् ितनीहरू अरू दवेताहरूको पिछ लागकेा छन।् त्यसरी
ितनीहरूले वशे्याहरू सरह आचरण गरे। यी िनयमहरू सधैंका लािग चल्नछेन।्

8 “मािनसहरूलाई भन कोही इ ाएली अथवा ितमीहरूसगँ ब े कोही िवदशेीले होमब ल वा ब लदान चढाउन सक्छ। 9 तर यिद ऊ यो
चढाउँछ, तब उसले आफ्नो ब ल भटे हुने पालको वशे ारमा परम भसुमक्ष उपहारको रूपमा लान ु पछर्। यिद ऊ यसो गदन, उसलाई आफ्ना
मािनसहरूबाट छुट ्याउन ु पछर्।

10 “इ ाएलीहरू मध्ये कसलैे ऊ नाग रक होस ्अथवा या ी िवदशेी जो ितमीहरूसगं रगत खान्छ, म उसको िवरू रहनछुे अिन म उसलाई
आफ्ना मािनसहरूबाट छु ाउनछुे। 11 िकन? िकनभने शरीरको ाण रगतमा हुन्छ मलैे यो ितमीहरूलाई वदेीमा आफूलाई श ु पानर् िदएकोछु,
कारण रगतले नै मािनसहरूलाई श ु पाछर्। 12 यसथर् म इ ाएलीहरूलाई भन्दछु ितमीहरू मध्य,े कसलैे चाह,े स्वदशेी होस ्अथवा िवदशेी जो
ितमीसगँ वास गछर् उसले रगत खान ु हुदँनै।

13 “इ ाएलको कुनै पिन मािनस त्यो नाग रक होस ् अथवा िवदशेी, जो सकैु होस,् यिद उसले खान ु हुने पश ु अथवा चरा समात;े उसले
त्यसको रगत भइँूमा खन्याएर धलुोले छोपोस।् 14 ितनीहरूले िकन यस्तो गनपछर्? िकनभन,े यिद मासमुा रगत छ, ाणीमा ाण अझै िव मान
छ। यसथर् म इ ाएलीहरूलाई आदशे िदन्छु ितनीहरूले कुनै मास ु खान ु हुदँनै जसमा रगत हुन्छ। जनु मािनसले रगत खान्छ, यसलाई छुट ्याइन्छ।

15 “यिद कुनै मािनसले आफैं मरेको पशकुो मास ु खान्छ, अथवा अन्य कुनै पशलुे मारेको पशकुो मास ु खान्छ त्यो मािनस साँझसम्म अशु
रहनछे। त्यो मािनस स्वदशेी होस ्अथवा िवदशेी, यिद ितमीहरूको माझमा भए उसले आफ्नो लगुाहरू धनुपैछर् अिन शरीर सम्पणूर् नहुाउन ु पछर्।
16 यिद त्यस मािनसले आफ्नो लगुाहरू ध ुदँनै अिन शरीर सम्पणूर् नहुाउदनै भने ऊ पापको दोषी बिननछे।”

18
सहवास िवषयका िनयमहरू

1 परम भलुे मोशालाई भननभुयो, 2 “इ ाएलीहरूलाई भन म ितमीहरूका परमे र हु।ँ 3 िबतकेा िदनहरूमा ितमीहरू िम दशेमा िथयौ
िम ीहरूले त्यो दशेमा ग ररहकेा छन।् म ितमीहरूलाई कनान दशेमा लजैाँदछुै यसथर् ितमीहरूले त्यस्तो केही नगर जे त्यस ठाउँमा ती मािनसहरू
गछर्न।् ितनीहरूको दस्तरु नमान्न।ु 4 ितमीहरूले मरेो िविध-िवधानहरू मान्नपुछर् र ती िवधानहरूको अनसुरण गर। िकन? िकनभन,े म परम भु
ितमीहरूका परमे र हु।ँ 5 यसकारण, ितमीहरूले मरेो िविध-िवधानहरू पालन गनपछर्। जनु मािनसले यी िविध-िवधानहरू पालन गछर्, यहाँ
ितनीहरू यस ारा बाँच्ने छौ।

6 “ितमीहरूले आफ्नो निजक को आफन्तहरुसगं सहवास गन ुर् हुदँनै। म परम भु हु।ँ
7 “तलैे तरेी आमािसत लैंिगक सम्बन्ध रा ु हुदँनै। यसले तरेा बबुालाई लाजमद बनाउनछे। ितनी तरेी आमा हुन ्यसकारण तैंले ितनीसगं

लैंिगक सम्बन्छ गन ुर् हुदँनै। 8 यिद उनी ित ी आमा नभए पिन ित ा बाबकुी स्वा ी भएकीले ितमीले उनीिसत सहवास गन ुर् हुदँनै। िकन? िकनभने
त्यो ित ा बाबिुसत सहवास गरे जस्तै हो।

9 “बिहनी आमाप को होस ्अथवा बाबपु को अथवा उनी ित ै घरमा ज न्मएको होस ्अथवा बािहरबाट नै आएकी होस,् उनीिसत ितमीले
सहवास गन ुर् हुदँनै।

10 “ित ी नाितनी ित ै प रवारको एउटा अशं हो यसथर् ितमीले ऊसगँ लैंिगक सम्बन्ध रा ु हुदँनै।
11 “ित ा बाब ु र उनकी स्वा ीकी छोरी भए ऊ ित ी बिहनी हो, ितमीले ऊ िसत सहवास गन ुर् हुदँनै।
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12 “ित ा बबुाकी िददी-बिहनी उनको निजककी आफन्त हुन।् यसथर् ितनीहरूँग ितमीले लैंिगक सम्बन्ध रा ु हुदँनै। 13 ित ी आमाकी
बिहनी-िददी उनको अित निजकको सम्बन्धी हुन,् यसथर् उनीिसत ितमीले सहवास गन ुर् हुदँनै। 14 ितमीले ित ा बबुाका दाज्य-ूभाईलाई उनकी
स्वा ीिसत लैंिगक सम्बन्ध राखरे अपमान गन ुर् हुदँनै िकनभने ितनी ितमीहरूकी काकी हुन।्

15 “ितमीले ित ी बहुारीिसत लैंिगक सम्बन्ध रा ु हुदनै ितनी ित ो छोराको स्वा ी हुन।् ितमीले ऊिसत लैंिगक सम्बन्ध रा ु हुदँनै।
16“ितमीले आफ्नो भाउज्यिूसत लैंिगक सम्बन्ध रा ु हुदँनै, कारण यसो गछ भने यो ितमीले आफ्नो दाज्य ूभाईिसत लैंिगक सम्बन्ध राखकेो

जस्तो हुनछे।
17 “आमा र उसकी छोरीिसत ितमीले सहवास नगर। अिन यी आमाकी नाितनी हो चाहे उसको छोराकी छोरी होस।् ऊिसत सहवास नगर।

नाितनीहरू ितनको निजकको सम्बन्धी हुन ्र ितनीहरूिसत सहवास गन ुर् हुदँनै। उनीहरूिसत सहवास गन ुर् गलत हो।
18 “जब ित ी स्वा ी अझै जीिवत नै िछन ् भने ितमीले उसकी िददी बिहनीिसत सहवास गन ुर् हुदँनै, आफ्नी स्वा ी जीिवत रहे उसकी

बिहनीलाई िबहे गन ुर् हुदँनै कारण ती िददी-बिहनीमा श तुा हुन्छ।
19 “ितमीले रजस्वला भएको समयमा एकजना ीसगँ शा र रक सम्बन्ध रा ितनको छेउमा जान ु हुदनै िकनभने त्यस समयमा ितनी अशु

हु न्छन।्
20 “अिन ितमीले आफ्नो िछमकेीकी स्वा ीिसत पिन सहवास गन ुर् हुदँनै यसले ितमीलाई अशु बनाउछँ।
21 “ितमीले आफ्नो छोरा-छोरी आगो ारा मोलकेलाई नचढाऊ। यिद ितमीले यसो गछ भने यसले बझुाउछ िक ितमीले आफ्ना परमे रको

नाउलँाई बदनाम ग ररहकेा छौ। म ित ो परम भु हु।ँ
22 “ितमीले ीिसत जस्तै मािनसिसत सहवास नगर। त्यो घोर पाप हो।
23 “कुनै पशिुसत सम्भोग नगर। यसले ितमीलाई अशु पाछर्। ी जाितले पिन पशिुसत सम्भोग गन ुर् हुदँनै कारण यो अस्वाभािवक दरुाचार

हो।
24 “ितमीहरू आफैं त्यस्ता अधमर् कमर्हरू नगर कारण म त्यस्ता अधमर् कमर् गनहरूलाई ितनीहरूको दशेबाट िनकाल्दछुै। 25 ितनीहरूले

आफ्नो भिूमलाई त्यसरी अशु बनाएको कारण अिहले त्यो भिूमले आफ्ना मािनसहरूलाई उच्छेद ग ररहछे।
26 “यसथर् ितमीहरूले मरेा िविध-िवधानहरू मान्नपुछर् र ितमीहरूले कुनै पिन त्यस्ता अधमर् पाप कमर् गन ुर् हुदँनै। यी िवधानहरू इ ाएलीहरूका

िन म्त हुन,् अिन यी िनयमहरू ितमीहरूसगँै त्यहाँ ब हेरूका िन म्त पिन हुन।् 27 त्यो भिूम अशु भएको छ कारण त्यहाँ पिहलकेा बािसन्दाहरूले
त्यस्ता घोर पाप कमर्हरू गरेका िथए। 28 यिद ितमीहरूले पिन त्यसै गय भने ती पिहलकेा मािनसहरूलाई जसरी त्यो भिूमले हटाएको िथयो
ितमीहरूलाई पिन हटाउनछे। 29 यिद कुनै मािनसले त्यस्तो घोर पाप कमर् गरे त्यस मािनसलाई उसको आफन्तहरूबाट अलग ग रनछे। 30अन्य
मािनसहरूले त्यस्तो अधमर् पाप कमर् गरेका िथए। तर ितमीहरू मरेो िविध-िवधानहरू पालन गरेर बस अिन त्यस्ता अधमर् पाप कमर्हरू कुनै पिन
नगर। ती पाप कमर्हरू गरेर आफैं लाई अशु नपार, म परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ”

19
इ ाएल परमे रको हो

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई भनः म परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ ितमीहरू सबै पिव होऊ,
कारण म पिव छु।

3 “ितमीहरू मध्ये त्यकेले आफ्नो आमा-बाबलुाई सम्मान गन ुर्पछर् अिन िव ामको िदन पालन गन ुर्पछर्। म परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ
4 “मिूतर्हरूको पजूा नगर अिन आफ्नो िन म्त धात ु पगालरे दवेताहरूको मिूतर्हरू नबनाऊ। म परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ
5 “जब ितमीहरूले परम भलुाई मलेब ल चढाउछौ, ितमीहरूले रीितपवूर्क त्यो चढाउनपुछर् जसले गदार् ितमीहरूले चढाएको परम भलुे हण

गरून। 6 ितमीले यसलाई त्यही िदन खान सक्छौ जनु िदन ितनीहरू यसकाई चढाउँछौ। अिन अक िदन पिन खान सक्छौ। तर यिद कुनै ब ल
ते ो िदनसम्म रहकेो छ भने यसलाई आगोमा जलाउनपुछर्। 7 ते ो िदनसम्म रहकेो ब ल अशु हुन्छ, यसथर् त्यो खान ु हुदँनै। 8 यिद कुनै मािनसले
यसलाई खान्छ त्यो मािनस पापको दोषी हुन्छ िकनभने उसले परम भकुो पिव चीजहरूको सम्मान गरेको हुदँनै। त्यस मािनसलाई आफ्ना
मािनसहरूबाट छुट ्याउन ु पछर्।

9 “जब ितमीहरू बाली उठाउने समय भएपिछ आफ्नो बाली काट्छौ, खतेको आ खरी कुनासम्म नकाट अिन उठाउँदा भ ूईँमा झरेको अन्न
न टप। 10 जब ितमीहरू अङं्गरूको बोटबाट अङं्गरू टप्छौ, सबै अङं्गरू न टप अथवा झरेको अङं्गरू न टप। ितनीहरूको भिूममा भएका
गरीब अिन िवदशेीहरू िन म्त छाडी दऊे। म परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ

11 “ितमीहरूले चोन ुर् हुदँनै, मािनसहरूलाई ठग्न ु हुदँनै अिन एकाकार्मा झठूो नबोल्न।ु 12 मरेो नाम लएर झटूो कसम नखाऊ, यिद त्यसो गछ
ितमीहरूले परमे रको नामलाई सम्मान नगरेको बिुझनछे। म परम भु हु।ँ

13“ितमीहरूले आफ्नो िछमकेीिसत नरा ो काम नगर। उसलाई नलटु। ितमीहरूले कुनै हािजरामा काम गन मािनसको हािजरा एक रातभ रको
िन म्त पिन नरोक।
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14 “बिहरका मािनसलाई नसराप। अन्धालाई लडाउने हतेलु े उसको बाटोमा केही नराख। आफ्ना परमे रको सम्मान गन ुर्पछर्। म परम भु
हु।ँ

15 “न्याय गदार् सच्चाइले गन ुर्पछर्। न्याय गदार् गरीब अथवा दया र धनी भनी सम्मान नगर। आफ्नो िछमकेीिसत न्याय गदार् पिन सच्चाइले
न्याय गन ुर्पछर्। 16 मािनसहरूको िवरू झठूा कुराहरू गरेर निहडं।् यस्तो कुनै काम नगर ज्नु ित ो कामले िछमकेी िवपदमा पनर् सक्छ। म परम भु
हु।ँ

17 “ितमीले हृदयबाट आफ्ना इ ाएली िम लाई घणृा गन ुर् हुदँनै। यिद ित ो िछमकेीले केही अिन गरेको छ भने उसलाई जानकारी दऊे,
ितमीहरू उसले गदार् पापको दोषी हुने छैनौ। 18 मािनसहरूले ितमी ित गरेका अिन कामहरू िबिसर्दऊे। ित ा िछमकेीहरूलाई आफूलाई झैं माया
गर। म परम भु हु।ँ

19 “ितमीहरूले मलैे भनकेो िनयमहरू पालन गनपछर्। दईु कारका पशहुरू िमिसन नदऊे। आफ्नो खतेमा दईु कारका बीउ नछर। दईु
कारका धागाले बिनएको लगुा नलगाऊ।
20 “यिद कुनै मािनसले अकार्की कमारी जो आफ्नो मा लकबाट छुट्करा पाइसकेकी छैन त्यससगँ सहवास गरे ितनीहरू दईुलाई सजाय

िदनपुछर् तर मतृ्यदुण्ड होइन। िकनभने त्यो कमारी आइमाईले आफ्नो मा लकबाट छुटकारा पाइसकेकी िथइन।् 21 त्यस मािनसले आफ्नो दोषब ल
परम भकुहाँ भटे हुने पालको ढोकामा ल्याउनपुछर्। त्यस मािनसले दोषब लको िन म्त भडेा ल्याउनपुछर्। 22 त्यस मािनसले पाप गरे बापत उसको
पाप मोचनको िनम्ती पजूाहारीले परम भअुिघ भडेा चढाउनछेन ्त्यसपिछ त्यो मािनस उसले गरेको पापहरूबाट मु हुनछे।

23 “भिवष्यमा ितमी आफ्नो दशेमा जानछेौ र त्यहाँ धरैे फलका बोटहरू खानको िन म्त रोप्नछेौ। तर तीन वषर्सम्म ितमीले ती बोटहरूबाट
फल योग गनर् पाउने छैनौ। 24 चौथो वषर्मा फलकेा फलहरू परम भमुा शसंाको िनम्ती हुनछेन।् यी फलहरू परम भकुो िन म्त पिव ब ल
हुनछे। 25 त्यसपिछ पाँचौ वषर्मा फलकेो फलहरू ितमीहरू खान सक्छौ। यिद ितमीहरूले यसो गछ बोटहरूले धरैे फल फलाउने छन।् म परम भु
ितमीहरूको परमे र हु।ँ

26 “यिद कुनै मासमुा रगत रहकेो छ भने ितमीले त्यो मास ु खान ु हुदँनै।
“भिवष्यको िवषयमा बताउदँा तन् -मन् अथवा जाद ू योग नगर।
27 “ित ो अनहुारको छेउमा बढकेो कपाल नकाट अिन ित ो दा ीको छेऊ नछाँट। 28 मतृ मािनसको सम्झनामा शरीरको मास ु नकाट। ित ो

आफ्नो शरीरमा कुनै छाप नबनाउन।् म परम भु हु।ँ
29“ित ो छोरीलाई वशे्या बनाएर अपमान नगर। ित ो दशेलाई यस्ता पापहरू ारा भ रन नदऊे अिन दशेमा मािनसहरूलाई वशे्या हुने अनमुित

नदऊे।
30 “ितमीले िव ामका िदनहरूमा काम नगर। ितमीले मरेो पिव स्थानको आदर गन ुर्पछर्। म परम भु हु।ँ
31 “ितमीहरू झाँ ी-जादगूर बोक्सी तथा मन् गनितर नलाग अिन आफैं लाई ितनीहरूबाट अशु नपार। म ितमीहरूको परम भु परमे र हु।ँ
32 “बढूा-पाका मािनसहरूलाई उिभएर सम्मान गर जब ितनीहरू ित ो एउटा कोठामा अथवा घरिभ पस्छन।् आफ्ना परमे रको डर अिन

सम्मान गर। म परम भु हु।ँ
33 “ितमीहरूको आफ्नो दशेमा बसोबासो गन िवदशेीहरूिसत द ु र्वहार नगर। िवदशेीहरूलाई र दशेवासीहरूलाई समान वहार गर,

34 ितनीहरूलाई माया गर जस्तो आफूलाई गछ िकनभने ितमीहरू पिन िम को भिूममा िवदशेी िथयौ। म परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ
35“ितमीले मािनसहरूलाई सच्चाइसगँ न्याय गर। जब ितमी केही चीज नाप्छौ अिन तौ लन्छौ िनष्पक्षतापवूर्क नाप अिन तौल। 36 ितमीिसत

तौ लन ढक तराज ू र नाप, र तौलहरू ठीक हुनपुछर्। म परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ मलैे ितमीहरूलाई िम दशेबाट बािहर ल्याएँ।
37 “ितमीहरूले मरेो िविध-िवधानहरू सबै जानरे पालन गन ुर्पछर्। म परम भु हु।ँ”

20
मिूतर् पजूा गनहरूलाई चतेाउनी

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “ितमीले इ ाएलीहरूलाई यी कुराहरू भन्नपुछर् इ ाएलीहरू मध्ये कोही पिन होस ्दशेी अथवा िवदशेी,
ितनीहरू मध्ये कसलैे आफ्ना नानीहरूबाट एक जनालाई िमथ्या दवेता मोलकेलाई िदन्छ भने उसलाई मानपछर्। यस दशेका मािनसहरूले उसलाई
ढुङ्गले िहकार्एर मान ुर्पछर्। 3 म त्यस मािनसको िवरोधमा हुनछुे। उसलाई म आफ्ना मािनसहरूबाट छुट ्याउनछुे। िकन? िकनभने उसले आफ्ना
नानीहरू मोलकेलाई िदन्छ अिन यसरी मरेो पिव नामको सम्मान गरेन अिन मरेो पिव स्थानलाई अशु बनाउछँ। 4 जब त्यस मािनसले
मोलकेलाई आफ्नो नानी िदन्छ समदुायका मािनसहरूले उसलाई ध्यान िददनैन ् अिन उसलाई मादनन,् 5 म त्यस मािनसलाई साथै त्यसको
प रवारलाई िवरोध गनछु। म ितनलाई ितनको आफ्नै मानिसहरूबाट अलग गनछु। ती सबै मािनसहरू जो मोलकेको पजूा गनर् भािवत भएका
िथए, म ितमीहरूलाई ितमीहरूको आफ्नै मािनसहरूबाट अलग गनछु।

6 “कुनै मािनस जो सल्लाह लन ु झाँ ी अथवा जादगूर कहाँ जान्छ, उसले मलाई अिव ास गदन यसथर् म उसलाई आफ्ना मािनसहरूबाट
छुट ्याउनछुे।
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7 “ितमी आफैं लाई पिव बनाऊ अिन पिव भएर बस। िकनभन,े म परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ 8 मरेा िविधहरू सम्झना गर अिन
ितनीहरूलाई अनसुरण गर। म ितमीहरूको परम भु हु ँ जसले ितमी सबै मािनसहरूलाई पिव बनाउछुँ।

9 “यिद कुनै मािनसले आफ्नो आमा अथवा बाबलुाई सराप िदन्छ भने त्यास मािनसलाई मा रनपुछर्। जब उसले आफ्नो आमा-बाबलुाई सराप
िदएको कारण उसको मतृ्यकुो िजम्मावारी ऊ आफैं हुनछे।

िभचारका पापहरूको िन म्त दण्ड
10 “यिद कुनै मािनसले आफ्नो िछमकेीकी स्वा ीिसत सहवास गरे ती दवुलैाई मान ुर्पछर् कारण ती दवुजैना िभचारको दोषी हुन।् 11 यिद

कुनै मािनसले आफ्नो बाबकुी स्वा ी (सौतनेी आमा) सगँ सहवास गछर् भने ती दवुै जनालाई मा रननुै पछर्, आफ्नो मतृ्यकुो िन म्त ितनीहरू स्वयं
िजम्मवेार हुन।् यो त्यस मािनसले आफ्नै बाबिुसत सहवास गरे झैं हो।

12 “यिद कुनै मािनसले आफ्नो छोरा बहुारीिसत सहवास गरे ती दइुजनालाई मानपछर्। ितनीहरू आफैं ितनीहरूको मतृ्यकुो िन म्त िजम्मवेार
छन ्कारण ितनीहरूले खबुै अधम िभचार गरेका हुन्छन।्

13“यिद एकजना मािनसले अक परुूषसगँ ीसगँ झैं सहवास गरे, ितनीहरूले भयकंर पाप गरेको बिुझन्छ। ितनीहरूलाई मान पछर् र ितनीहरू
स्वयं आफ्नो मतृ्यकुो िन म्त िजम्मवेार हुन्छन।्

14 “यिद एकजना मािनसले आमा र छोरी दवुसैगँ शा र रक कमर् गछर् यो िभचार पाप हो। ितमीले मािनसहरूमा यस्तो िभचार हुन िदन ु
हुदँनै। ितमीले मािनस अिन ी दवुलैाई आगोमा जलाउन ु पछर्।

15 “यिद कुनै मािनसले पशसुगँ सम्भोग गरे त्यस मािनस र पशलुाई मान ुर्पछर्। 16 यिद कुनै ी पशसुगँ सम्भोग गरे त्यस ी र पशलुाई मान ुर्
पर्छ। ितनीहरू आफ्नो मतृ्यकुो िन म्त आफैं िजम्मवेार हुन्छन।्

17 “यिद कुनै दाज्यभूाई आफ्नी बिहनी अथवा सौतनेी बिहनीिसत लैंिगक कमर् गछर्, यो लाजमद कुरा हो। ितनीहरूलाई जनताअिघ दण्ड
िदनपुछर् र आफ्ना मािनसहरूबाट छुट ्याउन ु पछर्। आफ्नी िददीबिहनीिसत जनु मािनसले शा र रक कमर् गछर् उसलाई उसको पापको िन म्त दण्ड
िदनपैछर्।

18 “यिद कुनै मािनस रजस्वलाको समयमा ीिसत लैंिगक सम्बन्ध राख्छ भने ीपरुूष दवुलैाई ितनीहरूका मािनसहरूबाट छुट ्याउन ु पछर्।
ितनको रगतको मलू दखेाएर ितमीहरूले पाप गरेका छौ।

19 “ितमीले आफ्नी फुपु अथवा काकीिसत लैंिगक सम्बन्ध रा ु हुदँनै यो सगो सम्भोग हो र ित ो पापको िन म्त ितमीले दण्ड पाउन ु पछर्।
20 “कुने मािनसले आफ्नो काकाको प ीिसत लैंिगक सम्बन्ध रा ु हुदँनै िकनभने यसो गन ुर् आफ्नो काकािसत लैंिगक सम्बन्ध राखे जस्तै

हो। ितनीहले पापको लािग दण्ड भोग्नपैछर्। ितनीहरू अपतुाली नै मनछन।्
21“यिद कुनै परुूषले आफ्नी भाउज्य ूअथवा भाइबहुारी िसत सहवास गछर् भने त्यो अनिुचत हो। यो दाज्यिूसत सहवास गरे झैं नै हो। ितनीहरू

अपतुाली रहनछेन।्
22“म ितमीहरूलाई जनु दशेमा लाँदछुै त्यहाँ ितमीहरू ब छेौ। मरेो िविध-िवधानहरू सम्झना गर अिन पालन गर। यिद ितमीहरूले मरेा िविध-

िवधानहरू पालन गछ भने ितमीहरू त्यस दशेबाट िनका लने छैनौ। 23 म त्यस दशेका अरू मािनसहरूलाई बलपवूर्क बािहर िनकाल्दछुै। िकन?
िकनभने ितनीहरूले त्यस्ता पापहरू गरे। म ती कमर्हरू घणृा गछुर्, यसथर् ितमीहरूले ितनीहरूको जीवन शलैी नप ाऊ। 24 मलैे ितमीहरूलाई
पिहल्यै भिनसकेको छु म ितमीहरूलाई ितनीहरूको भिूम िदनछुे, अिन यो ितमीहरूको हुनछे। यो भिूम दधू र महले भ रएको हुनछे। म परम भु
ितमीहरूको परमे र हु ँ जसले ितमीहरूलाई अन्य रा बाट छु ाए।

“मलैे ितमीहरूिसत िभन्दै कारले वहार गरेको छु कारण ितिमहरूलाई मलैे मरेो िवशषे मािनसहरू बनाएको छु। 25 यसथर्, ितमीहरूले श ु
अिन अशु पश-ुपकं्षीहरूलाई िभन्नै कारले वहार गन ुर्पछर्। अशु पश ु चराहरू अिन घि ने ाणीहरू खाएर ितमीहरू आफैं लाई अशु बनाऊ
मलैे ितनीहरूलाई ितमीहरू िन म्त अशु झैं छु ाएको छु। 26 मलैे ितमीहरूलाई मरेा िवशषे मािनस बनाउनलाई ितमीहरूलाई पिव पारेको छु।
यसथर् ितमीहरू मरेो िन म्त पिव रहनपुछर्। िकन? िकनभने म परम भु हु ँ अिन पिव छु।

27 “एकजना मािनस जो झाँ ी अथवा जादगूर छ उसलाई मान ुर् पछर्। मािनसहरूले ितनीहरूलाई ढुङ्गले िहकार्एर मान ुर् पछर्। ितनीहरूलाई
मतृ्य ु चािहन्छ।”

21
पजूाहारीहरूको िन म्त िनयमहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “यी कुराहरू हारूनका छोराहरू पजूाहारीहरूलाई भनः पजूाहारीले लाश छोएर आफैं लाई अशु पान ुर् हुदँनै।
2 तर यिद मतृक मािनस उनको साक्खै पन हो भने मा उनले लाश छोएर आफूलाई अशु पानर् सक्छन।् यिद मतृक मािनस उनका आमा अथवा
बाब,ु उनका छोरा-छोरी, दाज्य-ूभाइ। 3 अथवा अिववािहत िददी-बिहनी भए ितनले लाश छोएर आफैं लाई अशु पानर् सक्छन।् (कन्ये िददी
अथवा बिहनी उनको साक्खै मािनन्छ जबसम्म ितनीहरूको िबहे हुदँनै, यसथर् ितनीहरू मरेको खण्ड पजूाहारीले लाश छोएर आफूलाई अशु पानर्
सक्छन।्) 4 तर यिद मरेको मािनस िबहे ारा आफन्त पछर्, पजूाहारीले लाशलाई छोएर त्यसले उ आफूलाई अशु बनाउन सक्दनैन।्
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5 “पजूाहारीहरूले शोक गनर् आफ्नो केश नखौराउन,् दा ीको कुना कुना नकाटुन ्अिन शरीरमा कुनै चोट नबनाउन।् 6 पजूाहारीहरू आफ्नो
परमे रको नाममा सम्मान दखेाउन ु पछर्। िकन? िकनभने ितनीहरूले परम भकुो िन म्त आगो ारा ब लहरू चढाउँछन जो ितनीहरूको परमे रको
िन म्त खा हो। यसथर् उनीहरू पिव रहनपुछर्।

7 “पजूाहारीले परमे रलाई िवशषे रूपले सवेा गछर् यसकारण ितनीहरू कुनै वशे्या, कुनै अरू मािनसिसत सहवास गरेकी ी अथवा कुनै
मािनसले त्योगकेी ीिसत िबहे नगरून।् 8 पजूाहारीलाई पिव वहार ग रन ु पछर्। िकन? िकनभने ितनीहरूले परमे रको िन म्त खा बोक्छन ्
अिन म पिव छु। म परम भु हु ँ अिन म ितमीलाई पिव बनाउछुँ।

9 “यिद एकजना पजूाहारीकी छोरी वशे्या भई भने उसले आफ्नो सम्मान न पाछ, आफ्नो बाबलुाई लाजमद पाछ, यसथर् उसालाई आगोमा
जलाउनपुछर्।

10“ मखु पजूाहारी आफ्नैं दाज्य-ूभाइहरूबाट छािनन्छन ्अिन उनको टाउकोमा अिभषके तले खन्याइन्छ। यसरी उनलाई मखु पजूाहारीको
िवशषे कायर्को िन म्त छािनन्छ। उनको व ािद पिन िवशषे हुन्छ। यसथर् उनले मािनसहरूअिघ शोक गन ुर् हुदँनै। उनले आफ्नो कपाल फुकाउन ु
हुदँनै अिन लगुा च्या ु हुदँनै। 11 यिद उनको बबुा अथवा आमा मरेको भए पिन उनी लाशको छेऊमा नजाऊन ् र लाश छोएर उनले आफूलाई
अशु नबाऊन।् 12 धान पजूाहारी पिव स्थानबािहर जानहुुदँनै, यिद ऊ मलािम जान्छ ऊ अपिव हुनछे। तब उसले पिव स्थानलाई अपिव
बनाउछँ। अिभषके तले उनको टाउकोमा खन्याएर उनलाई मािनसहरूबाट छुट ्याइन्छ हो। म परम भु हु।ँ

13 “ धान पजूाहारीले कन्ये केटीलाई िबहे गन ुर्पछर्। 14 मखु पजूाहारीले वशे्या, छुटानाम गरेकी आइमाई र िवधवालाई िबहे गन ुर् हुदँनै।
मखु पजूाहारूरीले आफ्ना मािनसहरुबाट कन्यलेाई मा िबहे गन ुर् पछर्। 15 यसरी उनका नानीहरूलाई अरू मािनसहरूले आदर गनछन।् उनको

िवशषे कायर्को िन म्त म परम भलुे उनलाई अग्ग राखकेो छु।”
16 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 17 “हारूनलाई भन; यिद उनका सन्तानहरू मध्ये कसमैा कुनै शारी रक खोट भए, उसले आफ्नो

परमे रलाई खा चढाउने िनवदेन गन ुर् हुदनै। 18 कुनै मािनस जसको केही खोट भएको भए उसले पजूाहारी भएर मलाई सवेा नगरोस ्मरेो िन म्त
ब लहरू नल्याओस।् यस्ता मािनसहरूले पजूाहारी भएर सवेा गनर् स ै नन,् अन्धा मािनसहरू, लङ्गडा मािनसहरू, अनहुारमा नरा ा दाग भएका
मािनसहरू, हात अथवा खु ाहरू लामा-लामा भएका मािनसहरू, 19 हात अथवा खु ा भाँिचएका मािनसहरू, 20 कु ो िप ठउँ भएको, बाउन्न,े
आखँाको रोग भएको, िचलाउने घाउ भएको, लतुो लागकेो, सं न्धमा चोटलागकेो नपुसंक मािनसहरू।

21“हारूनका सन्तानहरूमध्ये िवकृित भएकोहुनाले परम भलुाई आगो ारा ब लहरू चढाउन सक्दनै अिन उसले आफ्नो परमे रलाई पयुार्उन ु
सक्दनै। 22 त्यो मािनस पजूाहारीको प रवारको एकजना सदस्य भएकोले गदार् उसले आफ्नो परमे रको दवुै पिव अिन महापिव खा खान ु
सक्छ। 23 तर अित पिव स्थानमा पदार्बाट जान स ै न अिन वदेीको निजक पिन जान ु स ै न। िकन? िकनभने उसलाई केही खोट लािगको छ
र उसले पिव स्थानलाई अपिव पान ुर् हुदँनै। म परम भलुे ती स्थानहरू पिव पारेको छु।”

24 यसथर् मोशाले यी कुराहरू हारून, उनका छोराहरू अिन इ ाएलका समस्त मािनसहरूलाई भन्नभुयो।

22
1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “हारून र त्यसका छोराहरूलाई भनः इ ाएलका मािनसहरूले मलाई जे चढाउँछन ती चीजहरू पिव

हुन्छन।् ती मरेा हुन ्यसकारण ितमी पजूाहारीहरूले यी चीजहरू नचलाउन।ु यिद ितमीहरूले आफ्नो लािग ती पिव चीजहरू चलायौ भने तब
ितमीहरूले मरेो पिव नामको आदर नगरेको बिुझन्छ। म परम भु हु।ँ 3 हारून अिन उसका छोराहरूलाई भिनदऊे। यिद ितमीहरूका सन्तानहरूबाट
कसलैे यी चीजहरू छुन्छ जब त्यो मािनस अशु छ। त्यस मािनसलाई छुट ्याउन ु पछर्। इ ाएलका मािनसहरूले ती चीजहरू मलाई िदएका छन।्
म परम भु हु।ँ

4 “यिद हारूनका सन्तानहरू मध्ये कसलैाई छालाको डरलाग्दो रोग अथवा धात ु ाव रोग छ भने ऊ शु नहोउञ्जलेसम्म पिव खा खान
सक्दनै। यो िनयम सबै अशु पजूाहारीहरूको िन म्त हो। पजूाहारीले श ु हुन सक्छ जब ऊ मरेको शरीर छुन्छ अथवा आफ्नो ाव गराउँछ।
5 उनले कुनै घ ने अशु पशहुरू छोए पिन अशु हुन सक्छन।् के गदार् अथवा कसरी कुनै अशु भयो त्यो कुनै मखु्य कुरा होइन, तर
कुनै पजूाहारीले अशु मािनसलाई छुदँा नै अशु भइहाल्छन।् 6 यी चीजहरू मध्ये कुनलैाई छुइन्छ त्यो मािनस साँझसम्म अशु रहन्छ। उसले
पानीमा ननहुाएसम्म पिव खा खान ु सक्दनै। 7घाम अस्ताएपिछ मा उनी पिव हुन ु सक्छन ्अिन पिव खाना खान ु सक्छन।् िकन? िकनभने
पिव खाना उसको हुन्छ।

8 “यिद कुनै पजूाहारीले आफैं मरेको अथवा जगंली जनावरले मारेको पश ु भटे्छन ्उनले त्यो खान ु हुदँनै, यिद खान्छन ्उनी अशु हुन्छन।्
म परम भु हु।ँ

9 “मलैे आदशे गरेअनसुार पजूाहारीले गन ुर्पछर् जसले गदार् ितनीहरू धरैे सजग ब ु पछर्। पिव चीजहरू ितनीहरूले गदार् अपिव नहुन।्
यिद ितनी सजग हुन्छन ् भन,े ितनीहरू मदनन।् म परम भलुे यही िवशषे कमर्को िन म्त ितनीहरूलाई अरू मािनसहरूबाट छुट ्याएको छु।
10 पजूाहारीिसत ब े पाहुना अथवा ज्यालामा काम गनर् आएको मजदरूले पिव भोजन खान हुदँनै, पजूाहारीको प रवारले मा पिव भोजन खान
सक्छन।् 11 तर पजूाहारीको घरमा जन्मकेा कमारा-कमारी अथवा पजूाहारीले आफ्नैं पसैाले िकनकेो कमारा-कमारीले पिन पिव खा को भाग
खान सक्छन।् 12 पजूाहारीकी छोरीले अक प रवारको मािनससगँ पिन िबहे गनर् सक्छे। यिद उसले यसो गछ भने उसले ब लबाट िनका लएको
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पिव खा खान स क्दन। 13 पजूाहारीको कुनै छोरी िवधवा हुन ु सक्छे अथवा उसलाई आफ्नो पित ारा छुट ्याउन सक्छ अिन यिद ितनीहरूका
छोरा-छोरीहरूलाई सहायता गन छैन भने ऊ आफ्नो बबुाको घरमा जान सक्छे। तब उसले आफ्नो बबुाको भागबाट केही अशं पिव खा खान
सक्छे। पजूाहारीको प रवारले मा यो भोजन खान सक्छ।

14 “यिद कुनै मािनसले पिव थाहा नपाई खान्छ भने उसले त्यसको पाँचौ भाग थपरे पजूाहारीलाई िदनपुछर्।
15 “इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुाई ब ल चढाउन सक्छन ्र यी ब लहरू नै पिव बिनन्छन।् यसथर् पजूाहारीहरूले यी पिव ब लहरू

अपिव पान ुर् हुदँनै। 16 यिद पजूाहारीहरूले यी उपहारहरूलाई पिव मान्दनैन,् ितनीहरूले जब यी पिव चीजहरू खान्छन ्तब आफ्नो पाप अझै
थिपरहकेा हुन्छन।् ितनीहरूलाई पिव तलु्याउने परम भु म नै हु।ँ”

17 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 18“हारून, उनका छोराहरू र इ ाएलका समस्त मािनसहरूलाई भनः इ ाएलमा बसोबास गन िवदशेी होस
अथवा दशेी, त्यस मािनसको ब ल कुनै िवशषे ब ल होस ्अथवा त्यो उसको भाकलको ब ल होस।् 19-20 ती उपहारहरू परमे रलाई चढाउन
इच्छा गन मािनसले चढाएका हुन।् यसथर् कुनै खोट भएको ब ल ितमीहरूले हण गन ुर् हुदँनै कारण त्यस्तो ब ल म हण गिदर्न।ँ साँढ,े बा ा
अथवा भडेा जनु सकैु उपहार होस ्तर त्यो परुूष अिन िनष्खोट हुनपुछर्।

21 “कुनै ले मलेब ल अथवा परम भलुाई स्वचे्छाले आफ्नो भाकल परूा गनर् ब ल चढाउन ु सक्छ, तर त्यो ब ल ब लयो अिन िनष्खोट
हुनपुछर् त्यो साँढे होस ्अथवा भडेा। 22 ितमीहरूले परम भकुो वदेीको आगोमा कुनै कारको रोगी पश उपहार स्वरूपमा चढाउन ु हुदँनै। यसथर्
कुनै ब ल ितनीहरू परम भलुाई चढाउछौ त्यो अन्धो, लङं्गडो, अयोग्य अिन चमर्रोग अथवा धातरुोग भोगकेो छ भने यस्ता पशहुरू उपहारको
रूपमा चढाउन ु हुदँनै।

23 “कोही समयमा लामो खु ा भएको अथवा खु ाहरू ठीकसगँ नबढकेो साँढे अथवा थमुा पिन हुन्छन,् अिन यिद पशहुरूबाट कसलैे
परम भलुाई िवशषे ब ल चढाउन चाहे त्यो परम भलुे हण गन ुर् हुन्छ। तर यस्तो पशकुो ब ल कुनै भाकल ग रएको ब ल हण गन ुर्हुन्न।

24 “यस्तो पश ु नचढाऊ जसको अण्डाकोष कुच्याएको अथवा का टएको छ। यस्तो आफ्नो भिूममा नचढाऊ।
25 “यस्ता कारका पशहुरू िवदशेीहरूबाट आफ्ना परमे रलाई खा को रूपमा चढाउन न ल्याऊ। िकनभने ती पशहुरू घाइते छन ्ितनीहरू

खोट लागकेा छन ्अिन हण योग्य हुदँनैन।्”
26 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 27 “जब बाछो, अथवा पाठा अथवा सानो बोका जन्मन्छ त्यसको माऊले त्यसलाई आफूसगंै सात

िदनसम्म रा पुछर् आिन त्यसपिछ आठौं िदन यो परम भु ारा आगो ब लको रूपमा स्वीकार ग रनछे। 28 तर ितमीले त्यही िदन माऊ र पाठो
ब ल चढाउन ु हुदँनै। यो िनयम गाईहरू र भडेाहरूमा पिन लाग हुन्छ।

29 “यिद ितमी परम भलुाई धन्यवाद ब ल चढाउछौ, ितमीले चढाउँन सक्छौ तर त्यो ब ल परमे रलाई हणयोग्य हुनपुछर्। 30 ितमीले त्यो
ब ल चढाएको पशकुो मास ु त्यही िदन खाई सक्नपुछर् भो ल िबहानसम्म बाँकी रा ु हुदँनै। म परम भु हु।ँ

31 “मरेो आज्ञाहरू याद राख अिन पालन गर। म परम भु हु।ँ 32 इ ाएलका मािनसहरूले मलाई िवशषे रूपमा स्वीकार गन ुर् पछर्। मरेो नाउकँो
आदर गन ुर् पछर्। म परम भु हु ँ अिन ितमीहरूलाई पिव बनाउछुँ। 33 मलैे ितमीहरूलाई िम दशेबाट ल्याएँ। म ितमीहरूको परमे र भएको छु।
म परम भु हु।ँ”

23
िवशषे पिव िदनहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन ितमीले परम भलुे रोज्न ु भएका चाडहरूलाई पिव पवर्हरू भनी घोषणा
गर। ती िवशषे पिव िदनहरू यी नै हुन।्

िव ाम िदन
3“छ िदनसम्म काम गर, सातौं िदन िव ाम मािननछे र त्यस िदन िवशषे िव ामको िदन, एक पिव सभाको िदन हुनछे। त्यस िदन ितमीहरूले

कुनै िकिसमको काम नगन ुर्। ितमीहरूको सब घरमा यस िदनलाई परम भकुो िव ाम मािनन्छ।
िनस्तार

4 “यी सब परम भु ारा तोिकएका चाडहरू हुन,् ितमीले यी िदनहरूलाई पिव सभा भनी घोषणा गन छौ। 5 परम भकुो िनस्तार पिहलो
महीनाको चौधौं िदनको साँझमा शरुू हुन्छ।

अखिमरी रोटीको चाड
6 “त्यही महीनाको पन् ौं िदन अखिमरी रोटीको चाड हुन्छ। ितमीले सात िदनसम्म अखिमरी रोटी खानछेौ। 7 यो चाडको पिहलो िदन

ितमीले िवशषे सभा गनछौ। त्यस िदन काम गन छैनौ। 8 सात िदनसम्म ितमीले परम भलुाई आगो ारा ब ल चढाउन ब लहरू ल्याउन ु पछर्। तब
सातौं िदनमा फे र अक िवशषे सभा हुन्छ अिन त्यस िदन ितमीले कुनै काम गन छैनौ।”

अगौटे फसलको चाड
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9 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 10 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन म ितमीहरूलाई जनु दशे िदन्छु त्यसमा ितमीहरू जानछेौ अिन त्यहाँ
बाली काट्नछेौ। त्यस समयमा ितमीहरूको पिहले बालीको उब्जनीको एक िबटा पजूाहारीकहाँ ल्याउन।ू 11 पजूाहारीले िबटालाई परम भु अिध
डोलाओस ्यसकारण ितमीहरूलाई स्वीकार गनछ उसले त्यो िव ाम भो ल पल्ट गनछ।

12 “जनु िदन ितमीहरूले अन्नको िबटा परम भकुो अिघ डोलाउने छौ त्यस िदन ितमीहरूले परम भलुाई होमब ल चढाउन एउटा एक वष
िनष्खोट थमुा ल्याउन।् 13अडंीरको तलेमा िमसाएको सोलह बटुको मिसनो पीठोको अन्नब ल पिन चढाउनपुछर्। ितमीहरूले पिन चढाउन ु पछर् र
ितमीहरूले एक लीटर म चढाएको ब लको बा ाले परम भलुाई आन न्दत पानछ। 14 ितमीहरूले परम भलुाई नयाँ फसल उपहार नचढाएसम्म
ितमीहरूले रोटी, भटेूको अन्न, अथवा ताजा अन्नहरू खान ु हुदनै। ितमीहरू जहाँ बसे पिन यी िनयमहरू पसु्ता पसु्तासम्म च ल रहनछेन।्

साताहरूको चाड
15 “परम भलुाई डोलाउने अन्नको िबटा ल्याएको िदनबाट सात ह ाहरू गन। 16 सातौं ह ाहरू पिछको आइतवार (त्यो पचास िदनपिछ)

ितमीहरूले परम भकुो िन म्त नयाँ अन्नको ब ल ल्याउनँछेौ। 17 त्यस िदन ितमीहरूले आफ्नो घरबाट दइुवटा खमीर िमसाएको रोटी ल्याउन ु
पछर् खमीर अिन सो बटुको पीठो योग गरेर यी रोटीहरू पकाऊ। त्यो डोलाउने ब लक लािग हुनछे त्यो ित ो पिहलो उब्जनीबाट परम भकुो
िन म्त अन्न ब ल हुनछे।

18 “एउटा साँढे दइुवटा भडेाहरू अिन सातवटा एक वष पाठहरू अन्नब ल अिन अघर्ब लिसत चढाउन ु पनछ। यी सबै पशहुरू िनष्खोट
हुनपुछर्। यी पशहुरू आगो ारा जलाइने होमब ल हुनपुछर् अिन यसको बा ाले परम भलुाई खशुी पानछ। 19 ितमीहरूले पापब लको िन म्त एउटा
बोका अिन दइुवटा एक वष पाठाहरू पिन मै ीब लको िन म्त चढाउन ु पछर्।

20 “पजूाहारीले रोटीले ितनीहरूलाई परम भकुो अिघ दइुवटा थमुाहरूिसत डोलाउने ितनीहरू परम भकुो िन म्त पिव हुन्छ र ती सबै
पजूाहारीको हुनछे। 21 ितमीहरूले त्यस िदन केही काम गन हुदँनै अिन एउटा पिव सभा बोलाउनछेौ। यो िनयम ितमीहरू घरहरूमा ितमीहरूको
पसु्तौ-पसु्तासम्म च ल रहने छ।

22 “जब ितमीहरू आफ्नो जमीनमा बाली उठाउँछौ खतेको कुना-कुनासम्म नउठाऊ अिन त्यसरी छोडीएको अन्न उठाउन ु फकर नजाऊ।
ती सब गरीबहरू तथा ितमीहरूको जमीन भएर जाने िवदशेीहरूको िन म्त छोडी दऊे। म परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ”

तरुहीको चाड
23 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 24 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन: सातौं महीनाको पिहलो िदन ितमीहरूको िवशषे िव ामको िदन हुन्छ

र मािनसहरूलाई यो पिव सभा हो भनी सम्झाउन तरुही बजाऊ। 25 ितमीहरू सामान्य काम नगर ितमीहरूले आगो ारा चढाउने ब ल परम भु
कहाँ ल्याउनँछेौ।”

ाय तको िदन
26 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 27 “ ाय तको िदन सातौं महीनाको दशौं िदनमा पछर्। त्यसिदन ितमीहरूले केही खान ु हुदँनै अिन

ितमीहरूले आगो ारा परम भलुाई ब ल चढाउन ु पछर् अिन पिव सभा गन ुर्पछर्। 28 त्यस िदन ितमीहरूले केही काम गन छैनौ, िकन? िकनभने
त्यो िदन ितमीहरूको ाय तको िदन हो। त्यसिदन पजूाहारी परम भकुो सामनुे जानछेन ्र ितमीहरूलाई पिव पानर् उत्सव गनछन।्

29 “यिद कुनै मािनसले यस िदनमा उपवास ब अस्वीकार गरे उसलाई उसका मािनसहरूबाट छुट ्याउन ु पछर्। 30 यिद कुनै मािनसले त्यस
िदन केही काम गछर् म उसलाई उसका मािनसहरूको बीचबाट शषे पानछु। 31 त्यसिदन ितमीहरूले कुनै काम गन ुर् हुदनै अिन यो िविध ितमीहरू
जहाँ बस्छौ त्यहाँ सधैंको िन म्त चाल ू रहनछे। 32 यो िदन ितमीहरूको िन म्त एक िवशषे िव ामको िदन हो र ितमीहरूले त्यस िदन केही खाने
छैनौ। यो िवशषे िव ामको िदन त्यस मिहनाको नवौं िदनको साँझबाट शरुू हुनछे र भो लपल्ट साँझसम्म रहनछे।”

छा ो-वासको चाड
33 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 34 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भनः सातौं महीनाको पन् ौं िदनमा छा ो-बासको चाड मनाउनपुछर्। यो

चाड परम भकुो िन म्त सात िदनसम्म चली रहनपुछर्। 35 कसलैे यस चाडको पिहलो िदन केही काम गन ुर् हुदँनै जब पिव सभा ग रनछे।
36 ितमीहरूले परम भकुो िन म्त आगो ारा सात िदनसम्म ब ल ल्याउन ु पछर् अिन आठौं िदन ितमीहरूले अक पिव सभा गन पछर्। आगोको
ब ल परम भलुाई चढाउन ु पछर्, ितनीहरू त्यस केही काम गन ुर् हुदँनै अिन यो पिव सभा हुनछे।

37 “परम भकुो िवशषे चाडहरू यी नै हुन।् यी िदनहरूमा पिव सभाहरू हुनछेन,् ितमीहरूले परम भलुाई आगोबाट ब लहरू चढाउनछेौ।
होमब ल,अन्नब ल,अधर्ब लहरू अरू अन्य ब लदानहरू चढाउँनछेौं। ती ब लहरू ितमीहरूले ठीक समयमा चढाउनछेौ। 38 ितमीहरूले चढाउने
यी ब लहरू परम भकुो िव ाम िदनहरूको स्मरण र िवशषे भाकलको िन म्त हो। ितनीहरू केही योग्यको ब लहरू ितमीहरूले परम भलुाई िदन
सक्छौ।

39 “सातौं महीनाको पन् ौं िदन जब ितमीहरू आफ्नो जमीनबाट फसल बटुल्छौ तब सात िदनसम्म परम भकुो चाडहरू मनाउनपुछर्। पिहलो
िदन अिन आठौं िदन िवशषे िव ामको िदन हुनछे। 40 पिहलो िदनमा ितमीहरूले फलको बोटहरूबाट रा ो रा ो फलहरू बटुल्न ु पछर् अिन खजरूको
हाँगाहरू, मोटो पातभएका रूखहरूका हाँगाहरू र खोलाको िकनारमा हुने लहरे-पीपलका हाँगाहरू बटुलरे परम भु ितमीहरूका परमे रकोअिघ
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सात िदन आनन्द मनाउन ु पछर्। 41 त्यके वषर् ितमीहरूले सात िदनसम्म परम भकुो िन म्त यो चाड मनाउन ु पछर्। यो चाड सातों महीनामा
मनाइनछे र यो िविध सधैं च लरहनछे। 42 इ ाएलमा जन्मने सबै मािनसहरू सात िदनसम्म ती अस्थायी छा ोहरूमा बास ब छेन।् 43 िकन?
िकनभने ितमीहरूका सन्तानले जान्न पाउनँछेन।् त्यसै कारण जब मलैे इ ाएलीहरूलाई िम को भिूम बािहर ल्याए, मलैे ितनीहरूलाई दिक्षण
छा ोहरूमा ब लगाएँ। म परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ”

44 यसथर् मोशाले परम भलुाई सम्मान ग रने सबै चाडहरू इ ाएलका मािनसहरूलाई बताइिदए।

24
पानस अिन पिव रोटी

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई आदशे दऊे ितनीहरूले िनरन्तर ज्योितको िन म्त आफैं ले भ ाक्ष िपसरे तयार
पारेको श ु तले ल्याउन ु पछर्। 3 परम भअुिघ भटे हुने पालमा करार सन्दकुको पदार् बािहर साँझबाट िबहान नहुञ्जलेसम्म हारूनले िनरन्तर
ब ी जलाऊन।् यो िविध ितमीहरूका सन्तान बाँचञु्जलेसम्म सधैं च लरहनछे। 4 हारूनले परम भकुो अिघ सनुौलो ब ीदानमा िनरन्तर ब ी
जलाइरहनछेन।्

5 “मिसनो पीठोको बा वटा रोटी त्यके रोटीमा सोलह बटुको पीठो योग गरेर पकाऊ। 6 परम भअुिघ त्यके पं मा छवटा गरेर सनुको
मचेमा रोटी सजाऊ। 7 त्यके पं मा श ु सगु न्धत धपू जलाऊ। यसले परम भलुाई आगो ारा ब ल चढाएको सम्झना गराउन सहायता गछर्।
8 त्यके िव ामको िदन हारूनले परम भअुिघ यसरी रोटी राखनु।् इ ाएलका मािनसहरूको िन म्त यो करार सधैंको िन म्त रहनछे। 9 हारून र
उनका छोराहरूले पिव स्थलमा त्यो रोटी खानछेन।् िकन? िकनभने त्यो रोटी धरैे पिव छ। यो परम भकुो िन म्त आगो ारा जलाएर चढाइने
ब लहरूमा एउटा हो र यो हारूनको िन म्त स्थायी अशं हुनछे।”

त्यो मािनस जसले परमे रलाई सराप िदयो
10 इ ाएली आमा र िम ी िपताको एकजना छोरा िथयो जो इ ाएलमा बस्थ्यो। त्यो मािनस इ ाएलीहरूको माझमा िथयो अिन एक िदन

उसले अक इ ाएलीिसत लडाइँ गन ुर् शरुू गय । 11 इ ाएली आमाको छोरोले सराप्दै परम भकुो नामको नरा ो कुरा गय अिन मािनसहरूले
उसलाई मोशाकहाँ ल्याए। (आमाको नाम शलोमीत िथयो अिन ितनी दान कुलकी िद ीकी छोरी िथइन।्) 12 मािनसहरूले त्यस मािनसलाई कैदी
झैं पि ए अिन स्प न्यायको िन म्त परम भकुो आज्ञाको लािग पख।

13 तब परम भलुे मोशालाई भन्नभयो, 14 “मािनसलाई ल्याऊ जसले िशिवरबािहर सराप्यो। ती जसले उसको सराप सनुे ितनीहरूलाई पिन
बोलाऊ अिन ती ितनीहरूले आफ्ना हात उसको टाउकोमा रा ु पछर्। तब इ ाएलको सम्पणूर् समदुायले उसमािथ मरूञ्जसेम्म ढुङ्गाले िहकार्उन ु
पछर्। 15 ितमीले इ ाएलका मािनसहरूलाई भनः यिद कुनै मािनसले आफ्नो परमे रलाई सराप्छ भने उसलाई दण्ड िदन ु पछर्। 16 यिद कुनै
मािनसले परम भकुो िनन्दा गछर् अथवा सराप्छ इ ाएलको सम्पणूर् समदुायले उसलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मान ुर्पछर्। यिद एउटा िवदशेीले िनन्दा
गछर् भने उसलाई अवश्यै मान ुर् पछर् जस्तो इ ाएलमा जन्मएको िनन्दालाई माछर्।

17 “अिन यिद एकजना मािनसले कुनै अक मािनसको हत्या गछर् भने त्यसलाई मान ुर्पछर्। 18 यिद कुनै ले अकार्को पशलुाई मारे
त्यसले बदलामा अक एउटा पश ु िदनपुछर्।

19 “अिन यिद कुनै मािनसले अक मािनसलाई चोट ल्याउछँ। त्यस मािनसलाई पिन चोट नै पा र िदनपुछर्। 20 ह ी भाँचकेो भए हु ी नै
भाँची िदनपुछर् एउटा आखँा फुटाई िदएको भए उसको पिन आखँा नै फुटाइिदन पछर् र दाँत भाँची िदएको भए त्यसको पिन दाँत नै भाँची िदनपुछर्।
जे जस्तो चोट पारेकोछ त्यसलाई पिन त्यही गन ुर्पछर्। 21 यिद कसलैे कुनै मािनस मारे त्यो मान मािनसलाई पिन मान ुर्पछर्। यिद कसलैे अक
कसकैो पश ु मारे त्यसले पिन उसको साटोमा एउटा त्यस्तै पश ु िदनपुछर्।

22 “काननू ्िवदशेीको िन म्त अिन आफ्नो दशेका मािनसहरूको िन म्त साँचो रहनछे। िकन? िकनभने म परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ”
23 तब मोशाले मािनसहरूलाई यी कुराहरू बताए अिन ितनीहरूले जसले सरापकेो िथयो त्यस मािनसलाई पाल बािहर ल्याएर ढुङ्गले िहकार्एर

मारे। यसथर् इ ाएलीहरूले त्यही गरे जो परम भलुे मोशालाई आज्ञा िदन ु भएको िथयो।

25
जमीनको िन म्त िव ामको समय

1 परम भलुे सीनै पवर्तमा मोशालाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन, जब ितमीहरू जमीनमा पगु्छौ, जो म ितमीहरूलाई िदन्छ,
त्यस समय ितमीहरूले परम भकुो सम्मानमा भिूमलाई िवशषे िव ाम िदन ु पछर्। 3छ वषर्सम्म ितमीहरूले बीऊहरू रोप्न सक्छौ अिन छ वषर् सम्म
दाख बगैंचामा कलम काट्न सक्छौ, फलहरू बटुल्न सक्छौ। 4 तर सातौं वषर्मा ितमीहरूले जमीनलाई िव ाम िदएर त्यहाँ बीऊहरू छन छैनौ,
त्यहाँका बोटहरू िछमोल्ने छैनौं कारण परम भकुो सम्मानमा यो िवशषे िव ाम हुनछे। 5 उब्जनी उठाइसकेपिछ त्यहाँ आफैं उ केा बोटहरूबाट
अन्न उठाउन ु स ै नौ अिन निछमोलकेो दाख बोटहरूबाट फल बटुल्न स ै नौ। जमीनले एक वषर् िव ाम पाउनछे।
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6 “यिद भिूमलाई िव ाम िदएको भएता पिन ितमीहरूको िन म्त अिन ितमीहरूका मािनसहरूको अिन नोकर-नोकरनीहरूको िन म्त दिैनक
मजदरूहरू तथा ितमीहरूसगं ब े िवदशेीहरूको िन म्त शस्त फसल हुनछे। 7 ितमीहरूले घरेल ू र अरू पशहुरूको िन म्त पिन त्यहाँ शस्त फसल
हुनछे।

ज्यिूब ल-िवमोचनको वषर्
8“ितमीहरूले सात वषर् सात पल्ट गन्न ुजसको ितफल 49 वषर् िनस्कन्छ। त्यस समयको अविघमा त्यहाँ भिूमलाई सात वषर्को िन म्त िव ाम

हुनछे। 9 सासौं महीनाको दशौं िदन जनु ाय तको िदन हुन्छ भडेाको सींगको तरुही बजाउन।ु यो सारा दशेभ र बजाउन ु पछर्। 10 ितमीहरूले
पचासौं वषर्लाई िवशषे वषर् रूपमा मनाउनछेौ अिन सारा दशेका सबै मािनसहरूको िन म्त स्वतन् ताको घोषणा गनछौ, जसलाई जयन्ती उत्सवको
रूपमा मनाइनछे। यस समयमा त्यके मािनसले आफ्नो सम्पि िफतार् पाउनछे। त्यके सवेक आफ्नो घरमा फिकर् नछे। आफ्नो घर-जमीनमा
जानछे, आफ्नो प रवार भएकोमा फकर जानछे। 11 ितमीहरूको िन म्त यो पचासौ वषर् एक िवशषे उत्सवको वषर् हुनछे। त्यित बलेा कुनै पिन
बीऊ नछर िवजन नलगाऊ, आफैं फलकेो अन्न नउठाऊ अिन निछमोलकेो दाखबाट नबटुल। 12 यो वषर् ितमीहरूको िन म्त महोत्सवको वषर्*
हो र यो पिव समय मान्न।ु ितमीहरूले खतेमा उठाएको अन्न खान।ु 13 जयन्ती वषर्मा त्यके मािनसले आफ्नो सम्पि िफतार् पाउनछे।

14 “जब ितमीहरूले आफ्नो जमीन बचे्दा आफ्ना िछमकेीहरूलाई नठग। उसले पिन ितमीलाई नठगोस ्जब ितमी ऊबाट जमीन िकन्छौ।
15 जब ितमी ितमीहरूको िछमकेीको जमीन िकन्छौ तब िवगत वषर्को उत्सवको सखं्यालाई गन र उिचत मलू्य गणना गन ुर् ती सखं्याहरू योग
गर। िकन? िकनभने ित ो िछमकेीले ितमीलाई अक (उत्सव) सम्म सही तरीकाले खतेी-पाती गनर्को िन म्त बचेकेो छ। 16 ितमीले वषर्हरू
अनसुार दामको िहसाब गन ुर् पछर्। यिद त्यहाँ धरैे वषर्हरू बाँकी रहे उत्सव दाम ज्यादा हुन ु पछर्। यिद वषर्हरू क म्त भए दाम क म्त हुन ु पछर्।
िकनभने उसले ितमीलाई अन्नहरू सखं्याहरू मा बचेकेा हुन।् 17 एकाकार्लाई नठग। आफ्नो परमे रलाई आदर गर। म परम भु ितमीहरूका
परमे र हु।ँ

18 “मरेो िविध-िवधानहरू याद राखरे पालन गरे ितमीहरू आफ्नो जमीनमा आराम साथ ब सक्छौ। 19 अिन जमीनले शस्त बाली
उब्जाउनछे र ितमीहरूिसत अन्नको केही कमी नहुदँा ितमीहरू आनन्दले बाँच्न ु सक्छौ।

20 “तर हुन सक्छ ितमीहरूले भन्न सक्छौ, ‘यिद हामीले बीऊ छरेनौ अथवा बाली उठाएनौ भने सातौं वषर्मा खाने हामी िसत केही रहदँनै।’
21 िचन्ता नगर! छैटौं वषर्मा म मरेो आशीवार्द िदने छु जसले गदार् जमीनले तीन वषर्को िन म्त बाली उब्जाउनछे। 22 जब ितमीहरू आठौं वषर्
बाली लगाउछँौ त्यस समयमा पिहलकेो अन्न नै खाइरहकेो हुनछेौ। नवौंवषर् ितमीहरूको बाली पाकी सक्दा पिन ितमी त्यही परुानो अन्न नै खाँदै
गरेका हुनछेौ।

सम्पि को िवषयमा िनयमहरू
23 “भिूम साँच्चै नै मरेो हो यसकारण ितमीहरूले सदाको िन म्त बचे्न स ै नौ। ितमीहरू त मरेो जमीनमा मसगँ ब आएका परदशेी अथवा

या ीहरू मा हौ। 24 मािनसहरूले जमीन बचे्न सक्छन ्तर फे र ितनीहरूको प रवारको सदस्यले त्यो भिूम िफतार् गनर् सक्छ। 25 ितमीहरूको
दशेमा कुनै मािनस एकदमै गरीब हुदँा जमीन बचे्न ु सक्छ तर उसको अित निजकको आफन्त आएर आफ्नो मािनसको िन म्त त्यो भिूम िकन्न
सक्छ। 26 कुनै गरीब मािनसलाई उसको जमीन िकनी िदने आफन्त नहोला, तर उसको शस्त धन भएको समयमा आफैं ले यो जमीन िकन्न
सक्छ। 27 त्यो जमीन िकन्न उिचत मलू्य ितनर् उसले बचेकेो वषर्बाट िकन्ने समयसम्म कित वषर् उसले त्यस जमीनमा खतेी गय , त्यो गनोस,् र
बाँकी रहकेो वषर्हरूमा त्यस जमीनबाट कित उब्जनी हुन्छ त्यसको मलू्य ितरेर आफ्नो जमीन िकनोस ्तब त्यो जमीन फे र उसको हुन्छ। 28 तर
यिद त्यस मािनसको जमीन िकन्न शस्त धन कमाउन नसके अिन जमीनको मलू्य ितनर् नसके महोत्सव वषर्सम्म त्यो जमीन िकन्ने मािनस कै
भइरहनछे। तब िवशषे महोत्सवको समयमा त्यो जमीन फे र परुानो त्यसको मा लकलाई फकार्इनछे र त्यो जमीन त्यसको सही मा लक कै हुनछे।

29 “यिद कुनै मािनसले पखार्ल लगाएको शहरिभ को घर बचे्छ भने उसले एक वषर्िभ घर उक्साउने अिधकार पाउनछे। 30 तर यिद त्यो
बचे्ने मा लकले बचेकेो िदनबाट एक वषर् िभ मा फकार्उन नसके त्यो पखार्लको घरेािभ को घर िकन्ने मािनस तथा उसको सन्तानहरूको स्थायी
सम्पित हुनछे। महोत्सवको समयमा त्यो घर परुानो मा लकलाई फकार्इने छैन। 31 तर पखार्लले नघे रएको जग्गा खलु्ला मदैान सरह रहन्छ र
त्यस्तो ठाउँको घर बिेचएको खण्डमा महोत्सवको बलेा पिहलकेो मा लकले नै त्यो घर पाउनँछे।

32 “तर लवेीहरूको शहर िवषयमाः लवेीहरूिसत ितनीहरूको घर िफतार् पाउने अिधकार छ जो ितनीहरूको शहरहरू िभ छ। 33 लवेी शहर
िभ को लवेीहरूको घर यिद कुनै मािनसले िकनकेी भए पिन महोत्सवको समयमा त्यो घर फे र परुानो मा लककोमा फकर जान्छ। िकन?
िकनभने लवेी शहर िभ का घरहरू लवेी प रवारहरू कै हुन।् इ ाएलीहरूले लवेीहरूलाई ती घरहरू िदएका हुन।् 34 लवेी शहरहरूको व रप र
रहकेा खतेहरू तथा चउरहरू बचे्न सक्दनै िकनभने ती सब सदाको िन म्त लवेीहरू कै हुन।्

कमारा मा लकहरूको िन म्त िनयमहरू
* 25:12: “ ” “ ”

“ ”
“ ” “ ”



25:35 120 लवेी 26:13

35 “ितमीहरूको शहर िभ कैो कोही मािनस यित गरीब हुन सक्छ िक उसले आफैं लाई पिन गजुारा गनर् नसक्ला। यस्तो खण्डमा ितमीहरूले
उसलाई परदशेी पाहुनालाई जस्तै ितमीहरूिसतै ब िदनपुछर्। 36 ितमीहरूले उसलाई ऋण िदए सदू-ब्याज वा नाफा न लन र आफ्नो परमे रको
सम्मानमा उसलाई ितमीहरूिसत ब दऊे। 37 उसलाई ऋण िदए सदू नलगाऊ अिन उसलाई खान बचेकेो खा मा नाफा नराख। 38 म परम भु
ितमीहरूको परमे र हु।ँ ितमीहरूका परमे र हुनलुाई र कनान दशे ितमीहरूलाई िदन ु मलै े ितमीहरूलाई िम दशेबाट बािहर ल्याएँ।

39 “ितमीहरूको आफ्नै दशेको कुनै मािनस यित गरीब हुन ु सक्छ िक उसले आफैं लाई ितमीहरू कसै कहाँ कमारा सरह बचे्न सक्छ तर
ितमीहरूले उसलाई कमारालाई झै नखटाऊ। 40 महोत्सवको समयसम्मलाई उसलाई कुनै परदशेी अथवा मजदरूी गनर् खटाइएको मािनसलाई झैं

वहार गर। 41 तब ऊ अिन उसका छोरा-छोरीहरू ितमीहरूदे ख मु हुनछेन।् ऊ आफ्नो पखू ली सम्पि मा फकर आउनु सक्छ। 42 िकन?
िकनभने त्यस्ता मािनसहरू मरेा सवेकहरू हुन। मलैे ितनीहरूलाई िम बाट ल्याएँ। ितनीहरूलाई कमाराको रूपमा बोच्न ु हुदँनै। 43 ितमीहरू
ितनीहरूको िन म्त िन ुर मा लक हुनहुुदँनै। ितमीहरूले आफ्नो परमे रको डर अिन आदर गन ुर्पछर्।

44 “ितमीहरूको ी तथा परुूष कमारी-कमाराहरूका िवषयमाः आफ्नो व रप रका दशेहरूबाट ितमीहरूले कमारा-कमारीहरू पाउन सक्छौ।
45 ितमीहरूकै दशेमा बसो-बास गन िवदशेीहरूबाट पिन बालक-बा लका कमारा-कमारीहरू पाउनँ सक्छौ। ती बालक कमारा-कमारीहरू
ितमीहरूका हुनछेन।् 46 ितमीहरूको मतृ्यपुिछ ती िवदशेी कमारा-कमारीहरू ित ा नानीहरू का हुनछेन ्अिन ितनीहरू सधैंको िन म्त ितमीहरूकै
हुनछेन।् ितमीहरूले िवदशेीहरूलाई कमारा-कमारीहरू बनाउन सक्छौ तर इ ाएली मािनसहरू ितमीहरूको आफन्तहरू ित ितमीहरू िन ूर मा लक
बिनन ु हुदँनै।

47 “ितमीहरूकहाँ आउने िवदशेी अथवा परदशेीहरू धनी पिन हुन सक्छन ्अिन ितमीहरूको आफ्नै दशेका दाज्य-ूभाइहरू अत्यन्तै गरीब भई
ितनीहरूको कमारा बनी िब ी हुन सक्छन।् 48 यिद यस्तो भएको खण्डमा त्यस मािनसिसत िफतार् िकन्ने अिधकार छ। उसलाई उसको दाज्य-ू
भाइहरू मध्ये कसलैे िकन्न ु सक्छ। 49अथवा उसको काका-मामा तथा उसको काका-मामाका छोराहरूले अथवा उसको आफ्नै आफन्तका कुनै
मािनसले उसलाई िकन्न सक्छ। अथवा ऊ आफैं ले पिन आफ्नो शस्त धन जोगाड गरे आफैं लाई फे र िकन्न सक्छ।

50“ितमी कसरी दाम तोक्न सक्छौ? अक जयन्ती वषर्सम्म िवदशेीलाई उसले बचेकेो िदनदे ख वषर्हरू गन। तोक्नको िन म्त त्यस सखं्यालाई
योग गर। िकन? िकनभने उसले सही रूपमा केही वषर्को िन म्त मा िकनकेो िथयो। 51 यिद अक जयन्ती वषर्को समय आउन अझै िनकै

वषर् छ, त्यस मािनसले िनकै बशेी दाम ितन ुर् पछर्। तर दाम वषर्को सखं्यामा भर पछर्। 52 अिन फे र यिद अक महोत्सव वषर् आउँन केही वषर्
मा रहे उसले आफ्नो परुानो दाम भन्दा धरैे कम्ती रकम ितन ुर्पछर्। 53 त्यो मािनस त्यसको मा लकसगँ एक दिैनक हािजरमा काम गन मजदरू झैं
रहनसक्छ अिन त्यस िवदशेी मा लकले ऊसगं द ु वहार नगरोस।्

54 “यिद त्यस मािनसलाई कसलैे उक्साएको खण्डमा, त्यो मािनस अक महोत्सव वषर्मा स्वतन् उस्कन ु सक्छ महोत्सवको वषर्मा उसका
नानीहरू पिन स्वतन् बिनन ुसक्छन।् 55 िकन? िकनभन,े इ ाएलीहरूलाई िम दशेमा ितनीहरूको दासत्वबाट उकासरे मरेो आफ्नो दास-दासीहरू
बनाउन ल्याएको हु।ँ म परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ

26
परमे रको आदशे पालन गदार् पाइने इनाम

1 “ितमीहरू आफ्नै िन म्त मिूतर् नबनाऊ आफ्नो भिूममा ढोग गन ुर्, मिूतर्हरू अथवा स्मारक नबनाऊ। िकन? िकनभने म परम भु ितमीहरूको
परमे र हु।ँ

2 “मरेा िवशषे िव ाम िदनहरूलाई याद गर अिन मरेो पिव स्थानलाई आदर गर। म परम भु हु।ँ
3“मरेा िनयमहरू अिन आज्ञाहरू याद राख अिन ितनीहरूको पालन गर। 4यिद ितमीहरूले यी कुराहरू गछ भने पानी पन समयमा ितमीहरूलाई

पानी िदनछुे। जब यस्तो हुन्छ, जमीनले खतेी उब्जाउनछे अिन रूखहरूमा फल लाग्नछेन।् 5 ितमीहरूको दाई अङं्गरू टप्ने समयसम्म रहनछे
अिन अङं्गरू टपाई फसल रोप्ने समयसम्म रहनछे। ितमीहरू जित चाहन्छौ त्यित खानछेौ अिन आफ्नो भिूममा सरुिक्षत ब छेौ। 6 म ितमीहरूको
दशेमा शा न्त िदनछुे र ितमीहरू शा न्त साथ ब पाउनछेौ। नोक्सानदायक पशहुरूलाई म ितमीहरूको दशेबाट िनका लिदनछुे अिन ितमीहरूलाई
धम्काउन अथवा डर दखेाउन कोही मािनस आउने छैन कारण कुनै सनेा ितमीहरूको दशे भएर जान पाउनँछैेन।

7 “ितमीहरूले आफ्नो श हुरूलाई खे छेौ, र तरवारले मानछौ। 8 ितमीहरू पाँच जनाले एक सय जना श ु हरूलाई परािजत गनछौ अिन
ितमीहरू एक सय जनाले ितमीहरूको दश हजार श हुरूलाई परािजत गनछौ। ितमीहरूले ितमीहरूको श हुरूलाई नाश गनछौ।

9 “म ितमीहरूलाई दया गनछु र ितमीहरूलाई ठूलो सन्तान पिन धरैे नानीहरू जन्माउने श िदनछुे। म मरेो करार ितमीहरूिसत सही रा छुे।
10 ितमीहरूसगँ शस्त अन्न रहनछे र ितमीहरूले नयाँ वषर्को खतेी उठाउँदा पिन परुानो वषर्को अन्न रही रहनाले त्यो परुानो अन्न ितमीहरूले
फ्याँक्न ु पनछ न ितमीहरूकोमा नयाँ बाली उठाएर रा े स्थल हुने छैन। 11 ितमीहरूको माझमा परम भु आएर ब े पिव जग्गा-पिव पाल
बसाल्नछुे। म ितमीहरूलाई घणृा गन छैन। 12 म ितमीहरूिसतै ब छुे। म ितमीहरूको परमे र हुनछुे अिन ितमीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेौ। 13 म
परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ ितमीहरू िम दशेमा दास िथयौ तर मलैे ितमीहरूलाई त्यहाँबाट बािहर ल्याएँ। ितमीहरू दासत्वको बोझले
िनहुयार्इएको िथयौ तर अब म ितमीहरूको जवुालाई भाँिचिदनछुे अिन म ितमीहरूलाई धम कता िसत िशर ठाडो गरी िहड्ने तलु्याउनछुे।
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परमे रको आज्ञा भगंको दण्ड
14 “तर यिद ितमीहरूले मरेा ती आज्ञाहरू मान्दनैौ, 15 यिद ितमीहरूले मरेो िविधहरू र आज्ञाहरूको अवहलेना गछौ यो मरेो करार भगं गरेको

जस्तो हुनछे। 16 यिद ितमीहरूले यसो गछ भन,े तब म ितमीहरूमािथ भयकंर क हरू ल्याउनछुे। ितमीहरूमािथ रोग तथा ज्वरो ल्याइिदनछुे।
ती रोगहरूले ित ा आखँाहरू फुटाइ िदनछेन ्अिन ितमीहरूको जीवन अन्त गराइिदनछे। ितमीहरूले खतेी गरे पिन सफल हुने छैनौ, ितमीहरूका
श हुरूले ित ा अन्न बलीहरू खाइिदनछेन।् 17म ितमीहरूको िवरोधमा हुनछुे र ितमीहरूलाई श लुे परास्त गनछ। ती श हुरू जसले ितमीहरूलाई
घणृा गछर्न ्ितमीहरूमािथ शासन गनछन।् ितमीहरू भािगरहने छौ य िप कसलैे ितमीहरूलाई खदेकेो हुदँनै।

18“यित गदार् पिन ितमीहरूले मलाई नमाने ितमीहरूले गरेको पापको सात गणुा वशेी सजाय िदनछुे। 19अिन ितमीहरूको गवर्को महानगरलाई
म भत्काउनछुे। आकाशले ितमीहरूलाई पानी िदनछैेन र त्यसरी नै पथृ्वीले ितमीहरूलाई अन्न िदने छैन। आकाश र पथृ्वी ितमीहरूको िन म्त

मश फलाम र काँसा जस्ता हुनछेन।् 20 ितमीहरूले परूा महेनत त गछ तर त्यसबाट केही लाभ हुनछैेन अिन ितमीहरूलाई नत जमीनले अन्न
िदनछे नत रूखहरूले फल िदनछे।

21“अझ ितमीहरू मरेो िवरोध गछ र मलैे भनकेो मान्दनैौ भने ितमीहरूलाई सात गणुा अिधक िहसाबले िहकार्उनछुे। जित ितमीहरू पाप गछ
त्यित नै वशेी ितमीहरूले दण्ड भोग्ने छौ। 22 म ितमीहरू िवरू जगंली जनावरहरू पठाउनछुे अिन ितनीहरूलाई ितमीहरूका नानीहरू लजैानछेन।्
ितनीहरूले ितमीहरूको पशहुरू मानछन ्अिन ितमीहरूका धरैे मािनसहरू मा रनछेन ्र बाटाहरू खाली हुनछेन।्

23 “यित हुदँा पिन यिद ितमीहरू चतेनेौ भने अिन मरेो िवरोध ग रर ौ भन,े 24 तब म आफैं ितमीहरूको िवरू जानछुे र ितमीहरूको
पापहरूको िन म्त सात गणुा दण्ड िदनछुे। 25 ितमीहरूले मरेो करार भङं्ग गय , यसथर् म ितमीहरूलाई दण्ड िदन ितमीहरूको िवरू शु हरू
ल्याउनछुे। ितमीहरू बचाऊको िन म्त आफ्नो शहरिभ जानछेौ तर म त्यहाँ रोगहरू फैलाइिदनछुे अिन ितमीहरूका श हुरूले ितमीहरूलाई िज े
छन।् 26 म ितमीहरूको अन्न िवतरण िविछन्न बनाउनछुे। दश जना ीहरूले एउटै चलु्हामा भान्सा पकाउनछेन।् ितनीहरूले एक-एक जना गरेर
रोटी नाप्नछेन।् ितमीहरूले खानछेौ तर ितमीहरू अघाउने छैनौ।

27 “अझ पिन यिद ितमीहरूले मरेो आदशेहरू मान्न अस्वीकार गय अिन मरेो िवरोधमा र ौ। 28 तब म मरेो साँच्चै रीस दखेाउनछुे! म
ितमीहरूको परम भ,ु ितमीहरूको पाप प रणामभन्दा सात गणुा वशेी दण्ड िदनछुे। 29 ितमीहरू यित सा ो भोको हुनछेौ िक ितमीहरूले आफ्नै
छोरा-छोरीहरूको मास ुखानछेौ। 30म ितमीहरूको पजूा गन अग्ला स्थलहरू ध्वशं पा र िदनछुे अिन धपूका वदेीहरू भत्काइिदनछुे। म ितमीहरूको
लाशहरूलाई ितमीहरूको मिूतर्हरूमािथ लडाइिदने छु। ितमीहरू मबाट एक्दमै िघनलाग्दो भएका छौ। 31 म ितमीहरूको पिव स्थलहरू शनू्य
पा रिदनछुे, म ितमीहरूका शहरहरू ध्वशं पा रिदनछुे अिन म ितमीहरूले चढाएको सगु न्धत ब लहरू हण गिदर्नें। 32 म ितमीहरूको दशे खाली
पानछु तब ितमीहरूको श हुरू पिन त्यो दखेरे छक्क पनछन।् 33 म ितमीहरूलाई दशे िवदशेमा छरपु पानछु र मरेो तरवार िनकालरे ितमीहरूलाई
शषे गनछु। ितमीहरूको भिूम रि नछे अिन शहरहरू नाशा हुनछेन।्

34 “ितमीहरूको दशे खाली पारेर ितमीहरूलाई श कुो दशेमा लिगनछे जसले गदार् ितमीहरूको दशेले पणू र् आराम पाउनछे र दशेले पिन
आरामको समयको आनन्द लनछे। 35 जमीन खाली हुनछे अिन जमीनले िव ाम पाउनछे जो ितमीहरू त्यहाँ हुदँा यसले पाएको िथएन।
36 बाँचकेाहरूले पिन श कुो जमीनमा ब साहस पाउनछैेन। ितनीहरू त्यके चीजसगँ भयभीत रहनछेन ्अिन हावाले उढाएको पत्कर झैं यता
र उता भािगरहने छन।् ितनीहरू कसलैे पिछबाट लखटेे झैं भािगरहने छन ्र लड्ने छन।् 37 कसलैे नखदेे पिन ितनीहरू कसलैे तरवार लएर खदेे
झैं भागरे एकअकार्मा ठोिकंदै लड्नछेन।्

“ितमीहरू श हुरूको सामनु्ने उिभने साहस पाउने छैनौ। 38 ितमीहरू अकार्को दशेमा न हुनछेौ। 39यसथर् ती बाँकी बाँचकेाहरू पिन श हुरूको
दशेमा आफ्नो पापहरूका लािग सडरे जानछेन।् ितनीहरूका पखुार्हरू जसरी सडरे गए त्यसरी नै ितनीहरू पिन श हुरूको मलुकुमा सडरे शषे
हुनछेन।्

यहाँ जिहले पिन आशा छ
40 “तर यिद ती मािनसहरूले आफ्नो पाप, िपता-पखुार्हरूले गरेको पाप, ितनीहरू मरेो िवरोधमा रहकेो सत्य र ितनीहरूले िव ास घात गरेको

अधमर् स्वीकार गरे, 41यिद ितनीहरूले म ितनीहरूको श ु भएको र श हुरूको दशेमा पठाएको सत्य स्वीकारे अिन ितनीहरू मरेो िन म्त िवदशेीहरू
झैं भए पिन यिद ितनीहरूको द ु हृदयलाई न पारी आफ्नो पापको दण्ड भोग्छन ्भन,े 42 मलैे याकूब, इसहाक र अ ाहामसगँ गरेको करार र
त्यस दशेलाई पिन सम्झनछुे।

43 “जमीन र ो रहनछे र त्यसले िव ामहरूको आनन्द लनछे। ती बाँकी बाँचकेाहरूल*े ितनीहरूले गरेको पापको दण्ड हण गनछन,्
ितनीहरूले मरेो िविधहरू घणृा गरेको र िविधहरू मान्न ु अस्वीकार गरेको कारण नै ितनीहरूले सजाय भोगकेो हो भनी बझुे भन,े 44 ितनीहरूले
साँच्चै नै पाप गरेका हुन।् तर यिद मरेो सहायता खोजे म ितनीहरूलाई अस्वीकार गन छैन। ितनीहरूलाई परैु न पान छैन, ितनीहरू श कुो
दशेमा बसकेा भए पिन ितनीहरूले भनकेो कुरा सनु्नछुे कारण म आफ्नो करार िवसर्ने छैन। िकन? िकनभने म परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ
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45 ितनीहरूको िन म्त म ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत गरेको करार सम्झनछुे। ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई मलैे िम बाट बािहर ल्याएर म
ितनीहरूको परमे र बिनएको सत्य अन्य जातीहरूलाई थाहा छ। म परम भु हु।ँ”

46 परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूलाई िदएको िविध-िवधानहरू, िनयमहरू र िशक्षाहरू यी नै हुन ्र यी िविधहरू नै परम भु अिन इ ाएलका
मािनसहरूमाझ भएको करार हो। परम भलुे सीनै पवर्तमा यी िविधहरू मोशालाई भन्नभुयो अिन उनले ितनीहरू इ ाएलका मािनसहरूलाई िदए।

27
भाकलहरूको महत्व हुन्छ

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भनः कुनै मािनसले िवशषे सवेाको िन म्त कुनै मािनस नै चढाउने परम भसुगँ
भाकल गनर् सक्छ। त्यो मािनसको दाम पजूाहारीले तोकनपुछर्। िकनभने त्यसरी चढाउने मािनसहरूले चढाइएको मािनस फकार्उँदा परम भलुाई
दाम ितन ुर्पछर्। 3 बीस वषर् दे ख सा ी वषर् बीच मािनसको मोल चाँदीको पचास शकेेल हुन्छ। ितमी चाँदीका लािग अिधका रक नाप योग
गन ुर्पछर्। 4 एउटै उमरे भएकी ीहरूको मोल तीस शकेल हो। (ितमीहरू चाँदीको िन म्त अिधकारी नाप योग गन ुर्पछर्।) 5 पाँच वषर्दे ख बीस
वषर् पगुकेो मािनसको दाम बीस शकेेल चाँदी र यही उमरेकी ीको दाम दश शकेेल चाँदी। 6 एक महीनाबाट पाँच वषर्सम्म पगुकेो केटोको दाम
पाँच शकेेल चाँदी अिन केटीको दाम तीन शकेेल। 7 साठी वषर् अथवा बढीको परुूषको दाम पन् शकेेल र ीको दाम दश शकेेल चाँदी हुन्छ।
(चाँदीको प रणाम सरकारी प रणाम अनसुार हुनपुछर्।)

8 “यिद कुनै मािनस एकदमै गरीब भए उसलाई पजूाहारीकहाँ ल्याउन ु र त्यस मािनसले कित ितन ुर् पन िनणर्य गनछन।् बाँचकेाहरू अथवा
बाँकी रहकेा परम भकुो आज्ञा अवहलेना गदार् परम भलुे िदन ु भएको दण्डको भोगाइ र बाँचकेा मािनसहरू।

परम भलुाई उपहार
9 “केही पशहुरू परम भलुाई ब ल स्वरूप चढाउन सिकन्छ। यिद कुनै मािनसले ितनीहरू मध्ये एउटा पश ु ल्याए त्यो पिव हुन्छ। 10 जनु

पशु उसले परम भलुाई चढाउने ितज्ञा गरेको िथयो, उसले त्यो पश ु अक पशिुसत साट्नहुुदँनै। रा ो पशिुसत नरा ो अथवा नरा ोसगँ रा ो पश ु
साट्न ु हुदँनै। यिद कुनै मािनसले त्यसो गछर् भने ती दवुै पशहुरू पिव हुनछेन ्र ती दबु ै परम भकुो हुनछेन।्

11 “कोही पशहुरू परम भकुो िन म्त ब लहरू चढाउँन सिकंदनै यिद कुनै मािनसले त्यस्तो अपिव पशु परम भलुाई चढाउन ल्याए, त्यो
पजूाहारीकहाँ ल्याउनपुछर्। 12 त्यो पश ु चाहे रा ो होस ्अथवा नरा ो केही िभन्नता हुदँनै तर दाम पजूाहारीले तोक्नछे। पजूाहारीले दाम तोकेपिछ
त्यो पशकुो दाम त्यही रहनछे। 13 यिद त्यो मािनस त्यो पश ु फकार्उन चाहन्छ, उसले यसको दाममािथ अझै एक पाँचौ अशं थप्नपुछर्।

घरको मलू्य
14 “अब यिद कुनै मािनसले आफ्नो घर परम भलुाई अपर्ण गनर् चाहान्छन ्भन,े पजूाहारीले त्यस घरको दाम तोक् नपुछर्। त्यो घर गि लो

होस ्अथवा नरा ो यसमा कुनै िभन्नता रहदँनै, यिद पजूाहारीले मलू्य तोकेपिछ त्यही नै पक्का मलू्य हुनछे। 15 यिद त्यस मािनसले त्यो घर फे र
फकार्उन खोजे उसले तोकेको दाममा अझ पाँचौं अशं थप्नपुछर् र त्यो घर फे र उसकैो हुनछे।

सम्पि को मलू्य
16 “यिद कुनै मािनसले आफ्नो खतेको एउटा अशं परम भमुा अपर्ण गछर्, तब अिपर्एको जमीनको अशंको दाम बीउको प रमाण अनसुार

तोिकन ु पछर् जो जमीनको त्यस आदशेमा छनर् सिकन्छ। एक होमर* जौको बीउ जाने जमीनको पचास शकेेल† चाँदीको दरले दाम तोक्न
सिकन्छ। 17 यिद कुनै मािनस आफ्नो जमीन जयन्ती वषर्मा परम भलुाई चढाउँछ तब यसको दाम पजूाहारी ारा तोिकनछे। 18 तर यिद त्यस
दाताले उत्सवपिछ जमीन दान गछर् भने त्यसको दाम पजूाहारीले िहसाब गरेर पक्का दाम तोक्नपुछर्। अक महोत्सव वषर्सम्म कित वषर् बाँकी
रहन्छ त्यही कारले उसले मलू्य तोक्नपुछर्। 19 यिद त्यही दामले आफ्नो जमीन फकार्उन चाहे तोिकएको दाममा अझ एक पाँचौ अशं थपरे
लओस ्तब त्यो जमीन फे र उसको आफ्नो हुन्छ। 20 यिद त्यस दाताले मलू्य चकुाएर आफ्नो जमीन फकार्एन भने त्यो जमीन पजूाहारीको

हुन्छ। तर यिद त्यो जमीन अरू कसलैे िकने फे र दामाले फकार्उन स ै न। 21 महोत्सवको वषर्मा जमीन मु ग रिदन्छ। यो परम भकुो िन म्त
पिव भिूम झैं परम भलुाई सम्पणूर् रूपले अपणर् ग रएको हुन्छ यो सधैंको िन म्त पजूाहारीको हुनछे।

22 “यिद कुनै मािनसल,े आफ्नो पा रवा रक सम्पि नभई कुनै उसले िकनकेो जमीन परम भलुाई अपर्ण गछर् भन,े 23 तब पजूाहारीले त्यो
वषर्दे ख महोत्सव वषर्सम्म रहकेो वषर्को िहसाबले जमीनको दाम तोकोस,् तब त्यो जमीन परम भकुो हुनछे। 24 महोत्सव वषर्मा त्यो जमीन फे र
जनु मा लकबाट दाताले िकनकेो िथयो उसकैो हुन्छ।

25 “कुनै चीजको दाम तोिकंदा पिव स्थानको शासन ारा अिधका रक नाप अनसुार तोिकन ु पछर्। शासनको िविध अनसुार एक शकेेल
बराबर बीस गरेाह हुन्छ।

पशहुरूको मलू्य
* 27:16: 7 बसुल। † 27:16: 2.5 आउन्स।



27:26 123 लवेी 27:34

26 “मािनसहरूले परम भलुाई गाई तथा भडेाहरू पिन िवशषे ब लको रूपमा चढाउन सक्छन।् तर यिद चढाइने पश ु माऊको थम थमुा
अथवा बाछा हो भने त्यो परम भकैु हो। यसथर् मािनसहरूले ती पशहुरू परम भलुाई िवशषे ब ल स्वरूप चढाउन स ै नन।् 27 तर यिद त्यो
पिहला ज न्मएको पशु अशु छ। तब त्यस मािनसले फे र यसलाई िकनरे फकार्उनपुछर्। पजूाहारीले त्यो पशकुो दाम तोक्छ र िकन्नलेे त्यसमा
पाँचौ अशंको एक अशं थपरे िकन्नपुछर्। तर यिद त्यही ले निकने पजूाहारीले उसले तोकेको दाममा त्यो पश ु बचे्नपुछर्।

िवशषे उपहार
28 “मािनसहरूले परम भलुाई िवशषे उपहारहरू चढाउँछन ्र यी उपहारहरू परम भकुो हुनछेन।् अिन िकन-बचे गनर् सिकंदनै। पा रवा रक

सम्पि का यी उपहारहरू मािनस, पश,ु जमीन अिन कुनै वस्त ु हुन सक्छन।् 29 यिद यस्तो िवशषे उपहार मािनसको छ भने तब उसले िकनरे िफतार्
ल्याउन सक्दनै र त्यसलाई अवश्यै मान ुर् पछर्।

30 “सबै बालीका अन्नहरूबाट दशांश परम भकुो हो, यसको अथर् खतेीको अन्न तथा रूखका फलहरूको, दशांश परम भकुो हो। 31 यसथर्
यिद कुनै मािनसले त्यो अशं िफतार् लन ु चाहन्छ भने उसले उसको दशांशको दाममा पाँच भाग अशं दाम थप्नपुछर् अिन मा िकन्न सक्छ।

32 “मािनसहरूको गाई तथा भडेाहरूबाट त्यके दशौं पशु पजूाहारीले लन सक्छन ् िकनभने त्यके दशांश पश ु परम भकुो हो। 33 त्यो
छािनएको पशु असल हो अथवा होइन त्यस िवषयमा त्यसको मा लकले िचन्ता गन काम छैन। उसले त्यो पश ु अक एउटासगँ साट्न स ै न,
यसो गरे ती दइुटै पशहुरू परम भकुा हुन्छन।् त्यो पश ु िकनरे फकार्उन सिकंदनै।”

34 सीनै पवर्तमा परम भलुे मोशालाई इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त िदन ु भएका आज्ञाहरू यीनै हुन।्
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गन्तीकोपसु्तक

मोशाले इ ाएल मािनसहरूका गन्ती गछर्न ्
1 सीनै मरूभिूमको भटे हुने पालमा इ ाएलीहरूले िम दशे छोडकेो दो ो वषर्को दो ो महीनाको पिहलो िदन मोशािसत परम भलुे कुरा

गन ुर्भयो। 2 “उहाँले भन्नभुयो, ितनीहरूको प रवार र कुल समहू सिहत त्यके को नाम लखेरे इ ाएली मािनसहरूको गन्ती गर। 3 हारून
र ितमीले बीस वषर् र त्यो भन्दा वशेी उमरे भएकाहरू सनेामा जान सक्छन ् त्यकेको गन्ती गर। 4 त्यके कुलका एक एक ले ितमीलाई
सहायता गनछन।् त्यके कुलबाट एक जना अगवुा हुनछे। 5 यी िनम्न ल खत हरूले ितमीलाई सहायता गनछन:्

रूबनेको कुलबाट शदऊेरका छोरा एलीसरू
6 िशमोनको कुलबाट सरूीश ैको छोरो शलमूीएल;
7 यहूदाको कुलबाट अम्मीनादाबको छोरो नहशोन;
8 इस्साकारको कुलबाट सआूरको छोरो नतनले;
9 जबलूनूको कुलबाट हलेोनको छोरो एलीआब;
10 यसूफुको उ रािधकारीहरूबाट;
ए मैको कुलबाट अम्मीहूदको छोरो एलीशामा
मनश्शकेो कुलबाट पदासरूको छोरो गम लएल;
11 िबन्यामीनको कुलबाट िगदोनीको छोरो अबीदान;
12 दानको कुलबाट अम्मीश ैको छोरो अहीएजरे;
13 आशरेको कुलबाट ओ ानको छोरो पगीएल;
14 गादको कुलबाट रूएलको छोरो एल्यासाप;
15 न ालीको कुलबाट एनानको छोरो अहीरा।”

16 यी सबै मािनसहरू ियनीहरूको कुल समहूका अगवुाहरू िथए र मािनसहरूले नै ियनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो कुल समहूका अगवुा बनाए।
17 तब मोशा र हारूनले ती मािनसहरूलाई लए जसलाई अगवुा बनाएका िथए। 18 दो ो महीनाको पिहलो िदन ितनीहरूले सबै समदुायलाई
एकै चोटी बोलाएर पसु्ता अिन ितनीहरूको सन्तानहरूको नाम द ार् गरेर बीस र बीस भन्दा वशेी उमरेको त्यके को सचूी तयार गरे।
19 परम भलुे मोशालाई िदन ु भएको आज्ञा अनसुार ितनले मािनसहरूको गन्ती सीनै मरूभिूममा गरे।

20 ितनीहरूले यस्तो कारले सखं्या गन्ती गरे इ ाएलको थम जाित रूबने र ितनको प रवारको गणना गरे। बीस र बीस वषर् भन्दा वशेी
उमरेका हरू जो सनेामा जान सक्थे ितनीहरूको नामको सचूी बनाइयो। ितनीहरूको िपता-पखुार्को कुल र प रवार अनसुार नाम द ार्
ग रयो। 21 रूबनेको कुलबाट गन्ती ग रएको सखं्या 46,500 िथयो।

22 ितनीहरूले िशमोनको कुलबाट गन्ती गरे-बीस वषर् र उभँोका मािनसहरू जो सनेामा जान सक्थे ितनीहरू त्यकेको नाम िपता-पखुार्को कुल
र प रवार अनसुार द ार् ग रयो। 23 िशमोनको कुलबाट 59,300 को गन्ती गय ।

24 ितनीहरूले गादको कुलबाट गन्ती गरे बीस वषर् र उभँोका मािनसहरू जो सनेामा जान सक्थे ितनीहरू त्यकेको नाम िपता-पखुार्को कुल र
प रवार अनसुार द ार् ग रयो। 25 गादको कुलबाट 45,650 को गन्ती गय ।

26 ितनीहरूले यहूदाको कुलबाट गन्ती गरे बीस वषर् र उभँोका मािनसहरू जो सनेामा जान सक्थे ितनीहरू त्यकेको नाम िपता-पखुार्को कुल
र प रवार अनसुार दतार् ग रयो। 27 यहूदाको कुलबाट 74,600 को गन्ती गय ।

28 ितनीहरूले इस्साकारको कुलबाट गन्ती गरे बीस वषर् र उभँोका मािनसहरू जो सनेामा जान सक्थे ितनीहरू त्यकेको नाम िपता-पखुार्को
कुल र प रवार अनसुार द ार् ग रयो। 29 इस्साकारको कुलबाट 54,400 को गन्ती गय ।
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30 ितनीहरूले जबलूनूको कुलको गन्ती गरे बीस वषर् र उभँोका मािनसहरू जो सनेामा जान सक्थे ितनीहरू त्यकेको नाम िपता-पखुार्को कुल
र प रवार अनसुार द ार् ग रयो। 31 जबलूनूको कुलबाट 57,400 हरूको गन्ती ग रयो।

32 ितनीहरूले ए मैको कुल समहूबाट गन्ती गरे। (ए मै-यसूफुको छोरो।) बीस वषर् र उभँोका मािनसहरू जो सनेामा जान सक्थे ितनीहरू
त्यकेको नाम िपता-पखुार्को कुल र प रवार अनसुार द ार् ग रयो। 33 ए मैको कुलमा गन्ती ग रएको हरूको सख्या 40,500

िथयो।
34 ितनीहरूले मनश्शे कुलका मािनसहरूको गन्ती गरे। (मनश्शे पिन यसूफुका छोरा िथए।) बीस वषर् र उभँोका मािनसहरू जो सनेामा जान

सक्थे ितनीहरू त्यकेको नाम िपता-पखुार्को कुल र प रवार अनसुार गणना ग रयो। 35 मनश्शकेो कुलमा गन्ती ग रएको मािनसहरूको
सखं्या 32,200 िथयो।

36 ितनीहरूले िबन्यामीन कुलका मािनसहरूको गन्ती गरे। बीस वषर् र उभँोका मािनसहरू जो सनेामा जान सक्थे ितनीहरू त्यकेको नाम
िपता-पखुार्को कुल र प रवार अनसुार गणना ग रयो। 37 िबन्यामीनको कुलमा गन्ती ग रएका मािनसहरूको सखं्या 35,400 िथयो।

38 ितनीहरूले दान कुलका मािनसहरूको गन्ती गरे। बीस वषर् र उभँोका सबै मािनसहरू जो सनेामा जान सक्थे ितनीहरू त्यकेको नाम
िपता-पखुार्को कुल र प रवार अनसुार गन्ती ग रयो। 39 दानको कुलमा गन्ती ग रएका मािनसहरूको सखं्या 62,700 िथयो।

40 ितनीहरूले आशरे कुलका मािनसहरूको गन्ती गरे। बीस वषर् र उभँोका मािनसहरू जो सनेामा जान सक्थे ितनीहरू त्यकेको नाम पखुार्को
कुल र प रवार अनसुार गणना ग रयो। 41 आशरे कुलमा गणना ग रएका मािनसहरूको सखं्या 41,500 िथयो।

42 न ाली कुलका मािनसहरूको ितनीहरूले गणना गरे। बीस वषर् र उभँोका मािनसहरू जो सनेामा जान ु सक्थे ितनीहरू त्यकेको नाम पखुार्को
कुल र प रवार अनसुार गणना ग रयो। 43 न ाली कुलमा गणना ग रएको मािनसहरूको सखं्या 53,400 िथयो।

44 मोशा, हारून र इ ाएलका बा जना अगवुाहरूले यी मािनसहरूको गन्ती गरे। (त्यहाँ त्यके कुल समहूबाट एक जना अगवुा िथए।)
45 ितनीहरूले बीस वषर् र उभँोका मािनसहरू जो सनेामा जान सक्थे ितनीहरूको गन्ती गरे। ितनीहरू त्यकेको आफ्नो-आफ्नो प रवार अनसुार
गणना ग रयो। 46 ितनीहरूको जम्मा सखं्या 6,03,550 िथयो।

47 लवेी कुल समहूका प रवारका मािनसहरूको गणना इ ाएलका अन्य मािनसहरूिसत ग रएन। 48 परम भलुे मोशालाई भन्नभुएको िथयोः
49“लवेीको कुल समहूका मािनसहरूको गणना नगन ुर् अथवा ितनीहरूलाई इ ाएलका अरू मािनसहरूिसत निमलाउन।ु 50तर ितमीलेलवेीहरूलाई
करारको पिव पाल र यसका सबै वस्तहुरू हरेचाह गन ुर्का िन म्त िनय ु गय । ितनीहरूले पिव पाल र यसका सबै वस्तहुरू बोक्न ु पछर्। अिन
ितनीहरूले पिव पालको सवेा गन ुर्पछर् र ितनीहरूले उनीहरूको छाउनी यसकै व रप र बनाउन ु पछर्। 51जब ितमीले पिव पाल साथ्य लवेीहरूले
यसलाई तल झान ुर् पथ्य जब ितमीहरू रोिकने छौ, लवेीहरूले यसलाई स्थािपत गन ुर् पथ्य । कुनै जो िवदशेी निजक आउँछ त्यसलाई मान ुर् पछर्।
52 इ ाएलीहरूले आफ्नो आफ्नो दल समहू िभ र आफ्नै झण्डाको छेउ छाउमा िशिवर बनाऊन।् 53 तर लवेीहरूले ितनीहरूका छाउनी पिव
पालकै व रप र लगाउन ्र यसलाई रक्षा गन ुर् पछर् तािक करारको पिव पाल सरुिक्षत रहोस ्र परमे रको रसको कोप इ ाएली समदुायमािथ
नपरोस।्”

54 यसरी इ ाएलका मािनसहरूले परम भु ारा मोशालाई िदन ु भएको सबै आज्ञाहरू पालन गरे।

2
िशिवरको बन्ध

1 मोशा र हारूनलाई परम भलुे भन्नभुयोः 2 “इ ाएलका मािनसहरू त्यकेले िशिवर भटे हुने पालको व रप र लगाउन ु पछर् अिन त्यके
कुल दलको आफ्नो झण्डा हुनपुछर् र त्यके मािनसले आ-आफ्नो दलको झण्डाको समीप िशिवर बनाउन ु पछर्।

3 “यहूदा िशिवर दलहरूले पवूर्ितर घाम झलु्कने प आफ्नो झण्डाको म ु न्तर िशिवर हालनु। यहूदा दलका मािनसहरूको अगवुा
अम्मीनादाबका छोरा नहशोन हो। 4 ितनको दलमा 74,600 मािनसहरू छन।्

5 “ितनको समीपमै इस्साकार प रवार दलले िशिवर हालनु।् यी मािनसहरूको अगवुा सआूरको छोरो नतनले हुन।् 6 उसको दलमा
54,400 मािनसहरू छन।्

7 “जबलूनू कुल दलले पिन यहूदा दलकै नजीकमा िशिवर हालनु।् जबलूनूका मािनसहरूको अगवुा हलेोनको छोरो एलीआब हुन ् र,
8 ितनको दलमा 57,400 मािनसहरू िथए।
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9 “यहूदाको िशिवरमा जम्मा 1,86,400 मािनसहरू खटाइएका छन।् यी सब मािनसहरू ितनीहरूका िविभन्न प रवार दलमा िवभ
भएका छन।् जब मािनसहरू एक ठाँउदे ख अक ठाँउ सछर्न ्यहूदा दल पिहला सनछ।

10“रूबनेको िशिवरको झण्डा पिव पालको दिक्षणमा रहनछे। त्यके दललेआफ्नो झण्डा निजकै िशिवर हाल्नछे। रूबनेका मािनसहरूको
अगवुा शदऊेरका छोरो एलीसरू हुन र 11 उसको दलमा 46,500 मािनसहरू छन।्

12 “िशमोन कुल दलले रूबने प रवार दलकै नजीक िशिवर हाल्नछे। िशमोनका मािनसहरूको अगवुा सरूीशद ्दकैो छोरो शलमूीएल हुन।्
13 उसको दलमा 59,300 जना मािनसहरू छन।्

14 “रूबनेको मािनसहरूको निजकै गादका मािनसहरूले पिन िशिवर हाल्नछेन।् रूएलको छोरा एल्यासाप गादका मािनसहरूको अगवुा
हो। 15 उसको दलमा 45,650 मािनसहरू छन।्

16 “त्यहाँ रूबनेको िशिवरमा ख टएका जम्मा 1,51,450 जना मािनसहरू छन ् र जब मािनसहरू एक ठाँउबाट अक ठाउँमा सछर्न
रूबनेको िशिवर दो ो दल हुनछे।

17 “लवेीहरूको िशिवरिसतै अरू िशिवरहरूको माझमा भटे हुने पाल पिन जानछे। ितनीहरूको जसरी आफ्नो आफ्नो झण्डामा िशिवरहरू
लगाइएको छ सोही ममा लश्करमा जान्छन।्

18 “प म प को ए मैको िशिवर ितनीहरूकै झण्डामा हुनछे। ए मैका मािनसहरूको अगवुा अ म्महूदका छोरो एलीशामा हुन।
19 उसको दलमा जम्मा 40,500 जना मािनसहरू छन।्

20 “ए मैका कुल दलको िशिवरको नजीकै मनश्शे कुल दलको िशिवर हुनछे। यस दलको अगवुा पदासरूको छोरो गमलीएल हुन।
21 उसको दलमा 32,200 मािनसहरू छन।्

22 “िबन्यामीन कुल दलको िशिवर ए मैको कुल दलको िशिवर नजीकै रहनछे अिन यस कुल दलको अगवुा िगदोनीको छोरो अबीदान
हुन। 23 त्यहाँ जम्मा 35,400 जना मािनसहरू उसको दलमा िथए।

24 “ए मैको िशिवरमा ख टएका मािनसहरूको सखं्या 1,08,100 छ। जब िशिवर िहडंछ ितनीहरू ते ो लस्करमा िहड्नछेन।्

25“उ र ितर भएको दानको िशिवरमा भएका मािनसहरू ितनीहरूको आफ्नो झण्डा मिुन रहनछेन ्अिन ितनीहरूको अगवुा अम्मीशद ्दकैो
छोरो अहीएजर हुन। 26 उसको दलमा 62,700 जना मािनसहरू छन।्

27 “दान कुल दलको िशिवर नजीकै आशरे कुल दलको िशिवर रहन्छ अिन यस कुल दलको अगवुा ओ ानको छोरो पगीएल हुन।्
28 त्यहाँ उसको दलमा 41,500 मािनसहरू छन।्

29“अिन आशरे कुल दलको िशिवर नजीकै न ाली कुल दलको िशिवर रहनछे र ितनीहरूको अगवुा एनानको छोरो अहीरा हुन।् 30 त्यहाँ
उसको दलमा 53,400 मािनसहरू छन।्

31 “दान प रवार दलमा मािनसहरूको कुल सखं्या 1,57,600 छ। ितनीहरू आफ्नो-आफ्नो झण्डा लएर अ न्तम लस्करमा
िहड्नछेन।्”

32 इ ाएलीहरूको प रवार अनसुार गन्ती ग रएको मािनसहरू ियनीहरू नै हुन।् गन्ती ग रए अनसुार ियनीहरूको सखं्या 6,03,550 हो।
33 परम भलुे मोशालाई िदनभुएको आज्ञा अनसुार इ ाएलीहरूिसत लवेीहरूको गन्ती ग रएन।

34 यसथर् इ ाएली मािनसहरूले मोशालाई परम भलुे िदनभुएको आज्ञा अनसुार त्यके कुरो गरे। यसरी नै ितनीहरूले आफ्नो-आफ्नो झण्डा
नजीकै िशिवर बनाए अिन त्यसरी नै आफ्नो-आफ्नो वशं र प रवार अनसुार ितनीहरू लस्करमा िहडं।े

3
हारूनको प रवार-पजूाहारीहरू

1 परम भलुे सीनै पवर्तमा मोशासगं कुरा गन ुर्हुदँा हारून र मोशाको प रवारको िववरण यस्तो िथयो।
2 हारूनका दइुजना छोराहरू िथए र नादाब ितनको जठेो छोरा िथए। अरू छोराहरूको नाम अबीहू, एलाजार र ईतामार हो। 3 हारूनका यी

छोराहरू तलेले अिभिष परम भकुो िवशषे सवेाका िन म्त पजूाहारीहरूको रूपमा िनय ु ग रएका िथए। हारूनका यी छोराहरूलाई परम भकुो
िवशषे सवेामा िनय ु ग रएको िथयो। 4 नादाब र अबीहू परम भकुो सवेामा रहकेो समय मै अपिव आगो ारा ब लचढाएको पापले सीनै
मरूभिूममा मरे। ितनीहरूको कुनै छोरो िथएन, यसकारण एलाजार र ईतामारले पजूाहारीका स्थान लएर परम भकुो सवेामा लाग।े ितनीहरूका
बाब ु हारूनको जीवन कालमा नै यस्तो घटना घ ो।

पजूाहारीका सहायक लवेीहरू



3:5 127 गन्ती 3:46

5 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 6 “लवेी कुलका जम्मै मािनसहरूलाई ल्याऊ अिन पजूाहारी, हारून सामनु्ने हािजर गराऊ, ितनीहरू सबै
हारून पजूाहारीको सहयोगीहरू हुनछेन।् 7 लवेीहरूले भटे हुने पालमा आराधना गदार् हारूनलाई र त्यहाँ आराधना गन ुर् आउने सबै मािनसहरूलाई
सहायता गनछन।् 8 भटे हुने पालको सबै सर-समानहरूको सरुक्षा ितनीहरूले गनछन ्अिन त्यस पालिभ को दाियत्वपणूर् काम गनछन।्

9 “लवेीहरू सबै इ ाएलीहरूबाट चिुनएका हुन।् ितनीहरूलाई हारून र ितनका छोराहरूको सहायकहरूको रूपमा िदन ु पछर्।
10 “हारून र ितनका छोराहरूलाई पजूाहारी रूपमा िनय ु गर अिन ितनीहरू बाहके अन्य कुनै पिन त्यस पिव स्थानमा प चे ा गरे

त्यो अवश्य मा रन ु पछर्।”
11 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 12 “याद राख, मलैे लवेीहरूलाई इ ाएलका पिहले जन्मने मािनसहरूको स ामा लएको छु। यसकारण

लवेीहरू मरेा हुन ्र इ ाएलका पिहले जन्मने छोराहरू मलाई िदन ु पदन। 13जब ितमीहरू िम दशेमा िथयौ, मलैे िम दशेका मािनसहरूका पिहले
जन्मकेा सबै नानीहरू मारें अिन मलैे इ ाएलीहरूका पिहले जन्मकेा नानीलाई मरेो नानीहरू झैं छु ाएँ र त्यसरी नै पिहले जन्मकेा पशहुरूलाई
पिन छु ाएँ। ितनीहरू सबै मरेो हुन ्म परमे र हु।ँ”

14 सीनै पवर्तमा परम भलुे मोशािसत फे र कुरा गन ुर्भयो, 15 “लवेीहरूको कुलमा सबै वशं तथा प रवार समहूहरू गन्ती गर। एक मिहना र
यो भन्दा वशेी उमरेको सबै परुूषहरूको गन्ती गर।” 16 परम भकुो आज्ञा पालन गरी मोशाले सबै लवेी मािनसहरूको गन्ती गरे।

17 लवेीका तीनजना छोराहरू िथए र ितनीहरूको नाम यस कार छ गशे , कहात र मरारी।
18 गशे न वशकंो नाम हो लब्नी र िसमी।
19 कहात वशंको नाम अ ाम, ियसहार हे ोन र उज्जीएल।
20 मरारी वशंहरू हुन महली र मसी।

ितनीहरूको िपता-पखुार्हरू अनसुार लवेीका वशंहरू ियनै हुन।्
21 लब्नी र िसमीका वशंहरू गशे नका हुन ्र ितनीहरू गशे नी वशंका भए। 22 एक मिहना र अिधकका परुूष मािनसहरू ितनीहरूका यी दईु

प रवार समहूमा सबै7,500 जना िथए। 23गशे नी वशंलाई पिव पालको प म प िशिवर लगाउन ु पथ्य । 24गशे नी वशंका मािनसहरूका
अगवुा लाएलको छोरो एल्यासाप िथयो। 25 भटे हुने पालमा गशे नी मािनसहरूको काम भटे हुने पाल, बािहरी पाल, छाना र वशे ारको पदार्को
हरेचाह गन ुर् िथयो। 26 पिव स्थानको आगँनको वशे ारको पदार् आगँनको पदार्, पदार्को डोरीहरू र पदार्मा योग हुने सबै समानहरू ितनीहरूको
हरेचाहमा िथयो। त्यो आगँन पिव स्थान र वदेीको व रप र िथयो।

27अमामी, ियसहार, हे ोन र उज्जीएल प रवार समहूहरू कहात वशंका हुन।् 28 यस प रवार समहू एक मिहना र उभँोका परुूषहरू 8,300
िथए। कहातीहरूलाई पिव स्थानमा भएको सर-समानको िजम्मावारी िथयो। 29 कहाती प रवार समहूरूको मािनसहरूले पिव स्थानको दिक्षण
प ितनीहरूको िशिवर टाँग।े 30 उज्जीएलको छोरो एलीसापान यी कहाती वशंका मािनसहरूको अगवुा िथयो। 31 ितनीहरूको कामहरू पिव
सन्दकू, टेबल, सामदान, वदेीहरू र पिव स्थानको पिव भाँडाहरू अिन पदार् र पदार्सगं सम्ब न्धत सबै कुराहरूको हरेचाह गन ुर् िथयो।

32 पजूाहारी हारूनको छोरो एलाजार चाँिह लवेीहरूको अगवुाहरूको अगवुा िथयो। पिव स्थान हरेचाह गनहरू मािथ उसको िनयन् ण िथयो।
33 महली र मशूी प रवार समहूहरू मरारी वशंका हुन। यस वशंहरूमा एक मिहना र, 34 यस प रवारमा एक मिहना अिन त्यस मािथका

सबै परुूषहरू जम्मा 6,200 जना िथए। 35 मरारी प रवार समहूका मािनसहरूको अगवुाले अबीहलेको छोरा सरूीएलले पिव पालको उ र
ितर ितनीहरूका पालहरू लगाए। 36 मरारीहरूलाई पिव स्थानको आधारहरू, ियनीहरूको बारहरू खम्बाहरू र ियनीहरूको योगमा आउने सबै
सरसामानहरू हरेचाह गन िजम्मावारी िथयो। 37 व रप रको आगँनको खम्बाहरू, कीलाहरू, डोरीहरू, आधारहरू र यस सम्बन्धी योग ग रने
कुराहरू पिन ितनीहरूको िजम्मामा िथयो।

38 पिव स्थानको पवूर् प भटे हुने पालको सम्मखु घाम झु ल्कने प मोशा, हारून अिन ितनका छोराहरूले िशिवर बसाल।े इ ाएली
मािनसहरूको िन म्त ितनीहरूले पिव स्थान इलाकाको सरुक्षा ग ररहकेा िथए। कुनै पिन जो पिव स्थानको नजीक आउँथ्यो त्यसलाई
मा रन्थ्यो।

39 परम भकुो आज्ञा अनसुार मोशा र हारून ार गिनएका एक मिहना र उभँोको उमरेका परुूष लवेीहरूको सखं्या जम्मा 22,000 िथयो।
लवेीहरूले जठेो छोरोहरूको स्थान ओगटे

40 परम भलुे मोशालाई फे र भन्नभुयो, “इ ाएली मािनसहरूको पिहले जन्मकेा परुूषहरू जो एक मिहना अिन उभँोकाहरूको गन्ती गरी एउटा
सचूी तयार गर। 41 िवगतमा मलैे भनकेो िथएँ िक इ ाएलीहरूका पिहला जन्मकेाहरूलाई म लनछुे, तर अिहले म, परम भलुे इ ाएलीहरूको
पिहला जन्मकेो स ामा लवेीहरूलाई लनछुे र इ ाएलीहरूको पिहलो पशहुरूको स ामा लवेीकहरूकै पिहलो पशधुन लन्छु।”

42 यसकारण परम भकुो आज्ञा अनसुार मोशाले इ ाएलका मािनसहरूको पिहला जन्मकेा सबै नानीहरूको गन्ती गरे। 43 मोशाले एक महीना
र उभँोका सबै परुूषहरूको गन्ती गरे अिन सचूीमा 22,273 जनाको नाम िथयो।

44 परम भलुे मोशालाई अझ भन्नभुयो, 45 “इ ाएलीहरूको अन्य मािनसहरूको स ामा ितमीले लवेीहरूलाई लऊे र म अरू मािनसहरूका
पशहुरूको स ामा लवेीहरुको लनछुे। लवेीहरू मरेो मािनसहरू हुन।् म परम भु हु।ँ 4622,000लवेीहरू छन त्र अन्य प रवारको जठेा छोराहरू
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22,273 हुनाले273 जना लवेीहरू भन्दा वशेी हुन्छन।् 47 यी 273 जना वशेी भएका परुूषहरूको िन म्त त्यकेको पाँच शकेलको िहसाबले
लऊे। ( शासिनक प रमाणमा एक शकेल बराबर बीस गरेा हुन्छ)। इ ाएलीहरूबाट यो चाँदी लऊे। 48 त्यो पसैा हारून र ितनका छोराहरूलाई
ती 273 इ ाएलीहरूको स ामा दऊे।”

49 यसकारण लवेीहरू भन्दा वशेी भएका अन्य मािनसहरूको स ामा मोशाले पसैा लए। 50 उसले इ ाएलीहरूको पिहला जन्मकेाबाट
1,365 शकेेल चाँदी (अिधकारीहरूको नाप अनसुार) जम्मा गरे। 51 परम भकुो आज्ञा अनसुार त्यो पसैा मोशाले हारून र ितनका छोराहरूलाई
िदए।

4
कहातीहरूको काम

1 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्नभुयो, 2 “लवेीहरूको बीचमा कहातीहरूको उनीहरूको वशं तथा प रवार समहूको िहसाबले गन्ती गर।
3 भटे हुने पालमा सवेा गनर् आउने मध्ये तीस दे ख पचास वषर् उमरे सम्मका मािनसहरूको गन्ती गर। 4 कहातीहरूको काम भटे हुने पालमा सब
भन्दा पिव चीजहरूको हरेचाहा गन ुर् हो।

5“जब इ ाएलीहरू नयाँ क्षे मा सनर् तयार हुन्छन,् हारून र ितनका छोराहरूले भटे हुने पाल पदार् तल झान ुर् पछर् अिन यसले करारको सन्दकूलाई
ढाक्न ु पछर्। 6 ितनीहरूलाई यसमािथ नरम छाला लगाइ दऊे अिन छालालाई नीलो लगुािसत छोपी दऊे अिन बोक्ने डण्डालाई यसको ठाउँमा
रा ु पछर्।

7“ितनीहरूले पिव टेबलमािथ िनलो रंङ्गको लगुा ओ ाऊन ्अिन त्यसमािथ, रकावी, धपूौरोहरू, बाटाहरू अिन अधर्-ब लका कचौराहरू
राखनू,् अथवा ढुङँ् ा रा खिदऊन।् िवषशे रोटी त्यो पिव टेबलमा सधँ ै रहोस।् 8 ितनीहरूले ितनीहरू मािथ रातो लगुा ओ ाऊन ्अिन त्यसमािथ
फे र नरम छालाले यसलाई छोिपिदउन।् बोक्नकुो लािग योग ग रने डण्डाहरू टेबलमा राखनु।्

9 “ितनीहरूले िनलो लगुाले सामदान, यसको ब ीहरू, ब ीका सलदेोहरू, मसीदानी अिन जनु भाँडाहरूबाट तले ब ीमा लगाइन्छ ती
भाडाहरू सबै ढािकिदन।ू 10 त्यसपिछ त्यो सामदान र यसका सबै समानहरू सील छालाको च्यादरले छोपरे ितनीहरू बोिकने डण्डामा राखनु।्

11 “ितनीहरूले सनुको वदेीमािथ िनलो लगुाले ढािक िदऊन ्र त्यसमािथ नरम छालाको टु ाले छोिपिदउन ्अिन बोकेर ल्याइएका खम्बाहरू
ठाउँमा राखनु।्

12 “पिव स्थानमा सवेा गदार् योग ग रने वस्तहुरू ितनीहरूले लजैाऊन ् र एउटा िनलो लगुामािथ नरम छालाको च्यादरले छोिप िदऊन ् र
ितनीहरूलाई बोकी लजैाने डण्डी मािथ राखनु।्

13“काँसको वदेीबाट ितनीहरूले खरानी सफा गरून ्र त्यसमािथ बजैनी रंगको लगुाले ढाकुन।् 14 त्यसपिछ ितनीहरूले त्यस वदेीमा आराधना
गदार् योग ग रने वस्तहुरू जस्तै अगँटेी, काँटाहरू बले्चाहरू छकर् ने बाटाहरू र ती सब काँसाको वदेीमािथ राखनु।् त्यसपिछ ितनीहरूले त्यसमािथ
नरम छालाले वदेीलाई ढाकुन ्र बोक्नकुो लािग योग ग रने डण्डीहरू यसको ठाउँमा राखनु।्

15 “जब हारून र ितनका छोराहरूले पिव सर-सामानहरू छोिपिदन सक्छन ्तब कहाती वशंका मािनसहरूले त्यस समानहरू बोक्न शरुू गनर्
सक्छन ्र यसरी ितनीहरूले पिव स्थान स्पशर् गन छैनन ्न ितनीहरू मनछन।् भटे हुने पालको सबै सर-समानहरू कहातीहरूले नै बोकुन।्

16 “पजूाहारी हारूनको छोरो एलाजार व ीको तले, सगु न्धत धपू दिैनक अन्नब ल अिन अिभषके तलेको िन म्त िजम्मावार रहनछेन।् ितनी
भटे हुने पाल र त्यसिभ भएको त्यके कुराको िजम्मावार रहनछे।”

17 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्नभुयो, 18 “कहातीहरूलाई लवेीहरूबाट अलग हुन नदऊे। 19 ितमीहरूले ितनीहरूको िन म्त यस्तो
गर तािक ितनीहरू अित पिव स्थान नजीक जाऊन ्तर नमरून।् हारून अिन ितनका छोराहरूले कहाती मािनसहरूलाई पिव स्थान िभ गएर
ितनीहरूले बोक्न ु पन समानहरू सबै दखेाइ िदऊन।् 20 यिद ितमीहरूले त्यसो गरेनौ भने ती कहाती मािनसहरू िभ पस्छन ् र पिव चीजहरू
दखे्छन ्अिन ितनीहरूले केही समयको िन म्त मा पिन ती पिव चीजहरू हरेे भने ितनीहरू िन य मछर्न।्”

गशे नीहरूको काम
21 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 22 “गशे नी वशंका सबै मािनसहरूको आफ्नो आफ्नो प रवार र वशं अनसुार गन्ती गर। 23 सबै भटे हुने

पालमा सवेा गनर् आउने तीस दे ख पचास वषर् उमरेका मािनसहरूको गन्ती गर।
24 “गशे नी वशंका मािनसहरूले बोक्न ु पन र गन ुर् पन काम यही हो। 25 पिव स्थानको पदार्हरू, भटे हुने पाल, त्यसको छाना र त्यसमािथ

रहने नरम छालाको आवरण अिन भटे हुने पालको ढोकाको पदार् ितमीहरूले बोक्न ु पछर्। 26 पिव स्थान व रप रको आगँनमा भएका पदार्हरू,
वदेीको पदार्हरू, आगँनको ाराहरूका पदार्हरू र डोरीहरू तथा पदार्मा लाग्ने सबै सर-समानहरू ितनीहरूले बोकुन।् यी वस्तहुरूका सम्बन्धमा
जे कुराहरू पिन ग रन्छ त्यसको िन म्त गशे नीहरू मािनसहरू िजम्मावार िथए। 27 गशे नी मािनसहरूले जे पिन गछर्न भारी वोक्ने काम होस ्
अथवा अन्य काम हारून र ितनका छोराहरूको आदशे अनसुार गनछन ्र गशे नी मािनसहरूको काम ितनीहरूले रेख-दखे गनछन।् यसथर् गशे नी
मािनसहरूलाई ितनीहरूले काममा खटाऊन।् 28 गशे नी वशंका मािनसहरूले भटे हुने पालमा गन ुर् पन काम ियनीहरू नै हुन ्र पजूाहारी हारूनको
छोरो ईतामारले ितनीहरूको काम रेख-दखे गनछ।”

मरारी प रवारको काम
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29-30 “मरारी वशंहरू र प रवारका मािनसहरू ज-जसले भटे हुने पालमा सवेा गरे अिन तीसदे ख पचास वषर् उमरेका छन ् ितनीहरू सबकैो
गन्ती गर। ितनीहरूले भटे हुने पालको िन म्त िवशषे काम गनछन।् 31भटे हुने पालमा ितनीहरूले या ाको समयमा गन ुर् पन कामहरू ियनै हुन ्पिव
स्थानका फल्याकहरू, त्यसका बारहरू र डण्डीहरू, खम्बाहरू अिन आधारहरू। 32 व रप रका आगँनका खम्बाहरू र ितनीहरूका आधारहरू,
कीलाहरू, डोरीहरू र ितनका सबै सामानहरू र यी सब सामानहरूिसत सम्ब न्धत सर-सामानहरू ितनीहरूले बोकून।् 33 मािनसहरूको सिूच तयार
पान ुर् र त्यके मािनसले बोक्न ु पन के के हो खटाउन।ु हारून पजूाहारीका छोरो ईतामारले ितनीहरूको काम रेख-दखे गनछ।”

लवेी प रवार
34 मोशा, हारून अिन इ ाएली मािनसहरूका धानहरूले कहाती मािनसहरूको गन्ती गरे। ितनीहरूले ितनीहरूको वशंहरू र प रवार

समहूहरूको गन्ती गरे। 35 ितनीहरूले तीसदे ख पचाससम्म उमरे भएका मानीसहरू जसले भटे हुने पालमा काम गरेका िथए ितनीहरूको गन्ती
गरे। यी मािनसहरूलाई भटे हुने पालमा िवशषे कामहरू िदइएको िथयो।

36कहाती प रवार समहूमा 2,750 मािनसहरू िथए अिन ितनीहरू भटे हुने पालमा िवशषे सवेाको िन म्त लायक िथए। 37 यसथर् यी कहाती
वशंका मािनसहरूलाई भटे हुने पालमा िवशषे कामहरूको िन म्त खटाइयो। परम भलुे मोशालाई भन्न ु भए अनसुार मोशा र हारूनले गरे।

38-39 गशे नी मािनसहरूमा पिन तीसदे ख पचास वषर् उमरे भएका र भटे हुने पालमा काम गरेकाहरूको गन्ती ग रएको िथयो। यी
मािनसहरूलाई भटे हुने पालमा िवशषे कामको िन म्त खटाइएको िथयो। 40 यस प रवार समहूमा 2,630 मािनसहरू गिनएका िथए। 41 यी सबै
मािनसहरू भटे हुने पालमा सवेारत िथए जसलाई परम भलुे िदन ु भएको आज्ञा अनसुार मोशा र हारूनले गन्ती गरेका िथए।

42 मरारीहरू आफ्नो आफ्नो वशं तथा प रवार अनसुार गिनएका िथए। 43 तीसदे ख पचास वषर् उमरे भएका जो भटे हुने पालको सवेामा
लागकेा िथए ितनीहरूको गन्ती भएको िथयो अिन ितनीहरूलाई भटे हुने पालमा िवशषे सवेाको िन म्त खटाइएको िथयो। 44 मरेारी प रवार
समहूमा 3,200 मािनसहरू भटे हुने पालमा िवशषे सवेाको िन म्त लायक िथए। 45 यसथर् यी मरारी प रवार समहुका मािनसहरूलाई भटे हुने
पालमा िवशषे कामको िनम्ती खटाइयो। मोशा र हारूनले मोशालाई परम भलुे भन्नभुए अनसुार यसो गरे।

46 यसथर्, मोशा, हारून र इ ाएली मािनसहरूका नायकहरूले लवेी मािनसहरूका त्यके वशं र त्यके प रवार समहूको मािनसहरूको गन्ती
गरे। 47 तीसदे ख पचास वषर् उमरे भएका र भटे हुने पालमा काम गरेका सबै मािनसहरूको ितनीहरूले गन्ती गरे। ितनीहरूलाई भटे हुने पालमा
िवशषे कामको िन म्त खटाइयो। ितनीहरूले या ा गदार् भटे हुने पाल बोक्ने काम गरे। 48 ितनीहरूको कुल सखं्या 8,480 िथयो। 49 परम भकुो
आज्ञा अनसुार नै मोशाले त्यके मािनसको गन्ती गरेका िथए। त्यके मािनसलाई उसले के बोक्न ु पथ्य उसलाई भिनएको िथयो। यो परम भलुे
भन्नभुए जस्तै ग रएको िथयो।

5
शु ता िवषय िनयम

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई आज्ञा दऊे िक यिद कसलैाई चमर्रोग अथवा धात ु रोग सरेको छ, यिद कोही
ी मािसकधमर्मा छ, यिद कसलैे मतृशरीरलाई छोएर अपिव छ भने त्यस्तो हरूलाई छाउनीबाट बािहर िनकाल्न ु पछर्। 3 म छाउनीमा

ितमीहरूको बीचमा छु, यसकारण ितनीहरू चाहे परुूषहरू अथवा ीहरू हुन ् ितनीहरूलाई छाउनीबाट िनकाली दऊे तािक ितमीहरूले म ब े
ठाँउलाई अपिव बनाउने छैनौ।”

4 यसथर् इ ाएलका मािनसहरूले परमे रको आज्ञा पालन गरी त्यस्ता मािनसहरूलाई िशिवर बािहर पठाई िदए। परम भलुे मोशालाई भन्नभुए
अनसुार ितनीहरूले गरे।

ज रवाना
5 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 6 “यो कुरा इ ाएलका मािनसहरूलाई भन एकजना ले अक मािथ नरा ो काम ग ररहकेो

हुन्छ। (जब कसलैे अक कसमैािथ अन्याय गछर् तब उसले परमे रिसत पाप ग ररहकेो हुन्छ।) त्यो दोषी हो। 7 त्यसकारण उसले गरेको
कुकमर् स्वीकान ुर् पछर् अिन उसले लागकेा चीजहरूको िन म्त परूा मोल िदन ु पछर् साथै को लािग पाँच भागको एक भाग जोडन ु पछर् जसलाई
उसले सताए। 8 तर यिद त्यो सताएको मय भने अिन उसको कोही आफन्ता छैन भन,े क्षितपिूतर्को मोल परम भकुो पजूाहारीलाई िदन ु पछर्। यो

ले पजूाहारीलाई ाय तको िन म्त एउटा साँढे िदन ु पछर्। पजूाहारीले साँढलेाई ब लदान िदएर उसको लािग ाय त गन छ।
9 “मािनसहरूले पजूाहारीलाई चढाएको पिव उपहार पजूाहारी कै हुन्छ। 10 कुनै पिन ले चढाएको पिव उपहार उसकैो हुन्छ तर यिद

उसले पजूाहारीलाई िदए त्यो पजूाहारीको हुन्छ।”
प ीमािथ पितको शकंा

11 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 12 “इ ाएलका मािनसहरूलाई यी कुराहरू भन: एकजना परुूषकी प ी त्योसगं िव ासघाती हुन सक्छे।
13 ितनले ितनको पितले चाल नपाई अक मािनसिसत सभंोग गछ भन।े त्यहाँ ितनले दिूषत गरेको दखेाउनलाई केही साक्षी नहोला अिन ितनका
पितले नजान्ला अिन प ीले पिन ितनको पाप कट नगर् लन।् 14 तर ितनले गरेको कुकमर्को शकंा ितनका पितले गनर् सक्छ र उसको मनमा
प ी ित डाह जाग्न सक्छ। उसले उसको प ी ित शकंा गनर् सक्छ अिन ऊ ित ितनी दिूषत िथइन।् 15 त्यस्तो भएको खण्डमा उसले आफ्नी
प ीलाई पजूाहारीकहाँ लजैाओस ्त्यस ले ब लको िन म्त एपाको दशौं िहस्सा जौंको पीठो लान ु पछर्। जौंको पीठो परम भकुो िन म्त डाही
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पितले चढाएको अन्नब ल हुन्छ। त्यसमा उसले तले हाल्न ु हुदँनै अिन धपू पिन जलाउन ु हुदँनै। यो अन्नब ल खाली प ीको दोष बािहर दखेाउन
मा हो।

16 “तब पजूाहारीले त्यस ीलाई नजीक ल्याएर परम भु अिघ उभ्याउँछ। 17 तब पजूाहारीले केही पिव पानी माटोको भाँडामा हाल्छन ्र
त्यस पानीमा भटे हुने पालको भ ूईँको धलूो हाल्छन।् 18 पजूाहारीले त्यस ीलाई परम भकुो अघाडी उभ्याएर उसको कपालको चलु्ठो खोलरे
हातमा अन्नब ल रा खिदन्छन।् यो जौंको पीठो उसको पित डाहीले िदएको हो। त्यही समयमा उसले आफ्नो हातले पिव पानी भएको माटोको
भाँडा समात्छन। त्यो पिव पानीले त्यस ीमािथ अिन ल्याँउछ।

19 “अिन पजूाहारीले त्यस ी मािनसलाई कसम खवुाएर भन्छन ् ‘यिद कुनै परुूषले ितमीिसत यौन सम्बन्ध नराखकेो भए अिन ितमी यस
परुूषिसत िववाह गरे प ात िब केी छैनौ भने तब यस क ल्याउने पानीले ितमीलाई कुनै नोकसान गन छैन। 20 तर यस मािनसिसत िववाह
गरे प ात पिन ितमी अन्य परुूषिसत अनिैतक सम्बन्ध राखकेी छौ भने ितमी पिव होइनौ। 21 तब पजूाहारीले त्यस ीलाई ाप पन कसम
खान लाउँछन ्र उसले त्यस ी मािनसलाई भन्छन ्परम भलुे ितमीलाई त्यस्तो ाप िदऊन ्िक जब जब कुनै मािनसले अक मािनसलाई सराप्छ
उसले भन्नछे िक जनु भयङ्कर अवस्था त्यस ीलाई आईलागकेो िथयो।’

“यही अवस्था त ँमािथ पिन आइपरोस,् िकनभने ित ो अनिैतक कुकृितले ित ो िजउ सकेुर बाँझी हुनछेौ अिन ित ो पटे सिुननछे। 22पजूाहारीले
भन्न ु पछर्, ‘ितमीले गरेको छौ भने ितमीबाट नानीहरू जन्मने छैन,अिन गभर् बसी हाले पिन त्यो तहुुनछे।’ अिन त्यस आइमाईले भन्नपुछर्, ‘तपाईंले
जसो भन्न ु हुन्छ म मान्छु। आमने, आमने।’

23 “तब यो उसको कसम पजूाहारीले चमर्मा अथवा कागजमा ले ु पछर् अिन त्यो िततो पानीले ले खएको अक्षरहरू मे टिदन ु पछर्। 24अिन
पजूाहारीले त्यो पानी त्यस ीलाई िपउन लगाउन ु पछर् र त्यस ाप पान पानीले त्यस ीलाई क िदन्छ।

25“तब पजूाहारीले डाही मािनसको भोजबली ीको हातहरूबाट यो वदेीमा ल्याउन पछर् लएर परम भकुो अिघ डोलाउन ुपछर्। 26पजूाहारीले
उसको हातहरू केही अन्नले भ रिदने छ अिन वदेीमािथ लगाउनछे अिन त्यहाँ जलाउने छ। त्यहाँ पिछ ीलाई पानी पीउन लगाउन ु पछर्। 27जब
ितनले उसलाई त्यो पानी िपलाउनछेन ्तब यिद त्यो ी आफ्नो पितिसत अिव ासी रहकेी छे अिन आफू अपिव भएकी छे भने त्यस पानीले
उसलाई क गराउनछे जस्तै त्यसले उसको िजउ सिुकजानछे अिन पटे फु लनछे। त्यो प ी आफ्ना मािनसहरू माझमा ाप परेको जीवन
िबताउनछेे। 28 तर यिद त्यो ी आफ्नो पितिसत िव ासघात नगरी पिव रहकेी छे भने त्यो स्वभािवक रहन्छे अिन नानीहरू जन्माउन योग्यकै
रहन्छे।

29 “यसथर्, डाह िवषयमा िनयम यही हो। जब एक िववािहत ी आफ्नो परुूषको साथ बसी त्यस्तो अनिैतक ीडा गछ, 30 अथवा आफ्नो
प ीको च र मािथ कसलैाई शकंा लाग्छ भने तब त्यस मािनसले गन ुर् पन कुरो यही हो। पजूाहारीले त्यस ीलाई परम भकुो अिघ उिभन ु लगाई
यी सब कामहरू गन ुर्पछर्। काननु यही हो। 31 परुूष कुनै पापबाट िनद ष सािवत हुन्छ तर ीले भने आफ्नो पाप कमर्को दण्ड पाँउछे।”

6
नािजरीहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “यी कुरा इ ाएलका मािनसहरूलाई भन यिद कुनै मािनस अथवा ी, केही समयको लािग परम भकुो
िन म्त नािजरी भाकल गछर् भन।े 3 त्यस ले आफूलाई दाखरस अथवा कुनै म बाट अलग रा ु पछर् अथातर् त्यो ले कुनै कारको
म अथवा नशाल ु चीज खान ु अथवा िपउन ु हुदँनै। अिन त्यस ले कुनै दाखको रस अथवा दाखको रस हालकेो केही पिन खान ु हुदँनै। त्यस

ले ताजा होस अथवा सकेुको, दाख खान ु हुदँनै। 4जबसम्म नािजरी रहन्छ, परुूष अथवा ीले दाखहरूको बो ा अथवा गडेा सम्म
खान ु हुदनै।

5 “त्यस ले आफू नािजरी भई बसकेो समयमा ले उसको केश काट्न ु अथवा खौरन ु हुदँनै। आफू परम भकुो िन म्त अलग भई
बसञु्जले पिव रहन ु पछर् र उसले आफ्नो केश लामो रा ु पछर्।

6 “जितञ्जले सम्म उसले आफूलाई परम भकुा िन म्त नािजरी रूपमा राख्छ ऊ कुनै मदुार्को निजक जानछैेन। 7 उसको आफ्नो बाब-ु
आमा, दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनी जो पिन मरोस ्मदुार्को छेउमा जान ु हुदँनै, उसले ितनीहरूको िन म्त आफूलाई अशु नबनाओस ्िकनभने आफ्नो
परमे रका िन म्त आफैं नािजरी भएको िचन्ह उसको आफ्नो िशरमा छ। 8जित िदन सम्म ितनी परम भकुो लािग अलग रहन चाहन्छ त्यो
परम भु ित पिव रहन्छ। 9 अिन यिद कोही हठात उसकैो निजकै मछर् अिन उसलाई अशु बनाउछँ भने परम भकुा िन म्त पा लएको उसको
कपाल सातौं िदनमा खौ रन ु पछर्। 10 तब आठौं िदनमा उसले दइुवटा ढुकुरको बच्चा अथवा दइुवटा परेवाको बच्चा भटे हुने पालको वशे ारमा
ल्याई पजूाहारीलाई िदओस।् 11 तब ती दइुवटा ढुकुर अथवा परेवा पजूाहारीले एउटा पापब लको िन म्त चढाउँछ अिन अक होमब लको िन म्त
चढाउँछ। उ मदुार्को छेउमा भएर गरेको पापको िन म्त उसले त्यसको लािग ा त गन ुर् पछर्। त्यस िदन त्यस ले फे र आफ्नो िशर श ु
पाछर्। 12 अिन फे र आफूलाई परम भकुो िन म्त अलग राख्छ र एउटा एक वषर्को थमुा ल्याएर दोषब लको िन म्त चढाउँछ। उसको अपर्ण
ग रएको कपाल अशु भएको कारण पिहले अलग बसकेो समय गन्तीमा न लई नयाँ शरुू गन ुर् पछर्। पिहले गरेको समयमा मदुार् स्पशर् गरी अशु
भएको हुनाले उसले यस्तो गन ुर्पछर्।
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13 “उसको अलग रहने समय समा भए पिछ नािजरी भटे हुने पालको वशे ारमा जान ु पछर्, 14 अिन परम भलुाई एउटा उपहार चढाऊ।
उसको उपहार यस्तो हुन ु पछर्

एउटा एक वष िनष्खोट थमुा होमब लको िन म्त;
एउटा एक वष िनष्खोट भडेा पापब लको िन म्त र
एउटा िनष्खोट भेंडा र एउटा िनष्खोट साँढे भडेा मले ब लको लािग चढाउन ु पछर्।
15 एक डालो िमिहन पीठोमा तले िमसाएर बनाएको अखिमरी रोटी। यी रोटीहरूमा तले छकको हुन ु पछर्।
अन्नब ल र अघर्ब ल पिन यी उपहारहरूका अशं हुन।्
16 “पजूाहारीले यी सबै चीजहरू परम भलुाई चढाऊन र पापब ल र होमब ल चढाऊन। 17 त्यस पिछ पजूाहारीले मलेब लको िन म्त एउटा

भडेा अखिमरी रोटीको डालोिसतै चढाऊन।् पजूाहारीले आवश्यक अनसुार अन्नब ल र अघर्ब ल पिन चढाऊन।्
18 “अब भटे हुने पालको ारमा जाऊ, नािजरीले उसको केश खौरोस ्अिन यसलाई आगोमा जलाओस ्जहाँ मले ब ल सकेाउथ्य।े
19 “पजूाहारीले भडेाको उिसनकेो कधं र डालोबाट एउटा रोटी र एउटा फुलौरा नािजरीको हातमा िदऊन।् 20 त्यसपिछ पजूाहारीले ती सब

उपहारहरू डोलाउने ब लको रूपमा परम भकुो अिघ डोलाउन।् मलेब लका िन म्त चढाइएको भडेाको ाकुलो र साँ ो पिन यी सब चीजहरू
सिहत पजूाहारीको पिव भाग हुन्छ। त्यस पिछ त्यो नाजरीले यो दाखरस िपउन सक्छ।

21 “यी िनयमहरू नािजरीले प रपणूर् गने शपथ हुन।् त्यस ले यी सब चीजहरू परम भलुाई चढाउनै पछर्। यिद कसलैे यस भन्दा
अिधकको भाकल गछर् भने तब उसले आफ्नो वचन रा ु नै पछर्। तर उसले यी िनयमहरू नािजरीको िन म्त रा ु पछर्।”

पजूाहारीले िदने आशीवार्द
22 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 23 “हारून र उसका छोराहरूलाई भन, ितमीहरूले यस कारले इ ाएलका मािनसहरूलाई आशीवार्द

दऊे। ितनीहरूलाई आशीवार्द िददाँ यसो भन्न,ु
24 ‘परम भलुे ितमीहरूलाई आशीवार्द िदऊन ्र रक्षा गरून।्
25 परम भकुो महुार (मखुारिबन्द) ितमीहरूमािथ चम्काऊन,्

अिन ितमीहरूमािथ अन ु ह गरून।्
26 परम भलुे ितमीहरू मािथ दया दिृ राखनु,्

अिन ितमीहरूमा शा न्त िदऊन।्’
27 यस रीितले जब इ ाएलका मािनसहरूलाई अशीवार्द िददंा हारून र उसका छोराले मरेो नाम मािनसहरूमािथ लगाउछन ्अिन म ितनीहरूलाई
आशीष िदनछुे।”

7
पिव पालमा समपर्ण

1 जब मोशाले पिव पाल खडा गरी सके उसले यसलाई अिभषके ारा परम भमुा समपर्ण गरे अिन पिव पाल, यसको वस्तहुरू, वदेी अिन
यसिसत भएका सबै कुराहरू बनाए।

2 इ ाएलका मािनसहरूको गन्ती हुदाँ यसका िजम्मावार मािनसहरू प रवार, धानहरू, र कुल नायकहरूले परम भलुाई उपहारहरू चढाए।
3 ितनीहरूले 12 वटा गोरूहरूले तानरे ल्याएको 6 वटा ढािकएको गाडाहरू परम भकुा िन म्त उपहारहरू ल्याए। त्यके दईुजना अगवुालाई
ितनीहरूले एउटा गाडा र त्यके अगवुालाई एउटा साँढे िदए। ितनीहरूले यी उपहारहरू पिव पालमा चढाए।

4 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 5 “ितनीहरूबाट यी उपहारहरू हण गर तािक यी उपहारहरू भटे हुने पालको काममा चलाउन सकीन्छ।
यी सब चीजहरू लवेीहरूले ितनीहरूको कामको सहायताथर् योग गनर् सक्छन।्”

6 यसथर् मोशाले ती गाहरू र गोरूहरू लएर लवेीहरूलाई िदए। 7 मोशाले गशे नीहरूलाई ितनीहरूको कामको िन म्त दइुवटा गाडाहरू र
चारवटा गोरूहरू िदए। 8 ितनले चारवटा गाडाहरू र आठवटा गोरूहरू पजूाहारी हारूनका छोरा ईतामारको िनदशनमा काम गनर्लाई मरारीहरूलाई
िदए। 9 कहातीहरूलाई ितनले केही पिन िदएनन ्िकनभने ितनीहरूले गन ुर् पन सवेा केवल पिव सर-सामानहरू काँधमा बोक्न ु मा िथयो।

10 जब वदेी अिभषके ग रयो वदेीमा चढाउन धानहरूले उपहारहरू ल्याए। धानहरूले उपहारहरू वदेीमा ल्याए। 11 परम भलुे मोशालाई
भन्नभुयो, “ त्यके िदन एकजना धानहरूले ितनीहरूको उपहार ल्याऊन।्”

12 यहूदा कुलका नायक अम्मीनादाबका छोरा नहशोनले पिहलो िदन आफ्नो उपहार चढाए।
13 ितनको उपहार यस कारको िथयोः ितनको उपहारमा पिव -स्थानमा चलाइएको प रमाण अनसुार एक सय तीस शकेेलको चाँदीको थाल

स री शकेेल प रमाणको एउटा छकर् नबेाटा यी दवुै भाँडाहरू अन्नब लको िन म्त तले हालकेो मिसनो पीठोले भ रएको िथयो, 14 दश शकेेल
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ओजनको एउटा ठूलो सनुको धपूौरो। यो धपूौरो सगुन्धले भ रएको िथयो। 15 होमब लको िन म्त एउटा जवान साँढ,े एउटा भडेा तथा एक बष
थमुा, 16 पापब लको िन म्त एउटा बोको। 17अिन मलेब लको िन म्त दइुवटा गोरू, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बोका अिन एक वष पाँचवटा थमुा।

18 दो ो िदन इस्साकारका कुलनायक सआूरको छोरो नतनलेले आफ्नो उपहार ल्याए। 19 ितनले ल्याएको उपहार यस कारको िथयो।
पिव स्थानमा चलाइएको प रमाण अनसुार एक सय तीस शकेेल चाँदीको थाल, स री शकेेल चाँदी प रमाणको एउटा भाँडा; यी दवुै भाँडाहरू
अन्नब लको िन म्त तले हालकेो मिसनो पीठोले भ रएको िथयो। 20 दश शकेेल चाँदीको एउटा ठूलो सनुको धपूौरो। यो धपूौरो सगुन्धले भ रएको
िथयो। 21 होमब लको िन म्त एउटा जवान साढ,े एउटा भडेा तथा एउटा एक बष थमुा, 22 पापब लको िन म्त एउटा बोको, 23अिन मलेब लको
िन म्त दइुवटा गोरू, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बोका अिन एक वष पाँचवटा थमुा। सआूरको छोरो नतनलेको उपहार यस्तो िथयो।

24 ते ो िदन हलेोनका छोरा जबलूनू कुलनायक एलीआबले उपहार चढाए। 25 ितनले चढाएको उपहार यस कार िथयो पिव स्थानमा
चलाइएको प रमाण अनसुार एक सय तीस शकेेलको चाँदीको थाल, स री शकेेल ओजनको एउटा भाँडा; यी दवुै भाँडाहरू अन्नब लको तले
हालकेो मिसनो पीठोले भ रएका िथए, 26 दश शकेेल ओजनको एउटा ठूलो सनुको धपूौरो। यो धपूौरो सगुन्धले भ रएको िथयो। 27 होमब लको
िन म्त एउटा जवान गोरू, एउटा साँढे भडेा अिन एउटा एक वष थमुा, 28 पापब लको िन म्त एउटा बोको, 29 मलेब लको िन म्त दइुवटा गोरू,
पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बोका अिन एक बष पाँचवटा थमुा। हलेोनको छोरो एलीआबको उपहार यस्तो िथयो।

30चौथो िदन रूबने कुल नायक सदऊेरका छोरो एलीसरूले उपहार चढाए। 31 ितनको उपहार यस कारको िथयोः पिव स्थानमा चलाइएको
प रमाण अनसुार एक सय तीस शकेेलको चाँदीको थाल, स री शकेेल ओजनको एउटा भाँडा, यी दवुै भाँडाहरू अन्नब लको तले हालकेो मिसनो
पीठोले भ रएको िथयो, 32 दश शकेेल ओजनको एउटा ठूलो सनुको धपूौरो। यो धपूौरो सगुन्धले भ रएको िथयो। 33 होमब लको िन म्त एउटा
जवान साँढ,े एउटा भडेा तथा एउटा एक वष थमुा, 34 पापब लको िन म्त एउटा बोको, 35 मलेब लको िन म्त दइुवटा गोरूहरू, पाँचवटा भडेाहरू,
पाँचवटा बोकाहरू अिन एक वष पाँचवटा थमूाहरू। सदऊेरको छोरो एलीसरूको उपहार यस्तो िथयो।

36 पाँचौं िदन िसमोनका कुल नायक सरूीशद ्दकैो छोरो शलमूीएलले उपहार चढाए। 37 ितनको उपहार यस कारको िथयो। पिव स्थानमा
चलाइएको प रमाण अनसुार एक सय तीस शकेेलको चाँदीको थाल, स री शकेेल ओजनको एउटा भाँडा, यी दवुै भाँडाहरू अन्नब लको तले
हालकेो मिसनो पीठोले भ रएका िथए, 38 दश शकेेल ओजनको सनुको एउटा ठूलो धपूौरो। यो धपूौरो सगुन्धले भ रएको िथयो। 39 होमब लको
िन म्त एउटा जवान साँढ,े एउटा भडेा तथा एउटा एक वष थमुा, 40 पापब लको िन म्त एउटा वोको, 41 मलेब लको िन म्त दइुवटा गोरू, पाँचवटा
भडेा, पाँचवटा बोका अिन एक वष पाँचवटा थमुा सरूीशददूकैो छोरो शलमूीएलको उपहार यस्तो िथयो।

42 छैटौं िदन गादका कुलनायक रूएलका छोरो एल्यासापले आफ्नो उपहार चढाए र 43 ितनको उपहार यस कारको िथयो। पिव स्थानमा
चलाइएको प रमाण अनसुार एक सय तीस शकेेलको चाँदीको थाल, स री शकेेल ओजन भएको एउटा भाँडा, यी दवुै भाँडाहरू अन्नब लको
तले छकको मिसनो पीठोले भ रएको िथयो। 44 दश शकेेलको सनुको एउटा ठूलो धपूौरो। यो धपूौरो धपूले भ रएको िथयो। 45 होमब लको
िन म्त एउटा जवान साँढ,े एउटा भडेा तथा एक बष थमुा, 46 पापब लको िन म्त एउटा बोको, 47अिन मले ब लको दइुवटा गोरू, पाँचवटा भडेा,
पाँचवटा बोकाहरू अिन एक वष पाँचवटा थमुा, रूएलको छोरो एल्यासापले चढाएको ब ल ियनीहरू नै हुन।्

48सातौं िदन ए मै वशंको मखु अम्मीहूदको छोरो एलीशामाले उपहार चढाए। ितनले चढाएको उपहार यस कार िथयो। 49 पिव स्थानमा
चलाइने प रमाण अनसुार त्यहाँ एक सय तीस शकेेल चाँदीको थाल, स री शकेेल ओजनको एउटा भाँडा, यी दवुै भाँडाहरू अन्नब लको तले
छकको मिसनो पीठोले भ रएको िथयो।

50 दश शकेेल सनुको एउटा ठूलो धपूौरो। यो धपूौरो सगुन्धले भ रएको िथयो। 51 होमब लको िन म्त एउटा जवान साँढ,े एउटा भडेा तथा एक
वष थमुा। 52 पापब लको िन म्त एउटा वोको, 53 अिन मलेब लको िन म्त दइुवटा गोरू, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बोका अिन एक वष पाँचवटा
थमुा। अम्मीहूदको छोरो एलीशामाले चढाएको ब ल ियनीहरू नै हुन।्

54 आठौं िदन मनश्शे कुलको नायक पदासरूका छोरो गमलीएलले आफ्नो उपहार चढाए। ितनले चढाएको उपहार यस कारको िथयोः
55 पिव स्थानमा चलाइएको ओजन अनसुार एक सय तीस शकेेलको चाँदीको थाल, स री शकेेल ओजनको एउटा भाँडा, यी दवुै भाँडाहरू
अन्नब लको तले छकको मिसनो पीठोले भ रएको िथयो।

56 दश शकेेलको सनुको एउटा ठूलो धपूौरो। यो धपूौरो सगुन्धले भ रएको िथयो। 57 होमब लको िन म्त एउटा जवान साँढ,े एउटा भडेा तथा
एक वष एउटा थमुा, 58 पापब लको िन म्त एउटा बोको, 59अिन मलेब लको िन म्त दइुवटा गोरू, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बोका अिन एक वष
पाँचवटा थमुा। पदासरूको छोरो गमलीएलले चढाएको ब ल ियनीहरू नै हुन।्

60 नवौं िदन िबन्यामीन कुलका नायक िगदोनीको छोरो अबीदानले आफ्नो उपहार चढाए। ितनले चढाएको उपहार यस कारको िथयो।
61 पिव स्थानमा चलाइएको प रमाण अनसुार त्यहाँ एक सय तीस शकेेलको चाँदीको थाल, स री शकेेल प रमाणको एउटा भाँडा, यी दवुै
भाँडाहरू अन्नब लको तले छकको मिसनो पीठोले भ रएको िथयो, 62 दश शकेेल ओजन ग रने सनुको एउटा ठूलो धपूौरो। यो धपूौरो सगुन्धले
भ रएको िथयो। 63 होमब लको िन म्त एउटा जवान साँढ,े एउटा भडेा तथा एक बष एउटा थमुा, 64 पापब लको िन म्त एउटा बोको, 65 अिन
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मलेब लको िन म्त दइुवटा गोरूहरू, पाँचवटा भडेाहरू, पाँचवटा बोकाहरू अिन एक वष पाँचवटा थमुाहरू। िगदोनीको छोरो अबीदानले चढाएका
ब लहरू ियनीहरू नै हुन।्

66 दश ं िदन दान कुलका नायक अम्मीशद ्दकैो छोरो अहीएजरेले आफ्नो उपहार चढाए। ितनले चढाएको उपहार यस कारको िथयो।
67 पिव स्थानमा चलाइएको प रमाण अनसुार एक सय तीस शकेेल ओजन चाँदीको थाल, स री शकेेल प रमाणको एउटा भाँडा, यी दवुै
भाँडाहरू अन्नब लको तले छकको मिसनो पीठोले भ रएको िथयो, 68 दश शकेेलको सनुको एउटा ठूलो धपूौरो। यो धपूौरो सगुन्धले भ रएको
िथयो। 69 होम ब लको िन म्त एउटा जवान साँढ,े एउटा भडेा तथा एक बष एउटा थमुा, 70 पापब लको िन म्त एउटा बोको, 71अिन मलेब लको
िन म्त दइुवटा गोरू, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बोका अिन एक बष पाँचवटा थमुा। अम्मीशद ्दनैका छोरो अहीएजरेले चढाएको ब लहरू ियनीहरू
नै हुन।्

72एघारौं िदन आशरे कुलका नायक ओ ानका छोरो पगीएलले आफ्नो उपहार चढाए। 73उस ारा चढाएको उपहार यस कार िथयो। पिव
स्थानमा चलाइएको प रमाण अनसुार एक सय तीस शकेेलको चाँदीको थाल, स री शकेेलको चाँदीको भाँडा, यी दवुै भाँडाहरू अन्नब लको
तले छिकर् एको मिसनो पीठोले भ रएको िथयो। 74 दश शकेेल ओजनको सनुको एउटा ठुलो धपूौरो। यो धपूौरो सगुन्धले भ रएको िथयो।
75 होमब लको िन म्त एउटा जवान साँढ,े एउटा भडेा तथा एक बष एउटा थमुा, 76 पापब लको िन म्त एउटा बोको, 77अिन मलेब लको िन म्त
दईुवटा गोरूहरू, पाँचवटा भडेाहरू, पाँचवटा बोकाहरू अिन एक बष पाँचवटा थमुाहरू। ओ ानको छोरो पगीएलले चढाएको ब लहरू ियनीहरू
नै हुन।्

78 बाह ं िदन न ाली कुलका नायक एनानको छोरो अहीराले आफ्नो उपहार चढाए। 79 ितनले चढाएको उपहार यस कार िथयो।
पिव स्थानमा चलाइएको प रमाण अनसुार त्यहाँ एक सय तीस शकेेलको चाँदीको थाल, स री शकेेल चाँदीको भाँडा, यी दवुै भाँडाहरू
अन्नब लको तले छिकर् एको मिसनो पीठोले भ रएको िथयो, 80 दश शकेेल ओजनको सनुको एउटा ठूलो धपूौरो। यो धपूौरो धपूले भ रएको
िथयो। 81 होमब लको िन म्त एउटा जवान साँढ,े एउटा भडेा तथा एक वष एउटा थमुा, 82 पापब लको िन म्त एउटा बोको, 83अिन मलेब लको
िन म्त दइुवटा गोरूहरू, पाँचवटा भडेाहरू, पाँचवटा बोकाहरू अिन एक बष पाँचवटा थमुाहरू। एनानको छोरा अहीराले चढाएको ब ल ियनीहरू
नै हुन।्

84 मोशाले वदेी अिभषके गरेको समयमा इ ाएली मािनसहरूका कुल नायकहरूले चढाएका उपहार ियनीहरू नै िथए। बा वटा चाँदीको थाल,
बा वटा चाँदीको भाडा, बा वटा सनुको ठूलो धपूौरो। 85 त्यके चाँदीको थालको ओजन एकसय तीस शकेेल अिन त्यके चाँदीको भाँडाको
ओजन स री शकेेल िथयो। भाँडा-कँुडाहरूको जम्मै चाँदीको तौल पिव स्थानको शकेेलको तौल बमोिजम 2,400 शकेेल िथयो। 86 पिव
स्थानमा चलाइएको प रमाण अनसुार, बा वटा सनुको धपूौरोहरूको ओजन एउटाको दश शकेेल गरी जम्मा एक सय बीस शकेेल िथयो।

87 होमब लको िन म्त चढाइएका पशहुरू जम्मा बा वटा जवान गोरू, बा वटा एक वषर्का पाठा भडेा, ितनीहरूलाई चािहने अन्नब ल सिहत
बा वटा थमुाहरू र पापब लको िन म्त बा वटा बोकाहरू िथए। 88 मलेब लको िन म्त चढाइएको पशहुरूको जम्मा सखं्या-चौिबसवटा गोरू,
साठीवटा भडेा, साठीवटा बोका र साठीवटा एक वष थमुा िथए। वदेी अिभषके ग रएको समयमा चढाइएको उपहारहरू यी नै हुन।्

89 परमे रिसत कुरा गनर् जब मोशा भटे हुने पालिभ गए, करारको सन्दकूमािथको कृपा-आसनमा दईुजना करूब स्वगर्दतूहरूको माझबाट
परमे रले ितनीसगं बो लरहकेो आवाज सनु।े यसरी परमे रले ितनीिसत कुरा गन ुर्भयो।

8
सामदान

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “हारूनलाई भन जब ितमी ब ीहरू जलाउछँौ, सातवटा ब ीहरूले सामदानको अिघको क्षे मा काश
पान ुर् पछर्।”

3 यसकारण हारूनले यसै गरे। हारूनले ब ीहरू ठीक ठाँउमा राखरे ठीक िदशा ितर फकार्ए तािक सामदान अिघको क्षे लाई ती ब ीहरूले
उज्जयालो पानर् सकोस।् परम भलुे मोशालाई िदनभुएको आज्ञा ितनले परुा गरे। 4 सामदान यस कारले बिनएको िथयोः सामदान सनु िपटेर
बनाइएको िथयो अिन यो यसको बठैकदे ख फूलहरू सम्म िप टएको िथयो। त्यो सामदान त्यही ढाँचामा बिनएको िथयो परम भलुे जनु मोशालाई
दखेाउन ु भएको िथयो।

लवेीहरूको समपर्ण
5 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 6“इ ाएलका अरू मािनसहरूबाट लवेीहरूलाई छु ाऊ अिन ती लवेीहरूलाई श ु पार। 7 ितनीहरूलाई श ु

पानर्को िन म्त ितमीले यसो गन ुर्पछर् ितनीहरू मािथ शु ीकरणको पानी छिकर् दऊे र त्यस पानीले ितनीहरूलाई श ु तलु्याउछँ। त्यसपिछ ितनीहरूले
आफ्नो शरीरको सम्पणूर् रौं काटुन ्अिन आफ्नो लगुाहरू धऊुन ्र ितनीहरू यसरी श ु हुन्छन।्

8“ितनीहरूलाई जवान गोरू ितनीहरूको बथानबाट ल्याउन दऊे अिन यसको मिसनो पीठो तलेिसत िमसाएको अन्यबली ल्याउन दऊे त्यसपिछ
ितमीले अक एउटा बथानबाट जवान गोरू पापब लका िन म्त ल्याउन ु पछर्। 9 त्यस पिछ ितमीले ती लवेीहरूलाई भटे हुने पालको अिघ ल्याउन ु
र इ ाएलको सबै जाितका मािनसहरूलाई भलेा गर। 10 जब ितमीले लवेीहरूलाई परम भकुो अिघ ल्याउछँौ इ ाएलको सबै मािनसहरूले
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ितनीहरू मािथ आफ्नो हात रा ु पछर्। 11 हारूनले लवेीहरूलाई परम भु अिघ इ ाएलका मािनसहरूको िवशषे उपहारको रूपमा अपर्ण गछर्न ्
अिन ितनीहरूले परमे रका सवेा गनछन।्

12 “लवेीहरूले ितनीहरूको हात बहरको टाउको मािथ रा पुछर् र एउटा बहर पापब लको िन म्त चढाउन ु पछर् र अक चाँिह लवेीहरूको
ाय तका िन म्त परम भलुाई होमब लको िन म्त चढाउन ु पछर्। 13 यसरी पजूाहारी हारून र ितनका छोराहरूको सहायताको िन म्त ितमीले

लवेीहरूलाई िनय ु गर र त्यसपिछ लवेीहरूलाई ितमीले परम भकुो िन म्त िवशषे उपहार स्वरूप चढाऊ। 14 ितमीले ितनीहरूलाई इ ाएलका
अरू मािनसहरूबाट छु याउन ु पछर् कारण लवेीहरू मरेा हुनछेन।्

15 “ितमीले ितनीहरूलाई श ु पारेर िवशषे उपहार स्वरूप अपर्ण गरे पिछ ितनीहरू भटे हुने पालमा सवेा गनर् उपय ु हुनछेन।् 16 िबगतमा
मलैे इ ाएली मािनसहरूलाई ितनीहरूबाट जन्मकेा पिहलो पु हरू मलाई िदउन ्भनी मागकेो िथए। तर अिहले इ ाएली मािनसहरूबाट पिहले
जन्मकेो छोराहरूको स ामा म लवेी मािनसहरूलाई लइरहकेोछु। इ ाएली मािनसहरूले मलाई लवेी मािनसहरू िदनछेन।् मलैे ितनीहरूलाई मरेो
लािग लएको छु। 17 इ ाएलमा जन्मने त्यके जठेो मरेो हुनछे चाहे त्यो मािनस होस ्अथवा पश,ु यसमा कुनै फरक पदन। िकन? िकनभने िम
दशेमा मलैे त्यके जठेो नानी र पश ु मारेकोछु, अिन मरेो आफन्त बनाउनको िन म्त त्यके जठेो छोरोलाई रोजें। 18 तर अब म ितनीहरूको स ामा
लवेी मािनसहरू लन्छु। इ ाएलमा अन्य जाितको प रवारहरूबाट जन्मकेा जठेो छोराहरूको स ामा म लवेीहरूलाई हण गनछु। 19 इ ाएलका
सबै मािनसहरूबाट मलैे लवेी मािनसहरूलाई चनुें अिन हारून र ितनका छोराहरूलाई भटेी स्वरूप िदएँ। ितनीहरूले इ ाएलका सबै मािनसहरूको
सवेा गछर्न ्जो भटे हुने पालमा आराधनाको िन म्त आउँदथ।े ितनीहरूले इ ाएलको सबै मािनसहरूका िन म्त ाय त गनछन।् तब पिव स्थान
निजक आउँदा इ ाएली मािनसहरूका िन म्त कुनै कारको रोग अथवा क आई पन छैन।”

20 त्यसकराण, लवेीहरूका िवषयमा परम भकुो आज्ञािसत राजी भएर मोशा, हारून अिन इ ाएलका सबै मािनसहरूले परम भु ारा मोशालाई
िदएका झैं त्यके कुरा पालन गरे। 21लवेीहरूले नहुाएर ितनीहरूको लगुाहरू धोए, हारूनले ितनीहरूलाई परम भकुो अिघ िवशषे उपहार स्वरूपमा
अपर्ण गरे अिन लवेीहरूका िन म्त ाय त गराएर ितनीहरूलाई सफा बनाए। 22 त्यसपिछ लवेी मािनसहरू भटे हुने पालमा सवेा कायर् गनर् आए।
हारून र ितनका छोराहरूले ितनीहरूको हरेचाह गथ अिन हारून र ितनका छोराहरू ितनीहरूको कामको िजम्मावारी िथए। परम भलुे मोशालाई
जस्तो भन्नभुएको िथयो हारून र ितनका छोराहरूले त्यसरी नै कायर्हरू गरे।

23 त्यपिछ परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 24 “यो लवेीहरूको िनयम िन म्त हो। त्यके लवेीहरू जो पच्चीस वषर्का अिन मािथका छन।्
ितनी सबै भटे हुने पालको सवेामा भाग लन आउनु पछर्। 25 तर जब कुनै लवेी मािनस पचास वषर् भन्दा बशेी उमरेको हुन्छ उसले त्यहाँ फे र
काम गन ुर् पदन र उसले भटे हुने पालको सवेा कायर्बाट अवकाश लन्छ। 26 पचास वषर् अथवा त्यो भन्दा अिधक उमरेका मािनसहरूले भटे हुने
पालको सवेा कायर्मा ितनीहरूका दाज्य-ूभाइहरूलाई सहायता गन ुर् सक्छन।् तर ितनीहरूले भारी काम गन ुर् हुदँनै। यस्तो कारले ितमी लवेीहरूलाई
काममा खटाउन ु पछर्।”

9
िनस्तार चाड

1 इ ाएली मािनसहरूले िम दशे छोडकेो दो ो वषर्को पिहलो महीनामा सीनै पहाडको मरूभिूममा परम भु मोशािसत यसो भन्दै बोल्नभुयो,
2 “इ ाएलका मािनसहरूले तोिकएको िदन िनस्तार चाड मान्न ु पछर्। 3 ितमीहरूले यस चाडलाई यसै मिहनाको चौधौं िदनको गोधलुी समयमा
मान्न ु पछर्। ितमीहरूले सबै िनयम र िविध-िवधानहरू पालन गरेर यो चाड मनाउन ु पछर्।”

4 यसथर् मोशाले मािनसहरूलाई िनस्तार पवर् मनाउन लगाए। 5 ितनीहरूले पिहलो महीनाको चौधौं िदन गोधलुी वलेामा सीनकैो मरूभिूममा
िनस्तार चाड मनाए। इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुे मोशालाई आज्ञा िदन ु भए बमोिजम नै मनाए।

6 तर केही मािनसहरूले त्यस िदन िनस्तार चाड मनाउन सकेनन ्कारण ितनीहरूले मान्छेको लाश छुएका िथए। यसथर् ती मािनसहरू त्यस
िदन मोशा तथा हारून भएकहाँ गए। 7 ती मािनसहरूले मोशालाई भन,े “हामीले मान्छेको लाश छोएर अशु भएको कारण पजूाहारीले हामीलाई
तोिकएको समयमा परम भलुाई उपहार चढाउन िदएनन।् यसथर् हामीले तोिकएको समयमा अरू मािनसहरूिसत िनस्तार चाड मनाउन सकेनौं र
अब हामीले के गन ुर् पन हो।”

8 मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “यस िवषयमा परम भलुे के भन्न ु हुनछे म उहाँलाई सोध्छु।”
9 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 10 “इ ाएलका मािनसहरूलाई यसो भन। यो िनयम ितनीहरू र ितनीहरूका भावी सन्तानहरूका

िन म्त हो। यिद कसलैे एउटा मदुार्लाई छुन्छ अिन अपिव हुन्छ अथवा कोही टाडा गएका छन ्यस्तो दवुै अवस्थामा पिन उसले यो िनस्तार
चाढ मनाउन ु पछर्। 11 ितनीहरूलाई यो चाड दो ो महीनाको चौधौं िदनको गोधलुी बलेामा मनाउन दऊे। ितनीहरूले थमुािसत अखमीरे रोटी र
तीतो साग खान ु पछर्। 12 ितनीहरूले चढाएको िनस्तारब ल भो लपल्ट िबहानसम्म त्यसबाट केही बाँकी नराख ्न ् र त्यसको कुनै ह ी नभाँच्न।ु
सबै िनस्तार चाडको िनयम अनसुार ितनीहरूले माननु।् 13 तर यिद कुनै मािनस शु छ अिन टाडा पिन गएको छैन अिन अझ उसले िनस्तार
चाड मनाउदँनै भन,े रातको समयमा उसले परम भलुाई ब लदान नचढाएको खण्डमा उसलाई उसको मािनसहरूबाट बिहष्कार गन ुर् पछर्। त्यस्तो

ले उसको पापको िन म्त दण्ड पाउनछे।
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14 “यिद कुनै िवदशेी ितमीहरूिसत स्थायी रूपले बसोबास ग ररहकेो छ अिन उसले पिन िनस्तार चाड मनाउन चाहन्छ भने उसले मनाउन
सक्छ, तर त्यस ले िनस्तार चाडको िनयम पालन गन ुर् पछर्। त्यो त्यकेको िन म्त िनयम हो।”

आगो र बादल
15 पिव वास स्थान, करारको पाल खडा गरेको िदन परम भकुो बादलले त्यसलाई ढाक्यो। पिव स्थान मािथको बादल राती आगो जस्तो

दे खयो। 16 सब समय त्यो बादल पिव पालमािथ र ो र राती चाँिह त्यो बादल आगो जस्तो दे खन्थ्यो। 17 जब पालमािथको बादल सथ्य
इ ाएली मािनसहरू पिन िहडंथे र जब बादल पालमािथ अिडन्थ्यो ती मािनसहरूले त्यहीं िशिवर हाल्थ।े 18 जब परम भलुे आज्ञा गन ुर् भयो
मािनसहरू िहडंे र जब वहाँले आज्ञा िदनभुयो मािनसहरू िहडन बन्द गरे र ितनीहरूले छाउनी स्थािपत गरे। जबसम्म पिव पालमािथ बादल
रहन्थ्यो मािनसहरू छाउनी िभ रहन्थ।े 19कोही समय बादल पिव पालमािथ लामो समयको िन म्त रहन्थ्यो। इ ाएलीहरूले परम भकुो आज्ञा
पालन गरेर कतै सदन िथए। 20किहले काही बादल पिव पाल मािथ केही िदनको लािग रहन्थ्यो। परम भकुो आज्ञामा ितनीहरू छाउनी बसाल्थे
र परम भकैु आज्ञामा ितनीहरू सथ। 21 अिन कोही बलेा साँझदे ख िबहान सम्मै अिडन्थ्यो, र िबहान बादल सरे पिछ ितनीहरू पिन िहडथ।े
22 दईु िदन, एक मिहना अथवा परैु एक वषर् बादल पिव स्थानको पाल मािथ अिडरहे इ ाएलको मािनसहरूको िशिवर पिन त्यहीं रहन्थ्यो र
कतै सदनथ्यो। तर जब त्यो बादल सथ्य इ ाएलका मािनसहरू पिन या ा शरुू गथ। 23 परम भकुो आज्ञा अनसुार ितनीहरूले िशिवर हाले अिन
परम भकैु आज्ञा अनसुार या ा शरुू गरे। मोशा ारा ितनीहरूले परम भकुो आज्ञा पालन गरे।

10
चाँदीका तरुहीहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयोः 2 “दइुवटा तरुहीहरू बनाऊ। चाँदी िपटेर तरुहीहरू बनाउन।ू यी तरुहीहरू मािनसहरूलाई एक साथ भलेा
गराउन ु तथा कित बलेा छाउनीबाट या ा शरुू गन ुर् पन शकेंतको िन म्त योग ग रनछे। 3यिद दवुै तरुहीहरू लामो तानरे बजाईयो भने सबै मािनसहरू
भटे हुने पालको वशे ारमा भलेा हुनछेन।् 4 तर जब एउटा मा तरुही लामो बजाइन्छ तब केवल कुलनायकहरू मा ितमीलाई भटे्न आउनछेन।्
ती मखुहरू इ ाएलका बा कुल समहूका हुन।्

5 “जब ितमीहरूले तरुही बजाएर जागरन ध्वनी िदन्छौ, पवूर्मा छाउनी बनाउने मािनसहरूले या ा शरुू गन छन।् 6जब ितमीहरूले दो ो पल्ट
तरुहीको स ू म ध्वनी िदन्छौ दिक्षणका छाउनीमा रहकेाहरूले या ा शरुू गछर्न।् ितनीहरूले या ा शरुू गराउँदा चतेावनीको तरुही बजाउनपुछर्।
7 तर जब ितमीहरू मािनसहरूलाई भलेा गराउँछौ भने तरुही दीघर् फुक्न ु पछर् तर चतेावनी ध्विन नदऊे। 8 हारूनका छोराहरू, पजूाहारीहरूले तरुही
फुक्न ु पछर्। ितमीहरूको सन्तानको िन म्त यो िनयम हुनछे।

9“अिन जब ितमीहरू आफ्नो भिूममा ितमीहरूलाई आ मण गन ितमीहरूको श कुो िवरू मा य ु गनर् जान्छौ, ितमीहरूले चतेावनी िदने तरुही
बजाऊ अिन परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरू ित ध्यान िदनहुुनछे। अिन उहाँले ितमीहरूको रक्षा गन ुर्हुनछे। 10 ितमीहरूको हर्षको िदन,
ितमीहरूको औंसीका चाडहरूका िदन ितमीहरूले होमब ल र मलेब ल चढाउँदा तरुही बजाउन ु पछर्। परम भकुो स्मरण गन ुर् ितमीहरूको िन म्त
यो एउटा िवशषे त रका हुनछे। म परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ”

इ ाएलका मािनसहरूले उनीहरूको िशिवर साछर्न ्
11 मािनसहरूले िम दशे छोडकेो दो ो वषर्को दो ो महीनाको िबसौं िदनमा साक्षीको पिव पालबाट बादल सय । 12 यसकारण इ ाएलका

मािनसहरूले सीनै मरूभिूमबाट आफ्नो या ा शरुू गरे। या ीहरू पारान मरूभिूममा आइपगु्दा त्यो बादल अिडयो। 13 यसथर् मािनसहरूले या ा शरुू
गरेको यही पिहलो पल्ट िथयो। परम भलुे मोशालाई िदनभुएको आज्ञा अनसुार ितनीहरूले या ा गदर्थ।े

14 यहूदाको दलको िशिवरबाट आफ्नो झण्डा लएर तीन समहू पिहले गए। अम्मीनादाबको छोरो नहशोनले दलको नतेतृ्व गरेका िथए।
15 इस्साकारको कुलको अगवुाई सआूरका छोरो नतनलेले गरेका िथए। 16 अिन त्यसपिछ जबलूनू कुलको दल आए र यस दलहरूका नायक
हलोनका छोरो एलीआब िथए।

17 त्यसपिछ पिव पाल उठाइयो अिन गशे नी र मरारी कुलका मािनसहरूले त्यो पाल बोके। यसथर् यस प रवारका मािनसहरू दो ो प मा
आए।

18 त्यसपिछ रूबने कुलका मािनसहरूले आफ्नो झण्डा लएर या ा शरुू गरे। पिहलो दल रूबनेकै कुलबाट िथयो। शदेऊेरको छोरो एलीसरू
यस दलहरूको नायक िथए। 19 त्यसपिछ िशमोन कुलका मािनसहरू िथए। यस दलहरूका नायक सरीशददूकैा छोरो सलमूीएल िथए। 20 अिन
त्यसपिछ गाद कुलका मािनसहरू आए अिन यस दलहरूका नायक रूएलका छोरो एल्यासाप िथए। 21 त्यसपिछ कहात कुलका मािनसहरू आए।
ितनीहरूले पिव -स्थान िभ को समान बोकेका िथए। ितनीहरू यस्तो समयमा आइपगुे िक त्यस समयमा अन्य मािनसहरूले नयाँ िशिवरमा पिव
पाल खडा गरी सकेका िथए।

22 त्यसपिछ ए मैको िशिवरका दलहरू आफ्नो झण्डा लएर अिघ बढ।े अम्मीहूदको छोरो एलीशामा दलहरूको नतेतृ्वमा िथए। 23 पदासरूका
छोरो गमलीएल मनश्शे कुलका दल नायक िथए। 24 त्यसपिछ िगदोनीका छोरो अबीदान िबन्यामीन दल समहूका नायक िथए।

25 अन्तमा दान कुल समहूका मािनसहरू तीन दलहरूमा आफ्नो झण्डा लएर अिघ बढ।े यसमा पिहलो दलहरू दान कुलका मािनसहरू
िथए। यस दलहरूको नायक अम्मीशद ्दकैा छोरो अहीएजरे िथए। 26 त्यसपिछ ओ ानको छोरो पगीएल आशरे कुल समहूका दल नायक िथए।
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27 त्यसपिछ न ाली कुल समहूका मािनसहरू अिघ आए अिन यस दलहरूको नायक एनानका छोरो अहीरा िथए। 28 यसरी नै इ ाएलका
मािनसहरू एक ठाँउदे ख अक ठाँउ बसाँई सद िथए।

29 मोशाले आफ्नो ससरुा रूएल िम ानीको छोरो होबाबलाई भन,े “परमे रले हामीलाई िदनछुे भनी ितज्ञा गन ुर् भएको ठाँउमा हामी जाँदछैौ,
हामीिसतै आउनहुोस,् हामी तपाईंलाई रा ो गनछौं। परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूको िन म्त रा ो रा ो िचजहरू िदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर् भएको
छ।”

30 तर होबाबले उ र िदए, “होइन म ितमीहरूिसत जान्न, म आफ्नौं दशे र मािनसहरूकहाँ जान्छु।”
31 तब मोशाले भन,े “तपाईंले हामीलाई नछाड्न ु होस।् तपाईं हा ो पथ दशर्क बन्न सक्न ु हुन्छ कारण मरूभिूमको िवषयमा हामीले भन्दा

बशेी तपाईंले जान्नहुुन्छ। 32 यिद तपाईं हामीिसत िहडन ु भए परम भलुे हामीलाई िदन ु भएको असल चीजहरू बाँड्नछेौं।”
33 होबाब राजी भए अिन परम भकुो पवर्तबाट ितनीहरूले या ा शरुू गरे। पजूाहारीले परम भकुो करारको सन्दकू लएर मािनसहरूको अगाडी

िहड।े ितनीहरूले पिव सन्दकू बोकेर नयाँ िशिवर बनाउने ठाँउ खोज्दै तीन िदन सम्म िहड।े 34 परम भकुो बादल त्यके िदन ितनीहरू मािथ नै
रहन्थ्यो अिन त्यके िबहान जब ितनीहरू िशिवरबाट या ा शरुू गथ बादलले ितनीहरूलाई अगवुाई गथ्य ।

35 िशिवर सानर्लाई जब मािनसहरूले पिव सन्दकू उठाँउथ,े मोशाले सधँ ैं भन्थ,े

“हे परम भ!ु उठ्नहुोस,्
तपाईंको श हुरू छरप होउन।्
तपाईंका श हुरू तपाईं दे ख भागनू।्”

36 अिन जब पिव सन्दकूलाई त्यसको ठाँउमा रा खन्थ्यो, सधैं मोशाले भन्थ,े

“हे परम भ,ु इ ाएलका हजारौं-हजारौं मािनसहरू भएको ठाँउमा आउन ु होस।्”

11
मािनसहरूको ना लश

1 जब मािनसहरूले परम भु अिघ एकदमै गनगनाउन थाल,े परम भु त्यो सनुरे उहाँ ोिधत हुन ु भयो र ितनीहरूको िवरू मा आगो पठाउन ु
भयो। अिन त्यस आगोले छाउनीको केही िकनाराहरू पिन जलायो। 2 मािनसहरूले मोशालाई सहायता मागे अिन मोशाले परम भकुो ाथर्ना गरेर
आगो िनभाए। 3 यसथर् मािनसहरूले त्यस ठाँउको नाम तबरेा राखे कारण परम भबुाट उत्पि भएको आगोले ितनीहरू कितलाई पोलकेो िथयो।

स री बढूा- धानहरू
4 इ ाएलीहरूसगं रहकेो िवदशेीहरूको एउटा दलले मास ु खान सा ै इच्छा गरे चाडै सबै इ ाएली मािनसहरूले पिन मासकुो लािग गनगनाउन

थाल।े ती मािनसहरूले िवलाप गरेर भन,े “हामीलाई मास ु खान ु कसले दलेा? 5 हामीले िम मा हुदँा िबना मलू्य माछा खाएको सम्झना आउँछ।
साग-पातहरू, काँ ा, खरबजुा, ह रयो साग सब्जी, प्याज अिन लसनूहरूको सम्झना आउँछ। 6 तर अिहले हामीले भोक नै हरायौं। मन्न बाहके
केही खानकुेरा दखे्दनैौं।” 7 दखे्दा मन्न धिनयंाको मिसनो दाना जस्तो हुन्छ र यसको रंग रूखको चोप जस्तो दे खन्छ। 8 मािनसहरूले मन्न
बटुलरे ढुङ्गाले िपध्थे र भाँडामा पकाउँथे अथवा यसलाई धलूो पारेर फुरौलो बनाउथँ।े यसको स्वाद भ ाक्षको तलेमा पकाएको फुलौरोको जस्तो
िथयो। 9 जब राती भ ूइँ शीतले िभज्छ मन्न भ ूईँमा झथ्यो।

10 त्यके प रवारका मािनसहरू आ-आफ्नो पालको वशे ारमा बसरे गनगनाई रहकेा िथए। यसले परम भलुाई अत्यन्तै रीस उठायो अिन
मोशा पिन दःुखीत भए। 11 मोशाले परम भलुाई भन,े “तपाईंको दासलाई िकन क िदन ु भयो? मलैे तपाईंलाई िकन सन्त ु पानर् सिकन जसले
गदार् यी मािनसहरूको िजम्मावारी म मािथ थप्न ु भयो? 12 के मलैे गभर् धारण गरेर यी मािनसहरूलाई जन्माएको हु ँ र? तपाईंले ियनीहरूका
पखुार्हरूिसत ितज्ञा गरेर िदन्छु भनकेो भिूममा एउटी रोगी-सिेवकाले नानी बोकेर िहडंे झैं यी मािनसहरूलाई छा ीमा राखरे लजैान ु भन्नहुुन्छ।
13 जब यी मािनसहरू हामीलाई मास ु खान िदन ु भन्दै मसगं रून्छन,् ‘त मलैे ियनीहरूलाई खवुाउने मास ु कहाँ पाउन?ु’ 14 यी मािनसहरूको
हरेचाह गनर् म आफै योग्य छैन ्कारण ममािथ िजम्मावारी एकदमै बशेी भयो। 15 यिद तपाईं मिसत यस्तै वहार गन ुर्हुन्छ र तपाईंले मलाई मन
पराउन ु हुन्छ भने बरू मलाई मा रिदनोस तािक मलैे आफ्नै क भोग्न ु पदन।”

16 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “स री जना बढूा- धानहरूलाई जम्मा गर जसलाई ितमीले बढूा- ाधानहरू अिन मािनसहरूको अगवुा
जस्तै सम्मान गरेका छौ अिन ितनीहरूलाई म भए कहाँ भटे हुने पालमा ल्याऊ। 17 अिन म तल आएर त्यहाँ ितमीसगं कुरा गनछु। अिन ितमीमा
भएको केही श को आत्मा लनछुे र यसलाई ितनीहरूमािथ हाली िदनछुे। अिन ितनीहरूले पिन ितमीहरूिसत मािनसहरूलाई डोयार्उने भारहरू
लन सहायता गनछ, तािक ितमी एक्लै त्यो सबै सहन ु पदन।
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18“अिन मािनसहरूलाई भन ितमीहरूले आफैलाई पिव बनाएर राख भो ल ितमीहरूले मास ुखानछेौ। ‘हामी मास ुखान चाहन्छौ! हा ो लािग
िम मा नै रा ो िथयो।’ भनी ितमीहरू रोएको परम भलुे सनु्न ु भएको िथयो। यसथर् अब परम भलुे ितमीहरूलाई मास ु िदनहुुनछे र खान सक्ने छौ।
19 ितमीहरूले एक िदन, अथवा दईु िदन, अथवा पाँच िदन मा होइन दश िदन अथवा बीस िदन भन्दा बढी मास ु खानछेौ। 20 ितमीहरूले महीना
भ र मास ु खाने छौ। ितमीहरूले मास ु खाने छौ जब सम्म ितमीहरू यसको लािग िबमार हुनछेौ। ितमीहरूलाई यस्तो हुनछे िकनभने ितमीहरूले
परम भकुो िवरू आरोप लगायौ। परम भु ितमीहरूको माझमा रहनहुुन्छ अिन ितमीहरूलाई के आवश्यक छ जान्न ु हुन्छ। तर रोयौ अिन उहाँलाई
आरोप लगायौ ितमीहरूले भन्यो, ‘हामी िकन िम मा सदा रहनेौ?’ ”

21 तब मोशाले भन,े “अिहले मिसत पदैल िहडने 600,000 मािनसहरू छन ्अिन तपाईं भन्नहुुन्छ, ‘म ितनीहरूलाई परैु एक महीना मास ु
खान िदन्छु।’ 22 के यी सबै भडेा तथा बा ाको बगाल तथा गाई-गोरूको बथान मादार् पिन ितनीहरूको िन म्त यार् हुन्छ र? के समु का सबै
माछाहरू मारे पिन ितनीहरूको िन म्त यार् हुन्छ र?”

23 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “के परम भकुो श सीिमत छ? अब ितमीले दे छेौ मलै े भनकेो कुरो ितमीले पाउनछेौ िक छैनौ।”
24 यसकारण मोशा बािहर आए अिन परम भलुे ितनलाई भन्न ु भएको कुरा मािनसहरूलाई भन।े अिन इ ाएलका बढूा- धानहरूबाट स री

जना भलेा पारेर ितनीहरूलाई पालको व रप र उभ्याए। 25 तब परम भु बादलमा तल आउनु भयो र मोशालाई भन्नभुयो। तब परम भलुे केही
आत्मा जो मोशा मािथ िथयो लएर ती इ ाएलीहरूको 70 जना बढूा धानहरू मािथ हा ल िदन ु भयो ितमीहरूले अगमवाणी बोल्न शरुू गरे।
त्यही समय मा िथयो िक यी मािनसहरूले यस्तो गरे, उनीहरू मािथ पिव आत्मा आए पिछ।

26 त्यहाँ छाउनी िभ दईुजना एलदाद र मदेाद िथए। ितनीहरूको नाम 70 जना बढूा धानहरूको सचूीमा हा लएको िथयो। तर
ितनीहरू छाउनी बािहर गएका िथएनन।् तापिन आत्मा ितनीहरूमािथ पिन आयो र ितनीहरूले अगमवाणी गरे। 27 एकजना जवान मािनस मोशा
कहाँ दगदु आएर भन्यो, “छाउनीमा एलदाद र मदेादले अगमवाणी ग ररहकेा छन।्”

28 यवुावस्थाबाट नै मोशाको सहायक रहकेो ननूका छोरो यहोशलूे ितनलाई भन्यो, “हे परम भ!ु ितनीहरूलाई रोक्न ु होस।्”
29 तर मोशाले उसलाई भन,े “के ितमी मरेो डाह गछ ? म इच्छा गछुर् िक परम भलुे उहाँको आत्मा सबै मािनसहरूलाई आफ्नो हुनछे

यसकारण सबै अगमव ाहरू हुन सकुन।्” 30 त्यसपिछ मोशा अिन सबै इ ाएलका बढूा- धानहरू छाउनीमा फक।
ब ाई चराहरू आउँछन ्

31 परम भबुाट बतास चल्न थाल्यो र समु बाट ब ाई चराहरू ल्याएर छाउनीको व रप र छ रिदयो। यसरी ती ब ाईहरू यित िबघ्न िथए िक
ितनीहरू बाटोमा एकजना मािनसले िदन भ रमा िहडी सक्ने लम्बाईमा र जमीनदे ख तीन फुट बाक्लो िथयो। 32 ितनीहरूले िदन अिन रात भ र
ब ाई चरा बटुले अिन सब भन्दा कम्ती बटुल्नलेे पिन पगु नपगु दश होमर बटुल्यो। मािनसहरूले घाममा मास ु सकुाउन छाउनी व रप र िफंजाए।

33 य िप ितनीहरूको दाँतले मास ु चपाउदँै िथए र ितनीहरूले यो खाई सक्न ु अिघ परम भु ितनीहरूिसत अितनै ोिधत हुनभुयो र परम भलुे
ितनीहरूमािथ डर लाग्दो हैंजा फैलाइिदन ु भयो। 34यसकारण त्यस ठाँउको नाम िक ोथ-ह ावा रा खयो िकन भने ितनीहरू मास ु खान धरैे लालची
भएका िथए र हैंजाले ितनीहरू मरे।

35 िक ोथ-ह ावाबाट हसरेोत ितर लागे जहाँ ितनीहरू बास बस।े

12
म रयम र हारूनले मोशाको िवरोधमा ना लश गरे

1 म रयम र हारूनले मोशाको िवरू मा आलोचना गरे िकनभने ितनले एउटी कूशी मिहलािसत िववाह गरे। 2 ितनीहरूले भन,े “के परम भु
मोशा माफर् त मा बोल्न ु भयो र? के उहाँ हामी माफर् त बोल्न ु भएन?”

परम भलुे यो कुरा सनु्नभुयो। 3 मोशा अित नै िवन मािनस िथए। पथृ्वीमा ितनी कुनै पिन मािनस भन्दा अिधक िवन मािनस िथए।
4 परम भलुे तरुून्तै मोशा, हारून र म रयमलाई बोलाउन ु भयो, “ितमीहरू तीनजना भटे हुने पालमा आऊ।”

यसकारण ती तीन जना त्यहाँ गए। 5 तब परम भु बादलको खम्बामा आउन ु भयो र पालको वशे ारमा उिभन ु भयो, “हारून र म रयम!”
बोलाउन ु भयो। तब यी दईुजना बािहरा आए। 6 परम भलुे भन्नभुयो, “मलाई सनु! जब ितमीहरू माझ अगमव ा छन ्म, परम भु आफै दशर्नमा
उसलाई प रचय िदन सक्छु। म सपनामा त्योिसत कुरा गनर् सक्छु। 7 तर मोशा त्यस्तो होइन। ऊ मरेो िव ासी दास हो र मरेो सबै घरानामा
उसलाई िव ास गनर् सक्छु। 8 जब म उनीिसत बात गछुर्, म आम्न-ेसाम्ने बात गनर् सक्छु। जे सकैु म सोच्छु उसले जान्न ु पछर्। मलैे उसलाई
अड्को योग नगरी भन्न सक्छु। अिन मोशाले परम भकुो रूप दे सक्छन।् यसकारण ितमीहरू िकन मरेो दासको िवरू मा बोल्न डराएनौ?”

9 परम भु ितनीहरूिसत सा ै ोिधत हुनभुयो र ितनीहरूलाई त्याग्न ु भयो। 10 बादल पालबाटमािथ उठ ्यो। हारूनले मा रयमितर हरेे अिन
दखेे िक ितनको छाला िहऊँ झैं सतेो भएको िथयो अिन त्यो ितनलाई भयङं्कर चमर् रोग लाग्यो।

11 तब हारूनले मोशालाई भन,े “महाशय िवन्ती छ, हामीले मखूर्तापवूर्क गरेको पाप दया गरी माफ िदनहुोस। 12 कृपा गरी गभर्मा कुहकेो
नानीको झैं उसले आफ्नो छाला गमुाउन ु निदनहुोस।्” (किहले काही मतृ जन्मकेो बच्चाको आधा छाला सडकेो हुन्छ।)

13 यसकारण मोशाले परम भलुाई ाथर्ना गरे, “हे परमे र कृपा गरी उसलाई रोग मु गराइ िदन ु होस।्”



12:14 138 गन्ती 13:33

14 परम भलुे मोशालाई उ र िदनभुयो, “यिद ितनको बाबलुे ितनको मखुमा थिुकिदए भन,े ितनी सात िदन सम्म ल ज्जत हुनपुछर्। यसकारण
ितनलाई सात िदन सम्म छाउनी बािहर राख। त्यित समय पिछ, ितनी स्वस्थ हु न्छन। त्यसपिछ ितनी छाउनीमा फक आउन स क्छन?्”

15 यसथर् ितनीहरूले म रयमलाई सात िदन सम्म छाउनी बािहर राखे अिन ितनलाई छाउनीमा फकार्ई नल्याए सम्म मािनसहरू त्यस ठाँउबाट
कतै गएनन।् 16 त्यसपिछ मािनसहरूले हसरेोतबाट छाउनी उठाई परान मरूभिूम सम्म या ा गरी त्यहीं छाउनी हाल।े

13
कनान दशेको अन्वषेण

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “केही मािनसहरूलाई कनान दशेको जाससू गन ुर् पठाऊ। त्यही भिूम म इ ाएलका मािनसहरूलाई िदनछुे।
बा कुल समहूहरूको त्यके कुलसमहूबाट एकजना नायक पठाऊ।”

3 यसकारण मोशाले परम भकुो आज्ञा पालन गरे। पारान मरूभिूममा मािनसहरू छाउनी हालरे बसकेो समय मोशाले यी नायकहरू पठाए। 4 ती
नायकहरूको नाम यी नै हुन;्

रूबनेको कुलबाट जक्करको छोरो शम्म,ू
5 िशमोनको कुलबाट होरीको छोरो साफात,
6 यहूदाको कुलबाट यपनू्नकेो छोरो कालबे,
7 इस्साकारको कुलबाट यसूफुको छोरो ियगाल,
8 ए मैको कुलबाट ननूको छोरो होश,े
9 िबन्यामीन कुलबाट रफूको छोरो पलती,
10 जबलूनूको कुलबाट सोदीको छोरो गद ्दीएल,
11 मनश्शे कुलबाट ससूीको छोरो गद ्दी,
12 दानको कुलबाट गमल्लीको छोरो अम्मीएल,
13 आशरेको कुलबाट माइकलको छोरो सतरू,
14 न ालीका कुलबाट वोफ्सीको छोरो नहबी,
15 गादको कुलबाट माकीको छोरो गएूल।

16 मोशाले भिूम हनेर् र अध्ययन गनर् पठाएको मािनसहरूको नाम यी नै हुन।् मोशाले होशलेाई यहोश ू भनी बोलाउँथ।े
17 य िप ितनीहरूलाई कनान दशे जाससू गनर् पठाउँदा मोशाले भन्यो, “ितमीहरू पहाडीितर जाऊ। 18 अिन हरे, भिूम हदेार् कस्तो दे खन्छ।

त्यहाँ ब े मािनसहरू ब लया छन ्अथवा दवूर्ल, अथवा कम्ती छन ्अथवा ठूलो जन सखँ्यामा ितनीहरू ब े जग्गा रा ो छ अथवा खराब, हरे र
बझु। कस्तो शहरमा ितनीहरू बसकेा छन?् 19 ितनीहरू रा ो िक नरा ो छन?् ितनीहरू कस्तो िकिसमका शहर िभ बस्छन?् शहरहरू अत्यन्तै
सरुिक्षत छन।् ितनीहरू खलु्ला गाउहँरूमा बस्छन ्अथवा िकल्लाहरूमा बस्छन?् 20 हरे जमीन म ललो छ वा रूखा छ, अिन हरे यिद त्यहाँ
रूखहरू छन ्िक छैनन।् त्यस भिूमबाट केही फलहरू ल्याउन ु जाितसक्दो कोिशस गर।” त्यस समय दाखको थम उलको कटनीको समय िथयो।

21 यसकारण ितनीहरू सीनको मरूभिूम दे ख रहोब ारा लबेो हमात ितर चढे अिन त्यस भिूमको जाँज गरे। 22 ितनीहरू नगेवेबाट उभँो चढरे
अहीमन, शशैै अिन तल्मै हुदँ ै हे ोन पगु,े जहाँ अनाकका सन्तित ब े गथ। हे ोन शहर िम मा सोआना शहर बिनन ु भन्दा सात वषर् अिघ बिनएको
िथयो। 23 त्यस पिछ ितनीहरू एश्कोल बेंसीमा आए। ितनीहरूले त्यहाँ एक झपु्पा दाख काटी एउटा घोचोमा दइुजनाले बोकेर ल्याए। ितनीहरूले
अनार र नभेारा पिन ल्याए। 24 इ ाएलका मािनसहरूले त्यस ठाँउबाट दाखको झपु्पा काटेको हुनाले त्यस ठाँउको नाम नै एश्कोल बेंसी र ो।

25 चालीस िदनको अन्तमा ितनीहरू त्यो भिूम बारेमा खोजी गरी फक। 26 पारान मरूभिूमको कादशे भन्ने ठाँउमा जहाँ मोशा, हारून र
सबै इ ाएली मािनसहरूलाई भलेा भएर बसकेा िथए अिन ितनीहरूको खबर ितनीहरूकहाँ ल्याए अिन ितनीहरूलाई त्यस भिूमको फल दखेाए।
27 ितनीहरूले मोशालाई भन,े “हामीलाई तपाईंले पठाउन ु भएको भिूममा गयौं। साँच्चै नै यो भिूम दधू र मह बिगरहकेो भिूम रहछे। अिन त्यस
भिूमबाट हामीले ल्याएको फलहरू यी नै हुन।् 28 जो मािनसहरू त्यस भिूममा बसकेाछन ् ितनीहरू ब लया छन ्अिन शहरहरू अत्यन्तै िवशाल
र पखार्लले घे रएका छन।् त्यहाँ हामीले अनाकको सन्तानहरू अनाकीहरूलाई पिन दखे्यौं। 29 नगेवे भिूममा अमालकेीहरूले बसो-बास गरेको
पायौं भने पहाडी क्षे मा िह ी, यबसूी अिन एमोरीहरू, अिन समु को िकनार र यदर्न नदीको िकनारमा कनानीहरू बसो-बास गदार् रहछेन।्”

30 त्यसपिछ कालबेले मोशाकै नजीक मािनसहरूलाई शान्त गराएर भन,े “हामी त्यहाँ तरुून्त जान ु पछर् र यसलाई लन ु पछर्। िकनभने िन य
नै त्यसमािथ हामीले िवजय हासील गनछौं।”

31 तर मािनसहरू जो ऊिसत गएका िथए भन,े “ितनीहरू मािथ आ मण गन ुर् हामी सक्षम हुने छैनौं िकनभने ितनीहरू हामी भन्दा ब लया छन।्”
32 यसकारण ितनीहरूले त्यस भिूमको िवषयमा खोजी गरेर नरैाश्यपणूर् वतृान्त इ ाएली मािनसहरूको िन म्त ल्याएका िथए। ितनीहरूले भन,े
“त्यस भिूममा धरैे ब लया ब लया मािनसहरू रहछेन ्र त्यस भिूममा जाने कुनै पिन मािनसहरूलाई ितनीहरूले सिजलै िज सक्छन।् 33 हामीले
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त्यहाँ नपीलीहरू अनाकका सन्तान जसबाटलाई दखे्यौ र ितनीहरूले हामीलाई मिसनो फ ां ाहरूलाई झैं हरेे। साँच्चै ितनीहरूको सामनु्ने हामी
फ ां ाहरू झैं लाग्थ्यौं।”

14
मािनसहरू फे र गनगनाए

1 सबै मािनसहरू छाउनीिभ त्यस रातभ र कराई कराई रोइ रह।े 2 इ ाएलका सबै मािनसहरूले मोशा र हारूनको िवरू मा गनगनाए। सबै
मािनसहरूले ितनीहरूलाई भन,े “यिद हामी िम दशेमा नै अथार्त ्यो मरूभिूममा मरेको भए रा ो हुनिेथयो। 3 िकन परम भलुे हामीलाई लडाईमा
तरवारले काटी मानर् त्यस भिूममा लजैान ु हुदँछै? हा ा जहान बालबच्चाहरू पिन ल ू टने समान झैं लटूमा प ा पनछन।् हामीलाई िम दशेमा
फिकर् न ु नै असल हुन्छ।”

4 ितनीहरूले एक अकार्मा भन,े “एकजना अगवुा चनुौ र िम दशे फक ।”
5सबै इ ाएली मािनसहरूको सामनु्ने मोशा र हारून भइँूमा घोप्टो परे। 6 ननूको छोरो यहोश ूर यपनू्नकेो छोरो कालबे भिूमको जाँच गनर् जानहेरू

मध्ये दईुजना िथए ितनीहरूले लगुाहरू च्याते मािनसहरूले गनगन गरेकोमा ितमीहरूको दःुख। 7 यहोश ूर कालबेले इ ाएलका सम्पणूर् समदुायलाई
भन,े “यो भिूम जसलाई हामीले जाँच गय ं त्यो धरैे रा ो भिूम छ। 8 यिद परम भु हामीिसत सन्त ु हुन ु भए उहाँको अगवुाईमा हामीलाई त्यस
भिूममा पयुार्उन ु हुनछे अिन त्यो दधू र मह बग्ने भिूम हामीलाई िदन ु हुनछे। 9 यसथर् परम भ-ुिवरू िबलाप नगर, त्यस भिूमका मािनसहरूिसत
नडराऊ िकनभने हामी ितनीहरूलाई सिजलै िज छेौं। ितनीहरूको सरुक्षा ितनीहरूबाट हरण ग रएको छ। तर हामीिसत भने परम भु हुनहुुन्छ,
ितनीहरूिसत नडराऊ।”

10 तर त्यहाँ भएका सबै मािनसहरूले यहोश ू र कालबेलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मान सल्लाह गरे। त्यसपिछ भटे हुने पालमा सबै इ ाएली
मािनसहरूको सामनु्ने परम भकुो मिहमा दखेा पय । 11 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “यी मािनसहरूले किहले सम्म मिसत घणृीत वहार
गछर्न?् ियनीहरूको माझमा मलैे यी सबै महान िचन्हहरू दखेाई सकेको छु र अब किहले सम्म ितनीहरूले मलाई अिव ास गछर्न?् 12 ितनीहरू
मािथ म महामारी ल्याएर ध्वशं पाछुर् अिन ितमी ारा नै म ितनीहरू भन्दा ठूलो र श शाली रा िनमार्ण गनछु।”

13 तब मोशाले परम भलुाई भन,े “िम दशेवासीहरूले यिद यो कुरा चाल पाए के भन्लान?् कारण तपाईंले नै ियनीहरूलाई आफ्नो श को
भावले ितनीहरूको माझबाट ल्याउन ु भएको हो। 14अिन िम का मािनसहरूले कनानीहरूलाई यस िवषयमा भन्नछेन ्कारण ितनीहरू जान्दछन ्

िक तपाईंलाई दखेकेा छन।् ितनीहरूले यो पिन जान्दछन ्िक तपाईं परम भु हुनहुुन्छ र ितनीहरूले जान्दछन ्िक मािनसहरूले तपाईंलाई दखेकेा
छन।् ितनीहरूले यो पिन जान्दछन ्िक मािनसहरूको अगवुाई गन िदनमा तपाईंले बादलको योग गन ुर् भएको छ भने रातमा आगोको योग गन ुर्
भएको छ। 15 यसथर् अिहले तपाईंले यी मािनसहरूलाई मान ुर् हुदँनै। यिद तपाईंले मान ुर् भयो भने तपाईंको श को बारेमा जान्ने सबै रा हरूले
भन्नछेन,् 16 ‘आफूले शपथ गरेको भिूममा मािनसहरूलाई ल्याउन नसक्दा परम भलुे ितनीहरूलाई मरूभिूममा मान ुर्भयो।’

17 “यसथर् अिहले हे मा लक आफ्नो महामिहमा दशर्न गन ुर्होस।् तपाईंले ितज्ञा गरे झैं दखेाउन ु होस।् 18 तपाईंले भन्नभुयो, ‘परम भु िढलो
ोिधत हुनहुुन्छ, परम भु करूणामय हुनहुुन्छ। काननु ्अमान्य गरी जो दोषी बिनन्छ त्यस्ताहरूलाई परम भलुे क्षमा िदनहुुन्छ। तर जो दोषी छन ्

ितनीहरूलाई परम भलुे सदवै दण्ड िदनहुुन्छ। परम भलुे यस्ता मािनसहरूलाई, ितनीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई, ितनीहरूका नाती-नाितनी तथा
पनाती पनाितनीहरू सम्मलाई ितनीहरूले गरेको खराब कायर्को िन म्त दण्ड िदनहुुन्छ।’ 19 अिहले तपाईंले मािनसहरूलाई आफ्नो महान करूणा
दखेाउन ु होस ्र िम दशे छोडरे आएको िदनदे ख जसरी क्षमा गद आउनु भएकोछ आज पिन ती मािनसहरूलाई क्षमा ग रिदन ु होस।्”

20 परम भलुे भन्नभुयो, “ितमीले भने जस्तै म ितनीहरूलाई क्षमा िदनछुे। 21 तर म साँचो भन्दछु, जस्तो म जीिवत छु र जसरी परम भकुो
मिहमाले पथृ्वी नै भ रन्छ, 22-23 ती सबै मािनसहरू मरेो मिहमा र मरेा अ यर् िचन्हहरू जो मलैे िम दशेमा दखेाएको दखेकेा छन ्अिन दश
पल्ट मलाई परीक्षा लएका छन ्र ऐले मरेो कुराहरू मान्दनैन,् यी सब मािनसहरूले मलैे ितनीहरूको पखुार्हरूिसत िदन्छु भनी शपथ गरेको भिूम
दे पाउने छैनन।् 24 तर मरेो दास कालबे जसले िभन्दै कारले सोच्छ अिन त्यसले सम्पणूर् रीितले मरेो अनसुरण गछर् म उसलाई त्यो भिूममा
जहाँ ऊ गयो ल्याउनछुे र उसको सन्तानले त्यो भिूम उपभोग गनछ। 25 अमालकेीहरू र कनानीहरू त्यही बेंसीमा बिसरहकेा छन।् यसथर् भो ल
ितमीहरूले यो ठाउँ छाड्न ु नै पछर् र लाल समु को बाटो भएर ितमीहरू त्यो मरूभिूममा फक जाऊ।”

परम भलुे मािनसहरूलाई दण्ड िदनहुुन्छ
26 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्नभुयो, 27 “मरेो िवरू मा यी द ु मािनसहरूले किहले सम्म ना लश ग ररहन।े इ ाएलका मािनसहरूले

मरेो िवरू मा लगाएको ना लश मलैे सनुकेो छु। 28 ितनीहरूलाई भनी दऊे, ‘जस्तो म िजिवत छु परम भु भन्नहुुन्छ ितमीहरूले परम भकुो
िवरोधमा जे जित भनकेा िथयौ ती सब पणूर् गरी िदनछुे। ितमीहरूलाई जे गनछु त्यो यही हो। 29 ितमीहरूको बीचमा त्यके जो बीस वषर्
अथवा वशेी उमरेको छ अिन मरेो मािनस भनी गन्ती भएको िथयो, त्यो यही मरूभिूममा मनछ। ितमीहरूले म परम भकुो िवरू ना लश गय ।
30 यसथर् ितमीहरू मध्ये त्यो मलैे िदन्छु भनी ितज्ञा गरेको भिूममा कोही पिन प पाउने छैन।् केवल यपनू्नकेो छोरो कालबे र ननूको छोरो
यहोश ू त्यो भिूममा प छेन।् 31 ितमीहरूले ना लश गय िक त्यो नयाँ भिूममा ितमीहरूका श हुरूले ितमीहरूका नानीहरू खोसरे लजैानछेन।् तर
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म ितमीहरूलाई भन्छु िक म ती नानीहरू ल्याउनछुे र ितनीहरूले त्यसभिूममा ती चीजहरू आनन्दले उपभोग गनछन जनु ितमीहरूले अस्वीकार
गय । 32 तर ितनीहरूको िन म्त ितमीहरू यही मरूभिूममा नै मन छौ।

33 “ ‘ितमीहरूका नानीहरू मरूभिूममा चालीस वषर् सम्म गोठाले भई ब छेन।् ितमीहरू म ित अिव ासी हुनाको कारणले ती ितमीहरूका
नानीहरूले ितमीहरू मरूभिूममा सबै जना नमरूञ्जले सम्म क भोग्नछेन।् 34 त्यो भिूमको खोजीमा मािनसहरूले चालीस िदन लगाएको हुनाले
िदनको एक वषर्को िहसाबले ितमीहरूले चालीस वषर् सम्म क भोग्ने छौ। ितमीहरूले चाल पाउनछेौ िक म ितमीहरूको िवरोधी हुदँा के हुदँो
रहछे।’

35 “म परम भलुे बोलकेो हु ँ र म ितज्ञा गछुर् िक यी सब द ु मािनसहरू िवरू यी कुराहरू गछुर् न।ै यी मािनसहरू िमलरे मरेो िवरोधमा खडा
भए, यसथर् यो मरूभिूममा ियनीहरू मछर्न।्”

36 ती हरू ज-जसलाई मोशाले भिूम जांच गनर् पठाएका िथए ितनीहरूले भिूमको िवषयमा इ ाएली मािनसहरूको िन म्त नरा ो खबर
लएर आए। यसो गरेर ितनीहरूले सारा समदूायलाई उनको िवरू मा गनगन गन बनाए। 37 ती सबै मािनसहरूलाई मानर् परम भलुे महामारी

खन्याई िदनभुयो िकनभने मािनसहरूमा म फैलाउने कसरु ितनीहरूको िथयो। 38 तर ननूका छोरो यहोश ू र यपनू्नकेा छोरो कालबे पिन ती भिूम
िबषयेमा खोजी गनर् पठाइएका मािनसहरू बीच कै िथए, ती दईुजनालाई परम भलुे रक्षा गन ुर्भयो।

मािनसहरूको पनुःिवरोध
39 जब मोशाले यी सब कुराहरू इ ाएली मािनसहरूलाई बताइिदए ितनीहरू अत्यन्तै शोकाकुल भए। 40 िबहानै उठेर मािनसहरू पाहाडी

इलाका ितर उक्लन ु थाल।े मािनसहरूले भन,े “हामीले पाप गरेका छौ। परम भलुाई हामीले अिव ास गय ं, यसथर् हामी प ताप गछ ं र हामी
परम भलुे िदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर् भएको भिूममा जानछेौं।”

41 तर मोशाले भन,े “परम भकुो आज्ञा िकन पालन ग ररहकेा छैनौ? ितमीहरू सफल हुदँनैौ। 42 त्यसभिूममा नजाऊ कारण परम भु
ितमीहरूको साथमा हुनहुुन्न र श हुरूले सािजलै ितमीहरू मािथ िवजय ा गनछन। 43 त्यहाँ अमालकेी र कनानी मािनसहरू ितमीहरूको
िवरोधमा लडनछेन,् तर ितमीहरूले परम भलुाई छोडी िदएकोले उहाँ ितमीहरूले लडकेो लडाँईमा साथ िदनहुुने छैन र ितमीहरू सबै मनछौ।”

44 तर मािनसहरूले मोशाको कुरामा िव ास गरेनन ् र ितनीहरू पहाडी इलाकाितर गए। तर मोशा र परम भकुो करारको सन्दकू ती
मािनसहरूिसत गएन। 45 त्यो पहाडी इलाकामा ब े अमालकेी र कनानी मािनसहरू तलितर उ े र ती इ ाएली मािनसहरूमािथ आइलाग।े
अमालकेी र कनानी मािनसहरूले इ ाएली मािनसहरूलाई सिजलै परास्त पा र ितनीहरू सबलैाई होमार्सम्म खे ै लग।े

15
ब लको िवषयमा िनयमहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2“इ ाएलका मािनसहरूलाई भन जब ितमीहरू मलैे िदन्छु भनकेो भिूममा पस्छौ, 3 ितमीहरूले परम भलुाई
आगो ारा िवशषे ब लदान चढाउन ु पछर्। त्यो िवशषे ब लदानको सगुन्धले परम भलुाई आनन्द िदनछे। ितमीहरूले होमब ल अथवा कुनै पिन
बा ा, भाकल ब लदानको ब ल, िवशषे ब ल, मलेब ल राजीखशुीको ब ल अथवा कुनै चाडको िन म्त िवशषे ब लमा गाई-वस्त ु र भडेा अथवा
बा ाहरू चढाउनछेौ।

4 “एकजना ले उपहार ल्याउदँा उसले परम भलुाई अन्नब ल पिन िदनपुछर्। ब ल चढाउँदा अन्नब लमा एक चौथाई हीन भ ाक्षको
तले हालरे आठ कप मिसनो पीठो ल्याउन ु पछर्। 5 जब ितमी होमब ल साथमा अघर्ब लको िन म्त थमुा चढाउँछौ एक चौथाई हीन दाखरस पिन
चढाउन ु पछर्।

6 “यिद ितमी भडेा ब ल चढाउँछौ भने ितमीले अन्नब ल पिन तयार पान ुर् पछर्। अन्नब लमा एपाको दश खण्डको दइु खण्ड मिसनो पीठोमा
हीनको तीन खण्डको एक खण्ड भ ाक्षको तले िमसाउन ु पछर्। 7 अिन अघर्ब लको िन म्त हीनको तीन खण्डको एक खण्ड दाखरस रा ु पछर् र
यसले परम भलुाई मीठो वा ा िदनछे।

8 “ितमीले यिद आफ्नो होमब ल, वा ब लदान, मलेब ल अथवा कुनै िवशषे भाकलको िन म्त एउटा जवान साँढे तयार पानर् सक्छौ। 9 त्यस
समयमा जवान साँढिेसत ितमीले अन्न ब ल पिन ल्याउन ु पछर्। अन्न ब ल आधा हीन भ ाक्षको तले िमसाएको एपाको दश खण्डको तीन खण्डको
मिसनो पीठो हुन ु पछर्। 10अघर्ब लको िन म्त आधा हीन दाखरस पिन ल्याउन ु पछर्। यो ब ल आगो ारा चढाइन्छ र यसको सगुन्धले परम भलुाई
सन्न पाछर्। 11 त्यके साँढे अथवा भडेा अथवा थमुा अथवा बा ाको पाठो परम भलुाई ब ल स्वरूप चढाउँदा यसरी तयार पान ुर् पछर्। 12 यी

कुनै आवश्यक छैन कित पशहुरू ितमीहरूले तयार गछ , तर ितमीले यो त्यके को िन म्त गन ुर् पछर्।
13“इ ाएलका त्यके नाग रकले परम भलुाई सन्न गराउन ब ल चढाउँदा यही त रकाले अगो ार चढाउन ु पछर्। 14 यिद ितनीहरू बीचमा

ब े िवदशेीहरूले आगो ारा ब ल चढाएर परमे रलाई खशुी पानर् चाहन्छ भन,े ितमीहरूले ितनीहरूले जस्तै ब ल चढाउन ु पछर्। 15 यही िनयमहरू
इ ाएलका मािनसहरू र ितनीहरूिसत यो दशेमा बसो बास गन िवदशेीहरू त्यकेको िन म्त लाग ू हुनछे। यही काननू सदा सवर्दा लाग ू रहनछे।
ितमी र ितमीहरूिसत बसो-बासो गन िवदशेीहरू परम भकुो उप स्थतीमा एकै हुन।् 16 त्यही िनयम र िविध ितमीहरूको िन म्त र िवदशेीहरूको
िन म्त लगाइन्छ जो ितमीहरूिसत बसो-बास गछर्न।्”
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17 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 18 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भनः जब ितमीहरू मलैे लजैाँद ै गरेको भिूममा पगु्छौ, 19अिन त्यस भिूममा
उब्जकेो खा जब ितमीहरू खान्छौ, ितमीहरूले परम भलुाई ब ल चढाउनै पछर्। 20 ितमीहरूको पिहलो हलोबाट ितमीहरूले एउटा रोटी ब ल झैं
चढाउन ु पछर्। यो ितमीहरूले यस्तै कारले चढाउन ु पछर् जस्तो ितमीहरूको खलाबाट ब लहरू चढाइरहछेौ। 21 यो िनयम सदा-सवर्दाको िन म्त
लाग ू रहनछे र त्यो डल्लाबाट परम भकुो िन म्त थम ब ल ितमीहरूले चढाउँन ु पछर्।

22 “अब परम भलुे मोशालाई िदन ु भएको आज्ञाहरूमा यिद ितमीहरूले कुनै एक आज्ञा पालन गनर् भलू भयो अथवा िबस्य भने के गन ुर्पछर्?
23 मोशा माफर् त परम भलुे यी आज्ञाहरू ितमीहरूलाई िदनभुयो। परम भलुे यी आज्ञाहरू ितमीहरूलाई िदन ु भएकै िदनदे ख ियनीहरू लाग ू छन।्
अिन यी आज्ञाहरू िनरन्तर च लरहनछेन।् 24 यसथर् यिद ितमीहरूले यी आज्ञाहरू मध्ये कुनै एउटा पालन गनर् भलू्यौ अथवा िबस्य भने के
गछ ? यिद यी आज्ञाहरू मध्ये कुनै एउटा आज्ञा इ ाएलका सारा िनवासीहरूले पालन गन ुर् भलू े अथवा िबस तब इ ाएलका सारा मािनसहरूले
परम भलुाई एउटा जवान साँढे होमब ल चढाउन ु पछर्। अन्नब ल र अघर्ब ल पिन चढाउन ु िबसर्न ु हुदँनै। यो ब लको सगुन्धले परम भलुाई सन्त ु
तलु्याउछँ। ितमीहरूले पापब लको िन म्त एउटा पाठो पिन चढाउन ु पछर्।

25 “यस कार पजूाहारीले इ ाएलका समस्त मािनसहरूको समदुायलाई ाया त बनाउछँ त्यसकारण ितनीहरूलाई क्षमा िदनछे। िकनभने
ितनीहरूको पाप इच्छाकृत िथएन। यसकारण यसको लािग ितनीहरूले आफ्नो होमब ल र पापब ल चढाए ता िक परम भलुे ितनीहरूलाई क्षमा
गरून।् 26 त्यहाँ ब े सबै इ ाएलीहरू र िवदशेीहरूलाई क्षमा ग रन्छ िकनभने ितनीहरू सबलैे भलू गरेका िथए।

27 “तर यिद एउटाले अञ्जानमा पाप गछर् भन,े एक वषर्को पाठी, पापब लको ब ल झैं चढाउन ु पछर्। 28 यस्तो कारले पजूाहारीले उसको
िन म्त ाय त गराउने छ जसले अञ्जानमा भलू गछर् क्षमा ग रन्छ। तािक त्यो लाई परम भबुाट क्षमा ग रन्छ। 29 इ ाएलीहरूको
बीचमा मािनसहरू चाहे इ ाएली नाग रकहरू हो अथवा िवदशेी जो भए तापिन िनयम सबकैो िन म्त एउटा हुन्छ जसले अञ्जानमा भलू गछर्।

30 “तर यिद कुनै एकजना ले जानी-जानी पाप गछर् भने ऊ चाहे स्वदशेमा अथवा िवदशेमा जन्मकेो होस ्उसले परम भलुाई अपमान
गछर् र त्यस लाई उसका मािनसहरूबाट बिहष्कृत गराउन ु पछर्। 31 िकनभने त्यो मािनसले दखेाउछँ िक उसले उहाँको आज्ञालाई तोडे र
परम भलुाई घणृा गरे। अिन त्यो उसको प रवारबाट बिहष्कार हुनै पछर्। ऊ पापको दोषी छ र द ण्डत हुनै पछर्।”

िव ामको िदन एकजना ले काम गछर्
32 जब इ ाएलका मािनसहरू मरूभिूममा िथए, ितनीहरूले िव ामको िदनमा एकजना मािनसले दाउरा बटुल्दै गरेको दखे।े 33 ती मािनसहरू

ज-जसले उसलाई दाउरा बटुल्दै गरेको भे ाएका िथए ितनीहरूले उसलाई मोशा, हारून र अरू सबै मािनसहरू भएको ठाँउमा ल्याए। 34 ितनीहरूले
त्यस लाई त्यहाँ राखे कारण उसलाई के दण्ड िदन ु पन जानकेा िथएनन।्

35 तब परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “त्यो मािनस मन ुर् पछर्। सबै मािनसहरूले उसलाई छाउनी बािहर ढुङ्गाले िहकार्उन ु पछर्।” 36यसकारण
ती मािनसहरूले उसलाई छाउनी बािहर ल्याए अिन ढुङ्गाले िहकार्एर मारे। परम भलुे मोशालाई आज्ञा िदनभुए अनसुार ितनीहरूले गरे।

परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई िनयम याद गनर् सहयोग गन ुर्हुन्छ
37 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 38 “इ ाएलका मािनसहरूिसत कुरा गर। ितनीहरूलाई यी कुराहरू भन ्आउने पसु्ताहरू भ र ितमीहरूले

फुकार्हरू बनाउन ु पछर् अिन ितनीहरूलाई ितमीहरूको लगुाको कुनामा टाँ ु पछर्। त्यस पिछ ितमीहरूको लगुाको त्यके कुनाको फुकार्हरूमा िनलो
धागो बाँध। 39 यसकारण जब ितमीहरूले फुकार् दखे्छौ, ितमीहरूले परम भकुो आज्ञा सम्झने छौ र ितनीहरूलाई पच् ाउनछेौ अिन ितमीहरू भलू
बाटोमा जाने छैनौ, ितमीहरूको आखँा अिन हृदयको लालस पच् ायो, जसले ितनीहरूलाई अिव ासी बनाउछँ। 40 तब ितमीहरू परमे रको
िवशषे ब्य हरू हुनछेौ कारण ितमीहरूलाई आज्ञाहरू पालन गनर् याद आइरहन्छ। 41 म परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ म नै एक हु ँ जसले
ितमीहरूलाई िम दशेबाट बािहर िनकालरे ल्याँए। ितमीहरूको परमे र हुनलुाई मलैे यसो गरें। म परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ”

16
केही नतेाहरू मोशा िवरोधी भए

1 ियसहारको छोरो, कहातको नाित अिन लवेीको पनाित कोरह अिन रूबने कुलका एलीआबका छोराहरू दातान र अबीराम अिन पलेतेका
छोरा ओन अ ेरी भए। 2 इ ाएलका 250 मािनसहरू साथमा लएर मोशाको िवरोधमा गए। ती 250 मािनसहरू नाम चलकेा तथा नतेाहरू िथए।
3 ितनीहरू मोशा र हारूनको िवरोध गनर् जम्मा भए अिन ितनीहरूलाई भन,े “तपाईंहरू हा ो अगवुाहरू भएको अब हामीलाई परूा भयो! सम्पणूर्
समदुाय पिव छन ्अिन परम भु हा ो माझमा हुनहुुन्छ। तपाईंहरू िकन आफैं लाई परम भकुा अरू मािनसहरू भन्दा उच्चाको सम्झन ु हुन्छ?”

4जब मोशाले ितनीहरूको कुरा सनुे ितनी घोप्टो परेर भ ूईँमा िनहुरीए। 5 त्यसपिछ मोशाले कोरह र उनका मािनसहरूलाई भन,े “भोली िबहान,
परम भलुे जनाउन ु हुनछे कसलाई हा ो अगवुा झैं चनु्न ु भएको छ, को पिव छ कसलाई उहाँकहाँ निजक ल्याउन ु भएको छ। उहाँ आफैले
चनु्न ु भएका एकजनालाई उहाँले उहाँको निजक ल्याउन ु हुनछे। 6 यसो गर, ितमी कोरह र ित ो मािनसहरूले धपुौराहरू लऊे। 7 त्यसमा आगो
हालरे भो ल परम भकुो अगािड, धपू हाल। जो कसलाई परम भलुे चनु्नहुुन्छ त्यो पिव हो। हामीहरू ितमीहरू लवेीका छोराहरूबाट
परूा भईसकेका छौं।”
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8मोशाले पिन कोरहलाई भन,े “ए लवेीहरू मरेो कुरा सनु। 9 इ ाएलका परमे रले ितमीहरूलाई चनु्न ुभएको छ र यसमा ितमीहरू खशुी हुनपुछर्
िक ितमीहरू िवशषे मािनसहरू भएकाछौ। इ ाएलका अन्य मािनसहरू भन्दा ितमीहरू बगे्लै हौ। इ ाएलका मािनसहरूलाई आराधनामा सहायता
पयुार्उन परम भलुे ितमीहरूलाई उहाँको नजीक बनाई पिव पालको िवशषे काम गराउन रा ु भएको छ। के यो धरैे होइन? 10 परम भलुे ितमी
लवेीहरू, पजूाहारीहरूलाई सहायता पयुार्उनको िन म्त उहाँको नजीक ल्याउन ु भएकोछ। तर अिहले ितमीहरू पजूाहारीहरू हुने कोिशश ग ररहकेा
छौ। 11 ितमीहरूका अनयुायीहरू र ितमीहरू एक साथ िमलरे परम भु िवरू गयौ। के हारूनले केही भलू गरेका छन?् होइन यसथर् िकन ितमीहरू
हारूनको बारेमा ना लश ग ररहकेा छौ?”

12 त्यसपिछ मोशाले एलीआबका छोराहरू दातान र अबीरामलाई बोलाउन पठाए। तर ती दईुजना मािनसहरूले भन,े “हामी आउने छैनौ।
13 हामीहरूलाई दधू र मह बिगरहकेो दशेबाट ितमीले बािहर लएर आयौ। ितमीले हामीलाई मानर्को िन म्त मरूभिूममा ल्यायौ अिन हामीलाई
दखेाउन चाहान्छौ िक हामी मािथ ित ो अिधकार छ। 14 हामीले ितमीलाई िकन प ाउन?ु ितमीले हामीलाई मह र दधू बिगरहकेो भिूममा
लगनेौ साथै परमे रले ितज्ञा गरेको भिूममा पिन परुाएनौ। ितमीले हामीलाई दाखको खते पिन िदएनौ। के यी मािनसहरूलाई ितमी धोका िदन्छौ?
होइन! हामी आउँदनैौं।”

15 यसथर् मोशा सा ै ोिधत भए। उनले परम भलुाई भन,े “मलैे ियनीहरूलाई केही क्षित पयुार्एको छैन। मलैे ियनीहरूबाट एउटा गधा पिन
लएको छैन। परम भ!ु हजरुले ियनीहरूबाट कुनै ब ल हण नगन ुर् होस।्”
16 त्यसपिछ मोशाले कोरहलाई भन्यो, “भोली ितमी र ित ा सबै अनगुामीहरू र हारून परम भकुो अिघ खडा हुनपुछर्। 17 त्यकेले आफ्नो-

आफ्नो धपूौरो लएर त्यसमा धपू हाल्न ु पछर्। अिन ितमीहरू त्यकेले आफ्नो धपूौरो परम भु अिघ ल्याउन ु पछर्। त्यहाँ दईु सय पचासवटा धपूौरो
हुनपुछर्। ितमी कोरह र हारूनले पिन धपूौरो लनपुछर्।”

18 यसथर् ितनीहरू त्यकेले धपूौरो लएर त्यसमा बलकेो कोइला हालरे धपू हाले अिन भटे हुने पालको वशे ारमा मोशा र हारून सगंै उिभए।
19 कोरहले सबै आफ्ना मािनसलाई भलेा गरेर भटे हुने पालको वशे ारमा उिभए। तब परम भकुो मिहमा सबै मािनसहरू कहाँ गट भयो।

20 तब परम भलुे मोशा र हारूनलाई भननभुयो, 21“यी सबै मािनसहरूबाट ितमीहरू अलग होऊ र ियनीहरूलाई म त्यित खरैे ध्वशं पानछु।”
22 मोशा र हारूनले िशर िनहुयार्एर भन,े “हे परमे र, तपाईं सबै मािनसको आत्माको परमे र हुनहुुन्छ। जब एक जना मािनसहरूले पाप

गछर्, के तपाईं सम्पणूर् समदुायिसत रसाउन ु हुन्छ?”
23 तब परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 24 “कोरह, दातान र अबीरामको पालहरूबाट सम्पणूर् समदुायलाई पर हट्न ु भन।”
25 मोशा उठेर दातान र अबीराम भएकहाँ गए। इ ाएलका सबै बढूा- धानहरूले ितनलाई प ाए। 26 मोशाले सबै मािनसहरूलाई चतेावनी

िददं ै भन,े “यी द ु मािनसहरूको पालबाट ितमीहरू िनस्केर जाऊ। ितनीहरूको कुनै पिन चीज स्पशर् नगर। यिद ितमीहरूले छोयौ भने ितनीहरूले
गरेको पापले ितमीहरू ध्वशं पा रनछेौ।”

27 यसकारण मािनसहरू कोरह, दातान र अिवरामको पाल छोडरे गए। तब दतान र अबीराम ितनीहरूको पालमा गए। ितनीहरू ितनीहरूको
प ीहरू र नानीहरू सगं छाउनी बािहर गए।

28 मोशाले भन,े “यी मलैे भनकेा कुराहरू मरेो आफ्नो मनको िवचार होइन, म माण िदन सक्छु िक परम भलुे मलाई यसो भन्न ु भनी
अ ाउन ु भएको हो। 29 यी यहाँका मािनसहरू मनछन।् तर यिद ितनीहरू साधारण त रकाले मछर्न।् मािनसहरू सधै मन त रकाले मछर्। तब
त्यसले दखेाउछँ िक परम भलुे साँचै नै मलाई पठाउन ु भएको होइन।् 30 तर यिद परम भलुे केही नयाँ कुरो गन ुर्हुन्छ, अिन भ ूईँले मखु बाएर
ितनीहरू र ितनीहरूकहाँ भएको सबै चीजहरू सिहत ितनीहरू जीिवत पु रन्छन ्भने ितमीहरूले जान्नछेौ िक यी मािनसहरूले परम भकुो अपमान
गरे र उहाँलाई अित ोिधत बनाए।”

31 जब मोशाले यी कुराहरू भनी सके, ती मािनसहरू उिभएको धत फा ो। 32 धत ले मखु बाए जस्तै भएर ितनीहरू सबलैाई िनल्यो।
कोरहको सबै मािनसहरू, ितनीहरूको प रवारहरू अिन ितनीहरूकोमा भएको त्यके चीज धत िभ भािसयो। 33सबै ती मािनसहरू िजउँदै खाल्डा
िभ पु रए। यी सबै ितनीहरूले आफ्नो बनाएका चीजहरू ितनीहरूसगंै प ु रए अिन धत बन्द भयो। अिन ितनीहरू सम्पणूर् रूपले अ ल्पए।

34 अरू सबै इ ाएलका मािनसहरूले ती मािनसहरू पु रदै गदार्को आतर्नाद सनुरे चारैितर िततर िबतर हुदँै भन,े “धत ले हामीलाई पिन
िनल्छ।”

35 त्यसपिछ परम भकुहाँबाट आगो िनस्केर गई धपू चढाउँदै गरेका 250 मािनसहरूलाई पिन ध्वशं पाय ।
36 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 37 “पजूाहारी हारूनको छोरो एलाजारलाई भन िक उसले आगोमा रहकेो धपुौराहरू हटाओस ्र ती पिव

भईसकेको धपुौराहरूबाट आगो व रप र छरी िदओस।् 38 ती मािनसहरूले मरेो िवरोधमा पाप गरेकाले त्यही पापले आफ्नो जीवन गमुाए। तर
धपुौराहरू पिव छन ्कारण ितनीहरू परम भलुाई समपर्ण ग रएका हुन।् ती धपुौराहरू िपटेर पाता बनाऊ र वदेी छोप्ने काममा योग गर। यो
इ ाएलका सबै मािनसहरूको िन म्त चतेावनी हुनछे।”

39 यसकारण पजूाहारी एलाजारले ती मािनसहरूले ल्याएका काँसाको धपुौराहरू भलेा गय । मािनसहरू सबै जलरे खरानी भए तर धपुौराहरू
त्यही िथए। ितनले केही मािनसहरूलाई ती काँसको धपुौराहरू िपटेर पाता बनाउन लगाई वदेी ढाक्ने काममा योग गरे। 40 ितनले यो काम मोशा
माफर् त पाएको आज्ञा अनसुार गरे। त्यो वदेी ढाक्ने पाता चाँिह इ ाएलको मािनसहरूका िन म्त याद िदलाउने एक िचन्ह हुनछे िक हारूनको सन्तान
बाहकेा अन्य कुनै अनािधकृत मािनसले परम भु अिघ धपू जलाउने छैन न कोरह र उसको अनयुायीहरू झैं ऊ मन छ।
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हारूनले मािनसहरूलाई बचायो
41अक िदन इ ाएलका मािनसहरूको सम्पणूर् समदुाय मोशा र हारूनको िवरोधमा गनुासो गरे र भन,े “ितमीहरूले परम भकुा मािनसहरूलाई

माय ।”
42 सम्पणूर् समदुाय मोशा र हारूनको िवरोध गनर् भलेा हुदँ ै गदार् ितनीहरूले भटे हुने पाल तफर् हरेे अिन दखेे िक पाललाई बादलले ढाक्यो र

त्यहाँ परम भकुो मिहमा दखेा पय । 43 तब मोशा र हारून भटे हुने पालको सामनु्ने आए।
44 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 45 “यो समदुायबाट ितमीहरू अलग हौ तािक ियनीहरूलाई म अित शी ध्वशं पानर् सकुँ।” यसथर् मोशा

र हारूनले िशर िनहुराए।
46 त्यसपिछ मोशाले हारूनलाई भन,े “धपूौरो ल्याऊ र त्यसकहाँ वदेीबाट आगो हालरे धपू हाल। अिन त्यो समदुाय भएकोमा झ ै गएर

ितनीहरूलाई ाय त गन ुर्होस।् िकनभने परम भु ोिधत हुन ु भएको छ र महामारी शरुू भएको छ।”
47 यसथर् मोशाले भने जस्तै हारूनले धपूौरो लएर मािनसहरूको बीचमा पसे र चाल पाए िक महामारी शरुू भई सकेको िथयो अिन धपूौरोमा

धपू हाली मािनसहरूको िन म्त ा त गरे। 48 ितनी िजउँदो र मरेको मािनसहरू बीचमा उिभए अिन महामरी रोिकयो। 49 कोरहको कारणले
मनहरूको सखं्याको अित र त्यहाँ महामारीले मरेकाहरूको सखं्या 14,700 पगु्यो। 50 त्यसपिछ हारून भटे हुने पालमा मोशालाई भटे्न गए।
महामारी थािमयो।

17
परमे रले हारूनलाई धान पजूाहारी िन ीत गन ुर्भयो

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन, ितनीहरूले बा पखुार्का कुल-कुलबाट बा वटा लौरोहरू ल्याऊन।्
त्यके लौरामा आफ्नो नाम लखे। 3 लवेी कुलबाट ल्याएको लौरामा हारूनको नाम लखे। बा कुल समहूको त्यके कुल मखु मािनसको

िन म्त एउटा लौरो हुनपुछर्। यी लौरोहरू भटे हुने पालमा करारको सन्दकू अिघ राख। त्यो त्यही ठाँउ हो जहाँ म ितमीलाई भटे्छु। 4 इमान्दार
पजूाहारीको िन म्त म एकजना लाई चनु्छु। म जसलाई चनु्छु त्यस लाई ितमीले िचन्न सक्छौ कारण 5 उसको लौरोमा नयाँ पालवुाहरू
पलाउनछेन।् यस कारले ित ो र मरेो िवरोध गन मािनसहरूलाई म रोक्छु।”

6 त्यसपिछ मोशाले इ ाएलका मािनसहरूलाई भने अिन ितनीहरूका बा कुल नायकहरू त्यकेलाई एउटा-एउटा गरी बा वटा लौरोहरू
िदए। हारूनको लौरो पिन अरू लौरोहरूिसतै िथयो। 7 मोशाले लौरोहरू करारको सन्दकू रा खएको पालमा परम भकुो अगाडी राख।े

8 करारको सन्दकू भएको पाल िभ मोशा अक िदन पस।े अिन लवेी कुल समहूका नायक हारूनको लौरोमा पालवुा पलाएको दखे।े त्यित
मा नभई त्यस पालवुाले कोिपला हालरे फूली बदाम पिन फलकेो िथयो। 9 मोशाले ती सबै लौरोहरू परम भकुो अिघबाट सबै मािनसहरूको
सामनु्ने ल्याए। त्यके कुल मखुले आफ्नो आफ्नो लौरो िचन।े

10 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “हारूनको लौरो करारको सन्दकू अिघ लगरे राख। यो सधैं मरेो िवरोधमा ना लश गरी रहनहेरूको
िन म्त चतेावनी हुनछे र मरेो िवरोधमा ना लश गनर् बन्द हुनछे र मलैे ितनीहरूलाई ध्वशं पान ुर् पदन।” 11 यसथर् मोशाले परम भकुो आज्ञा अनसुार
काम गरे।

12 तर इ ाएली मािनसहरूले मोशालाई भन,े “हामी जान्दछौ िक हामी मनछौ। हामी न भइसकेका छौं। हामी ध्वशं भयौं। 13 त्यके मािनस
जो परम भकुो पिव पाल निजक जान्छ त्यो मछर्। के हामी पिन मछ ?ं”

18
पजूाहारीहरू र लवेीहरूको काम

1 परम भलुे हारूनलाई भन्नभुयो, “अब उसो ितमी, ित ा छोराहरू अिन ित ा प रवा रक समहूका मािनसहरू पिव स्थानमा केही खराबी
ग रए िजम्मावारी हुनछेौ। ितमी र ित ा छोराहरू पजूाहारीहरू िवरू ग रएको खराबीको िन म्त िजम्मावारी हुनछेौ। 2 ित ो प रवार समहूका
अन्य लवेी मािनसहरूलाई ितमीिसत काम गराउन ल्याऊ। करारको पालमा काम गदार् ित ा छोराहरूलाई ितनीहरूले सहयोग पयुार्उने छन।् 3लवेी
कुलमा भएका ती मािनसहरू ित ो िनयन् णमा रहनछेन।् पालिभ ग रन ु पन भपैरी आउँने कामहरू ितनीहरूले गनछन।् तर पिव स्थान अथवा
वदेीमा रा खएको कुनै पिन चीजको निजक ितनीहरू जान ु हुदँनै। यिद ितनीहरू गए भने ितनीहरू मनछन ्अिन ितमी पिन मन छौ। 4 ितनीहरूले
ितमीिसत भटे गनछन ्र ितमीिसतै काम गन छन।् भटे हुने पालको रेख दखे गन ितनीहरूको काम हुनछे पाल िभ ग रने सबै काम ितनीहरूले
गन छन।् कोही पिन ितमी जहाँ छौ त्यहाँ आउन ु साहस गनछैन।

5 “ितमीले पिव स्थान र वदेीको रक्षकको काम गनछौ तािक मलैे इ ाएलका मािनसहरूिसत रसाउन नपरोस।् 6 हरे! म आफैले ती ित ा
दाज्य-ूभाइ लवेीहरू इ ाएलका मािनसहरूको बीचबाट लएकोछु। भटे हुने पालमा काम गनर्को िन म्त ती ित ो िन म्त ब ल हुन।् 7 तर ितमी
र ित ो छोराहरू मा पजूाहारीको रूपमा सवेा गनर्लाई अिन वदेीको छेउ र पदार्िभ जान अिन म ितमीलाई एउटा उपहार िददंछुै, त्यो ित ो
पजूाहारीत्व। तर यिद कुनै पिव स्थानको निजकमा आयो भने त्यो मा रओस।्”
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8 तब परम भलुे हारूनलाई भन्नभुयो, “इ ाएलका मािनसहरूले मलाई चढाएको सबै पिव उपहारहरूको रक्षा गनर्का िन म्त मलैे ितमीलाई
िनय ु गरें। मलैे ितमी र ित ा छोराहरूलाई इ ाएलका मािनसहले चढाएका पिव ब लहरू िनरन्तर अशंको रूपमा िदएको छु। 9 वदेीहरूबाट
पाइने वस्तहुरूमा यो सब भन्दा पिव वस्त ु हो। मािनसहरूले अन्नब ल, पापब ल, दोषब लहरू ल्याउछँन।् यी ब लहरू महा पिव ब लहरूको र
नपािकएको भागबाट ितमीले आफ्नो अशं पाउनछेौ। ती सब ितमी र ित ा छोराहरूको हुनछेन।् 10 ितमीहरूले ती चीजहरू महा पिव स्थानमा
मा खान ु पछर्। ित ो प रवारको त्यके परुूषले खान सक्छन ्तर ितमीले याद रा ु पछर् िक ती चीजहरू अत्यन्तै पिव हुन।्

11 “यो पिन ित ै हुनछे कुनै पिन िवशषे उपहार इ ाएलका मािनसहरूले मलाई चढाउँछन,् ितमीिसत भएका ित ा छोरा-छोरीहरू र ित ो
िन म्त स्थायी अशंको रूपमा िदन्छु। ित ो प रवारका त्यके श ु ा ले त्यो खान सक्छन।्

12 “इ ाएलका मािनसरूको कुनै पिन पिहलो बाली अथवा उब्जनी जस्तै अन्न, भ ाक्षको तले र दाखरस, जो ितनीहरूले परम भमुा समपर्ण
गछर्न, म ती सब ितमीलाई िदन्छु। 13 ितनीहरूको खतेमा पाकेको कुनै पिन अन्न जो ितनीहरूले परम भलुाई चढाउन ल्याउछँन ्त्यो ित ो हो र
ित ो प रवारको कुनै पिन श ु ा ले त्यो खान सक्छ।

14 “इ ाएलमा त्यके चीज जो परमे रलाई पणूर्रूपले समपर्ण ग रन्छ त्यो ित ो हो।
15 “ त्यके जठेो चाहे होस अथवा पश ु जो आफ्नो आमाको थम गभर्मा आउँछ र परमे रलाई समपर्ण ग रन्छ भने त्यो ित ो हुनछे।

तर जठेो जन्मकेो पश ु होस ्अथवा मािनस त्यसको ितमीले मोल ितन ुर् पछर्। 16 जब नानी एक महीनाको हुदँा ितनीहरूले यसको मोल ितन ुर् पछर्।
एक मिहनाको नानीहरूको मोल पिव स्थानको शकेेल प रमाण अनसुार पाँच सकेेल हुन्छ। एक शकेेल बीस गरेाको हुन्छ!

17 “तर पिहले जन्मकेो गाई, भडेा अथवा बा ाको मोल ितन ुर् पदन। यी पशहुरू पिव हुन र ियनीहरूको रगत वदेीमा छिकर् ईन्छ अथवा
बोसो पो लन्छ। यो उपहार आगोमा पोलरे िदइन्छ र यसको सगुन्धले परम भलुाई सन्त ु पाछर्। 18 तर यी पशहुरूको मास ु भने ित ो हुनछे अिन
डोलाइने ब लको ाकुलो ित ो हुनछे र अरू ब लको दािहने साँ ा पिन ित ो हुनछे। 19 मािनसहरूले चढाएको कुनै पिन पिव उपहारहरू म,
परम भलुे ितमीलाई िदनछुे। म ित ो छोरा-छोरीहरू र ितमीलाई िदनछुे र यो िनयम सदासवर्दाको िन म्त लाग ू हुनछे। यो परम भिुसत ग रएको
करार हो र भङ्ग गनर् सिकंदनै। म यो ितज्ञा ितमी र ित ा सन्तानहरूिसत गछुर्।”

20 परम भलुे हारूनलाई पिन भन्नभुयो, “ितमीले भिूम पाउनछैेनौं। अिन अरू मािनसहरूले झैं ितमीले त्यहाँ केही आफ्नो बनाउन ु पाउने
छैनौ। म परम भु नै ित ो हुनछुे। ितज्ञा ग रएको अनसुार इ ाएली मािनसहरूले जग्गाजमीनहरू पाउनछेन ्तर ित ो िन म्त म नै उपहार हु।ँ

21 “इ ाएलका मािनसहरूले ितनीहरूिसत भएको त्यके चीजको दशांश मलाई िदन्छन।् यसकारण त्यो एक दशांश भाग म लवेीका
सन्तानहरूलाई िदन्छु। यो ितनीहरूले भटे हुने पालमा छदँा त्यहाँ काम गरे बापत पा र िमक हो। 22 तर अन्य मािनसहरू भटे हुने पालको
नजीक जान ु हुदँनै। यिद गए ितनीहरू मा रन ु पछर्। 23 लवेी मािनसहरू काम ग ररहकेो समयमा भटे हुने पालको िवरोधमा कुनै पाप कायर् हुन गए
त्यस पापको उ रदायी ितनीहरू हुनछेन।् यही िनयम सदासवर्दाको िन म्त लाग ू रहनछे। मलैे अरू मािनसहरूलाई िदन्छु भनी ितज्ञा गरेको भिूम
लवेी मािनसहरूले पाउने छैनन।् 24 तर ितनीहरू सगं भएको त्यके चीजको दशांश इ ाएली मािनसहरूले मलाई चढाउनछेन ् र त्यो दशांश म
लवेी मािनसहरूलाई िदनछुे। त्यही कारणले लवेी मािनसहरूको िवषयमा मलैे यस्तो भनःे मलैे इ ाएलका मािनसहरूलाई िदन्छु भनी ितज्ञा गरेको
भिूम ितनीहरूले पाउने छैनन।्”

25 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 26“लवेी मािनसहरूिसत कुरा गर अिन भन, इ ाएलका मािनसहरूले ितनीहरूिसत भएको त्यके चीजको
दशांश मलाई िदनछेन त्र त्यसबाट दशांश उपहार स्वरूप परम भलुाई चढाउन ु पछर्। 27अिन यो दशांश परम भकुो उपहार हो, यो ितमीहरूले कोल
अथवा खलाबाट चढाएका ब ल झैं हुन।् 28 यस्तै कारले इ ाएली मािनसहरूले ितमीहरूलाई दशांश िदए जस्तै ितमीहरूले पिन परम भलुाई
उपहार चढाउन ु पछर् अिन त्यसबाट ितमीहरूले पिन परम भलुाई उपहार िदन ु पछर् अिन यो हारूनलाई िदन ु पछर्। 29जब इ ाएलका मािनसहरूले
ितनीहरूको उपहारहरू परम भलुाई िदन्छन,् ितमीहरूले ितमीहरूमा सबै भन्दा असल अिन महापिव परम भलुाई चढाउन ु पछर् कारण त्यो सबै
उहाँको हुनछे।

30 “मोशा, लवेी मािनसहरूलाई भन जब ितमीहरूले त्यके असल चीज परम भलुाई चढाउँछौ जे इ ाएली मािनसहरूले िदएका िथए, तब
यो स म्झन्छ िक लवेीहरूको आफ्नै अन्न र अधर्ब ल हो। 31 त्यसबाट रहकेो अशं ितमीहरू र ितमीहरूका प रवारले खानछेन।् यो ितमीहरूले
भटे हुने पालमा काम गरे वापत मलू्य हो। 32 अिन यिद ितमीहरूले यसको असल सधँै परम भलुाई चढायौ भने ितमीहरू कदािप दोषी हुने छैनौ।
ित ो आफ्नै िन म्त इ ाएलका मािनसहरू ारा चढाएका ती पिव उपहारहरूको भाग नलजैाऊ न भने ितमीहरू मन छौ।”

19
रातो गाईको खरानी

1 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्नभुयो, 2 “परम भलुे िदन ु भएको आज्ञाहरूबाट बिनएको िनयम यही हो। इ ाएलका मािनसहरूलाई भन
िक ितनीहरूले एउटा एकदमै िनष्खोट र कहीं दाग नभएको किहले पिन नजोितएको रातो गाई ल्याऊन। अिन त्यो गाईले किहल्यै हलो नजोतकेो
हुनपुछर्। 3 ितमीहरूले त्यो गाई एलाजारलाई िदनपुछर् र उसले त्यस गाईलाई छाउनी बािहर ल्याउछँ। यो उसको अिघ मा रन ु पछर्। 4 त्यसपिछ
एलाजारले उसको औंलाले केही रगत भटे हुने पालको अिघ ल्तर सात पल्ट छकर् न ु पछर्। 5 तब उसको सामनु्ने त्यो गाई जलाउन ु पछर्। यसको
छाला, मास,ु रगत आन् ा-भुडँी सबै जलाउन ु पछर्। 6 पजूाहारीले दवेदारू काठ, िहसप र केही रातो धागो ल्याएर गाई जल्दै गरेको आगोमा फ्याँक्न ु
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पछर्। 7 त्यसपिछ पजूाहारीले आफ्नो लाउने लगुा धोएर नहुाई धवुाई गरी छाउनीमा जानपुछर्। तर त्यो पजूाहारी साँझसम्म अशु रहन्छ। 8 त्यो
गाई पोल्नलेे पिन आफ्नो लगुाहरू धोएर नहुाउन ु पछर्, अिन त्यो पिन साँझसम्म अशु भईरहन्छ।

9“केही श ु मािनसले जलाएको कोरेलीको खरानी बटुलरे छाउनी दे ख बािहर िविधपवूर्क शु पा रएको ठाँउमा रा ु पछर्। खरानी इ ाएलका
मािनसहरूलाई सफा गनर्का िन म्त पानीिसत राखकेा िथयो। यो पापब ल हो।

10 “त्यो खरानी बटुल्ने ले पिन आफ्नो लगुा-फाटा धोएर साँझ सम्म अशु रहोस।्
“इ ाएलका मािनसहरू तथा ितनीहरूको माझमा ब े कुनै पिन िवदशेीको िन म्त यो अन्तको िनयम हो। 11 एकजना जसले मदुार् छुन्छ

त्यो सात िदन सम्म अशु रहन्छ। 12 ते ो िदनमा त्यो ले आफैं लाई त्यही पानीले श ु पान छ र सातौं िदनमा उ श ु हुनछे। तर यिद
हरू ितनीहरू आफैं ते ो िदनमा श ु भएन भन,े तब सातौं िदनमा पिन श ु हुनछैेन। 13 यिद कुनै ले मदुार् छुन्छ र आफैलाई फे र श ु

पादन, त्यसले परम भकुो पिव पाललाई अशु पाछर्। यसकारण इ ाएलबाट का टिदनछे। जस्तो पिव पानी ितनीहरू मािथ छकको
िथएन यसकारण उसको शरीर अशु रहन्छ।

14 “यिद कुनै मािनस पाल िभ मरे भने त्यसको िनयम यो हो त्यके जो पाल िभ ब े वशे गन र त्यहाँ त्यके नै अशु हुनछे र ितनीहरू
सात िदन सम्म अशु रहन्छन।् 15 अिन ढकनी िबनाको त्यके भाँडा अथवा बयम अशु हुन्छ। 16 यिद कसलैे खलु्ला मदैानमािथ लडीरहकेो
मतृ शरीरलाई छुन्छ वा लडाँईमा मा रएको कुनै मदुार् छुन्छ वा मनषु्यको ह ी िचहानलाई छुन्छ भन,े उनी सात िदनसम्म अशु रहनछे।

17 “त्यो अशु मािनसको िन म्त जलाइएको गाईको खरानी एउटा भाँडामा हाल र त्यसमा बग्दै गरेको पानी यसमा हाल्न ु पछर्। 18 कुनै श ु
मािनसले त्यस पानीमा िहसप चोपरे भाँडाहरू र मािनसहरू मािथ छिकर् न ु पछर्। अिन कसलैे ह ी अथवा िचहान अथवा एउटा मतृ शरीर अथवा
एउटा य ु मा मरेको शरीरलाई छोएर अशु बनाउछँ। भन,े त्यो पानी ऊ मािथ छकर् न ु पछर्।

19 “त्यस शु मािनसले अशु भएको मािनसमािथ ते ो र सातौं िदन छिकर् न ु पछर्। यस कार उसले अशु मािनसहरूलाई सातौं िदनमा श ु
बनाउछँ। त्यो अशु मािनसले लगुा धोओस अिन पानीमा नहुाओस ्र साँझ सम्म अशु रहन्छ।

20 “यिद एक जना मािनस जो अशु भएकहाँ अिन ऊ आफैं श ु हुदँनै भने त्यस लाई आफ्नो समदुायबाट बिहष्कार ग रयोस ्िकनभने
त्यसले परम भकुो पिव स्थान अशु पाय । श ु ीकरणको पानी ऊ मािथ छिकर् एन यसकारण त्यो अशु र ो। 21 ितनीहरूको िन म्त यो
िनयम अनन्त रूपले लाग ुभइरहन्छ। जो ले श ु ीकारणको पानी छिकर् न्छ उसले आफ्नो लगुा-फाटा धनु ु पछर् अिन जनु ले श ु ीकारणको
पानी छुन्छ त्यो साँझ सम्म अशु भइरहन्छ। 22 त्यके कुरा त्यो ले छोए अशु रहन्छ अिन कुनै जसले त्यसलाई छुन्छ
त्यो साँझ सम्म अशु रहन्छ।”

20
म रयम को मतृ्य ु

1 पिहलो महीनामा इ ाएलका मािनसहरू जीन मरूभिूममा आइपगु।े मािनसहरू कादशेमा बसे अिन त्यही म रयम म रन ्र त्यही ठाउँमा गाड।े

मोशाले एउटा ग ल्त गछर्न ्
2 त्यस ठाँउमा समदुायको िन म्त पानी िथएन यसकारण मािनसहरू मोशा र हारूनलाई आरोप लगाउन भलेा भए। 3मािनसहरूलेमोशािसत झगडा

गरेर भन,े “जब परम भकुो अगाडी हा ा दाज्य-ूभाईहरू मरे, त्यही समय हामी पिन मन ुर् पथ्य । 4 ितमीहरूले िकन परम भकुो मािनसहरूलाई
यस मरूभिूममा ल्यायौ? के हामी र हा ो पशहुरूलाई मानर् चहान्छौ? 5 अिन िकन यस्तो खराब ठाँउमा ल्याउन हामीलाई िम दशेदे ख अगवुाई
गय ? यस ठाँउमा अन्न हुदँनै, नभेारा, दाख अिन अनारहरू पिन हुदँनै। अिन यहाँ िपउनको िन म्त पानी पिन छैन।”

6 यसथर् मोशा र हारून मािनसहरूको समदुायबाट भटे हुने पालको वशे ारमा गए। ितनीहरूले ितनीहरूको िशर भ ूईँमा िनहुरयाए अिन
परम भकुो मिहमा ितनीहरू सामनु्ने दखेा पय ।

7 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 8 “ितमी र ित ा दाज्य ू हारूनले त्यो लौरो लऊे र मािनसहरूलाई भलेा गर अिन ितनीहरूको सामनु्नकेो
च ानिसत बोल। तब च ानले ितमीहरूलाई पानी िदनछे। यसरी मािनसहरू र ितनीहरूको पशहुरूको िन म्त ितमीहरूले च ानबाट पानी िदन
सक्छौ।”

9यसकारण परम भलुे उसलाई आज्ञा िदन ुभए बमोिजम मोशाले परम भकुो अिघबाट लौरो लए। 10 त्यसपिछ मोशा र हारूनले मािनसहरूलाई
च ानको सामनु्ने भलेा गराए। तब मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू िव ोही हो। सनु, के हामीले ितमीहरूको िन म्त यो च ानबाट पानी
ल्याउन?ु” 11 तब मोशाले हात उठाएर त्यस च ान मािथ दइु पल्ट आफ्नौ लौरोले िहकार्ए अिन शस्त पानी बािहर िनस्कयो। मािनसहरू र
पशहुरूले पानी िपए।
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12 त्यसपिछ परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्नभुयो, “इ ाएलका सबै मािनसहरू यहाँ भलेा भएका िथए तर ितमीहरूले म ित सम्मान
दखेाएनौ। ितमीहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई त्यो पानी िनक्लने श को ोत म हु ँ भन्ने दखेाएनौ। ितमीहरूले उनीहरूलाई यो दखेाएनौ की
ितमीहरूले म मािथ भरोसा गय । यसकारण यी समदुायलाई मलैे िदन्छु भनकेो भिूममा लजैान अगवुाई गनर् पाउने छैनौ।”*

13 यही ठाँउलाई मरीबाको पानी भिनन्छ जहाँ इ ाएलका मािनसहरूले परम भु अिघ िव ोह गरेका िथए अिन परम भलुे यहाँ नै इ ाएली
मािनसहरूको बीचमा आफू पिव हु ँ भन्ने दखेाउन ु भएको िथयो।

एदोमले इ ाएललाई जान निदएका
14 मोशाले कादशेबाट एदोमको राजाकहाँ यो समाचार पयुार्उन दतूहरू पठाए। तपाईंको भाई इ ाएलले यसो भन्छ,

“हामीमािथ आई परेका आफ्दहरू तपाईंलाई थाहा छ। 15 धरैे वषर् अिघ हा ा पखुार्हरू िम दशे गएका िथए अिन हामी त्यहाँ धरैे समय
सम्म बस्यौं। िम दशेका मािनसहरू हामी ित िन ुर िथए। 16 तर हामीले परम भलुाई सहायता माग्यौं। परम भलुे हा ो िब न्त सनु्न ु भयो र
एउटा स्वगर्दतू हामीकहाँ पठाउन ु भयो, परम भलुे हामीलाई िम दशेबाट बािहर ल्याउन ु भएको छ।

“अिहले हामी तपाईंको िसमान कादशेमा छौं। 17 दया गरी हामीलाई तपाईंको भिूम भएर या ा गनर् िदनहुोस।् हामी खते तथा दाखबारी
भएर जानछैेनौं, त्यस ठाँउको कुवाहरूबाट पानी िपउँने छैनौं, हामी केवल राजमागर्मा िहड्नछेौं, कतै दायाँ बाया जाने छैनौं। जब सम्म
तपाईंको दशेमा या ा गछ हामी बाटोमा नै रहनछेौं।”
18 तर एदोमका राजाले उ र िदए, “हा ो दशे भएर ितमीहरू या ा गनर् पाउदँनैौ। यिद िहड्ने चे ा गरे हामी तरबार लएर ितमीहरूिसत लडन

आउनछेौं।”
19 इ ाएलीहरूले उ र िदए, “हामी खाली मलूबाटै भएर मा जानछेौं। अिन यिद हा ा पशहुरूले कुनै पानी िपए त्यसको मोल ितनछौ।

हामी खाली तपाईंको दशेको बाटोमा िहड्न चाहान्छौं, हा ो िन म्त अरू केही चािहदंनै।”
20 तर फे र एदोमले उ र िदए, “हा ो दशेमा ितमीहरूलाई आउन िददंनैौं।”
तब एदोमले श शाली धरैे सनेाहरू भलेा पारेर इ ाएलका मािनसहरूिसत य ु गनर् िनस्के। 21 एदोमले इ ाएलका मािनसहरूलाई आफ्नो

भिूमको बाटोबाट या ा गनर् िदएनन ्ितनीहरू अक बाटो भएर गए।
हारूनको मतृ्य ु

22 इ ाएलका सबै मािनसहरूले कादशेबाट होर पवर्त सम्म या ा गरे। 23 होर पवर्त एदोमको िसमाना निजक िथयो। परम भलुे मोशालाई
भन्नभुयो, 24 “अब हारून उसको पखुार्हरूिसत िमल्नछे। ितमी र हारूनले मरीबाको पानीमा मलैे िदएको आज्ञा पालन नगरेकोले मलै े इ ाएलका
मािनसहरूलाई िदन्छु भनकेो भिूममा ितमीहरू प पाउने छैनौ।

25 “अब हारून र ितनका छोरो एलाजारलाई होर पवर्तमा लएर आऊ। 26 हारूनको लगुा खोलरे उसको छोरो एलाजारलाई लगाई दऊे।
हारून त्यहाँ पवर्तमा मछर् र आफ्नो िपता-पखुार्हरूिसत िमल्न जान्छ।”

27मोशाले परम भकुो आज्ञा पालन गरे। मोशा, हारून र एलाजार होर पवर्तमा गए। सबै इ ाएली मािनसहरूले ितनीहरू गएको दखे।े 28मोशाले
हारूनको खास लगुाहरू फुकाइिदएर एलाजारलाई लगाई िदए। त्यसपिछ हारून त्यहीं पवर्तमा मरे अिन मोशा र एलाजार पवर्तबाट तल झरे।
29 हारून मरेको इ ाएलका सबै मािनसहरूले चाल पाए अिन तीस िदनसम्म शोक पालन गरे।

21
कनानीहरूिसत य ु

1 आरादाका कनानी राजा नगेवेमा बस्थ।े उनले इ ाएली मािनसहरू अटारीमको बाटो भएर आउँदछैन ्भन्ने चाल पाए। यसथर् ितनी गएर
इ ाएली मािनसहरू मािथ आ मण गरे। ितनले केही मािनसहरूलाई प ाऊ गरेर कैद गरे। 2 तब इ ाएलका मािनसहरूले िवशषे भाकल गरी
परम भलुाई पकुारेः “हे परम भ,ु दया गरी हामीलाई यी मािनसहरूमािथ िवजय गराई िदनहुोस ्र हामी ितनीहरूको शहरहरू न पारी िदनछेौ।”

3 परम भलुे इ ाएलीहरूको पकुार मान्न ु भयो र कनानीहरूलाई िज ितनीहरूलाई सहायता गन ुर् भयो। इ ाएलीहरूले ितनीहरू र ितनीहरूका
शहर सम्पणूर् ध्वशं पारे। यसथर् त्यस ठाँउको नाम होमार् रा खयो।

काँसाको सपर्
4 इ ाएली मािनसहरू होर पवर्त छोडरे लाल समु जाने बाटोमा िहड्न लाग।े ितनीहरूले एदोम दशे व रप र जानलाई त्यो बाटो गए। तर

मािनसहरू धयैर्हीन भईसकेका िथए। 5 मािनसहरूले परमे र र मोशाको िवरोधमा कुरा गरे। ितनीहरूले भन,े “यो मरूभिूममा मन ुर्को िन म्त िकन
हामीलाई िम दशेबाट ल्याइयो? कारण यहाँ न त पानी छ न रोटी। तचु्छ खाना अथवा रोटी खाँदा खाँदा वाक्क भई सक्यो।”
* 20:12: …

, यसलाई िहकार्उन हुदँनै िथयो। अरूहरू भन्छन ्िक मोशाले परमे रमा िव ास रा ु भन्दा परूा रसाएर
िहकार्ए।
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6 यसथर् परम भलुे मािनसहरूको माझमा िवषाल ु सपर्हरू पठाईिदनभुयो र ितनीहरूले धरैे मािनसहरूलाई डसरे माय । यसरी इ ाएलका धरैे
मािनसहरू मरे। 7 मािनसहरू आएर मोशासगं भन,े “हामी जान्दछौं परम भु र तपाईंको िवरोधमा बोलरे हामीले पाप गय ं। परम भिुसत ाथर्ना
गरेर यी सपर्हरू फकार्उन लगाईिदन ु होस।्” यसकारण मोशाले मािनसहरूको िन म्त ाथर्ना गरे।

8 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “काँसाको एउटा सपर् बनाऊ र खम्बा मािथ राख। सपर्बाट डिसएको कुनै ले त्यो खम्बामािथ रा खएको
काँसाको सपर्लाई हछेर् त्यो मन छैन।” 9 यसकारण मोशाले परम भकुो आज्ञा मानी एउटा काँसाको सपर् बनाई खम्बामािथ राख।े त्यसपिछ जब
कुनै लाई सपर्ले टोके उसले त्यो खम्बा मािथ रा खएको काँसाको सपर्लाई हथे्य र त्यो बाँच्थ्यो।

इ ाएलीहरू मोआबमा गए
10 इ ाएली मािनसहरूले त्यो ठाँउ छोडे अिन ओबोतमा छाउनी हाल।े 11 त्यसपिछ ितनीहरूले ओबोतबाट िहडंी मोआबको पवूर्मा रहकेो

मरूभिूम ऐ अबारीममा छाउनी हाल।े 12 ितनीहरूले त्यो ठाँउ पिन छाडी जरेोद बेंसीमा छाउनी हाल।े 13 त्यहाँबाट पिन गई अन न नदी पारीको
मरूभिूममा छाउनी हाल।े यो नदी एमोरीहरूको िसमानाबाट शरुू हुन्थ्यो। त्यो बेंसीमा मोआब र एमोरीहरू बीचको िसमान िथयो। 14 यसकारण
परम भकुो य ु को पसु्तकमा यी कुरा ले खएका छन।्

“अिन सपूामा वाहबे अिन अन नको बेंसी 15अिन बेंसीहरूको आरको िभरालोहरू वासस्थान प जो मोआबको िसमानामा अव स्थत छन।्”
16 इ ाएलका मािनसहरू त्यस ठाँउ छाडरे बओेर ितर गए। यस ठाँउमा कूवा िथयो र परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “मािनसहरूलाई भलेा

गरेर ल्याऊ, म ितनीहरूलाई पानी िदनछुे।” 17 तब इ ाएलका मािनसहरूले यो गीत गाए।

“हे कूवा, पानीिसत बग्छ!
यस िवषयमा गीत गाओ!

18 महान ले यो कूवा खन।े
महान नायकहरूले यो कूवा खन।े

ितनीहरूले आफ्नो भारदारहरूसगँ िहडं्ने लहुरोहरूले यो कूवा खन।े
यो मरूभिूममा एउटा उपहार रहकेो छ।”

यसथर् मािनसहरूले त्यो कुवाको नाम “म ाना” राख।े 19 मािनसहरू म ानाबाट नहलीएल गए। त्यसपिछ ितनीहरू नहलीएलबाट बामोत
गए। 20 बामोतबाट मािनसहरू फे र मोआब बेंसी गए। यस ठाँउमा िपसगा पवर्तको टुप्पो मरूभिूम मािथ दे खन्छ।

सीहोन अिन ओग
21 इ ाएलले आफ्नो केही मािनसहरू एमोरीहरूका राजा सीहोन कहाँ पठाए। ती मािनसहरूले राजालाई भन,े

22 “हामीहरूलाई तपाईंहरूको दशे भएर जान िदनहुोस।् हामी तपाईंको दाखबारीहरू तथा खतेमा प े छैनौ, तपाईंको पोखटीबाट पानी
िपउने छैनौं। जब सम्म हामी तपाईंको दशेको िसमानामा पगु्दनैौं हामी मलू बाटोमा रहने छौं।”
23 तर सीहोनले इ ाएललाई ितनको राज्यको िसमाना िभ बाट िहड्न ु िदएनन ्अिन आफ्ना मािनसहरूलाई भलेा पारेर इ ाएललाई मरूभिूममा

आ मण गनर् आए। ितनी यहससम्म आए अिन इ ाएलीहरूिसत लडाँई गरे।
24 तर इ ाएलीहरूले ितनलाई तरवारको टुप्पोले घोचरे मारे अिन ितनको भिूम अन न नदीदे ख यब्बोक नदी सम्म कब्जा गरे। ितनीहरूले

अम्मोनीहरूको िसमानासम्म मा लएर रोिकए कारण अम्मोनीहरूले आफ्नो िसमाना ब लयो गरी सरुक्षा गरेका िथए। 25 यसकारण इ ाएलले
एमोरीहरूको सबै शहरहरू कब्जामा लएर त्यहीं ब शरुू गरे। ितनीहरूले हशेबोन र त्यसको व रप रको साना साना शहरहरू पिन आफ्नो
अधीनमा लए। 26 हशेबोन त्यो शहर हो जहाँ अम्मोरीहरूका राजा सीहोन बस्थ।े सीहोनले मोओबका राजािसत य ु गरी ितनको भिूम अन न
नदीसम्म कब्जामा लएका िथए। 27 यसकैारण गाइनहेरूले यो गीत गाँउछन।्

“ितमीहरू हशेबोन शहरमा आऊ, यो पनुर्स्थािपत होस।्
सीहोन शहर फे र बिनयोस।्

28 िकनभने हशेबोन शहरबाट आगो शरुू भयो
र एउटा ज्वाला सीहोन शहरबाट शरुू भयो।

यसले अर र मोआबलाई ध्वशं पाय ।
यसले अन न मािथका उच्च पवर्तहरू जलायो।

29 ए मोआब! तलँाई िधक्कार छ।
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ए कमोशका जाहरू हो ितमीहरू न भयौ।
यसले आफ्नो छोराहरूलाई भगौटे बनाए,

छोरीहरूलाई कैद गराए र एमोरीहरूका राजा सीहोनलाई िदएको छ।
30 तर हामीले ती एमोरीहरूलाई िजतकेा छौं।

हशेबोन दे ख दीबोनसम्म,ै ध्वशं भयो, र हामीले मदेबेाको नजीक नोपा सम्म, ितनीहरूको शहरहरू न पारेका छौं।”
31 यसकारण इ ाएलीहरूले एमोरीहरूको भिूम दखल गरे।
32 मोशाले याजरेको शहरमा खिूपयाहरू पठाए। मोशाले यसो गरे पिछ इ ाएलीहरूले त्यसका व रप रका शहरहरू अधीनमा ल्याए अिन

एमोरीहरूलाई लखटेे।
33 त्यसपिछ इ ाएलीहरू बाशानितर जाने बाटो लाग।े बाशानका राजा ओग आफ्नो सनेाहरू लएर इ ाएलीहरूलाई भटेन अिघ बढे अिन

ए ईमा ितनीहरूिसत य ु गरे।
34 तर परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “त्यो राजािसत नडराऊ, म ितमीलाई िजताउनछुे। हशेबोनमा ब े एमोरीहरूका राजा सीहोनलाई जनु
वहार गरेका िथयौ ओगिसत पिन त्यही गर। उसको सबै सनेाहरू र भिूम अधीनमा पार।”
35 यसथर् इ ाएलीहरूले राजा ओग र उसको सनेाहरूलाई परास्त पारे अिन ितनीहरूले उसको छोराहरू, सनेाहरू तथा उसलाई पिन मारेर

उसको भिूम अधीनमा लए।

22
िबलाम र मोआबका राजा

1 त्यसपिछ इ ाएलीहरूले मोआबको यदर्न मदैानहरूमा या ा गरे। यरीहो पारी प यदर्न नदी निजकै ितनीहरूले पाल हाल।े
2 एमोरीहरूलाई इ ाएलीहरूले गरेको वहार िसप्पोरको छोरो बालाकले दखे।े 3 इ ाएलीहरू धरैे सखं्यामा भएकोले मोआब डराएका िथए।
4 मोआबले िम ानीका बढूा- ाधानहरूिसत कुरा गरे, “ह रयो मदैानमा गोरूले घाँस खाएर न पारे झैं यी धरैे सखं्यामा आएका मािनसहरूले

हा ा व रप र भएको त्यके चीज न पानछन।्”
िसप्पोरको छोरो बालाक त्यस समय मोआबका राजा िथए। 5 बालाकले बओरको छोरा िबलामलाई िनमन् ण गनर् दतूहरू पठाए जो य ु े टस ्

निदको नजीकै पातोरमा िथए। ितनीहरूले भने िम बाट एउटा जाित आएका छन ्अिन ितनीहरूको छाउनीहरूले सम्पणूर् भिूम ढाकेको छ।

“अिहले ितनीहरूले मरेो िवपरीतमा छाउनी बसाएका छन।् 6 यसकारण अब आएर मरेो पक्षमा ितनीहरूलाई सराप्न ु होस,् कारण ितनीहरू
म भन्दा ब लया छन।् यिद तपाईंले त्यसो गन ुर् भए शायद म ितनीहरूलाई परास्त पानर् सक्छु िकनभन,े मलाई थाहा छ, जसलाई तपाईं आशीवार्द
िदन ु हुन्छ, उसलाई आशीवार्द लाग्छ, र जसलाई तपाईंले सराप्न ु हुन्छ उसलाई ाप लाग्छ।”
7 मोआब र िम ानका बढूा-पाकाहरू िबलामसगं कुरा गनर् भनी बाटो लाग।े ितनीहरूले भिवष्यवाणीको िन म्त आफूिसत केही पसैा पिन लएर

गए।
8 ितनीहरू िबलामकहाँ आएर बालाकले भनकेो कुरा सनुाए। त्यसपिछ िबलामले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू आज राती यहीं बस अिन म

ितमीहरूलाई परम भलुे मलाई जे भन्नहुुन्छ सो बताउछुँ।” यसथर् मोआबले पठाएका मािनसहरू िबलामिसत बस।े
9 सपनामा परमे रले िबलामलाई दशर्न िदन ु भयो र भन्नभुयो, “ितमीिसत भएका यी मािनसहरू को हुन?्”
10 िबलामले परमे रलाई उ र िदए, “मोआबका राजा िसप्पोरका छोरा बालाकले मकहाँ दतूहरू पठाएका छन।् 11 उनको सन्दशे िथयो:

हने ुर्होस ् यो जाित िम दशेबाट भएको छ र ितनीहरूको छाउनीले दशेलाई ढाकी रहकेोछ। अब आउनु होस ् र मरेो पक्षमा ितनीहरूलाई सराप्न ु
होस। यिद तपाईंले त्यसो गा रिदन ु भयो भने सायद म ितनीहरूलाई लडँाईमा िजतरे धपाउन सक्छु।”

12 परमे रले िबलामलाई भन्नभुयो, “ितमी ितनीहरूिसत नजाऊ, अिन मािनसहरूलाई नसराप िकनभने ितनीहरू म ारा अिशिषत छन।्”
13 त्यसकारण िबहानै उठेर बालाक ारा पठाएका बढुा-पाकाहरूलाई िबलामले भन,े “तपाईंहरूको दशेमा फकर जानहुोस ्परम भलुे मलाई

ितमीहरूिसत जान ु अनमुित िदन ु भएन।”
14 यसथर् मोआबका बढूा-पाकाहरू उठेर बालाककहाँ गएर भन,े “िबलामले हामीिसत आउनु अस्वीकार गरे।”
15 एक पल्ट फे र बालाकले िबलामकहाँ मािनसहरू पठाए। दो ो चोटीका बढुा-पाकाहरू पिहलकेो भन्दा धरैे ठूला र सम्मािनत िथए।

16 ितनीहरू गएर िबलामलाई भन,े “िसप्पोरको छोरो बालाकको भनाई यस्तो छ: दयागरी तपाईं म भए कहाँ आउन तपाईंले आफैं लाई नरोक्न ु
होस।् 17 िकनभने म तपाईंलाई बडो इज्जत साथ सम्मान चढाउनछुे साथै तपाईंले जे भन्नहुुन्छ म मान्नछुे। दया गरी आउनहुोस ् र मरेो पक्षमा
ितनीहरूलाई सराप्न ु होस।्”

18 तब िबलामले बालाकका मािनसहरूलाई जवाफ िदए, “यिद बालाकले मलाई सनु र चाँदीले भ रएको महल िदए पिन म मरेो परम भु
परमे रको आज्ञाचाहे ठूलो वा सानो होस ्न गिदर्न।ँ 19 यसकारण अरूहरू झैं ितमीहरू पिन आज राती यिह बस।् अिन म हछुेर् परम भलुे मलाई
केही कुरा भन्न ु हुन्छ िक।”
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20 त्यो राती िबलामलाई सपनामा आएर परमे रले भन्नभुयो, “जब यी मािनसहरू ितमीलाई उनीहरूिसत लजैान आएका छन,् ितमी उठेर
ितनीहरूिसत जाऊ, तर म जे भन्छु त्यो मा ितमीले गन ुर्पछर्।”

िबलाम र ितनका गधा
21 यसकारण िबलामले िबहानै उठेर जीन लगाम कस।े त्यसपिछ ितनी ती मोआबबाट आएका बढूा- धानहरू सगं गए। 22 िबलाम गएको

दखेी परमे र रसाउन ु भयो र उसलाई रोक्न परम भकुा स्वगर्दतू बाटोमा उिभए। िबलाम गधामा चढकेा िथए अिन ितनका दईुजना सवेकहरू
पिन ितनीिसत िथए।

23 जब गधाले परम भकुो स्वगर्दतूलाई हातमा तरवार लएर बाटोमा उिभरहकेो दखे्यो त्यसले बाटो छाडरे खतेितर गयो। यसथर् िबलामले
त्यस गधालाई बाटोमा फकार्ई ल्याउन िहकार्यो।

24 त्यसपिछ परम भकुा स्वगर्दतू दवुै प ढुङ्गाको पखार्ल भएको दइुवटा दाखको खते बीच साँघरुो बाटोमा उिभए, 25जब गधाले परम भकुो
स्वगर्दतूलाई दखे्यो त्यो िभ मा टाँिसयो अिन िबलामको खु ा पिन चपे्टाइिदयो। यसथर् िबलामले फे र त्यसलाई िहकार्ए।

26 त्यसपिछ परम भकुो स्वगर्दतू अिघ बढरे एउटा एकदमै साघ ुरँो गल्ली जहाँ पसरे दािहन-ेदे े फकर् न नसिकने ठाँउमा उिभए। 27 परम भकुो
स्वगर्दतूलाई दखेरे गधा थचक्क बस्यो। िबलाम रसले चरु भएर त्यसलाई आफ्नो लौरोले बसे्सरी िहकार्ए।

28 त्यसपिछ परम भलुे गधालाई मखु खोल्ने अनमुित िदनभुयो र त्यसले िबलामलाई भन्यो, “मलैे तपाईंलाई के गरें तािक तपाईंले मलाई
यस कारले तीन चो ट िहकार्उन ु भयो?”

29 तब िबलामले गधालाई भन,े “तैंले मलाई मखूर् बनाइस।् यिद मरेो हातमा तरवार हुदँो हो त म तपाईं अिहले मान िथएँ।”
30 गधाले िबलामलाई उ र िदयो, “के म तपाईंले आफ्नो जीवन भ र आज सम्म चढकेो गधा होइन?् के मलैे यस्तो अिघ किहले गरेको

िथएँ?”
िबलामले भन,े “होइन।्”
31 त्यसपिछ परम भलुे िबलामको आखँा खोली िदनभुयो अिन ितनले परम भकुो स्वगर्दतूलाई नाङ्गो तरवार लएर बाटोमा उिभरहकेो दखे।े

तब ितनले आफ्नो िशर िनहुयार्ए।
32 तब परम भकुो स्वगर्दतूले िबलामलाई भन,े “िकन ितमीले गधालाई तीन पल्ट िहकार्यौ हरे, म ितमीलाई रोक्नको िन म्त बािहर आए

िकनभने ित ो या ा मरेो आज्ञाको िवरू मा छ। 33 जब गधाले मलाई दखे्यो, त्यो तीन पल्ट मबाट तकर् न खोज्यो। यिद यो मबाट नतकको भए
यो िन य िथयो िक म ितमीलाई मान िथएँ, तर गधालाई िजउँदै छािड िदने िथएँ।”

34 तब िबलामले परम भकुा स्वगर्दतूलाई भन,े “मलैे पाप गरें कारण मलैे जािनन िक तपाईं मलाई रोक्नको िन म्त बाटोमा उिभरहन ु भएको
िथयो। तर यिद मरेो या ालाई केही नरा ो ठान्न ु हुन्छ भने म घर फकर् न्छु।”

35 तब परम भकुो स्वगर्दतूले िबलामलाई भन,े “ितमी यी मािनसहरूिसत जाऊ, तर म जे भन्छु ितमी त्यो मा बोल। यसकारण िबलाम
मोआबबाट आएका बढूा- धानहरूसगं गए।”

36 जब बालाकले िबलाम आउँदछै भनकेो सनु,े ऊ मोआबी दशेको शहरको उ री िसमाना अन न नदीको निजक उसलाई भटे्न गए।
37 बालाकले िबलामलाई भन,े “तपाईं मरेोमा आउनहुोस ्भनी िनम्तो िदन मलैे मािनसहरू पठाएँ? तपाईं िकन म भएकहाँ आउन ु भएन? के म
तपाईंलाई सम्मान गनर् योग्यको छैन?”

38 त्यसपिछ िबलामले बालाकलाई भन,े “हरे। म ित ोमा अिहले आएकोछु। म ितमीलाई अिहले नै केही कुरा भन्न सक्छु? म त्यही कुरा
मा भन्ने छु जो परम भु परमे रले मलाई भन्न लगाउन ु हुन्छ।”

39 त्यसपिछ िबलाम बालाकिसत गए। अिन ितनीहरू िकयर्त-हुसोतमा आए। 40 बालाकले गोरूहरू र भडेाहरू ब ल चढाए अिन िबलाम र
मोआबबाट आएका बढूा- ाधानहरूलाई िनमन् णा गरे र खान िदए जो ऊिसत आएका िथए।

41 भो लपल्ट िबहानै बालाकले िबलामलाई बमोत- बालमा लएर गए। त्यहाँबाट ितनले इ ाएली मािनसहरूको केही भाग दखे।े

23
िबलामको थम अगमवाणी

1 िबलामले भन,े “यहाँ सातवटा वदेी बनाऊ। अिन सातवटा साँढे र सातवटा भडेा मरेो िन म्त तयार पार।” 2 बालाकले िबलामको इच्छा परुा
ग रिदयो। ती दइुजनाले एक-एकवटा साँढे र भडेा त्यके विेदमा ब ल चढाए।

3 त्यसपिछ िबलामले बालाकलाई भन,े “ित ो होमब लको पिछ ल्तर ितमी उिभन ु अिन म कही जान्छु। शायद परम भलुे मलाई भटे्न ु हुन्छ
होला। उहाँले मलाई जे दखेाउन ु हुन्छ म ितमीलाई भन्नछुे।” यसथर् ितनी एउटा पवर्तको िशखरमा गए।

4 परमे र िबलामलाई भटे्न आउनभुयो अिन उनले परमे रलाई भन,े “मलैे सातवटा वदेी बनाएकोछु र एउटा साँढे र एउटा भडेा ब लको
िन म्त त्यके वदेीमा चढाइएको छ।”

5 तब परम भलुे िबलामलाई उसले के भन्न ु पन बताउन ु भयो, “बालाककहाँ फकर् र उसलाई यो भन।”
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6 यसथर् िबलाम बालाककहाँ फक। त्यहाँ बलाक आफूले चढाएको ब लको निजकै अन्य मोआबका मखु्य हरूिसत उिभरहकेा िथए।
7 तब िबलामले यी कुराहरू भनःे

“बालाक, मोआबका राजाले
मलाई यहाँबाट अरामको पवू र पवर्तहरूमा लग।े

बालाकले मलाई भन,े
‘आऊ मरेो िन म्त याकूबलाई शराप।
आऊ इ ाएलका मािनसहरूको िवरोधमा बोल।’

8 कसरी म केही कुरालाई सराप्न,ु
जसलाई परमे रले सरापकेो छैन,

कसरी म कसकैो िवरू मा बोल्न,ु
जसलाई परम भलुे िवरोध गन ुर् भएको छैन।्

9 म पवर्तबाट ती मािनसहरूलाई दखे्छु,
म ितनीहरूितर अग्लो पवर्तबाट हछुेर्,

ितनीहरूले एकान्तमा बस्छन,्
ितनीहरू आफैं लाई जाितहरू मध्यकेो एक जाित भनी सोच्दनैन।्

10 याकूबका मािनसहरूलाई कसले गन्न सक्छन?्
ितनीहरूको सखं्या धलूोको कण जि कै असखं्य छ।

ितनीहरूका चार भागको एक भाग पिन कसलैे गन्न स ै न।
मरेो आत्माले असल मतृ्य ु पाओस,्

मरेो जीवन ितनीहरूको झैं खशुीयालीमा अन्त होस।्”

11 त्यसपिछ बालाकले िबलामलाई भन,े “तपाईंले मलाई के गन ुर् भयो? मलैे तपाईंलाई मरेा श हुरूलाई सराप्न ल्याए तर तपाईंले ितनीहरूलाई
आशीवार्द िदनभुयो।”

12 िबलामले उ र िदए, “म परम भलुे भन्न ु भएको वचन मा बोल्न ु होिशयार रहन ु पछर्।”
13 त्यसपिछ बालाकले उसलाई भन,े “तपाईं मसगं यता अक ठाँउमा आउन,ु जहाँबाट ती मािनसहरूलाई अझ वशेी सखं्यामा दे सक्न ु

हुन्छ। तपाईंले ितनीहरू सबलैाई दे सक्नहुुन्न खाली एक भाग मा दे सक्नहुुन्छ। त्यहाँबाट तपाईंले मरेो पक्षमा सराप्न ु होस।्” 14 तब
बालाकले िबलामलाई िपसगा पवर्तको चोटीमा भएको सोफीमको खतेमा लगे अिन त्यहाँ बालाकले सातवटा वदेी बनाई एउटा साँढे र एउटा भडेा
त्यके वदेीमा ब ल िदए।
15 तब िबलामले बालाकलाई भन,े “यो वदेी निजक ितमी बस। म परमे रलाई भटे्न त्यस ठाँउमा जान्छु।”
16 यसथर् िबलामलाई परम भलुे भटे्न ु भयो अिन िबलामले के भन्न ु पन बताई िदनभुयो। परम भलुे भन्नभुयो, बालाककहाँ जाऊ अिन यसो

भन। 17 यसकारण िबलाम बालाकभए कहाँ गए। बालाक होमब ल को छेऊमा उिभरहकेो िथयो उसले अन्य मोआबका बढूा- धानहरूिसत ब ल
चढाए बालाकले सोध,े “परम भलुे के भन्नभुयो?”

िबलामको दो ो अगमवाणी
18 िबलामले आगमवाणी िदएः

“उठ बालाक अिन म जे भन्छु सनु;
िसप्पोरका छोरो, बालाक मरेो कुरा सनु,

19 परमे र मािनस हुनहुुन्न,
यसथर् उहाँ मन ुर्हुन्न,

परमे र मानव हुनहुुन्न,
यसथर् उहाँको िनणर्य प रव र्न हुदँनै।

यिद परम भलुे भन्नहुुन्छ-केही गछुर्,
तब उहाँले गन ुर्हुन्छ।

यिद परम भलुे ितज्ञा गन ुर् भए,
ितज्ञाको कुरो पणू र् गन ुर्हुन्छ।

20 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ती मािनसहरूलाई आशीवार्द दऊे,
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परम भलुे ितनीहरूलाई आशीवार्द िदन ु भएकोछ, यसथर् म त्यो बद्लाउन स न।ँ
21 परमे रले याकूबका मािनसहरूमा कुनै टुी पाउन ु भएन,

इ ाएलका मािनसहरूमा परमे रले पाप दे ु भएन।
परम भु ितनीहरूका परमे र हुनहुुन्छ,

अिन उहाँ ितनीहरूको साथ हुनहुुन्छ।
ती महान ्राजा ितनीहरूिसत हुनहुुन्छ!
22 परमे रले ती मािनसहरूलाई िम बाट बािहर ल्याउन ु भयो,

ितनीहरू जगंली साँढे झै ब लया छन।्
23 याकूबका मािनसहरूलाई परास्त गन अक कुनै श छैन।

कुनै यस्तो उपाए छैन िक इ ाएलका मािनसहरूलाई रोक्न सकोस।्
याकूब र इ ाएली मािनसहरूको िवषयमा, मािनसहरू भन्दछन,्

‘परमे रको महान सिृ लाई हरे!’
24 ती मािनसहरू िसहं झैं ब लया छन ्िसहं झैं लड्छन।्

अिन आफ्नो श लुाई परास्त नपारे सम्म त्यो िसहं िव ाम गदन।
अिन त्यो िसहंले िव ाम नै लदंनै

जब सम्म आफ्नो श ु ती मािनसहरूको रगत िपउँदनै।”

25 बालाकले िबलामलाई भन,े “आज दे ख, ितमी मािनसहरूलाई आिशष अथवा सराप िदन ु हुदनै।्”
26 िबलामले उ र िदए, “मलैे ितमीलाई अिघ नै भने िक परम भलुे जे भन्न लगाउन ु हुन्छ म त्यो मा भन्छु।”
27 तब बालाकले िबलामलाई भन,े “अब मसगं आउनु होस ्अक ठाँउमा। हुन सक्छ परमे र खशुी भएर ती मािनसहरूलाई सराप्न अनमुित

िदनहुुन्छ।” 28 यसथर् िबलामलाई बालाकले पोर पवर्तको चचुरुामा लग।े यहाँबाट मरूभिूम दे खन्थ्यो।
29 िबलामले भन,े “सातवटा वदेी बनाऊ। त्यसपिछ वदेीमा ब लको िन म्त सातवटा साँढे र सातवटा भडेाहरू तयार पार।” 30 बालाकले

ठीक पारे अिन वदेीहरूमा ती साँढे र भडेाहरू ब ल चढाए।

24
िबलामलाई ते ो अगमवाणी

1जब िबलामले चाल पाए िक परम भु इ ाएलीहरूलाई आशीवार्द िदनमा खशुी हुनहुुन्छ, ितनले आफ्नो जाद ु टुनाहरू योग गरेनन, तर ितनी
मरूभिूम ितर फकर हरेे। 2 जब िबलामले मरूभिूम ितर हरेे ितनले इ ाएली मािनसहरूलाई आफ्नो-आफ्नो कुल ग र छाउनीहरूमा बसकेो दखे।े
त्यसपिछ परमे रको आत्मा ितनीिभ आयो। 3 अिन िबलामले यो अगमवाणी िदएः

“यो समाचार बओरका छोरो िबलामबाट हो।
म ती चीजहरूको िवषयमा भन्दछुै जो म स्प दखे्छु।
4 म यो वाणी परमे रबाट सनु्छु।

परमे र सवर्श मानले जे दखेाउन ु भयो मलैे त्यो दखेें।
म जो स्प दखे्छु त्यो िवन भई भन्छु।

5 “हे याकूबका मािनसहरू हो ितमीहरूका पालहरू कित सनु्दर छन।्
हे इ ाएलका बािसन्दाहरू हो! ितमीहरूका छाउनीहरू कित रा ा छन।्

6 ितमीहरूको पालहरू
नदी िकनारका बगैंचाहरू जस्तै

एकै पं ीमा रोिपएका ताड़का रूखहरू फै लए जस्त,ै
परम भलुे रोप्न ु भएको िघउकुमारी जस्त,ै

पानी नरेको दवेदारहरू जस्तै
फै लएका छन।्

7 ितनीहरूका बाल्टीहरू पानीले भ रएर पो खनछेन,्
अिन ितनीहरूका बीउहरूले शस्त पानी पाउने छन।्

ितनीहरूका राजा अगाग भन्दा ठूलो हुनछे,
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अिन ितनीहरूको राज्य बढ्नछे।

8 “परमे रले ितनीहरूलाई िम दशेबाट ल्याउन ु भयो,
ितनीहरूको िन म्त जङं्गली साँढकेो सींङ जस्तै श शाली हुनहुुन्छ।

ती इ ाएलीहरूले आफ्नो श हुरूलाई िनल्नछेन,्
र ितनीहरूको ह ी फुटाएर चरू पनछन।्अिन ितनीहरूलाई आफ्नो बाणहरूले छेड्नछे।

9 िव ाममा ितनीहरू
िसहं झैं स ु छेन ्

अिन िसहं झैं छन,्
ितनीहरूलाई कसले िबउँझाउन?े

ितनीहरूलाई आशीवार्द िदने
आशीिषत हुन्छन,्

अिन ितनीहरूलाई
सराप्ने ािपत हुन्छन।्”

10 िबलामिसत बालाक रसाएर हात प क्डएर, ितनले िबलामलाई भन,े “मलैे ितमीलाई मरेा श हुरूलाई सराप्न बोलाएको िथएँ तर ितमीले
ितनीहरूलाई तीन पल्ट आशीवार्द िदयौ। 11 अब ितमी झ ै आफ्नो घरमा जाऊ। मलैे भनकेो िथएं िक म ितमीलाई ठूलो सम्मान िदनछुे, तर
परम भलुे ितमीलाई सम्मान पाउनबुाट ब ञ्चत गराउन ु भयो।”

12 िबलामले बालाकलाई भन्यो, “के मलैे ित ा दतूहरूलाई भनकेो िथईन।ँ 13 ‘यिद बालाकले सनु र चाँदीले प रपणूर् महल िदए पिन म
परम भकुो आज्ञा िवरू केही गिदर्न?ँ म त्यही गछुर् जो परम भलुे भन्नहुुन्छ।’ 14 अब म आफ्नो घरमा फकर जान्छु। तर म ितमीलाई चतेावनी
िदन्छु िक यी इ ाएलका मािनसहरूले ितमी र ित ा मािनसहरूलाई भिवष्यमा के गनछन,् सनु।”

िबलामको अ न्तम अगमवाणी
15 तब िबलामले यी कुराहरू भनःे

“यो बओरको छोरो िबलाम
जसले आफ्नो आखाँले सफासगं दे सक्छ,
16 कसले परमे रको वचन सनु्न सक्छ,

अिन कसले सवर्उच्च परमे रबाट ज्ञान ा गनर् सक्छ?
सवर्श मान परमे रले यो कुराहरू दखेाउन ु भयो त्यो मलैे दखेें।
म न ता पवूर्क तपाईंलाई भन्छु के म स्वच्छ दखे्दछुै।

17 “म परम भलुाई दे सक्छु, तर अिहले होइन,
म उहाँलाई दे सक्छु, तर नजीकबाट होइन।

एउटा राजा तारा जस्तै याकूबको वशंबाट आउनछे,
इ ाएलका मािनसहरूबाट एक जना शासक जन्मनछे।

मोआबी मािनसहरूको त्यस शासकले टाउको िकच्चयाउनहुुनछे
अिन शतेको वशंनै ध्वशं पान ुर् हुनछे।

18 इ ाएलको श ु सईेरको भिूम इ ाएलको दखलमा हुनछे,
एदोमको भिूम पिन ितनीहरूकै दखलमा रहनछे
जब इ ाएलले बहादरुी दखेाउनछे।

19 “याकूबको वशंबाट शासक आउनछे,
र त्यस शहरमा बाँचकेाहरूलाई ध्वशं पानछ।”

20 िबलामले अमालकेी मािनसहरूलाई हरेेर अगमवाणी िदएः

“रा हरूमा अमालके सबै भन्दा श शाली हो।
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तर ध्वशं हुनछे अमालके पिन।”
21 तब िबलामले कनानी मािनसहरूलाई हरेेर अगमवाणी बोलःे

“च ानमा बिनएको ग ुडँ जस्तै
ितमीहरू सरुिक्षत छौ।

22 तर केनीहरू पिन ध्वशं पा रनछेन ्
जब अश्शरूले ितमीहरूलाई कैदी बनाउनँछे।”

23 िबलामले तब फे र अगमवाणी बोलःे

“हाय! को जीिवत रहन सक्छ जब परमे रले यस्तो गन ुर् हुन्छ?
24 जहाजहरू िक ीमको िकनारबाट आउनछेन ्
र ितनीहरूले अश्शरू र एबरलाई परास्त पानछन।्

तर ितनीहरू पिन ध्वशं गराइनछेन।्”

25 त्यसपिछ िबलाम उठेर घर फक अिन बालाक पिन आफ्नो बाटो लाग।े

25
पोरमा इ ाएलीहरू

1 िश ीममा जब इ ाएलीहरू बस्दै िथए, त्यित बलेा इ ाएली परुूषहरूले मोआबी ीहरूिसत शारी रक सम्बन्ध रा थाल।े 2 मोआबी
ीहरूले ितनीहरूलाई आफ्नो पजूा आजामा भाग लन बोलाए। यसथर् ितनीहरूले आफ्नो दवेताहरूलाई चढाएको ब लहरू इ ाएली मािनसहरूले

खाए अिन ती दवे-दवेताहरू पजू्न थाल।े 3 यसरी इ ाएलीहरूले पोरको बाल-दवेता पजू्न थाल।े यसकारण परम भु ितनीहरूिसत ोिधत हुन ु
भयो।

4 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “यो मािनसहरूका सबै नायकहरूलाई बोलाऊ र ितनीहरूलाई परम भु अिघ लगरे समान्य जनसाधरणको
सामनु्ने झणु्डाई दऊे। त्यस पिछ परम भु इ ाएलका मािनसहरूिसत रसाउन ु हुनछैेन।”

5 मोशाले इ ाएलका न्यायक ार्लाई भन,े “ितमीहरू त्यकेले आफ्नो प रवार समहूमा त्यस्ता हरू खोज्न ु पछर् जसले मािनसहरूलाई
पोरको बाललाई झटूा दवेतालाई पजू्न ोत्साहन िदए। तब ितमीहरूले त्यस्ता मािनसहरूलाई मान ुर्पछर्।”

6जित बलेा मोशा अिन इ ाएली समहू भटे हुने पालको वशे ारमा भलेा भएका िथए त्यित बलेा एक इ ाएली परुूषले एउटी िम ानी ीलाई
उसको पालमा ल्यायो। त्यो मोशा तथा अन्य सबै इ ाएली मािनसहरूले दे खरहकेा िथए। ितनीहरू रून थाल।े 7 हारूनको नाित एलाजारका
छोरो पीनहासले त्यसरी एउटी ीलाई पालिभ लगकेो दखे्यो। यसथर् पीनहासले सभा त्यागरे आफ्नो भाला बोकेर। 8 त्यस इ ाएली लाई
प ाउँदै पालिभ गयो। त्यसपिछ पालिभ ै त्यस ी र इ ाएली परुूषको शरीरमा भाला रोपी मारी िदयो। त्यस बखतमा त्यहाँ इ ाएलीहरू
महामारीको कोपमा िथए अिन जब पीनहसले ती दइुजनालाई माय त्यो महामारी थािमयो। 9 त्यस महामारीको कोपमा 24,000 मािनसहरू
मरे।

10 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 11 “एलाजारको छोरो पजूाहारी हारूनको नाित पीनहासले इ ाएलका मािनसहरूलाई मरेो ोधबाट
बचायो। उसले यो काम गय िकनभने ऊ मरेो सम्मानको रक्षा गनर् उत्सकु िथयो। यसकारण ोिधत हुदँा इ ाएलका मािनसहरूलाई मारे।
12 यसकारण पीनहासलाई भिनदऊे, म ऊिसत शा न्तको करार रा छुे। 13 शा न्तको सम्झौता यो होः ऊ अिन उसका आउने भािव सन्तान सदा
सवर्दाको िन म्त पजूाहारीहरू भई रहनछेन।् िकनभने ऊ मरेो सम्मानको रक्षा गनर् उत्सकु िथयो र उसले इ ाएली मािनसहरूलाई ाय त गरायो।”

14 जो िम ानी ीिसत मय । त्यो िथयो िशमोन कुल प रवारको मखु सालकूो छोरो िज ी। 15 त्यो मन ीको नाम सरूकी छोरी
कोजबी िथई। सरू िम ानी वशं घरानाको म ु खया िथयो।

16 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 17 “िम ानी मािनसहरूिसत श ु भई ितनीहरूलाई परास्त गर। 18 िकनभने छल गरेर झटूा दवेता पजू्न
लगाई, िम ानका म ु खयाकी छोरी कोजबी जो पोर घटनाको कारणले इ ाएलीहरूमा महामारीले सताएको वखतमा मा रएकी िथई, यसकारण
ितमीहरू ितनीहरूको श ु बन।े”

26
मािनसहरूको गन्ती

1 त्यो डरलाग्दो महामारी पिछ परम भलुे मोशा र पजूाहारी हारूनको छोरो एलाजारलाई भन्नभुयो, 2“सम्पणूर् इ ाएली मािनसहरूको समदुायमा
जो बीस वषर् अथवा वशेी उमरेका छन।् ितनीहरूलाई गन र ितनीहरूलाई लडाँईमा जान उपय ु हुने प रवार अनसुार सचूी बनाऊ।”
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3 यसकारण मोशा र पजूाहारी एलाजारले ितनीहरूिसत यरीहोको पारी यदर्न नदीको निजक मोआबको मदैानमा कुरा गरे। ितनीहरूले भन,े
4 “इ ाएलका सबै मािनसहरू जो बीस वषर् भन्दा मािथको छ सबकैो गन्ती गर, परम भलुे मोशा र इ ाएलीहरूलाई आज्ञा गन ुर् भए जस्तो जो
िम बाट बािहर आए।”
5 रूबने इ ाएलको जठेो छोरो हो। रूबनेका सन्तान यस कारले छन;्

हनोकबाट हनोकीहरूको कुलसमहू,
पल्लबूाट पल्लईूहरूको कुल समहू,
6 िह ोनबाट िह ोनीहरूको कुलसमहू,
कम बाट कम हरूको कुल समहू।

7 रूबनेहरूका कुलका कुलसमहू ियनीहरू नै िथए। मािनसहरूको जन सखं्या 43,730 िथयो।

8 पल्लकूा छोरो एलीआब िथए। 9 एलीआबका छोराहरू नमएूल, दातान र अबीराम िथए। यी ितनै दातान र अबीराम हुन ्जसलाई समदुायबाट
चनुे अिन ितनीहरू नै मोशा र हारूनको िवरोधमा गए। जब ितनीहरूले परम भकुो िवरोध गरे दातान र अबीराम कोरहको अनयुायीहरूको वीचमा
िथए। 10अिन पथृ्वी चर्िकएर मखु बायो अिन कोरह र ितनीहरूलाई िनल्यो। जब कोरहको अनयुायीहरू मरे अिन जब 250 जना मािनसहरूलाई
आगोले भस्म पाय मािनसहरूलाई चतेावनीको िन म्त एउटा द ृ ान्त भयो। 11 तर कोरहका छोराहरू मरेनन।्

12 कुलसमहू अनसुार िशमोनको सन्तानहरू यी नै हुन;्
नमएूलबाट नमएूलको कुलसमहू,
यामीनबाट यामीनीहरूको कुलसमहू,
याकीनबाट याकीनीको कुलसमहू,
13 जरेहबाट जरेहीहरूको कुलसमहू,
शाऊलबाट शाऊलहीहरूको कुलसमहू,

14 िशमोनहरूका कुलका कुलसमहूहरू यी नै िथए। ितनीहरूमा जम्मा 22,200 मािनसहरू िथए।
15 ितनीहरूको कुलसमहू अनसुार गादको कुलसमहू यस कारको िथयोः

सपोनबाट सपोनीहरूको कुलसमहू,
हाग्गबैाट हाग्गहैरूको कुलसमहू,
शनूीबाट शनूीहरूको कुलसमहू,
16 ओजनीबाट ओजनीहरूको कुलसमहू,
एरीबाट एरीहरूको कुलसमहू,
17 अरोदाबाट अरोदाहरूको कुलसमहू
अरेलीबाट अरेलीहरूको कुलसमहू भए।

18 गादाहरूको कुलका कुलसमहूहरू यस कारका िथए र ितनीहरूको जन सखं्या 40, 500 िथयो।
19-20 यहूदाका छोराहरू एर र ओनान िथए र ितनीहरू कनान दशेमा मरे। ितनीहरूको कुलसमहू अनसुार यहूदाको सन्तान यस कारको िथयोः

शलेहबाट शलेानीहरूको कुलसमहू,
परेेसबाट परेेसीहरूको कुलसमहू,
जरेहबाट जरेहातीहरूको कुलसमहू भए।

21 परेेसका सन्तानहरू यस कारका िथएः
हे ोनबाट हे ोनीहरूको कुलसमहू,
हमलूबाट हामलूीहरूको कुलसमहू।

22 यहूदाको कुलका कुलसमहूहरू यही हो र ितनीहरूको जम्मा जन-सखं्या 76,500 िथयो।
23 ितनीहरूको कुलसमहू अनसुार इस्साकारको सन्तान यस कारको िथयोः

तोलाबाट तोलाहीहरूको कुलसमहू,
पवु्वाबाट पवु्वाहीहरूको कुलसमहू।
24 याशबूबाट याशबूीहरूको कुलसमहू,
िह ोनबाट िह ोनीहरूको कुलसमहू।
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25 इस्साकारको कुलका कुलसमहूहरू यही हो र ितनीहरूको जनसखं्या 64,300 िथयो।
26 ितनीहरूको कुलसमहू अनसुार जबलूनूको सन्तान यस कारको िथयोः

सरेेदबाट सरेेदीहरूको कुलसमहू,
एलोनबाट एलोनीहरूको कुलसमहू,
यहललेबाट यहलेलेीको कुलसमहू भए।

27 जबलूनूको कुलका कुलसमहूहरू यही हो र ितनीहरूको जनसखं्या 60,500 िथयो।

28 यसूफुका मनश्शे र ए मै नाम गरेका दईु जना छोराहरू िथए। 29 मनश्शबेाट भएका सन्तानहरू ियनीहरू नै हुन ्
माकीरबाट माकीरी कुलसमहू, (माकीर िगलादका बाब ु िथए)
िगलादबाट िगलादीहरूको कुलसमहू,

30 िगलादबाट भएका सन्तानहरूः
ईएजरेबाट ईएजरेीहरूको कुलसमहू,
हलेकेबाट हलेकेीहरूको कुलसमहू,
31 अ ीएलबाट अ ीलीहरूको कुलसमहू,
शकेेमबाट शकेेमीहरूको कुलसमहू,
32 शमीदाबाट शमीदीहरूको कुलसमहू,
हपरेबाट हपेरेीहरूको कुलसमहू
33 सलोफाहद हपेरेका छोरो िथए। ियनीबाट कुनै छोरो जन्मने तर छोरीहरू मा ै जन्म।े शलोफाहदका छोरीहरू िथए महला, नोआ, होग्लाह,

िमल्का अिन ितसार्।
34 मनश्शकेो कुलको कुलसमहूहरू यस कारको छ। ितनीहरूको जन सखं्या 52,700 िथयो।

35 ए मैको कुलसमहू यस कार छः
शतूलेहबाट शतूलेहीहरूको कुलसमहू,
बकेेरबाट बकेेरीहरूको कुलसमहू,
तहनबाट तहनीहरूको कुलसमहू।
36 शतूलेहका कुलसमहू यस कारका िथएः
एरानबाट एरानीहरूको कुलसमहू।

37 ए मैको कुलका कुलसमहूहरू यस कार िथए अिन ितनीहरू को जन-सखं्या 32,500 िथयो। यसूफुको कुल कुलसमहूहरू ितनीहरू नै हुन।्
38 िबन्यामीनका कुलसमहूहरू ियनीहरू हुन;्

बलेाबाट बलेाही कुलसमहू,
अशबलेबाट अशबे लहरूको कुलसमहू,
अहीरामबाट अहीरामीहरूको कुलसमहू,
39 शपूामबाट शपामीहरूको कुलसमहू
हूपामबाट हुपामीहरूको कुलसमहू भए।
40 अदर् र नामन बलेाका छोराहरू हुन;्
अदर्बाट अद हरूको कुलसमहू,
नामानबाट नामानीहरूको कुलसमहू भए।

41 िबन्यामीनको कुलका कुलसमहूहरू ियनीहरू नै िथए। ितनीहरूको जन-सखं्या 45,600 िथयो।
42 दानका कुलसमहू ियनीहरू हुन;्

सहूामबाट शहूामीहरूको कुलसमहू
43 दानको कुलका कुलसमहूहरू ियनीहरू नै िथए अिन सबै सहूामीहरूको जन-सखं्या 64,400 िथयो।
44 आशरेको कुलसमहूहरू यस कार िथएः

ियम्नाहबाट ियम्नानीहरूको कुलसमहू,
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ियशवी बाट िय ीहरूको कुलसमहू,
बरेीयहबाट बरेीयाहरूको कुलसमहू,

45 बरेीयाहबाट यी प रवारहरू िथएः
हबेरेबाट हबेरेीहरूको कुलसमहू,
मल्कीएलबाट मल्कीएहरूको कुलसमहू।

46 (आशरेको सरेह नाम गरकी छोरी िथई)। 47 कुलसमहू अनसुार आशरेकुलका यही कुलसमहूहरू िथए र ितनीहरूको जन-सखं्या 53,400
िथयो।
48 कुलसमहू अनसुार न ालीबाट यी कुलसमहूहरू िथएः

यहसलेबाट यहसलेीहरूको कुलसमहू,
गनुीबाट गनुीहरूको कुलसमहू
49 यसेरेबाट यसेरेीहरूको कुलसमहू
िशल्लमेबाट िशल्लमेीहरूको कुलसमहू।

50 कुलसमहू अनसुार न ाली कुलका कुलसमहूहरू ियनीहरू नै िथए अिन ियनीहरूको जन-सखं्या 45,400 िथयो।
51 यसथर् इ ाएली मािनसहरूको जन-सखं्या 6,01,730 िथयो।

52 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 53 “यी मािनसहरू माझ भिूम िवतरण ग रन्छ र ितनीहरूलाई िदइन्छ। यसरी ती सबै गन्तीमा परेका
मािनसहरू त्यकेले शस्त भिूम पाउनछेन।् 54 ठूलो प रवारले धरैे र सानो प रवारले कम्ती गरी भिूम पाउनछेन।् ितनीहरूलाई िदइएको भिूम
गन्ती ग रएका मािनसहरू बराबर हुनछे। 55 तर कसले कुन इलाका पाउने हो त्यो िच ा ारा िनणर्य ग रनछे अिन आफ्ना पखुार्का कुल अनसुार
नाममा ितनीहरू आफ्नो इलाका िनधार् रत हुनछे। 56 त्यके कुल समहूको अशं िच ा ारा िनधार्रण ग रनछे।”

57 कुलसमहू अनसुार गन्ती ग रएका लवेी कुलका कुलसमहूहरू ियनीहरू नै हुन।्
गशे नबाट गशे नीहरूको कुलसमहू
कहातबाट कहातीहरूको कुलसमहू
मरारीबाट मरारीहरूको कुलसमहू भए।

58 लवेी कुलको कुलसमहूहरू यी नै हुन।्
लब्नीहरूको कुलसमहू,

हे ोनीहरूको कुलसमहू,
महलीहरूको कुलसमहू,
मशूीहरूको कुलसमहू,
कोरहीहरूको कुलसमहू।

कहात अ ामका िपता िथए। 59 अ ामकी प ीको नाम योकेबदे िथयो अिन ितनी लवेी कुलसमहूकी िथइन।् ितनी िम दशेमा लवेी कुलमा
जन्मकेी िथइन।् अिन योकेबले आ ामका िन म्त, हारून, मोशा र म रयमलाई जन्माईन।्

60 हारून नादाब, अबीहू, एलाजार अिन इतामारका िपता िथए। 61 तर नादाब र अबीहू परम भकुो अिघ अनमुित नभएको आगोमा ब ल
चढाएको कारणले मरे।

62 एक महीना र अिधक उमरेका परुूष गन्दा लवेीहरूको सखं्या 23,000 िथयो। ितनीहरू मािनसहरूिसत गिनएनन कारण ितनीहरूले
इ ाएलका मािनसहरूिसत भिूममा अशं पाएनन।्

63 यी मािनसहरूको गन्ती मोशा र पजूाहारी एलाजारले गरेका िथए। मोशा र एलाजार पजूाहारीले इ ाएली मािनसहरूको गन्ती यरीहोको
पारी यदर्न नदीको िकनार मोआबको मदैानमा गरेका िथए। 64 धरैे िदन अिघ िसनै मरूभिूममा मोशा र हारूनले जनु इ ाएली मािनसहरूको गन्ती
गरेका िथए ितनीहरू म रसके अिन ितनीहरूमा कोही पिन जीिवत िथएनन।् 65 िकन? िकनभने ितनीहरू मरूभिूममा मछर्न भनी परम भलुे भन्न ु
भएको िथयो। ितनीहरू मध्ये बाँचकेाहरू हुन ्यपनु्नकेो छोरो कालबे र ननूको छोरो यहोश।ू

27
सलेोफाकी छोरीहरू
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1 सलेोफादका पाँच जना छोरीहरू िथए, सलेोफा हपेरेको छोरा िथए, हपेरे िगलादका छोरा िथए, िगलाद माकीरका छोरा िथए, माकीर
मनश्शकेा छोरा िथए र मनश्शे यसूफुका छोरा िथए। ितनीहरूको नाम यस कारको िथयोः महला, नोआ होग्ला, िमल्का र ितसार्। 2 ितनीहरू भटे
हुने पालमा मोशा, पजूाहारी एलाजार, नायकहरू र सारा इ ाएली समदुायको सामनु्ने उिभएर भन,े

3 “हा ा िपता मरूभिूममा मन ुर्भयो। उहाँ कोरहका अनयुायीहरू जो परम भकुो िवरू मा गए, ितनीहरूिसत हुन ु हुदँनै िथयो। उहाँ प ु हीन
हुनहुुन्थ्यो र आफ्नै पापले मन ुर्भयो। 4 उहाँको छोरो िथएन भन्दमैा िकन उहाँको नाम आफ्नो वशंमा रहदँनै? हामीलाई पिन हा ो िपताको
दाज्य-ूभाईहरूको बराबरमा जमीन िदनहुोस।्”

5 यसथर् मोशाले यो मािमला परम भु अिघ राख।े 6 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 7 “सलेोफाकी छोरीहरूले गरेको िब न्त न्यायसगंत छ र
ितनीहरूले आफ्नो िपताको दाज्य-ूभाईहरूिसतै जमीनको अशं पाउन ु पछर्। यसथर् जनु जमीन ितमीले ितनीहरूको िपतालाई िदने िथयौ त्यो जमीन
ितनीहरूलाई दऊे।

8 “इ ाएलका मािनसहरूको िन म्त यो िनयम बनाएर राख, ‘यिद पु हीन मरे उसको सबै सम्पि उसकी छोरीहरूले पाउनछेन।्
9 उसकी छोरी पिन नभएको खण्ड त्यो सम्पि उसको आफ्नो दाज्य-ूभाईले पाउनछे। 10 फे र यिद उसको दाज्य-ूभाई नभएको खण्डमा उसको
काका-बडा-बाबलुे पाउनछे। 11 उसको काका-बडा-बाबहुरू पिन नभएको खण्डमा उसको सम्पि आफ्नो साख्खै आफन्तहरूले पाउनछेन।्
इ ाएलका मािनसहरूमा यो िनयम रहन्छ। यो आज्ञा परम भलुे मोशालाई िदन ु भएको हो।’ ”

यहोश ू नयाँ अगवुा
12 त्यस पिछ परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “यदर्न नदीको मरूभिूमको पहाडमा जाऊ। त्यहाँ ितमीले मलै े इ ाएलका मािनसहरूलाई िदन

लागकेो भिूम दे छेौ। 13 त्यो भिूम दखेे पिछ ित ो दाज्य ु हारून जस्तै ितमी पिन मनछौ। 14 िकनभन,े सीनकैो मरूभिूममा मािनसहरूले पानीको
िन म्त मसगं माग्दा ितमीले मरेो आज्ञा उलघनं गरेका िथयौ। ितनीहरूको सामनु्ने ितमीले मलाई सम्मान राखनेौ।” (यो घटना सीनै मरूभिूममा
कादशे निजकको मरीबाको पानीहरूमा भएको िथयो।)

15 मोशाले परम भलुाई भन्नभुयो, 16 “परम भु परमे र हुनहुुन्छ जसले मािनसहरूले के सोिचरहकेाछन ्चाल पाउन ु हुन्छ। हे परम भ,ु म
ाथर्ना गछुर् िक यी मािनसहरूको िन म्त एउटा मािनस अगवुा चिुनिदन ु होस।् 17 म ाथर्ना गछुर् िक तपाईंले एउटा मािनस अगवुा चिुनिदन ु होस ्

तािक उसले यी मािनसहरूलाई यस भिूम दे ख नयाँ भिूममा अगवुाई गरेर लानछे। त्यसो भए परम भकुा मािनसहरू गोठाला िबनाका भेंडाहरू
जस्ता हुनछैेनन।्”

18 त्यसकारण परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “यहोश ू ननूको छोरो यी मािनसहरूका नयाँ अगवुा हुनछेन।् ऊिसत आत्माको ज्ञान छ ित ो
हातहरू उसको िशर मािथ राखरे उसलाई अगवुा झैं िनय ु गर। 19 ितनलाई पजूाहारी एलाजार अिन सारा मािनसहरूको अिघ राख र अगवुा
बनाऊ।

20 “उसलाई अिधकार दऊे यसकारण इ ाएलका सम्पणूर् समदूायले उसलाई सनु्ने छ। 21 यिद यहोशलूे कुनै िवषयमा िनणर्य लन ु परे
ितनी पजूाहारी एलाजार कहाँ जानछेन ्अिन एलाजारले परम भकुो उ र जान्नको िन म्त ऊरीम योग गनछन।् त्यस पिछ यहोश ू र अन्य सबै
इ ाएलीहरू परम भकुो आज्ञा अनसुार चल्नछेन।् यिद उहाँ भन्नहुुन्छ, ‘ितमीहरू य ु मा जाऊ,’ तब य ु मा जानछेन ् र यिद ितमीहरू, ‘घरमा
जाऊ’ भिन भन्न ु हुन्छ भन,े तब ितनीहरू घर जानछेन।्”

22 परम भकुो आज्ञा अनसुार मोशाले गरे। उनले यहोशलूाई इ ाएलका सारा समदुाय तथा पजूाहारीको सम्मखु उभ्याए। 23 त्यसपिछ यहोश ू
मािथ मोशाले हात राखे अिन परम भलुे ितनलाई िदन ु भएको आज्ञा िदए।

28
दिैनक ब लहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई यो आज्ञा दऊे। मरेो ब लहरू ल्याउन ु िन य होऊ आगो ारा चढाइने मरेो
भोजन िमठो बासना आउने उपहार सही समयमा चढाऊ। 3अिन ितनीहरूलाई भन: त्यके िदन िनयिमत रूपमा एक बष दइुवटा िनष्खोट थमुाहरू
िनरन्तर होमब ल चढाउन ु पछर्। 4 एउटा थमुा िबहान र अक एउटा घाम अस्ताइ सकेपिछ तर अधँ्यारो हुन अिघ चढाउन ु पछर्। 5 अन्नब लको
िन म्त हीनको एक पावा भ ाक्षको तलेमा िमसाएको एपको दशौं भाग मिसनो पीठो पिन चढाउन ु पछर्।” 6 (परम भकुो िन म्त मीठो वा ा आउने
ब ल िनयिमत रूपले सीनै पवर्तमा िदन था लएको हो।) 7 “एउटा थमुािसत हीनको एक पावा गरेर अघर्ब ल पिन िदनपुछर्। त्यो पये उपहार चाँिह
पिव स्थानमा परम भलुाई चढाऊ। 8 त्यसपिछ गोधलूी बलेामा दो ो थमुािसत अन्न ब ल र अघर्ब ल परम भलुाई सन्त ु पानर् सगु न्धत वासाना
आउने उपहार झैं चढाऊ।

िव ाम का ब लहरू
9 “िव ामको िदनमा पिन एक वष िनष्खोट दइुवटा थमुा, एपको दश खण्डको दईु खण्ड तलेमा मछेुको मिसनो पीठो अघर्ब लिसत चढाऊ।

10 िनयिमत रूपमा चढाउने गरेको दिैनकब लिसत िव ामको िदनमा पिन होमब ल गर।”
मािसक बठैक
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11 “ त्यके महीनाको पिहलो िदन वथानबाट दइुवटा जवान गोरूहरू, एउटा भेंडा एक वषर् सातवटा थमुाहरू होमब लमा ितमीहरूले चढाउन ु
पछर्। ती सबै ब लमा चढाइएका पशहुरू एकदमै िनष्खोट हुन ु पछर्। 12 त्यके साँढिेसत तलेले मछेुको एपको दश खण्डको तीन खण्ड मिसनो
पीठो अिन त्यके भडेािसत तलेले मछेुको एपको दश खण्डको दईु खण्ड अन्नब लको िन म्त र 13 त्यके थमुािसत तलेमा मछेुको एपको दश
खण्डको एक खण्ड मिसनो पीठो अन्नब लको िन म्त चढाउन ु पछर्। 14 त्यके गोरूको िन म्त आधा हीन दाखरस, त्यके भडेाको िन म्त हीनको
तीन खण्डको एक खण्ड र त्यके थमुाको िन म्त हीनको चार खण्डको एक खण्ड अघर्ब ल स्वरूप दाखरस चढाउन ु पछर्। वषर्को त्यके
महीनाको हरेक औंसीमा चढाउन ु पन होमब ल यही हो। 15 होमब लको अघर्ब ल अित र ितमीहरूले पापब लको िन म्त एउटा बोका पिन
चढाउन ु पछर्।

िनस्तारका चाड
16 “पिहलो महीनाको चौधौं िदन परम भकुो िन म्त िनस्तार चाड मनाऊ। 17 त्यही महीनाको पन् ौं िदनमा अखिमरी रोटी सात िदन सम्म

खाने शरुू हुन्छ। 18 यो चाडको पिहलो िदन एउटा िवशषे सभा रा खयोस।् त्यसिदन ितमीहरूले केही काम गन ुर् हुदँनै। 19 त्यस समयमा ितमीहरूले
परम भकुो िन म्त होमब ल चढाउनछेौ, त्यस होमब लमा दइुवटा बहर एउटा भेंडा र सातवटा एक वष थमुाहरू हुनपुछर्। ितनीहरू सबै िनष्खोट
हुन ु पछर्। 20 ितनीहरूिसत त्यके साँढिेसत तलेमा मछेुको एपाको दश खण्डको तीन खण्ड, मिसनो पीठो, भडेािसत एपाको दश खण्डको
दईु खण्ड मिसनो पीठो, 21 र सातवटा थमुाहरूिसत त्यकेको एपाको दश खण्डको एक खण्ड गरी मिसनो पीठोको अन्नब ल चढउन ु पछर्।
22 ितनीहरूलाई ाय त गनर्का िन म्त पापब लको लागी एउटा बा ा ब ल चढाउन ु पछर्। 23 ितमीहरूले त्यकेिदन िबहान िदने ब लहरूको
अित र यी ब लहरू चढाउन ु पछर्।

24 “यस्तै कारले िमठो सगुन्धीत उपहार परम भलुाई सन्त ु तलु्याउन होमब ल र अन्नब ल चढाउन ु पछर्। ब लहरू मािनसहरूको िन म्त
भोजन हुनछे। यो ब ल त्यके िदन चढाइने होमब ल र अघर्ब लको अित र हो।

25 “सातौं िदन ितमीहरूले आफ्नो कुनै कायर् नगन ुर् र त्यसिदन एउटा िवशषे सभा रा ।ु

सातौ िदनका चाडहरू (पे न्तकोस)
26 “अगौटे फलहरूको िदनहरूमा, सातौ िदनका चाढहरूमा, ितमीहरूले परम भलुाई नयाँ अन्नको ब ल चढाउँनपुछर् त्यस िदन ितमीहरूले

एउटा पिव सभा बोलाउनपुछर्। तर त्यसिदन ितमीहरूले कुनै कायर् गन ुर्हुदँनै। 27 ितमीहरूले परम भलुाई िमठो स-ुगन्धले खशुी पानर्को िन म्त
दइुवटा बहर, एउटा भडेा र सातवटा एक वष थमुाहरू होमब ल चढाउन ु पछर्। 28 त्यके बाछािसत तलेमा मछेुको एपाको दश खण्डको तीन
खण्ड मिसनो पीठो भडेािसत एपाको दश खण्डको दईु खण्ड मिसनो पीठो, 29अिन सातवटा थमुाहरू त्यकेको िन म्त एपाको दश खण्डको एक
खण्ड मिसनो पीठो अन्नब ल चढाउन ु पछर्। 30 ितमीहरूको ाय तको िन म्त एउटा बोको पिन ब ल चढाउन।ु 31 ितमीहरूले िनत्य चढाउने
होमब ल र अन्नब ल वाहके यी ब लहरू र अघर्ब ल पिन चढाउन ु पछर्। ब ल चढाइने पशहुरू एकदमै िनष्खोट हुन ु पछर्।

29
तरुहीको चाड

1“सातौं महीनाको पिहलोिदन ितमीहरूको िनम्ती एउटा िवशषे सभा डािकन ु पछर्। त्यस िदन ितमीहरूले कुनै अरू प र म गन ुर् हुदँनै। त्यो िदन
ितमीहरूको िन म्त तरुही बजाउने िदन हुन्छ। 2 ितमीहरूले एउटा बाछा बथानबाट, एउटा भडेा र सातवटा एक वष थमुाहरू परम भलुाई िमठो
सगुन्ध िदने होमब ल चढाउने छौ। यी पशहुरू सबै िनष्खोट हुनपुछर्। 3 परम भलुाई अन्नब लको िन म्त तलेमा मछेुको एपाको दश खण्डको तीन
खण्ड मिसनो पीठो साँढिेसत, एपाको दश खण्डको दईु खण्ड भडेािसत, 4अिन एपाको दश खण्डको एक खण्ड गरी सातवटा थमुाहरूमा त्यके
थमुाहरूिसत चढाउन ु पछर्। 5 ितमीहरूले एउटा बा ा ित ो पाप ाय त गनर्का िन म्त ब ल चढाउ। 6 ती औसीको ब लहरू त्यके मिहनाको
िन म्त चढाइने ब लहरू र ितनीहरूको साथमा चढाइने अन्नब ल, त्यके िदन चढाइने ब लहरू र ितनीहरूको साथमा चढाइने अन्नब ल तथा
अघर्ब ल दे ख वाहके हुन।् यी ब लहरू िनयम रूपमा हुन ु पछर् र यी ब लहरू आगो ारा चढाइन ु पछर् र सगुन्धले परम भलुाई आनन्द तलु्याउनछे।

ाय तका िदन
7 “सातौं महीनाको दशौं िदन त्यहाँ ितमीहरूको िन म्त एउटा िवशषे सभा हुनछे। त्यस िदन ितमीहरू उपवास ब ु पछर् अिन कुनै काम गन ुर्

हुदनै। 8 परम भकुो िन म्त मगमग सगु न्धत वा ाको रूपमा एउटा बाछा एउटा भडेा अिन सातवटा एक वष थमुाहरू होमब लमा चढाइनपुछर्। ती
पशहुरूमा कुनै कारको खोट रहन ु हुदँनै। 9 अिन ितमीहरूले त्यो होमब लको साढिेसत तलेमा मछेुको एपाको दश खण्डको तीन खण्ड मिसनो
पीठो, भडेािसत एपाको दश खण्डको दईु खण्ड तलेमा मछेुको मिसनो पीठो, 10 अिन सातवटा थमुाहरूमा त्यकेको एपाको दश खण्डको एक
खण्ड तलेमा मछेुको मिसनो पीठो चढाउनपुछर्। 11 पापब लको िन म्त ितमीहरूले एउटा बोका पिन चढाउनपुछर्। यो ब ल चाँिह ाय त ब लको
अित र हो र िनयिमत रूपले चढाएको दिैनक अन्नब ल र अघर्ब लको पिन अित र हो।

छा ो-बासको चाड
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12“सातौं मिहनाको पन् ौं िदन ितमीहरूले एउटा िवशषे सभा रा ुअिन त्यसिदन कुनै दिैनक काम नगन ूर्। परम भकुो सम्मानमा सात िदनसम्म
उत्सव मनाउन।ू 13 ितमीहरूले बथानबाट ते वटा बहर गोरू दइुवटा भडेा र एक वष चौधवटा थमुाहरू परम भकुो िन म्त मगमग सगु न्धत वा ा
बनाउनलाई होमब ल चढाउनपुछर्। यी पशहुरू िनष्खोट हुनपुछर्। 14 यो होमब लिसत एपाको दश खण्डको तीन खण्ड तलेिसत मछेुको मिसनो
पीठो त्यके जवान साँढिेसत एपाको दश खण्डको दईु खण्ड तलेिसत िमिसएको मिसनो पीठो त्यके भडेािसत 15 र त्यके थमुािसत एपाको
दश खण्डको एक खण्ड तलेिसत मछेुको मिसनो पीठो होमब ल चढाउन ु पछर्। 16 यसिैसत पापब लको िन म्त एउटा पाठो पिन चढाउनपुछर्। यो
िनत्य चढाइने होमब ल र अन्नब लको अित र हो।

17 “उत्सवको दो ो िदन ितमीहरूले बा वटा बहर गोरू, दइुवटा भडेाहरू र एक वष चौधवटा थमुाहरू ब ल चढाउनपुछर्। यी ब ल िदइने
पशहुरूमा कुनै खोट नहोस।् 18 ितमीहरूले यी साँढ,े भडेाहरू तथा थमुाहरूिसत ियनीहरूको तोिकएको सखं्या अनसुार सही प रमाणको अन्नब ल
तथा अघर्ब ल पिन चढाउन ु पछर्। 19 ितमीहरूले पापब लको िन म्त एउटा बोको पिन चढाउन ु पछर्। यो ब ल ितमीहरूले चढाउने दिैनकब ल र
यसिसत चढाइने अन्नब ल र अघर्ब लको अित र हो।

20 “उत्सवको ते ो िदन ितमीहरूले एघारवटा बहर गोरू, दइुवटा भडेा र चौधवटा एक वष थमुाहरू चढाउन ु पछर्। यी चढाइने पशहुरूमा
कुनै कारको खोट हुनहुुदँनै। 21 ितमीहरूले यी बहर, भडेा र थमुाहरू चढाउँदा ियनीहरूको तोिकएको सखं्या अनसुार चढाउन ु पछर् र अन्नब ल
अघर्ब ल पिन सही प रमाणमा चढाउन ु पछर्। 22 पाप ब लको िन म्त एउटा बोको पिन चढाउन ु पछर्। यो ब ल ितमीहरूले चढाउने दिैनक ब ल र
त्यसिसत चढाइने अन्न ब ल तथा अघर्ब लको अित र हो।

23 “उत्सवको चौथो िदन ितमीहरूले दशवटा बहर गोरू, दइुवटा भडेा र चौधवटा एक वष थमुाहरू चढाउन ु पछर्। यी चढाइने पशहुरूमा कुनै
कारको खोट हुन ु हुदँनै। 24 ितमीहरूले यी बहर गोरू, भडेा र थमुाहरू चढाउँदा ियनीहरूको तोिकएको सखं्या अनसुार चढाउँनपुछर् र अन्नब ल

र अघर्ब ल पिन सही प रमाणमा चढाउनपुछर्। 25 पापब लको िन म्त एउटा वोको पिन चढाउनपुछर्। यो ब ल ितमीहरूले चढाउने दिैनक ब ल र
त्यसिसत चढाइने अन्नब ल तथा अघर्ब लको अित र हो।

26“उत्सवको पाँचौिदन ितमीहरूले नौवटा बाछा, दइुवटा भडेा र चौधवटा एक बष थमुाहरू चढाउन ु पछर्। यी चढाइने पशहुरूमा कुनै कारको
खोट हुन ु हुदँनै। 27 ितमीहरूले यी बाछा, भडेा र थमुाहरू चढाउँदा ियनीहरूको तोिकएको सखं्या अनसुार चढाउन ु पछर् र अन्नब ल र अघर्ब ल
पिन सही प रमाणमा चढाउन ु पछर्। 28 पापब लको िन म्त एउटा बोका पिन चढाउन ु पछर्। यो ब ल ितमीहरूले चढाउने दिैनकब ल र त्यसिसत
चढाइने अन्नब ल तथा अघर्ब लको अित र हो।

29 “उत्सवको छौंटौं िदन ितमीहरूले आठवटा बाछा, दइुवटा भडेा र चौधवटा एक बष थमुाहरू चढाउन ु पछर्। यी ब ल चढाइने पशहुरूमा
कुनै कारको खोट हुन ु हुदँनै। 30 ितमीहरूले यी बाछा, भडेा र थमुाहरू चढाउँदा ियनीहरूको तोिकएको सखं्या अनसुार चढाउन ु पछर् र अन्नब ल
र अघर्ब ल पिन सही प रमाणको चढाउने पछर्। 31 पापब लको िन म्त एउटा बोको पिन चढाउन ु पछर्। यो ब ल ितमीहरूले चढाउने दिैनक ब ल,
त्यसिसत चढाइने अन्नब ल तथा पयेब लको अित र हो।

32 “उत्सवको सातौं िदन ितमीहरूले सातवटा बाछा, दइुवटा भडेा र चौधवटा एक वष थमुाहरू चढाउन ु पछर्। यी ब ल चढाइने पशहुरू
िनष्खोट हुन ु पछर्। 33 ितमीहरूले यी बाछा, भडेा र थमुाहरू चढाउँदा ियनीहरूको तोिकएको सखं्या अनसुार चढाउन पछर् र अन्नब ल र अघर्ब ल
पिन सही प रमाणको चढाउन ु पछर्। 34 पाप-ब लको िन म्त एउटा बोको पिन चढाउन ु पछर्। यो ब ल ितमीहरूले चढाउने दिैनकब ल, त्यिसत
चढाइने अन्नब ल तथा अघर्ब लको अित र हो।

35 “उत्सवको आठौं िदनमा एउटा िवशषे सभा हुनछे। त्यस िदन ितमीहरूले प र मको कायर् गन ुर्हुदँनै। 36 त्यस िदन ितमीहरूले परम भलुाई
मीठो वा ाले खशुी तलु्याउनको िन म्त एउटा बाछा, एउटा भडेा र सातवटा एक वष थमुाहरू चढाउन ु पछर्। ती ब ल चढाइने पशहुरूमा कुनै
खोट हुनहुुदँनै। 37 यी बाछा, भडेा र थमुाहरू चढाउँदा ियनीहरूको तोिकएको सखं्या अनसुार चढाउन ु पछर् र अन्नब ल र अघर्ब ल पिन सही
प रमाणको चढाउनपुछर्। 38 ितमीहरूले पाप ब लको िन म्त एउटा बोको पिन चढाउनपुछर्। यो ब ल ितमीहरूले चढाउने दिैनकब ल, त्यसिसत
चढाइने अन्नब ल तथा अघर्ब लको अित र हो।

39 “िवशषे उत्सवहरूमा होमब ल, अन्नब ल, अघर्ब ल तथा मलेब ल ितमीहरूले परम भलुाई चढाउन ु पछर्। यो ब ल ितमीहरूले चढाउन ु
खोजकेो कुनै िवशषे ब ल तथा कुनै भाकल ब लको अित र हो।”

40 परम भलुे मोशालाई आज्ञािदनभुए अनसुार ितनले सबै कुराहरू इ ाएली मािनसहरूलाई बताए।

30
भाकल िददंा मान्न ु पन िविधहरू

1 मोशाले इ ाएलीहरूका कुलनायक हरूलाई भने परम भलुे आज्ञा गन ुर् भएको कुराहरू यही हुन;्
2 “जब एकजना ले परम भलुाई केही चढाउँछु भनी िवशषे शपथ गछर् अथवा परम भकुो नाममा केही गछुर् भनी वाचा बन्धन गछर् भने

उसले त्यो शपथ अथवा वाचा बन्धन खरे फाल्न ु हुदँनै। उसको मखुबाट िनस्केको वचन परुा गन पछर्।
3 “तर केही जवान ी ितनको बाबकुो घरमा रहदँा नै परम भलुाई केही चढाउँछु भनी िवशषे भाकल गरेकी छे अथवा परम भकुो नाममा

केही गछुर् भनी वाचा बन्धन खाएकी भए। 4 र उसको बाबलुे सनुरे पिन केही आ फ् नगरे उसले त्यो आफ्नो भाकल अथवा वाचा बन्धन परुा
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गनपछर्। 5 तर यिद ितनका बाबलुे यसको बारेमा सनुे भने र उनलाई त्यसो गनर्बाट रोके भन,े उनले ितज्ञा गरेको कुरा परूा गन ुर् पदन। िकनभने
उनको बाबलुे उनलाई मनाही गरे र परम भलुे उनलाई क्षमा िदनछेन।्

6 “अिन यिद ितनी एउटा पितिसत िववाह गरेकी िछन ्अिन यस्तो केही गन शपथ अथवा ितज्ञा बनाइन ्भन।े 7अिन यिद ितनका पितले यस
िवषयमा सनुरे र ितनलाई रोक्दनैन ्भन,े ितनले ितनका भाकलहरू अथवा वाचाहरू गन ुर् पछर्। 8 तर उसको लोग्नलेे कुनै िदन चाल पाएर िवरोध
गरे उसको भाकल अथवा वाचा बन्धन भङ्ग हुन्छ अिन परम भलुे पिन उसलाई क्षमा िदनहुुन्छ।

9 “िवधवा अथवा आफ्नो पितिसत छुटानाम गरेकी ीले त्यके भाकल वा शपथ परूा गन ुर् नै पछर्।
10 “तर कुनै िववाह भएकी ीले आफ्नो पितको घरमा आएर भाकल गछ वा वाचा बन्धन खान्छे 11 अिन उसको लोग्नलेे चाल पाएर पिन

कुनै िवरोध नगरे तब उसको सबै शपथ वा वाचा बन्धन परूा गन ुर्पछर्। 12 तर यिद उसको लोग्नलेे चाल पाएर उसले िवरोध गरे उसको शपथ वा
वाचा बन्धन त्यहीं अवै हुन्छ। उसको लोग्नलेे िवरोध गरेकोले परम भलुे उसलाई क्षमा गन ुर्हुनछे। 13 पितले उसकी प ीलाई उसको िवरोध
गरेर भङ्ग पिन गराउन ु सक्छ। 14 यिद प ीले गरेको शपथ वा खाएको वाचा बन्धनको िवषय लोग्नलेे चाल पाएर पिन त्यस िदन िवरोध नगरे
त्यस ी आफ्नो शपथ वा वाचा बन्धनको त्यके चीज परूा गन ुर् पछर्। कारण उसले चाल पाएर पिन िवरोध गरेको छैन। 15 तर प ी गरेको शपथ
वा वाचा बन्धन चाल पाएर पितले भङ्ग गरी िदन्छ भने शपथ वा वाचा बन्धन भङ्ग ग रिदएकोमा उ रदायी ितनको लोग्ने हुनछे।”

16 लोग्न-ेप ी तथा िववाह पवूर् आफ्नो आमा-बाबकुो घरमा बसकेी जवान केटीको िवषयमा परम भलुे मोशालाई िदन ु भएको िनयमहरू
ियनीहरू नै हुन।्

31
इ ाएलीहरूको िम ानीहरूिसत य ु

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “िम ानीहरूले इ ाएलीहरू मािथ गरेको अन्यायमा ितनीहरूलाई दण्ड दऊे। त्यस पिछ, मोशा, ितमी
ित ा िपता-पखुार्हरूिसत िमल्न जानछेौ।”

3 यसथर् मोशाले मािनसहरूलाई यसो भन,े “िम ानीहरूिसत बद्ला लन य ु गनर्को िन म्त ितमीहरूले आफ्नो मािनसहरूबाट सनेाहरू तयार
पार। 4 इ ाएलीहरूको त्यके कुलबाट एक हजार मािनसहरू िनकाल्न ु पछर्। 5 इ ाएलीहरूको बा कुलहरूबाट बा हजार सनेाहरू हुनछेन।्”

6मोशाले बा हजार इ ाएलीहरू य ु मा पठाए। ितनले पजूाहारी एलाजारको छोरो पीनहासलाई पिन ितनीहरूिसत पठाए। पीनहासले आफूिसत
पिव चीजहरू य ु -ध्वनी तथा तरुहीहरू लएर गए। 7 परम भकुो आज्ञा बमोिजम इ ाएली सनेाहरू िम ानी मािनसहरू िवरू लड।े ितनीहरूले
त्यस अञ्चलमा भएका त्यके िम ानी परुूषलाई मारे। 8 ितनीहरूले एवी, रेकेम, सरू, हूर र रेवार् गरी पाँच जना िम ानी राजाहरू मा रिदएर
बोरको छोरो िबलामलाई पिन ितनीहरूले मारे।

9 इ ाएली मािनसहरूले िम ानी ीहरूलाई र बाल-बच्चाहरूलाई कैद गरे अिन ितनीहरूको सबै सम्पि , सबै गाई-वस्त ु तथा भडेाहरू
पिन लग।े 10 ितनीहरूले िम ानीहरूको गाँउ-वस्ती तथा शहरहरू पिन जलाई िदए। 11 इ ाएलीहरूले ितनीहरूको मािनस तथा पशहुरू मोशा,
पजूाहारी एलाजार अिन 12 इ ाएली अरू मािनसहरूकहाँ ल्याए। य ु मा ितनीहरूले जे जित लए सबै इ ाएलीहरूको छाउनीमा ल्याए। इ ाएली
मािनसहरूको छाउनी मोआबको यदर्न बेंसीमा िथयो। त्यो यरीहोदे ख पारी यदर्न नदीको पवूर्प िथयो। 13 तब मोशा पजूाहारी एलाजार तथा
इ ाएली मखु हरू छाउनीबाट बािहर ती सनेाहरूलाई भटे्न गए।

14 मोशा इ ाएली एक हजार सनेाका सनेापित र एक सय सनेाका सनेापितहरूिसत जो य ु बाट फकका िथए अत्यन्तै ोिधत भएका िथए।
15 मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “यी ीहरूलाई ितमीहरूले िकन िजउँदो राख्यौ? 16 छु ानाम भएका ीहरूले िबलामको उपदशे अनसुार
इ ाएलीका मािनसहरूलाई यी ीहरूले परम भु दे ख टाढा गराउन भािवत गराएका िथए। यही कारणले मािनसहरूमा िवपि पिन आइलागकेो
िथयो। 17 यसकारण ती सबै बालकहरूलाई मार र ती परुूषहरूिसत सहवास भएका सबै ीहरूलाई मार। 18 तर शारी रक सम्बन्ध नगरेका कन्ये
केटीहरूलाई ितमीहरूको िन म्त राख। 19 ितमीहरू सात िदन सम्म छाउनी बािहर रहन ु पछर्। ितमीहरू मध्ये त्यके अथवा ितमीहरूका
कैदीहरू जसले कुनै लाई मारेको छ अथवा मरेको लाश छोएकोछ उसले आफैं लाई ते ो िदन र सातौं िदनमा श ु पान ुर्पछर्। 20 ितमीहरूले
त्यके लगुा, छालाले बिनएको त्यके चीज, बा ाको भतु्लाले बिनएको त्यके चीज तथा काठले बिनएको त्यके चीज सबै श ु पान ुर्पछर्।”
21 त्यसपिछ पजूाहारी एलाजारले य ु मा गएका सबै सनेाहरूलाई भन,े “परम भलुे मोशालाई यस्तो आज्ञा गन ुर् भएको छ, 22 सनु, चाँदी,

काँसो, फलाम, जस्ता र सीसा चीजहरू 23 आगोलाई ितरोध गन त्यके कुरालाई आगो योग गरेर श ु पान ुर् पछर् अिन यसलाई श ु ीकरणको
पानीले श ु गन ुर्पछर्, तब यो श ु हुनछे। ितमीहरूले त्यके कुरालाई पानीिसत अवश्यै श ु गन ुर् पछर् त्यो आगोले ितरोध गन सिकदनै। 24 सातौं
िदनमा आफ्नो लगुा-फाटाहरू धनु ु पछर् अिन ितमीहरू शु हुनछेौ। त्यसपिछ ितमीहरू छाउनीिभ प ।ू”

25 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 26 “पजूाहारी एलाजार सारा समदुायका धानहरू र ितमीले सबै कैदीहरू, पशहुरू र सनेाहरूले
य ु बाट ल्याएका सबै चीजहरू गन। 27 तब य ु मा गएका सनेाहरू र अरू बाँकी इ ाएली मािनसहरू माझ भाग लगाऊ। 28मािनस, गाई-वस्त,ु भडेा
र गधा यी सब सनेाहरूले य ु बाट ल्याएका त्यके पाँच सय चीजहरूबाट परम भकुो िन म्त एउटा कर िहसाबमा राख। 29 ितनीहरूको अशकंो
आधा अशं यी चीजहरू लएर परम भकुो िन म्त भटेी स्वरूप पजूाहारी एलाजारलाई दऊे। 30 त्यके पचास चीजहरूबाट (जो मािनसहरू गाइहरू,
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गधाहरू, भडेा र अन्य पशहुरूलाई सिम लत गछर्) आधा भाग इ ाएलीहरूलाई िदएकाबाट एउटा लएर लवेीहरूलाई दऊे जसले परम भकुो
पिव पालको हरे चाह गछर्।”

31 परम भलुे मोशालाई िदनभुएको आज्ञा अनसुार मोशा र पजूाहारी एलाजारले इ ाएली सनेाहरूले य ु बाट ल्याएका समानहरू िवतरण गरे।
32 इ ाएली सनेाहरूले य ु बाट यी पश ु र मािनसहरू ल्याएका िथएः भडेा 6,75,000, 33 गाई-गोरू 72,000, 34 गधा 61,000 अिन
35 ीहरू 32,000 यी ीहरू हुन ् जसले परुूषिसत शारी रक सम्बन्ध राखकेा िथएनन।् 36 ती सनेाहरू जो य ु मा गएका िथए ितनीहरूले
3,37,500 भडेाहरू पाए। 37 ितनीहरूले आफ्नो भागबाट 675 वटा भडेाहरू परम भलुाई चढाए। 38 ितनीहरूले पाएका 36,000 गाई-
गोरूहरूबाट परम भलुाई 72 वटा कर िहसाबमा चढाए। 39 ितनीहरूले 30,500 गधाहरू पाए र यसबाट परम भलुाई 61 वटा कर िहसाबमा
चढाए। 40 ितनीहरूले 16,000 ीहरू पाए र यसबाट परम भलुाई 31 जना कर िहसाबमा चढाए। 41 परम भलुे मोशालाई भन्न ु भए झैं
मोशाले यी सब उपहारहरू परम भकुो िन म्त पजूाहारी एलाजारलाई िदए।

42 य ु मा गएका सनेाहरूले ल्याएको सम्पि बाट मोशाले बाँडकेो इ ाएली मािनसहरूको आधा भाग यस्तो िथयोः 43 भडेा 3,36,500,
44 गाई-गोरू 36,000, 45 गधा 30,500, 46 ीहरू 16,000 47 यसरी इ ाएली मािनसहरूको भागमा परेका पश ु र मािनसहरूबाट त्यके
पचासमा एउटा गरी लएर मोशाले परम भकुो पिव पालको रक्षा गन लवेीहरूलाई िदए। परम भकुो आज्ञा बमोिजम मोशाले यसो गरे।

48 त्यसपिछ एक हजार इ ाएली सनेाका क ानहरू र एक सय सनेाका क ानहरू मोशाकहाँ आए। 49 ितनीहरूले मोशालाई भन,े “हामी
तपाईंका सवेकहरूले हा ा अधीनमा रहकेा सबै सनेाहरू गन्यौ ितनीहरू मध्ये हामीले कसलैाई पिन गमुाएनौं। 50 हामीले सनुका चीजहरूः परैा,
बाला, छाप, औंठी, कुण्डल र बाजहूरू त्यो हामीले हा ो परम भलुाई उपहार जस्तै परम भकूो अिघ हा ो आफ्नै ाय तको िन म्त चढायौ।”

51 मोशा र एलाजारले ितनीहरूबाट सनुको गहनाहरू थाप।े 52 ती सबै एक हजार सनेाहरूका र एक सय सनेाहरूका क ानहरूले चढाएको
सनुको ओजन 16,750 शकेेल* िथयो। 53 सनेाहरू मध्ये त्यकेले आफ्नो िन म्त केही चीजहरू लएका िथए। 54 यसथर् मोशा र पजूाहारी
एलाजारले परम भु अिघ इ ाएली मािनसहरूको स्मिृत िचन्ह स्वरूप ती सनुको गहनाहरू एक हजार र एक सय सनेाहरूका क ानहरूबाट लएर
भटे हुने पालमा राख।े

32
यदर्न नदीको पवूर् प बसकेा कुल समहूहरू

1 रूबने र गाद वशंका मािनसहरूको धरैे धरैे गाई-वस्तहुरू िथए। यसथर् जब ितनीहरूले याजरे र िगलादको भिूम दखेे ितनीहरूले ती ठाँउहरू
पशपुालनको िन म्त उपय ु सम्झ।े 2 यसथर् रूबने र गाद कुलका मािनसहरू मोशा, पजूाहारी एलाजार तथा इ ाएली मािनसहरूको धानहरूकहाँ
गई भन,े 3 “अतारोत, दीबोन, याजरे, िन ा, हसेबोन, एलाल,े सबाम, नबो अिन बओन 4जनु भिूम परम भलुे इ ाएली मािनसहरूको िन म्त िज ु
भएको िथयो, ती भिूमहरू पशु पालनको िन म्त उिचत रहकेोले र हामी तपाईंको सवेकहरूकहाँ गाई-वस्त ु धरैे भएकोल।े 5 यिद तपाईं हामीिसत
खशुी हुनहुुन्छ भने ती भिूमहरू हामीलाई िदइयोस।् हामी यदर्न नदी पारी जान ु नपरोस।्”

6 मोशाले रूबनेका मािनसहरू र गादका कुल समहूलाई भन,े “ितमीहरूका दज्य-ूभाइहरू य ु मा जान ु पछर्। जब ितमीहरू यहाँ सदा सवर्दा
बस्दा? 7 यदर्न नदी पारी परम भलुे ितनीहरूलाई िदन चहान ु भएको भिूममा जानलाई िकन ितमीहरू इ ाएली मािनसहरूलाई िनरूत्सािहत पानर्
चे ा ग ररहकेाछौ? 8 ितमीहरूका बाबहुरूले पिन त्यसै गरेका िथए जित बलेा मलैे ितनीहरूलाई कादशे-बनबाट त्यो भिूमको जाँच गनर् पठाएको
िथएँ। 9 ितनीहरू एश्कोल बेंसी सम्म पगुे अिन त्यो भिूमको िनरीक्षण पिन गरे तर ितनीहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई परम भलुे िदन ु भएको
भिूममा जान हतोत्सािहत बनाए। 10 यसथर् ती मािनसहरूिसत परम भु रसाउन ु भयो र शपथ गन ुर् भयो िक, 11 ‘बीस अिन बीस भन्दा वशेी उमरे
पगुकेा मािनसहरू जो िम बाट आएका छन ्ितनीहरूलाई मलैे अ ाहाम, इसहाक र याकूबलाई िदन्छु भनी शपथ गरेको भिूम दे पाउने छैनन।्
12 िकनभने कनज्जी, यपनू्नकेा छोरो कालबे र ननूको छोरो यहोश ूबाहके ितनीहरू कसलैे पिन मलाई पणूर् रूपले िव ास गरेनन।् यपनू्नकेा छोरो
कालबे र ननूको छोरो यहोशलूे मा मलाई िवशवास गरे।’

13 “इ ाएली मािनसहरूिसत परम भु ोिधत हुनभुयो र उहाँको नजरमा ती मािनसहरू जसले द ु ता दखेाएका िथए सबै न नहोउञ्जले
चालीस वषर् सम्म उहाँले ितनीहरूलाई मरूभिूममा यता उता डुलाउन ु भयो। 14 हे पािप का सन्तानहरू हो। ितमीहरू इ ाएली मािनसहरूमािथ
परम भकुो ोध पानर् ितमीहरूले आफ्ना पखुार्हरूको जग्गा ओगटेका छौ। 15 यिद ितमीहरूले उहाँलाई प ाउन छाडे इ ाएली मािनसहरूलाई
उहाँले यही मरूभिूममा नै त्याग्न ु हुनछे र ितमीहरूले सबै मािनसहरूलाई ध्वशं पानछौ।”

16 तर रूबने र गाद कुलका मािनसहरू मोशाकहाँ गएर भन,े “हामी यहाँ आफ्नो गाई वस्तहुरूको िन म्त गोठ तथा जहान बाल-बच्चाहरूको
िन म्त शहर तयार पाछ । 17 तब यहाँ भएका मािनसहरूबाट हा ा नानीहरूको बचाऊ हुन्छ। तर हामी अन्य इ ाएली मािनसहरूलाई सहर्षसाथ
उनीहरूको भिूममा पयुार्उन सहायता गछ । 18जबसम्म ती मािनसहरूले आफ्नो-आफ्नो िहस्साको भिूम परैू दखलमा गदनन तबसम्म हामी आफ्नो
घर फकर आउने छैनौं। 19 यदर्न नदी पा रको जमीन हामी लने छैनौ कारण हा ा जमीन यदर्न नदी वा र पवूर् प नै हुनछे।”

20 तब मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “यिद ितमीहरू यी सब कामहरू गछ भने यो भिूम ितमीहरूकै हुन्छ। तर ितमीहरूका सनेाहरू परम भु
सम्मखु य ु मा जानै पछर्। 21 ितमीहरूका सनेाहरूले यदर्न नदी पार गरी श हुरूलाई बलपवूर्क त्यो भिूमबाट िनकाल्न ु नै पछर्। 22 ितमीहरू
* 31:52: 16,750 शकेेल अथवा “420 पाउण्ड” वा “190 िकलो ाम।”
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त्यित बलेा आफ्नो घर फकर् न ु सक्छौ जब परम भलुे हामीलाई परूा भिूम लन सहायता गन ुर् हुन्छ। तब परम भु र इ ाएलका मािनसहरूले
ितमीहरूलाई दोषी ठराउदनैन।् परम भलुे ितमीहरूलाई ितमीहरूको भिूम हण गनर् िदन ु हुन्छ। 23 तर यिद ितमीहरूले यी कामहर गरेनौ भने
ितमीहरू परम भकुो इच्छा िवरू पाप गनछौ र ितमीहरू िन य जान्दछौ िक ितमीहरूले त्यो पापको िन म्त दण्ड पाउनछेौ। 24 गाई-वस्तहुरूको
िन म्त गोठ र बाल-बच्चाहरूको िन म्त शहरहरू बनाऊ, तर याद गर िक ितमीहरूले आफ्नो ितज्ञा परूा गन ुर्पछर्।”

25 त्यसपिछ रूबने गाद कुलका मािनसहरूले मोशालाई भन,े “हामी तपाईंका सवेक हौं, हजरू हा ा मा लक हुनहुुन्छ र हजरूले भन्न ु भएको
काम हामी िन य गनछौं। 26 हा ा जहान बाल-बच्चाहरू र गाई-वस्तहुरू यही िगलाद शहरमा रहनछे। 27 तर हामी हजरूका दासहरू, जस्तो
मा लकको हुकुम हुन्छ परम भकुो अिघबाट यदर्न नदी पार गरी य ु मा जानछेौं।”

28 तब मोशा, पजूाहारी एलाजारले आज्ञा िदए, ननूको छोरो यहोश ू अिन इ ाएली मािनसहरूका धानहरूले ितनीहरूलाई आदर गनछ।
29 मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “गाद र रूबनेका मािनसहरू यदर्न नदी पार गरी परम भकुो अिघबाट िहडं्दै य ु मा जानछेन ्र ितमीहरूलाई भिूम
दखल गन ुर् सहायता गनछन।् अिन ितमीहरूले ितनीहरूलाई िगलादको भिूम ितनीहरूकै भाग पानर् िदनछेौ। 30 तर यिद ितनीहरू ितमीहरूिसत य ु मा
गएनन ्भन,े ितनीहरूले कनान भिूममा ितमीहरूिसत उ रािधकार भाग मा पाउने छन।्”

31 गाद र रूबनेका मािनसहरूले उ र िदए, “परम भबुाट जो आज्ञा हुन्छ त्यो परूा गनर् हामी ितज्ञा गछ । 32 हामी यदर्न नदी पार गरी
परम भकुो अिघबाट हुदँै कनानको भिूममा जानछेौ। अिन हा ो भभूाग यदर्न नदीको पवूर् भाग हुनछे।”

33 यसकारण मोशाले त्यो भिूम गादका मािनसहरू रूबनेका मािनसरू अिन मनश्शकेा आधा कुल समहूहरूलाई िदए। (मनश्शे यसूफुका छोरा
िथए।) त्यो भिूम एमोरीहरूको राज्य सीहोन र ओगका राज्य, बशानका राजा स म्म लत हुन्छ। त्यो भिूममा व रप रका सबै शहरहरू स म्म लत
भए।

34 गादका मािनसहरूले दीबोन, अतारोत, अरोएर शहरहरू बनाए। 35 अतारोत-शोपान, याजरे, योगबहा, 36 बते-िन ा, अिन बथेारान जनु
चािह सरुिक्षत शहरहरू िथए अिन ितनीहरूको झणु्डको िन म्त भडेाको खोरहरू िनमार्ण गरेका िथए।

37 रूबनेका कुलले हशेबोन, एलाल,े िकयार्तमै, 38 नबो, बालमोन र िसब्मा यसलाई नयाँ बनाए। ितनीहरूले नबेो र बालमोन नाम प रव र्न
ग रिदए अिन ितमीहरूले शहरहरूलाई आफ्नै नाम िदए जनु ितनीहरूले िनमाणर् गरेका िथए।

39 मनश्शकेा छोरो माकीरको वशंका मािनसहरू िगलाद गए। ितनीहरूले एमोरीहरूका शहरहरु िजते र त्यही बस।े 40 यसकारण मनश्शकेा
छोरो माकीरलाई मोशाले िगलाद िदए अिन ितनीहरू त्यही स्थायी भई बस।े 41 मनश्शे कुलका याईर गई त्यहाँका साना साना शहरहरू िजत।े
तब ितनीहरूले ती शहरहरूको नाम याईरका शहरहरू, स-साना राख।े 42 नोबहले केनात र यसका स-साना शहरहरू परािजत गरे उसलाई सबै
ठाउँहरूलाई उसको आफ्नै नाम नोबह िदए।

33
िम दशेबाट इ ाएलीहरूको या ा

1 मोशा र हारूनको नतेतृ्वमा दल-दलमा आएका इ ाएलीहरूको या ा िववरण यस कारका छन।् ितनीहरूको या ा िववरण सिहत ियनै
जग्गाहरूबाट या ा गरेका हुन।् 2 मोशाले इ ाएलीहरूको या ा िववरण परम भकुो इच्छा अनसुार लखे।े

3 पिहलो महीनाको पन् ौं िदन ितनीहरूले रामससेबाट या ा शरुू गरे। िनस्तार-चाडको पिछल्लो िबहान इ ाएलीहरूले िम दशेवािसहरूको
सामनु्नबेाट साहिसलो कारले या ा गरे। 4 त्यस समय िम ीहरूले ितनीरूको पिहला जन्मकेा छोराहरूलाई गाड्दै िथए जब ितनीहरूलाई र
ितनीहरूका दवेताहरूलाई परम भलुे न्याय गरेका िथए।

5 इ ाएलका मािनसहरू रामससेबाट या ा गरी सकु्कोत पगु।े 6 सकु्कोतबाट ितनीहरूले एताम पगुरे मरूभिूमको िकनारमा छाउनी हाल।े
7 ितनीहरूले एतामबाट या ा गरेर बाल-सपोनको नजीक पीहहीरोतमा गए। ितनीहरूले िमग्दोल नजीक छाउनी हाल।े

8 ती या ीहरू पीहहीरोतबाट गएर समु को बीचबाट मरूभिूममा पसे एतामको मरूभिूममा तीन िदन सम्म या ा गरी ितनीहरूले मारामा
छाउनी बसाल।े

9 ितनीहरूले माराबाट या ा गरी एलीम पगु।े त्यहाँ बा वटा पानीको फोहराहरू स रीवटा खजरूको रूखहरू िथए। यसकारण ितनीहरूले
त्यही छाउनी बसाल।े

10 ती मािनसहरूले एलीमबाट या ा गरी लाल-समु नजीक छाउनी हाल।े
11 ितनीहरूले लाल-समु बाट या ा गरी सीन मरूभिूममा छाउनी हाल।े
12 ती मािनसहरूले सीन मरूभिूमबाट या ा गरी दोफकामा छाउनी हाल।े
13 ती मािनसहरूले दोफकाबाट या ा गरी आलशूमा छाउनी हाल।े
14 ती मािनसहरूले आलशूबाट या ी गरी रपीदीममा छाउनी हाल।े त्यस ठाँउमा मािनसहरूको िन म्त िपउने पानी िथएन।
15 ती मािनसहरूले रपीदीमबाट या ा गरी सीनै मरूभिूममा आफ्नो छाउनी हाल।े
16 ती मािनसहरूले सीनै मरूभिूमबाट या ा गरी िक ोथ-ह ावामा छाउनी हाल।े
17 ती मािनसहरूले िक ोथ-ह ावाबाट या ा गरी हसरेोतमा छाउनी हाल।े
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18 ती मािनसहरूले हसरेोतबाट या ा गरी रत्मामा छाउनी हाल।े
19 ती मािनसहरूले रत्माबाट या ा गरी रम्मोन परेशमा छाउनी हाल।े
20 ती मािनसहरूले रम्मोन-परेशबाट या ा गरी लब्नामा छाउनी हाल।े
21 ती मािनसहरूले लब्नाबाट या ा गरी रस्सामा छाउनी हाल।े
22 ती मािनसहरूले रस्साबाट या ा गरी केहलेातामा छाउनी हाल।े
23 ती मािनसहरूले केहलेाताबाट या ा गरी पवर्त शपेरेमा छाउनी हाल।े
24 ती मािनसहरूले पवर्त शपेरेबाट या ा गरी हरादामा छाउनी हाल।े
25 ती मािनसहरूले हरादाबाट या ा गरी मखलेोतमा छाउनी हाल।े
26 ती मािनसहरूले मखलेोतबाट या ा गरी तहतमा छाउनी हाल।े
27 ती मािनसहरूले तहतबाट या ा गरी तरेहमा छाउनी हाल।े
28 ती मािनसहरूले तरेहबाट या ा गरी िमत्कामा छाउनी हाल।े
29 ती मािनसहरूले िमत्काबाट या ा गरी हरामोनामा छाउनी हाल।े
30 ती मािनसहरूले हरामोनाबाट या ा गरी मसरेोतमा छाउनी हाल।े
31 ती मािनसहरूले मसरेोतबाट या ा गरी बिन-याकानमा छाउनी हाल।े
32 ती मािनसहरूले बिन-याकानबाट या ा गरी होरहिगद-गादमा छाउनी हाल।े
33 ती मािनसहरूले होरहिगद-गादबाट या ा गरी योतबातामा छाउनी हाल।े
34 ती मािनसहरूले योतबाताबाट या ा गरी अ ोनामा छाउनी हाल।े
35 ती मािनसहरूले अ ोनाबाट या ा गरी एस्योन-गबेरेमा छाउनी हाल।े
36 ती मािनसहरूले एस्योन-गबेरेबाट या ा गरी सीन मरूभिूमको कादशेमा छाउनी हाल।े
37 ती मािनसहरूले कादशेबाट या ा गरी होरमा छाउनी हाल।े यो ठाँउ एदोम दशेको िसमानाको पवर्त हो। 38 परम भकुो आज्ञालाई पालन

गरेर, पजूाहरूरी हारून होर पवर्त मािथ गए अिन त्यहाँ मरे। हारून मरेको िदन पाँचौं महीनाको पिहलो िदन िथयो र इ ाएलीहरूले िम छोडको
चालीस वषर् पगुकेो िथयो। 39 जब हारूनको मतृ्य ु होर पवर्तमा भयो ितनको उमरे 123 वषर् भएको िथयो।

40 कनान दशेको नगेवमा अराद भन्ने एउटा शहर िथयो। त्यस ठाँउमा कनानको राजाले इ ाएली मािनसहरू आइरहकेो सनु।े 41 ती
मािनसहरूले होर पवर्तबाट या ा गरी सल-मोनामा छाउनी हाल।े

42 ती मािनसहरूले सल-मोनाबाट या ा शरुू गरी पनूोनमा छाउनी हाल।े
43 ती मािनसहरूले पनूोनबाट या ा गरी ओबोतमा छाउनी हाल।े
44 ती मािनसहरूले ओबोतबाट या ा गरी मोआबका िसमानामा रहकेो इय्य-ेअबारीममा छाउनी हाल।े
45 ती मािनसहरूले इय्य-ेअबारीमबाट या ा गरी दीबोन-गादमा छाउनी हाल।े
46 ती मािनसहरूले दीबोन-गादबाट या ा गरी अल्मोन-िदब्लातमैमा छाउनी हाल।े
47 ती मािनसहरूले अल्मोन-िदब्लातमैबाट या ा गरी नबोको नजीक अबारीमको पवर्तमा छाउनी हाल।े
48 ती मािनसहरूले अबारीमको पवर्तबाट या ा गरी यरीहोको पारीको यदर्न नदीको नजीक मोआबको यदर्न बेंसीमा छाउनी हाल।े

49 मोआबको मदैानमा ती मािनसहरूले यदर्न नदीको िकनार यदर्न बेंसीमा बत-ेयोशी-मातदे ख आबले-शीि म सम्म छाउनी हाल।े
50 यरेीको पा र यदर्न नदी नजीकै मोआबको मदैानमा परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 51“इ ाएलीहरूलाई भन: जब ितमीहरू कनान भिूममा

यदर्न नदी पार गछ , 52 ितमीहरूले ती कनानमा ब हेरूलाई जबरजस्ती खदेनू ु पछर्। ितमीहरूले ितनीहरूका सबै खोपरे बनाएको मिूतर्हरू र धातकुो
मिूतर्हरू न पा रिदन ु पछर्। ितनीहरूको डाँडाका थानहरू सब भत्काइिदन ु पछर्। 53 मलैे ितमीहरूलाई त्यो भिूम आफ्नो दखलमा रा िदएकोले
तब ितमीहरूले त्यसमा बसो बास गन ुर् पछर्। 54 ितमीहरूको सम्मािनत राजवशं अनसुार ितमीहरूका भिूमका भागहरू िच ा लगाएर लजैाऊ। ठूला
भागहरू ठूला प रवारहरूलाई अिन साना भाग साना प रवारहरूलाई दऊे। जहाँ जहाँ िच ा पछर् त्यही भिूम लऊे ितनीहरूले ितमीहरूको भाग
ितमीहरूको िपता-पखूार्हरूको प रवार अनसुार पाउनँछेौ।

55 “यिद ितमीहरूले ती त्यहाँका बािसन्दाहरूलाई बलपवूर्क लखटेेनौ भने त्यहाँ रहकेाहरू ितमीहरूको िन म्त ितनीहरू आखँामा िवझकेो
छेस्का अथवा शरीरमा िबझकेो काँढा झैं हुनछे। ितमीहरू बसकेो भिूममा ितनीहरूले ितमीहरूलाई झझंटमा फसाउनछेन।् 56 तब म ितमीहरूलाई
त्यही वहार गनछु जो मलैे ितनीहरूिसत गछुर् भनी योजना बनाएकोछु।”

34
कनानको िसमानाहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई यो आदशे दऊेः जब ितमीहरू कनान दशेमा प छेौ, ितमीहरूलाई िदइएको
भिूमको िसमाना यस कार हुनछे। 3 त्यस भिूमको दिक्षण ितर एदोमको नजीक सीन मरूभिूमको केही भाग रहनछे। त्यस भिूमको दिक्षणी िसमाना
खारा समु को पवूर् भागबाट नै शरुू हुनछे। 4 यो िसमानाले अ ाबीमको दिक्षणी भाग नाघरे सीन मरूभिूम हुदँै यसको दिक्षण भागको िसमाना
कादशे-वन पनछ। यस िसमानाले हसार अददूार पगुरे आस्मोन नाघ्नछे। 5 िसमाना अस्मोनबाट िम नदी ितर जानछे र यो भमूध्य समु मा गई
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टु ङ्गन्छ। 6 यसको प मी िसमान भमूध्य समु को िकनार हुनछे र यो ितमीहरूको दशेको प मी िसमाना हो। 7 अब आयो ितमीहरूको
भिूमको उ री िसमानाः यो िसमाना भमूध्य समु हुदँ ै होर पवर्तसम्म जानछे। 8 होर पवर्तबाट उ री िसमाना फै लएर सोझो लबेो-हमात पगु्नछे र
त्यसपिछ यो सदादसम्म फै लएर जानछे। 9 ितमीहरूको उ री िसमाना फै लएर िस ोन सम्म गई हसर एनानमा टु ङ्गनछे। 10 ितमीहरूको दशेको
पवू य िसमाना हसर-एनान दे ख शपाम सम्म जानछे। 11 शपामबाट यो िसमाना ऐनको पवूर् भएर रब्लासम्म जान्छ र पहाडबाट ओ ालो हुदँै
गालील समु को* छेउ सम्म जानछे। 12 त्यसपिछ िसमाना यदर्न नदी ितर फै लदंै खारा समु मा अन्त हुनछे। ितमीहरूको भिूमको व रप रका
िसमानाहरू ियनै हुन।्”

13 यसथर् मोशाले इ ाएलका मािनसहरूलाई यो आदशे िदए, “ितमीहरूले पाउने भिूम यही नै हो। ितमीहरूले आफ्नो नौं कुलहरू र मनश्शे
कुलको आधा समहूहरू गरी साढे नौ कुलहरूमा िच ा गरेर भिूम िवतरण गनछौ। 14 रूबने, गाद आफ्नो िन म्त भिूमको िहस्सा लई सके। 15 ती
अढाई कुलका समहूहरूले यदर्न नदी पवूर् यशीहोको नजीक आफ्नो िन म्त भिूम लए।”

16 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 17 “यी मािनसहरू पजूाहारी एलाजार अिन ननूका छोरो यहोशलूे ितमीहरूलाई भिूम िवतरणमा
सहायता गनछन।् 18 त्यके कुलसमहूबाट एकजना मखुले पिन भिूम िवतरण कायर्मा सहायता गन छ। 19 ती कुलसमहू नायकहरूको नाम यस
कार छः

यहूदाको कुलबाट यपनू्नकेा छोरो कालबे,
20 िसमोनको कुलबाट अम्मीहूदको छोरो शमेएूल,
21 िबन्यामीनको कुलबाट िकसलोनको छोरो एलीदाद,
22 दानको कुलबाट योगीलीको छोरो बकु्की,
23 यसूफुको सन्तानहरू,
मनश्शे कुलबाट एपोदको छोरो हन्नीयल,
24 यसूफुको छोरो ए मै कुलबाट िस ानको छोरो कमएूल,
25 जबलूनू कुलबाट पनार्कको छोरो एलीशापन,
26 इस्साकार कुलबाट अज्जानको छोरो पलतीयल,
27 आशरेको कुलबाट शलोमीको छोरो अहीहूद,
28 न ालीको कुलबाट अम्मीहूदका छोरो पदहले।”
29 इ ाएली मािनसहरूलाई भिूम िवतरण कायर्मा परम भलुे यी मािनसहरूलाई िनय ु गन ुर्भयो।

35
लवेीहरूको शहर

1 यरेीहोदे ख पारी मोआबमा यदर्न नदीको निजकै यदर्न बेंसीमा परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन िक
ितनीहरूको िहस्सामा परेको भिूमका केही शहरहरू लवेीहरूलाई िदऊन।् ितनीहरूले ती शहरहरूको व रप र रहकेा खर्कको भिूम पिन िदऊन।्
3 लवेीहरू ती शहरहरूमा ब छेन ्तथा ती गौचर भिूममा आफ्नो गाई-वस्तहुरू चनछन।् 4 ितमीहरूले लवेीहरूलाई शहरहरूका जनु जनु खर्कहरू
िदनछेौ त्यो शहरहरूको पखार्लबाट 1,000 हात क्षे फै लएको हुनपुछर्। 5 ितमीहरूले शहरहरूलाई माझमा राखी त्यसको पवूर् प 2,000
हात, प म प 2,000 हात, उ र प 2,000 हात र दिक्षण प 2,000 हात गौचर भिूम हुन ु पछर्। ितनीहरूको शहरहरूको िन म्त गौचर
भिूम यही हुनछे। 6 ितमीहरूले लवेीहरूलाई िदएको शहरहरूबाट छवटा शहरहरू बचाऊ शहरहरूको िन म्त रहनछे। यिद कसलैे अञ्जानमा
कसलैाई मारे त्यो भागरे त्यहाँ आफ्नो रक्षाको िन म्त ब सक्नछे। यी छवटा शहरहरू बाहके ितमीहरूले लवेीहरूलाई बयालीसवटा
शहरहरू िदनछेौ। 7 यसथर् ितमीहरूले लवेीहरूलाई जम्मा अठ्चालीसवटा शहरहरू र ती शहरहरूको प रप रको खर्कहरू िदनछेौ। 8 इ ाएलका
ठूलो प रवार समहूले धरैे भिूम पाउछँ र इ ाएलका सानो प रवार समहूले थोरै भिूम पाउछँ जसले धरैे भिूम पाउछँ ितनीहरूले धरैे शहरहरू िदन ु
पछर् अिन ती जसले धरैे भिूम पाउछँ ितनीहरूले केही शहरहरू लवेीहरूलाई िदन ु पछर्।”

9 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 10 “इ ाएली मािनसहरूलाई भन जब ितनीहरू यदर्न नदी तरेर कनान दशेमा प छेन,् 11 ितनीहरूले केही
शहर चनु्न ु पछर् र ितनीहरूलाई सरुक्षा शहरहरू झैं तयार गन ुर् पछर्। यिद कुनै ले कुनै अक लाई अञ्जानमा हत्या गरे, त्यो हत्यारा
आफ्नो सरुक्षाको िन म्त त्यहाँ गई ब सक्छ। 12 त्यो हत्यारा मा रने मािनसको आफन्तहरूको बद्ला लने िवचारबाट अिन अदालतले हत्याराको
कसरुमािथ न्यायोिचत िवचार नगरूञ्ञले सम्म त्यहाँ सरुिक्षत रहन ु सक्छ। 13 यस्ता बचाऊ शहरहरू छवटा हुनछेन।् 14 जसमा यदर्न नदीको
पवूर्मा तीनवटा र कनान दशेिभ तीनवटा हुनछेन।् 15 यी शहरहरू, इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त सरुक्षा का शहरहरू हुनछेन ् िवदशेीहरू र
या ीहरू त्यहाँ ब छेन।् यी मािनसहरू मध्ये यिद कसलैे अञ्जानमा कुनै अक को हत्या गरे त्यो ती शहरहरू कुनमैा गएर शरण
लन सक्छ।
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16 “कसलैाई मानर् यिद कुनै ले फलामको हितयार योग गरे त्यो हत्यारा हो र त्यसले ाण दण्ड पाउनै पछर्। 17 यिद कुनै ले
ढुङ्गाले िहकार्एर कसलैाई माछर् भन,े त्यो पिन हत्यारा नै हो र त्यसलाई पिन ाण दण्ड िदनै पछर्। 18 यिद कसलैे दाउराले िहकार्एर
कसलैाई माछर् भने त्यो पिन हत्यारा नै हो र त्यसले पिन ाण दण्ड पाउनै पछर्। 19 यिद हत्या भएको प रवारको कुनै सदस्यले ज्यानको साटो
ज्यानै लन चाहान्छ भने उसले त्यो हत्यारालाई खोजी मानर् सक्छ।

20 “यिद कसलैे कसलैाई घणृा गरेर घचटे्छ भने अथवा ऊसमािथ केही चीज फ्याँक्छ अिन उ त्यसलैे मछर्, 21 अथवा घणृा गरेर उसलाई
हातले िहकार्उँछ र त्यसको चोटले त्यो मय भने त्यो िहकार्उँने हत्यारा ठह रन्छ, र उसलाई ाण दण्ड िदनपुछर्। त्यो मन को
आफन्तले उसलाई भटेेर माछर् भने उसले मानर् सक्छ।

22 “तर यिद कसलैे कसलैाई अञ्जानमा मारेको हो, अिन त्यो मन मािथ मान को श तुा होइन, अथवा एक ले केिह
चीज फ्याँक छ र सयंोग वश कसलैाई माछर् भने यो मन मािथ घणृा िथएन, 23 अथवा उसले माछुर् भनी घचटेेको, कुनै हार गरेको होइन
अथवा मान को त्यस्तो कुनै योजना नै िथएन भन,े अथवा त्यो ले केही फ्याँक्दा कसलैाई लाग्यो अिन त्यो मय भने त्यो अञ्जानमा
घटेको घटना हो। 24 तब समदूायले मान र मन का आफन्तहरू र हत्यारा बीचमा िनयम अनसुार न्याय गन ुर्पछर्। 25 त्यो न्यायालयले
मािनसलाई मन मािनसका आफन्तहरूबाट मानर् दखेी बचाउछँ। र उसलाई फे र सरुिक्षत शहरमा पठाइिदन्छ। हत्यारा त्यही शहरमा रहन ु पछर् जब
सम्म धान पजूाहारीले तलेिसत अिभषके गदन मादन।

26 “तर यिद त्यो हत्यारा सरुिक्षत शहरको िसमानाबाट बािहर जान्छु, जनु घरमा त्यो आफ्नो सरुक्षाको िन म्त पगुकेो िथयो, 27 अिन मा रने
का आफन्तहरूले सरुिक्षत शहर िसमाना बािहर हत्यारालाई भटेे हत्या भएको का आफन्तहरूले त्यसलाई मानर् सक्छन।् हत्या भएको
का आफन्तहरूको कुनै दोष हुने छैन। 28 िकनभने त्यो हत्यारा सरुिक्षत शहरमा धान पजूाहारीको मतृ्य ु पयर्न्त ब ु पन िथयो। धान

पजूाहारीको मतृ्य ु पिछ ितनी आफ्नो घर फकर् न ु सक्छ। 29 यी िनयमहरू ती मािनसहरू जहाँ कहीं बसे पिन ितनीहरूको िन म्त सदा-सवर्दाको
िन म्त काननु भएर रहनछे।

30 “यिद कुनै ले कसलैाई मारेको परूा साक्षीहरू भए मा उसलाई मतृ्य ु दण्ड िदन सिकन्छ। एकजना ले िदएको गवाहीमा मतृ्य ु
दण्ड िदन सिकंदनै।

31 “यिद एक हत्यारा हो भने उसले ाण दण्ड भोग्नै पछर्। पसैा लएर अथवा घसू खाएर ाण दण्ड ब द्ल गनर् पाँइदनै। उसले ाण
दण्ड भोग्नै पछर्।

32 “यिद कुनै ले कसलैाई मारेर सरुिक्षत शहरमा आ य लनु गएको छ भन,े त्यो धान पजूाहारी नमरूञ्जले सम्म त्यहाँ ब ै
पछर्, पसैा िदएर त्यो आफ्नो घर फकर् न स ै न।

33 “िनद ष हरूको रगतले ितमीहरूको भिूमलाई दोिषत नतलु्याऊ। यिद कसलैे हत्या गछर् भने त्यसको औषधी एउटै छ, त्यो हो ाण
दण्ड। अरू कुनै त्यस्तो पथ छैन िक हत्यालाई म ु पान। 34 म परम भु हु।ँ म सधें इ ाएली मािनसहरूको साथमा ितनीहरूको भिूममा रहनछुे।
म त्यहँी हुनछुे, यसथर् त्यस भिूमलाई िनद ष मािनसहरूको रगतले दोिषत नबनाऊ।”

36
सलोफादकी छोरीहरूको दशे

1 मनश्शकेो नाित माकीरको छोरो िगलादको सन्तानका धानहरू अिघ आए अिन मोशा र इ ाएली मािनसहरूका धानहरूलाई भन,े
2 “परम भलुे इ ाएलीहरूलाई िच ा ारा भिूम िवतरण ग रिदन ु भनी हजरूलाई हुकुम िदन ु भएको िथयो। अिन हजरू हा ा मा लकलाई परम भलुे
हा ा सन्तान सलोफादको अशं चाँिह उनकी छोरीहरूलाई िदन ु भनी िदन ु भएको िथयो। 3 अब यिद ती कन्याहरूको िववाह इ ाएलीहरू मध्यकैे
अन्य कुलका मािनसहरूिसत भए त्यो ितनीहरूले पाएको भाग जमीनको हा ो कुलको भागबाट का टएर ती केटीहरूलाई िववाह गनहरूकै भागमा
िमल्ने छ। यसथर् यस कारले हामीले िच ामा पाएको भिूमको केिह अशं गमुाउने छैनौ। 4 इ ाएलीहरूको पनुस्थार्पनाको समय* आउँछ र ती
केटीहरूको पतैकृ सम्पित ितनीहरूले िववाह गरेको परुूषहरूकोिसत कुलमा िमल्नछे र यसरी हामीले हा ो िपता-पखूार्हरूबाट पाएको हा ो दशेको
भिूम गमुाउने छौं।”

5 यसथर् परम भकुो िनदशन अनसुार मोशाले इ ाएलीहरूलाई यस्तो आदशे िदएः “यसूफु कुलका मािनसहरूले जे भन्दछैन ् त्यो सही हो।
6सलोफादकी छोरीहरूको सम्बन्धमा परम भलुे िदन ुभएको आदशेहरू यी हुन, हुन त ितनीहरूले आफूले मन पराएकोिसत िववाह गनर् सक्छन।् तर
ितनीहरूले आफ्नै िपता-पखुार्हरूको सन्तान िभ िववाह गन ुर्पछर्। 7 इ ाएलीहरूले पाएको भिूमको अशं अक कुलका मािनसहरूलाई हस्तान्तरण
गनर् सिकदनै। त्यके इ ाएली आफ्नो पतैकृ सम्पि िभ पन ुर्पछर्। 8 इ ाएली कुलको त्यके छोरी जसले िपता-पखुार्हरूको सम्पि पाएको
छ उसले आफ्नो कुल िभ कैो परुूषिसत िबवाह गन ुर्पछर् तािक िपता-पखुार्हरूको नामको भिूम आफ्नो कुल दे ख बािहर नजाओस।् 9 यसथर् एक
कुलको मािनसहरूको भिूम अक कुलको मािनसहरू मािथ हस्तान्तरण गन ुर् नपरोस।् आफ्नो कुलको भिूम आफ्नै कुलमा रही रहोस।्”
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10 सलोफादकी छोरीहरूले त्यसै गरे जो परम भलुे मोशालाई आदशे िदन ु भएको िथयो। 11 ितनकी छोरी महला, ितसार्, होग्ला, िमल्का र
नोआले आफ्नै काकाको छोराहरूिसत िववाह गरे। 12 ितनीहरूले यसूफुका छोरा मनश्शकेा कुलहरूमा नै िववाह गरे र ितनीहरूको पतैकृ भिूम
ितनीहरूकै िपता-पखुार्हरूको वशंिभ ै र ो।

13 यरीहोको पा रप यर्दन नदीको िकनार निजक मोआबको मदैानमा परम भलुे मोशा माफर् त इ ाएलका मािनसहरूलाई िदन ु भएको आदशे
र िनयमहरू यी नै हुन।्
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वस्थाकोपसु्तक

मोशा इ ाएलीहरू सगँ कुरा गन ुर्हुन्छ
1 जब इ ाएलीहरू यदर्न नदीको पवूर्प सपू पा रप बाट पारान मरूभिूममा अिन तोफेल, लाबान, हासरेोत अिन दीसाहाब शहरहरूको

बीचमा यदर्न बेंसी िथए, त्यस समयमा मोशाले ितनीहरूलाई िदएको सदंशे यही िथयो।
2 सईेर पवर्त भएर होरेब पवर्तबाट कादशे बन पगु्न ु मा एघार िदन लाग्छ। 3 तर इ ाएलीहरूलाई िम दशेदे ख यस ठाउँमा पगु्न चालीस

वषर् लाग्यो। मोशाले ितनीहरूलाई चालीसौं वषर्को एघारौं महीनाको पिहलो िदन परम भलुे आदशे गन ुर् भएको त्यके कुरा भन।े 4 परम भलुे
हशेबोनमा राज्य गन एमोरीहरूका राजा सीहोन र अश्तारोतमा र एदरेईमा ब े बाशानका राजा ओगलाई िजतपेिछ यस्तो भएको िथयो। 5 यदर्न
नदीको पवूर्प मोआब दशेमा परम भलुे िदन ु भएको आज्ञाहरू मोशाले इ ाएलका मािनसहरूलाई सनुाए। मोशाले भन,े

6 “होरेब पवर्तमा परम भु हा ा परमे रले हामीलाई भन्नभुयो, ‘ितमीहरू यस पवर्तमा धरैे िदनसम्म बस्यौ। 7अब पहाडी क्षिे ितर जाऊ जहाँ
अमोरीहरू बस्छन।् त्यहाँ सबै भिूमहरूको चारैितर जाऊ। यदर्नको बेंसीमा जाऊ, पवर्तहरूमा, तराईहरूमा, नगेवेमा, समु का िकनारमा, कनान
अिन लबानोन अिन य ू े टससम्म जाऊ। 8 हरे! म ितमीहरूलाई त्यो भिूम िददंछुै, जाऊ अिन त्यस भिूममा बस, मैंले ितमीहरूका िपता-पखुार्
अ ाहाम, इसहाक, अिन याकूब र ितनीहरूका भावी सन्तानहरूलाई यो भिूम िदने ितज्ञा गरेको िथएँ।’ ”

मोशा अगवुाहरू छान्छन ्
9 मोशाले भन,े “त्यस समयमा मलैे भनकेो िथएँ, ‘म ितमीहरूको हरेचाह गन ुर् स न।ँ 10अिन झन ्अिहले त परम भु ितमीहरूको परमे रले

यित धरैेभन्दा धरैे मािनसहरू बढाउन ु भयो ितमीहरू आकाशको ताराहरू झैं भ रएका छौ। 11अिहले परम भु ितमीहरूका िपता-पखुार्का परमे र
परम भलुे ितमीहरूलाई हजार गणुा सखं्या बशेी बनाऊन ्अिन ितज्ञा गन ुर् भए अनसुार नै ितमीहरूलाई आशीवार्द िदऊन।् 12 तर म ितमीहरूको
हरेचाह गनर् र आफैं ितमीहरूका झगडाहरू समाधान गनर् असमथर् छु। 13 यसकारण ितमीहरूले आफ्ना कुलहरूबाट ज्ञान, िववके तथा अनभुव
भएका मािनसहरू छान म ितनीहरूलाई ितमीहरूको अगवुा बनाउनछुे।’

14 “अिन ितमीहरूले भन्यौ, ‘यसो गन ुर् असल काम हो।’
15 “यसकारण मलैे ितमीहरू ारा चनुकेा ब ु मान र अनभुवी मािनसहरूलाई ितमीहरूको अगवुाहरू िनय ु गरें। यसरी मलैे ितमीहरूमध्ये

केहीलाई हजार जनाका अगवुाहरू, सय जनाका अगवुाहरू, पचास जनाका अगवुाहरू अिन दश जनाका अगवुाहरू िनय ु गरें। मलैे ितमीहरूका
त्यके पा रवा रक समहूहरूलाई अिधकारी िनय ु गरें।
16 “त्यित बलेा, मलैे ती न्यायक ार्हरूलाई भनें, ‘कुनै पिन झगडामा ित ा भाइहरूका कुरा सनु र ठीक-ठीक न्याय गर, त्यो झगडा

इ ाएलीहरूमाझ होस ् अथवा इ ाएली र िवदशेीहरूमाझ होस।् 17 जब ितमीहरू न्यायक ार् भएर िनणर्य लन्छौ तब ितमीहरूले सोच्न ु हुदँनै
को महत्वपणूर् र महत्वहीन मािनसहरू हुन।् कससैगँ पिन डराउन ु हुदँनै कारण ितमीहरूले गरेको िनणर्य परमे रबाट भएको हुन्छ। तर यिद कुनै
झगडाको िवषय ितमीहरूको िन म्त क ठन भए त्यो म कहाँ ल्याऊ।’ 18 त्यही समयमा ितमीहरूले गन ुर् पन सबै िवषयहरू म ितमीहरूलाई भन्नछुे।

कनानमा जाससूहरू जान्छन ्
19 “तब परम भु हा ा परमे रको आज्ञा मानरे हामीले होरेब पवर्त छाडी एमोरी मािनसहरूको पहाडी दशेको या ा गय अिन ितमीहरूले

दखेकेो िवशाल अिन भयकंर मरूभिूम भएर कादशे बनमा पगु्यों। 20 तब मलैे ितमीहरूलाई भनें, ‘ितमीहरू अब एमोरीहरूको पहाडी दशेमा
आइपगु्यौ। परम भु हा ा परमे रले हामीलाई यो दशे िदन ु हुनछे। 21 हरे, परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई त्यो दशे िदनभुएको छ।
ितमीहरूले कुनै चीजको िफ ी नगर, कससैगँ नडराऊ परम भु ितमीहरूका िपता-पखुार्का परमे रले यस्तै गन आदशे िदन ु भएको छ।’

22 “तर ितमीहरू सबै मकहाँ आएर भन्यौ, ‘पिहले हामी केही मािनसहरू त्यहाँ पठाऊँ ितनीहरूले त्यो भिूमको िनक ल गनछन ्हामी कुन
बाटो भएर कुनकुन शहरहरू भएर त्यस भिूममा पगु्नछेौं, त्यस िवषयमा समाचार ल्याउनछेन।्’

23 “ितमीहरूको कुरा मन पराएर मलैे ितमीहरूको त्यके कुलबाट एक-एक जना गरी बा जना मािनसहरू छानें। 24 तब ती मािनसहरू
पहाडितर लागे अिन एशकोलको बेंसीमा पगुरे त्यहाँ सब खोजीिनिध गरे। 25 ितनीहरू फकर आउँदा त्यहाँबाट हा ो िन म्त केही फलहरू ल्याए
अिन त्यो भिूमको िवषयमा बताउदँै ‘परम भु हा ा परमे रले हामीलाई रा ो भिूम िदन ु हुदँछै भन।े’

26 “तर ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रको आज्ञा अवहलेना गरी त्यो भिूम भएको ठाउँमा जान अस्वीकार गय । 27 ितमीहरू
छाउनीमा गयौ अिन गनुासो पोख्दै भन्यौ, ‘परम भलुे हामीलाई घणृा गन ुर्हुन्छ, परम भलुे हामीलाई एमोरी मािनसहरू ारा नाश पानर् िम दशेबाट
यहाँ ल्याउन ु भयो। 28 अब हामी कहाँ जान सएछौं? हा ा बा जना जाससू दाज्य ू भाइहरूको समाचारले हामीलाई भयभीत बनाएको छ।
ितनीहरू भन्दछन ्“त्यस भिूमका मािनसहरू हामी भन्दा ठूला र अग्ला छन।् आकाश जित अग्ला पखार्ल भएका शहरहरू छन।् अिन ितनीहरूले
त्यहाँ राक्षसहरू दखे।े” ’
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29 “यसकारण मलैे ितमीहरूलाई भनें, ‘िवर नहोऊ, ती मािनसहरूसगँ नडराऊ। 30 परम भु ितमीहरूको परमे र ितमीहरूकोअिघ जान ु
हुनछे अिन य ु गन ुर् हुनछे। उहाँले िम का लािग गन ुर् भए जस्तै उहाँले गन ुर् हुनछे। ितमीहरूले आफ्नो अिघ गएको त्यहाँ दखे्यौ। 31 ितमीहरूले
दखेकेा छौ एकजना मािनसले आफ्नो छोरोलाई कसरी बोकेर लान्छ त्यसरी नै परम भलुे ितमीहरूलाई लानहुुन्छ। परम भलुे ितमीहरूलाई यस
ठाउँसम्म बचाएर ल्याउन ु भएको छ।’

32 “तर अझ पिन ितमीहरू परम भु आफ्नो परमे रलाई िव ास गदनौ। 33 जब ितमीहरू या ा ग ररहकेा िथयौ छाउनी कहाँ बनाउन ु पन
िन य गन ुर्को िन म्त परम भु ितमीहरूको अिघ जान ु भयो। ितमीहरूलाई बाटो दखेाउन ु उहाँ राती आगोमा अिन िदउसँो बादलमा जान ु भयो।

मािनसहरूलाई कनान जान िदइएन
34 “ितमीहरूले के भन्यौ परम भलुे सनु्न ु भयो र ोिधत हुनभुयो। उहाँले ितज्ञा गद भन्नभुयो, 35 ‘ितमी द ु मािनसहरू मध्ये कसलैे पिन

मलैे ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदएको ितज्ञा अनसुार त्यस असल दशेमा प पाउने छैन। 36 यपनू्नकेो छोरो कालबेले मा त्यो दशे दे ु
पाउनछे। कालबेले टेकेको भिूम म उसलाई र उसका सन्तानलाई िदनछुे। िकन? िकनभने मलै े िदएका सम्पणूर् आज्ञाहरू उसले पालन गय ।’

37 “ितमीहरूको कारण परम भु पिन मिसत रसाउन ु भएको िथयो। उहाँले मलाई भन्नभुयो, ‘मोशा, ितमी पिन त्यस भिूममा प स ै नौ।
38 तर ननूका छोरा ित ो सहायक यहोश ू त्यस भिूममा जान सक्छन ्ितनलाई उत्साह दऊे िकनभने इ ाएलीहरूलाई त्यो भिूम आफ्नो पानर् ितनी
अिग बढनछेन।्’ 39 अिन परम भलुे हामीलाई भन्नभुयो, ‘ितमीहरूको बालबच्चाहरू श हुरूले लएर जानछेन ्भनरे ितमीहरूले भन्यौ तर ती
नानीहरू त्यस भिूममा जानछेन।् म ती नानीहरूलाई दोष िदने छैन कारण ितनीहरू अिहले अबझु छन,् यसकारण म त्यो भिूम ितनीहरूलाई िदनछुे
अिन ितनीहरूले त्यो भिूम आफ्नो भनी लनछेन।् 40 तर ितमीहरू लाल समु पगु्ने उजाड भिूम ितरको बाटो भएर जान ु पछर्!’

41 “तब ितमीहरूले भन्यौ, ‘मोशा, हामीले परम भु अिघ पाप गरेका छौं। तर अब हामी परम भु हा ा परमे रले हामीलाई अिघ आदशे
गरे अनसुार लडाइँ गनछौं।’

“ितमीहरूले पहाडी दशेमा आ मण गन तयारी शरुू गय अिन ितमीहरू सबलैे आफ्नो हितयारहरू िभय ं। 42 तर परम भलुे मलाई भन्नभुयो,
‘मािनसहरूलाई पहाडमा गएर लडाइँ नगन ुर् भन िकन? िकनभने परम भु ितनीहरूसगँ हुन ु हुदँनै र श हुरूले ितनीहरूलाई परास्त गनछन।्’

43“मलैे ितमीहरूलाई भने तर ितमीहरूले सनुनेौ अिन ितमीहरूले परम भकुो आदशेको अवहलेना गय । ितमीहरूले गवर् गरेर काम गय अिन
पहाडी दशेमािथ आ मण गनर् गयौ। 44 तर पहाडी दशेमा ब े अमोरीहरूले ितनीहरूको िवरू य ु गरे अिन ितनीहरूलाई सइेरदे ख होमार्मसम्म
खदे।े ितनीहरूले एउटा मौरीको हूल झैं ितमीहरूलाई खोजीरह।े 45 तब मा ितमीहरूले परम भलुाई सहायता माग्यौ तर परम भलुे ितमीहरूको
केही सनु्न ु भएन। 46 यसकारण ितमीहरू कादशेमा धरैे समयसम्म बस्यौ।

2
इ ाएलीहरू मरूभिूममा घमुी िहडँे

1“तब परम भलुे मलाई भन्नभुयो जस्तो हामीले गय ं। हामी लाल समु जाने बाटो भएर मरूभिूममा गयों। सईेर पवर्त छेऊसम्म जानका लािग
हामीले धरैे िदनसम्म या ा गय ं। 2 तब परम भलुे मलाई भन्नभुयो, 3 ‘यी पहाडहरू भएर ितमीहरूले धरैे समय या ा गय । 4 मािनसहरूलाई यी
कुराहरू भन, ितमीहरू सइेरको भिूमबाट जानछेौ। यो भिूम ितनीहरूका आफन्त, एसावका सन्तानहरूको हो। ितनीहरू ितमीहरूिसत डराउनछेन,्
यसकारण, होिशयार बस। 5 ितनीहरूिसत लडाइँ नगर। यो भिूमबाट ितमीहरूलाई एक फुट पिन िदइने छैन कारण यो पहाडी भिूम मलैे एसावका
मािनसहरूलाई आफ्नो भिूम बनाउन ु भनी िदएको छु। 6 ितमीहरूले एसावका मािनसहरूबाट लएको खा र पानीको दाम ितन ुर् पछर्। 7 यो
िवशाल मरूभिूममा ितमीहरू िहडंकेो कुरो उहाँलाई थाहा छ। परम भु ितमीहरूका परमे र ितमीहरूिसत चालीस वषर्सम्म हुनहुुन्छ। ितमीहरूलाई
आवश्यक परेको त्यके कुराहरू उहाँले िदनभुयो, यसकारण उहाँको स्मरण गर कारण ितमीहरूले गरेको त्यके कुरोमा उहाँको आशीवार्द छ।’

8“यसकारण सईेरमा बसोबास गन हा ा आफन्तहरू, एसावका मािनसहरूलाई छाडरे हामी गयों। हामीले यदर्न बेंसीबाट एलत शहर र एस्योन
गबेरे जाने बाटो छाडरे माआबको मरूभिूमितर जाने बाटो लाग्यौं।

आरमा इ ाएलीहरू
9 “परम भलुे मलाई भन्न ु भयो, ‘मोआबका मािनसहरूलाई क नदऊे ितनीहरूिसत लडाइँ नगर, म ितमीहरूलाई ितनीहरूको एक टु ा भिूम

पिन िदनछैेन मलैे आर शहर लतूका सन्तानहरूलाई िदइसकेको छु।’ ”
10 (िवगतमा त्यहाँ एमीहरू बस्थ,े ितनीहरूको सखं्या धरैे िथयो अिन ितनीहरू अनाकीहरू झैं अग्ला अिन ब लया मािनसहरू िथए।

11 अनाकीहरू पिन रपाई मािनसहरू कै अशं िथए तर मोआबका मािनसहरूले ितनीहरूलाई एमीहरू भन्दथ।े 12 पिहले होरीहरू पिन सइेरमा
बस्थे तर एसावका मािनसहरूले ितनीहरूको भिूम लए। एसावका मािनसहरूले होरीहरूलाई न पारेर ितनीहरूको भिूममा बस।े परम भलुे िदएको
भिूममा पिन इ ाएलीहरूले त्यहाँका मािनसहरूलाई त्यही गरे।)

13 “परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ‘ितमीहरू जरेेद खोला पारी जाऊ।’ यसकारण हामी जरेेद खोला पारी गयौं। 14 जरेद बेंसीबाट कादशे
बनसम्म पगु्न हामीलाई 38 वषर् लाग्यो तब त्यस वशंका सबै य ु का मािनसहरू छाउनीिभ मरे। परम भलुे ितनीहरूलाई शपथ गन ुर् भए झैं गरे।
15 परम भु ितनीहरूको िवरू तबसम्म हुनहुुन्थो जबसम्म ितनीहरू छाउनीबाट सम्पणूर् रूपले न भएनन।्
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16 “यो ाहरू मरेपिछ, 17 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, 18 ‘आज ितमीले आरको सीमाना पार गरेर मोआब जानपैछर्। 19 ितमीहरू अम्मोनी
मािनसहरूको निजकै जानछेौ। तर ितनीहरूलाई क नदऊे ितनीहरूसगँ य ु नगर िकनभने म ितनीहरूको भिूमबाट ितमीहरूलाई केही पिन िदने
छैन, िकनभन,े ितनीहरू लतूका सन्तानहरू हुन ्अिन मलैे ितनीहरूलाई त्यो भिूम िदएको छु।’ ”

20 (त्यो भिूम पिन रपाईहरू कै भिूम भनरे जािनन्थ्यो। त्यहाँ उिहले रपाई मािनसहरू बस्थ।े अम्मोनीहरूले ितनीहरूलाई जमजमु्मीहरू भन्थ।े
21 ितनीहरू पिन अनाकीहरू जस्तै अग्ला अिन ब लया िथए। तर परम भलुे जमजमु्मीहरूलाई न पानर् अम्मोनीहरूलाई सहायता गन ुर् भयो।
अम्मोनीहरूले त्यो भिूम लए अिन ितनीहरू अिहले त्यहाँ छन।् 22 परमे रले ितनीहरूलाई एसावका मािनसहरूलाई जस्तै गन ुर्भयो। िवगत
समयमा, सईेरमा होरी मािनसहरू बस्थ।े तर एसावका मािनसहरूले होरीहरूलाई न गरेर अझ पिन एसावका सन्तानहरू त्यहाँ बसकेा छन।्
23क ोरबाट आएका केही मािनसहरूिसत पिन परमे रले त्यस्तै वहार गन ुर्भयो। अब्बी मािनसहरू गाजाको व रप रको शहरहरूमा बस्थ।े तर
क ोरबाट केही मािनसहरू आए अिन अव्वीहरूलाई न पारेर क ोरबाट आएका ती मािनसहरूले त्यो भिूम दखल गरे अिन अिहलसेम्म ितनीहरू
त्यहीं छन।्)

अम्मोरीहरूको पराजय
24 “परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ‘अन न खोला पारी तनर् तयारी बस। हरे, म हशेबोनका राजा अम्मोरी सीहोन अिन उसको दशे ितमीहरूको

हातमा िददंछुै। ितमीहरू त्यसलाई अिधकारमा ल्याउने चे ा शरुू गर र ितनीहरूको िवरू लडइँ गरेर त्यो भिूम अिधनमा पार। 25आज म त्यके
ठाउँको मािनसहरूलाई ितमीहरूिसत भयभीत हुने बनाउछुँ, ितनीहरूले ितमीहरूको िवषयमा सनु्नछेन ्अिन डरले काम्नछेन।्’

26 “जब हामी कदमेोत बाँझो भिूममा िथयौं, मलैे हशेबोनका राजा सीहोनलाई शा न्तको सदंशे दतू माफर् त ू पठाएँ। ितनीहरूले भन,े
27 ‘हामीहरूलाई ित ो दशे भएर जाने अनमुित दऊे, हामीहरू सीधा अिघ जाने छौ हामीहरू बाटोमा दािहने अथवा दे े फकर् ने छैनौं। हामी
बाटोमा मा रोिकने छौं। 28 हामीलाई खान ु िपउन ु दऊे त्यसको दाम हामी चकुाउनछेौ। हामी ित ो दशेको बाटो भएर मा जान चाहन्छौं।
29 यदर्न नदी पा रको जनु दशे परम भु हा ा परमे रले हामीलाई िदन ु भएको छ, त्यहाँ पगु्न ित ो दशेको बाटो भएर जान दऊे। अरू मािनसहरू
सईेरमा ब े एसाव मािनसहरू र आरमा ब े मोआबीहरूले हामीलाई ितनीहरूको दशेको बाटो भएर िहडन ु दऊे।’

30 “तर हशेबोनका राजा सीहोनले हामीलाई उसको दशेबाट जान ु िदएनन।् ितमीहरूका परम भु परमे रले ितनलाई कठोर बनाउनभुयो अिन
आज हामीलाई थाहा छ साँच्चै त्यस्तै भयो।

31 “परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ‘म ितमीहरूलाई सीहोनका राजा र उसको दशे िददंछुै, जाऊ अिन उसको दशे लऊे।’
32 “जाहज भन्ने ठाउँमा सीहोन राजा र ितनका समस्त मािनसहरू हामीिसत य ु गनर् आए। 33 तर परम भु हा ा परमे रले ितनीहरूलाई

हा ो हातमा स ु म्प िदनभुयो अिन राजा सीहोन, ितनका छोराहरू र सबै मािनसहरू परािजत भए। 34 त्यस समयमा सीहोन राजाको सबै शहरहरू
हामीले कब्जा गय । हामीले त्यहाँ कुनै परुूष, ी तथा नानीहरूको जीवन छोडनेौं। 35 हामीले खाली गाई-वस्त ु र रा ा-रा ा चीजहरू मा ती
शहरहरूबाट लयों। 36 त्यहाँको कुनै शहर पिन हा ो सामनु्ने टएन सकेन, हामीले अन न बेंसीको िकनारको अरोर शहर अिन बेंसीबीचको
अरू शहर िजत्यौं। परम भलुे हामीलाई अन न बेंसी र िगलाद बीचका सबै शहरहरू िजताउन ु भयो। 37 तर ितमीहरू अम्मोनी मािनसहरूको भिूम
समीप पिन गएनौ, यब्बोक नदीको िकनार र पहाडी दशेका शहरहरू पिन गएनौ र परम भु हा ा परमे रले मनाही गन ुर्भएको कुनै ठाउँसम्म पिन
गएनौ।

3
बाशानका मािनसहरूिसत लडाइँ

1 “त्यसपिछ हामी बाशानप गयौं। एदरेईमा बाशानका राजा ओग र ितनका मािनसहरू हामीहरूिसत लडाइँ गनर् आए। 2 परम भलुे मलाई
भन्नभुयो, ‘ओगिसत नडराऊ। मलैे उसलाई ितनीहरूको अिघ समिपर्त गराउन िन य गरेको छु। हशबोनमािथ शासन गन अम्मोरीका राजा
सीहोनलाई झैं ितमीले उसलाई परािजत गनछौ अिन उसका मािनसहरू र सबै भिूम ितमीले पाउनछेौ।’

3 “यसकारण परम भु हा ा परमे रले बाशानका राजा ओगलाई परािजत गराउन ु भयो। हामीले उसको कसलैाई पिन बाँकी नरा े गरी
परास्त पाय ं। 4 त्यस समयमा ओगको अधीनका सबै शहरहरू लयौं। हामीले ओगका 60 शहरहरू बाशान राज्यिभ का अगवका इलाकाहरू
कब्जा गय ं। 5 यी सबै शहरहरूका अग्ला-अग्ला फाटक, पखार्ल र फाटकमा पकका ढोकाहरू िथए। त्यहाँ पखार्ल नभएका शहरहरू पिन िथए।
6 हामीले ती सब सीहोन राजाका शहरहरू झैं ध्वशं पाय ं। त्यहाँका त्यके शहर अिन त्यस शहरका ी-परुूष अिन बाल-बच्चाहरू सबै ध्वशं
पाय ं। 7 तर हामीले आफ्नो लािग त्यहाँ भएका बहुमलू्य वस्तहुरू र गाई-गोरूहरू भने सरुिक्षत राख्यौं।

8 “यस कार हामीले अन न घाटीबाट यदर्न नदीको पवूप को भिूम अिन अमोरी राजाहरूबाट हाम न पवर्तलाई लयौं। 9 (हम नलाई
सीदोनीहरूले िसय न र एमोरीहरूले सनीर भन्छन।्) 10 यसरी हामीले समतलको सबै भिूमको र िगलादका शहरहरू सल्कादे ख एद ्रेईसम्म
बसानको समस्त आफ्नो पाय ं। सल्का र एद ्रेईहरू ओगको बाशानका राजा, ओगका शहरहरू िथए।”

11 (बाशानका राजा ओग रपाई मािनसहरूमा बाँचकेाहरूमध्ये एक जना िथए। ओगको पलङ्ग फलामको िथयो यो ते फीट लामो अिन छ
फीट चौंडाको िथयो। अम्मोनीहरू बसोबास गन शहर रब्बामा त्यो पलङ्ग अझसम्म छ।)
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यदर्न नदीको पवूर् भिूम
12 “यसकारण हामीले भिूम आफ्नो बनायौ अिन मलैे रूबनेी र गादी कुल समहूलाई यसको भाग िदएँ। मलैे ितनीहरूलाई अन नको भिूमदे ख

(जो अन नको बेंसी हो) गीलादको पहाडी दशेिसतै यसका शहरहरू ितनीहरूलाई िदएको छु। ितनीहरूले गीलादको आधा भिूम पाएको छन।्
13 िगलादको अक आधा भाग र बाशानको सबै क्षे मलै े मनश्शकेो आधा कुल समहूलाई िदएँ।”
(बाशान ओगको राज्य िथयो। यसलाई रपाईहरूको दशे पिन भिनन्थ्यो। ओगको भिूमको एउटा भागलाई अग व भिनन्थ्यो 14 मनश्शे प रवार

समहू याईरले बाशानमा रहकेो अग बको सम्पणूर् क्ष े गशरूी र मकाती मािनसहरूको सीमानासम्म लयो। यसलाई याईरले उसको नाउँ िदएका
िथए आजको िदनसम्म बाशानका क्षे लाई हब्बात याईर भनरे जान्न सिकन्छ।)

15 “मलैे िगलाद माकीरलाई िदएँ। 16 रूबनेी र गादका कुल समहूहरूलाई मलैे िगलाद सीमानाबाट शरुू भएको भिूम िदएँ। यो भिूम अन न
बेंसीबाट यब्बोक नदीसम्म िफंिजएको छ। यब्बोक नदी अम्मोनी मािनसहरूको िसमाना पछर् र बेंसीको मध्यभाग एकाप को िसमाना हो। 17यदर्न
नदी छेउको मरूभिूम ितनीहरूको प मी िसमाना हो। गा लल झील यस क्षे को उ रमा र मतृ समु (खारा समु ) यसको दिक्षणमा पछर्। यो
िपस्गा भीरको सतह हो। ितनीहरू पवूर्मा पछर्न।्

18 “त्यस समयमा मलैे ती प रवार समहूलाई यो आज्ञा िदएँ, ‘परम भु ितमीहरूका परमे रले यदर्न नदीको यताप ब लाई भिूम िदन ु
भएको छ। तर अिहले ितमीहरूका सनेाहरूले हितयार लनपुछर् र अरू इ ाएलीहरूलाई नदीको अक प टसम्म लएर जाँदै गन ुर् पछर्। 19 मलैे
िदएको भिूममा ितमीहरूकी प ीहरू, स-साना नानीहरू अिन ितमीहरूका गाई बस्तहुरू (म जान्दछु ितमीहरूको गाई-वस्तहुरू धरैे छन)् ब े छन।्
20 तर परम भलुे यदर्न नदीको अक प िदन ुभएको भिूम इ ाएलीहरूका आफन्तहरूले नपाएसम्म ितमीहरूलाई सहायता गन ुर् पछर्। ितमीहरूलाई
परम भलुे शा न्त िदए झैं ितनीहरूले शा न्त नपाउञ्ञले ितनीहरूलाई सहायता गर, तब मलैे िदएको भिूममा ितमीहरू फकर आउन सक्छौ।’

21 “तब मलैे यहोशलूाई भन,े ‘ितमीले यी दईु राजाहरूलाई परम भु ितमीहरूका परमे रले गन ुर् भएको सबै थोक दखेकेा छौ। ितमीहरू
पसकेा सबै राज्यहरूमा परम भलुे त्यस्तै गन ुर् हुनछे। 22 ती दशेहरूका राजाहरूिसत ितमीहरू डराउन ु पदन कारण परम भु ितमीहरूका परमे रले
ितमीहरूको पक्षमा य ु गन ुर्हुनछे।’

मोशालाई कनान जाने अनमुित िदइएन
23“त्यसपिछ मलैे मरेो िन म्त िवशषे केही कुरा गरीिदनहुोस ्भनी परम भलुाई िबन्ती गरें। मलैे भनें, 24 ‘हे परम भु मरेो मा लक! म हजरुको

दास हु।ँ म जान्दछु तपाईंले गनर् सक्ने लौिकक तथा अलौ लक चीजहरूको केही भाग मा (अ लकित) मलाई दखेाउन ु भएको छ। तपाईंले
जनु महान ्अिन श शाली कमर्हरू गन ुर् भएको छ त्यस्तो गनर् न त पथृ्वीमा न स्वगर्मा कुनै ई रले गनर् सक्छन।् 25 मलाई यदर्न नदीपा र जान
िदनहुोस ्अिन अक प को असल भिूम हनेर् िदनहुोस।् मलाई लबानोन र सनु्दर पहाडी दशे हनेर् िदनहुोस।्’

26 “तर ितमीहरूले गदार् परम भु मिसत रसाउन ु भयो। उहाँले मरेो कुरा सनु्न ु अस्वीकार गन ुर् भयो। परम भलुे मलाई भन्न ु भयो, ‘यित नै
या छ, यस िवषयमा अरू कुरा नगर। 27 िपस्गा पवर्तको टाकुरामा जाऊ अिन प म, उ र, दिक्षण तथा पवूर्प हरे। ितमीले त्यहाँ आफ्नै

आखँाले यी सब चीजहरू हनेर् सक्छौ तर ितमी यदर्न नदीपा र चािहं जान सक्दनैौ। 28 ितमीले यहोशलूाई उपदशे अवश्य दऊे। ितनलाई ितमीले
उत्साह दऊे। ितनलाई ब लयो बनाऊ। भिूम ितमीले दे सक्छौ तर यहोशलूे मािनसहरूलाई त्यहाँ लजैाने छन ् अिन ितनीहरूलाई त्यहाँ ब
सहायता गनछन।्’

29 “यसकारण हामी बते-पोर वा र नै बेंसीमा बस्यौं।”

4
मोशा मािनसहरूलाई परमे रको िविध-िवधानहरू पालन गन ुर् भन्छन ्

1“अब, हे इ ाएलका हो! मलैे िसकाएको िविधहरू तथा आदशेहरू सनु। तब ितनीहरू बाँच्नछेौ। तब ितमीहरू जान सक्छौ ितमीहरूका िपता-
पखुार्हरूका परमे र परम भलुे िदन ु भएको भिूम अिधकारमा लन सक्छौ। 2 मलैे िदएको आज्ञामा ितमीहरूले थप्न सक्दनैौ। अिन ितमीहरूले
केही पिन लन हुदँनै। मलैे ितमीहरूलाई िदएको परम भु ितमीहरूको परमे रको आज्ञा पालन गन ुर्पछर्।

3 “बाल पोरमा ितमीहरूले आफ्नो आखँाले ितनीलाई परम भु ितमीहरूको परमे र ारा न गरेको दखे्यौ जसले झटूा परमे र बाललाई
अनसुरण गरेका िथए। 4 तर जो परम भु ितमीहरूका परमे रिसत िथए, ितनीहरू सबै आज पिन जीिवत छन।्

5 “परम भु मरेो परमे रले मलाई जे जित आज्ञा गन ुर् भएको िथयो, त्यो मलैे ितमीहरूलाई िसकाएँ। मलैे ितमीहरूलाई यी िविध-िवधानहरू
यसकारण िसकाएँ ितमीहरू जनु भिूम आफ्नो बनाई ब जाँदछैौ त्यहाँ यी िविध-िवधानहरू पालन गनछौ। 6 यी िविध-िवधानहरू सावधानीपवूर्क
पालन गर, यसो गनार्ले अन्य रा हरूका मािनसहरूले ितमीहरूलाई ज्ञानी तथा बजु्जकी सम्झनछेन।् ती रा हरूका मािनसहरूले यी िविध-
िवधानहरूको िवषयमा सनु्नछेन।् ‘तब ितनीहरूले भन्नछेन।् साँच्चनैै यस राज्यका मािनसहरू ज्ञानी अिन बजु्जकी छन।्’

7 “जब हामी सहायता माग्छौ परम भु हा ा परमे र हा ै निजकमा हुनहुुन्छ र यस्ता ई र अन्य कुनै रा मा छैनन।् 8 आज मलैे िसकाएको
िविध-िवधानहरू र वस्थाहरू भएको हा ो दशे जस्तो अरू कुनै दशे पिन छैन। 9 तर ितमीहरू होिशयारीसगँ ब पुछर्, जबसम्म ितमीहरू जीिवत
हुन्छौ तबसम्म ितमीहरूले दखेकेो कुरो िबसर्न ु हुदँनै। ितमीहरूले यी चीजहरू ितमीहरूका छोरा-छोरी तथा नाता-नाितनाहरूलाई िसकाउन ु पछर्।
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10 होरेब पवर्तमािथ परम भु ितमीहरूका परमे रको अिघ उिभएको िदन सम्झना गर। त्यस समय परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ‘मरेो कुरा
सनु्न मािनसहरू भलेा गर, तब ितनीहरूले मलाई सम्मान गनर् िसक्ने छन ्जबसम्म ितनीहरू पथृ्वीमा बाँच्छन।् अिन ितनीहरूले आफ्ना छोरा-
छोरीहरूलाई मरेो इज्जत गनर् िसकाउने छन।्’ 11 ितमी निजकै आयौ अिन पहाक्को फेदमा उिभयौ। त्यो पहाक् जलरे आकाशसम्म पगु्यो र त्यहाँ
कालो, बाक्लो अधँ्यारो बादल िथयो। 12 परम भलुे आगोबाट ितमीहरूलाई भन्नभुयो तर ितमीहरूले कसलैाई बोल्दै गरेको आवाज मा सनु्यौ,
तर ितमीहरूले आकृित दखेनेौ। त्यहाँ आवाज मा िथयो। 13 परम भलुे ितमीहरूलाई दश आज्ञा, आफ्नो करार र ती पालन गन ुर् भनी आज्ञा िदन ु
भयो, अिन परम भलुे करारका िविध-िवधानहरू दइुवटा िशलापाटीमा ले खिदन ु भयो। 14 त्यही समयमा परम भलुे यी िनयमहरू ितमीहरूलाई
िसकाउने आदशे िदन ु भयो जनु यदर्न नदीको व रप रको भिूममा ितमीहरूले अनसुरण गन ुर्पछर् जसलाई ितमीहरू आफ्नो बनाएर बाँच्न जाँदछैौ।

15 “त्यस िदन जितबलेा होरेब पहाडमा आगोबाट परम भु ितमीहरूिसत बोल्न ु भयो, ितमीहरूले उहाँलाई दखेनेौ कारण उहाँ िनराकार
हुनहुुन्थ्यो। 16 यसकारण होिशयार बस, जीिवत ाणीहरूको आकारमा िमथ्या दवेताहरूको मिूतर्हरू बनाउने पाप गरी आफैं ध्वशं नबन। परुूष
तथा ीको आकारमा मिूतर् नबनाऊ। 17 पथृ्वीमा िहडंने पशहुरू तथा आकाशमा उडने चराहरूको मिूतर्हरू नबनाऊ। 18भइँूमा घि ने जन्त ु अथवा
पानीमा पौरडने ाणीहरूको मिूतर्हरू पिन नबनाऊ। 19 अिन सावधान होऊ कारण आकाशमा सयूर्, जनू, ताराहरूलाई पजूा गनर् आकृ नहोऊ।
ती वस्तहुरूलाई पजूा नगर। परम भु ितमीहरूका परमे रले ससंारमा त्यसो गन अरू सबै जाितहरूलाई छोडिदन ु भएको छ। 20 तर परम भलुे
ितमीहरूलाई िम बाट ल्याई आफ्नो िवशषे मािनसहरू बनाउन ु भएको छ। मानौं परम भलुे फलाम पगाल्न ु जल्दै गरेको आगोको आरानबाट
ितमीहरूलाई बािहर िनकाल्न ु भयो अिन अिहले ितमीहरू उहाँका मािनसहरू बिनएका छौ।

21 “ितमीहरूको िन म्त परम भु मिसत रसाउन ु भयो। त्यो असल भिूम जहाँ परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई रा ु हुदँछै त्यहाँ
मलाई यदर्न नदीपा र जान निदने कठोर ितज्ञा गन ुर् भयो। 22 ितमीहरू यदर्न नदी पा रको असल भिूममा गएर ब सक्छौ तर म त्यहाँ प
स न,ँ मलैे यहीं मन ुर्पछर्। 23 ितमीहरू त्यस नयाँ भिूममा सावधानी पवूर्क ब पुछर् र परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूिसत गरेको करार
िबसर्न ु हुदनै। परम भकुो आदशे पालन गर र कुनै पिन आकारमा मिूतर् नबनाऊ। 24 िकन? िकनभन,े अरू दवेता मान्ने मािनसहरूिसत परम भु
ितमीहरूका परमे र रसाएर आगो भई जलाएर न पान ुर् हुनछे।

25“ितमीहरू त्यहाँ धरैे समयसम्म रहनछेौ र त्यहाँ ितमीहरूको नानीहरू अिन नाता-नाितनहरू हुनछेन।् ितमीहरू नरा ो काम गन ुर् थाल्छौ। त्यहाँ
ितमीहरूले नाना कारको मिूतर्हरू बनाउनछेौ जसले परम भलुाई रीस उठाउनछे। 26 यसकारण, म ितमीहरूलाई चतेाउनी िददंछुै स्वगर् र पथृ्वी
मरेा साक्षीहरू हुनछेन ्र यिद ितमीहरूले त्यस्तो कुकमर् गरेको खण्डमा पगु्नलाई अिहले ितमीहरू यदर्न नदी पार गदछौ तर यिद ितमीहरूले मिूतर्हरू
िनमार्ण गय भने त्यहाँ धरैे समय ब सक्ने छैनौ। यित मा कहा?ँ ितमीहरू सम्पणूर् कारले ध्वशं हुनछेौ। 27 परम भलुे ितमीहरूलाई रा हरूमा
छरप पान ुर् हुनछे र ितमीहरू मध्ये केही मा जीिवत रहरे परम भलुे पठाएको भिूममा जानछेौ। 28 त्यहाँ ितमीहरूले मािनसले बनाएको यस्तो
दवेता मिूतर्को सवेा गनछौ, जसले न सनु्छ, न खान्छ न त गन्ध नै थाह पाउछँ कारण ितनीहरू केवल काठ अथवा ढुङ्गाका मिूतर्हरू हुनछेन।्
29 तर अरू भिूमहरू ितर यिद ितमीहरूले आफ्नो सम्पणूर् हृदय र ाणले परम भु ितमीहरूका परमशेवरलाई खोज्छौ भने ितमीहरूले उहाँलाई
पाउनछेौ। 30 जब ितमीहरूमािथ मलैे भनकेो कुराहरू आइपनछन,् सकं मा पनछौ, तब ितमीहरू परम भु आफ्नो परमशेवरको शरणमा पनछौ
अिन उहाँको आज्ञा पालन गनछौ। 31 परम भु ितमीहरूका परमे र कृपाल ु हुनहुुन्छ, यसकारण उहाँले ितमीहरूलाई त्याग्नहुुन्न, ितमीहरूलाई
न पान ुर्हुन्न। उहाँले ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत गन ुर् भएको करार किहल्यै िवसर्न ु हुदँनै।

परम भलुे गन ुर् भएका महान कायर्हरूको स्मरण गर
32 “अतीतमा यस्तो कुनै महाकायर् भएको िथयो? किहल्यै पिन भएन। ितमीहरू जन्मन ु अिघको कुराहरूलाई िनयालरे हरे। सिृ कालको

अवस्थालाई सम्झ जनु समयमा परमे रले मािनस-जाितको सिृ गन ुर् भयो। ससंारमा भएको सबै कुराहरूलाई गिहरो कारले िनयालरे हरे, यो
भन्दा महान ्कायर् किहल्यै कतै घटेको कसलैे सनुकेो छ? छैन! 33 ितमीहरूले परमे रलाई आगोबाट बोल्न ु भएको सनुकेा छौ र पिन ितमीहरू
जीिवत नै छौ। तर ितमीहरूलाई थाहा छ अरू मािनसहरूिसत यस्तो भएको छ? किहले पिन भएको छैन। 34अिन कतै अरू ई रले अक दशेमा
गएर आफ्नो िन म्त मािनसहरू ल्याउने चे ा गरेका छन?् किहले पिन त्यस्तो गरेका छैनन।् तर ितमीहरू आफैं ले परम भु ितमीहरूका परमे रलाई
यी सब आ यर् कायर्हरू सम्पन्न गरेको दखेकेा छौ। उहाँले ितमीहरूलाई आफ्नो श दशर्न गन ुर् भयो। मािनसहरूले क अनभुव गरेको पिन
ितमीहरूले दखेकेा छौ। ितमीहरूले अच म्मत अिन आ यर् कमर्हरू तथा य ु अिन डरलाग्दा घट्नाहरू भएको पिन दखेकेा छौ। 35 परम भलुे
यी सब घट्नाहरू ितमीहरूलाई दखेाउन ु भयो जसले गदार् उहाँ परमे र हुनहुुन्छ भनी ितमीहरू जान्नछेौ। उहाँको बराबर अरू कुनै ई र छैन।
36 ितमीहरूलाई िशक्षा िदनको िन म्त उहाँले स्वगर्बाट आफ्नो आवाज सनुाउन ु भयो, पथृ्वीमा उहाँले ितमीहरूको अिघ आगोमा दे खन ु भयो अिन
त्यहाँबाट बोल्न ु भयो।

37 “ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई मे गन ुर् हुन्थ्यो यसकैारण ितमीहरूलाई उहाँले उनीहरूका सन्तान बनाउन रोज्न ु भयो। यसकारण आफ्नो
महान ्श ारा परम भलुे ितमीहरूलाई िम दशेदे ख बािहर ल्याउन ु भयो। 38 उहाँले ितमीहरूलाई ितमीहरूको भन्दा महान ्अिन श शाली
जाितहरूको भिूममा प े अिन त्यसलाई ितमीहरूको आफ्नै बनाउन ु भयो। उहाँले ितमीहरूलाई ितनीहरूको भिूममा ब िदन ु भयो। अिन उहाँले
अझै गन ुर् हुदँछै।
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39 “ितमीहरूले बझु्न ु पछर् अिन मगजमा रा ु पछर्, परम भु नै पथृ्वीमा अिन स्वगर्मा परमे र हुन ु हुन्छ, अरू परमे र छैनन।् 40 आज
मलैे ितमीहरूलाई िदन ु लागकेो उहाँको आज्ञाहरू र िविधहरू ितमीहरूले पालन गनपछर् र ितमीहरूसगँै ितमीहरूका सन्तानको भलो हुनछे। अिन
परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु भएको भिूम सदा-सवर्दाको िन म्त ितमीहरूकै हुनछे।”

मोशा सरुक्षाका शहरहरू रोजछन ्
41 यदर्न नदीको पवूर् भागमा मोशाले तीनवटा शहरहरू छान्न ु भयो 42 यिद कुनै मािनसले अञ्जानमा अथवा कुनै श ु ता िबनै कुनै अक

मािनसलाई माय भने त्यो मािनस आफ्नो बचाऊको िन म्त ती तीन शहरहरू मध्ये कुनै एउटामा भागरे जान सक्थ्यो। तर यिद मा रने मािनसिसत
उसको कुनै श तुा िथएन भने मा त्यो मान मािनसको सरुक्षा त्यस अवस्थामा हुन सक्थ्यो। 43 मोशाले चनुकेा तीन शहरहरू यी नै िथएः
रूबनेीहरूको िन म्त बसेरेको अग्लो तराई गादीहरूको िन म्त िगलादमा रामोत अिन मनश्शहेरूको िन म्त बाशानको गोलन।

मोशाको वस्थाको प रचय
44 मोशाले इ ाएलीहरूलाई परमे रका वस्थाहरू िदए। 45 इ ाएली मािनसहरू िम दशेबाट आएपिछ मोशाले यी िशक्षा, िविध-िवधान,

र िनयमहरू ितनीहरूलाई बताए। 46 जनु समयमा ितनीहरू यदर्न नदी पवूर्प अव स्थत बतेपोर पारीको बेंसीमा िथए मोशाले ितनीहरूलाई यी
िविध-िवधानहरू िदए। ितनीहरू हशे्बोनमा ब े एमोरीहरूका राजा िसहोनको दशेमा िथए। (िम दशेबाट आउँदा मोशा अिन इ ाएलका मािनसहरूले
ितनलाई परािजत गरेका िथए। 47 ितनीहरूले िसहोनको राज्य र बाशानका राजा ओगको राज्य कब्जा गरे। यी दवुै एमोरी राजाहरू यदर्न नदीको
पवूर्प बस्थ।े 48 यो भिूम अन न बेंसीको िकनारमा अरोएरदे ख पवर्त िसयोन (हम न पवर्त) सम्म िफंिजएको िथयो।) 49 यस भिूम अन्तगर्त
यदर्न नदी पवू भागको सम्पणूर् बेंसी, दिक्षणमा अराबा समु सम्म र पवूर्मा िपस्गा पवर्त पथ्यर ।

5
दश आज्ञाहरू

1मोशाले इ ाएलीहरू सबलैाई बोलाएर भन,े “इ ाएलीहरू हो,आज म जनु िविध-िवधानहरू र िनयमहरू बताउछुँ, सनु। यी िनयमहरू अभ्यास
गर अिन पालन गनर्का लािग दढृ बन। 2 परम भु हा ा परमे रले होरेब पवर्तमा हामीिसत करार गन ुर् भयो। 3 परम भलुे हा ा िपता-पखुार्हरूिसत
होइन तर हामी जो आजसम्म जीिवत छौं, यो करार बाँध्न ु भएको छ। 4 परम भलुे ितमीहरूिसत पवर्तमा आगोबाट सामनु्ने भएर बोल्न ु भयो।
5 तर ितमीहरू आगोदे ख डरायौ। अिन ितमीहरू पहाडमा गएनौ यसकारण म परम भु अिन ितनीहरूको बीचमा परम भलुे के भन्नहुुन्छ भनरे
खडा भएँ। परम भलुे भन्नभुयो,

6 ‘म परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ मलैे ितमीहरूलाई िम दशेबाट जहाँ ितमीहरू दास िथयौ बािहर आउनमा मागर्दशर्न गरें। यसकारण
यी आज्ञाहरू ितमीहरूले पालन गनपछर्।

7 ‘ितमीहरूले म बाहके अरू कुनै दवेी-दवेताहरू मान्न ु हुदँनै।
8 ‘ितमीहरूले कुनै कारको मिूतर्हरू बनाउन ु हुदँनै। ितमीहरूले आकाशमा, पथृ्वीमा तथा पानी मिुन सतहमा कुनै कारको मिूतर् अथवा

आकारको ितमिूतर् बनाउन ु हुदँनै। 9 कुनै मिूतर्को सवेा तथा पजूा नगर। िकन? िकनभन,े म परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ म ईष्यार्ल ु छु र
मरेा मािनसहरूले अरूलाई पजूा गरेको सहन स न।ँ मरेो इच्छा िवरू पजूा गनहरू मरेा श हुरू हुनछेन ्र म ितनीहरू मा होइन ितनीहरूका
छोरा-छोरीहरू दे ख नाित-नाितनी अिन पनाित-पनाितनीसम्मलाई दण्ड भोग्न लाउने छु। 10 तर जसले मलाई मे गछर्न ्र मरेो आज्ञाहरू पालन
गछर्न ्ितनीहरूको हजारौं पसु्तासम्म म ितनीहरू ित कृपाल ु हुनछुे।

11 ‘यिद कसलैे परम भु ितमीहरूको परमे रको नाउँ थर्मा लए ती मािनस दोषी हुन्छ अिन परम भलुे उसलाई िनद ष पान ुर् हुन्न,
यसकारण परम भु ितमीहरूका परमे रको नाउँ थर्मा लन ु हुदँनै।

12 ‘िव ाम-िदनलाई एक िवशषे िदनको रूपमा लन ु पछर् जस्तो परम भु ितमीहरूका परमे रले आज्ञा िदन ु भएको िथयो। 13 सातामा छ
िदन आफ्नो काम गर। 14 तर सातौं िदनमा परम भु ितमीहरूका परमे रको सम्मानमा िव ाम लनपुछर् र त्यस िदन ितमीहरूका छोरा-छोरी
तथा नाता-नाितनी, कमारा-कमारीहरू अथवा ितमीहरूका शहरहरूमा ब े िवदशेीहरूले पिन काम गन ुर्हुदनै। ितमीहरूका कमारा-कमारीहरू
पिन ितमीहरू झैं िव ाम लन ु पछर् अिन यहाँसम्म िक ितमीहरूले पालकेा गोरू, गधा तथा अरू पशहुरूलाई पिन काम लगाउन ु हुदँनै। 15 यो
किहल्यै निबसर् ितमीहरू िम दशेमा कमारा िथयौ र परम भु ितमीहरूका परमे रको आफ्नो श ले ितमीहरूलाई यहाँ ल्याउन ु भयो। उहाँले
ितमीहरूलाई स्वतन् बनाउन ु भयो। यसकारण परम भु ितमीहरूका परमे रले िव ाम-िदनलाई एक िवशषे िदनको रूपमा मान्न ु भनी आज्ञा
िदनभुएको छ।

16 ‘परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई आफ्ना आमा-बाबकुो आदर गन ुर् भन्न ु भएको छ। यिद ितमीहरूले उहाँको आज्ञा पालन
गरे ितमीहरू धरैे िदनसम्म बाँच्नछेौ अिन परम भु आफ्ना परमे रले िदनभुएको भिूममा ितमीहरूको िन म्त त्यके चीज असल हुनछे।

17 ‘ितमीहरूले कसकैो हत्या गन ुर् हुदँनै।
18 ‘ितमीहरूले िभचारको पाप गन ुर् हुदँनै।
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19 ‘ितमीहरूले कुनै चीज चोन ुर् हुदँनै।
20 ‘ितमीहरूले अरू मािनसहरूको िवषयमा किहल्यै झटूो बोल्न ु हुदँनै।
21 ‘ितमीहरूले अरूकी प ीको लालसा रा ु हुदँनै। अरूको घर, खतेबारी कमारी, गाई अिन गधा अथवा केही चीजहरूको लोभ गन ुर्

हुदँनै। अरू मािनसहरूको केही कुरोको पिन लालच गन ुर् हुदँनै।’ ”

मािनसहरू परमे रदे ख डराए
22 मोशाले भन,े “यी आज्ञाहरू परम भलुे ितमीहरूलाई जब िदनभुयो ितमीहरू सबै पहाडमा िथयौ। त्यस बलेा आगो, बादल घोर अधँ्यारोबाट

परम भु बोल्न ु भयो। उहाँले हामीलाई यी आज्ञा िदन ु भएपिछ अरू केही भन्न ु भएन। उहाँले ती आज्ञाहरू दइुवटा ढुङ्गाका पाटीहरूमा लखेरे
मलाई िदनभुयो।

23 “जब पहाड आगोले ज लरहकेो िथयो त्यसबलेा ितमीहरूले अधँ्यारोबाट आवाज सनु्यौ। तब ितमीहरूका कुल मखुहरू अिन बढूा-
धानहरू म कहाँ आए। 24 ितनीहरूले भन,े ‘परम भु हा ा परमे रले हामीलाई आफ्नो मिहमा र महानता दखेाउन ु भयो। हामीहरूले उहाँलाई

आगो ारा बोल्दै गरेको सनु्यौ अिन थाहा पायौं परमे रले कसिैसत कुरा गरेपिछ त्यो मािनस िनरन्तर बाँच्ने सम्भावना हुन्छ। 25 तर यिद परम भु
हा ा परमे र फे र हामीहरूिसत कुरा गरेको सनु्छौ हामी िन य मनछौं। त्यो भयकंर आगोले हामीलाई ध्वशं पानछ तर हामी मनर् चाहदनैौ।
26 हामीहरू जस्तै कुनै मािनसले पिन जीिवत परमे रलाई आगो ारा कुरा गरेको दखेपेिछ बाँिचरहकेो सनुकेो छैन। 27 मोशा! तपाईं परम भु
हा ा परमे र निजक जानहुोस ्र उहाँले तपाईंलाई भन्नभुएको सबै कुराहरू सनुरे हामीहरूलाई बताउन ु होस,् तपाईंले भन्न ु भएको सबै कुरा हामी
पालन गनछौं।’

परम भु मोशासगँ बोल्नहुुन्छ
28 “ितमीहरूले भनकेो परम भलुे सनु्न ु भयो र उहाँले मलाई भन्नभुयो, ‘मािनसहरूले जे भने त्यो मलैे सनुें, अिन त्यो उ म लाग्यो। 29 म

ितनीहरूको सोच्ने त रकामा प रव र्न गनर् चाहन्थें म चाहन्थें ितनीहरूले मरेो सम्मान गरून ्र मरेो आज्ञाहरू हृदयबाट पालन गरून।् तब ितनीहरू
र ितनीहरूका सन्तानको त्यके चीज रा ो हुनछे।

30 “ ‘जाऊ अिन मािनसहरूलाई आफ्नो-आफ्नो पालिभ जान ु भन। 31 तर मोशा, ितमी यहाँ पखर्, म ितमीलाई सबै आज्ञाहरू, िविध र
िवधानहरू बताउने छु जो ितमीले ितनीहरूलाई िसकाउन ु पछर्। यी कुराहरू मलैे ितनीहरूलाई बसो-बास गन ुर् िदइरहकेो भिूममा बस्दा पालन गन ुर्
पछर्।’

32 “यसकारण, परम भलुे िदन ु भएको आज्ञाहरू पालन गदार् ितमीहरू अत्यन्तै होिशयार हुनपुछर्। परमे रलाई अनसुरण गन ुर् नछोड। 33 यिद
ितमीहरू परमे रले िदन ु भएको आदशे अनसुार जीवन िनवार्ह गछ भने ितमीहरू बाँिचरहनछेौ अिन त्यके कुराहरू ित ो िन म्त रा ो हुनछे।
ितमीहरू आफ्नो भिूममा धरैे लामो उमरे बाँच्नछेौ।

6
सधैं परमे रलाई मे गर र उहाँको आज्ञा पालन गर

1 “आज्ञा, िविध तथा िवधानहरू यी नै हुन ् जनु परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई िसकाउनकुा िन म्त मलाई बताउन ु भयो।
ितमीहरूले वशे गद गरेको भिूममा यी िविध-िवधानहरू पालन गर। 2 सम्पणूर् जीवनभ र ितमीहरू अिन ितमीहरूका सन्तानहरूले परम भु
ितमीहरूका परमे रलाई सम्मान गन ुर्पछर्। त्यो मलैे िदएको उहाँको िनयम र आज्ञाहरू अवश्यै पालन गन ुर्पछर्। यिद ितमीहरूले यसो गय भने
त्यो नयाँ भिूममा ितमीहरूले दीघार्य ु भोग गनछौ। 3 हे इ ाएलीहरू हो! ध्यान पवूर्क सनु अिन यी िविध-िवधानहरू पालन गर। तब त्यके चीज
ितमीहरूको िन म्त असल रहनछे र ितमीहरूका बाल-बच्चाहरू धरैे हुनछेन ्अिन परम भु ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूका परमे रले ितज्ञा गरे
झैं ितमीहरूको भिूम धरैे असल कुराहरूले भ रएको हुनछे।

4“हे इ ाएली, सनु, परम भु हा ा परमे र एउटै परम भु हुनहुुन्छ। 5 ितमीहरूले आफ्नो सम्पणूर् श , सम्पणूर् ाण र सम्पणूर् हृदयले परम भु
आफ्ना परमे रलाई मे गन ुर् पछर्। 6 आज मलैे िदएको आज्ञाहरू सधैं सम्झना राख। 7 जब ितमीहरू, घरमा िव ाम गनर् बस्छौ अथवा बाटोमा
िहड्छौं यी आज्ञाहरूको िवषयमा आफ्ना नानीहरूिसत कुरा गर जब ितमीहरू उठ बस गछ ं। 8 मरेो यी आज्ञाहरू सम्झना रा का लािग लखेरे
हातमा बाँध, आफ्ना िनधारमा बाँिधराख 9 ितनीहरूलाई ितमीहरूको सघंार अिन घरको मलू ढोकाहरूमा लखेरे राख।

10 “परम भु ितनीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई यो भिूम िदन ु हुनछे जनु उहाँले ितमीहरूका िपता-पखुार् अ ाहाम, इसहाक र याकूबिसत
ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो। उहाँले ितमीहरूलाई सम ृ र िवशाल शहरहरू िदनहुुनछे जो ितमीहरूले िनमार्ण गरेको होइन। 11 परम भलुे रा ा

वस्तहुरूले भ रएका घरहरू ितमीहरूलाई िदन ु हुनछे जो ितमीहरूले त्यहाँ राखकेा होइनौ। परम भलुे इनारहरू िदनहुुनछे जो ितमीहरूले खनकेो
होइनौ। परम भलुे दाख र भ ाक्षको खतेबारी िदन ु हुनछे जो ितमीहरूले रोपकेा िथएनौ।

12 “तर सावधान परम भलुाई निबसर् कारण ितमीहरू िम दशेमा कमारा िथयौ र परम भलुे ितमीहरूलाई त्यहाँबाट िनकालरे यहाँ ल्याउन ु
भयो। 13 परम भु ितमीहरूका परमे रको मा आदर र सवेा गर। अिन शपथ खाँदा उहाँको नाउमँा मा गर, अरू झटूा दवेताहरूको नाउँ नलऊे।
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14 ित ा व रप र भएका मािनसहरूका दवेता ितमीले पजू्न ु हुदँनै। 15 परम भु ितमीहरूका परमे र ितमीहरूिसतै ब ु भएकाले यिद ितमीहरूले
अरू ई रहरू पजूा गछ उहाँ रसाउन ु हुनछे पथृ्वीमा ितमीहरूलाई ध्वशं पान ुर् हुनछे।

16 “ितमीहरूले मस्सामा झैं आफ्नो परम भकुो परीक्षा लन ु हुदँनै। 17 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु भएका आज्ञाहरू
सावधानीिसत मान्न ु पछर् अिन उहाँको अनशुासन िनयम र िविध-िवधानलाई पालन गन ुर् पछर्। 18 ितमीहरूले परम भलुाई सन्न गराउने कामहरू
गन ुर्पछर्, जो सही र असल छन।् तब ितमीहरूको िन म्त त्यके चीज नै असल रहनछे अिन परम भलुे ितमीहरूका िपता-पखुार्लाई ितज्ञा गन ुर्
भएको असल भिूममा जान सक्नछेौ। 19 अिन परम भलुे भन्न ु भए झैं ितमीहरू आफ्ना श हुरूलाई बािहर खे छेौ।

परम भलुे जस्तै आफ्ना नानीहरूलाई िशक्षा दऊे
20 “भिवष्यामा ित ो छोरोले सोध्ला, ‘परम भु हा ा परमे रले िदनभुएका िशक्षाहरू, िनयम तथा िविध-िवधानहरूको अथर् के हो?’ 21 तब

ितमी छोरोलाई भन्नछेौ, ‘हामी िम मा िफरऊनको दासहरू िथयौं तर परम भलुे हामीलाई आफ्नो बाहुबलले त्यहाँबाट बािहर ल्याउन ु भयो।
22 परम भलुे महान अिन आ यर्जनक काम गन ुर् भयो। हामीहरूले उहाँलाई यी कामहरू िम वासी, िफरऊन तथा ितनका घरका मािनसहरूमािथ
गरेको दखे्यौं। 23 त्यसपिछ परम भलुे हा ा िपता-पखुार्हरूिसत गन ुर् भएको ितज्ञा अनसुार भिूम िदनका लािग हामीलाई त्यहाँबाट बािहर
ल्याउनभुयो। 24 परम भलुे यी सबै िविध-िवधानहरू पालन गन ुर् हामीलाई लगाउन ु भयो। हामीले परम भु हा ा परमे रलाई आदर गन ुर्पछर् तब
परम भलुे आज जस्तै हामीलाई सधैं जीिवत रा ु हुनछे। 25 परम भु हा ा परमे रले बताए जस्तै यिद सारा वस्थाहरू होिशयारीसगँ हामीले
पालन गय ं भने उहाँले भन्न ु हुनछे हामीले रा ो काम गय ं।’

7
इ ाएलीहरू परमे रका िवशषे मािनसहरू

1 “ितमीहरूले आफ्नो बनाउनको िन म्त वशे ग ररहकेो भिूममा परम भु ितमीहरूका परमे रले मागर्-दशर्न गन ुर् हुनछे। ितमीहरूभन्दा अझ
ठूला अिन श शाली सातवटा दशेहरू-िह ी, िगगार्शी, एमोरी, कनानी, पा रज्जी, िहव्वी र यबसूीहरूलाई परम भलुे ितमीहरूलाई बसाउन
बलपवूर्क िनकाल्न ु हुनछे। 2 परम भु ितमीहरूका परमे रले यी जाितहरूलाई ितमीहरूको अधीनमा रा ु हुनछे अिन ितमीहरूले उनीहरूलाई
िज छेौ। ितमीहरूले उनीहरूलाई सम्पणूर् न पान छौ। ितनीहरूिसत कुनै सम्झौता नगर, ितनीहरू ित दया नदखेाऊ। 3 ती दशेका मािनसहरूिसत
ितमीहरू तथा ित ा छोरा-छोरीहरूको ववैािहक सम्बन्ध हुन नदऊे। 4 िकन? कारण, ितनीहरूले ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई मरेो सवेा गनर्बाट
िवमखु बनाउनछेन ्र ितनीहरूले अरू दवेी-दवेताहरूको पजूा गनछन।् अिन परम भु ितमीहरूिसत अत्यन्तै रसाएर ितमीहरूलाई ध्वशं पान ुर् हुनछे।

झटूा दवे-दवेताहरू ध्वशं पार
5 “ितमीहरूले ती जाितहरू ित जे गन ुर्पछर् यी हुन ् ितमीहरूले ितनीहरूको वदेीहरू र स्मारक ढुङ्गा टु ा-टु ा पारेर न गन ुर्पछर्। अिन

ितनीहरूको अशरेा दवेीका खम्बाहरू काटेर ढाल्न ु पछर् अिन ितनीहरूका मिूतर्हरू जलाउन ु पछर्। 6 िकन? िकनभने परम भु ितमीहरूका परमे रले
पथृ्वी भ रका मािनसहरूमध्ये ितमीहरूलाई आफ्ना िवशषे मािनसहरू बनाउन मन पराउन ुभयो र ितमीहरू परम भकुो आफ्नै मािनसहरू हौ। 7 िकन
परम भलुे ितमीहरूलाई मे गन ुर् भयो अिन आफ्ना िवशषे मािनसहरूको रूपमा रोज्न ु भयो? यो यसकारण होइन िक ितमीहरू िवशाल रा छौ!
ितमीहरूको जन सखं्या अरू सबै भन्दा कम्ती छ। 8 तर परम भलुे ितमीहरूलाई आफ्नो महान ्श ारा िम दशेबाट बािहर िनकाल्न ु भयो,
ितनीहरूको दासत्वबाट मु गराउन ु भयो र िम दशेका राजा िफरऊनको िनयन् णबाट ितमीहरूलाई स्वतन् बनाउन ु भयो। िकन? िकनभने
परम भलुे ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ अिन ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूसगं गरेको ितज्ञा पणूर् गनर्लाई यस्तो गन ुर् भयो।

9 “यसकारण, सम्झना गर परम भु ितमीहरूका परमे र एक मा परमे र हुनहुुन्छ जसलाई ितमीहरू िव ास गनर् सक्छौ। उहाँ आफ्नो
करार रा हुुन्छ। जसले उहाँलाई मे गछर् र उहाँका आज्ञाहरूको पालन गछर्। उहाँ आफ्नो मे दया दशार्उन ु हुन्छ। हजारौ पसु्तासम्म उहाँ आफ्नो
दया र मे दखेाउनहुुन्छ। 10 तर परम भलुे मािनसहरूलाई दण्ड िदनहुुन्छ जसले उहाँलाई घणृा गछर्न।् उहाँ ितनीहरूलाई ध्वशं पान ुर्हुन्छ। उहाँलाई
घणृा गनहरूलाई दण्ड िदन ु िढलो गन ुर्हुन्न। 11 यसकारण आज मलैे ितमीहरूलाई िदएको आज्ञाहरू, िविध र िवधानहरू ितमीहरूले सावधानी पवूर्क
पालन गन ुर् पछर्।

12“यिद ितमीहरूले ती िविध रा री सनु्छौ अिन यिद अनसुरण गनर्मा होिशयार हुन्छौ तब ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत ितमीहरूलाई मे गछुर्
भनी गरेको करार परम भु ितमीहरूका परमे रले अवश्यै परूा गन ुर् हुनछे। उहाँ ितमीहरूलाई मे गन ुर् हुनछे र आशीवार्द िदनहुुनछे अिन ितमीहरूको
रा लाई िवकिसत गराउन ु हुनछे। 13 उहाँ ितमीहरूलाई मे गन ुर् हुनछे र आशीवार्द िदनहुुनछे अिन ितमीहरूको रा लाई िवकिसत गराउन ु हुनछे।
उहाँले ितमीहरूका नानीहरूलाई आशीवार्द िदनहुुनछे अिन ितमीहरूलाई अन्नबा ल, तले र नयाँ दाखरस िदनहुुनछे। उहाँ ितमीहरूका जन्त ु तथा
भडेाहरूलाई पिन नयाँ बाछा-पाठाहरूको िन म्त आशीवार्द िदनहुुनछे। ितमीहरूले यी सबै आशीवार्दहरू त्यस भिूममा पाउने छौ जनु परम भलुे
ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो।

14 “अरू मािनसहरूले भन्दा ितमीहरूले बढी आशीवार्द पाउनछेौ। त्यके पित-प ी नानी जन्माउन योग्य हुनछेन।् गाईहरूले बाछा-बाछीहरू
िबयाउने योग्य हुनछेन।् 15 परम भलुे ितमीहरूलाई रोगी हुनबाट बचाउनँ ु हुनछे। परम भलुे िम मा ितमीहरूसगँ भएको कुनै भयकंर रोग
ितमीहरूलाई हुन िदनहुुने छैन। तर परम भलुे ितमीहरूका श हुरूलाई ती रोग हुन िदनहुुनछे। 16 ितमीहरूले ती सबै मािनसहरूलाई ध्वशं पान ुर्पछर्
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जसमा परम भलुे परास्त गनर्मा सहायता गन ुर् हुनछे। ितनीहरूको िन म्त शोक नगर, ितनीहरूका दवेताहरूको पजूा नगर। िकन? िकनभने ितनीहरू
पासो हुन,् ितनीहरूले ितमीहरूको जीवन न पानछन।्

परम भु आफ्ना मािनसहरूलाई सहायता गन ितज्ञा गन ुर्हुन्छ
17“ ‘यी दशेहरू हामीभन्दा श शाली छन।् ियनीहरूलाई कसरी हटाउन ु सिकन्छ,’ यस्ता कुराहरू मनमा नसोच। 18 ितमीहरू ितनीहरूसगँ

डराउन ु हुदँनै। ितमीहरूले सम्झन ु पछर् िम दशेमा परम भु ितमीहरूका परमे रले िफरऊन र ितनका मािनसहरूलाई के गन ुर् भएको िथयो।
19 ितमीहरूले परम भलुे ितनीहरूलाई िदनभुएका क हरू दखे्यौ। उहाँले गन ुर् भएका अचम्मका चीजहरू ितमीहरूले दखे्यौ। ितमीहरूले परम भलुे
ितमीहरूलाई िम बाट ल्याउनमा उपयोग गरेको ठूलो सामथ्यर् र श दखेकेा छौ। परम भु ितमीहरूका परमे रले त्यही सामथ्यर् मािनसहरूको
िवरोधमा योग गन ुर् हुनछे जसले ितमीहरूलाई भयभीत पाछर्न।्

20 “परम भु ितमीहरूका परमे रले सबै मािनसहरू जो ितमीहरूदे ख भागकेा छन ्अिन लकेुका छन ्ितनीहरूको पिछ बच्छय ूँ पिन पठाउन ु
हुनछे। उहाँले ितनीहरू सबलाई ध्वशं पान ुर् हुनछे। 21 ती मािनसहरूिसत नडराऊ िकनभने परम भु ितमीहरूका परमे र ितमीहरूसगँै हुनहुुन्छ
र उहाँ महान ् र भययोग्य परमे र हुनहुुन्छ। 22 अिन परम भु ितमीहरूका परमे रले ती दशेका मािनसहरूलाई अ ल-अ ल गद ितमीहरूको
भिूमबाट िनस्कन बाध्य गराउन ु हुनछे। ितमीहरूले ितनीहरू सबलैाई एकै पल्टमा न गन छैनौ यिद ितमीहरू त्यसो गय भने जगंलीजनावरहरू
ितमीहरूका लािग ज्यादै बढने छन।् 23 तर परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई ती दशेहरू िज े बनाउन ु हुनछे। जबसम्म ितमीहरूको
िवजय हुदँनै ितनीहरूलाई परम भलुे अल्मल्याई िदन ु हुने छ। 24 परम भलुे ितमीहरूलाई ितनीहरूका राजाहरूलाई पिन परास्त गनर्मा सघाउन ु
हुनछे। ितनीहरूलाई परास्तगनर्बाट कसलैे पिन रोक्ने छैन।

25 “ितमीहरूले ितनीहरूका दवे-दवेताको मिूतर्हरू आगोमा फ्याँिक िदन ु पछर् अिन जलाएर न प रिदन ु पछर्। ितमीहरूले ती मिूतर्हरूमा रहकेो
सनु अथवा चाँदी रा ु हुदँनै। त्यसले ितमीहरूको जीवनमा ध्वशं पानछ, कारण परम भु ितमीहरूका परमे रले मिूतर्हरू मन पराउन ु हुदँनै।
26 ितमीहरूले ती मिूतर्हरू ध्वशं पान ुर् पछर्, ती मिूतर्हरू आफ्नो घरमा ल्याउन ु हुदँनै। ितमीहरूले मिूतर्हरूलाई घणृा गन ुर्पछर्।

8
परम भकुो सम्झना

1 “आज म जनु आज्ञाहरू िदइरहको छु ती सब ितमीहरूले पालन गन ुर्पछर् तब मा ितमीहरू महान ् रा मा िवकास हुन सक्छौ। परम भलुे
ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई वचन िदन ु भएको भिूम ितमीहरूले पाउनछेौ। 2 अिन ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रको नतेतृ्वमा
मरूभिूममा चालीस वषर्सम्म गरेको या ाको सम्झना गन ुर्पछर्। यो ितमीहरूको परम भलुे परीक्षा लन ु भएको िथयो कारण उहाँले ितमीहरूलाई
िवन बनाउन चाहन ु हुन्थ्यो। उहाँले ितमीहरूको हृदयका सब कुरा जान्न चाहन ु हुन्थ्यो। ितमीहरू उहाँको आज्ञा पालन गछ िक गदनौ जान्न
चाहन ु हुन्थ्यो। 3 परम भलुे ितमीहरूलाई िवन बनाउन ु भयो अिन ितमीहरूलाई भोक लाग्न िदन ु भयो। तब परम भलुे मन्न केही यस्तो चीज
जो ितमीहरूले पिहले किहल्यै जानकेा िथएनौ खवुाउन ु भयो। यो ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले नै कुनै िदन दखेकेा िथएनन।् परम भलुे िकन
यसो गन ुर् भयो? िकनभने उहाँ ितमीहरूलाई बताउन खोज्न ु हुन्थ्यो मािनसहरू भोजनले मा बाँच्दनै, मािनसहरू परम भलुे बताएको कुराहरूमािथ
पिन आधा रत हुन्छन।् 4 िबतकेो चालीस वषर्सम्म ितमीहरूले ल्याएको लगुा च्याितएन, िहडँ्दा ितमीहरूको गोडाहरू सिुनएन, िकन? िकनभने
परम भलुे ितमीहरूको रक्षा गन ुर्भयो। 5 परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूको िन म्त यी सब गन ुर् भएको सम्झना गन ुर् पछर्। परम भु भनकेो
आफ्नो छोरोलाई िसकाउने र सघाउने बाब ु जस्तै हुन ु हुन्थ्यो।

6 “ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रका आज्ञाहरू अनसुरण गन ुर्पछर्। उहाँलाई अनसुरण गर अिन सम्झना गर। 7 परम भु ितमीहरूका
परमे रले ितमीहरूलाई असल दशे जहाँ खोला-नाला र मलू फुटेको पानी पहाड र बेंसीहरू भएर बग्छन,् त्यहाँ लजैान ु हुदँछै। 8 त्यो दशे जौं,
गहु,ँ नभेाराको रूख, दाखको बोट, दा रम, भ ाक्षको तले र महले भ रएको छ। 9 त्यहाँ ितमीहरूले शस्त खाने कुरा पाउनछेौ, ितमीहरूलाई
आवश्यक पन पत्यके चीज पाउनछेौ। त्यहाँ ितमीहरूले ढुङ्गामा फलाम पाउनछेौ र पहाड खन्दा तामा पाउनछेौ। 10 ितमीहरूले खान खोजकेो
सबै चीजहरू त्यहाँ पाउनछेौ र त्यस्तो सब चीजले भ रभराऊ भिूम ितमीहरूलाई िदइएकोमा परम भु ितमीहरूका परमे रको शसंा ितमीहरूले
गनछौ।

परम भलुे जे गन ुर् भयो निबसर्
11 “सावधान बस, परम भु ितमीहरूका परमे रलाई निबसर् अिन आज मलैे िदएको आज्ञा र िविध-िवधानहरू खबूै होिशयार भएर पालन

गर। 12 तब ितमीहरूिसत खानकुेराहरू शस्त हुनछेन ् तथा ब े रा ा-रा ा घरहरू ितमीहरूले बनाउनछेौ। 13 ितमीहरूिसत गाई, भडेा अिन
बा ाहरू धरैे बढरे जानछेन ्र ितमीहरूिसत शस्त मा ामा सनु-चाँदी हुनछे। ितमीहरूलाई कुनै कुराको अभाव हुनछैेन। 14 जब यी सब कुराहरू
ितमीहरूिसत हुनछेन ्ितमीहरू सावधान बस जसले गदार् ितमीहरूमा अहकंार उत्पन्न भयो ितमीहरू िम दशेमा कमारा िथयौ, परम भलुे त्यहाँबाट
ितमीहरूलाई स्वतन् गराएर ल्याउन ु भयो, यसकारण परम भु ितमीहरूको परमे रलाई निबसर्। 15 परम भलुे ितमीहरूलाई सपर् र िबच्छीहरूले
भ रएको सखूा मरूभिूम हुदँै ल्याउन ु भयो। त्यस ठाउँमा पानी िथएन। यसकारण उहाँले ितमीहरूका लािग ढुङ्गाहरूबाट पानी िनकाल्न ु भयो।
16 मरूभिूममा परम भलुे ितमीहरूलाई मन्न खवुाउन ु भयो, त्यो यस्तो चीज हो जनु ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले पिन दखेकेा िथएनन ्परम भलुे
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ितमीहरूको परीक्षा लन ु भयो। िकन? िकनभने अन्तमा गएर ितमीहरूको िन म्त त्यके चीज नै असल होस ्भनी परम भलुे ितमीहरूलाई िवन
बनाउन ु भयो। 17 यस्तो किहलै नभन, ‘यी सब सम्पि मलैे आफ्नै श र योग्यताले पाएँ।’ 18 परम भु ितमीहरूका परमे रको स्मरण गर।
उहाँ नै एकजना हुनहुुन्छ जसले ितमीहरूलाई ती सब गनर् श िदनहुुन्छ। िकन परम भलुे यसो गन ुर्हुन्छ? िकनभने आज उहाँले जे ग ररहन ु
भएको छ ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत ग रएको करार पिन यस्तै रा ु चाहनहुुन्छ।

19 “परम भु ितमीहरूको परमे रलाई नर्िबस। अन्य दवेताहरूको पजूा तथा आराधना नगर, ितनीहरूलाई अनशुरण नगर। यिद त्यसो गय
भने म चतेाउनी िदन्छु ितमीहरू िन य ध्वशं हुनछेौ। 20 ितमीहरूको िन म्त परम भलुे अन्य रा हरू ध्वशं पान ुर्हुदँछै र यिद ितमीहरूले अरू
दवेता माने ितमीहरूलाई पिन ितनीहरूलाई जस्तै ध्वशं पा रने छ। िकन? िकनभने ितमीहरूले परम भु आफ्ना परमे रलाई मान्न ु छा ौ।”

9
परम भु इ ाएलीहरूलाई साथ िदनहुुन्छ

1 “हे इ ाएली मािनसहरू हो, सनु! आज ितमीहरू यदर्न नदी तरेर ितमीहरूभन्दा श शाली र महान ् रा हरूलाई ितनीहरूको भिूमबाट
िनकाल्न जाँदछैौ। ितनीहरूका शहरहरू ठूला-ठूला र आकाश समान अग्ला-अग्ला पखार्ल छन।् 2 त्यहाँका बािसन्दाहरू अनाकीहरू हुन र
ितनीहरूको िवषयमा ितमीहरू जान्दछौ। ितनीहरू अग्ला-अग्ला र ब लया हुन्छन ्जाससूहरूले ‘ितनीहरूलाई कसलैे िज स ै न’ भनकेो सनुकेा
छौ। 3 आज ितमीहरूले त्यो िन य गर परम भु ितमीहरूका परमे र जो ितमीहरूको अिघ जान ु हुनछे, जो भस्म गन आगो झैं हुनहुुन्छ, ती
जाितहरूका मािनसहरूलाई ितमीहरूको अिघ लड्ने बनाउन ु हुनछे अिन उहाँले ितनीहरूलाई न गन ुर् हुनछे अिन ितमीहरूले ितनीहरूलाई चाँडै
ितनीहरूको भिूमहरूबाट लखटेेर ध्वशं पानछौ। परम भलुे ितमीहरूिसत यस्तो हुनछे भनरे ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो।

4 “परम भु ितमीहरूका परमे रले ती रा का मािनसहरूलाई ितमीहरूको िन म्त दशेबाट िनकाली िदन ु हुनछे। ‘तर ितमीहरू आफैं यस्तो
नभन ितमीहरू धािमर्क मािनसहरू हौ!’ यसकारण परम भलुे ितमीहरूलाई त्यहाँ बसाउन ल्याँउन ु हुदँछै। कारण के हो भने ितमीहरू धािमर्क
मािनसहरू भएकाले होइन तर ती मािनसहरू नै द ु भएकाले ितनीहरूलाई आफ्नो भिूमबाट बािहर िनका लदंछै। 5 ितमीहरू ितनीहरूको भिूममा
ब वेश गदछौ, तर यसको कारण यो होइन ितमीहरू धािमर्क मािनसहरू हौ र सही त रकाले जीवन यापन गछ । तर ितनीहरूको द ु याँइले
गदार् परम भु ितमीहरूका परमे रले ितनीहरूलाई िनकाल्न ु हुदँछै र ितमीहरू त्यहाँ वशे गदछौ। यसो गरेर परम भलुे ितमीहरूका िपता-पखुार्
अ ाहाम, इसहाक अिन याकूबिसत गरेको ितज्ञा परूा गन ुर् हुदँछै। 6 परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई असल भिूम िदन ु हुदँछै, तर
ितमीहरूले जान्न ु आवश्यक छ परम भलुे यसो गन ुर्को अथर् यो होइन ितमीहरू धािमर्क मािनसहरू हौ। सत्य यो हो िक ितमीहरू हठी मािनसहरू
हौ।

परम भकुो रीस सम्झना गर
7 “निबसर् ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रलाई मरूभिूममा रीस उठाएका िथयौ। िम दशे छोडकेो िदनदे ख यहाँ आईपगुञु्जलेसम्म

ितमीहरूले परम भकुो आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार गरेका छौ। 8 होरेब पवर्तमािथ ितमीहरूले परम भलुाई यित ोिधत तलु्यायौ उहाँले
ितमीहरूलाई न पान ुर् हुनिेथयो। 9 म चपे्टा ढुङ्गाहरू लन ु पहाडमा गएँ जसमा परमे रले गरेको करार ले खएको िथयो। म त्यहाँ पहाडमािथ
चालीस िदन अिन चालीस रात केही नखाइ अथवा पानीसम्म न िपइ बसें। 10 ती िशला-पाटीमा आफ्नै औंलाले ितमीहरू जनु िदन पवर्तमा सगँै
भलेा भएका िथयौ त्यसिदन उहाँले ितमीहरूलाई आगो ारा भन्न ु भएका सबै आज्ञाहरू ले ु भयो।

11 “यसकारण चालीस िदन चालीस रातको अन्तमा परम भकुो करार ले खएका दइुवटा च्याप्टो िशला-पाटीहरू उहाँले मलाई िदन ु भयो।
12 त्यसपिछ परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ‘उठ अिन चाँडै तल गई हाल। ितमीले िम दशेबाट ल्याएका मािनसहरू आफैं न भइरहकेा छन।् यित
चाँडै ितनीहरूले मरेो आज्ञाहरू पालन गन ुर् छोड।े ितनीहरूले सनु पगालरे आफ्नो िन म्त मिूतर् बनाएका छन।्’

13“परम भलुे मलाई यसो पिन भन्नभुयो, ‘यी मािनसहरू अित हठी छन,् मलैे िनरीक्षण गरें। 14 मलाई यी मािनसहरू न पानर् िदइयोस ूजसले
गदार् म ितनीहरूको नाउँ स्वगर्बाट मटेाउन सकँू। त्यसपिछ म ितमीहरूलाई ितनीहरूभन्दा महान ्र धरैे श शाली रा बनाउनछुे।’

सनुको बाछो
15 “पवर्त ज लरहकेो िथयो, करार ले खएको दइुवटा िशला-पाटीहरू मरेो हातमा िथयो। म पवर्तबाट तल ओ लर्एँ मलैे हरेें। 16 अिन मलैे

दखेे िक ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रको िवरू पाप काम ग ररहकेा िथयौ। ितमीहरूले सनु पगालरे बाछोको मिूतर् बनाएको दखेें।
ितमीहरूले यित चाँडै परम भकुो आज्ञा पालन गनर् छा ौ। 17 यसकारण मलैे ती पाटीहरू तल फ्याँकी िदएँ अिन मरेो आखँाअिघ नै ती टु ा-
टु ामा प रणत भए। 18 त्यसपिछ अिघकै झैं चालीस िदन चालीस रातसम्म केही नखार्इ पानीसम्म पिन निपई परम भु अिघ भइँूमा घो प्टएर
शरण परें। ितमीहरूले धरैे पाप गरेको कारण मलैे त्यसो गरें। परम भकुो िन म्त जनु अिन िथयो त्यही गरेर परम भलुाई ोिधत तलु्यायौ। 19 उहाँ
यित सा ो ोिधत हुनहुुन्थ्यो ितमीहरूलाई ध्वशं पानर् सक्न ु हुन्थ्यो, यसकारण म अित भयभीत िथएँ। तर परम भलुे मरेो िवन्ती फे र सनु्नभुयो।
20 परम भु हारूनिसत पिन सा ो ोिधत हुनहुुन्थ्यो र ितनलाई ध्वशं पानर् सक्न ु हुन्थ्यो। यसकारण त्यस बलेा मलैे हारूनको िन म्त पिन ाथर्ना
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गरें। 21 ितमीहरूले बनाएको भयानक बाछाको मिूतर् मलै े आगोमा जलाए, टु ा-टु ा पारेर धलुो बनाएँ अिन त्यसपिछ पवर्तबाट बगरे आएको
खोलामा बगाई िदएँ।

मोशा इ ाएलीहरूलाई क्षमा िदन ु भनी परम भलुाई भन्दछन ्
22“ितमीहरूले परम भलुाई तबरेा, मस्सा अिन िक ोथ ह ावामा पिन ोिधत बनायौ। 23अिन जब परम भलुे ितमीहरूलाई कादशेबन छोड्ने

आज्ञा िदन ु भएको िथयो तर ितमीहरू माननेौ। उहाँले भन्नभुएको िथयो, ‘जाऊ, मलैे िदएको भिूम लऊे।’ तर ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका
परमे रको आज्ञा पालन गरेनौ। ितमीहरूले उहाँलाई अिव ास गय अिन उहाँको आज्ञा माननेौ। 24 मलैे ितमीहरूलाई जानकेो िदन दे ख
ितमीहरूले परम भकुो आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार गरेका छौ।

25 “यसकारण म चालीस िदन अिन चालीस रात परम भु अिघ िनहुरी रहें िकन? िकनभने परम भलुे ितमीहरूलाई न गन िनणयर् गन ुर्
भएको िथयो। 26 मलैे परम भलुाई ाथर्ना गरेर भनें, ‘हे परम भु मरेा मा लक! यी मािनसहरूलाई तपाईंले िम दशेबाट आफ्नो परा म तथा
श मा छुटाएर ल्याउन ु भयो। ियनीहरू तपाईंका आफ्ना मािनसहरू हुन र ियनीहरूलाई न नगन ुर्होस।् 27 तपाईंका सवेकहरू अ ाहाम, इसहाक
र याकूबलाई िदन ु भएको ितज्ञा सम्झन ु होस।् ितनीहरू कित हठी छन ् त्यो िबसर्न ु होस ्अिन ितनीहरूले गरेको पाप ितर नहने ुर् होस।् 28 यिद
तपाईंले ितनीहरूलाई सजाय िदनभुयो भने िम दशेवासीहरूले भन्ने छन,् “परम भु आफूले िदन ु भएको ितज्ञा अनसुार ितनीहरूलाई भिूम िदन ु
सक्षम हुन ु भएन। उहाँले ितनीहरूलाई घणृा गन ुर् भयो र मान ुर्को िन म्त मरूभिूममा लजैान ु भयो।” 29 हे परम भ!ु तपाईंका मािनसहरू हुन।् ितनीहरू
तपाईंका हुन।् तपाईंले ितनीहरूलाई िम बाट आफ्नो महाश लगाएर अिन आफ्नो पाखरुा िफंजाएर ल्याउन ु भयो।’

10
करारको नयाँ िशला-पाटी

1“त्यस बलेा परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ‘पिहले झैं ितमीले दईुवटा ढुङ्गा काटेर कठोर िशला-पाटी बनाउन ु पछर्। त्यसपिछ ितमी पवर्तमा म
भएकहाँ आएर एउटा काठको सन्दकू बनाऊ। 2 पिहलकेो िशला-पाटीहरू जनु ितमीले फुटायौ, त्यसमा जे ले खएको िथयो म यी िशला-पाटीहरूमा
पिन त्यही शब्दहरू ले छुे। त्यसपिछ ती पाटीहरू ितमीले सन्दकूमा राख।’

3 “यसकारण मलैे बबलू काठको सन्दकू बनाएँ काटेर पिहलकेा चपे्टा ढुङ्गा जस्तै बनाएँ। तब म पवर्तमािथ गएँ। मरेो हातमा दइुवटा चपे्टा
ढुङ्गाहरू िथए। 4 पिछ परम भलुे पवर्तमा ितमीहरू भलेा भएको समयमा आगो ारा दश आज्ञाहरू भने झैं त्यही शब्दहरूले पाटीमा ले ु भयो।
अिन परम भलुे मलाई ती पाटीहरू िदन ु भयो। 5 म पवर्तबाट तल आएँ, मलैे पिछ ती िशला-पाटीहरू बनाएको काठको सन्दकूिभ राखें परम भलुे
मलाई त्यहाँ रा े आज्ञा िदन ु भयो। अझसम्म ती पाटीहरू त्यो सन्दकूमा छदँछैन।्”

6 (इ ाएलीहरू बाओथ-बने याकानीहरूको कूवाहरूदे ख िहडंरे मोसरेासम्म आए। त्यहाँ हारूनको मतृ्य ु भयो अिन ितनलाई त्यहीं गाड।े
हारूनको छोरो एलाजारले बाबकुो ठाउँमा पजूाहारीको काम गरे। 7 तब इ ाएली मािनसहरू मोसरेाबाट गदुगदुासम्म िहडंरे गए अिन फे र
गदुगदुाबाट खोलाहरू भएको भिूम योतबातामा आए। 8 त्यस समयमा कुनै िवशषे कामको िन म्त परम भलुे लवेी कुललाई अरू कुलबाट
छु ाउन ु भयो। ितनीहरूले परम भकुा करारको सन्दकू बोक्ने काम गन ुर् पथ्य । आजसम्म चल्दै आए झैं ितनीहरूले परम भकुो पजूाहारी काम
पिन गरे परम भकुो नाउमँा ितनीहरूले मािनसहरूलाई आशीवार्द पिन िदन ु पथ्य । 9 यसकारण लवेीहरूको भागमा भिूम परेन। ितनीहरूको भागमा
परम भु पन ुर् भयो जनु परम भलुे ितनीहरूलाई ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो। भिूम अरू कुलका मािनसहरूको भागमा मा पय ।)

10 “पिहला गरे झैं म पवर्तमा चालीस िदन चालीस रात बसें। त्यस समयमा परम भलुे पिन मरेो ाथर्ना सनु्नभुयो र ितमीहरूलाई ध्वशं नगन
िनणर्य लनभुयो। 11 परम भलुे मलाई आज्ञा िदनभुयो, ‘मािनसहरूको या ामा मागर्दशर्न गनर् ितमी जाऊ। मलैे ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई
िदएको ितज्ञा अनसुारको भिूममा ितनीहरू बसोबास गनर् जान्छन।्’

साँच्चै परम भु के चाहनहुुन्छ
12“इ ाएलका मािनसहरू हो, अब सनु! परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूबाट के चाहनहुुन्छ? परम भु ितमीहरूले उहाँलाई सम्मान

गरेको र उहाँले भन्न ु भएका कुराहरू मानकेो चाहनहुुन्छ। परमे र ितमीहरूले मे गरेको र उहाँलाई हृदय र ाणले सवेा गरेको चाहनहुुन्छ।
13 यसकारण आज म ितमीहरूलाई जनु आज्ञाहरू र िविध-िवधानहरू बताउदँछुै ती सब पालन गर। यी िविध-िवधानहरू र आज्ञाहरू ितमीहरू कै
भलोको िन म्त हो।

14 “आकाशहरू, सव च्च आकाशमण्डलहरू, पथृ्वी तथा यसमा भएका त्यके चीज परम भु ितमीहरूका परमे र कै हुन।् 15 परम भलुे
ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई यित ज्यादै मे गन ुर्भयो उहाँले ितनीहरूका सन्तान ितमीहरूलाई आफ्नो मािनस बनाउन रोज्न ु भयो। उहाँले
ितमीहरूलाई सबै अरू जाितहरूको सा ामा मन पराउन ु भयो अिन आजसम्म ितमीहरू उहाँले रोज्न ु भएको मािनसहरू हौ।

16 “हठी हुन छोड, आफ्नो हृदय परम भलुाई समपर्ण गर। 17 िकन? िकनभने परम भु ितमीहरूका परमे र नै ई रहरूका परमे र र
परम भहुरूका परम भु हुनहुुन्छ। उहाँ महान प्रम भु हुनहुुन्छ। उहाँ श शाली र आ यर्जनक यो ा हुनहुुन्छ। उहाँको िन म्त त्यके मािनस एक
शरह हो। उहाँको मन धनको वशमा छैन। 18 टुहुरा-टुहुरी तथा िवधवाहरूलाई उहाँले मे गन ुर्हुन्छ। उहाँले त हा ो भिूममा आउने िवदशेीहरूलाई
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पिन मे गन ुर्हुन्छ। उहाँले ितनीहरू सबलैाई खाने कुरा तथा लाउने व हरू िदनहुुन्छ। 19 यसकारण ितमीहरूले पिन ती िवदशेीहरूलाई मे गर
िकनभने िम दशेमा ितमीहरू िवदशेीहरू नै िथयौ।

20“ितमीहरूले परम भु ितमीहरूको परमे रलाई आदर गर, उहाँलाई किहल्यै नछोड तथा कसम खाँदा पिन उहाँकै नाउमँा खाऊ। 21परम भु
मा एकजना हुनहुुन्छ जसलाई ितमीहरूले शसंा गन ुर्पछर्। उहाँ ितमीहरूका परमे र हुनहुुन्छ। ितमीहरूले आफ्नै आखँाले दखेकेा छौ उहाँले
महान ्र आ यर्पणू र् कामहरू गन ुर् भएको छ। 22जब ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू िम दशे गए त्यस समय ितनीहरूको जनसखं्या स री जना मा
िथयो तर अिहले परम भलुे ितमीहरूको परमे रले ितमीहरूको जनसखं्या धरैे भन्दा पिन धरैे आकाशका ताराहरू जितकै धरैे बनाइिदन ु भएकोछ।

11
परम भकुो सम्झना गर

1 “यसकारण ितमीहरूले परम भु ितमीहरूको परमे रलाई मे गन ुर् पछर्। ितमीहरूले उहाँले भन्न ु भएको कुराहरू गन ुर्पछर् अिन सधैं उहाँले
िदन ु भएको हुकुम, िनयम, िविधहरू अिन आदशेहरू अनसुरण गन ुर्पछर्। 2 परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई िसकाउन ु भएको ती सबै
महान ्कुराहरू आज सम्झना गर। ती सब कुराहरू हुदँा ितमीहरू िथयौ तर ितमीहरूका नानीहरू होइनन।् ितमीहरूले परम भु कित श शाली,
कित महान ्र उहाँले गन ुर् भएको महान ्कामहरू दखे्यौ। 3 ितमीहरूका बाल-बच्चाले होइन तर उहाँले दखेाउन ु भएको िचन्ह र कायर्हरू ितमीहरूले
दखे्यौ, ितमीहरूले िम दशेका राजा िफरऊन र परूा िम दशेमा के गन ुर् भयो दखे्यौ। 4 िम दशेका सनै्य तथा ितनीहरूका घोडाहरू अिन रथहरूलाई
के गन ुर् भयो ितमीहरूका बाल-बच्चाहरूले होइन ितमीहरूले दखे्यौ। ितनीहरूले ितमीहरूलाई खदे ्दै िथए तर परम भलुे ितनीहरूलाई लाल समु को
पानीमा डुबाइ िदनभुयो र सम्पणूर् ध्वशं पान ुर् भयो। 5 ितमीहरू यस भिूममा आई नपगुञु्जले मरूभिूममा परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूको
िन म्त के के गन ुर्भयो त्यो ितमीहरूका बाल-बच्चाले होइन, तर ितमीहरूले दखे्यौ। 6 रूबने कुलका एलीआबका छोराहरू दातान र अबीरामलाई
परम भलुे के गन ुर्भयो ितमीहरूले दखे्यौ। मािनसको मखु झैं पथृ्वी फाटेर ितनीहरूका सबै प रवार, पालहरू अिन ितनीहरूका नोकर चाकरहरू
र सबै पशहुरू िन लएको इ ाएलका सबै मािनसहरूले दखेकेा छन।् 7 ितमीहरूका बाल-बच्चाहरूले होइन तर ितमीहरूले परम भलुे गन ुर् भएको
ती महान ्कायर्हरू दखे्यौ।

8 “यसकारण यिद आज मलैे िदएका आज्ञा ितमीहरूले सम्पणूर् रूपले मान्यौ भने ितमीहरू श शाली बिनने छौ र यदर्न नदी पार गरी जनु
भिूममा वशे गदछौ त्यस भिूमलाई आफ्नो दखलमा रा योग्य बिननछेौ। 9जनु भिूम धरैे असल असल चीजहरूले भ रएको छ र जनु परम भलुे
ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू र ितनीहरूका सबै सन्तानहरूलाई िदन शपथ खान ु भएको िथयो। त्यस भिूममा ितमीहरू दीघार्य ूजीवन िजउन सक्नछेौ।
10 जनु भिूम ितमीहरू लदंछैौ, त्यो िम दशे जहाँबाट ितमीहरू आएका छौ त्यस्तो छैन। िम दशेमा ितमीहरूले बीउ छरेर त्यसमा पानी हाल्दा
आफ्नो गोडाको सहायताले ख ु ा चलाएर नालाबाट पानी हाल्न ु पथ्य । जसरी साग-सब्जीमा पानी हाल्थ्यौ त्यसरी नै खतेमा पिन हाल्न ु पथ्य ।
11 तर इ ाएलमा त्यस्तो गन ुर् पदन, ितमीहरू जनु भिूममा पस्दछैौ त्यहाँ पहाडहरू छन ् र आकाशबाट परेको पानी ितमीहरूको खतेले पाउछँ।
12 परम भु ितमीहरूका परमे रले त्यस भिूमको हरेचाह गन ुर्हुन्छ अिन वषर्को शरुूदे ख अन्तसम्मै आफ्नो दिृ त्यस भिूममािथ रा हुुन्छ।

13 “परम भु भन्नहुुन्छ, ‘आज मलैे ितमीहरूलाई िदएको आज्ञाहरू रा री सनु परम भु ितमीहरूका परमे रलाई मे गर र आफ्नो सारा हृदय
र ाणले सवेा गर। 14 यिद यसो गरे, म ठीक समयमा ितमीहरूको भिूममा पानी पा र िदनछुे। म शरद र वसन्त ऋतमुा ितमीहरूको िन म्त पानी
पा र िदनछुे जसले गदार् ितमीहरूले अन्न, नयाँ दाखरस र तले जम्मा गनर् सक्नछेौ। 15 अिन ितमीहरूको गाईबस्तहुरूको िन म्त खतेमा शस्त
घाँस उमारी िदनछुे। ितमीहरूको िन म्त शस्त खान-ेकुराहरू हुनछेन।्’

16 “मखूर् नबन, सधैं सावधान भएर बस। अरू दवे-दवेताहरूलाई पजूा नगर। 17 यिद यसो गय भने परम भु ितमीहरूिसत रसाएर आकाश
बन्द ग रिदन ु हुनछे र पानी पनर् छोड्ने छ। खतेी हुन छोड्ने छ र परम भलुे ितमीहरूलाई िदनहुुने असल भिूममा ितमीहरू चाँडै नै मनछौ।

18 “मलैे िदएका यी आज्ञाहरू पालन गर। यी आज्ञाहरू हृदयमा राख। यी आज्ञाहरू लखेरे हातमा बाँध अिन िनधारमा टाल जसले गदार्
ितमीहरूलाई यी आज्ञाहरू सम्झना भइरहोस।् 19यी कुराहरू ितमीहरू घरमा बस्दा, बाटोमा िहडं्दा, ढल्कँदा, उठ्दा सधैं सम्झना गर। नानीहरूलाई
पिन यी िविधहरू िसकाऊ। 20 यी आदशेहरू ढोकाको चौकटहरूमा र घरको फाटकमा लखे। 21 तब ितमी र ितमीहरूका नानीहरू धत मा लामो
अविध बाच्नछेन ्परम भलुे ितमीहरूका पखुार्हरूलाई वचन िदन ु भएको िथयो। ितमीहरू तबसम्म बाँच्ने छौ जबसम्म धत मािथ आकाश छ।

22 “मलैे ितमीहरूलाई बताएको आज्ञा पालन गनर् होिशयार होऊ, परम भु ितमीहरूका परमे रलाई मे गर, उहाँले िसकाएको मागर्मा चल
अिन उहाँ ित िव ासी बन। 23 तब, जब ितमीहरू त्यो भिूममा ब ु जानछेौ परम भलुे त्यहाँका अरू रा हरूलाई उच्छेद गन ुर् हुनछे। ितमीहरूले
ितमीहरू भन्दा श शाली र अिधक सखं्यामा भएका मािनसहरूबाट त्यो भिूम लने छौ। 24 ितमीहरूले टेके जित भिूम ितमीहरू कै हुनछे।
ितमीहरूको भिूम पवूर्मा य ू े टस, नदीदे ख प ममा भमूध्य सगारसम्म अिन उ रमा लबानोन दिक्षणमा मरूभिूमसम्म हुनछे। 25 परम भलुे
ितमीहरूको िन म्त ितज्ञा गन ुर् भएको छ, जनु जनु ठाउँमा ितमीहरू जाने छौ त्यहाँका मािनसहरू ितमीहरूिसत डराउनछेन ए्क जना पिन ितमीहरूको
िवरोध गनर् उिभने छैन।

इ ाएलको चाहना आशीवार्द अथवा सराप
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26 “आज म ितमीहरूलाई केही रोज्ने मौका िददंछुै, ितमीहरूले सराप र आशीवार्द मध्ये एउटा रोज्न ु सक्छौ। 27 आज मलैे ितमीहरूलाई
बताएको परम भु ितमीहरूका परमे रको आज्ञाहरू सनुरे पालन गरे ितमीहरूले आशीवार्द पाउनछेौ। 28 तर परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु
भएका आज्ञाहरू पालन गन ुर् अस्वीकार गरे ितमीहरूले सराप पाउनछेौ। यसकारण आज मलैे बताएको त रकामा जीवन यापन गन ुर् नछोड अरू
दवे-दवेताहरू नपजू कारण ितमीहरूले परम भलुाई िचन्छौ अरू दवे-दवेताहरूलाई िचन्दनैौ।

29 “परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई त्यो भिूमसम्म पगु्न ु डोयार्उन ु हुनछे र ितमीहरू चाँडै त्यहाँ पगु्नछेौ अिन भिूममा अिधकार
लनछेौ। त्यो समयमा ितमीहरूले गी रज्जीम डाँडामा गएर आशीवार्द र एबाल डाँडामा गएर मािनसहरूलाई सराप घोषणा गन ुर् पछर्। 30 यी

पवर्तहरू मोरेका बजराँट रूखहरूको निजक यदर्न घाँटीमा बसकेा कनानहरूको भिूममा अव स्थत छन ्जो िगलगालबाट यदर्न नदीको प मितर
पछर्न।् 31 परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई िदने भिूम लन जब ितमीहरू यदर्न नदी पा र जान्छौ अिन जब यो भिूममा दखल कायम
गछ 32 ितमीहरूले िनयम र िविधहरू सा ै होिशयारीसगँ पालन गन ुर्पछर् जो आज ितमीहरूलाई बताउछुँ।

12
परमे रको आराधना गन स्थान

1 “आफ्नो नयाँ भिूममा ितमीहरूले पालन गन ुर् पन िविघ-िवधानहरू ियनीहरू नै हुन।् त्यस भिूममा ितमीहरू जितञ्जलेसम्म बाँच्छौ ितमीहरूले
यी िविध-िवधानहरू अत्यन्तै सावधानीसगँ पालन गन ुर् पछर्। परम भलुे ितमीहरूलाई यो भिूम िदन ु हुदँछै र परम भु ितमीहरूको िपता-पखुार्हरूका
परमे र हुनहुुन्छ। 2 अिहले त्यस भिूममा बिसरहकेा मािनसहरूबाट ितमीहरूले भिूम लनछेौ। ितमीहरूले ती मािनसहरूले पजूा गन जग्गाहरू
सम्पणूर् रूपले ध्वशं पान ुर् पछर्। यी जग्गाहरू अग्ला-अग्ला पवर्तहरू, डाँडाहरूमा र ह रयो रूखहरू मिुन छन।् 3 ितनीहरूका वदेीहरू फुटाइिदन,ु
अिन ितनीहरूका पिव ढुङ्गाहरू टु ा-टु ा पा रिदन ु र ितनीहरूका अशरेा दवेताहरूका मिूतर्हरू ध्वशं पा रिदन ु जसले गदार् ितनीहरूको झटूा
दवे दवेताहरूका नाउिँनशान केही त्यस ठाउँमा नरहोस।्

4 “ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रको आराधना त्यस ढगंमा गन ुर् हुदँनै जसरी ती मािनसहरूले आफ्ना दवेताहरूको पजूा गछर्न।्
5 ितमीहरूका कुलमा परम भु ितमीहरूका परमे रले आफ्नो जनु ठाउँमा िवशषे बास गनर् चाहनहुुन्छ त्यही ठाउँ ितमीहरूले आफ्नो आराधना गन
ठाउँ बनाउन ु पछर्। 6 त्यही ठाउँमा होमब ल, ब लदान दशांश अन्न तथा पश ु उपहार, िवशषे उपहार, भाकल रा खएको उपहार अथवा ितमीहरूले
परम भलुाई चढाउन इच्छा गरेको कुनै िवशषे उपहार तथा आफ्नो घरमा पिहले ज न्मएको पशु सब चढाउन त्यही ठाउँमा पयुार्उन ु पछर्। 7 परम भु
ितमीहरूका परमे रको सामनु्ने ितमीहरूले खानछेौ र परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई त्यही आशीवार्द िदन ु हुनछे, अिन ितमीहरूले
आफूले सबै काममा आनन्द भोग गनछौ।

8 “अिहलसेम्म हामी आफ्नो इच्छा अनसुारले आराधना ग ररहकेा छौं तर अब उसो त्यसरी आराधना नगरौ। 9 िकन? िकनभने अिहलसेम्म
ितमीहरू िव ामस्थान अिन उ रािधकारका ठाउँमा पसकेा छैनौ जो परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई िददं ै आउन ु भएको छ। 10 तर
ितमीहरू यदर्न नदी पार गछ अिन परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई िदन लाग्न ु भएको भिूममा अिधकार गरे र ब छेौ। तब परम भलुे
ितमीहरूलाई सरुिक्षत रा ु सबिैतरका श हुरूबाट सरुक्षा िदनहुुनछे। 11 तब परम भु ितमीहरूका परमे रले आफ्नो नाउँ रा जनु एउटा ठाउँ
चनु्नहुुन्छ त्यहीं मलैे िदएको आज्ञा अनसुार होमब ल, ब लदानहरू, ितमीहरूको अन्न तथा पशकुो दशांश, िवशषे ब ल तथा परम भलुाई चढाउन
भाकल गरेको असल असल चीजहरू त्यहाँ ल्याउन ु पछर्। 12 ितमीहरू, ितमीहरूका आफन्तहरू, बाल-बच्चाहरू, कमारा-कमारीहरू र शहरमा
बासो-बास गन लवेी कुलका मािनसहरूलाई त्यही स्थानमा ल्याऊ (ती लवेीहरूको िन म्त त्यो भिूममा कुनै आफ्नो अशं हदँनै) त्यहाँ परम भु
ितमीहरूका परमे रसगँ आनन्द मनाऊ। 13 ितमीहरू िन य गर ितमीहरूको होमब ल आफ्नो इन्छा गरेको स्थानमा चढाउने छैनौ। 14 परम भलुे
ितमीहरूको एउटा कुलहरूको कुनै िवशषे ठाउँ रोज्न ु हुनछे। होमब ल दऊे तथा कामहरू गर जो मलैे ितमीहरूलाई त्यस ठाउँमा गन ुर् भनकेो िथएँ।

15 “जहाँ जहाँ ितमीहरू बस्छौ त्यहाँ ितमीहरूले ह रण तथा मगृ जस्ता असल पशहुरू मारेर जित मास ु खान इन्छा गछ खान सक्छौ, जित
धरैे परम भु ितमीहरूका परमे रले िदनहुुन्छ। कुनै पिन मािनस जो श ु अथवा अशु छ कसलैे पिन त्यो मास ु खान सक्छ। 16 तर रगत पानी
झैं भइँूमा पो ु पछर् िकनभने रगत खान ु हुदँनै।

17 “तर केही चीजहरू यस्ता पिन छन ्जो ितमीहरूले आफ्नो शहरमा खान स ै नौ। अिन ती चीजहरू हुन नयाँ बालीको दशांश अन्न, नयाँ
दाखरस अथवा तलेको दशांश, घरका पशहुरूबाट ज न्मएको पिहलो पाठा अिन ितमीहरूले परमे रलाई चढाउँछु भनी शपथ गरेको चीजहरू,
ितमीहरूले चढाउन ु इच्छा गरेको कुनै िवशषे ब लका चीजहरू। 18 ितमीहरूले ती चीजहरू आफ्ना बाल-बच्चा नोकर-नोकन हरू तथा आफ्ना
शहरहरूिभ बसो-बास गन लवेी मािनसहरूसगँै लएर ितमीहरूकै कुल माझमा परम भु ितमीहरूका परमे रले छान्न ु भएको स्थानमा परम भकुो
सम्मखु बसरे खान ु पछर्। ितमीहरूले गन असल असल कायर्हरूमा परम भु ितमीहरूका परमे रको सामनु्ने गरेर आनन्द मनाऊ। 19 तर ितमीहरू
आफ्नो खा लवेीहरूसगँ बाँड्न ु पछर् भनी िन न्त होऊ। यस्तो तबसम्म गर जबसम्म आफ्नो भिूममा बस्छौ।

20 “उहाँले ितज्ञा गरे अनसुार परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूको भिूमको सीमाना बढाउन ु हुनछे र जब ितमीहरूलाई मास ु खान
इच्छा हुनछे र मास ु खान्छु भन्ने छौ, तब जितसम्म खान ु इच्छा हुन्छ खाऊ। 21 परम भलुे छान्न ु भएको स्थान टाडो पिन हुन सक्छ र परम भु
ितमीहरूका परमे रले िदन ु भएको पशहुरूलाई ितमीहरूले मलैे भनकेो आज्ञा अनसुार आफ्नो समयमा र स्थानमा खान सक्छौ। 22 ितमीहरूले
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ह रण तथा मगृको मास ु झैं यी पशहुरूको मास ु पिन खान सक्छौ खाने मािनस शु अथवा अशु जस्तो पिन हुन सक्छ। 23 तर रगत नखाने िनधो
गन ुर्पछर्। िकन? िकनभने रगतमा जीवन हुन्छ र कुनै चीज जसमा जीवन रहन्छ त्यो खान ु हुदँनै। 24 पानी घोप्टाए झैं रगत भइँूमा पोखी दऊे।
रगत खान ु हुदँनै। 25 परम भलुे असल हो भन्न ु भएको काम ितमीहरूले गन ुर्पछर्, तब मा ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानहरूलाई रा ो हुनछे।

26 “यिद ितमीहरूले परमे रलाई केही िवशषे चीज चढाउन चाहन्छौ भने परम भु ितमीहरूका परमे रले छान्न ु भएको िवशषे स्थानमा
जानपुछर्। अिन यिद ितमीहरूले कुनै िवशषे उपहार चढाउन ितज्ञा गछ भने परम भलुे छान्न ु भएको त्यस िवशषे स्थानमा ितमीहरू जानपैछर्।
27 होमब ल त्यही स्थानमा चढाउन ु पछर् र होमब लको मास ु र रगत परम भु ितमीहरूका परमे रलाई वदेीमा चढाउन ु पछर्। अन्य ब लदानहरूको
िन म्त परम भु ितमीहरूका परमे रको वदेीमा रगत खन्याउन ु पछर्। तब ितमीहरूले मास ु खान सक्छौ। 28 आज्ञाहरू जो म ितमीहरूलाई िदन्छु
पालन गदार् सावधान होऊ। जब ितमीहरू असल र उिचत कामहरू गछ जसले परम भु ितमीहरूका परमे रलाई सन्त ु पाछर्, तब ितमीहरूको
िन म्त र ितमीहरूको भावी सन्तानको िन म्त सधैं भलो हुनछे।

29 “ितमीहरू अरू मािनसहरूको भिूम अिधकार गनर् जाँदछैौ परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूको िन म्त ती मािनसहरूलाई ध्वशं
पान ुर् हुनछे। ितमीहरूले ती मािनसहरूलाई उच्छेद गनछौं र ितमीहरू त्यहाँ ब े छौ। 30 त्यित भइसके पिछ सावधान हुन!ु ती मािनसहरूलाई
ध्वशं पानछौ। तर ितनीहरू झटूो दवेताहरू मान्न ु पन जालमा नफँस। सावधान बस! झठूो दवेताहरूअिघ सहायताको िन म्त नजाऊ। यसो नभन,
‘ितनीहरूले ती दवेताहरू पजूा गदर्थे यसकारण म पिन त्यस्तै कारले पजूा गछुर्।’ 31 परम भु ितमीहरूका परमे रलाई त्यसो नगर। त्यस्ता
दवेताहरूको पजूा नगर! िकन? िकनभने ती मािनसहरूले परम भलुाई मन नपराउने सबै कुराहरू गछर्न।् होमब ल िददाँ ितनीहरू आफ्ना नानीहरू
जलाउन पिन गा ो मान्दनैन।्

32 “मलैे िदएका आज्ञाहरू होिशयारीसगँ पालन गन ुर् पछर्। मलैे भनकेा कुराहरूमा कुनै कुरा थप्ने अथवा घटाउने काम नगर।

13
झटूा अगमव ाहरू

1 “कुनै एकजना अगमव ा अथवा सपना ाख्या गन मािनस ितमीहरूकहाँ आउन सक्छ। उसले ितमीहरूलाई भन्न सक्छ उसले सकेंत
अथवा आ यर्जनक काम दखेाउन सक्छ। 2 उसले भने झैं िचन्ह अथवा आ यर्जनक काम साँच्चै हुन सक्छ, ितमीहरूले किहल्यै नजानकेो
अन्य दवेतालाई उसले मान्न लगाउन सक्छ। उसले भन्न सक्छ, ‘हामी यी दवेताहरूलाई पजूा गरौं।’ 3 त्यस मािनसलाई नसनु िकनभने परम भु
ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूको परीक्षा लएको हुनसक्छ। यस्तो हुन सक्छ परम भलुाई ितमीहरूको हृदय तथा ाणले नै मािनरहकेा छौ िक
छैनौ जान्न जाँच ग ररहन ु भएको होला। 4 परम भु ितमीहरूका परमे रलाई आदर गर, उहाँलाई अनशुरण गर। परम भकुो आज्ञा पालन गर
अिन उहाँले जे भन्नहुुन्छ त्यही गर। उहाँको सवेा गर तथा उहाँलाई किहल्यै नछोड। 5अगमव ा अथवा स्वप्न-दश मािनसलाई ितमीहरूले मान ुर्
पिन पछर्। िकन? िकनभन,े उसले ितमीहरूलाई परम भु ितमीहरूका परमे रलाई नमान्न ु भन्यो। उहाँ त्यो परमे र हुनहुुन्छ जसले ितमीहरूलाई
िम दशेबाट बािहर ल्याउन ु भयो जहाँ ितमीहरू कमारा-कमारीहरू िथयौ। परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई जस्तो त रकाले जीवन
यापन गन आज्ञाहरू िदन ु भएको छ त्यसबाट उसले अलमलायो। ितमीहरूका मािनसहरूबाट द ु ता हटाउनको िन म्त ितमीहरूले त्यसलाई मान
पछर्।

6 “ितमीहरूका आफ्नै दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनी, छोरा अथवा छोरी, प ी सगं-सम्बन्धी कसलैे ग ु रूपले ितमीहरूलाई अन्य दवेताहरू पजूा
गनर् राजी गराउलान।् ितनीहरू भन्न सक्छन,् ‘जाँऊ हामी अन्य दवेताहरूलाई पजूा गरौं।’ (यी दवेताहरूलाई ितमीहरू तथा ितमीहरूका िपता-
पखुार्हरूले जानकेा िथएनन।् 7 ती दवेताहरू ती मािनसहरूका हुन ् जो ितमीहरूको निजक अथवा टाढा बसकेा हुन्छन ् ितनीहरू ितमीहरू कै
व रप र अरू जग्गामा बसकेा हुन्छन।्) 8 त्यस मािनससगँ ितमीहरूले सहमत हुनहुुदँनै। उसलाई न सनु, ऊ ित दया नदखेाऊ, उसको सरुक्षा
नगर अिन उसलाई नछोड। 9-10 होइन, त्यसलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मार। त्यसलाई मानर् ढुङ्गा टप्ने मािनसहरू मध्ये ितमी पिहलो हुन ु पछर्
र अरू मािनसहरूले पिन त्यस मािथ ढुङ्गा फ्याँक्छन।् िकन? िकनभने परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरू जो िम दशेमा दास-दासीको
जीवन िबताइरहकेा िथयौ त्यहाँबाट बािहर िनकाल्न ु भयो, उहाँले ितमीहरूलाई टाढो ल्याउने चे ा गन ुर्भयो। 11 तब इ ाएलका मािनसहरूले थाह
पाउनँछेन ्र त्यस्तो द ु तापवूर्क काम किहल्यै गन छैनन।्

12 “परम भु ितमीहरूका परमे रले ब को लािग ितमीहरूलाई शहरहरू िदन ु भएको छ। कोही समय ती शहरहरू मध्ये कुनै एक शहरको
िवषयमा नरा ो कुराहरू सनु्न सक्छौ। ितमीहरू थाहा पाउन सक्छौ 13 केही नरा ा मािनसहरू आफ्नै जाित िभ का शहरबासीहरूलाई नरा ो
काम गनर् फकाउँदछैन।् ितनीहरू आफ्नै शहरका मािनसहरूलाई भन्न सक्छन,् ‘हामी अरू दवेताहरूको सवेामा जाऊँ।’ (ती दवेताहरू ितमीहरूले
किहले पिन नदखेकेा नजानकेा हुन सक्छन)्। 14 त्यस िवषयमा ितमीहरूले रा ोसगँ खोजी गन ुर्पछर् अिन यिद कुरो सत्य स्थािपत भयो त्यस्तो
अिन अथवा घिृणत काम भएकै िथयो भन।े 15 ती शहरहरूका मािनसहरूलाई ितमीहरूले तरवारले काटेर मान ुर्पछर्। ितनीहरू सबलैाई न पान ुर्पछर्
र शहर पिन सम्पणूर्रूपले ध्वशं पान ुर् पछर्। 16 ितनीहरूका सबै बहुमलू्य चीजहरू जम्मा गर अिन ितनीहरूलाई शहरको बीचमा लजैाऊ, शहर अिन
यसमा भएको त्यके चीजलाई जलाई दऊे। यो परम भु ितमीहरूको परमे रको िन म्त होमब ल हुनछे। त्यस शहरको पनुर्िनमार्ण नहोस ्र त्यो
केवल ढुङ्गाको थु ो मा बिनरहोस।् 17 त्यस शहरमा भएको त्यके चीज परमे रलाई ध्वशं पानर् िदन ु पछर् जसले गदार् त्यहाँ ितमीहरूको िन म्त
केही पिन नहोस।् यिद ितमीहरूले यो आज्ञा पालन गय भने परम भु ितमीहरूिसत रसाउन छोड्न ु हुन्छ, उहाँ ितमीहरू ित दयाल ु हुनहुुन्छ,
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उहाँ ितमीहरू ित दःुखी हुनहुुन्न। उहाँले ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई ितज्ञा िदए अनसुार ितमीहरूलाई िवशाल समदुाय बिननमा सहयोग गन ुर्
हुनछे। 18 यिद ितमीहरूले परम भु ितमीह रका परमे रको आज्ञाहरू पालन गय भने र परम भु ितमीहरूका परमे रको नजरमा जनु असल
छ त्यो मा गय भने उहाँले त्यसो गन ुर् हुनछे।

14
1 “ितमीहरू परम भु आफ्ना परमे रका नानीहरू हौ। यिद ितमीहरूको आफन्तमा कसकैो मतृ्य ु हुन्छ भने ितमीहरूको शरीरलाई नकाट अिन

आफ्नो टाउकोको केश नखौर।* 2 िकन? िकनभने ितमीहरू अरू मािनसहरूभन्दा िभन्दै हौ। ितमीहरू परम भकुो िवशषे मािनसहरू हौ। परम भु
आफ्ना परमे रले ससंारका सबै मािनसहरूको माझबाट ितमीहरूलाई आफ्नो िवशषे मािनस बनाउन रोज्नभुएको छ।

इ ाएलीहरूलाई खान ु अनमुित िदइएका खा वस्तहुरू
3 “परम भबुाट घणृा ग रएका चीजहरू कुनै पिन नखाऊ। 4 ितमीहरूले यी पशहुरू खान सक्छौः गोरू-गाई, भडेा, बा ा, 5 मगृ, ह रण,

बराँट, जगंली बोका, पहाडी बोका, िच ल र पहाडी भडेाहरू। 6 खरु दईु भागमा िच रएको छ र उ ाउँछ भने त्यस्ता कुनै पिन पश ु खानहुुन्छ।
7 तर ऊँठ, खरायो अथवा भीर खरायो आिद नखाऊ य िप यी पशहुरू उ ाउँछन,् ियनीहरूको खरु दईु भागमा िच रएको छैन। यसकारण यी
पशहुरू शु ितमीहरूका लािग खान ु होइनन।् 8अिन ितमीहरूले स ूगंरु खान ु हुदँनै। ितनीहरूको खरुहरू त िच रएका छन ्तर ितनीहरू उ ाउँदनैन।्
यसकारण स ूगंरु ितमीहरूको िन म्त श ु खाना होइन र यसको कुनै अगंको मास ु नखान।ु मरेको स ूगंरु ितमीहरूले नछुन।ु

9 “पानीमा भएका ाणीहरूमा जसको पखंटेा र कत्ला हुन्छ त्यो खान ु सक्छौ। 10 तर पानीमा हुने ाणीहरूमा जसको पखंटेा अिन कत्ला
हुदँनै त्यस्ता ाणी ितमीहरूले खान ु हुदँनै कारण त्यो ितमीहरूको िन म्त अशु खा हो।

11 “ितमीहरूले कुनै पिन श ु पकं्षी खान सक्छौ। 12 तर यी पकं्षीहरूमा कुनै पिन नखाऊ; गरूड, िग र कालो िग , 13 सबै कारको रातो
चील र कालो चील, 14सबै कारका काग 15 ठूलो लाटोकोसरेो, कराउने लाटोकोसरेो, समु -हाँस, सबै कारको बसेारा, 16सानो लाटोकोसरेो,
ठूलो लाटोकोसरेो, सतेो लाटोकोसरेो, 17 मरूभिूमको लाटोकोसरेो, माछा खाने िग , पानी-काग, 18 सारस, सबै कारको बकुल्लो, फा चेरो
अथवा चमरेो।

19 “पखंटेा भएका कुनै िकरा नखाऊ िकनभने ितनीहरू अशु हुन्छन।् 20 तर ितमीहरू सबै श ु चराहरू खान ु सक्छौ।
21 “यिद कुनै पश ु आफैं मरेको भए, त्यो ितमीहरूले खान ु हुदँनै। त्यो मतृ पश ु ितमीहरूको शहरमा ब े कुनै िवदशेीलाई दऊे, उसले त्यो खान

सक्छ। अथवा ितमीहरूले त्यस मतृ पश ु िवदशेीलाई बचे्न सक्छौ, तर ितमीहरूले खान ु हुदँनै। िकन? िकनभने ितमीहरू परम भु ितमीहरूका
परमे रका िवशषे मािनसहरू हौ।

“बा ाको पाठो त्यसकै माऊको दधूमा नपकाऊ।
दशांश िदने िनदशन

22“ितमीहरूले त्यके वषर् ितमीहरूको खतेको उब्जनीबाट दशांश जोगाई िनधार् रत गरेर रा ु पछर्। 23 तब ितमीहरू परम भलुे आफ्नो स्थान
भनी छानकेो घरमा जान ु पछर्। ितमीहरूको त्यहाँ परम भु ितमीहरूका परमे रिसत भटे हुन जान्छौ। त्यस समय ितमीहरूले त्यो दशांश अन्न, नयाँ
दाखरस तले, आफ्नो गोठमा जन्मकेो थम भडेा-बा ाको पाठो खानछेौ। यस कारले ितमीहरूले सधैं परम भु ितमीहरूका परमे रलाई आदर
गनछौ। 24 तर त्यो िनधार् रत ठाउँ टाढो भए ितमीहरू आफ्नो अन्नहरूको दशांश लएर जान ु नसक्ने पिन हुन सक्छौ। यस्तो भएको खण्डमा,
25 त्यो दशांश अन्न बचे र बचेकेो दाम लएर परम भलुे छान्न ु भएको घरमा जाऊ। 26 ितमीहरूले जे रूचाउछँौ त्यही िकन्न त्यो पसैा खचर् गरः
जस्त-ैगाई, भडेा, दाखरस अथवा कुनै अन्य साम ी। तब ितमीहरू अिन ित ो प रवारहरूले खाएर अिन परम भु ितमीहरूको परमे रिसत त्यस
भिूममा आनन्द मनाऊ। 27 तर ितमीहरूको शहरमा ब े लवेीहरूलाई निबसर्। िकन? िकनभने ितमीहरूको झैं ितनीहरूको भिूम छैन।

28 “ त्यके तीन वषर्को अन्तमा ितमीहरूको अन्न उब्जनीबाट दशांश सं ह गन ुर् पछर्। त्यसलाई आफ्नो शहरको भण्डारमा थपुार। 29 यो
अन्न लवेीहरूको िन म्त हो कारण ितमीहरूको झैं ितनीहरूको आफ्नो भिूम छैन। यी अन्न शहरका अन्य अभाव स्त मािनसहरूको िन म्त पिन
हो अिन यो िवदशेीहरू, िवधवाहरू र टुहुरा टुहुरी नानीहरूको िन म्त हो। यिद ितमीहरूले यसो गरे परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरू जे
गछ त्यके चीजमा आशीवार्द िदन ु हुनछे।

15
ऋण मु हुने िवशषे वषर्

1“ त्यके सात वषर्को अन्तमा ितमीहरूको ऋण माफ गन ुर् नै पछर्। 2 ितमीहरूले यो यसरी गन ुर् पछर्। त्यके मािनस जसले अक इ ाएलीलाई
ऋण िदएको छ उसले त्यो ऋण माफ गन ुर् पछर्। उसले ऋण लने अक इ ाएली भाइलाई ऋण ितनर् लाउन ु हुदँनै। िकन? िकनभने परम भलुे
यस वषर् ऋण माफ गन आज्ञा िदन ु भएको छ। 3 ितमीहरूले अक कुनै िवदशेीलाई ऋण ितन ुर् लगाउन ु सक्छौ तर त्यो ऋण कुनै इ ाएलीिसत भए
* 14:1: …

- रवाजले इ ाएलीहरू पिव जाित भिनन्छ ितनीहरूले यस्तो रीित पच्छाउन ु हुदँनै।
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माफ िदनै पछर्। 4 ितमीहरूको भिूममा कुनै गरीब मािनस हुने छैन। िकन? िकनभने परम भलुे ितमीहरूलाई यो भिूम िदन ु हुदँछै अिन ितमीहरूलाई
धरैे धरैे आशीवार्द िदन ु हुनछे। 5 तर ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रको आज्ञा पालन गय भने मा त्यस्तो हुनछे। आज ितमीहरूलाई
मलैे बताएको त्यके आज्ञा खबुै होिशयारीसगँ पालन गन ुर् पछर्। 6 तब परम भु ितमीहरूका परमे रले उहाँको ितज्ञा अनसुार आशीवार्द िदन ु
हुनछे। अिन अन्य रा हरूलाई ऋण िदनकुो िन म्त ितमीहरूिसत शस्त पसैा-रूिपया हुनछे। तर ितमीहरूले अरूबाट ऋण लनु आवश्यक पदन।
ितमीहरूले धरैे रा हरूलाई शासन गनछौ, तर कसलैे ितमीहरूलाई शासन गन छैन।

7 “जब ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमे रले िदने भिूममा बस्दछौ, ितमीहरूको माझमा एकजना गरीब मािनस हुन ु सक्छ। ितमीहरू
स्वाथ हुन ु हुदँनै। त्यस गरीब मािनसलाई सहायता गनर् अस्वीकार नगर। 8 त्यस मािनसलाई जनु चीजको जे खाँचो पछर् त्यो सहायता गर।
त्यसलाई सहायता गनर् ितमीहरू इच्छुक भई ब ु पछर्।

9“सातौं वषर् जो ऋण माफ ग रने वषर् हो र यसको िनहुमँा कसलैाई सहायता गनर् अस्वीकार नगर। ितमीहरूको मनमा द ु िवचारलाई प नदऊे।
जनु मािनसलाई केही सहायताको खाँचो छ उसको िवषयमा द ु िवचार नगर। यिद ितमीहरूले त्यस गरीब मािनसलाई सहायता गनर् अस्वीकार
गरे उसले परम भलुाई आरोप गनछ र ितमीहरूलाई परम भलुे पापको दोषी लाग्नछे यसकारण गरीब मािनसलाई सहायता िदन अस्वीकार नगर।

10 “ितमीहरूले गरीब मािनसलाई सके अनसुार दऊे। उसलाई िददंा नरा ो नसम्झ। िकन? िकनभन,े यस्तो असल काम गरे परम भु
ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई आिशष िदन ु हुनछे। ितमीहरूलाई ितमीहरूको सबै काममा र ितमीहरूले गरेको त्यके चीजमा उहाँले
ितमीहरूलाई आिशष िदन ु हुनछे। 11 त्यो भिूममा सधैं गरीब मािनसहरू रहनछेन ्यसकारण ित ा भाइलाई सहायता गन ुर् सब समय तयार बस भनी
म आज्ञा गछुर्। ितमीहरूको भिूममा सहायताको अपके्षामा ब े गरीब मािनसलाई सहायता दऊे।

कमारा-कमारीहरूलाई मु
12 “यिद ितमीहरूले आफ्नो दशेका मािनसहरूलाई नै एउटा िह ूमािनस अथवा ी िकन्छौ भन,े ितमीले उसलाई आफ्नो सवेामा छ वषर्सम्म

रा सक्छौ तर सातौं वषर्मा उसलाई मु गन पछर्। 13 तर जब उसलाई मु गछ ितमीले उसलाई खाली हात िवदा िदन ु हुदँनै। 14 ितमीले
उसलाई ित ो केही गाई-बस्त,ु ित ो केही अन्न र ित ो केही म िदनपुछर्। जो परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई आशीवार्द िदनभुएको
छ। 15 ितमीहरू पिन िम दशेमा कमारा-कमारीहरू िथयौ अिन परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई मु िदन ु भएको हो। यसकारण
म ितमीहरूलाई आज आज्ञा िदइरहको छु।

16 “तर ित ा कमारा-कमारीहरू मध्ये कुनै एक जानले भन्न सक्छ, ‘उसले ितमीलाई छोड्ने छैन।’ उसले यस्तो भन्न सक्छ, िकनभने उसले
ित ो प रवारलाई मे गछर् अिन ित ो प रवारमा उसको जीवन रा री िबत्दछै। 17 त्यो कमारालाई आफ्नो कान ढोकामा टाँ लगाऊ र एउटा
खा प्सयो लएर कानमा छेंड पा रदऊे। त्यो सधैंको िन म्त ित ो कमारा बिननछे। यिद त्यो मािनस कमारा भए पिन र त्यस्तै कारले ब चाहे
त्यसै गन ुर्।

18 “कमारा-कमारीहरूलाई मु गदार् मन निबगार। सम्झना गर ितनीहरूले ितमीलाई छ, वषर्सम्म अरू नोकर-चाकरहरूलाई ितन ुर्पन भन्दा
आधा ज्यालामा सवेा पयुार्एका छन।् परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूले जे गछ त्यके चीजमा आशीवार्द िदन ु हुनछे।

पिहले जन्मकेो पशहुरूको िवषयमा िनयमहरू
19 “ितमीहरूको बगालमा पिहला जन्मकेा पशहुरूका साना बाछाहरू िवशषे हुन्छन।् ितनीहरूलाई परम भु ितमीहरूको परमे रका िन म्त

चढाउनै पछर्। ती पशहुरू मध्ये कुनलैाई पिन काममा नलगाऊ अिन पिहला जन्मकेो ितमीहरूका भडेाहरूबाट ऊन का ु हुदँनै। 20 त्यके वषर्
त्यस्ता पशहुरूलाई परम भु आफ्ना परमे रले जहाँ आफ्नो िवशषे ठाउँ भनी रोज्न ु हुनछे त्यहाँ लजैाऊ र परम भिुसत बसी आफ्ना प रवारहरूसगँै
ती पशहुरू खाऊ।

21 “तर यिद कुनै त्यस्तो पशमुा केही खोट रहे अथवा यिद त्यस्तो पश ु लङ्गडा अथवा अनं्धा भए, अथवा कुनै दोष रहे तब ितमीहरूले त्यस
पशलुाई परम भु आफ्ना परमे रलाई ब ल नदऊे। 22 तर ितमीहरूले त्यस पशकुो मास ु घरमै खान ु सक्छौ। कसलैे पिन श ु होस ्अथवा अशु ,
त्यस पशकुो मास ु खान ु सक्छ। यस्तो पशहुरूको मास ु खाने िनयम मगृ तथा ह रणको मास ु खाने जस्तै हो। 23 ितमीहरूले यसको रगत खान ु हुदँनै।
यसलाई भ ूइँमा पानी खन्याए जस्तै पो ु पछर्।

16
िनस्तार-चाड

1 “आबीब महीनाको सम्झना गर। त्यस समयमा ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रको सम्मानमा िनस्तार चाड मनाउनै पछर्। िकन?
िकनभने त्यस महीनामा परम भु ितमीहरूको परमे रले ितमीहरूलाई राती िम दशेबाट बािहर ल्याउन ु भएको हो। 2 परम भलुे जनु घर उहाँको
िवशषे घर भनी रोज्न ु हुनछे त्यहाँ ितमीहरू जानै पछर्। गाईहरू तथा बोकाहरू ितमीहरूले परम भकुो सम्मानमा िनस्तार ब लको रूपमा चढाउनै
पछर्। 3यो ब लमा खमीर भएको रोटी खान ु हुदँनै। ितमीहरूले सात िदनसम्म अखिमरी रोटी खान ु पछर्। यस रोटीलाई ‘क को रोटी’ भिनन्छ। िम
दशेमा ितमीहरू कित क मा िथयौ यसले त्यो सम्झना गनर्मा सहायता गछर्। सम्झना गर कित चाँढै ितमीहरूले त्यो भिूम छाड्न ु पय ! ितमीहरूले
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िम छोडकेो त्यो िदनलाई सम्झना गन ुर्पछर् जब ितमीहरू बाँचकेा छौ। 4 यस दशेका मािनसहरूको कसकैो घरमा पिन सात िदनसम्म खमीर रहन ु
हुदँनै। पिहलो िदनको साँझमा चढाएको ब लको मास ु पिन अक िदन िबहानभन्दा अिघ नै खाई सक्नपुछर्।

5 “परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु हुने भिूमको कुनै पिन शहरमा िनस्तारचाडको ब ल गन ुर् हुदँनै। 6 ितमीहरूले िनस्तारचाड ब ल खाली
परम भु ितमीहरूका परमे रले उहाँको आफ्नो नाउमँा रोज्न ु भएको घरमा मा चढाउन ु पछर्। त्यहाँ खाली घाम अस्ताएपिछ मा िनस्तारचाड
ब ल चढाउन ु पछर्। यो िदन पिव िदन हुनछे जित वलेा परमे रलाई कसरी ितमीहरूले िम दशेबाट बािहर िनकाले त्यो सम्झना गनछौ।
7 परम भु ितमीहरूका परमे रले रोज्न ु भएको ठाउँमा िनस्तार ब लको मास ु पकाउन ु पछर् अिन खान ु पछर्। तब िबहान ितमीहरू घर जान सक्छौ।
8 ितमीहरूले छ िदनसम्म अखिमरी रोटी खान ु पछर् र सातौं िदनमा केही काम गन ुर् हुदँनै। यस िदन परम भु ितमीहरूका परमे रको सम्मानमा
िवशषे सभाको िन म्त मािनसहरू भलेा गन ुर् पछर्।

साताहरूको चाड (पने्टकोस्ट)
9 “बाली काटनू शरुू गरेको समयदे ख ितमीहरूले सात साता गन्न ु पछर्। 10 तब परम भु ितमीहरूका परमे रको िन म्त साताहरूको चाड

मनाउनपुछर्। ितमीले उपहार चढाउँन चाहकेो कुनै िवशषे उपहार चढाऊ। परम भु ितमीहरूका परमे रले कित धरैे आशीवार्द िदन ु भएको छ त्यही
प रमाणले उपहार चढाऊ। 11 परम भलुे आफ्नो नाउमँा िवशषे घर रोज्न ु हुनछे र त्यही भिूममा जाऊ। ित ा छोरा-छोरीहरू, कमार-कमारी तथा
आफन्तहरू लएर जाऊ अिन ितमीहरू परम भु ितमीहरूको परमे रको अिघ आनन्द मनाऊ। ितमीहरूको शहरहरूमा भएका लवेीहरू, टुहुरा-
टुहुरीहरू, िवदशेीहरू र िवधवुाहरूलाई पिन लजैाऊ। 12 सम्झना गर िम दशेमा ितमीहरू पिन कमारा-कमारीहरू िथयौ। यसकारण होिशयारीिसत
िविधहरू पालन गर।

छा ो-बासको चाड
13 “खलामा बाली जम्मा गरेपिछ र कोलबाट दाख िनकालकेो सात िदन पिछ ितमीहरूले छा ो-बासको चाड मनाउनपुछर्। 14 आफ्नो

शहरमा ब े लवेीहरू, िवदशेीहरू, टुहुरा-टुहुरीहरू र िवधवाहरू लगायत आफ्ना छोरा-छोरीहरू, नोकर-चाकरहरूसगँै यो भोज मनाऊ। 15 परम भु
ितमीहरूका परमे रले रोज्न ु भएको िवशषे ठाउँमा यो पवर् सात िदनसम्म मनाऊ। यो ितमीहरूका परमे रको सम्मानमा मनाऊ। ितमीहरू अत्यन्तै
आन न्दत हुनपुछर् परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूको बालीलाई र ितमीहरूले जे गछ त्यसमा आशीवार्द िदन ु भएको छ।

16 “परम भु ितमीहरूका परमे रले िवशषे ठाउँ भनी रोज्न ु हुने ठाउँमा वषर्मा तीन पल्ट ितमीहरूका मािनसहरू भलेा हुनपैछर्। ितनीहरू
अखिमरी रोटीको चाडमा, साताहरूको चाडमा र छा ो-बासको चाडमा भलेा हुन ु पछर्। त्यहाँ भटे गनर् आउने त्यके मािनसले ब ल ल्याउन ु पछर्।
17 परम भलुे उसलाई कित धरैे आशीवार्द िदन ु भएको छ त्यो सोचरे जित िदन सएछ उसले ब ल िदनपुछर्।

मािनसहरूका लािग न्यायक ार् तथा अगवुाहरू
18“परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई िदन ु भएको त्यके शहरमा न्यायक ार् तथा अिधकारीहरू हुने मािनसहरूलाई रोज। त्यके

कुल समहूले यस्तो गन ुर्पछर्। यी मािनसहरू िनष्पक्ष न्याय गन योग्य हुनपुछर्। 19 जब ितमीहरूले न्याय गदार् िनष्पक्ष हुनपुछर्, पक्षपाती हुन ु हुदँनै।
अिन ितनीले पसैा घसूको रूपमा लन ु हुदँनै। पसैाले ज्ञानी मािनसलाई अन्धो बनाउछँ अिन ज्ञानी मािनसहरूका कुराहरू बद्ली हुन्छन।् 20 उ ारता
अिन न्याय! ितमीहरूले सधैं असल अिन रा ो हुन कोिशस गन ुर् पछर्। तब परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु भएको भिूममा अिधकार गन छौ
र जीउने छौ।

परमे र मिूतर्हरू घणृा गन ुर्हुन्छ
21 “जब ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रको िन म्त वदेी बनाउछँौ वदेी पिछ ल्तर अशरे दवेीको सम्मानमा कुनै काठको खम्बा रा ु

हुदँनै। 22 परम भु ितमीहरूका परमे रले घणृा गन ुर् हुन्छ ितमीहरूले झटूा दवेताहरू पजू्नकुो िन म्त कुनै िवशषे चोखो ढुङ्गा त्यहाँ रा ु हुदँनै।

17
ब लमा असल पशहुरू मा चढाऊ

1“कुनै गोरू अथवा भडेामा केही दोष भए परम भु ितमीहरूका परमे रलाई चढाउन ु हुदँनै। िकन? िकनभने परम भु ितमीहरूका परमे रले
यस्तो घणृा गन ुर्हुन्छ।

मिूतर् पजूा गनहरूलाई दण्ड
2 “सायद ितमीहरूले सनुकेो होला परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई िदन ु हुदँ ै गरेका शहरहरू मध्ये एउटा शहरमा केही अिन

हुन्छ। सायद ितमीहरूलाई थाहा होला ितमीहरूकै समहूको कुनै परुूष अथवा ीले परम भकुो िवरू पाप गरेको छ। यो पिन सनुकैे होला
ितनीहरूले परम भकुो करार भङ्ग गरेका छन।् 3 ितनीहरूले अरू दवेी दवेताहरू पजूकेा छन।् अथवा यस्तो पिन हुन सक्छ ितनीहरूले घाम,
जनू अथवा ताराहरूलाई पजूकेा छन।् यो मलैे ितमीहरूलाई बताएको परम भकुो आज्ञाको िवरोधमा हो। 4 यिद ितमीहरूले यस्तो नरा ो समाचार
सनुकेा छौ, तब ितमीहरूले यसलाई होिशयारसगँ अवश्यै जाँच गन ुर् पछर् अिन थाहा लगाउन ु पछर् यस्तो भयङं्कर घटना इ ाएलमा भयो वा
भएन। यिद यो साँच्चो मािणत हुन्छ। 5 तब यस्तो अिन कायर् गन मािनसलाई ितमीहरूले सजाय िदन ु पछर्। त्यस परुूष अथवा ीलाई शहरको



17:6 184 वस्था 18:10

सावर्जिनक ठाउँको फाटकमा ितमीहरूले लान ु पछर् अिन ढुङ्गाले हानरे मान ुर् पछर्। 6 तर यिद त्यसको कसरू दे े साक्षी एक जना मािनस मा
भए त्यसलाई मान ुर् हुदँनै, तर दईु अथवा तीन जनाले उसको कसरू सत्य भनी माण िदए त्यो मािनसलाई मान ुर् नै पछर्। 7 ती साक्षीहरूले नै त्यस
दोषीलाई मानर् पिहलो ढुङ्गा ले िहकार्उन ु पछर्। तब मा अरू मािनसहरूले त्यसलाई मानर् ढुङ्गाले िहकार्उन ु पछर्, यस कार ितमीहरूले आफ्नो
समहूबाट द ु ता हटाउने छौ।

अदालतको अप्ठेरा िनणर्यहरू
8 “केही समस्याहरू हुन सक्छ जो अदालतमा िनणयर् लन ु सा ै अप्ठयारो हुन्छ। यो हत्याको िवषयम हुन सक्छ, दइुजना मािनसहरू बीच

िववादको िवषयमा हुन सक्छ। अथवा झगडामा घाइते भएको मािनसको िवषयमा हुन सक्छ। जब यी मािमलाहरू ितमीहरूको शहरहरमा सनुाइ
हुन्छ, सही हो प ो लगाउन ितमीहरूको न्यायाधीशहरूलाई सा ै म ु श्कल हुन सक्छ। तब ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमे रले रोजकेो
िवशषे ठाउँमा जान ु पछर्। 9 ितमीहरूले पजूाहारीहरू र न्यायाधीश कहा,ँ जो लवेी कुलका हुन,् समयमा जान ु पछर्। त्यसपिछ ती मािनसहरूले
त्यो समस्यामा कुन कारले िनणर्य लन ु पछर् बताउने छन।् 10 परम भकुो िवशषे ठाउँबाट ितनीहरूले आफ्नो िनणर्य बताउनछेन ् र ितनीहरूको
सल्लाह जस्तो हुन्छ, ितमीहरूले त्यस्तै गन ुर् पछर्। 11 ितमीहरूले िनणर्य स्वीकार गन ु पछर् अिन ितनीहरूको िनदश मान्न ु पछर्। ितमीहरूले त्यसै
गन ुर् पछर् जस्तो ितनीहरूले गन ुर् भन्दछन।् केही प रव र्न नगर।

12 “यिद कुनै मािनसले न्यायक ार् तथा त्यस समयमा परम भु ितमीहरूका परमे रको सवेा गरी रहकेा पजूाहारीहरूको आज्ञा उलङं्गन गरे
ितमीहरूले त्यसलाई सजाय िदन ु नै पछर्। ितमीहरूले त्यस मािनसलाई इ ाएलबाट लखटेनू ु पछर्, त्यो मन ुर् पछर्। 13 यस्तो सजाय सबै मािनसहरूले
थाहा पाउने छन ्डर मान्ने छन ्र त्यसपिछ ितनीहरूले अझै हठ गन छैनन।्

राजाको चनुाउ र क र्
14 “जब ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु भएको भिूममा पसरे बसो-बास शरुू गनछौ तब ितमीहरूले भन्ने छौ, ‘जस्तो अन्य

राज्यहरूमा राजाहरू छन ्त्यसरी नै यहाँ पिन हामी राजा राख्छौं।’ 15जब ितमीहरूले यस्तो िवचार गछ , तब परम भलुे जसलाई राजा रोज्नहुुन्छ
ितमीहरूले पिन राजा मनोिनत गन ुर् पछर्। तर त्यो मािनस कुनै िवदशेी नभएर ितमीहरू कै समहूबाट हुनपुछर्। 16 राजाले आफ्नो िन म्त धरैे-धरैे
घोडाहरू रा ु हुदँनै अिन उनले मािनसहरूलाई धरैे घोडाहरू लन ु िम दशे पठाउन ु हुदँनै। िकन? िकनभने परम भलुे ितमीहरूलाई भन्न ु भएको
छ, ‘ितमीहरू किहल्यै त्यो बाटो फकर जाने छैनौ।’ 17 राजाले धरैे प ीहरू रा ु हुदँनै, िकनभने त्यसले गदार् उनी परम भबुाटा पर सन छन।्
अिन राजाले धरैे सनु र चाँदी रा ु हुदँनै।

18 “अिन जब त्यस राजाले शासन गनर् शरुू गछर् उनले लवेीहरू तथा पजूाहारीहरूकहाँ भएको पसु्तकबाट आफ्नो िन म्त वस्था काननूको
ित तयार पारेर आफूिसत रा ु पछर्। 19 राजाले त्यो पसु्तक आफूिसत रा पुछर्। िकन? िकनभने राजाले परम भु उनको परमे रलाई सम्मान

गन ुर् पछर्। राजाले वस्थाले गरेको आज्ञा सम्पणूर् पालन गन ुर् िसक्न ु पछर्। 20 तब राजाले सोच्ने छैन उनी आफ्ना मािनसहरूबाट कसकैो तलुनामा
असल छ अिन उनी िनयम भन्दा टाढा जाने छैनन ्तर यसलाई सही रूपमा अनसुरण गन छन ्ितनीहरु इ ाएलमा धरैे समयसम्म शानस गनछन।्

18
पजूाहारी तथा लवेीहरूलाई समथर्न

1 “लवेी कुलका मािनसहरूले इ ाएल भिूमको कुनै अशं पाउने छैनन।् ितनीहरू पजूाहारीको रूपमा सवेा गनछन।् ितनीहरूले खाली आगोमा
पकाएर परम भलुाई चढाएको ब ल खान पाउने छन अिन त्यही खानकुेरा मा लवेी कुलका मािनसहरूको अशं हुनछे। 2 परम भलुे भन्न ु भए
झैं लवेीहरूको अशं परम भु मा हुनहुुन्छ तर ती लवेीहरूले इ ाएलको भिूमको अशं पाउने छैनन।्

3“जब ितमीहरू गाई अथवा भडेाको ब ल चढाउँछौ, ितमीहरूले पजूाहारीहरूलाई गाई अथवा भडेाको िफला बङं्गाराहरू दवुै भाग र भुडँीहरू
िदन ु पछर्! 4 ितनीहरूले पजूाहारीलाई आफ्नो बालीबाट पिहलो भाग िदन ु पछर्। पजूाहारीलाई आफ्नो बालीको थम अन्न, नयाँ दाखरस अिन तले
िदन ु पछर्। लवेीहरूलाई भडेाको पिहले काटेको ऊन पिन िदन ु पछर्। 5 िकन? िकनभने परमे रले ितमीहरूका सबै समहूलाई िनयालरे लवेीहरू र
ितनीहरूको सन्तानहरूलाई पजूाहारी भई सवेा गनर् सधैंका लािग रोज्न ु भयो।

6 “ त्यके लवेी मािनसको म न्दरमा काम गन िवशषे समय छ। तर यिद कुनै लवेी मािनसले अझ अरू धरैे समय सवेामा लगाउन ु इच्छा गछर्
भने कुनै पिन समयमा उसले त्यसो गनर् सक्छ। इ ाएलको कुनै पिन शहरमा ब े कुनै पिन लवेी मािनसहरू आफ्नो घर छोडरे परम भलुे रोज्न ु
भएको िवशषे ठाउँमा आउन ु सएछ अिन उसले यस्तो कुनै पिन समयमा गनर् सएछ। 7 परम भु सम्मखु सवेा ग ररहकेा आफ्ना दाज्य-ूभाइले
पजूाहारी जस्तै परम भु आफ्ना परमे रको नाउमँा त्यो लवेी मािनसले पिन परम भकुो सवेा गनर् सएछ। 8 अिन उसको प रवारले स्वाभािवक
िहसाबले पाइरहकेो अशंमािथ थप अशं अरू पजूाहारीहरूको बराबर उसले पिन पाउछँ।

इ ाएल अरू दशेहरू जस्तो ब ु हुदँनै
9 “जब ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु भएको भिूममा आउँनछेौ त्यहाँ अरू रा का मािनसहरूले गरे जस्तै भयङं्कर कामहरू

गनर् निसक। 10 आफ्नो नानीहरूलाई वदेीको आगोमा ब ल नदऊे। भिवष्यमा के हुन्छ जान्नका लािग कुनै अगमव ा, जादगूर, झाँ ी अथवा
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ता न् ककहाँ नजाऊ। 11 कुनै मािनसहरूलाई कसमैािथ टुनामनुा गनर् नदऊे। ित ा आफन्तहरू मध्ये कसलैाई झाँ ी तथा जादगूर हुन नदऊे। मतृ
मािनसिसत बात गन ुर् कसलैे पिन चे ा नगरोस।् 12 परम भु ितमीहरूका परमे रले त्यस्ता काम गन मािनसहरूलाई घणृा गन ुर्हुन्छ, त्यसकारण
उहाँले ती जाितहरूलाई त्यो दशेबाट ितमीहरूको िन म्त जोर िदएर िनकाल्न ु हुदछै। 13 ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमे र ित िव ास योग्य
हुनपुछर्।

परम भकुो िवशषे अगमव ा
14 “ितमीहरूले अरू रा का मािनसहरूलाई जसले जाद ू ारा आफ्नो भिवष्य बताउन लगाउछँन ् जबरदस्ती िनकाल्न ु पछर्। तर परम भु

ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई यस्तो गन ुर् िदन ु हुने छैन। 15 परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरू कहाँ ितमीहरू माझबाट एक जनालाई
अगमव ा बनाएर पठाउन ु हुनछे र ऊ म जस्तै हुनछे अिन ितमीहरूले उसको कुरा सनु्न ु पछर्। 16 परमे रले यस्तो अगमव ालाई ितमीहरूकहाँ
पठाउँदै हुन ु हुन्छ िकनभने ितमीहरूले उहाँलाई त्यस्तो मािनसहरूकालािग िवन्ती गय । जब ितमीहरू होरेब पवर्त (िसन)ै मािथ परमे रको
आवाज सनुरे र हरेोब पवर्तमािथ आगो दखेरे भलेा भएका िथयौ ितमीहरू डराएका िथयौ। यसकारण ितमीहरूले भनकेा िथयौ, ‘फे र परम भु
हा ा परमे रको आवाज हामीले सनु्न ु पाउदँनैौं। फे र त्यो ठूलो आगो दे ु सक्दनैौं, न हामी मनछौं।’

17 “परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ‘ितमीहरूले मलाई जे सोध्यौ, रा ो हो। 18 म ितमीहरूका लािग ितमीहरू जस्तै एकजना अगमव ा
पठाउँनछुे अिन त्यो अगमव ा ितनीहरूमाझ एकजना मािनस हुनछे। उसले मािनसहरूलाई के भन्न ु पछर् त्यो म बताउनछुे र उसले मािनसहरूलाई
मरेा त्यके आदशे बताउन ु पछर्। 19 त्यो अगमव ाले मरेो िन म्त बोल्नछे अिन जब उसले भनकेो कुरो अथवा मरेो आज्ञा कसलैे उल्ङ्घन गरे
उसले सजाय पाउनँछे।’

झटूा अगमव ाहरू कसरी िचन्न ु
20 “तर अगमव ाले केही कुरा भन्न सक्छ, जनु चाही मलैे ितमीहरूलाई भनकेो िथइन,ँ अिन उसले मािनसहरूलाई भन्न सक्छ मरेो िन म्त

बोल्दछै। यिद यस्तो हुन्छ भने त्यो अगमव ालाई अवश्य मान ुर् पछर्। अन्य दवेी-दवेताहरूको िन म्त बोल्ने अगमव ाहरू पिन आउन सएछ।
त्यस्ता अगमव ालाई पिन मान ुर् पछर्। 21 ितमीहरूले सोिचरहकेा होला, ‘अगमव ाले जे भन्छ त्यो परमे रबाट होइन भनी कसरी जान्न?ु’
22 यिद कुनै अगमव ाले केही बताउछँ ऊ परमे रको िन म्त बोल्दछै तर त्यो जब परूा हुदँनै तब ितमीहरूले जान्नछेौ त्यो कुरो परम भलुे भन्न ु
भएको होइन। ितमीहरूले थाहा पाउनँछेौ त्यो अगमव ाले आफ्नै िवचार बताउदँछै। ऊिसत ितमीहरू डराउन ु पदन।

19
सरुक्षाका शहरहरू

1 “अरू जाितका मािनसहरूको भिूम परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई िदन ु हुदँछै। परम भलुे ती जाितहरूलाई ध्वशं पान ुर् हुनछे।
जहाँ ती मािनसहरू बस्थे त्यही ितमीहरू ब छेौ। ितमीहरूले ितनीहरूको शहरहरू र घरहरू लने छौ। जब यस्तो हुन्छ। 2 ितमीहरूले भिूमलाई
तीन भागमा बाँड्न ु पछर्। 3 तब त्यके भागमा ितमीहरूले निजकै भएको एउटा शहर रोज्न ु पछर्। अिन ितनीहरूले ती शहरहरूमा पगु्ने मागर्हरू
िनमार्ण गन ुर्पछर्। तब कुनै मािनस जसले अक को हत्या गछर्, त्यो भागरे सरुक्षाको िन म्त त्यस शहरमा पगु्न सकोस।्

4 “यिद कसलैे मािनसको हत्या गछर् ती शहरहरूमा सरुक्षाको लािग भागरे जानछे, यो िनयम त्यस मािनसहरूका लािग हुनछे हत्यारा त्यो
मािनस हुनपुछर् जसले अक मािनसहरूलाई अचानक माछर् अिन त्यो मािनस हत्यारा हुन्छ। जसले हत्या गरेको मािनसलाई घणृा गरेको िथएन।
5 यहाँ एउटा उदाहरण छ एकजना मािनस आफ्नो साथीलाई लएर दाउरा लन वनमा जान्छ। मािनस रूख काट्न बञ्चरो उठाउँछ तर बञ्चरो
िबडंबाट छु न्छ र अक मािनसलाई लाग्छ र उसलाई माछर्। बञ्चरो चलाउने मािनस तीनवटामध्ये कुनै एउटा शहरमा आफ्नो सरुक्षाको िन म्त
भागरे जान सएछ। 6 तर यिद शहरहरू िनकै टाढा छन ्भाग्दै गरेको मािनस त्यहाँ पगु्न ु सएदनै अिन प ाउ पछर् र हत्या भएको मािनसका रसाएका
आफन्त ारा ऊ मा रन सएछ। तर त्यो मािनस मतृ्य ुपाउने योग्य िथएन िकनभने उसले मािनसको हत्या घणृा अथवा रीसले गरेको िथएन। 7शहरहरू
चाँिह त्यकेको िन म्त निजकै हुनपुछर्, यसकैारण म ितमीहरूलाई तीनवटा िवशषे शहरहरू छान्ने आज्ञा िदन्छु।

8 “परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई त्यो भिूम बढाउने ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो। उहाँले ितमीहरूका िपता-
पखुार्हरूलाई ितज्ञा गन ुर् भएको भिूम ितमीहरूलाई िदनहुुन्छ। 9 यिद ितमीहरूले उहाँका आज्ञाहरू, जो ितमीहरूलाई म आज बताउदँछुै, सबै
पालन गछ , अिन यिद ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रिसत मे गछ उहाँले भने अनसुार जीवन िनवार्ह गछ , उहाँले यसो गन ुर् हुनछे।
तब परम भलुे ितमीहरूको भिूम िवस्ततृ पान ुर् हुनँछे, ितमीहरूले सरुक्षाको िन म्त अझै तीनवटा शहरहरू छान्न ु पछर्। यी तीनवटा शहरहरूअिघ
छािनएका तीनवटािसत थिपएका हुनपुछर्। 10 तब परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई िददं ै गन ुर् भएको भिूममा िनद ष मािनसहरू मा रने
छैनन।् अिन कुनै मतृ्यमुा ितमीहरू दोषी बिनन ु पन छैन।

11 “तर एकजना मािनसहले कुनै अक मािनसलाई घणृा गनर् सएछ। त्यस मािनसले घणृा गरेको मािनसलाई पखर मानर् लएुन सएछ, उसले
त्यस मािनसलाई मानर् सएछ अिन सरुक्षाका शहरमध्ये एउटामा भागरे जान सएछ। 12 यिद यस्तो हुन्छ हत्याराको शहरका बढूा- धानहरू उसलाई
सरुक्षाको शहर बािहर ल्याउन कसलैाई पठाउन सएछन।् ती अगवुाहरूले त्यो मािनसका आफन्तलाई िदनपुछर्। र त्यसलाई मान ुर्पछर्। 13 ितमीहरूले
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त्यसलाई सहानभुिूत दखेाउन ु हुदँनै िकनभने त्यो िनद ष मािनसको हत्यारा हो। ितमीहरूले इ ाएलबाट त्यस्तो दोष बािहर िनकाल्न ु पछर्, तब मा
ितमीहरूको िन म्त त्यके चीज असल हुनछे।

सम्पि को साँध-सीमाना
14 “ितमीहरूले आफ्ना िछमकेीको सम्पि को साँध-सीमाना छु ाउने ढुङ्गाहरू हटाउन ु हुदँनै। उिहले मािनसहरूले सीमाना छु ाउन त्यसरी

ढुङ्गाहरू लगाउथँ।े ती ढुङ्गाहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु भएको भिूममा सीमाना छु ाउछँन।्

गवाहीहरू
15 “यिद कुनै मािनस वस्था िवरोधी कायर् गरेकोमा दोषी भए उसको दोष माण गनर् एक जना गवाही पयार् हुदँनै। त्यस मािनसले साँच्चै

दोष गरेको मािणत गनर् दईु अथवा तीनजना गवाहीहरू चािहन्छन।्
16 “कसलैाई चोट पयुार्उने अिभ ायले एक जना मािनस झठूो साक्षी िदन ु अिघ आउनु सएछ। 17 यिद यस्तो भएका खण्डमा ती दवुै

मािनस परम भकुो िवशषे म न्दरमा पजूाहारीहरू र न्यायक ार्हरू जो त्यस समयमा कायर्मा छन,् ितनीहरूको अिघ गई न्याय पाउन सएछन।्
18 न्यायक ार्हरूले सावधानीसगँ झगडामा कसको कसरू छ गिह रएर खोज्न ु पछर् र ितनीहरूले प ो लगाउन सएछन कतै गवाहीले झटूो बोलकेो
हो िक? यिद गवाही झटूो बोलकेो पाए, 19 ितमीहरूले त्यसलाई सजाय िदन ु नै पछर्। त्यस गवाहीलाई त्यही सजाय िदन ु पछर् जनु सजाय उसले
अक मािनसलाई िदन चाहन्थ्यो। यस कारले ितमीहरूले आफ्ना समहूबाट द ु ता हटाउनँछेौ। 20 अरू मािनसहरूले पिन त्यस मािनसले पिन
त्यस मािनसले गरेको दषु्कमर्को ितफल थाहा पाउछँन ्र फे र त्यस्तो दषु्कमर् गन साहस गदनन।्

21 “ितमीहरूले त्यस मािनस ित सहानभुिूत दखेाउन ु हुदँनै जसले अपराध गरेको हुन्छ जित बलेा उसलाई सजाय िदइन्छ। यिद कसकैो ज्यान
लन्छ भने उसको जीवन पिन शषे पान ुर्पछर्। िनयम छ आखँाको स ा आखँा, दाँतको स ा दाँत, हातको स ा हात र खु ाको स ा खु ा हुनछे।

20
य ु सम्बन्धी िनयम

1 “जब ितमीहरू आफ्नो श सुगँ लडाइँ गनर् िनस्कन्छौ श ु पक्षमा धरैे घोडा, रथ र सनै्य दखेरे नडराऊ। िकन? िकनभने परम भु ितमीहरूका
परमे र ितमीहरूिसत हुनहुुन्छ जसले ितमीहरूलाई िम दशेबाट िनकालरे ल्याउन ु भयो।

2“जब ितमीहरू य ु गनर् जान्छौ पजूाहारी गएर सनै्यहरूिसत भन्नपुछर्। 3 पजूाहारीले भन्नपुछर्, ‘हे इ ाएलका मािनसहरू हो! म जे भन्छु सनु।
आज ितमीहरू आफ्नो श हुरूसगँ लडाइँ गनर् जाँदछैौ। मन दबुर्ल नपार, िचन्ता नगर, नडराऊ। 4 िकन? िकनभने परम भु ितमीहरूका परमे र
ितमीहरूिसत जानहुुनँछे। उहाँले ितमीहरूलाई श हुरूिसत लडाइँ गन ुर् सहायता गन ुर् हुनछे। ितमीहरूलाई िवजय गराउन ु सहायता गन ुर् हुनछे।’

5 “लवेी अगवुाहरूल,े िसपाहीहरूलाई भन्नछेन,् ‘यहाँ कोही यस्तो मािनस छ जसले नयाँ घर त बनायो तर उसले अझै अपर्णसम्म गरेको
छैन? त्यो मािनस लडाइँमा मा रन सएछ, यसकारण त्यो मािनस फकर घर जाओस।् न त्यो मािनस मय भने अक मािनसले त्यो घर अपर्ण गनर्
सएछ। 6 के यहाँ त्यस्तो कोही मािनस छ जसले दाखको खतेी लगाएको छ तर दाख टपरे बटुल्न पाएको छैन। यिद यहाँ त्यस्तो कोही मािनस
भए त्यो घर फकर जाओस,् न यो मािनस लडाइँमा मरे उसको खतेमा फलकेो दाख अक मािनसले भोग गनछ। 7 यहाँ कोही यस्तो मािनस
छ जसको िववाह ठीक ग रएको िथयो तर िववाह भएको छैन। यिद कोही त्यस्तो मािनस यहाँ भए घर फकर जाओस न त्यो मािनस लडाइँमा
मरेको खण्ड त्योिसत िववाह गनर् ठीक ग रएकी ीको अक मािनसिसत िबवाह हुनछे।’

8 “ती लवेी अगवुाहरूले िसपाहीहरूलाई भन्नपुछर्, ‘यहाँ कोही यस्तो मािनस छ, जसले आफ्नो साहस हराएर डराइरहछे? त्यो मािनस घर
फकर जाओस।् त्यसो गरे उसले अरू िसपाहीहरूको साहस हराउने िथएन।’ 9तब अगवुाहरूले िसपाहीहरूलाई त्यित भनी सकेपिछ िसपाहीहरूलाई
मागर्दशर्न गनर् क ानहरू रोज्न ु पछर्।

10 “जब ितमीहरू शहर आ मण गनर् जान्छौ, त्यस समय ितमीहरूले मािनसहरूसगँ शा न्तको स्ताव रा ु पछर्। 11 यिद ती मािनसहरूले
शा न्तको स्ताव स्वीकार गरेर मलू ढोकाहरू खोलीिदए ितनीहरू कमाराहरू हुनछेन ्र आफ्नो काममा लाग्ने छन।् 12 तर यिद ितनीहरूले शा न्त
स्ताव अस्वीकार गछर्न र लडाइँ गनर् तयैार हुन्छन ्भने ितमीहरूले शहरलाई घने ुर् पछर्। 13 अिन जब परम भु ितमीहरूका परमे रले त्यो शहर

ितमीहरूलाई िदन ु हुनछे, त्यहाँ भएका सबै मािनसहरूलाई तरवारले काटेर मान ुर् पछर्। 14 तर त्यस शहरमा भएका अरू ी, नानीहरू, गाई अिन
अन्य त्यके चीज ितमीहरू लान सएछौ। परम भु ितमीहरूका परमे रले यी सब वस्तहुरू ितमीहरूलाई िदन ु भएको हो र ितमीहरू उपयोग गनर्
सएछौ। 15 ितमीहरूले सबै शहरहरूिसत त्यस्तै ढङं्गले वहार गन ुर् पछर् जो त्यहाँ छैनन ्जहाँ ितमीहरू बस्छौ ती शहरहरू त्यो ितमीहरूदे ख
टाडामा छन।्

16 “जब ितमीहरू ती शहरहरू जोड्छौ जो परम भु ारा िदइने भिूममा छन,् ितमीहरूले िजतकेा शहरहरूमा ब े त्यकेलाई मान ुर् पछर्। 17 तर
परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु भएको आज्ञा अनसुार िह ी, एमोरी, कनानी, प रज्जी, र िहब्बी र यबसूीहरू सबलैाई एकदमै न पान ुर् पछर्।
18 त्यसो गरे परम भु ितमीहरूका परमे र िवरोधी ितनीहरूले ितमीहरूलाई पाप काम गराउनमा असमथर् हुनछेन।् ितनीहरूले आफ्नो दवेताको
पजूा गदार् ग रने भयङं्कर कायर्हरू ितमीहरूलाई िसकाउने मौका पाउदँनैन।्
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19 “जब ितमीहरू कुनै शहरको िवरोधमा लडाइँ गछ , ितमी त्यस शहरलाई धरैे समयसम्म घनेर् सएछौ। त्यस समयमा शहर व रप र भएका
रूखहरूबाट फल खान सएछौ। तर रूखहरू काटेर ढाल्न ु हुदँनै। यी रूखहरू ितमीहरूका श ु होइनन,् यसकारण ितनीहरूिसत लडाइँ नगर।
20 तर ितमीहरू ती रूखहरू काटनू सएछौ यिद ितमी जान्दछौ ितनीहरूमा फल लाग्दनै। ितमीहरूले ितनीहरूलाई त्यस शहरको िवरू लडाई गन
हितयारको रूपमा योग गनर् सएछौ। ितमीहरू जबसम्म योग गनर् सएछौ तबसम्म शहर परास्त हुदनै।

21
हत्या ग रएको एकजना मािनस भे ाइए

1 “परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई िदन ु भएको भिूममा यिद ितमीहरूले कुनै हत्या ग रएको लाशलाई खतेमा लिडरहकेो पाए र
कसले हत्या गरेको प ो लगाउन नसिकए। 2 तब ितमीहरूका बढूा- धान तथा न्यायाक ार्हरू अिघ आएर हत्या भएको जग्गा शहर दे ख कित
टाढामा छ त्यो प ो लगाउन ु पछर्। 3 जब ितमीहरूले जान्ने छौ कुन चाही शहर मतृ्य ु मािनसको निजकै छ, शहरका बढूा- धानले ितनीहरूको
बथानबाट एउटा गाई लान ु पछर् यो गाई किहल्यै बच्चा नभएको हुनपुछर् अिन यो गाई किहले काममा योग नगरेको हुनपुछर्। 4 शहरका बढूा-
धानहरूले कुनै किहल्यै हलो नलगाएको र बीऊ नछरेको अथवा केही नरोपकेो पानी बिगरहकेो बेंसी निजक लगरे त्यस कोरली गाईको घाँटी

िनमोठ्न ु पछर्। 5 पजूाहारीहरू, लवेीका सन्तान पिन त्यहाँ जान ु पछर्। (परम भु ितमीहरूका परमे रले यी पजूाहारीहरूलाई उहाँको सवेा तथा
मािनसहरूलाई उहाँको नाउमँा आशीवार्द िदन ु रोज्न ु भएकोछ। जहाँ एक जना मािनसलाई केही चोट लागकेो छ त्यके तकर् गरेर को सही छ
त्यो िनणर्य गनछन।्) 6 मतृ शरीरको निजकै भएको शहरका बढूा- धानहरूले घाँटी िनमो ठएको गाईमािथ हात धनु ु पछर्। 7 यी बढूा- धानहरूले
भन्नपुछर्, ‘हामीले यस मािनसलाई मारेनौं अिन यो घट्ना पिन दखेनेौं। 8हे परम भ!ु तपाईंले इ ाएललाई बचाउन ुभयो। हामी तपाईंका मािनसहरू
हौ, अब हामीलाई श ु पान ुर्होस।् यो िनद ष मािनसलाई मारेकोमा हामीमािथ दोष नलागोस।्’ यस कारले त्यस िनद ष मािनसको हत्या गरेको
िन म्त ती मािनसहरू िनद ष सािबत हुनछेन।् 9 यसरी ितमीहरूले सही कायर् गनछौ अिन आफ्नो समहूबाट दोष हटाउनछेौ।

य ु मा प ाऊ परेका ीहरू
10“ितमीहरूले आफ्नो श हुरू िवरू लडाइँ लड्नछेौ तथा परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई िवजयी तलु्याउन ु हुनछे। ितमीहरूले

श हुरूलाई प े र कैदी झैं लएर आउनछेौ। 11 ती कैदीहरू मध्ये कुनै एउटा सनु्दरी ीलाई दे े छौ जसलाई ितमीहरू िववाह गन ुर् चाहन्छौ।
12 तब ितमीले उसलाई आफ्नो घरमा ल्याउन ु पछर् अिन उसले आफ्नो केश अिन नङ्ग काट्न ु पछर्। 13 उसले आफ्नो लगुा खोल्न ु पछर् जसले
सकेंत िदन्छ ितनी लडाइँमा बन्दी भएकी िथइन ्अिन आफ्नो माता-िपताबाट छु एको एक महीना सम्म ी ित ो घरमा बसरे िवलाप गरोस ्
त्यसपिछ ितमी त्यस मिहलाकहाँ गएर उसको पित बिनन सएछौ अिन ितनी ित ी प ी हुन सएिछन।् 14 यिद ितनलाई मन पराएनौ भने पारपाचकेु
ग रदऊे उसलाई मु ग र दऊे तर बचे्न भने स ै नौ। कमारीलाई झैं ब्याबहार गनर् पाउदँनैौ िकनभने ितमीले त्यो ीसगँ सहवास गरेका िथयौ।

जठेो छोरो
15 “कुनै मािनसको दईु जना प ी हुन सएछन ्र उसले एउटीलाई वशेी र अक लाई कम्ती मे गनर् सएछ। दवुै प ीहरूले उसका नानीहरू

जन्माएको हुन सक्छन।् अिन जठेो छोरा सब भन्दा कम्ती मे गरेको प ीबाट ज न्मएको हुन सएछ। 16 जब उसले आफ्नो सम्पि ती नानीहरू
मध्ये बाँड्छ उसले मे गरेकी प ीको नानीलाई जठेो नानीको अशं िदन स ै न। 17 उसले आफूले मे नगरेकी प ीबाट ज न्मएको जठेो नानीलाई
स्वीकार गन पछर् र त्यो नानीले दईु गणुा अशं पाउनै पछर्। िकन? िकनभने त्यो नानी पिहलो नानी हो र जठेो छोराको अिधकार उसकै हुन्छ।

अ ेरी नानीहरू
18“कसकैो छोरा माता-िपताको आज्ञा पालन नगन अ ेरी हुन सएछ। माता-िपताले छोरालाई दण्ड िदन्छन त्र त्यो छोरा आफ्नो माता-िपतलाई

नटेन नै हुन्छ। 19 तब माता-िपताले उसलाई शहरको सभा घरमा बढूा- धानहरूको अिघ लजैान ु पछर्। 20माता-िपताले शहरका बढूा- धानहरूलाई
भन्न ु पछर्ः ‘हा ो छोरा अ ेरी छ र हा ो कुरा मान्दनै। जब हामी उसलाई केही काम गनर् अ ाउछँौ ऊ मान्दनै। उसले धरैे खान्छ र िपउँछ।’ 21 तब
शहरका सबै मािनसहरूले उसलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मान ुर् पछर्। यसरी, ितमीहरूले यस द ु लाई ितमीहरूको बीचबाट हटाउने छौ। इ ाएलका सबै
मािनसहरूले यस्तो खबर थाहा पाउने छन ्र डराउने छन।्

अपराधीहरू मा रन्छन ्अिन रूखमा झणु्डाइन्छन ्
22 “कुनै एकजना मािनस पापको दोषी हुन सएछ र त्यसलाई मतृ्य ु दण्ड िदन सिकन्छ। मािनसहरूले त्यसलाई मारेर एउटा रूखमा उसको

शरीर झणु्डाउन सएछन।् 23 त्यो लाश ितमीहरूले रातभ र रूखमा झणु् ाउन ु हुदँनै, त्यस लाशलाई त्यही िदन गाडन ु पछर्। िकन? िकनभने त्यो
मािनस जसलाई रूखमा झणु्डाइन्छ परमे रले सराप िदन ु भएको छ। परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु भएको भिूमलाई ितमीहरूले न पान ुर्
हुदँनै।

22
अरू िनयमहरू
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1 “यिद ितमीले आफ्नो िछमकेीको गाई अथवा भडेा फु स्कएको दखे्यौ भने आफूले नदखेे झैं गन ुर् हुदँनै। त्यस पशलुाई त्यसको मा लकको
िजम्मा िदन ु पछर्। 2 यिद त्यस पशकुो मा लक टाढाको मािनस भए अथवा त्यो पश ु कसको हो ितमीले जान्न नसकेसम्म त्यसलाई ित ो घरमा
ल्याएर रा ु पछर्। त्यसलाई त्यसको मा लक खोज्दै नआउञ्जलेसम्म रा सएछौ। त्यसको मा लक आएपिछ त्यो पश ु िजम्मा लगाउन ु पछर्।
3 यिद ितमीले िछमकेीको गधा, लगुा-फाटा अथवा कुनै पिन चीज पाउदँा यस्तै गरेर आफ्नो िछमकेीको सहायता गन ुर् पछर्।

4 “यिद िछमकेीको गधा अथवा गाई बाटोमा लडकेो दखे्यौ भने ितमीले थाहा नपाए झैं गन ुर् हुदँनै। त्यसलाई उठाउनको िन म्त िछमकेीलाई
सहायता गन ुर् पछर्।

5 “कुनै ीले परुूषको लगुाहरू लाउन ु हुदँनै अिन परुूषले पिन ीको लगुाहरू लाउन ु हुदँनै। परम भु ितमीहरूका परमे रको िन म्त त्यो
अत्यन्तै घिृणत हो।

6 “ितमी बाटोमा िहिडरहकेो समयमा रूखमािथ अथवा बाटोको िकनारमा चराको माऊ आफ्नो ग ुडँमा बच्चाहरू लएर अथवा अण्डामािथ
ओथारा बिसरहकेो पाउन सएछौ। तब ितमीले त्यो माऊ चरालाई आफ्नो बच्चाहरूिसतै लजैान हुदँनै। 7 आफ्नो िन म्त ितमीले चराको बच्चाहरू
लजैान सक्छौं तर माऊलाई छोडी िदन ु पछर्। यिद यो िनयम पालन गय भने ितमी खशुी साथ धरैे िदनसम्म बाँच्न सएछौ।

8 “जब घर बनाउछँौ छाना व रप र दवेल लगाउन ु पछर्। यसो गय भने यिद कोही मािनस छानाबाट लोट ्यो भने त्यसको िन म्त ितमी दोषी
बिनन ु पदन।

सगँै निमसाउन ु पन चीजहरू
9 “ितमीहरूले आफ्नो दाखबारीमा अन्नको बीऊ छन ुर् हुदँनै। िकन? िकनभने ती दवुै थर् हुन्छन ्अिन ितमीले लगाएको बीऊबाट अन्न

अथवा दाख केही पिन पाउन ु स ै नौ।
10 “गाई र गधा नारेर सगँै जो ु हुदँनै।
11 “ितमीहरूले ऊनी र सतूीबाट बनाइएका लगुा लाउन ु हुदँनै।
12 “ितमीले धरैे धागाहरूका टु ा सगँै बाँधरे फुकार् बनाउन ु पछर् अिन ती फुकार्हरू आफ्नो लगुाको चार कुनामा बाँध्न ु पछर्।

िववाहको िनयम
13 “एक जना मािनसले एउटी ीिसत िववाह गरी सहवास गछर्। फे र उसले त्यस ीलाई मन नपराउन सएछ। 14 मािनसले झटूो बोल्न ु

सएछ, ‘मलैे यस ीिसत िववाह गरें तर जब हामीले सहवास गय मलैे थाहा पाएँ ितनी कन्या िथइनन।्’ यस्तो कुरा सनुरे मािनसहरू त्यस ीको
िवषयमा नरा ो सोच्न सएछन।् 15 यिद यस्तो भएको खण्डमा त्यस केटीको आमा-बाबलुे शहरको सभाघरमा बढूा- धानहरूको सामनु्ने त्यस
केटीको िववाह अिघ कसिैसत सहवास नभएको माण िदन सक्न ु पछर्। 16 त्यस केटीका मातािपताले बढूा- धानहरूलाई भन्नपुछर्, मलैे यस
मािनसिसत मरेी छोरीको िववाह ग रिदएँ तर अिहले उसले ितनलाई मन पराउँदनै। 17 यस मािनसले मरेी छोरीको बारेमा झटूो कुरो गरेको छ।
उसले भन्यो, ‘मलैे माण पाएको छैन, ित ी छोरी कन्या िछन।् तर यहाँ माण छ मरेी छोरी कन्या छे।’ अिन ितनीहरूले बढूा- धानहरूलाई
लगुा* दखेाउन ु पछर्। 18 तब शहरका बढूा- धानहरूले त्यस मािनसलाई बोलाउन ु पछर् अिन सजाय िदन ु पछर्। 19 ितनीहरूले त्यस मािनसलाई
चाँदीका चालीस िसएका ज रमाना गन ुर् पछर्। इ ाएली ीको पितले उसमािथ लाजमद आरोप लगाएकोले बढूा- धानहरूले त्यो ज रमानाको
रकम केटीको बबुालाई िदन ु पछर् अिन त्यो कन्या त्यही मािनसको प ी भएर ब ु पछर्। उसले छुटानाम गनर् पाउदनै।

20 “तर यस्तो पिन हुन ु सक्छ त्यो पितले आफ्नी प ीमािथ लगाएको आरोप सत्य माण हुन ु सएछ। प ीको आमा-बबुा त्यस केटीको िववाह
पवूर् कसिैसत सहवास नभएको माण िदन ु नसकलान।् यिद यस्तो भयो भन,े 21शहरका बढूा- धानहरूले ितनलाई उसको िपताको घरको ढोकामा
ल्याउन ु पछर् अिन शहरका मािनसहरूले उसलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मान ुर् पछर्। िकन? िकनभने उसले इ ाएलमा लाजमद काम गरी। उसले
आफ्ना िपताको घरमा वशे्या जस्तै काम गरी, यसकारण ितमीहरूले यस्तो द ु ता ितमीहरूका मािनसहरूबाट अवश्यै िनकाल्न ु पछर्।

लैंिगक सम्बन्धको पाप
22“यिद कुनै मािनसले अकार्की प ीिसत सहवास गद गरेको फेला पारे त्यस ि यामा लागकेा परुूष र ी दवुलैाई मान ुर् पछर्, यसरी इ ाएलबाट

अनिैतकता हटाउन ु पछर्।
23 “यिद कुनै मािनसलाई शहरिभ मगनी गरेकी ीिसत लैंिगक कमर् गरेको पाइन्छ, 24 ितनीहरू दवुलैाई शहरको फाटकमा जनसमहू बीच

ल्याएर ढुङ्गाले िहकार्एर मान ुर् पछर्। त्यस मािनसलाई मान ुर् पछर् कारण उसले अकार्की प ीिसत बलात्कारको अपराध गय अिन त्यस ीलाई मान ुर्
पछर् िकनभने उसले आफ्नो निैतकता बचाउन िन म्त शहरका मािनसहरूबाट सहायता लइन। र यस्तो द ु कयर्लाई ितमीहरूका मािनसहरूबाट
हटाउन ु पछर्।

25 “तर यिद कुनै िववाह ठीक भइ सकेकी केटीलाई कसलैे खतेमा एकलै भटेेर जबरदस्ती बलात्कार गछर् भने त्यो परुूषलाई मा मान ुर् पछर्।
26 ितमीले त्यस केटीसगँ केही गन ुर् हुदँनै। यो घटना यस्तो हो कसलैे आफ्नो िछमकेीलाई आ मण गरेर माछर् िकनभने त्यो केटी एकली िथई
* 22:17:
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अिन उसले गरेको गहुार कसलैे सनुने।् यसकारण केटीले सजाय पाउने योग्य दोष गरेकी छैन। 27 त्यस मािनसले त्यस िववाह ठीक भइसकेकी
केटीलाई खतेमा एकलै पाउछँ र बलात्कार गछर्। त्यस केटीले आफ्नो सरुक्षीको िन म्त कराएकी हुन सकछ तर त्यहाँ उसलाई सहायता गन कोही
िथएन, यसकारण उसलाई सजाय िदन ु हुदँनै।

28 “एकजना मािनसले मगनी पिन नभएकी कन्यालाई जबरजस्ती बलात्कार गरेको हुन ु सक्छ। यिद यस्तो काण्ड मािनसहरूको नजरमा परे,
29 त्यस मािनसले केटीको बबुालाई बीस आउन्स चाँदीको िसकका ितरेर त्यस केटीलाई प ी बनाए रा ु पछर्। िकन? िकनभने त्यस मािनसले
त्यो केटीिसत बलात्कार जस्तो पाप गरेको हुनाले त्यसलाई आफू बाँचञु्जले छोड्न पाउदँनै।

30 “कसलैे आफ्नो बबुाकी प ीिसत सहवास गन ुर् हुदनै। यस्तो गदार् उसले आफ्नो बबुालाई लाजमा पाछर्।

23
मािनसहरू जो पजूामा भाग लन ु सएछन ्

1 “ग ु ाअगं कु च्चएका अथवा लङ्ग का टएका मािनसहरूले इ ाएलका मािनसहरूसगं परम भकुो पजूामा भाग लन सएदनैन।् 2 यिद
कसकैो माता-िपताको िविधपवूर्क िववाह भएको छैन। ितनीहरू पजूामा स म्म लत हुन पाउने छैनन।् दश पसु्तासम्म ितनीहरूका सन्तानहरूले पिन
पजूामा िमिसन पाउने छैनन।्

3 “अम्मोनी र मोआबी तथा ितनीहरूका सन्तानले दश पसु्तासम्म परम भकुो सभामा इ ाएल बासीहरूसगँ स म्म लत हुन स ै नन।् 4 िकन?
िकनभने ितनीहरूले िम दशेबाट िनएलरे या ा गरेको समयमा ितमीहरूलाई रोटी र पानी िदन अस्वीकार गरेका िथए। ितनीहरूले मसेोपोटािमयामा
पतोरको शहरमा ब े बओरको छोरा िबलामलाई ितमीहरूलाई सराप्नकुो िन म्त पसैा िदएर बोलाए। 5तर परम भु ितमीहरूका परमे रले िबलामका
कुरा सनु्न ु भएन र ितनको सराप परम भलुे ितमीहरूको िन म्त आशीवार्दमा प रणत ग रिदन ु भयो। कारण परम भु ितमीहरूका परमे रले
ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुन्थ्यो। 6जबसम्म ितमीहरू बाँिचरहन्छौ तबसम्म अम्मोनी र मोआबीहरूिसत किहल्यै स न्ध स्थािपत गन ुर् हुदँनै तथा कदािप
ितनीहरूिसत मै ी स न्ध गन ुर् हुदँनै।

इ ाएलीहरूले स्वीकान ुर् पन मािनसहरू
7 “ितमीहरूले एदोमीहरूलाई घणृा गन ुर् हुदँनै कारण उनीहरू ितमीहरूको सम्बन्धीहरू हो। ितमीहरूले इ ाएलीलाई घणृा गन ुर् हुदँनै कारण

ितनीहरूको भिूममा ितमीहरू िवदशेी िथयौ। 8 एदोमीहरू र िम दशेवासीहरूका ते ो पसु्ताका सन्तानहरूबाट इ ाएलीहरूिसत परम भकुो पजूामा
सामले हुन ु सएछन।्

िसपाहीहरूको छाउनी सफा रा ु
9 “जब ितमीहरूका िसपाहीहरू आफ्नो श हुरूसगँ लडन य ु गनर् जान्छन त्यके चीजबाट टाढामा बस्छन ् जसले ितमीहरूलाई अशु

बनाउछँ। 10 यिद ितमीहरूमध्ये केही स्वप्न दोषले अशु भएका छौ भने उसले छाउनी बािहर जान ु पछर्। 11 जब बलेकुी हुन्छ उसले पानीमा
नहुाउन ु पछर् अिन सयूर् अस्तापिछ ऊ फे र छाउनीमा फिकर् न सएछ।

12 “ितमीहरूले छाउनी बािहर यस्तो ठाउँ पिन बनाउन ु पछर् जहाँ ितमीहरू िदसा गनर् सएछौ। 13 ितमीहरूले आफ्ना अरू हितयारसगंै एउटा
खन्ती पिन रा ु पछर् र जब िदसा लाग्छ खाडल खन्न ु पछर् अिन िदसा गरी त्यसलाई पनु ुर् पछर्। 14 िकन? िकनभने परम भु ितमीहरूका परमे र
ितमीहरूको रक्षा गनर् अिन श हुरूलाई ितमीहरूको िनयन् णमा ल्याउनलाई छाउनीिभ बािहर ितमीहरूसगँै हुन ु हुनछे। यसकारण छाउनी पिव
रा ु पछर्। यिद परम भलुे केही कुरा िघनलाग्दो दे ु भयो भने उहाँ ितमीहरूदे ख गईहाल्न ु हुन्छ।

अरू िनयमहरू
15“यिद कुनै कमारो भागरे ितमीहरूकहाँ आफ्नो मा लकलाई छोडरे आउँछ, ितमीले उसलाई उसको मा लककहाँ फकार्उन ु हुदँनै। 16आफ्नो

इच्छा अनसुार उसले कहाँ मन पराउँछ, जनु शहर उसले रोज्छ, त्यही ब सकछ। ितमीले उसलाई क िदन ु हुदँनै।
17 “एक जना इ ाएली ी अथवा परुूष म न्दरको वशे्या हुन ु स ै न। 18 त्यस परुूष अथवा ीले कमाएको धन परम भु ितमीहरूका

परमे रको िन म्त पयुार्उन ु हुदँनै, त्यस्तो कायर्बाट कमाएको धन परम भकुोलािग उपयोग गन ुर् हुदँनै।
19“जब ितमीहरूले कुनै अक इ ाएलीलाई ऋण िदन्छौ, उसबाट ब्याज ितमीहरूले लन ु हुदँनै। त्यो ऋण खानकुेरा पसैा अथवा जे पिन होस।्

20 ितमीहरूले आफ्नो इ ाएली भाइलाई िदएको ऋणमा ब्याज लगाउन ु हुदँनै तर कुनै िवदशेीलाई िदएको ऋणमा ब्याज लगाउन सएछौ िकनभने
परम भु ितमीहरूका परमे रले िदनभुएको भिूममा वशे गन ुर् लागकेो छौ अिन ितमीहरूले जे गछ त्यसमा परम भु ितमीहरूका परमे रले
आशीवार्द िदनहुुन्छ।

21 “परम भु ितमीहरूका परमे रलाई चढाउँछु भनी जे भाकल गछ त्यो चढाउनमा िढलो नगर िकनभने परम भु ितमीहरूका परमे रले
त्यो दावी गन ुर्हुन्छ र यिद आफूले गरेको भाकल परूा गनर् नसके ितमीलाई पाप लाग्नछे। 22 तर यिद भाकल गरेका छैनौं भने त्यो पाप लाग्ने छैन।
23 तर आफूले गछुर् भनकेो कुरो परूा गन पछर्। यिद कुनै िवशषे कुरो चढाउँछु भनी िवषशे भाकल गरे त्यो ितमीहरूले परूा गन ुर् नै पछर्। परमे रले
ितमीहरूलाई भाकल गनर् लगाउन ु भएको होइन, यसकारण आफूले गरेको भाकल परुा गन पछर्।
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24 “जब ितमी कसकैो दाखबारी भएर जान्छौ ितमीले जित खान सकछौ त्यहीं टपरे खान सकछौ तर आफ्नो डालोमा हालरे घर लान
सकदनैौ। 25 जब ितमी अरू मािनसको अन्नको खते भएर कतै जान्छौ ितमीले सकेको अन्न टपरे खान सकछौ तर हिँसयाले अन्न काटेर घर
लएर जान सकदनैौ।

24
1 “एउटा मािनसले एउटी ीलाई िववाह गरेको हुन सकछ अिन पिछ ितनमा केही गोप्य कुरा पाउन सक्छ जो उसलाई मन पदन। यिद त्यो

मािनस ितनीसगँ खशुी छैन भने उसले छुटानामको प लखेरे उसलाई िदन ु पछर्। तब उसले ितनीलाई घरबाट बािहर पठाउन सक्छ। 2 जब त्यो
ीले उसको घर छोड्छे उसले अक परुूषिसत िववाह गन ुर् सक्छे। 3 तर यिद उसको नयाँ दो ो लोग्नले े पिन उसलाई मन नपराएर छु ानाम प

िदएर घरदे ख िनकाली िदएको खण्डमा अथवा त्यो नयाँ दो ो लोग्नकेो मतृ्य ु भएको खण्डमा, 4 पिहलो लोग्ने जसले त्यस ीलाई छु ानाम
प िदई घरबाट िनकालकेो िथयो उसले त्यही ीसगँ पनुः िववाह गन ुर् स ै न िकनभने त्यो ी अशु भएकी हुन्छे अिन परम भलुे पिन यस्तो
िववाहलाई घणृा गन ुर्हुन्छ। ितमीले परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई िदन ु हुदँ ै गरेको भिूममा यस्तो पाप हुन िदन ु हुदँनै।

5 “जब एकजना मािनसले भखर्र िववाह गछर् उसलाई एक वषर्को िन म्त सनेामा पठाउन ु हुदँनै। उसलाई कुनै िवशषे काममा पिन लगाउन ु
हुदँनै। एक वषर्सम्म उसलाई आफ्नै घरमा ब िदन ु पछर् र आफ्नी प ीलाई खशुी पानर् िदन ु पछर्।

6 “ितमीले कसलैाई ऋण िदन्छौ िधतोको रूपमा जाँतो अथवा त्यसको कुनै भाग पिन लन ु हुदँनै िकन? िकनभने त्यो गदार् उसको भोजन नै
लए जस्तै हुनछे।
7 “यिद कुनै एकजना इ ाएलीले अक एकजना इ ाएलीलाई अपहरण गछर् कमाराको िन म्त बचे्छ भन,े त्यस अपहरण कतार्लाई मान ुर् पछर्

र ितमीहरूको आफ्नो समहूबाट त्यस्तो द ु ता बािहर िनकाल्न ु पछर्।
8 “यिद ितमीलाई अत्यन्तै नरा ो चमर् रोग लागकेो छ भने लवेी पजूाहारीहरूले िसकाएको सबै कुराहरू ितमीले धरैे होिशयारीसगँ पालन गन ुर्

पछर्। मलैे पजूाहारीहरूलाई बताएका कुराहरू ितमीले अत्यन्तै होिशयारीसगँ पालन गन ुर् पछर्। 9 परम भु ितमीहरूका परमे रले िम बाट बािहर
आउँदा म रयमका लािग के गन ुर् भएको िथयो सम्झना गर।

10 “जब ितमीले कुनै मािनसलाई ऋण िदन्छौ भने धरौटी लन उसको घरिभ प ु हुदँनै। 11 ितमी बािहर प खर्न ु पछर् त्यो ऋण लने मािनसले
धरौटी ल्याएर िदन्छ। 12 यिद मािनस गरीब छ भने उसले आफ्नो कोट बन्धकको रूपमा िदन ु सक्छ जसले उसलाई तातो राख्छ। रातभ रको
िन म्त ितमीले कोट धरौटी रा ु हुदँनै। 13साँझ नै ितमीले फकार्उन ु पछर्। तब उसले स ु को लािग तातो लगुा पाउछँ र ितमीलाई आशीवार्द िदनछे।
परम भु ितमीहरूका परमे रले यसलाई रा ो कायर् र सही जीवन ठान्न ु हुनछे।

14 “ितमीहरूले ज्यालामा ल्याएको नोकर जो गरीब र सकं मा छ, उसलाई ठग्न ु हुदँनै। त्यो नोकर इ ाएली होस ्अथवा ितमीहरूकै कुनै
शहरमा ब े एक िवदशेी, एक जना यसमा कुनै फरक पदन। 15 घाम अस्ताउन ु अिघ त्यके िदन उसको ज्याला दऊे िकनभने त्यो गरीब छ अिन
त्यही पसैामािथ िनभर्र गछर्। यिद ितमीले पसैा िदएनौ भने उसले ित ो िवरू परम भलुाई आरोप गनछ र ितमी पापको दोषी बिननछेौ।

16 “केटा-केटीहरूको अपराधमा आमा-बबुालाई मतृ्य ु दण्ड िदन ु हुदँनै र त्यसरी नै आमा-बबुाको केटा-केटीहरूलाई मतृ्य ु दण्ड िदन ु हुदँनै।
ऊ आफैं ले गरेको नरा ो कुरामा मा मािनसलाई मान ुर् पछर्।

17 “ितमीहरूले िवदशेीहरू र टुहुरा-टुहुरीहरूिसत रा ो वहार गन ुर् पछर्। धलौटीको रूपमा िवधवाको ओढ्ने लगुा लन ु हुदँनै। 18सम्झना गर
ितमीहरू िम दशेमा कमारा कमारीहरू िथयौ। परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई त्यस ठाउँबाट िनकाली स्वतन् पान ुर् भयो। यसकारण
गरीबहरूको िन म्त यसो गन ुर् भनी म बताउछुँ।

19 “जब ितमीहरू आफ्नो खतेमा बाली उठाउँदै गरेको हुन्छौ, िबसर एक िबटा अन्न त्यहाँ छो ौ भने त्यसलाई लन नजाऊ। यो िवदशेी,
िवधवा तथा टुहुरा-टुहुरीहरूको िन म्त हुन्छ। यिद ितमीहरूले ितनीहरूको िन म्त केही अन्न छो ड्दयौ भने परम भु ितमीहरूका परमे रले
ितमीहरूलाई त्यसको िन म्त आशीवार्द िदन ु हुनछे। 20 जब भ ाक्षको रूखबाट भाटा अथवा टाँगोले फल झाछ , हाँगाहरूमा बाँकी रहकेो फल
हनेर् जान ु हुदँनै। भ ाक्षकेो फल जो ितमीहरू छोड्छौ त्यो िवदशेी, िवधवा र टुहुरा-टुहुरीहरूको िन म्त हुन्छ। 21 त्यसरी नै जब ितमीहरू दाखबारीमा
फल उठाउन जान्छौ छोिडएको फल खोज्न फािकर् एर नजाऊ, ती फलहरू िवदशेी, िवधवुा तथा टुहुरा-टुहुरीहरूको िन म्त हुन्छ। 22 सम्झना राख
ितमीहरू िम दशेमा गरीब कमारा-कमारीहरू िथयौ। यसकारण म ितमीहरूलाई गरीबहरूको लािग यस्तो गर भनी बताउछुँ।

25
1 “जब दईुजना मािनसहरूमाझ वाद-िववाद हुन्छ, ितनीहरू अदालतमा जान ु पछर्। कुन मािनस वकेसरू छ अिन कुन मािनस कसरूदार छ

न्यायक ार्ले िनणर्य गन छन। 2 यिद न्यायक ार्ले िनणर्य गछर्न ् त्यो कसरुदार मािनसलाई कोरार् लगाउन ु पछर् तब न्यायक ार्ले त्यस मािनसलाई
घोप्टो परेर स ु ु लाउन ु पछर्। एकजनाले कोरार् लगाउनछे जब न्यायक ार्ले हनेछन।् उसले गरेको अपराधमािथ कोरार्को सखं्या िनभर्र गनछ।
3 कुनै मािनसलाई पिन चालीस कोरार् भन्दा वशेी लगाउन ु हुदँनै, यिद ितमीले कसलैाई चालीसभन्दा धरैे कोरार् लगायौ भने यो बिुझन्छ त्यस
मािनसको जीवनको ितमीलाई केही महत्व छैन।

4 “जब गोरूहरूलाई दाँई गनर् लगाइन्छ ितनीहरूले अन्न खान नपाओस भनरे महला लगाउन ु हुदँनै।
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5“यिद दाज्य-ूभाइ सगँै बस्छन ्र ितनीहरू मध्ये एक छोरा नभई मछर् तब मन भाइकी प ीले आफ्नो प रवार बािहर कसिैसत िववाह गन ुर् हुदँनै।
मनको दाज्य-ूभाइले उसलाई प ी बनाउन ु पछर् अिन उसगँै लैंिगक सम्बन्ध रा ु पछर्। यस कार आफ्नो पितको दाज्य-ूभाइले क र् गन ुर् पछर्।
6 त्यसपिछ उसले जन्माएको पिहलो छोराले आफ्नो मतृ िपताको स्थान ओगट्न ु पछर्। तब मरेको दाज्यकूो नाउँ इ ाएलबाट किहल्यै नमे टयोस।्
7 यिद मािनसले आफ्नो दाज्य-ूभाइकी प ीलाई रा चाहदँनै भने दाज्यकूी प ीले शहरको सभा घरमा अगवुाहरू अिघ जान ु पछर्। अिन ितनलेे
बढूा- धानलाई भन्न ु पछर्, ‘मरेो मतृ पित दाज्य-ूभाइले आफ्नो दाज्य-ूभाइको नाउँ इ ाएलमा जीिवत रा चाँहदनैन।् मरेो मतृ लोग्नकेो दाज्य-ूभाई
भएको नातले ऊ आफ्नो क र् मसगँ परूा गनर् चाँहदनै।’ 8 तब शहरका बढूा- धानहरूले त्यसलाई कुरा गछर्न बोलाउँछन ् तर यिद ऊ अझै
भन्छ, ‘म उसलाई िववाह गिदर्न,ँ’ 9 तब उसको दाज्य-ूभाइकी प ी बढूा- धानहरूको अिग आउनु पछर् उसको एउटा खु ाको जु ा खोल्न ु पछर्
उसको अनहुारमा उसले थकू्न ु पछर् ितनले भन्न ु पछर्, ‘मािनस जसले आफ्नो दाज्यकूो सन्तानलाई व ृ गनर् चाहन्दनै यस्तो वहार गन ुर् पछर्।’
10 तब उसो त्यो मािनसको प रवारलाई इ ाएलमा, ‘जनु मािनसको जु ा खो लयो त्यसको प रवार’ भनी िचिनने छ।

11 “यिद दईु जना मािनस लडाइँ ग ररहकेा छन ् र ितनीहरू मध्ये एक जनाकी प ी आफ्नो पितको सहायतामा आउँछे तर उसले पितिसत
लडाइँ गन अक मािनसको ग ु अगं समा ु हुदनै। 12 यिद उसले त्यसो गछ भने ितनको हात का टदऊे ितनको लािग दःुख नमान।

13 “मािनसहरूलाई ठग्न कम र ज्यादा दईु कारका ढकहरू नराख। एउटै ओजनको िन म्त दईु कारका ठग्ने ढकहरू नराख। 14 आफ्नो
घरमा केही चीज नाप्ने लामो र छोटो दईु कारको नाप दण्ड नराख। 15 ितमीहरूले ठीक र शु ढक तथा नाप दण्ड मा योग गन ुर् पछर्, तब
मा परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु लाग्न ु भएको भिूममा दीघार्य ु भएर बाँच्नछेौ। 16 परम भु ितमीहरूका परमे रले ती मािनसहरूलाई
घणृा गन ुर् हुन्छ जसले भलू तथा झटूा ढक-तराजु उपयोग गरेर ठग्छन।् सही अथर्मा, उहाँ सबै मािनसलाई घणृा गन ुर् हुन्छ जो गल्ती काम गछर्न।्

अमालकेीहरूलाई ध्वशं पान ुर् पछर्
17“जब ितमीहरू िम बाट आउँदै िथयौ, सम्झना गर अमालकेीहरूले के गरेका िथए। 18 ितनीहरूले ितमीहरूलाई आ मण गरे जब ितमीहरू

कमजोर र थिकत िथयौ। ितनीहरूले ितमीहरूको मािनसहरूलाई मारे जो िबस्तारै पिछ पिछ आउँदै िथए। अिमलकेीहरूले परमे रको सम्मान
गरेनन।् 19 यसकारण ससंारबाट नै अमालकेीहरूको नाउँ ध्वशं पान ुर् पछर्। परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई िदन ु हुने भिूममा वशे गरे
पिछ यो काम गनछौ। त्यस भिूममा उहाँले ितमीहरूलाई सबै कारका श हुरूबाट िव ाम िदन ु हुनछे, तर अमालकेीहरूलाई ध्वशं पानर् नर्िबस।

26
पिहलो उब्जनी

1 “चाँडै ितमीहरू भिूममा प े छौ जो परम भु ितनीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई िदन ु हुदँ ै छ ितमीहरूले आफ्नो िनयन् णमा भिूम लनछेौ
अिन त्यहाँ बसो-बास गनछौ। 2 परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ुभएको भिूममा उब्जनीको बाली बटुलरे त्यसको अशं डालोमा हालरे परम भु
ितमीहरूका परमे रले आफ्नो िन म्त रोज्न ु भएको िवशषे ठाउँमा लजैान ु हुनछे। 3 त्यहाँ तत्कालीन पजूाहारीकहाँ जाऊ अिन भन, ‘परम भलुे
हा ा िपता-पखुार्हरूलाई केही भिूम िदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो र उहाँलाई सचूना िदन्छु म त्यस भिूममा आएको छु।’

4 “तब पजूाहारीले ितमीबाट डालो लएर परम भु ितमीहरूका परमे रको वदेीको अघाडी रा छेन।् 5 तब परम भु ितमीहरूका परमे रको
अिघ ितमी भन्ने छौ, ‘मरेो िपता-पखुार् िफरन्ते आरामी िथए। ितनी िम दशेमा गएर बसो-बास गरे। जित बलेा ितनी त्यहाँ गएका िथए उनको कुलमा
केही मािनसहरू मा िथए तर िम दशेमा उनको प रवार महान ्अिन श शाली रा मा प रणत भयो। 6 िम ीहरूले हामीिसत नरा ो वहार
गरे अिन हामीलाई कमारा-कमारीहरू बनाए। अिन हामीलाई बलपवूर्क कठोर काम लगाए अिन अित नै क िदए। 7 तब हामीले परम भु हा ा
परमे रलाई ाथर्ना गरी ितनीहरूको िवषयमा िवरोध गय ं। तब परम भलुे हा ो ाथर्ना सनु्न ु भयो अिन हा ो कठोर महेनत, दःुख क हने ुर् भयो।
8 यसकारण परम भलुे हामीलाई उहाँको अित महान ्अदभतू िचन्ह, अिन आ यर् अिन उहाँको महान ्श अिन बल योग गरेर िम बािहर
ल्याउन ु भयो। 9 यसकारण उहाँले हामीलाई यहाँ दधू र मह बिगरहकेो भिूममा ल्याउन ु भयो। 10 अब हे परम भ!ु यस समय मलैे जनु अन्न
हजरुलाई चढाएँ त्यो हजरुले िदएको भिूमबाट पिहलो उब्जकेो अन्न हो।’

“तब ितनीहरूले त्यो अन्न परम भु ितमीहरूका परमे रअिघ राखरे पजूा गनर् िनहु रन ु पछर्। 11 त्यसपिछ ितमीहरूले जित पिन असल
चीजहरू परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरू र ितमीहरूका प रवारलाई िदन ु भएको छ ितमीहरूिसतै ब े लवेीहरू र िवदशेीहरूलाई पिन
भाग लगाउन ु पछर्।

12 “ त्यके ते ो बर्ष दशांश भाग लगाउने वषर् हो र ितमीहरूको भिूममा ब े लवेीहरू, िवदशेीहरू र िवधवा अिन टुहुरा-टुहुरीलाई आफ्नो
बालीबाट दशांश िदन ु पछर्। तब त्यके शहरमा ितनीहरूको िन म्त शस्त खाने कुराहरू हुनछे। 13 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रलाई
भन्न ु पछर्, ‘मलैे मरेो घरबाट मरेो बालीको पिव अशं िनकालरे लवेीहरू, िवदशेीहरू र िवधवा तथा टुहुरा टुहुरीहरूलाई िदएँ। तपाईंले मलाई िदन ु
भएको सम्पणूर् आज्ञाहरू पालन गरेको छु र कुनै पिन आज्ञा उलङं्घन गरेको छैन। मलैे ती आज्ञाहरू िबसको छैन। 14 जब म दःुखमा िथएँ मलैे
यो बालीको अन्न खाइन म अशु िथइन जब यो अन्न बटुलें, यो अन्नबाट मलैे मरेका मािनसहरूलाई पिन चढाएको छैन। मलैे परम भु मरेा
परमे र तपाईंले िदन ु भएका सबै आज्ञा पालन गरें तपाईंले िदएका आज्ञाहरू सबै पालन गरेको छु। 15 तपाईंको पिव वासस्थान स्वगर्बाट तल
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हने ुर् होस ्अिन इ ाएलका मािनसहरूलाई र हामीलाई अशीवार्द िदनहुोस।् तपाईंले हा ा िपता-पखुार्हरूिसत ितज्ञा गरेर हामीलाई िदन ु भएको दधू
र महले भ रएको भिूमलाई पिन आशीवार्द िदन ु होस।्’

परम भकुा आज्ञाहरू पालन गर
16 “आज परम भु ितमीहरूका परमे रले यी सब िविध र िनयमहरू पालन गन ुर् भनी आज्ञा ितमीहरूलाई िदन ु हुनछे। आफ्नो सम्पणूर् हृदय

र ाणले यी सब पालन गनर् होिशयार होऊ। 17 आज ितमीहरूले भनकेा छौ परम भु ितमीहरूका परमे र हुनहुुन्छ अिन उहाँले दखेाउन ु भएको
बोटामा िहडं्न,े उहाँको िशक्षा अनसुरण गन अिन उहाँले बताउन ु भएको िनयमहरू र िनणर्यहरू पालन गन ितज्ञा गरेका छौ। ितमीहरूले भन्यौ
उहाँले बताउन ु भएको त्यके चीज ितमीहरू गनछौ। 18 अिन आज परम भलुे ितमीहरूलाई उहाँको आफ्नो मािनसहरू भनी हण गन ुर् भएको
छ र यसको िन म्त उहाँले ितज्ञा गन ुर् भएको छ। परम भलुे ितमीहरूलाई उहाँका सबै आज्ञाहरू पालन गन पछर् भन्न ु भएको छ। 19 परम भलुे
ितमीहरूको रा लाई सबै रा हरूभन्दा अग्लो बनाउन ु हुनछे। उहाँले ितमीहरूलाई सम्मान, शसंा र सनुाम िदन ु हुनछे। अिन उहाँको ितज्ञानसुार
ितमीहरू उहाँका आफ्नै िवशषे पिव मािनसहरू हुनछेौ।”

27
मािनसहरूका लािग स्मारक ढुङ्गाहरू

1 मोशा र इ ाएलका बढूा- धानहरूले मािनसहरूसगँ बात गरे। मोशाले भन,े “आज मलैे ितमीहरूलाई िदएका सबै आदशेहरू पालन गर।
2 ितमीहरू चाँडै परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन लाग्न ु भएको भिूम पगु्न यदर्न नदी पार गनछौ। त्यसिदन ठूला-ठूला ढुङ्गाहरू खडा गरेर
त्यसलाई लपी दऊे। 3 त्यसपिछ यी सबै आज्ञाहरू र िशक्षाहरू लखे। यो काम ितमीहरूले जब यदर्न नदी पार गरेपिछ गन ुर् पछर्। तब ितमीहरू
परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन लाग्न ु भएको दधू र महले प रपणूर् भएको भिूममा वशे गनर् सक्छौ। परम भु ितमीहरूको िपता-पखुार्हरूका
परमे रले त्यो भिूम ितमीहरूलाई िदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो।

4 “यदर्न नदी पार गरेपिछ आज म ितमीहरूलाई जनु आज्ञा िदन्छु ितमीहरूले अवश्य पालन गन ुर् पछर्। एबाल डाँडामा ितनीहरूले ढुङ्गाहरू
खडा गन ुर् पछर् र ती ढुङ्गाहरूलाई लपरे छोप्न ु पछर्। 5 केही ढुङ्गाहरू राखरे परम भु ितमीहरूका परमे रको िन म्त वदेी िनमार्ण गर। तर ती
ढुङ्गाहरू काट्न फलामको हितयार योग नगर। 6 परम भु ितमीहरूका परमे रको िन म्त वदेी बनाउनका लािग ितमीहरूले काटेका ढुङ्गाहरू
योग गन ुर् हुदँनै। अिन ितमीहरू यसमािथ परम भु ितमीहरूको परमे रको िन म्त होमब ल चढाउन ु पछर्। 7 ितमीहरूले त्यहाँ मलेब ल चढाऊन ु

पछर् अिन परम भु ितमीहरूका परमे रअिघ खाऊ अिन आनन्द मनाऊ। 8 ितमीहरूले खडा गरेको ढुङ्गाहरूमा ितमीहरूले वस्थाका यी सबै
कुराहरू ले ु पछर्। स्प लखे जसले गदार् ती सिजलै पढ्न सिकयोस।्

सरापका िनयमहरू
9 “मोशा र लवेीका पजूाहारीहरूले इ ाएलीहरूलाई सम्बोधन गरे। मोशाले भन,े “हे इ ाएलीहरू हो, चपु लागरे सनु, आज ितमीहरू परम भु

ितमीहरूका परमे रका मािनसहरू भएका छौ। 10 यसकारण परम भु ितमीहरूका परमे रले जे गन ुर् भन्न ु भएको छ त्यके काम गर। ितमीहरूले
उहाँको आज्ञाहरू र िनयमहरू अनशुरण अिन पालन गन ुर् पछर् जनु आज मलैे ितमीहरूलाई आदशे िदएको छु।”

11 त्यही िदन मोशाले पिन मािनसहरूलाई यो भन,े 12 “ितमीहरू यदर्न नदी पार गरे पिछ मािनसहरूलाई आशीवार्द िदनको िन म्त िशमोन,
लवेी, यहूदा, इस्साकार, यसुफू र िबन्यामीन कुल समहू गीरीज्जीम डाँडामा हुनछेन।् 13 अिन यी कुल समहू-रूबने, गाद, आशरे जबलुनु, दान र
न ाली चाँिह सराप सनु्न ु एबाल डाँडामा हुनछेन।्

14 “लवेीहरूले उच्च स्वरमा सबै इ ाएलीहरूलाई भन्ने छन:्
15 “ ‘कारीगरले झैं जसले खोपरे अथवा काटेर धात ु अथवा केही अन्य चीजको मिूतर् बनाएर पजूा गनर् ग ु स्थानमा राख्छ, त्यस

मािनसलाई सराप लाग्छ। ती झटूा दवेताहरू मिूतर्हरू मा हुन िकनिक ती कुनै कारीगरले काठ, ढुङ्गा अथवा धातबुाट बनाएको हुन।्
परम भलुे त्यस्ता कुराहरूलाई घणृा गन ुर्हुन्छ।’

“तब सबै मािनसहरूले उ र िदनछेन ्‘आमने!’
16 “लवेीहरूले भन्नछेन,् ‘त्यस मािनसलाई सराप लागोस ्जसले आमा-बबुालाई अनादर अिन अपमान गछर्।’
“तब सबै मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘आमने।’
17 “लवेीहरूले भन्नछेन,् ‘आफ्नो िछमकेीको साँध सीमान िमच्ने मािनसलाई सराप लागोस।्’
“तब सबै मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘आमने।’
18 “लवेीहरूले भन्नछेन,् ‘अन्धा मािनसलाई उल्टा बाटो दखेाउने मािनसलाई सराप परोस।्’
“तब सबै मािनसहरूले भन्नछेन ्‘आमने।’
19 “लवेीहरूले भन्नछेन,् ‘िवदशेी, टुहुरा-टुहुरी र िवधवाले पाउन ु पन न्याय निदने मािनसलाई सराप परोस।्’
“तब सबै मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘आमने।’
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20 “लवीहरूले भन्नछेन,् ‘आफ्नी सौतनेी आमािसत सहवास गन मािनसलाई सराप परोस।्’
“तब सबै मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘आमने।’
21 “लवेीहरूले भन्नछेन ्‘कुनै कारको पशिुसत सम्भोग गन मािनसलाई सराप लागोस।्’
“तब सबै मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘आमोन।’
22 “लवेीहरूले भन्नछेन,् ‘उसलाई सराप लागोस ्जसले आफ्नी बिहनी अथवा सौतनेी बिहनीिसत लैंिगक सम्पर्क राख्छ।’
“तब सबै मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘आमने।’
23 “लवेीहरूले भन्नछेन,् ‘उसलाई सराप लागोस ्जसले सासिूसत लैंिगक सम्पर्क राख्छ।’
“तब सबै मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘आमने।’
24 “लवेीहरूले भन्नछेन,् ‘उसलाई सराप लाग्छ जसले आफ्नो िछमकेीलाई लकेुर िहकार्उँछ।’
“तब सबै मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘आमने।’
25 “लवेीहरूले भन्नछेन,् ‘जो मािनसले पसैा लएर िनद ष मािनसको हत्या गछर् भने त्यसलाई सराप परोस।्’
“तब सबै मािनसले भन्नछेन,् ‘आमने।’
26 “लवेीहरूले भन्नछेन,् ‘जो मािनसले यस वस्थालाई समथर्न गदन र पालन गन ुर् राजी हुदनै ँ त्यसलाई सराप परोस।्’
“तब सबै मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘आमने।’

28
आज्ञा पालन गदार् आशीवार्द

1“अब यिद ितमीहरू आज मलैे बताएको परम भु ितमीहरूका परमे रको आज्ञाहरू पालन गनर् होिशयार भयौ भने परम भुआफ्ना परमे रले
ितमीहरूको रा लाई पथृ्वीका अन्य सबै रा हरू भन्दामािथ रा ु हुनँछे। 2 यिद ितमीहरूले परम भु आफ्ना परमे रको आज्ञा पालन गय भने
यी सबै आशीवार्द ितमीहरूमािथ लाग्नछेन ्र यी सब ितमीहरूका हुनछेन।्

3 “शहरमा र गाउ-ँबस्तीमा
परम भलुे ितमीहरूलाई आिशष िदन ु हुनछे।

4 परम भलुे ितमीहरूका धरैे नानीहरू
होस ्भनी आिशष िदन ु हुनछे।

परम भलुे ितमीहरूको भिूममािथ आिशष िदनहुुनछे
जसले गदार् उब्जाऊ बशेी हुनछे।

परम भलुे ितमीहरूका पशहुरूलाई आिशष िदन ु हुनछे
र ती पशहुरूले धरैे बच्चाहरू जन्माउने छन।्

5 परम भलुे ितमीहरूको डालाहरू र िपठो मछु्ने आ ीमािथ आशीवार्द िदनहुुनछे,
अिन सधैं खा पदार्थले भन ुर् हुनछे।

6 परम भलुे ितमीहरूलाई सदा-सवर्दा तथा ितमीहरूले जे गछ त्यके चीजमा आिशष िदन ु हुनछे।
7 “ितमीहरूिसत लडाईं गनर् आउने श हुरूलाई परािजत गाराउन परम भलुे ितमीहरूलाई सहायता गन ुर् हुनछे। श हुरू ितमीहरूिसत लडाईं गन ुर्

एउटै बाटो भएर आउनछेन ्तर ितनीहरू सातवटा बाटा भएर भाग्नछेन।्
8 “परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई आिशष िदन ु हुनछे र ितमीहरूको ढुकुटीमा ितमीहरू जे गछ त्यके चीजमा परम भलुे

आिशष िदन ु हुनछे। 9 यिद ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमे रलाई अनसुरण गछ अिन उहाँको आदशेहरू पालन गछ भने परम भलुे
ितमीहरूलाई उहाँका िवशषे पिव मािनसहरू बनाउन ु हुनछे। 10 तब पथृ्वीका सबै मािनसहरूले थाहा पाउनछेन ् ितमीहरू परम भकुा मािनसहरू
हौ र ितनीहरू ितमीहरूिसत डराउने छन।्

11 “ितमीहरूलाई िदन्छु भनी ितमीहरूको िपता-पखुार्हरूिसत ितज्ञा गन ुर् भएको भिूममा ितमीहरूलाई सन्तान, गाई-बस्त ु र खतेी-पातीमा
परम भलुे खवुै उन्नित गराउन ु हुनछे। 12 आिशषको भण्डार खोलरे परम भलुे ितमीहरूको खतेीको िन म्त ऋतमुा झरी पठाउन ु हुनछे। ितमीहरू
जे गछ सबमैा आशीवार्द िदन ु हुनछे। ितमीहरूले अरू रा हरूलाई रूिपयाँ ऋण िदनछेौ तर ितमीहरूलाई ितनीहरूबाट ऋण लन आवश्यक पनछैन।
13 परम भलुे ितमीहरूलाई पचु्छर होइन िशर बनाई रा ु हुनछे, ितमीहरू सधैंमािथ हुने छौ फेदमा होइन। यिद ितमीहरूले आज मलैे बताउदँै
गरेको परम भु ितमीहरूका परमे रको आज्ञाहरू पालन गय भने ितमीहरूको िन म्त यस्तो हुनछे। ितमीहरूले यी आज्ञाहरू होिशयारीसगँ पालन
गन ुर् पछर्। 14 आज मलैे ितमीहरूलाई िदएका यी उपदशेहरूबाट नफकर् ितमीहरू दािहने अथवा द ु ै फकर् न ु हुदनै। ितमीहरूले अन्य दवेताहरूको
सवेा गनर् ितनीहरूलाई अनसुरण गन ुर् हुदनै।
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आज्ञा पालन नगनहरूलाई सराप
15 “तर यिद ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमे रले बताए अनसुार गदनौ ितमीहरू आज मलैे बताएका आज्ञाहरू र िविधहरू पालन गदनौ

भने ितमीहरूमािथ यी सब नरा ा कुराहरू आइपनछन।्
16 “परम भलुे शहर र खतेहरूमा

ितमीहरूलाई सराप्न ु हुनछे।
17 परम भलुे ितमीहरूका डालाहरू र िपठो मछु्ने आ ीमा सराप्न ु हुनछे अिन ितनीहरूमा खा हुने छैन।
18 परम भलुे ितमीहरूलाई सराप्न ु हुनछे

अिन ितनीहरूका धरैे नानीहरू हुने छैनन।्
उहाँले ितमीहरूका भिूमलाई सराप्न ु हुनछे

अिन ितमीहरूले रा ो अन्नबा ल पाउने छैनौ।
उहाँले ितमीहरूका पशहुरूलाई सराप्न ु हुनछे

अिन ितनीहरूले धरैे बाछा-बाछी ब्याउने छैनन।्
19 परम भलुे सब ितमीहरूलाई सराप्न ु समय त्यके कुरोहरूमा सराप्न ु हुनछे जे ितमी गछ ।

20 “यिद ितमी अिन काम गछ अिन परम भबुाट टाढा हुन्छौ, तब उहाँले ितमीलाई अशभु कायर् भएको बनाउन ु हुनछे। ितमी आफूले
गरेको त्यके कायर्मा िनराशा र क पाउने छौ। उहाँले यस्तो ितमीहरू चाँडै अिन सम्पणूर् नाश नहुञ्जलेसम्म िनरन्तर गन ुर् हुनछे। उहाँले यस्तो
गन ुर् हुनछे िकनभने ितमीहरू उहाँबाट टाढा भयै अिन उहाँलाई छाड ्यौ। 21 जबसम्म ितमीहरू दखल भएको भिूमबाट शषे हुदँनैौ, ध्वशं हुदनैौ,
परम भलुे ितमीहरूमािथ भयङं्कर रोगहरू सिृ गन ुर् हुनछे। 22 परम भलुे ितमीहरूलाई िविभन्न रोगहरू, ज्वरो र सजुन िदएर सजाय िदन ु हुनछे।
परम भलुे चण्ड ताप पठाउन ु हुनछे अिन ितमीहरूले पानी पाउने छैनौ रोग र गम ले ितमीहरूको सब बाली नाश हुनछे जबसम्म ितमीहरू ध्वशं
हुदनैौ यी सब नरा ा कुराहरू ितमीहरूमािथ प ररहनछेन।् 23 आकाशमा बादल हुनछैेन र आकाश पा लश घसकेो काँसा झैं दे खनछे। ितमीले
टेकेको भिूम फलाम झैं कडा हुनछे। 24 परम भलुे पानी पठाउन ु हुनछैेन, आकाशबाट खाली बालवुा र धलुो मा झनछ अिन जितञ्जलेसम्म
ितमीहरू ध्वशं हुदँनैौ यस्तो भइरहने छ।

25 “ितमीहरू श हुरूमािथ आ मण गनर् एउटा मागर्बाट आउनछेौ तर परम भलुे ितमीहरूलाई पराजय हात लगाई िदनहुुनछे र ितमीहरू
सातवटा िविभन्न बाटोहरू भएर भाग्नछेौ। ितमीहरूमािथ जनु नरा ा कुराहरू आइपन छन त्यसबाट पथृ्वीका समस्त मािनसहरू भयिभत हुनछेन।्
26 ितमीहरूका मतृ शरीरहरू जगंली पकं्षी र जनावरहरूको आहार बिननछे, ितनीहरूलाई ितमीहरूको मतृ शरीरबाट धपाउने कोही हुनछैेन।

27 “परम भलुे िम बासीहरूलाई झैं ितमीहरूलाई फोकाहरू िदएर दण्ड िदनहुुनछे। उहाँले ितमीहरूलाई िपलो, िगखार् र िचलाउने घाउ िदएर
दण्ड िदन ु हुनछे। 28 परम भलुे ितमीहरूलाई बहुलाहा, अन्धा र हृदयमा बचेनैी पा रिदनहुुनछे। 29 ितमीहरू िदउसँ ै बाटोमा अन्धा झैं िहड्नछेौ।
ितमीहरूले गरेको त्यके कुरोमा असफलता मा हात लाग्नछे। घ र-घ र मािनसहरूले ितमीहरूलाई क िदइरहने छन,् ितमीहरूको वस्तहुरू
चोरी भइरहनछे तर ितमीहरूलाई बचाँउने कोही हुनछैेन।

30 “ ी एकजना ितमीिसत मगनी हुनछे तर कोही अक मािनस ितनीिसत लैंिगक सम्पर्क रा छे। ितमीले घर बनाउने छौ तर त्यसमा ब ु
पाउने छैनौ। ितमीले अङ्गरुको खतेी गनछौ तर बाली उठाउन पाउने छैनौ। 31 मािनसहरूले ित ा अिघनै ित ा गाईहरू मानछन ्तर मास ु खान
पाउने छैनौ। मािनसहरूले ितमीहरूका गधाहरू लानछेन ्तर फकार्उने छैनन।् ितमीहरूका श हुरूले ितमीहरूको भडेाहरू लानछेन ्तर ितमीहरूलाई
बचाउनँे कोही त्यहाँ हुनछैेन।

32 “ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई अरू जाितका मािनसहरूले लजैाने छन।् ितमीहरू आफ्नो छोरा-छोरीहरू आउँछन ् िक भनी िदनभ र
आखाँ ट ाउञ्जले बाटो हनेछौ तर ितमीहरूले पाउने छैनौ। परम भलुे ितमीहरूलाई सहायता गन ुर् हुने छैन।

33 “ितमीहरूको सम्पणूर् महेनत र अन्नहरू एउटा अप रिचत जाितले लजैानछे। ितमीहरूिसत मािनसहरूले गाली र नरा ो वहार मा
गनछन।् 34 ितमीहरूले दखेकेो चीजहरूले ितमीहरूलाई बौलाहा बनाउछँ। 35 परम भलुे किहले जाित नहुने िपलो ारा ितमीहरूलाई दण्ड िदन ु
हुनछे। घ ुडँा र ख ु ाहरूमा यी िपलोहरू हुनछे। यी घाउहरू शरीरमा पतैालादे ख टाउकाको तालसुम्म त्यके अङ्गमा हुनछे।

36 “ितमीहरूका राजा र ितमीहरूलाई परम भलुे ितमीहरूका िपता-पखुार् तथा ितमीहरूले निचनकेो नदखेकेो जाितमा पठाइिदन ु हुनछे। त्यहाँ
ितमीहरूले काठ तथा ढुङ्गाले बिनएको झटूो दवेताको सवेा गनछौ। 37 दशेहरू जहाँ परम भलुे ितमीहरूलाई पठाउनहुुनछे त्यहाँ मािनसहरू
ितमीहरूमािथ भएको क दखेरे दःुखी हुनछेन ्अिन ितनीहरू ितमीहरूमािथ हाँ छेन ्र अपमान गनछन।्

असफलताको सराप
38“ितमीहरूको खतेबारीले शस्त अन्न उब्जाउनछे तर कम्ती हुनछे, िकन? कारण अन्न सलहले खाइिदनछे। 39 ितमीहरूले दाखको खतेी

महेनत गरी लगाउनछेौ तर िकराहरूले न गनार्ले उब्जनी शस्त नभएर दाखरसको िन म्त रस पिन पाउनछैेनौ। 40 ितमीहरूको भिूममा जताततै
भ ाक्षको रूखहरू भएर पिन त्यसको तले चलाउन पाउने छैनौ कारण फलहरू सबै भईूंमा झरेर सड्नछेन।् 41 ितमीहरूका छोरा-छोरीहरू धरैे भए
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पिन ितनीहरूलाई रा ु पाउने छैनौ िकन? िकनभने ितनीहरू प ाउ पनछन ्अिन कैदमा पनछन।् 42 ितमीहरूको खतेमा सबै अन्न र रूखहरू
सलहले न पारी िदनछे। 43 ितमीहरूले आफ्नो श गमुाउने छौ तर ितमीहरूमाझ ब े िवदशेीहरू धरैे श शाली हुनछेन।् 44 िवदशेीहरूिसत
ितमीहरूलाई ऋण िदने रूिपया पसैा हुनछे, तर ितमीहरूिसत ितनीहरूलाई ऋण िदने रूिपया पसैा हुनछैेन। ितमीहरू पचु्छर जस्तै हुनछेौ र ितनीहरूले
ितमीहरूलाई िशरले शरीर िनयन् ण गरे झैं गनछन।्

45“जबसम्म ितमीहरू ध्वशं हुदनैौ ितमीहरूमािथ आई लाग्ने सरापले खे ै प ँ द ै ग ररहनछे कारण ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रले
बताउन ुभएको कुराहरू माननेौ। उहाँले िदन ु भएको आज्ञा तथा िविधहरू ितमीहरूले पालन गरेनौ। 46अिन ितनीहरू सघैं ितमीहरू अिन ितमीहरूका
सन्तान अिघ इ र्रको न्यायको तीकको रूपमा रहने छन।्

47 “कारण ितमीहरूिसत त्यके चीज परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु भएको शस्त हुदँा ितमीहरूले उहाँको सवेा गरेनौ। 48 यसकारण
ितमीहरूले ितमीहरूको श हुरूको सवेा गनछौ। जो परम भलुे ितमीहरूको िव मा पठाउन ु हुनछे। ितमीहरू भोकाएका, ितखार्एका, नाङ्गा र गरीब
हुनछेौ। परम भलुे ितमीहरूमिथ जनु एउटा भारी ला ु हुनछे। ितमीहरूले आफू नाश नहुञ्जलेसम्म हटाउन सकनछैेनौ।

श ु रा को सराप
49 “परम भलुे ितमीहरूिसत लडाँई गनर् टाढाबाट एउटा जाितका मािनसहरू ल्याउनहुुनछे ितनीहरू आकाशबाट गरूडले झम्टे जस्तै आउने

छन।् ितमीहरूले ितनीहरूको भाषा बझु्ने छैनौ। 50 ितनीहरू िन ुर हुनछेन,् बढूापाकाको आदर गदनन अिन ससाना नानीहरू ित दया दखेाउदँनैन।्
51 ितनीहरूले ितमीहरूका पशहुरू र बाली लानछेन।् ितमीहरूको नाश नहुञ्जलेसम्म ितनीहरूले त्यके चीज लाने छन।् ितनीहरूले ितमीहरूका
लािग अन्न, म , तले, गाईहरू, भेंडाहरू अथवा बा ाहरू छोड्ने छैनन।् ितनीहरूले ितमीलाई न नगरे सम्म त्यके चीज लाने छन।्

52 “ितमीहरू सोच्छौ त्यस शहरहरूको व रप र अग्ला-अग्ला र श शाली पखार्लहरूले ितमीहरूलाई सरुक्षा िदन्छन।् तर ती पखार्लहरू
ढल्नछेन।् त्यस रा का मािनसहरूले सबै शहरहरू घरेेर ितमीहरूमािथ आ मण गनछन।् परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई िदन ु
भएको भिूममा एउटै शहर पिन बाँकी नराखी श हुरूले आ मण गनछन।् 53 ितमीहरूको शहर थनुवुामा परेको हुनछे र ितमीहरूलाई यस्ता
क आइलाग्नछे िक भोक लाग्दा खान केही नपाएर ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु भएको आफ्नै सन्तान छोरा-छोरीको मास ु
खानछेौ।

54 “त्यस बलेा ितमीहरू माझमा भएका अत्यन्तै भला मािनसहरू पिन आफ्नै दाज्य-ूभाइ, आफूले मे गरेको प ी अिन आफ्नै छोरा-
छोरीहरू ित पिन अत्यन्तै िन ुर हुनछेन।् 55 यसकारण भोजनको अभावमा ितमीहरूले आफ्नै नानीहरू खानछेौ अिन कसिैसत बाँड्ने छैनौ जब
श हुरूले ितमीहरूको शहरहरूलाई थनुवुामा पाछर्न अिन ितमीहरूलाई क िदन्छन ्यी सबै नर ा घटनाहरू हुनछेन।्

56 “अित कोमल र दयाल ु ी जसले आफ्नो कोमलताको कारण भइँूमा पतैाला राखकेी छैनन,् ऊ पिन आफ्नो पित र नानीहरू ित िन ूरी
हुन्छे। 57 त्यो ी त्यससमय यित िन ूरी हुन्छे उसले गभर्बाट ग ु रूपले नानी जन्माउछे र त्यो नानी र त्यसिसत िनस्केको साल पिन आफैं खान्छे
कारण त्यहाँ खाने कुरा केही हुदँनै। जब श हुरू आएर ितमीहरूको शहरहरू घनेछन र ितमीहरूले क पाउनछेौ। त्यहाँ त्यस्ता कारको नरा ा
कुराहरू हुनछेन।्

58 “ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रका सबै आज्ञाहरू र िशक्षाहरू पालन गन ुर् पछर् जो यस वस्थाको पसु्तकमा ले खएका छन ्र
ितमीहरूलाई परम भु ितमीहरूका परमे रको आ यर्पणू र् र भय योग्य नाउकँो सम्मान गन ुर् पछर्। 59 परम भलुे ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानलाई
धरैे क हरू िदन ु हुनछे। 60 ितमीहरूले िम मा धरैे क र रोगहरू दखे्यौ जसले ितमीहरूलाई नरा ो कुराहरूले भयभीत बनायो परम भलुे ती
सबै ितमीहरूमािथ ल्याउनहुुनछे। 61 परम भलुे यस िविधको पसु्तकमा नले खएका क हरू र रोगहरू पिन ितमीहरू न नहुञ्जलेसम्म ल्याउन ु
हुनछे। उहाँले यस्ता क हरू िनरन्तर ल्याउन ु हुनछे। 62 आकाशका ताराहरू जितनै ितमीहरूका सखं्या धरैे हुन सकछन ्तर परम भु ितमीहरूका
परमे रलाई नमानकेो कारण ितमीहरू एकदमै थोरे सखं्यामा रहने छौ।

63 “ितमीहरू ित रा ो हुनका लािग र ितमीहरूको रा को िवकास गराउन परम भु जित खशुी हुन ु हुन्थ्यो ितमीहरूलाई न र ध्वशं पान ुर् पिन
त्यित नै खशुी हुन ु हुनछे। त्यो भिूम ितमीहरूले आफ्नै बनाउन जाँदछैौ तर मािनसहरूले ितमीहरूलाई भिूमबाट लखटेनूछेन।् 64 पथृ्वीका सबै
मािनसहरू माझ परम भलुे ितमीहरूलाई छरप पा रिदन ु हुनछे। परम भलुे ितमीहरूलाई पथृ्वीको एक कुनादे ख अक कुनासम्म अन्य रा का
मािनसहरूमाझ छरप पा रिदन ु हुनछे। अिन त्यहाँ ितमीहरू काठ तथा ढुङ्गाले बिनएका झटूा पखुार्हरू थाहा नपाइएका दवेताहरू पजू्ने छौ।

65 “ती रा हरूका माझ ितमीहरूले शा न्त पाउने छैनौ र िव ामको िन म्त ितमीहरूले ठाउँ पाउने छैनौ। परम भलुे ितमीहरूको मनमा िचन्ता
भरी िदन ु हुनछे। ितमीहरूका आखँा थाकेका हुनछेन।् ितमीहरू दःुखी हुनछेौ। 66 ित ो जीवन डरले प रपणूर् हुनछे र ितमीहरू रात-िदन सधैं
डराएको हुनछेौ अिन ितमीहरू आफ्नो जीवन ित िव स्त हुने छैनौ। 67 िबहानै ितमी भन्ने छौ, ‘यो बलेकुी भए हुनथे्यो’ बलेकुी ितमी भन्नछेौ,
‘यो िबहान भए हुन्थ्यो।’ िकन? िकनभने ित ो हृदयमा डर हुनछे अिन ितमीले नरा ा कुराहरू दे छेौ। 68 परम भलुे ितमीहरूलाई जहाज ारा
िम फकार्उन ु हुनछे मलैे ितमीहरूलाई भन,े ‘ितमीहरूले किहले त्यस ठाउँमा जान ु पदन तर परम भलुे ितमीलाई त्यहाँ पठाउन ु हुनछे।’ िम मा
ितमीहरू आफूलाई श हुरू समक्ष कमारा-कमारीको रूपमा बचे्ने चे ा गनछौ तर कसलैे ितमीलाई िकन्ने छैन।”



29:1 196 वस्था 30:3

29
मोआबमा वाचा

1 परम भलुे होरेब पवर्तमा इ ाएलका मािनसहरूसगँ गन ुर् भएको करार बाहके उहाँले मोआब दशेमा मोशािसत अक करार गन आदशे िदन ु
भयो जब ितनीहरू मोआबमा िथए। त्यो करार यस्तो छ।

2 मोशाले इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई बोलाएर भन,े “परम भलुे िम दशेमा िफरऊन र उसका सवेकहरू र उसको सम्पणूर् भिूमका लािग
जे गन ुर् भएको िथयो ितमीहरूले सबै दखे्यौ। 3 ितमीले आफ्नै आखँाले उहाँले गन ुर् भएका ठूला-ठूला क हरू, अलौिकक कामहरू र अचम्मका
चीजहरू दखे्यौ। 4 तर आज पिन ितमीले बझुनेौ के भएको िथयो, परम भलुे ितमीलाई बझु्ने अनमुित िदन ु भएको छैन के दखे्यौ अिन सनु्यौ?
5 परम भलुे भन्नभुयो, ‘मलैे ितमीहरूलाई मरूभिूममा चालीस वषर्सम्म डोयार्उदँा ितमीहरूको शरीरको लगुा फाटेन, अिन खु ामा लगाएको जु ा
पिन परूानो भएन 6 ितमीहरूले रोटी खाएनौ र दाखरस कुनै कारको म िपएनौ। मलैे ितमीहरूलाई रक्षा गरेर ल्याएँ जसले गदार् ितमीहरू बझु्न
सकछौ म परम भु नै ितमीहरूका परमे र हु।ँ’

7“ितमीहरू यस ठाउँमा आउँदा हशेबोनका राजा सीहोन र बासानका राजा ओग हामीलाई आ मण गनर् आए तर ितनीहरूलाई हरायौं। 8अिन
हामीले ितनीहरूको दशे रूबनेी, गाद, अिन मनश्शकेो आधा कुललाई आफ्नो अशंको रूपमा िदयौं। 9 यिद ितमीहरूले यस करारमा भएका
आज्ञाहरू पालन गय भने ितमीहरू आफूले गरेको त्यके कायर्मा सफल हुने छौ।

10 “आज ितमीहरू सबै जना परम भु ितमीहरूका परमे र अिघ उिभरहकेा छौ। ितमीहरूका अगवुाहरू, मु खयाहरू, बढूा- धानहरू तथा
इ ाएलका सबै बािसन्दाहरू यहाँ छन।् 11 ितमीहरूको प ी, बाल-बच्चाहरू तथा ितमीहरूिसत ब े िवदशेीहरू लगायत ितमीहरूका दाउरा काटनूे
अिन पानी बोकनहेरू यहाँ छन।् 12 आज ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमे रिसत एउटा करारमा बाँिधन ु पछर् र परम भलुे त्यो करार आज
बनाउन ु हुदँछै। 13 यो ितज्ञासगँ,ै परम भलुे ितमीहरूलाई उहाँको आफ्नै िवशषे मािनसहरू बनाउन ु भयो, अिन त्यो मािणत गन ुर् भएको छ उहाँ
ितमीहरूको परमे र हुनहुुन्छ जस्तो उहाँले ितमीहरू अिन ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू अ ाहाम, इसहाक अिन याकूबलाई गन ुर् भएको िथयो।
14 परम भलुे ितमीहरूिसत मा यो करार गन ुर् तथा ितज्ञा गन ुर् हुनछैेन, 15 तर परम भु ितमीहरूका परमे र सबसैगँ यो करार गन ुर् हुदँछै जो
उहाँको अिघ उिभएका छन ्अिन हा ा भावी सन्तानहरूसगँ जो आज हामीसगं छैनन।् 16 ितमीहरूलाई थाहा छ हामी िम दशेमा कसरी बाँचकेा
िथयौ अिन ितमीहरूले सम्झना गर हामीहरू कसरी यहाँसम्म आउँदा दशेहरू भएर या ा गय ं। 17 ितमीहरूले ती काठ, ढुङ्गा, चाँदी र सनुले
बिनएका घिृणत मिूतर्हरू दखे्यौ। 18 दढृ भएर बस ितमीहरूमध्ये कुनै पिन परुूष अथवा ी, कुल अथवा प रवार समहू परम भु हा ा परमे रदे ख
टाढा नजाऊ कुनै पिन मािनस अन्य रा ले मान्ने दवेताको सवेा गनर् नजाऊन।् जनु मािनसले त्यो गछर् त्यो एउटा उि द जस्तै हो जसले उ रे िततो
अथवा िवषाल ु फल िदन्छ।

19 “कुनै मािनसले यी सरापहरू सनु्न सएछ आफूलाई सिजलो ठान्दै भन्छ, ‘म जे गद छु गद लानछुे मिसत कुनै अिन हुने छैन।’ त्यस
मािनसले आफूलाई मा न गदन तर त्यकेलाई यहाँसम्म रा ा मािनसहरूलाई पिन गछर्। 20-21 परम भलुे त्यस्ता मािनसलाई माफ गन ुर् हुन्न।
परम भकुो रीस र डाहाले त्यस्ता मािनस भष्म हुन्छन।् वस्थाको पसु्तकमा ले खएका सबै नरा ा कुराहरू त्यसमािथ पनछन ् र परम भलुे
त्यसलाई ध्वशं पारी त्यसको नाउँ िनशाना पथृ्वीबाट लोप गराउन ु हुनछे। वस्थाको पसु्तकमा ले खएको करारको सराप अनसुार परम भलुे
त्यस मािनसलाई दण्ड िदनकुा लािग इ ाएलीहरूका सबै कुलहरूबाट अलग गन ुर् हुनछे।

22 “भिवष्यमा जब ितमीहरूका सन्तानहरू तथा टाढा-टाढाबाट आएका िवदशेीहरूले दे े छन ्कसरी भिूम न भयो। ितनीहरूले दे े छन ्
कसरी रोगहरू परम भलुे ल्याउन ु भयो। 23 त्यहाँको भिूम सब गन्धकको आगोले जल्नछे र ननूले ढािकनछे अिन त्यहाँ घाँससम्म उ ने छैन।
परम भकुो रीसले त्यो भिूम न हुनछे जस्तो सदोम, गमोरा, अदमा र सबोयीम न ग रएका िथए।

24 “तब अरू सबै रा का मािनसहरूले सोध्नछेन,् ‘परम भलुे यो भिूमलाई यस्तो पान ुर्भयो? उहाँ िकन यित िवघ्न रसाउन ु भयो?’ 25 उ र
यस्तो हुनछे, ‘कारण इ ाएलका मािनसहरूले ितनीहरूलाई िम दशेबाट ल्याउदँा परम भु ितनीहरूको िपता-पखुार्हरूको परमे रिसत ग रएको
करारलाई त्याग गरे। 26 ितनीहरू आफूले निचनकेो र परम भलुे नबताएको अन्य जाितको दवेताहरूको सवेा तथा पजूा गनर् लाग।े 27 अिन
परम भकुो ोधले यस भिूमका त्यके मािनसहरूमािथ नरा ा कुरा ल्याए त्यो िशक्षाहरूको पसु्तकमा ले खएका छन।् 28 परम भु अत्यन्तै
असन्त ु हुन ु भएकोले त्यस भिूमबाट बािहर िनकालरे अिहले ितनीहरूले बसो-बास गरेको भिूममा रा ु भयो।’

29 “परम भु हा ा परमे रले केही कुरो रहस्यमा रा ु भयो जो उहाँले मा जान्नहुुन्छ। तर परम भलुे हामीलाई केही बताउन ु भयो अिन ती
िशक्षाहरू हा ो र हा ा सन्तानको िन म्त हुन ्र ती सदा सवर्दाको िन म्त रहनछेन।् अिन हामीले वस्थामा भएका सबै आज्ञाहरू पालन गन ुर् पछर्।

30
इ ाएलीहरू आफ्नो भिूममा फकर् न्छन ्

1 “मलैे ितमीहरूलाई बताएको आशीवार्द र सरापहरू ितमीहरूमािथ पनछन ्अिन परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई खदेी पठाउन ु
भएको भिूममा ती कुराहरू सम्झना गनछौ। 2 त्यस समय जब ितमीहरूका सन्तान र ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमे र कहाँ फकर आउनछेौ
र आज मलैे बताएका उहाँका सबै आज्ञाहरू हृदयबाट नै पालन गनछौ। 3 तब परम भु ितमीहरूका परमे र ितमीहरू ित दयाल ु हुनहुुनछे र
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ितमीहरूलाई मु गराई ितमीहरूलाई छरप पारेर पठाइएका दशेहरूबाट फकार्ई ल्याउन ु हुनछे। 4 यिद ितमीहरूलाई अत्यन्तै टाढा दशेहरूमा
पठाइएको भए पिन बटुलरे ल्याउनहुुनछे। 5जनु भिूम ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूको िथयो त्यो फे र ितमीहरूकै हुनछे। परम भु ितमीहरूको िन म्त
असल हुनहुुनछे र ितमीहरूको िपता-पखुार्हरूसगँ भएको भन्दा धरैे परम भलुे ितमीहरूलाई िदन ु हुनछे। अरू जाितमाभन्दा ितमीहरूको जन सखं्या
धरैे हुनछे। 6 अिन परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानलाई उहाँका आज्ञाहरू पालन गन ुर् इच्छुक बनाउन ु हुनछे। तब
ितमीहरूका सम्पणूर् हृदय र सारा ाणले परम भलुाई मे गनछौ र बाँच्नछेौ।

7“अिन परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूको श हुरूमािथ यी सबै सरापहरू ल्याउन ु हुनछे। िकनभने ितनीहरूले ितमीहरूलाई घणृा गरे
अिन ितमीहरूमािथ आ मण गरे। 8 अिन फे र ितमीहरूले परम भकुो आज्ञा मान्ने छौ र जनु म आज ितमीहरूलाई बताई रहछुे, पालन गनछौ।
9 परम भु ित ा परमे रले ितमी जनु सकैु काम हातमा लन्छौ सफल तलु्याइ िदन ु हुनछे। परम भलुे ित ो सन्तानमा व ृ , गाई-बस्तहुरूमा बाछा-
बाछीहरू व ृ तथा खतेवारीको अन्न तथा फल फूलहरूमा ब ृ गराई िदन ु हुनछे। परम भु ित ा िपता-पखुार्हरूसगँ खशुी हुनहुुन्थ्यो ितमीहरूिसत
पिन त्यस्तै खशुी हुनहुुनछे। 10 वस्थाको यस पसु्तकमा ले खएका आज्ञाहरू पालन गय र िनयमहरूको अनसुरण गय भने र यी सबै आफ्नो
सम्पणूर् हृदय र सम्पणूर् ाणले परम भु ितमीहरूको परमे रलाई ितमीहरूले आज्ञा पालन गनछौ! यी सबै रा ा रा ा चीजहरू ितमीहरूले पाउनछेौ
तर परम भु ितमीहरूको परमे रले जे भन्न ु भएको छ त्यो ितमीहरूले मान्नपुछर्।

जीवन र मतृ्य ु
11 “आदशे जो म ितमीहरूलाई आज िददंछुै त्यो पालनगनर् न अप्ठयारो छ न टाढा नै छ। 12 यो आदशे स्वगर्मा छैन तब ितमीहरूले भन्न

सएछौ, ‘हा ो िन म्त को स्वगर् जानछे र त्यो लएर आउनछे? अिन हामी सनु्न ु र गन ुर् सएछौ।’ 13 यो आदशे समु को अक िकनारमा छैन तब
हामी भन्न सएछौ, ‘हा ो िन म्त समु पार गरेर को जानछे र त्यो लएर आउनछे? अिन हामीले सनु्न र गनर् सएने हुन्छौ।’ 14 होइन, त्यो शब्द
ितमीहरूको अत्यन्तै निजकै छ, त्यो ितमीहरूले पालन गनर् सएछौ कारण त्यो ितमीहरूको मखुमा छ अिन हृदयमा छ।

15 “आज मलैे ितमीहरूलाई रा ो र नरा ो अिन जीवन र मतृ्य ु रोज्न िदएको छु। 16 म ितमीहरूलाई परम भु ितमीहरूका परमे रलाई
मे गन र उहाँका आज्ञाहरू पालन गन, उहाँको िविध तथा िनयमहरू अनसुरण गन आदशे िदन्छु। परम भु ितमीहरूका परमे रले िदने भिूम

आफ्नो बनाउनको िन म्त वशे गर ररहकेा छौ त्यहाँ परम भलुे आिशष िदन ु हुनछे र त्यहाँ ितमीहरू बसो-बास गनछौ अिन ितमीहरूका सन्तान
िफंिजनछेन।् 17 तर यिद ितमीहरूले परम भकुो आज्ञा पालन गरेनौ अिन अ ेरी गरेर अन्य दवेताहरूको सवेा र पजूा गय भन,े 18 तब ितमीहरू
ध्वशं हुनछेौ। म ितमीहरूलाई चतेाउनी िदन्छु यिद ितमीहरूले परम भलुाई अमान्य गय भने यदर्न नदीपा र प को भिूम जनु ितमीहरू आफ्नो
बनाउन वशे गनर् लागकेा छौ त्यहाँ धरैे बाँच्ने छैनौ।

19 “आज मलैे ितमीहरूलाई स्वगर् र पथृ्वीलाई साक्षी राखरे दइुवटा ढुङ्गाहरूबाट एउटा रोज्न ु लाउँदछुै। जीवन अथवा मतृ्य ु रोज्न सएछौ।
पिहलो रोजाइ आशीवार्द ल्याउछँ, अिन अरू रोजाई सराप यसकारण जीवनलाई रोज। तब ितमी अिन ितमीहरूको नानीहरू बाच्ने छन।्
20 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रलाई मे गन पछर् र उहाँका आज्ञा पालन गन पछर्। उहाँलाई किहलै त्याग नगर िकनभने परम भु
नै ितमीहरूका जीवन हुन ु हुन्छ। तब परम भलुे ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूः अ ाहाम, इसहाक र याकूबिसत गन ुर् भएको ितज्ञा अनसुार पाएको
भिूममा उहाँले दीघार्य ु जीवन िदनहुुनछे।”

31
यहोश ू नयाँ नायक

1 तब मोशा अिघ बढरे यी शब्दहरू इ ाएलका मािनसहरूलाई भन।े 2 मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “म अिहले 120 वषर्को भएँ। अब म
ितमीहरूको अगवुा हुन ु स न।ँ ‘ितमी यदर्न नदी तन छैनौ,’ परम भलुे मलाई भन्नभुयो। 3 परम भु ितमीहरूका परमे र अगवुा हुनहुुनछे र
ितमी अिघ ती जाितहरूलाई न पान ुर् हुनछे अिन ितमीले ितनीहरूको भिूम लनछेौ। परम भकुो ितज्ञा अनसुार यहोशलूे ितमीहरूलाई पा र लजैान
नतेतृ्व गनछन।्

4 “परम भलुे ितनीहरूलाई एमोरीहरूका राजाहरू सीयोन र ओग तथा ितनीहरूको भिूमलाई ध्वशं पादार् जसो गन ुर् भएको िथयो ितनीहरूलाई
पिन त्यस्तै गन ुर्हुन्छ। 5 ती जाितहरूलाई परास्त पानर् परम भलुे ितमीहरूलाई सहायता गन ुर् हुनछे तर मलैे आज्ञा िदए जस्तै ितनीहरूलाई त्यके
कुरो गन ुर् पछर्। 6श शाली र साहसी बन। ितनीहरूिसत नडराऊ िकनभने परम भु ितमीहरूको परमे र ितमीहरूसगंै हुन ु हुन्छ। उहाँले ितमीलाई
असफल गराउन ु हुन्न अथवा छोड्न ु हुन्न।”

7 तब मोशाले यहोशलूाई भन,े “ब लयो र साहसी होऊ, ितमीले ियनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई परम भलुे िदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर् भएको
भिूममा नतेतृ्व गनछौ। मोशाले यहोशलूाई भन्दा सबै मािनसहरूले हरेे। इ ाएलका मािनसहरूलाई ितनीहरूको भिूम आफ्नो गराउनमुा सहायता
गनछौ। 8 परम भु ितमीसगँै बसरे ितमीलाई नतेतृ्व गन ुर् हुनछे। िचन्ता नगर उहाँले ितमीहरूलाई छोड्न ु हुदँनै, नडराऊ।”

मोशाले वस्था ले हुुन्छ
9 तब मोशाले वस्थाको पसु्तक लखेे र पजूाहारीहरूलाई िदए। पजूाहारीहरू लवेी कुल समहूका हुन।् ितनीहरूको काम परम भकुो करारको

सन्दकु बोएन ु हो। मोशाले त्यो वस्था इ ाएलका सबै बढूा- धानहरूलाई पिन िदए। 10 त्यस पिछ मोशाले ती बढूा- धानहरूलाई भन,े “ त्यके
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सातवषर्को अविधको अन्तमा यी िशक्षाहरू त्यके आ यको उत्सवको िदन स्वतन् ताको वषर्मा पढ। 11 त्यस बलेा परम भु ितमीहरूका परमे रले
रोज्न ु भएको ठाउँमा सबै इ ाएली मािनसहरू भटे-घाटको िन म्त आउँछन ्तब सबलैे सनु्ने गरी यी वस्था पढ्न ु पछर्। 12 परुूष, ीहरू, साना-
साना नानीहरू र ितमीहरूका शहरहरूमा ब े िवदशेीहरूलाई एकसाथ भलेा गर। ितनीहरूले वस्था सनुरे परम भु ितमीहरूका परमे रलाई
आदर गन ुर् िसकनछेन ्अिन उपदशेमा भिनएको सबै कुराहरू गन ुर् सक्षम हुनछेन।् 13 यिद ितनीहरूका सन्तानहरूले वस्थाको िशक्षाहरू जान्दनैन ्
भने ितनीहरूले उपदशेहरू सनु्नछेन ्र परम भु ितमीहरूका परमे रलाई आदर गनर् िसकनछेन।् जबसम्म ितमीहरू आफ्नो दशेमा बाँच्नछेौ तबसम्म
ितनीहरूले उहाँको आदर गनछन।् ितमीहरू चाँडै यदर्न तनछौ अिन भिूम आफ्नो िन म्त हण गनछौ।”

परम भलुे मोशा र यहोशलूाई बोलाउन ु हुन्छ
14 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “हरे, ित ो मतृ्य ु निजकै आएको छ। यहोशलूाई ल्याऊ अिन भटे हुने पालमा आऊ। म यहोशलूाई उसले

गन ुर् पन कायर्हरू बारे बताउनछुे।” यसकारण मोशा र यहोश ू भटे हुने पालमा गए।
15 परम भु लामो बादलको खामोमा दखेा पन ुर् भयो। त्यो लामो खम्बा वशे ारमा खडा िथयो। 16 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “ितमी

चाँडै मनछौ। अिन ितमी आफ्नो िपता-पखुार्हरूकहाँ गएपिछ यी मािनसहरू म ित चाँडै अिव ासी हुनछेन ्र ितनीहरूले वशे गद गरेको भिूमका
झटूा दवेताहरूलाई पजू्नछेन।् ितनीहरूिसत मलैे गरेको करार मान्ने छैनन।् 17 त्यस समय म ितनीहरूिसत अत्यन्तै ोिधत हुनछुे र ितनीहरूलाई
छोडी िदनछुे र ितनीहरूलाई सहायता गनछैन र ितनीहरू ध्वशं हुनछेन।् ितनीहरूमािथ नाना कारका आफ्त र िवपदहरू ल्याउनछुे र त्यस िदन
ितनीहरूले भन्नछेन,् ‘हा ा परमे र हामीसगँ नभएकोहुनाले नै यस्तो आफ्त र िवपि हरू आइलागकेो हो?’ 18 ितनीहरूले मलाई छोडरे अरू
दवेताहरू पजू्ने जस्तो अिन कायर्हरू गरेको िन म्त म ितनीहरूलाई सहायता गनर् अस्वीकार गछुर्।

19 “यसकारण अब ितनीहरूको िन म्त यो गीत लखे अिन सबै इ ाएलीहरूलाई गीत गाउन िसकाउ जसले गदार् यो गीत इ ाएलीहरूको
िवरू मा अिन मरेो पक्षको साक्षी बनोस।् 20 जब म ितनीहरूलाई मलैे िदन्छु भनी ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत ितज्ञा गरेको अिन दधू र मह
बिगरहकेो भिूममा ल्याउछुँ अिन जित सएदो खाएर मोटाए पिछ मलाई िबसर अन्य दवेताको सवेा तथा पजूा गछर्न।् 21 तब धरैे डरलाग्दा कुराहरू
ितनीहरूमािथ घट्नछेन ्अिन ितनीहरूले धरैे क हरू बहेोन ुर् पछर्। त्यस समयमा पिन ितनीहरूका मािनसहरूले त्यो गीत जान्दछन ्र यसले ितनीहरू
कित भलू ग ररहकेा िथए बझुाउनछे। मलैे अिहलसेम्म ितमीहरूलाई भिूममा ल्याएको छैन जो म िदन्छु भनी ितज्ञा गरेको िथएँ, तर पिहला नै
मलै े जािनसकेकोछु ितनीहरूले के गन योजना बनाउदँछैन।्”

22 यसकारण मोशाले त्यही िदन गीत लखेे अिन इ ाएलका मािनसहरूलाई यो पढाए।
23 तब परम भलुे ननूका छोरो यहोशिूसत कुरा गन ुर्भयो। परम भलुे भन्नभुयो, “ब लयो र साहसी बन, मलैे िदन्छु भनी ितज्ञा गरेको भिूममा

जान इ ाएलका मािनसहरूलाई नतेतृ्व गर, म ितमीसगँै हुनछुे।”
इ ाएलीहरूलाई मोशा चतेाउनी िदन्छन ्

24यी सबै वस्था वचन मोशाले एउटा पसु्तकमा लखे।े जब ितनले ले खसके, 25 ितनले लवेीहरूलाई आज्ञा िदए। (यी मािनसहरू परम भकुा
करारको सन्दकू बोएछन।्) मोशाले भन,े 26 “ वस्थाको यो पसु्तक ल्याऊ अिन परम भु ितमीहरूका परमे रका करारको सन्दकूको छेउमा
राख। तब यो ितमीहरूको िवरू मा साक्षीको रूपमा हुनछे। 27 म जान्दछु ितमीहरू अ ेरी गनछौ। 28 ितमीहरूका कुल समहूका सबै अगवुाहरू र
बढूा- धानहरूलाई लएर आऊ। म ितनीहरूलाई यी सबै कुराहरू बताउनछुे अिन पथृ्वी र स्वगर्लाई ितनीहरूको िवरू मा साक्षी ब लगाउने छु।
29 म जान्दछु मरेो मतृ्यपुिछ ितमीहरू द ु हुनछेौ। मलैे अनसुरण गन ुर् भनी बताएको बाटोबाट ितमीहरू पर सन छौ। भिवष्यमा ितमीहरूको िन म्त
नरा ो आइलाग्नछे। िकन? िकनभने परम भलुे नरा ो भन्न ु भएका कुराहरू ितमीहरू गनर् चाहन्छौ। िकनभने ितमीहरू नरा ो कुराहरू गछ ।”

मोशाको स्तिुत गीत
30 तब मोशाले इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई यो सम्पणूर् गीत सकूञ्जलेसम्म सनुाए।

32
1 “हे आकाश! सनु, म बोल्नछुे, हे पथृ्वी!

मरेो मखुको वचनहरू सनु।
2 मरेा िशक्षाहरू झरी झैं पनछन।्

भइँूमा ख े तषुारो
जस्तै झनछन ्नरम घाँसमा पन पानी
जस्तै झनछन ्ह रया बोटहरूमा पानी झैं पनछन।्

3 िकनभने म परम भकुो नाउँ घोषणा गछर्, हा ा परमे रको महानताको शसंा गर।
4 “उहाँ च ान हुनहुुन्छ कारण

उहाँका बाटाहरू सही छन,्
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परमे र सत्य र िव ास योग्य हुनहुुन्छ।
उहाँ असल

र इमानदार हुनहुुन्छ।
5 अिन ितमीहरू उहाँका असली बाल-बच्चाहरू होइनौ,

ितमीहरूको पापले उहाँलाई धिमल्याउनछे,
कारण ितमीहरू धतूर् झटूा छौ।

6 के परम भलुे ितमीहरूको िन म्त गरेकोमा कृतज्ञता त्यसरी गन ुर् पछर्?
होइन, ितमीहरू मखूर् र ब ु हीन हौ।

परम भु ितमीहरूका िपता हुनहुुन्छ।
उहाँले ितमीहरूको सिृ गन ुर्भयो।

उहाँ ितमीहरूका सिृ कतार् हुनहुुन्छ।
उहाँले ितमीलाई समथर्न गन ुर्हुन्छ।

7 “उिहले नै के भएको िथयो सम्झना गर,
धरैे-धरैे वषर्अिघ भएका कुराहरू सम्झना गर।

ितमीहरूका िपतालाई सोध
ितमीहरूको अगवुाहरूलाई सोध, ितनीहरूले भन्नछेन।्

8 सव च्च परमे रले पथृ्वीमा मािनसहरूलाई िवभाजन गरी त्यके जाितलाई आफ्नो आफ्नो भिूम िदन ु भयो।
परमे रले ती मािनसहरूको िन म्त सीमाना छु ाउन ु भयो, जित स्वगर्दतूहरू िथए उहाँले त्यित जाितको सिृ गन ुर् भयो।

9 परम भकुो िनज िहस्सा उहाँका
मािनसहरू हुन ्याकूब परम भकुा हुन।्

10 “परम भलुे याकूबलाई बीरानो
अिन बतासले भ रएको मरूभिूममा भटेनूभुयो।

परम भलुे हनेर्को िन म्त याकूबलाई घने ुर् भयो।
उहाँले उसलाई आफ्नो आखँाको नानीलाई झैं जोगाउन ु भयो।

11 इ ाएलको िन म्त परम भु गरूड झैं हुन ु हुन्थ्यो।
गरूड्ले उड्न िसकाउनको िन म्त ग ुडँबाट बच्चाहरूलाई घचँटेेर िनकाल्छ,

सरुक्षाको िन म्त ऊ आफ्ना बच्चाहरू सगँै उडछे।
उसले बच्चाहरूलाई ख बुाट जोगाउन आफ्नो पखंटेा िफंजाउछेँ।

अिन उसले रक्षागनर् को िन म्त सरुिक्षत ठाउँमा लएर जान्छे।
परम भु त्यस्तै हुनहुुन्छ।

12 कुनै अरू िवदशेी दवेताहरूले उसलाई सहायता गरेनन ्
परम भु एएललैे याकूबको नतेतृ्व गन ुर् भयो।

13 परम भलुे याकूबलाई पहाडी दशेलाई कब्जा गनर् लान ु भयो
अिन याकूबले खतेको उब्जनी लग।े

परम भलुे उसलाई पहराको मह िदनभुयो,
अिन भ ाक्षको तले च ानबाट िनकालरे बनाउन ु भयो।

14 परम भलुे इ ाएललाई गाई-गोरूको बथानबाट
र भडेाहरूको बगालबाट घीऊ र दधू िदन ु भयो;

उहाँले इ ाएललाई मोटा-मोटा थमुाहरू र बा ाहरू बथानका असल भडेाहरू र अित असल गहुँ िदनभुयो।
इ ाएली ितमीहरूले दाखको रातो रस िपयौ।

15 “तर यशरूून मोटाए अिन गोरूले झैं लात हान।े
(हो, ितमीहरूलाई शस्त खवुाइयो र मोटा र प ु भयौ।)

तब उसले आफ्नै सिृ कतार्लाई त्याग,े
अिन ऊ त्यस च ानबाट भागे जसले उसलाई बचाएको िथयो।
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16 परम भकुो मािनसहरूले उहाँलाई ईष्यार्ल ु बनाए ितनीहरूले अरू दवेताहरूको पजूा गरे।
ितनीहरूले ती भयानक मिूतर्हरू पजूरे परमे रलाई रीस उठाए।

17 ितनीहरूले भतूहरूलाई ब लदानहरू चढाए जो सत्य दवेताहरू िथएनन ्ितनीहरू नयाँ दवेताहरू िथए।
त्यो ितनीहरूले जान्दनै िथए,
ती नयाँ दवेताहरू ितमीहरूको िपता-पखुार्हरूले जान्दनै िथए।

18 जसले ितमीलाई बनायो, त्यस च ानलाई ितमीले छोडयौ
ितमीले ती परमे रलाई िबिसर्यौ जसले ितमीलाई जन्म िदन ु भयो।

19 “परम भलुे यो दखेरे ितनीहरूिसत िनराश हुन ु भयो।
उहाँका आफ्नै छोरा-छोरीहरूले उहाँलाई रीस उठाए।

20 यसकारण परम भलुे भन्नभुयो,
‘म ितनीहरूलाई त्याग गनछु

तब हरेौं के हुन्छ!
ितनीहरू िव ोही मािनसहरू हुन।्
ितनीहरू नानीहरू जस्तै छन ्जसले आफ्नो पाठ िसकदनै।
21 ितनीहरूले मलाई मिूतर्हरू ारा ईष्यार्ल ु बनाए जो ई रहरू होइनन ्

ितनीहरूले मलाई मलू्यहीन मिूतर्हरूिसत रसाउने बनाए।
म ितनीहरूलाई मािनसहरूिसत रसाउने बनाउनछुे जो साँचो रा होइनन।्

म ितनीहरूलाई मखूर् जाितका मािनसिसत रसाउने बनाउनछुे।
22 मरेो रीस आगो जस्तै बल्नछे।

िचहानको तल्लो सतहसम्म बलरे।
पथृ्वी अिन यसका अरू िचज न
गद बलरे पहाडको तलसम्म जलाई िदन्छु।

23 “ ‘म इ ाएलीहरूमािथ िवपि ल्याउनछुे,
म ितनीहरू मािथ आफ्ना सबै वाण चलाउनछुे।

24 ितनीहरू भोकल,े दबुर्ल हुनछेन ्
अिन भयङ्कर रोगहरूले ितनीहरूलाई न पानछन।्

ितनीहरूको िवरोधमा म जङ्गली जनावर पठाउनछुे।
िवषाल ु साँपहरू र छेपाराहरूले ितनीहरूलाई टोएने छन।्

25 बाटा-घाटामा सिैनकहरूले ितनीहरूलाई मानछन।्
ितनीहरूका घरहरूमा भयकंर घटनाहरू हुनछेन।्

सिैनकहरूले यवुा-यवुतीहरूलाई मानछन।्
ितनीहरूले नानीहरू अिन बढूा-बढूीहरुलाई मानछन।्

26 “ ‘मलैे इ ाएलीहरूलाई नाश गन िवषयमा सोचें।
यस कारण म मािनसहरूको बीचबाट ितनीहरूको सम्झना मे टिदनछुे।

27 तर म जान्दछु, ितनीहरूका श हुरूले के भन्नछेन।्
श हुरूले बझु्ने छैनन।्

ितनीहरू सखेी गनछन ्अिन भन्नछेन,्
“परम भलुे इ ाएललाई न गन ुर्भएन
हामीले हा ै शा ले िजत्यौं।” ’

28 “इ ाएलका मिनसहरू मखूर् छन,्
ितनीहरूले केही बझु्दनैन।्

29 यिद ितनीहरू ज्ञानी भए
ितनीहरूले बझु्ने िथए,
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ितनीहरूले जान्ने िथए ितनीहरूलाई के हुनछे।
30 के एकजना मािनसले 1,000 मािनसहरूलाई लखटेनू सएछ?

के दईुजना मािनसहरूले 10,000 मािनसहरूलाई लखटे्न सकछन?्
यो तब मा हुनछे यिद परम भलुे ितनीहरूलाई श कुो हातमा स ु म्पन ु हुन्छ।

यो तब मा हुनछे यिद ितनीहरूको च ान (परमे रल)े ितनीहरूलाई कमारा जस्तै बचे्न ु हुन्छ।
31 हा ा श हुरूको ‘च ान’ हा ो च ान (परम भ)ु जस्तो श शाली छैन
श हुरूलाई पिन यो थाहा छ।
32 सदोम र गमोरा जस्तै ितनीहरूको अङ्गरुको लहरा र खतेी न हुनछे।
ितनीहरूको अङ्गरु िवष जस्तै तीतो हुनछे।

33 ितनीहरूको दाखरस साँपको िवष झैं छ।
34 “परम भु भन्नहुुन्छ,
‘म त्यस दण्डलाई साँच्दछुै।

मलैे यसलाई मरेो भण्डारमा जम्मा गरेको छु।
35 ितनीहरूले गरेको नरा ा कायर्हरूको िन म्त, म नै ितनीहरूलाई दण्ड िदन्छु।

तर त्यो दण्ड त्यस समयको िन म्त जोगाई राखकेोछु जब ितनीहरू िचप्लन्छन ्र नरा ो कायर्हरू गछर्न।्
ितनीहरूको िन म्त क को समय निजकै छ।

ितनीहरूको दण्ड चाँडै आउनछे।’
36 “परम भलुे आफ्नो मािनसहरूको न्याय गन ुर्हुनछे।

ितनीहरू उहाँका सवेकहरू हुन ्अिन उहाँ ितनीहरू ित दया दखेाउन ु हुन्छ।
उहाँले ितनीहरू शा हीन भएको थाहा पाउन ु हुनछे।

कमारा-कमारीहरू र मु मािनसहरू पिन
असाहाय भएको उहाँले थाहा पाउन ु हुनछे।

37 तब परम भलुे भन्न ु हुनछे,
‘झटूा दवेताहरू कहाँ छन?्
त्यो “च ान” कहाँ छ शरण गनर् ितमीहरू दगरेुका िथयौ?

38 ती झटूा दवेताहरूले ितमीहरूको ब लको बोसो खाए
अिन ितनीहरूले चढाएको अघर्का दाखरस िपए।

यसकारण ितनीहरू उठ्न ितमीहरूको सहायता गरून ्
तब ितमीहरूको रक्षा गरून।्

39 “ ‘अब हरे, म एक मा म नै परमे र हु!ँ
कतै अरू ई र छैन।

म नै मािनसलाई मादर्छु
अिन मािनसहरूलाई जीिवत पादर्छु

म मािनसहरूलाई चोट पयुार्उन सकछु
अिन ितनीहरूलाई िनको पानर् सकछु।

कसलैे मािनसलाई मरेा श बाट बचाउनँ ु सकदनै।
40 म स्वगर्ितर हात उठाउँछु अिन यो कसम खान्छु।
म सधैं िन त हुन्छु

यी कुराहरू हुनछेन।्
41 म ितज्ञा गछुर्,

म मरेो च म्कने तरवार उधाउनँछुे,
मरेा श हुरूलाई दण्ड िदन यसको योग गनछु।
म ितनीहरूलाई ितनीहरूको कमर् अनसुार दण्ड िदनछुे।

42 मरेा श हुरू मा रनछेन ्अिन बन्दी हुन्छन।्



32:43 202 वस्था 33:7

मरेो काँडहरू ितनीहरूको रगतले रंिगने छन।्
मरेो तरवारले ितनीहरूका सिैनकहरूका िशर काटनूछे।’
43 “सारा ससंार मािनसहरूका परमे रको िन म्त खशुी हुनपुछर्।

िकनभने उहाँले ितनीहरूलाई सहायता गन ुर्हुन्छ, उहाँले मािनसहरूलाई दण्ड िदन ु हुनछे जसले आफ्ना सवेकहरूलाई माछर्न।्
उहाँले श हुरूको अपराध अनसुार दण्ड िदनहुुन्छ।

अिन उहाँले आफ्नो भिूम र मािनसहरूलाई श ु बनाउन ु हुनछे।”
मोशाले मािनसहरूलाई आफ्नो गीत िसकाउँछन ्

44 मोशा र ननूको छोरो यहोश ू आए अिन इ ाएलका मािनसहरूले सनुनू ्भनी यस गीतका शब्दहरू गाए। 45 जब मोशाले मािनसहरूलाई यो
वचनहरू िदई सके, 46 तब उनले भन,े “ितमीहरूले िन य गन ुर् पछर् आज मलैे बताएका सबै आज्ञाहरू ितमीहरू सम्झना राख्छौ र यस वस्थामा
रहकेा आज्ञाहरू ितनीहरूले पालन गन पछर् भनी आफ्ना छोरा-छोरीहरूलाई बताउनँछेौ। 47 नसोच यी उपदशेहरू महत्वहीन छन ्ती ितमीहरूको
जीवन हुन।् यी िशक्षाहरू ारा ितमीहरू यदर्न नदी पा रको दशे जनु दशेमा ितमीहरू ब जान तयार छौ त्यहाँ धरैे समयसम्म ब सएछौ।”

मोशा नबो डाँडामा
48 त्यही िदन परम भलुे मोशािसत बोल्न ु भयो। परम भलुे भन्नभुयो, 49 “अबा रम पहाडमा जाऊ। मोआब दशेमा नबो पवर्तमा जाऊ जो

यदर्न नदीपा र यरीहो शहर छ। तब ितमीले त्यो कनान दशेलाई दे सएछौ जनु दशे म इ ाएलीहरूलाई ब िददंछुै। 50 ितमी त्यही पवर्तमािथ
मनछौ। ितमी पिन त्यसरी नै आफ्नो मािनसहरूिसत िमल्नछेौ जसरी ित ा दाज्य ूहारून होर पवर्तमा मरेर आफ्नो मािनसहरूिसत िमल।े 51 िकन?
िकनभने जब ितमी सीनको मरूभिूममा कादशेको निजक मरीबा पानीमा िथयौ तब ितमी दवुलै े मरेो िवरू इ ाएलीहरूको अिघ पाप गरेको िथयौ।
ितमीले मरेो सम्मान गरेनौ अिन ‘म पिव हु’ँ, भनी मािनसहरूलाई बझुाएनौ। 52 यस कारण अब मलैे इ ाएलका मािनसहरूलाई िददं ै गरेको भिूम
ितमीले हनेर् सएछौ तर त्यहाँ प सएदनैौ।”

33
मोशाले मािनसहरूलाई आशीवार्द िदन्छन ्

1 परमे रको मािनस मोशाले आफ्नो मतृ्यभुन्दा अिघ इ ाएलका मािनसहरूलाई िदएको आशीवार्द यो नै हो। 2 मोशाले भन,े

“परम भु सीनबैाट आउनभुयो,
परम भु सईेरमा िबहानी पखको काश झैं हुनहुुन्थ्यो।
उहाँ पारान डाँडामा ज्योित झै चम्कनभुयो।

परम भु 10,000 पिव मािनसहरूिसत आउनु भयो।
परम भकुा श शाली सनेाहरू छेऊमा िथए।

3 हो, परम भलुे मािनसहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ,
उहाँका सबै पिव मािनसहरू उहाँको अधीनमा छन।्

ितनीहरू सबै तपाईंका पाउमा दण्डवत ्गनछन ्उहाँको िशक्षाहरू िसकेर, उहाँको अनसुरण गछर्न।्
4 मोशाले हामीलाई वस्था िदए।

ती िशक्षाहरू याकूबका मािनसहरूको िन म्त हुन।्
5 त्यस समयमा, इ ाएलका मािनसहरू

र ितनीहरूका बढूा- धानहरू सगँै भलेा भए
अिन परम भु यशरूूनका राजा हुनभुयो।

रूबनेको आशीवार्द
6 “रूबने जीिवत रहुन,् र नमरोस,्

तर त्यहाँ उनको कुलमा मा केही मािनसहरू रहुन।्”
यहूदाको आशीवार्द

7 मोशाले यहूदाको िवषयमा यी कुराहरू भनःे

“परम भ!ु यहूदाको अगवुालाई सनु्नहुोस ्जब उसले सहायताको िन म्त पकुाछर्।
उसलाई मािनसहरूिसत पयुार्ई िदनहुोस,्
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उसलाई ब लयो बनाउन ु होस ्र उसका श हुरूलाई परास्त गनर् उसलाई सहायता गन स।्”
लवेीको आशीवार्द

8 मोशाले लवेीहरूको िवषयमा यी कुराहरू भनःे

“लवेी तपाईंको साँच्चो चलेा हो।
उसले तमु्मीम र ऊरीम राख्छ।

तपाईंले मस्सामा लवेीको मािनसहरूको परीक्षा लन ु भएको िथयो।
मरीबको पानीमा तपाईंले माण गन ुर् भएको िथयो लवेीहरू तपाईंका हुन।्

9 आमा-बाबकुो िवषयमा लवेीले भन,े
‘ितनीहरूको िन म्त म वास्ता गिदर्न।ँ’

उसले आफ्नो दाज्य ूभाइको वास्ता गरेन
आफ्नो बाल-बच्चाहरू िचनने।

तर उसले तपाईंका आज्ञाहरू पालन गरे,
तपाईंको करार मान।े

10 ितनीहरूले याकूबलाई तपाईंका आदशेहरू िसकाउनछेन,्
ितनीहरूले इ ाएललाई तपाईंका वस्था िसकाउनछेन।्

तपाईंअिघ ितनीहरूले सगु न्धत धपू बाल्नछेन,्
तपाईंको वदेीमा होमब ल चढाउनछेन।्”

11 “परम भु लवेीका वस्तहुरूलाई आशीवार्द िदन ु होस।्
उसले गरेका कुराहरू हण गन ुर् होस।्

उसमािथ जाइलाग्नहेरूलाई ध्वशं पान ुर् होस,् परािजत पान ुर् होस।्
उसका श हुरूलाई जसले गदार् ितनीहरूले फे र किहल्यै आ मण गन छैनन।्”

िबन्यामीनको आशीवार्द
12 मोशाले िबन्यामीनको िवषयमा यी कुरा भन:े

“िबन्यामीनलाई परम भलुे मे गन ुर्हुन्छ।
िबन्यामीन उहाँको छेऊमा सरुिक्षत रहनछे।

परम भलुे उसलाई सधैं रक्षा गन ुर्हुन्छ।
अिन परम भलुे उसको भिूममा बास गन ुर्हुन्छ।”

यसूफुको आशीवार्द
13 मोशाले यसूफु िवषयमा यसो भनःे

“परम भलुे उसको भिूममा
आिशष िदऊन मािथ आकाश
र तल पथृ्वीबाट परम भु पानी पठाउन ु होस।्

14 घामले उ म फल उसलैाई दओेस।ू
चन् माले िदएको उ म फल उसलैाई होस।्

15 पहाड ाचीन पवर्तहरूले
उ म फल ितनीहरूलाई उब्जाऊन।

16 पथृ्वीले उब्जाउने उ म चीजहरू उसलैाई दओेस।्
यसूफुलाई उसको दाज्य-ूभाइहरूबाट अलग्ग गराइएको िथयो।
यसकारण पो ामा बल्दै गरेका परम भलुे यसूफुलाई आफ्नोमा भएका सम्पणूर् उ म चीजहरू िदऊन।्

17 यसूफु श शाली साँढे जस्तै हो।
उसका दईु छोराहरू साँढकेा सींगहरू जस्तै छन।्

ितनीहरूले रा हरूमािथ आ मण गनछन ्
अिन पथृ्वीको छेऊहरूसम्म धकेल्ने छन।्
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हो मनशशिेसत हजार मािनसहरू छन ्
अिन ए मेिसत दश हजार मािनसहरू छन।्”

जबलूनू र इस्साकारको आशीवार्द
18 जबलुनूको िबषयमा मोशाले भनःे

“ए जबलूनू, खशुी होऊ, जब बािहर जान्छौ,
अिन इस्साकार आफ्नो घरमा पालिभ हर्िषत होऊ।

19 ितनीहरूले मािनसहरूलाई पहाडमा बोलाउने छन,्
त्यहाँ ितनीहरूले उ म ब लहरू चढाउनछेन।्

ितनीहरूले सागरबाट ऐ यर्
अिन सागरको िकनारबाट सम्पि भटेनूछेन।्”

गादको आशीवार्द
20 गादको िवषयमा मोशाले भनःे

“परम भकुो शसंा गर जसले गादलाई धरैे भिूम िदन ु भयो!
गाद िसहं जस्तै छन,् उनी लमतन्न पछर्न ्र पखर्न्छन।्
तब आ मण गछर्न ्अिन जन्तहुरूलाई टु ा-टु ा पाछर्न।्

21 उनले आफ्नो िन म्त सबभन्दा असल अशं छान्छन।्
उनले राजाको भाग नै लजैान्छन।्

उनीकहाँ मािनसहरूका अगवुाहरू आउँछन।्
परम भलुे बताउन ु भएको असल कायर्हरू उनी गछर्न।्
उनी इ ाएलका मािनसहरूका लािग के रा ो हुन्छ त्यही गछर्न।्”

दानको आशीवार्द
22 दानको िवषयमा मोशाले भनःे

“दान िसहकंो छोरो हो
जनु बाशानबाट उि न्छ।”

न ालीको आशीवार्द
23 न ालीको िवषयमा मोशाले भनःे

“न ाली, ितमीले धरैे रा ो चीजहरू पाउनछेौ।
परम भलुे साँच्चै नै ितमीलाई आिशष िदन ु हुनछे।
ितमीहरूले गालील िझलको भिूम भटेनूे छौ।”

आशरेको आशीवार्द
24 मोशाले आशरेको िवषयमा यसो भनःे

“छोराहरूमध्ये आशरे सबभैन्दा बढी आशीवार्द पाउने हो।
ऊ आफ्ना दाज्य-ूभाइहरूको खबूै प्यारो होस।्
अिन उसले आफ्नो गोडाहरू तलेले धनु सकोस।्

25 ित ो ढोकामा फलाम र काँसाका तालाहरू लाग्नछेन।्
ितमी जीवनभ र श शाली रहनछेौ।”

मोशा परमे रको शसंा गछर्न ्
26 “यशरूूनमा जस्ता परमे र अरू कोही छैन।

परमे र ितमीहरूलाई सहायता गनर्को खाितर
आकाशबाट आफ्नो तापमा बादलमािथ चढनहुुन्छ।

27 परमे र सधैं बाँच्न ु हुन्छ।
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उहाँ ित ो सरुिक्षत ठाउँ हुनहुुन्छ।
परमे रको क्षमता सधैंका लािग रहन्छ।

उहाँ ितमीहरूको रक्षा गन ुर् हुदँछै।
परमे रले ितमीहरूका श हुरूलाई ितमीहरूको भिूमबाट खे ु हुनछे।

उहाँ भन्न ु हुन्छ, ‘श लुाई ध्वशं पार।’
28 यसकारण इ ाएल सरुिक्षत रहनछेन ्

अिन याकूबको इनार ितनीहरूको हुनछे।
ितनीहरू अन्न र दाखरसको भिूम पाउनछेन ्

अिन त्यस भिूममा शस्त पानी पनछ।
29 हे इ ाएल! ितमीले आशीवार्द पाएका छौ,

अरू कुनै जाित ितमी जस्तो छैन।
परम भलुे ितमीलाई जोगाउन ु भयो।

परम भु ितमीलाई सरुिक्षत रा े ब लयो ढाल जस्तो हुन ु हुन्छ।
परम भु श शाली तरवार जस्तो हुन ु हुन्छ।

ित ा श हुरू ितमीसगँ डराएका हुनछेन ्
अिन ितमीले ितनीहरूका पिव स्थानहरू कु ल्चने छौ।”

34
मोशाको मतृ्य ु

1 मोशा नबेो पवर्तमा चढ।े मोशा मोआबमा यदर्न बेंसी भएर पस्गा पवर्तको टाकुरामा गए। यो यरीहोदे ख यदर्न नदी पा र हो। परम भलुे
मोशालाई िगलाददे ख दानसम्मको सबै भिूम दखेाउन ु भयो। 2 न ाली, ए मै र मनश्शकेो सबै भिूम, भमूध्य सागरसम्मको यहूदाको भिूम, 3 नगेबे
दिक्षण भाग र खजरूका रूखहरू भएको शहर यरीहो मदैानबाट सोअरसम्म दखेाउन ु भयो। 4 तब परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “यही भिूम हो
मलैे अ ाहाम, इसाहक अिन याकूबलाई िदन्छु भनी ितज्ञा गरेको िथएँ। मलैे ितनीहरूको भावी सन्तानलाई िदन्छु भनकेो िथएँ। ितमीलाई मलैे
यी भिूम आफ्नै आखँाले हनेर् िदएँ तर ितमी त्यहाँ जान पाउने छैनौ।”

5 तब परम भलुे भन्न ु भए जस्तै परम भकुा दास मोशा मोआब दशेमा मरे। 6 परम भलुे बते पोर पा र मोआबको भिूममा मोशालाई गाडन ु
भयो, तर आजसम्म कसलैे मोशाको िचहान कहाँ छ जान्न सकेको छैन। 7 मोशा 120 वषर्को उमरेमा मरे पिन ितनका आखाँ अझै रा ा िथए,
ितनी अझै पिन पिहले जस्तै ब लयै िथए। 8 इ ाएलीहरूले मोशाको लािग तीस िदनसम्म िवलाप गरे। ितनीहरू मोआबको यदर्न बेंसीमा शोकको
समय परूा नहुञ्जलेसम्म बस।े

यहोश ू नयाँ अगवुा हुन्छन ्
9 मोशाले यहोशमूािथ आफ्नो हात राखकेा िथए अिन उनलाई नयाँ अगवुा िनय ु गरे। तब ननूका छोरा यहोश ू ब ु को आत्माले भ रए।

यसकारण यहोशलूे भनकेो इ ाएलीहरूले मान्न थाले परम भलुे मोशालाई िदन ु भएको आज्ञाहरू ितनीहरूले पालन गरे।
10 इ ाएलमा मोशा जस्तो अक अगमव ा िथएनन,् ितनलाई परम भलुे मखुामखु िचन्न ु भएको िथयो। 11 मोशालाई परम भलुे िम को

भिूममा आ यर् िचन्ह र महान ्कायर्हरू गन ुर् पठाउन ु भएको िथयो। िफरऊन ितनका अगवुाहरू र िम दशेका सबै मािनसहरूले ती अचम्मका
कामहरू दखे।े 12 अरू कुनै अगमव ाले मोशाले झैं महान ्भयानक कामहरू तथा आ यर् कायर् गरेको छैनन।् उनले जे गरे ती सब इ ाएलका
सबै मािनसहरूले दखे।े



1:1 206 यहोश ू2:2

यहोशकूो
पसु्तक

परमे रले यहोशलूाई इ ाएलको अगवुाई गनर्का िन म्त चनु्नहुुन्छ
1 मोशा परम भकुा दास िथए। ननूका छोरा यहोश ू मोशाका सहायक िथए। मोशाको मतृ्य ु भए पिछ, परम भु यहोशिूसत बात गन ुर्भयो।

परम भलुे भन्नभुयो, 2 “मरेो दास मोशाको मतृ्य ु भयो। अब ितमी अिन यी मािनसहरू यदर्न नदी पार गरी जान ु पछर्। ितमीहरू त्यो भिूममा अवश्यै
जान ु पछर् जनु चािह ितमीहरू इ ाएलका मािनसहरूलाई िददछुै। 3 मलैे मोशालाई ितज्ञा िदएको िथए िक म यो भिूम तलँाई िदनछुे। यसथर् त ँ जहाँ
कही जानछेस ्म तलँाई त्यो भिूम िदनछुे। 4 िह ीहरूको सम्पणूर् भिूम, मरूभिूम अिन लबानोनदे ख महानदी य ू े टससम्म ितमीहरूको हुने छ।
अिन यहाँ दे ख प मको भमूध्यसागर (त्यो स्थान जहाँ सयूर् अस्त हुन्छ) सम्मका समस्त भिूम तरेो सीमाना िभ हुनछे। 5 कुनै पिन मािनसले
तलँाई सम्पणूर् जीवन भरी रोक्न सक्ने छैन। म जसरी मोशािसत रहकेो िथएँ, त्यसरी नै म तिँसत रहनछुे। म तलँाई त्याग्ने छैन। म तलँाई किहले
छाड्ने छैन।

6 “यहोश,ू त ँ दढृ अिन साहसी हुनपुछर्। तैंले यी मािनसहरूको अगवुाइ गन ुर्पछर् जस ारा ितनीहरूले आफ्ना भिूम लन सकुन।् मलैे ितनीहरूका
िपता-पखुार्हरूलाई ितज्ञा िदएको िथएँ िक म ितनीहरूलाई यो भिूम िदनछुे। 7 तर त ँ एउटा अक को कारणले पिन दढृ अिन साहसी हुनपुछर्। मरेो
दास मोशाले तलँाई िदएका आज्ञाहरू पालन गनर्मा त ँ िन त हुन ु पछर्। यिद तैंलउेसको उपदशेहरू दािहने दे े नफक कन अनसुरण ग रस ्भने
तैंले गरेका सबै काममा त ँ सफल हुनछेस।् 8 त्यस वस्थाको पसु्तकमा ले खएका कुराहरू सदवै याद राख। िदन-रात त्यस पसु्तकको अध्यान
गर। तब त ँ त्यसमा ले खएका कुराहरू पालन गनर् िन त हुने छस।् यिद तैंले यसो ग रस ्भने त ँ ज्ञानी बन्ने छस ्अिन तैंलजेे कुरा गछर्स ्त्यसमा
सफल हुने छस।् 9 याद राख, मलैे तलँाई दढृ अिन साहसी हुन ु भनी आज्ञा गरेकोछु। यसकारण, भयभीत नहो, िकनभने परम भु तरेो परमे र त ँ
जहाँ कँही गएता पिन तरेो साथ रहन ु हुनछे।”

यहोशलूे आदशे िदन्छन ्
10 यसकारण यहोशलूे मािनसहरूका अगवुाहरूलाई आदशे िदए, उसले भन,े 11 “छाउनी भएर जाऊ अिन मािनसहरूलाई तयार हुन ु भन।

मािनसहरूलाई भन, ‘केही खा पदाथर् तयार गर। अिहले दे ख तीन िदनमा हामी यदर्न नदी पारी जानछेौं। परम भु परमे रले ितमीहरूलाई
िदनहुुदँ ै गरेको भिूम अिधकार गनर् हामी जानछेौ।’ ”

12 तब यहोश ूरूबने, गादका कुल समहू अिन मनश्शकेा आधा कुल समहूिसत बात गरे, यहोशलूे भन,े 13 “याद गर परम भकुा दास मोशाले
ितमीहरूलाई के भनकेा िथए। उनले ितमीलाई भनकेा िथए, परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई एउटा िव ाम गन भिूम िदनभुएको छ,
परम भलुे यो भिूम ितमीहरूलाई िदनभुएको हो। 14 वास्तवमा, परम भलुे ितमीहरूलाई यदर्न नदीको पवूर् तफक यो भिूम िदइसक्न ु भएकोछ।
यो भिूममा ितमीहरूका प ीहरू, अिन छोरा-छोरीहरू ितमीहरूका पशु ाणीहरू समते ब सक्नछेौ। तर ितमीहरूका यो ा मािनसहरू ितमीहरूका
दाज्य-ूभाइहरूिसत यदर्न नदी पार गरी जानपुछर्। ितमीहरू य ु का िन म्त तयार हुनपुछर् अिन ितनीहरूलाई आफ्ना भिूम लनका िन म्त सहायता
गन ुर्पछर्। 15 परम भलुे ितमीहरूलाई िव ाम गनर्का िन म्त एक स्थान िदन ु भएकोछ। अिन ित ा दाज्य-ूभाइहरूका िन म्त पिन उहाँले त्यसै गन ुर्
हुनछे। तर ितमीहरूले ितनीहरूलाई त्यस बलेासम्म सहायता गन ुर् पछर्, जबसम्म ितनीहरूले त्यो भिूम ा गन छैनन।् जनु परम भु ितनीहरूका
परमे रले ितनीहरूलाई िदन ु हुदँछै। तब ितमीहरूको आफ्नै दशे, यदर्न नदीको पवूर् तफक दशेमा फक आउँन सक्छौ। परम भकुो दास मोशाले
त्यो भिूम ितमीहरूलाई िदन ु भएको छ।”

16 तब मािनसहरूले यहोशलूाई उ र िदए, “हामीलाई गन ुर् भनी जो आज्ञा तपाइले िदनहुुन्छ त्यो हामी गनछौं। तपाइले हामीलाई जहाँ जान ु
भन्नहुुन्छ हामी जानछेौं। 17 तपाइले हामीलाई जे भने पिन हामी त्यसको पालन गनछौं जसरी हामीले मोशाका आज्ञा पालन गरेका िथयौ। हामी
परम भिुसत एउटा कुराको मा याचना गनर् सक्छौ। हामी यो याचना गछ िक परम भु तपाईंको परमे र जसरी उहाँ मोशाका साथ हुनहुुनथ्यो
त्यसरी नै तपाईंको साथ रहनहुुनछे। 18 तब, यिद कुनै मािनसले तपाईंको आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार गछर् भने अथवा यिद कुनै मािनस तपाईंको
िवरू हुन्छ भन,े त्यस मािनसलाई मा रने छ। मा ब लयो अिन साहसी बन्नहुोस।्”

2
यरीहोमा दईु जाससू

1 ननूको छोरा यहोश ूर सबै मािनसहरूले िश ीममा छाउनी बसाएका िथए। यहोशलूे दइुजना जाससूहरूलाई पठाए। यहोशलूे यी मािनसहरूलाई
पठाएको हो भनरे कसलैाई पिन थाहा िथएन। यहोशलूे ती मािनसहरूलाई भन,े “जाऊ अिन त्यस भिूमलाई हरे, िवशषे गरी यरीहो शहरलाई हरे।”

यसथर् ती मािनसहरू यरीहो शहरमा गए। ितनीहरू एउटी वशे्याको घरमा गए उसको नाउँ राहाब िथयो अिन त्यहाँ बस।े
2 कसलैे यरीहोका राजालाई भन,े “िहजो राती केही मािनसहरू इ ाएलबाट हा ो दशेको कमजोरी जान्नलाई आएका छन।्”
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3 यसकारण यरीहोका राजाले राहाबलाई यो सन्दशे पठाए, “ित ो घरमा ब े मािनसहरूलाई हामी कहाँ ल्याऊ। ितनीहरू हा ो दशेको भदे
लन आएका हुन।्”
4 ीले दईु मािनसहरूलाई लकुाई र भनी, “हो दईु मािनस यहाँ आएका िथए, तर मलाई थाहा भएन ितनीहरू कहाँबाट आएका िथए। 5साँझमा,

जब शहरको ार बन्द हुने बलेा भएको िथयो, ती मािनसहरू गए। मलाई थाहा भएन ितनीहरू कहाँ गए। हुनसक्छ यिद ितमीहरू चाँच्चे गयौ भने
ितनीहरूलाई प न सक्ने छौ।” 6 (राहाबले ती कुराहरू भिनन,् तर वास्तवमा, ितनले ती मािनसहरूलाई छतमािथ लगकेी िथइन,् अिन ितनले
ितनीहरूलाई त्यहाँ थाक पारेर राखकेो परालमा लकुाएकी िथइन।्)

7 यसकारण राजाका मािनसहरू शहरबाट बािहर गए, अिन मािनसहरूले शहर- ारहरू बन्द गरे। राजाका मािनसहरूले इ ाएलका ती दईु
मािनसहरूलाई खोज्न गए। ितनीहरू यदर्न नदीतफर् गए अिन ती सबै ठाउँहरू ितर हरेे जहाँ मािनसहरू नदी पार गथ।

8 दईु मािनसहरू राती स ु तयार िथए। तर राहाब छतमा गइन ्अिन ितनीहरूिसत बात ग रन।् 9 राहाबले भिनन,् “म जान्दछु िक परम भलुे यो
भिूम तपाईंहरूको मािनसहरूलाई िदन ु भएको छ। ितमीहरूले हामीलाई भयभीत तलु्याउछँौ। यो दशेमा ब े समस्त मािनसहरू ितमीहरूिसत भयभीत
छन।् 10 हामीहरू भयभीत भएका छौं िकनभने हामीले सनुकेा छौं िक परम भलुे ितमीहरूलाई कुन कारले सहायता दान गन ुर् भयो। हामीले
सनु्यौं िक उहाँले लाल समु को पानी सकुाई िदन ु भयो जब ितमीहरू िम दशेबाट बािहर आयो। ितमीहरूले ती दईु एमोरी राजाहरू सीहोन अिन
ओगलाई के गय , हामीले त्यो पिन सनु्यौ अिन कसरी ितमीहरूले ती दईु राजाहरूलाई जो यदर्न नदीको पवूर्मा बस्दथे िवनाश गय । 11 हामीले
ती कुराहरू सनु्यौं अिन हामी अत्यन्त भयभीत भयौं। अिन जब हामी मध्ये कोही पिन यस्तो साहसी मािनस छैन जो ितमीहरूिसत य ु गनर् सकुन।्
िकन? िकनभने परम भु ितमीहरूका परमे रले मािथ स्वगर् अिन तल पथृ्वीमा शासन गन ुर्हुन्छ। 12 यसकारण अब म चाहन्छु िक ितमीहरूले
मलाई एक वचन दऊे। म ितमीहरू ित दयाल ु िथएँ अिन ितमीहरूलाई सहायता गरें। यसथर् परम भु समक्ष वचन दऊे िक ितमीहरू मरेो प रवार
ित दयाल ु हुनछेौ। कृपया मलाइ भन िक ितमीहरू यसो गनछौं। 13 मलाई भन िक ितमीहरूले मरेो प रवारलाई जीिवत रहन िदनछेौ। मरेो

माता-िपता, दाज्य-ूभाइहरू, िददी बिहनीहरू अिन ितनीहरूका सबै प रवारहरूको लािग वचन दऊे िक ितमीहरूले हामीलाई मतृ्यबुाट बचाँउने
छौ।”

14 ती मािनसहरू सहमत भएर ितनीहरूले भन,े “ितमीहरूको जीवनका िन म्त हामी हा ो जीवन िदनछेौं। कसलैाई न भन हामीहरूले के
ग ररहछेौ। जब परम भलुे हामीलाई हा ो दशे िदन ु हुनछे, तब हामी ितमी ित दयाल ु रहनछेौं। ितमीले हामीलाई िव ास गनर् सक्छौ।”

15 त्यो ीको घर शहरको पखार्लमािथ बनाइएको िथयो। यो पखार्लकै एउटा भाग िथयो यसकारण त्यो ीले डोरी योग गरेर ती मािनसहरूलाई
शहरको बािहरा झ्यालबाट तल झारी िदइन।् 16 तब त्यस ीले ितनीहरूलाई भिनन,् “पहाडको प म ितर जाऊ जसमा िक राजाका मािनसहरूले
अचानक ितमीहरूलाई भटे्ने छैनन।् त्यहाँ तीन िदन सम्म लकेुर बस। राजाका मािनसहरू फकर आएपिछ ितमीहरू ितमीहरूको बाटो जान
सक्नयेछौं।”

17 ती मािनसहरूले ितनलाई भन,े “हामीले ितमीसगं ितज्ञा गरयौं। तर ितमीले हा ा आदशेहरू पालन गन ुर्पछर्, न हामीले गरेको ितज्ञा ित
हामी उ रदायी हुने छैनौं। 18 हामी यो इलाकामा फक आउनछेौं। जब हामी यसो गछौं, ितमीले यही रातो डोरी ित ो झ्यालबाट तल रहन िदन ु
पछर् र ितमीले ित ो बाब,ु आमा, दाज्य-ूभाइहरू, अिन सारा प रवारलाई ित ो घरिभ ल्याउन ु पछर्। 19 हामी यो घरमा रहने त्यके मािनसको
सरुक्षा गनछौं। यिद ित ो घरमा कसलैाई चोट लाग्यो भन,े तब हामी त्यसको िजम्मावार हुनछेौं। तर यिद कुनै मािनस ित ो घरको बािहर जान्छ,
तब त्यो मािनसलाई मानर् सिकन्छ। हामी त्यस मािनसका िन म्त उ रदायी हुने छैनौं। यो उसको आफ्नै दोष हुनछे। 20 हामी ितमीिसत यो सम्झौता
ग ररहछेौं। तर यिद ितमीले कसलैाई हामीले के गदछौं सो भन्यौ भने तब हामी यो सम्झौताबाट मु रहनछेौं।”

21 त्यस ीले जवाफ िदइ, “ितमीहरूले जे भन्यौ म ठीक त्यसै गनछु।” त्यस ीले िबदाइ ग रन ्अिन ती मािनसहरू ितनको घर छाडरे िहडं।े
अिन त्यस ीले रातो डोरी झ्यालमा बाँिधन।्

22 ती मािनसहरूले ितनको घर छाडे अिन पहाडमा गए। ितनीहरू त्यहाँ तीन िदनसम्म बस।े राजाका मािनसहरूले बाटो भ रहरेे। तीन िदन
पिछ, राजाका मािनसहरूले खोजी गनर् छािड िदए अिन फकर शहरितर गए। 23 त्यसपिछ ती दइु मािनस फकर यहोश ूकहाँ गए। ती मािनसहरूले
पहाड छोडे अिन नदी पार गरे। ितनीहरू ननूका छोरा यहोश ू कहाँ गए। ितनीहरूले थाहा पाएका त्यके कुराहरू यहोशलूाई भन।े 24 ितनीहरूले
यहोशलूाई भन,े “परम भलुे साँच्चै नै सम्पणूर् दशे हामीलाई िदन ु भएको छ। त्यस दशेका समस्त मािनसहरू हामीिसत भयभीत छन।्”

3
यदर्न नदीमा अ तु कायर्

1 भो लपल्ट िबहानै उठे यहोश ू अिन इ ाएलका समस्त मािनसहरू अिन िश ीम छाडरे िहडं।े ितनीहरूले यदर्न नदी ितर या ा गरे, अिन
नदी तन ुर् अिघ छाउनी हालरे बस।े 2 तीन िदन पिछ अगवुाहरू छाउनी भएर गए। 3 अगवुाहरूले मािनसहरूलाई आज्ञा िदए। ितनीहरूले भन,े
“ितमीहरूले पजूाहारी अिन लवेीहरूलाई परम भु ितमीहरूको परमे रको करारको सन्दकू बोकेका दे े छौ त्यसबलेा ितमीहरू ितनीहरूको
पिछ लाग्न ु पछर्। 4 तर धरैे निजक भएर नप ाउन।ु ितनीहरूसगँ दईु हजार हातको पिछ रहन।ु ितमीहरू पिहला यहाँ आएका िथएनौ। तर यिद
ितमीहरूले ितनीहरूलाई प ायौ भने कहाँ जान ु पन ितमीहरूले थाहा पाउनछेौ।”
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5 त्यसपिछ यहोशलूे मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूले स्वयलंाई पिव बनाऊ। भो ल परम भलुे अ तु कुराहरू गनर्का िन म्त ितमीहरूको
उपयोग गन ुर् हुनछे।”

6 तब, यहोशलूे पजूाहारीहरूलाई भन,े “करारको सन्दकू लऊे अिन मािनसहरूको अिघ गएर नदी पारी जाऊ।” यसकारण पजूाहारीहरूले
सन्दकू उठाए अिन बोकेर मािनसहरूको अगाडी गए।

7 तब परम भलुे यहोशलूाई भन्न ु भयो, “आज म तलँाई इ ाएलका समस्त मािनसहरूको नजरमा महान तलु्याउने काम शरुू गनछु। तब
मािनसहरूले जान्ने छन ्म मोशाको साथमा िथएँ त्यसरी नै तरेो साथमा पिन छु। 8 पजूाहारीहरूले करारको सन्दकू बोक्ने छन।् पजूाहारीहरूलाई
भन, ‘ितमीहरूले यदर्न नदीमा खु ा रा ु पछर् र पानीमा उिभन ु पछर्।’ ”

9 तब यहोशलूे इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “आऊ, अिन परम भु ितमीहरूका परमे रको वचन सनु। 10 यहाँ माण छ िक जीिवत
परमे र साँच्चै ितमीहरूका साथ हुनहुुन्छ। यहाँ माण छ िक उहाँले सचँ्चै नै ितमीहरूका श हुरूलाई परास्त ग रिदन ु हुनछे। उहाँले कनानी,
िह ी, प रज्जी, िगगार्शी, एमोरी अिन यबसूी मािनसहरूलाई परास्त गन ुर्हुने छ, उहाँले ितनीहरूलाई त्यो भिूम छोड्न वाध्य तलु्याउन ु हुनछे।
11जब ितमीहरू यदनर् नदी पार गछ सम्पणूर् ससंारका मा लकको करारको सन्दकू ितमीहरूको अिघ जानछे। 12अब, बा जना मािनसहरू छान।
इ ाएलको बा कुल समहुबाट एक मािनस छान। 13 पजूाहारीहरूले परम भकुो सन्दकू बोक्नछेन।् परम भु सम्पणूर् पथृ्वीका मा लक हुनहुुन्छ।
जब ितनीहरू पानीमा पस्छन ्यदर्न नदीको पानी बग्न रोिकन्छ। पानी बन्द भएर बाँध जस्तै बिननछे।”

14 पजूाहारीहरूले करारको सन्दकू बोके अिन मािनसहरूले आफ्नो छाउनी छाड,े मािनसहरूले यदर्न नदी तनर् ितनीहरूको पिछ लाग।े
15 (फसल कटनीको समयमा यदर्न नदी िकनार मािथ मािथ भएर बग्छ।) यसथर् नदी पणूर् रूपले भ रएको िथयो। पजूाहारीहरू, जसले सन्दकू
बोकेका िथए, नदीका िकनारमा आए र ितनीहरूले पानीमा टेके। 16अिन पानी बग्न तरुन्तै बन्द भयो। यो पानी नदीको धरैे टाढो अदाम (शरतानको
शहर) सम्म एउटा बाँध जस्तो थिु यो, यस्तो कारले िक अराबाह समु (मतृ सागर) ितर बिगरहकेो पानी परैु का टएको िथयो। मािनसहरू नदी
पार गरेर यरीहोको नजीक पगु।े 17 त्यस स्थानको भिूम सकू्खा भयो, अिन पजूाहारीहरू परम भकुो करारको सन्दकू बोकेर नदीको माझमा पगुे
र ितनीहरू रोिकए। पजूाहारीहरू त्यहाँ प खर्ए तब इ ाएलका सबै मािनसहरू सखू्खा भिूम भएर िहडंरे यदर्न नदी पारी पगु।े

4
मािनसहरूलाई स्मरण गराउने ढुङ्गाहरू

1 सबै मािनसहरूले यदर्न नदीपार ग रसके पिछ परम भलुे यहोशलूाई भन्नभुयो, 2 “ त्यके कुल समहूबाट एक-एकजना गरी बा जना
मािनसहरू छान। 3 त्यहाँ ितनीहरूलाई नदीमा जहाँ पजूाहारीहरू उिभरहकेा छन ्हरे भन।् त्यस स्थानमा बा वटा ढुङ्गा खोज भनी ितनीहरूलाई
भन। ती बा वाटा ढुङ्गाहरू ितमीहरुलबेोक। आज राती ितमीहरू जहाँ बस्छौ त्यस स्थानमा ती बा वटा ढुङ्गाहरूलाई राख।”

4 यसकारण यहोशलूे त्यके कुल समहूबाट एक एकजना मािनसलाई चनु।े तब ितनले ती बा -मािनसहरूलाई साथमा बोलाए। 5 यहोशलूे
ती मािनसहरूलाई भन,े “नदीको त्यस ठाउँमा जाऊ जहाँ परम भु ितमीहरूका परमे रको करारको सन्दकू छ। ितमीहरू त्यकेले एक-एकवटा
ढुङ्गा लनै पछर्। इ ाएलका बा कुल समहू त्यके समहूको लािग ितमीहरूले एक एकवटा ढुङ्गा लऊे। यी ढुङ्गा ितमीहरूले आफ्नो काँधमा
बोक। 6 यी ढुङ्गाहरू ितमीहरूका िन म्त यादको िचन्ह हुनछेन। भिवष्यमा, ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूले ितमीहरूलाई ‘यी ढुङ्गाहरूको अथर्
के हो? भनी सोध्नछेन’् 7 ितमीहरूले छोरा-छोरीहरूलाई भन्ने छौ िक परम भलुे यदर्न नदीको पानी बग्न बन्द ग रिदन ु भयो। जब परम भकुो
करारको पिव सन्दकू नदीपार भयो। ती ढुङ्गाहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई यो कुरा सदा याद गनर्मा सहायता गनछ।”

8 यसकारण इ ाएलका मािनसहरूले यहोशकूो आज्ञा पालन गरे। ितनीहरूले यदर्न नदीको माझबाट बा वटा ढुङ्गाहरू बोके। इ ाएलका
बा कुल समहूका त्यकेले एक-एकवटा ढुङ्गा लए। ितनीहरूले यो काम परम भलुे यहोशलूाई आज्ञा गन ुर् भए अनसुार गरे। मािनसहरूले ती
ढुङ्गाहरू आफूिसत बोके। त्यसपिछ ितनीहरूले ती ढुङ्गाहरू त्यस स्थानमा राखे जहाँ ितनीहरूले आफ्ना छाउनी खडा गरेका िथए। 9 यहोशलूे
बा वटा ढुङ्गाहरू यदर्न नदीका माझमा राख।े उसले ती ढुङ्गाहरू त्यस स्थानमा राखे जहाँ परम भकुो पिव सन्दकू बोक्दा पजूाहारीहरू
उिभएका िथए। त्यस स्थानमा ती ढुङ्गाहरू आजसम्म पिन छन।्

10 परम भलुे यहोशलूाई आज्ञा िदन ु भएको िथयो िक मािनसहरूलाई भन िक ितनीहरूले के गन ुर् पछर्। ती यी कुराहरू िथए जो मोशा र यहोशलूे
गनपछर् भनकेा िथए। जबसम्म पिव सन्दकू बोकेर पजूाहारीहरू नदीको माझमा उिभरहे तबसम्म ती कुराहरू परूा भएनन।् मािनसहरू ह ा रएर
नदीपा र गए। 11 मािनसहरूले नदी तन काम सके त्यसपिछ, पजूाहारीहरूले परम भकुो सन्दकू मािनसहरूको समक्ष बोकेर ल्याए।

12 रूबने, गाद अिन मनश्शकेा आधा कुल समहूका लडाकु मािनसहरूले मोशाका आदशेहरू अनशुरण गरे र नदी पार गरी अरू मािनसहरूको
अगािड गए। 13 झण्डै चा लस हजार सिैनकहरू य ु का िन म्त तयार भए, ितनीहरू यरीहोको मदैानितर गएर परम भकुो अगािड नदी पार गरे।

14 त्यस िदन परम भलुे इ ाएलका सबै मािनसहरूको नजरमा यहोशलूाई एक महान मािनस बनाउन ु भयो। त्यस समय दे ख मािनसहरूले
यहोशलूाई सम्मान गनर् थाल।े ितनीहरूले यहोशलूाई ितनको जीवनकाल भ र त्यही कारले सम्मान गरे जसरी ितनीहरूले मोशालाई सम्मान गथ।

15 सन्दकू बोकेर पजूाहारीहरू नदीमा उिभरहकेा बलेा परम भलुे यहोशलूाई भन्न ु भयो, 16 “पजूाहारीहरूलाई यदर्न नदीबाट बािहर िनस्कन ु
भनी आदशे द।े”
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17 यसकारण यहोशलूे पजूाहारीहरूलाई आदशे िदए। ितनले भन,े “यदर्न नदीको बािहर आऊ।”
18 पजूाहारीहरूले यहोशकूो आज्ञा पालन गरे। ितनीहरूले आफूिसत सन्दकू बोके अिन नदी बािहर आए। जब पजूाहारीहरूले नदीको पल्लो

छेउको भिूमलाई छोए, नदीको पानी फे र बग्न शरुूभयो। पानीले यसको िकनारहरू त्यस्तै ग र ढाक्यो जसरी मािनसहरू नदी पार गन ुर् अिघ
ढाकेको िथयो।

19 मािनसहरूले पिहलो महीनाको दशौं िदनमा यदर्न नदीपार गरे। मािनसहरूले यरीहोको पवूर् िगलगालमा छाउनी बसाए। 20 मािनसहरूले
ितनीहरूिसत ती बा वटा ढुङ्गाहरू बोके जो यदर्न नदीबाट ल्याएका िथए। अिन यहोशलूे ती ढुङ्गाहरूलाई िगलगालमा स्थापना गरे। 21 तब
यहोशलूे मािनसहरूलाई भन,े “भिवष्यमा ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूले आफ्ना माता-िपतालाई सोध्नछेन,् ‘यी ढुङ्गाहरूको अथर् के हो?’
22 ितमीहरूले छोरा छोरीहरूलाई भन्नछेौ, ‘ती ढुङ्गाहरूले इ ाएलका मािनसहरूले सखू्खा भिूम भएर कसरी यदर्न नदी पार गरे सो सम्झना
िदलाउन हामीलाई सहायता गनछ। 23 परम भु ितमीहरूका परमे रले यदर्न नदीको पानीलाई बग्न बन्द ग रिदन ु भयो यसकारण ितमीहरूले
सखू्खा भिूम भएर यदर्न पार गनर् सक्यौ-ठीक त्यही बलेामा जस्तै जब परम भलुे लाल समु को पानीलाई रोिक िदन ु भयो अिन हामीले यसलाई
सखू्खा भिूम भएर पार गनर् सक्यौ।’ 24 परम भलुे यस भिूममा भएका मािनसहरूलाई उहाँ अित श शाली हुनहुुन्छ र ितमीहरूले परम भु
ितमीहरूका परमे रलाई त्यके िदन स्मारण गरून ्भनी यसो गन ुर् भयो।”

5
1 यसरी इ ाएलका मािनहरूले यदर्न नदी पार नगरूञ्जले यदर्न नदीलाई सखू्खा पा रिदन ु भयो। यदर्न नदीको प म तफर् ब े एमोरी अिन

भमूध्य सागरको छेउमा ब े कनानीहरूका राजाहरूले यस िवषयमा सनुे अिन अत्यन्त भयभीत भए। त्यसपिछ ितनीहरू इ ाएलका मािनसहरूको
िवरू खडा हुन र य ु गनर्को लायक साहसी रहन सकेनन।्

इ ाएलीहरूको खतना
2 त्यसबलेा, परम भलुे यहोशलूाई भन्नभुयो, “दर्िशन ढुङ्गाबाट कदर्हरूबना अिन इ ाएलका मािनसहरूको खतना गर।”
3 यसकारण यहोशलूे दर्िशन ढुङ्गाबाट कदर्हरू बनाए। त्यस पिछ ितनले िगिबयथ हाअरालोथमा इ ाएल मािनसहरूको खतना ग रिदए।
4-7 यसकैारण यहोशलूे मािनसहरूको खतना गरे। इ ाएलका मािनसहरूले िम दशे छाडे पिछ सबै मािनसहरू जो सनेामा रहन योग्यका िथए,

खतना ग रिदए। य िप मरूभिूममा हुदँा धरैे जना लडाकू यो ाहरूले परम भकुो आज्ञा पालन गरेनन।् यसकारण परम भलुे यो ितज्ञा गन ुर् भएको
िथयो, “ती मािनसहरूले त्यो दशे जहाँ शस्त खा वस्तहुरू उ न्छ सो दे पाउने छैनन।्” परम भलुे हामीलाई भिूम िदन्छु भनी हा ा िपता-
पखुार्हरूसगँ ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो, तर, ती मािनसहरूका कारण परमे रले मािनसहरूलाई मरूभिूममा चालीस वषर्सम्म यता उता घमु्न बाध्य
गराउन ु भयो जबसम्म ती सबै लडाकू मािनसहरू मरेनन ्अिन ितनीहरूका छोराहरूले ितनीहरूका स्थान लए। तर, िम दशेबाट या ा गरेको बलेा
मरूभिूममा जन्मकेा कुनै केटाहरूको खतना भएको िथएन। यसकारण यहोशलूे ितनीहरूको खतना ग रिदए।

8 यहोशलूे सबै मािनसहरूको खतना ग रिदने काम पणूर् गरे। मािनसहरूले त्यस स्थानमा छाउनी बनाएर बसे जब सम्म सबै मािनसहरू िनको
भएनन।्

कनानमा पिहलो िनस्तार चाड
9 त्यसबलेा, परम भलुे यहोशलूाई भननभुयो, “िम मा ितमीहरू दास िथयौ। अिन जसले ितमीहरूलाई ल ज्जत तलु्यायो। तर आज मलैे त्यो

लाज हटाइ िदएको छु।” यसकारण यहोशलूे त्यस स्थानको नाउँ िगलगाल राख।े अिन त्यस स्थानलाई आज पिन िगलगाल नै भिनन्छ।
10 जब ितनीहरू यरीहोको मदैान िगलगालमा छाउनी हालरे बसकेा िथए इ ाएलका मािनसहरूले िनस्तार चाड मनाए। यो त्यस महीनाको

चौधौं िदनको साँझमा िथयो। 11 िनस्तार चाडको पिछल्लो िदन मािनसहरूले भोजन खाए जनु त्यस भिूममा उि एको िथयो ितनीहरूले अखिमरे
रोटी र भटेुको अन्न खाए। 12 भो लपल्ट िबहान स्वगर्बाट िवशषे भोजन आउन बन्द भयो। मािनसहरूले कनान दशेमा उि एका खा पदाथर्
खाएको पिछल्लो िदन यस्तो भयो। त्यसबलेा दे ख यता इ ाएलका मािनसहरूले स्वगर्बाट िवशषे भोजन पाएनन।्

translate The Commander of the Lord's Army
13जब यहोश ूयरीहोको निजक िथए उनले मािथितर हरेे अिन आफ्नो अिघ एकजना मािनसलाई उिभरहकेो दखे।े त्यो मािनसको हातमा एउटा

तरवार िथयो। यहोश ू त्यस मािनसकहाँ गए र सोध,े “तपाईं हा ा मािनसहरूको िम हुनहुुन्छ, अथवा श ?ु”
14 त्यस मािनसले उ र िदए, “म श ु होइन। म परम भकुो सिैनकहरूका क ान हु।ँ म भखर्रै ितमी कहाँ आएको छु।”
तब यहोशलूे भइँूितर आफ्ना िशर झकुाए। ितनले सम्मान जनाउन यसो गरे। ितनले सोध,े “म तपाइको सवेक हु।ँ के मरेो मा लकबाट मलाई

केही सन्दशे छ?”
15 परम भकुा सनेाका क ानले उ र िदए, “ित ो जु ा खोल। जहाँ ितमी उिभरहकेो छौ त्यो स्थान अिहले पिव छ।” यसथर् यहोशलूे

उसको आज्ञा पालन गरे।
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6
1 यरीहो शहर बन्द िथयो। शहरका मािनसहरू भयभीत िथए िकनभने इ ाएलका मािनसहरू निजकमा िथए। कोही पिन शहर िभ पसनेन ्

अिन कोही पिन शहर बािहर आएनन।्
2 तब परम भलुे यहोशलूाई भन्नभुयो, “हरे, म यरीहो शहरलाई परास्त गनछु अिन यसको राजा र सबै लडाकूहरू म ितमीलाई िदनछुे।

3 त्यकेिदन एकपल्ट आफ्ना सनेा सिहत शहर व रप र िहड। छः िदन सम्म यसो गर। 4 पजूाहारीहरूलाई पिव सन्दकू बोक्न ु भन। सातजना
पजूाहारीहरूलाई भडेाको सींगबाट बनाएको तरुही बोक्न ु भन अिन पिव सन्दकूको अिघ अिघ िहडं्न ु भन। सातैं िदनमा, शहर व रप र सात
पल्ट घमु। सातैं िदनमा ितनीहरू िहडं्दा पजूाहारीहरूलाई, तरुही बजाउन ु भन। 5 पजूाहारीहरूले तरुहीको ठुलो ध्विन िनकाल्ने छन।् ितनीहरूले
तरुहीहरू फुक्नछेन ्तब मािनसहरू कराउन ु पछर्। जब ितमीहरूले यसो गछ शहरका पखार्लहरू भ त्कनछेन ्अिन ित ा मािनसहरू शहरिभ जान
समथर् हुनछेन।्”

यरीहो शहर कब्जा गरे
6 यसकारण ननूका छोरा यहोशलूे पजूाहारीहरूलाई साथमा बोलाए। यहोशलूे ितनीहरूलाई भन,े “परम भकुो पिव सन्दकू बोक। अिन

सातजना पजूाहारीहरूलाई तरुही बोकेर सन्दकूको अिग अिग िहडंन ु भन।”
7 त्यसपिछ यहोशलूे मािनसहरूलाई आदशे िदए, “अब जाऊ, शहर व रप र घमु। सिैनकहरू हात-हितयार सिहत परम भकुो पिव सन्दकू

अिग अिग िहडं्ने छन।्”
8जब यहोशलूे मािनसहरूलाई आज्ञा गरे सातजना पजूाहारीहरू परम भकुो अिघ िहडं्न थाल।े ितनीहरूले सातवटा तरुहीहरू बोके अिन बजाउदँै

िहडं।े पजूाहारीहरूले ितनीहरूलाई परम भकुो पिव सन्दकुिसतै प ाए। 9 सिैनकहरू हात हितयार सिहत ती पजूाहारीहरूका अिघ-अिघ िहडंे
जो तरुही बजाउदँै िथए। अिन पछािडका रक्षकहरू पिव सन्दकूको पिछ पिछ िहडं।े यसरी ितनीहरू पदैल िहडंदै अिन तरुही बजाउदँै शहर
व रप र िहडं।े 10 यहोशलूे मािनसहरूलाई नकराउन ु भनी आदशे िदएका िथए। उनले भन,े “नकराऊ। जबसम्म म ितमीहरूलाई भ न्दन त्यस
िदनसम्म एउटा शब्द निनकाल अिन तब कराऊ।”

11 यसरी यहोशलूे पजूाहारीहरूलाई परम भकुो पिव सन्दकू बोकेर एकपल्ट शहर व रप र घमु्न लगाए। तब ितनीहरू छाउनीमा फिकर् ए
अिन त्यो रात िबताए।

12 भो ल पल्ट िबहानै यहोश ू उठे। पजूाहारीहरूले परम भकुो पिव सन्दकू फे र बोके। 13 अिन सातजना पजूाहारीहरूले सातवटा तरुहीहरू
बोके। ितनीहरू िहडंदै अिन ितनीहरूका तरुही बजाउदँै परम भकुो पिव सन्दकू अिघ अिघ िहडं।े हात-हितयार सिहतका सिैनकहरू ितनीहरूको
अिघ िहडंे अिन पछािडको रक्षकहरू परम भकुो पिव सन्दकू पिछ-पिछ िहडं।े ितनीहरू िहडं्दै अिन तरुही बजाउदँै शहर व रप र गए। 14 यसरी
दो ो िदन ितनीहरू शहर व रप र सबै एकपल्ट घमु।े अिन ितनीहरू छाउनी ितर फिकर् ए। ितनीहरूले छ िदनसम्म दिैनक यसो गरे।

15 सातौं िदनमा ितनीहरू िझसिमसमेा नै उठे। अिन ितनीहरू शहर व रप र सात पल्ट घमु।े ितनीहरू त्यही त रकाले िहडंे जसरी अिघल्ला
िदनहरूमा िहडंकेा िथए, तर त्यसिदन ितनीहरू सात पल्ट शहर व रप र घमु।े 16 जब सातौ पल्ट ितनीहरू शहर व रप र घमु,े पजूाहारीहरूले
आफ्ना तरुहीहरू बजाए। त्यसबलेा, यहोशलूे आदशे िदए, “अब कराऊ। परम भलुे यो शहर ितमीहरूलाई दान गन ुर् हुदँछै। 17 यो शहर अिन
यसमा भएका हरेक थोक परम भकुा हुन।् केवल राहाब वशे्या अिन ितनका घरमा भएका सबै मािनसहरू मा जीिवत रहने छन।् यी मािनसहरूलाई
मान ुर् हुदँनै िकनभने राहाबले ती दईु ग ु चरहरूलाई सहयोग गरेकी िथइन।् 18 यो पिन याद राख िक हामीले अन्य सबै कुराहरू न गन ुर् पछर्। ती
कुराहरू न लन।ु यिद ितनीहरूले ती कुराहरू लयौ अिन हा ा छाउनीमा ल्यायौ भने तब ितमीहरू स्वयमं न हुनछेौ। अिन ितमीहरूले इ ाएलका
सबै मािनसहरू ित पिन क ल्याउने छौ। 19 सनु, चाँदी, काँस र फलामले बनाएका वस्तहुरू परम भकुा हुन।् ती वस्तहुरू परम भकुो भण्डारमा
ल्याउन ु पछर्।”

20 पजूाहारीहरूले तरुही बजाए। मािनसहरूले तरुही बजकेा सनुे अिन कराउन थाल।े ती पखार्लहरू भ त्कए अिन मािनसहरू सीधै शहर िभ
कुद।े यसरी इ ाएलका मािनसहरूले त्यस शहरलाई परास्त गरे। 21 मािनसहरूले शहरमा भएका हरेक वस्त ु न गरे। जो त्यहाँ जीिवत िथए।
ितनीहरूले जवान, ब ृ , मािनसहरू, जवान ी र ब ृ ीहरू गाईवस्त,ु भेंडा अिन गधाहरू सबलैाई मारे।

22 यहोशलूे ती दईु ग ु चरिसत कुरा गरे। यहोशलूे भन,े “वशे्याको घरमा जाऊ। ितनलाई र ितनीिसत भएका सबलैाई बािहर ल्याऊ। यसो
ग रहाल िकनिक ितमीहरूले ितनलाई ितज्ञा गरेकाछौ।”

23 यसकारण ती दइु मािनसहरू घर िभ गए अिन राहाबलाई बािहर ल्याए। ितनीहरूले ितनका िपता-माता, दाज्य-ूभाइ, अिन ितनीिसत भएका
अन्य सबै मािनसहरूलाई पिन बािहर ल्याए। ितनीहरूले सबै मािनसहरूलाई इ ाएलका छाउनी बािहर एक सरुिक्षत स्थानमा राख।े

24 त्यसपिछ इ ाएलका मािनसहरूले परूा शहर आगोले जलाइ िदए। ितनीहरूले शहरका सनु, चाँदी, काँसा अिन फलाम ारा बनाएको
वस्तहुरू बाहके अन्य सबै वस्तलुाई जलाइ िदए। ितनीहरूले ती वस्तहुरू परम भकुो भण्डारमा राख।े 25 यहोशलूे राहाब वशे्या, ितनका प रवार
अिन ितनीिसत भएका अन्य सबै मािनसहरूलाई बचाए। यहोशलूे ितनीहरूलाई जीिवत रहन िदए िकनभने राहाबले ती जाससूी गनर् पठाएका
दतूहरूलाई सहयोग गरेिक िथइन,् जसलाई यहोशलूे यरीहोमा पठाएका िथए। राहाब इ ाएलका मािनसहरू बीच आजसम्म ब स्छन।्

26 त्यस समयमा, यहोशलूे यो महत्वपणूर् शपथ लए। ितनले भनःे
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“जो कोही मािनस जसले यरीहोको
फे र िनमार्ण गछर् त्यो परम भु ारा खतरामा पनछ।

जो कसलैे यो शहरमा जग बसाल्छ त्यसले
आफ्नो सबै भन्दा जठेा छोरा गमुाउने छ।

जसले त्यस्ता मािनस ारा खडा गछर् त्यसले
आफ्नो कान्छा छोरा गमुाउने छ।”

27 यसरी परम भु यहोशकूा साथ हुनहुुन्थ्यो। र यहोश ू सम्पणूर् दशेभ र िस भए।

7
आकानको पाप

1 तर इ ाएलका मािनसहरूले परमे रको आज्ञा पालन गरेनन।् यहूदाका कुलको जरेहको छोरो जब्दी, त्यसको छोरो कम , कम को छोरो
आकान िथए। आकानले ती केही वस्तहुरू राखे जसलाई न ग रन ु पन िथयो। यसथर् परम भु इ ाएलका मािनसहरू ित अत्यन्त ोिधत
हुनभुयो।

2यरीहोलाई परास्त गरे पिछ यहोशलूे केही मािनसहरूलाई ऐ शहरमा पठाए। ऐ शहर बतेलेको पवूर्तफर् बते-आवनको निजकमा िथयो। यहोशलूे
ितनीहरूलाई भन,े “ऐ शहरमा जाऊ अिन त्यो क्षे मा भएका कमजोरीहरूको प ालगाऊ।” यसकारण ती मािनसहरू त्यस स्थानमा जाससू गनर्
गए।

3 पिछ, ती मािनसहरू यहोश ू कहाँ फक र आए। ितनीहरूले भन,े “ऐ शहर एक कमजोर क्षे हो। त्यो स्थानलाई परास्त गनर् हामीलाई हा ा
सबै मािनसहरूको खाँचो पन छैन। त्यहाँ लड्नका िन म्त 2,000 अथवा 3,000 मािनसहरू पठाए हुन्छ। सम्पणूर् सनेा योग गन ुर् त्यहाँ खाँचो
छैन। त्यहाँ हामीिसत लड्नका िन म्त थोरै मािनसहरू मा छन।्”

4-5 यसथर् ायः 3,000 मािनसहरू ऐ शहरमा गए। तर ऐ शहरका मािनसहरूले इ ाएलका छ ीस जना मािनसहरू मारे। अिन इ ाएलका
मािनसहरू भाग।े मािनसहरूले शहर- ारदे ख ढुङ्गाका खानी सम्म ितनीहरूलाई खदे।े ऐ शहरका मािनसहरूले ितनीहरूलाई नरा ो कारले
परास्त गरे।

जब इ ाएलका मािनसहरूले यो दखे,े ितनीहरू अत्यन्त भयभीत भए,अिन आफ्ना साहस गमुाए। 6जब यहोशलूे यस िवषयमा सनु,े ितनले दःुख
गट गनर् आफ्ना व हरू च्यात।े ितनले पिव सन्दकूको सामनु्ने भइँूितर िशर झकुाए। यहोश ू त्यहाँ साँझसम्म बिसरह।े इ ाएलका अगवुाहरूले

पिन त्यसै गरे। ितनीहरूले पिन आफ्नो दःुख गट गनर् आफ्ना िशरमा धलुो हाल।े
7 यहोशलूे भन,े “परम भु मरेो मा लक! तपाईंले हामीलाई यदर्न नदी पारी ल्याउन ु भयो। तपाईंले िकन हामीलाई यित टाढा ल्याउन ु भयो अिन

एमोरी मािनसहरू ारा हामीलाई न पानर् छोड्न ु हुन्छ? हामी इच्छा गछ िक त्यही हामी यदर्न वा रनै रहकेो भए सन्त ु हुने िथयौ। 8 परम भु म
मरेो ाण ारा शपथ गछुर्। अब मलैे भन्न सक्ने केही छैन। इ ाएलले श हुरूको समक्ष समपर्ण गरेको छ। 9 कनानी मािनसहरू अिन यो दशेका
अन्य सबै मािनसहरूले जे भयो त्यस बारे सनु्ने छन।् तब ितनीहरूले हामीलाई आ मण गनछन ् र हामी सबलैाई मानछन।् तब तपाईंको महान
नाउकँो रक्षा गनर्का िन म्त तपाईं के गन ुर् हुनछे?”

10 परम भलुे यहोशलूाई भन्नभुयो, “उठ त ँ घोप्टो परेर भइँू ितर िकन झिुक बस्छस!् 11 इ ाएलका मािनसहरूले मरेो िवरू पाप गरेका
छन।् ितनीहरूले करार भङ्ग गरे जो मलैे ितनीहरूलाई पालन गन ुर् भनी आज्ञा गरेको िथएँ। ितनीहरूले ती केही वस्तहुरू लगे जसलाई मलैे न
गन ुर् भनी आज्ञा िदएको िथएँ। ितनीहरूले मबाट चोरी गरेका छन,् ितनीहरूले झटूो काम गरेका छन।् ितनीहरूले ती वस्तहुरू आफ्नै िन म्त लग।े
12 यसकारण इ ाएलका सनेाहरू य ु भिूम दे ख भाग।े ितनीहरूले त्यसो गरे िकनभने ितनीहरूले नरा ो काम गरेका िथए। ितनीहरूलाई न
ग रिदन ु पछर्। जबसम्म मलैे आज्ञा िदएका ती चीजहरू ितमीहरूले ध्वशं पादनौ म ितमीहरूको सहायताको लािग साथमा रहिँदन।

13 “अब मािनसहरूलाई श ु तलु्याउनका िन म्त जा। मािनसहरूलाई भन,् ‘स्वयमंलाई श ु तलु्याऊ। भो लको िन म्त तयैार हौ।’ परम भु
इ ाएलका परमे रले भन्नहुुन्छ, ‘केही मािनसहरूले ती वस्तहुरू रा खछोडकेा छन ्जसलाई उहाँले न गन ुर् भनी आदशे गन ुर् भएको िथयो।’ त ँ
त्यस बलेासम्म तरेो श हुरूलाई परास्त गनर् समथर् हुने छैनस ्जबसम्म तैंले ती वस्तहुरूलाई फ्याँक्दनैस।्

14 “ ‘भो ल िबहान ितमीहरू सबै परम भकुो समक्ष उिभन ु पछर्। सबै कुल समहूहरू परम भकुो सामनु्ने खडा हुनपुछर्। परम भलुे कुनै एक
कुल समहूलाई चनु्नहुुनछे। तब त्यो कुल समहू मा परम भकुो समक्ष उिभने छन।् तब परम भलुे त्यस कुल समहूबाट एक सन्तानलाई छान्न ु
हुनछे। तब त्यो सन्तानमा परम भकुो समक्ष उिभन ु पछर्। त्यसपिछ परम भलुे त्यो सन्तानका त्यके प रवारलाई हने ुर् हुनछेन।् र परम भलुे एक
मािनसलाई छान्न ु हुनछेन।् 15 त्यो मािनसले जो हामीले न गन ुर् पन िथयो, ती वस्तहुरू राखकेोछ, उसलाई आगोले न ग रनछे। अिन त्यस
मािनसिसत भएका हरेक वस्तहुरू त्यो सगँै न ग रनछे। त्यो मािनसले परम भिुसत भएको करार भङ्ग गय । त्यसले इ ाएलका मािनसहरूका
िन म्त अत्यन्त नरा ो काम गरेको छ।’ ”

16 भो ल पल्ट िबहानै यहोशलूे इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई परम भकुो समक्ष लग।े सबै कुल समहू परम भकुो सामनु्ने उिभए। परम भलुे
यहूदाका कुल समहूलाई चनु्न ु भयो। 17 यसथर् यहूदाका सबै कुल समहूहरू परम भ-ुसमक्ष उिभए। परम भलुे जरेह कुल समहूलाई छान्न ु भयो।
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त्यसपिछ जरेहको सबै कुल समहूहरू परम भकुा सामनु्ने उिभए। िज ीका प रवार चिुनए। 18 तब यहोशलूे त्यो प रवारका सबै मािनसहरूलाई
परम भकुो समक्ष आउनु भन्न ु भन।े परम भलुे कम का छोरा आकानलाई छान्न ु भयो। (कम िज ीका छोरा िथए। अिन िज ी जरेहका छोरा
िथए।)

19 तब यहोशलूे आकानलाई भन,े “छोरो, तैंलपेरम भु इ ाएलका परमे रलाई सम्मान गर अ्िन उहाँको अिघ तरेो पाप स्वीकार गर।् मलाई
भन तैंलकेे ग रस ्अिन मबाट कुनै कुरा पिन लकुाउने चे ा नगर।्”

20आकानले उ र िदयो, “यो सत्य हो! मलैे परम भु इ ाएलका परमे रको िवरू पाप गरे। मलैे जे गरे त्यो यो होः 21 हामीले यरीहो शहर
अिन त्यहाँ भएका सबै वस्तहुरू कब्जा गय ं। मलैे बाबलेका एउटा सनु्दर कोट, दइु सय शकेेल ओजनको चाँदी अिन लगभग पचास शकेेल
ओजनको सनु दखेें। ती वस्तहुरू मलैे आफ्नै िन म्त रा चाहें। यसकारण मलैे ती वस्तहुरू लएँ। तपाईंले ती वस्तहुरू मरेो पाल मिुन भइँूमा
गािढएको पाउन ु हुनछे। चाँदी कोट मिुन छ।”

22 यसथर् यहोशलूे केही मािनसहरूलाई त्यस पालमा पठाए। ितनीहरू पालितर दगरेु अिन ती वस्तहुरूलाई त्यही पालमा लकुाइएको पाएँ।
चाँदी कोट मिुन िथयो। 23 मािनसहरूले ती वस्तहुरू पाल बािहर ल्याए र यहोश ू अिन इ ाएलका समस्त मािनसहरू कहाँ लग।े ितनीहरूले ती
परम भकुो समक्ष भइँूमा रा खिदए।

24 त्यसपिछ यहोश ू र सबै मािनसहरूले आकान जरेहका छोरालाई ितनीहरूका चाँदी, कोट, सनु, त्यसका छोरा-छोरीहरू, त्यसका गाई-वस्त,ु
अिन गधाहरू, भेंडाहरू, पाल अिन त्यसका जम्मै वस्त ु आकोर बेंसीमा लग।े 25 तब यहोशलूे भन,े “तैंलहेामीमािथ धरैे क िदइस,् तर अब
परम भलुे तमँािथ क ल्याउन ु हुनछे।” त्यसपिछ सबै मािनसहरूले आकान अिन त्यसका प रवारमािथ ितनीहरू नमरूञ्जले उनीहरूले ढुङ्गा
वषार्ए तब मािनसहरूले ितनीहरूलाई जलाइ िदए। 26 आकानलाई जलाइसके पिछ ितनीहरूले धरैे ढुङ्गाहरू त्यसको शरीर मािथ रा खिदए। ती
ढुङ्गाहरू आज सम्म पिन त्यहाँ छन।् परमे रले आकानमािथ यसरी क ल्याइिदन ु भयो। त्यसै कारणले गदार् त्यस स्थानलाई आकोरको बेंसी
भिनन्छ। त्यसपिछ मािनसहरूिसत परम भु ोिधत हुन ु भएन।

8
ऐ शहर न भयो

1 तब परम भलुे यहोशलूाई भन्नभुयो, “नडरा, िनराश नहो। तरेो सबै यो ाहरूलाई ऐ शहरमा लजैा। ऐ का राजालाई परास्त गनर्मा म तलँाई
सहयोग गनछु। म तलँाई त्यसका मािनसहरू, त्यसको शहर अिन त्यस दशे िददंछुै। 2 यो समयमा मा ितमीहरू सबै सम्पि र पशहुरू लन सक्छौ
र ितमीहरू आफ्नै लािग रा सक्छौ। अब, तरेा केही सिैनकहरूलाई शहर पछािड लकु्न ु भन।्”

3 यसथर् यहोश ू अिन सबै सनेाहरूले ऐलाई आ मण गनर् तयार भए। यहोशलूे अित योग्य 3,000 यो ाहरू छाने अिन ितनीहरूलाई राती नै
पठाई िदए। 4 यहोशलूे ितनीहरूलाई यो आज्ञा िदए, “ध्यान िदएर सनुः ितमीहरूले शहरको पछािड लकेुर प खर्रहने छौ शहरदे ख धरैे टाढा नब ु
तािक ितमीहरू आ मण गनर् तयारी रहनसक। 5 अघािड शहर ितर जान मािनसहरूलाई म अगवुाई गनछु। शहरका मािनसहरू हा ो िवरू लड्न
बािहर आउने छन।् त्यसरी नै हामी पिछ फकर् ने छौं अिन ितनीहरू दे ख भाग्ने छौं जसरी हामी पिहला भागकेा िथयौ। 6 मािनसहरूले हामीलाई
शहरदे ख टाढा खे े छन।् ितनीहरूले सोच्नछेन ् िक हामी पिहले भागे झैं भाग्दछैौं। यसकारण हामी भाग्ने छौ। 7 तब ितमीहरू लकेुको ठाउँबाट
बािहर आउन ु पछर् अिन शहरलाई अिधकारमा लन ु पछर्। यस कारले परम भु ितमीहरूका परमे रले शहरलाई कब्जा गनर् ितमीहरूलाई सहयोग
गन ुर्हुनछे।

8 “ितमीहरूले शहर कब्जा गरेपिछ, यसलाई जलाउन ु पछर्। ितमीहरूले परम भकुो िनयमहरू ठीकिसत पालन गन ुर् पछर्; म जस्तो आशा गछुर्
ितमीहरूले ठीक त्यसै गन छौ।”

9 तब यहोशलूे ती मािनसहरूलाई ितनीहरूको लकु्ने ठाउँमा पठाए अिन ितक्षा गनर् लाग।े ितनीहरू बतेले र ऐ शहर माझको एउटा ठाउँमा
गए। यो स्थान ऐ शहरको प ममा िथयो। अिन यहोश ू रात भरी अरूहरूसगँ बस।े

10 भो लपल्ट िबहानै यहोशलूे मािनसहरूलाई एक साथ भलेा गरे। तब यहोश ू अिन इ ाएलीहरूका अगवुाहरूले मािनसहरूलाई ऐ शहरतफर्
लएर गए। 11 सबै सिैनकहरू जो यहोशिूसत िथए ऐ शहरतफर् िहडं।े ितनीहरू शहर ारको सामनु्ने रोिकए। सनेाहरूले आफ्नो छाउनी शहरको

उ र तफर् बनाए। ऐ शहर र सनेाहरू बीच एक बेंसी िथयो।
12 त्यसपिछ यहोशलूे लगभग 5,000 मािनसहरू छान।े यहोशलूे ती मािनसहरूलाई शहर दे ख प म ितरका बतेले अिन ऐ शहर बीचको

क्षे मा लकु्न पठाए। 13 यसरी यहोशलूे आफ्ना मािनसहरूलाई य ु गनर्का िन म्त तयार पारेका िथए। मखु्य छाउनी शहरको उ र तफर् िथयो।
अन्य मािनसहरू प म तफर् लकेुका िथए। त्यस रात यहोश ू बेंसी ितर गए।

14 तब ऐ शहरका राजाले इ ाएली सिैनकहरूलाई दखे।े अिन राजा उनका सबै मािनसहरू इ ाएलीहरूिसत य ु गनर् गए। ितनीहरू पवूर्प
यदर्नितर फकको य ु भिूममा गए। ती इ ाएली सिैनकहरू शहरको पछािड लकेुर प खर्रहकेा छन ्भन्ने उसलाई थाहा भएन।

15 यहोश ू अिन इ ाएलका सबै मािनसहरूले ऐका सनेा ारा आफूहरूलाई पिछ धकेल्न िदए। यहोश ू अिन ितनका मािनसहरू पवूर्मा मरूभिूम
तफर् दौडन थाल।े 16शहरका मािनसहरू कराउन थाले अिन यहोश ू र ितनका मािनसहरूलाई खे थाल।े सबै मािनसहरूले शहर छोड।े 17 ऐ अिन
बतेलेका समस्त मािनसहरूले इ ाएलका सनेालाई खदे।े शहर खलु्ला छािडयो कोही पिन शहरको रक्षा गनर् बसनेन।्
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18 तब परम भलुे यहोशलूाई भन्नभुयो, “आफ्नो भालालाई ऐ शहर तफर् फकार्एर बस। म तलँाई त्यो शहर िदनछुे।” यसकारण यहोशलूे
आफ्नो भाला ऐ शहर तफर् फकर् ए। 19 इ ाएलका मािनसहरू जो लिुकरहकेा िथए ितनीहरूले यो दखे।े ितनीहरू झ ै आफ्ना लिुकरहकेा स्थानबाट
बािहर आए अिन ह ा रएर शहरतफर् कुद।े ितनीहरूले शहर िभ वशे गरे अिन त्यसलाई अिधकारमा लए। त्यसपिछ सिैनकहरूले शहरमा
आगो लाउन थाल।े

20 ऐका मािनसहरूले फकर हरेे अिन ितनीहरूका शहर जल्दै गरेका दखे।े ितनीहरूले आकाशमा ध ूवँा उठेका दखे।े यसथर् ितनीहरूले आफ्ना
श र साहस हराए। अिन इ ाएलका मािनसहरूलाई खदेन छाड।े इ ाएलका मािनसहरू भाग्न छाड।े ितनीहरू फक अिन ऐका मािनसहरूिसत
लड्न गए। ऐ का मािनसहरूका िन म्त भागरे जानको कुनै सरुिक्षत स्थान िथएन। 21 यहोश ू अिन ितनका मािनसहरूले दखेिेक आफ्ना सनेाले
शहरलाई कब्जा गरेका िथए। यो त्यसबलेा भयो जब ितनीहरू भाग्न छाडरे, फिकर् ए अिन ऐका मािनसहरूसगँ लडनलाई दगरेु। 22 त्यसपिछ ती
लकेुका मािनसहरू य ु मा सहयोग गनर् शहर बािहर आए। इ ाएलका सनेाहरू ऐ शहरका मािनसहरूका दवुै ितर िथए-ऐ शहरका ती मािनसहरू
फन्दामा परे। ितनीहरूले तब सम्म य ु ग ररहे जबसम्म ऐका एकजना मािनस पिन जीउदँो रहनेन ् ितनीहरूका कोही पिन बाँचनेन।् 23 तर ऐका
राजालाई जीिवत छािडयो। यहोशकूा मािनसहरूले ितनलाई यहोश ूकहाँ ल्याए।

य ु को िववरण
24 य ु को समयमा, इ ाएलका सनेाहरूले ऐका मािनसहरूलाई मदैान अिन मरूभिूम ितर खदे।े यसरी इ ाएलका सनेाहरूले ऐ शहरका

मािनसहरूलाई मदैान ितर अिन मरूभिूम ितर मान काम पणूर् गरे। त्यसपिछ इ ाएलका मािनसहरू ऐ ितर फकर गए अिन शहरमा अझ जीिवतरहकेा
सबै मािनसहरूलाई मा रिदए। 25 ऐ शहरका समस्त मािनसहरू त्यस िदन मरे। त्यहाँ 12,000 परुूष र ीहरू िथए। 26 यहोशलूे शहरलाई ध्वशं
गनर्का िन म्त आफ्ना मािनसहरूलाई सकेंतको रूपमा आफ्नो भाला ऐ शहरतफर् फकार्ई राखकेा िथए। यहोशलूे उनको भाला जबसम्म समाित रहे
तबसम्म ऐ शहरका मािनसहरू सबै न भएनन।् 27 इ ाएलका मािनसहरूले शहरका पश-ु ाणीहरू अिन अन्य चीज बीजहरू आफ्नै िन म्त राख।े
परम भलुे यहोशलूाई भन्नभुएको िथयो िक मािनसहरूले यसो गनर् सक्छन।्

28 त्यसपिछ यहोशलूे ऐ शहरलाई जलाइ िदए। त्यो शहर र ो ढुङ्गाहरूको राश बन्यो। त्यो आजसम्म त्यही रूपमा छ। 29 यहोशलूे ऐका
राजालाई एक रूखमा झणु् ाए। ितनले उसलाई साँझसम्म त्यितकै झणु् ाइ राख।े सयूार्स्तको समयमा यहोशलूे आफ्ना मािनसहरूलाई ऐका
राजाको मतृ-शरीरलाई रूखबाट झान ुर् भन।े ितनीहरूले त्यसको मतृ-शरीरलाई शहर- ारमा खसाइ िदए। त्यसपिछ ितनीहरूले मतृ- शरीरलाई
ढुङ्गाले ढािक िदए। त्यो ढुङ्गाको थु ो आज सम्म त्यहाँ छ।

आशीवार्द एवं अिभशापहरूको पठन
30 तब यहोशलूे परम भ,ु इ ाएलका परमे रका िन म्त एबाल पवर्तमा एउटा वदेी िनमार्ण गरे। 31 परम भकुा दास मोशाले इ ाएलका

मािनसहरूलाई भनकेा िथए, िक वदेी कसरी िनमार्ण गन ुर् पन। यसथर् यहोशलू,े मोशाको वस्थाको पसु्तकमा ाख्या गरे अनसुार िनमार्ण गरे। त्यो
वदेी नका टएको ढुङ्गा ारा बनाइएको िथयो। ती ढुङ्गाहरूमा कुनै हात हितयार किहले योग भएको िथएन। ितनीहरूले त्यो वदेीमा परम भु
ित होमब ल अपर्ण गरे। अिन मलेब ल पिन चढाए।
32 त्यस ठाउँको ढुङ्गामा यहोशलूे मोशाको वस्था लखे।े उसले इ ाएलका समस्त मािनसहरूका िन म्त हनेर्लाई त्यसो गरे। 33 बढूा-

धान, अिधकारी, न्यायक ार् अिन इ ाएलका समस्त मािनसहरू पिव सन्दकू व रप र लवेी पजूाहारीहरूका सामनु्ने उिभएका िथए जसले
परम भकुो करारको पिव सन्दकू बोकेका िथए। इ ाएलका मािनसहरू अिन ितनीहरूिसत भएका अन्य मािनसहरू सबै त्यहाँ उिभएका िथए।
आधा मािनसहरू एबाल पवर्तको सामनु्ने उिभएका िथए अिन अक आधा मािनसहरू गी रज्जीम पवर्तको सामनु्ने उिभएका िथए। परम भकुा
दास मोशाले मािनसहरूलाई यसो गन ुर् भनकेा िथए। मोशाले ितनीहरूलाई यो आशीवार्दका िन म्त गन ुर् भनकेा िथए।

34 तब यहोशलूे वस्थाका सबै शब्दहरू पढ।े यहोशलूे आशीवार्दहरू अिन ापहरू पढ।े ितनले हरेक कुरा त्यही कारले पढे जनु कारले
वस्थाको पसु्तकमा ले खएका िथए। 35 इ ाएलका समस्त मािनसहरू त्यहाँ भलेा भएका िथए। सबै ीहरू, केटा-केटीहरू अिन सबै िवदशेीहरू

त्यहाँ िथए जो इ ाएलका मािनसहरूिसत बस्थ।े अिन यहोशलूे त्यके आज्ञा पढे जो मोशाले िदएका िथए।

9
िगबोनीहरू ारा यहोश ू ित छल

1 जब यदर्न नदीको प म क्षे का राजाहरूले यस िवषयमा सनु,े यहोश ू र इ ाएलीहरूसगँ य ु गनर् स म्म लत भए। ितनीहरू पवर्तहरूबाट,
समतल भिूमबाट, भमूध्यसागरको िकनाराबाट, लबानोनको मािथबाट आए। ितनीहरू िह ी, एमोरी, कनानी, प रज्जी, िहव्वी, यबसूीहरू सबै
एक दलमा आए। 2 यी सबै राजाहरू एक साथ भलेा भए। ितनीहरूले यहोश ूअिन इ ाएलका मािनसहरूको िवरू य ु गन योजना बनाए।

3 कसरी यहोशलूे यरीहो अिन ऐ शहरलाई परास्त गरे िगबोन शहरका मािनसहरूले त्यस िवषयमा सनु।े 4 यसथर् ती मािनसहरूले इ ाएलका
मािनसहरूलाई मखूर् तलु्याउने य गरे। ितनीहरूको योजना यो िथयो, ितनीहरूले दाखरस हाल्ने छालाका परुाना मशकहरू जम्मा गरे जो
चकका अिन फुटेका िथए। ितनीहरूले ती दाखरस हाल्ने छालाका परुाना मशकहरू आफ्ना पशहुरूमा लधाए। अिन आफ्ना पशहुरू मािथ परुाना
थाङ्गनाहरू लगाए। जस ारा यस्तो दे खयोस ् िक ितनीहरू अत्यन्त टाढाबाट या ा गरेर आएका हुन।् 5 ती मािनसहरूले आफ्ना खु ामा परुाना
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जु ा लगाए। ती मािनसहरूले परुाना ब हरू लगाए। अिन केही बासी रोटी भे ाए जो सखू्खा अिन ढुडँी परेका िथए। यसरी ती मािनसहरू धरैे
टाढाका स्थानबाट या ा गरेर आएका जस्तै दे खन्थ।े 6 तब ती मािनसहरू इ ाएलका मािनसहरूका छाउनीमा गए। यो छाउनी िगलगाल निजक
िथयो।

ती मािनसहरू यहोश ू कहाँ गए अिन ितनलाई भन,े “हामी अित टाढा दशेबाट या ा गरेर आएका हौं हामी तपाईंिसत शा न्त-स न्ध गनर्
चाहन्छौं।”

7 इ ाएलका मािनसहरूले यी िहव्वी मािनसहरूलाई भन,े “हुन सक्छ ितमीहरूले हामीलाई छल्ने कोिशश गदछौ। हुन सक्छ ितमीहरू हा ो
निजकमा बस्छौ। हामी ितमीहरूिसत स न्ध गनर् स ै न्नौं। जब सम्म हामी जान्दनैौं ितमीहरू कहाँबाट आएका हौ?”

8 ती िहव्वी मािनसहरूले यहोशलूाई भन,े “हामी तपाईंका दासहरू हौं।”
तर यहोशलूे सोध,े “ितमीहरू को हौ? ितमीहरू कहाँबाट आएका हौ?”
9 ती मािनसहरूले उ र िदए, “हामी तपाईंका दास हौं। हामी अित टाढा दशेबाट आएका हौं। हामी आयौं िकनभने परम भु तपाईंहरूका

परमे रले िम मा गन ुर् भएको सबै महान कायर्हरूको िववरण हामीले सनु्यौ। 10 अिन हामीले सनु्यौं िक उहाँले यदर्न नदीको पवूर्तफकार् एमोरी
मािनसहरूका दइु राजाहरूलाई परास्त ग रिदन ु भयो। ती हशे्बोनका राजा सीहोन अिन अस्तारोत दशेको बाशानका राजा ओग िथए। 11यसथर् हा ा
अगवुाहरू र हा ा मािनसहरूले हामीलाई भन,े ‘ितमीहरूको या ाका िन म्त चरु मा ामा खा पदाथर् बोक। जाऊ अिन इ ाएलका मािनसहरूिसत
भटे गर।’ ितनीहरूलाई भन, ‘हामी तपाईंहरूका दासहरू हौं। हामीिसत शा न्त स न्ध गन ुर्होस।्’

12 “हा ा रोटीहरू हने ुर् होस।् हामीले घर छोड्दा यी तातो र ताजा िथए। तर अिहले तपाईंहरूले दे सक्नहुुन्छ िक यी सखूा अिन परुाना
भएको छन।् 13 हा ा दाखरसका छालाका मशकहरू हने ुर्होस।् हामीले घर छोड्दा यी नयाँ अिन दाखम ले भ रएका िथए। अिहले तपाईंहरूले
दे सक्न ु हुन्छ, िक ितनीहरू चकका अिन परुाना भएका छन।् हा ा ब अिन चप्पलहरू हने ुर् होस।् तपाईंहरूले दे सक्न ु हुन्छ िक लामो या ाले
गदार् हामीले लगाएका कुराहरू ायः थो ा भएका छन।्”

14 इ ाएलका मािनसहरू, जान्न चाहन्थे के यी मािनसहरूले सत्य भन्दै छन।् यसथर् ितनीहरूले केही रोटी चाख-ेतर ितनीहरूले परम भलुाई
सोधनेन ्जो ितनीहरूले गन ुर् पन िथयो। 15 यहोश ू ितनीहरूिसत स न्ध गनर् सहमत भए। ितनीहरूलाई जीिवत रा ितनी सहमत भए। इ ाएलका
अगवुाहरू यहोशकूो यो शपथ ित सहमत भए।

16 ितमीहरूिसत सम्झौता गरेको तीन िदन पिछ इ ाएलीले थाहा पाए। िक ती मािनसहरू वास्तवमा ितनीहरूका निजकै ब हेरू रहछेन।्
17 यसकारण ते ो िदनमा इ ाएलीहरू ितनीहरूको शहरहरूमा गए। ती शहरहरू िगबोन, कपीरा, बरेोत र िकयर्त्यारैम िथए। 18 तर इ ाएलका
सनेाले ती शहरहरूको िवरू य ु गन य गरेनन ् ितनीहरूले ती मािनसहरूिसत शा न्त-सम्झौता गरेका िथए। ितनीहरूले परम भु इ ाएलका
परमे रको समक्ष ती मािनसहरूलाई शपथ िदएका िथए।

सबै मािनसहरूले ती अगवुाहरू िवरू िवरोध जनाए जसले सम्झौता गरेका िथए। 19 तर ती अगवुाहरूले उ र िदए, “हामीले हा ो शपथ
िदएका छौं। हामीले परम भु इ ाएलका परमे रको सामनु्ने शपथ गरेका छौं। अब हामी ितनीहरू िवरू लडनू स ै नौं। 20 यो त्यही हो जो
हामीले गन ुर् पछर्। हामीले ितनीहरूलाई बाँच्न िदनपुछर्। हामीले ितनीहरूलाई चोट पयुार्उन ु हुदँनै न परमे र हामीिसत ोिधत हुनहुुनछे िकनभने
हामीले ितनीहरूलाई िदएको शपथ भङ्ग हुनछे। 21 यसथर् ितनीहरूलाई जीिवत रहन दऊे। तर ितनीहरू हा ा सवेक हुनछेन।् ितनीहरूले हा ो
िन म्त दाउरा काट्नछेन ्अिन हा ा सबै मािनसहरूका िन म्त पानी बोक्ने छन।्” यसथर् ती अगवुाहरूले ती मािनसहरूिसत गरेका ितज्ञा भङ्ग
गरेनन।्

22 यहोशलूे िगबोनी मािनसहरूलाई बोलाए। ितनले भन,े “ितमीहरूले हामीिसत िकन झटूो बोल्यौ? ितमीहरूको दशे हा ो छाउनीको छेउमा
िथयो। तर ितमीहरूले ितमीहरू टाढा दशेका भनरे हामीलाई भन्यौ। 23 अब ितमीहरूका मािनसहरूले अनके क पाउने छन।् ितमीहरूका सबै
मािनसहरू दास हुनछेन-्ितमीहरूले दाउरा काट्न ु पनछ अिन परमे रको म न्दरका िन म्त पानी बोक्न ु पनछ।”

24 िगबोनी मािनसहरूले उ र िदए, “हामीले तपाईंिसत झटूो कुरा गय ं िकनभने हामीलाई तपाईंहरूले मान ुर् हुनछे भनी हामी भयभीत िथयौं।
हामीले यो सनु्यौं िक परमे रले उहाँका दास मोशालाई यो सम्पणूर् दशे तपाईंहरूलाई िदन ु भनी आज्ञा िदन ु भएको िथयो। अिन परमे रले
तपाईंहरूलाई भन्नभुयो यो दशेमा ब े सबै मािनसहरूलाई मा रिदन।ु त्यसै कारणले हामीले तपाईंिसत झटूो बोल्यौं। 25 अब हामी तपाईंहरूका
दासहरू हौं। तपाईं जे उिचत ठान्न ु हुन्छ तपाईंले गनर् सक्न ु हुन्छ।”

26 िगबोनका मािनसहरू यसरी दास भए। तर यहोशलूे ितनीहरूलाई जीिवत रहन िदए। यहोशलूे इ ाएलका मािनसहरूलाई ितनीहरूलाई मानर्
िदएनन।् 27 यहोशलूे िगबोनका मािनसहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूका दास बन्न िदए। ितनीहरूले इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त र परम भकुो
बदेीका िन म्त दाउरा काट्थे अिन पानी ल्याउथँ-ेपरम भलुे चनु्न ु भएको जनु सकैु स्थानमा ती मािनसहरू आज सम्म पिन दास छन।्

10
त्यो िदन सयूर् अटल र ो

1 त्यसबलेा अदोिनसदेके यरूशलमेका राजा िथए। ती राजाले सनुे िक यहोशलूे ऐ शहरलाई परास्त गरे अिन पणूर्रूपले त्यसलाई न ग रिदए।
ती राजाले थाहा पाए िक यहोशलूे यरीहो अिन त्यसका राजालाई पिन त्यसै गरेका िथए। ती राजाले यो पिन थाहा पाए िक िगबोनका मािनसहरूले
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इ ाएलका मािनसहरूिसत शा न्त स न्ध गरेका िथए। अिन ती मािनसहरू यरूशलमेको अत्यन्त निजकमा बस्थ।े 2 यसथर् अदोिनसदेके अिन
ितनका मािनसहरू अत्यन्त डराएका िथए। िगबोन ऐ शहर जस्तो सानो शहर िथएन। िगबोन अित िवशाल शहर िथयो। यो एउटा राजकीय शहर
जस्तै ठूलो िथयो। अिन त्यस शहरका सबै मािनसहरू असल लडाकूहरू िथए। यसकारण राजा भयभीत भए। 3अदोिन सदेके, यरूशलमेका राजाले
हे ोनका राजा होहाम, यम ूर्तका राजा िपराम, लाकीशका राजा यापी र एग्लोनको राजा दबीरकहाँ समाचारवाहक पठाए, 4 “मरेो साथमा आउन ु
होस,् अिन मलाई िगबोनमािथ आ मण गनर् सहयोग िदन ु होस।् िगबोनले यहोश ूअिन इ ाएलका मािनसहरूिसत शा न्त-सम्झौता गरेकोछ।”

5यसकारण यी पाँच राजाहरूले ितनीहरूका सनेाहरू जम्मा गरे। (पाँच राजाहरू यरूशलमेका राजा, हे ोनका राजा, यम ूर्तका राजा, लाकीशका
राजा अिन एग्लोनका राजा िथए।) ितनीहरू आफ्ना सिैनकहरू लएर िगबोनमा गए, शहरलाई घरेा हाले अिन लडाईं लड।े

6 िगबोन शहरका बािसन्दाहरूले िगलगालको छाउनीमा यहोशकूहाँ एकजना समाचारवाहक पठाए। ितनले ल्याएको समाचार यस्तो िथयो,
“हामी तपाईंहरूका दाशहरूलाई नत्याग्नहुोस ्चाँडै आउनहुोस ् र हामीलाई सहायता गन ुर्होस।् पहाडी दशेका सबै एमोरी राजाहरूले ितनीहरूका
सनेाहरूलाई हा ो िवरू लड्न ल्याएका छन।्”

7 यसथर् यहोश ू आफ्ना सम्पणूर् सनेाहरू सिहत िगलगालबाट िहडं।े यहोशकूा सव म यो ाहरू ितनीिसत िथए। 8 परम भलुे यहोशलूाई
भन्नभुयो, “ती सनेाहरू दे ख भयभीत नहोऊ। म ितमीहरूलाई ितनीहरूलाई हराउने श िदनछुे। ती सिैनकहरूमा कोही पिन तरेो सामाना गन
योग्यको छैन।”

9 यहोश ू अिन ितनका सनेा रात भ र िगबोन तफर् िहडं।े श हुरूले यहोश ू आउँदछैन ्भनरे थाहा पाएनन।् यसथर् यो एक आ यर्पणूर् कुरा भयो
जब ितनले ितनीहरू मािथ आ मण गरे।

10 परम भलुे ती सनेाहरूलाई अन्योलमा पा रिदन ु भयो जब इ ाएलले आ मण गरे। यसरी इ ाएलीहरुले ितनीहरूलाई परास्त गरे र महान
िवजय ा गरे। इ ाएलका सनेाले श लुाई िगबोन दे ख बथेारोनको उकालो बाटो सम्म खदे।े इ ाएलका सनेाले आजकेा अिन मक्केदा सम्मका
मािनसहरूलाई मारे। 11 जब ितनीहरूले श हुरूलाई ओ ालो बाटोमा बथेारोन दे ख आजकेासम्म श हुरूलाई खे ै िथए, परम भलुे आकाशबाट
ठूला-ठूला अिसना खसाउन ु भयो। यी ठूला-ठूला अिसनाहरू ारा अनके श हुरू मा रए। इ ाएली सिैनकहरूका तरवारले भन्दा अिसना ारा धरैे
मािनसहरूको मतृ्य ु भयो।

12 त्यसिदन परम भलुे इ ाएलीले एमोरी मािनसहरूलाई परास्त गनर् िदनभुयो। अिन त्यसिदन यहोश ू इ ाएलका समस्त मािनसहरूको सामनु्ने
उिभए र परम भलुाई भनःे

“हे सयूर्, िगबोन मािथ स्थर बस।्
चन् मा, अय्ययालोन-बेंसीमािथ स्थर बस।्”

13 यसथर् सयूर् स्थर र ो अिन मािनसहरूले आफ्ना श हुरूलाई परास्त नगरेसम्म रोिकयो। यो कुरोको उल्लखे याशारको पसु्तकमा ले खएको
छ। सयूर् आकाशको माझमा रोिकयो। यो एक िदन परूा अचल र ो। 14 यस्तो पिहला किहले पिन भएको िथएन। अिन यस्तो फे र किहले
हुनछैेन। यो त्यो िदन िथयो जनुिदन परम भलुे मािनसको कुरा सनु्न ु भयो। परम भु वास्तवमा इ ाएलीहरूका िन म्त लिडरहन ु भएको िथयो।

15 यसपिछ, यहोश ूअिन ितनका सनेा िगलगालको छाउनीम फक। 16 तर य ु भइरहकेो समयमा ती पाँचजना राजाहरू भागरे गए। ितनीहरू
मक्केदा निजकको एक गफुामा लकेु। 17 तर ितनीहरूलाई त्यो गफुामा लिुक रहकेो कसलैे दखे।े यहोशलूे यस िवषयमा थाहा पाए। 18 यहोशलूे
भन,े “गफुा िभ प े ढोकालाई ठूला च ानहरूले बन्द ग रदऊे। केही मािनसहरूलाई त्यहाँ रखवाली गनर् रा ख दऊे। 19 तर ितमीहरू स्वयं
त्यहाँ नबस। श लुाई खदेन जा रराख। ितनीहरूलाई लगातार पिछबाट आ मण गर। श लुाई ितनीहरूका शहरमा फकर जान नदऊे। परम भु
ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई ितनीहरू मािथ िवजय दान गराउँन ु भएको छ।”

20 यसरी यहोश ूअिन इ ाएलका सनेाले श हुरूलाई मारे। तर केही श हुरू ितनीहरूको शहरमा, जस ्का व रप र उच्च पखार्लहरू िथए, जान
समथर् भए अिन लकेु, ती मािनसहरू मा रएनन।् 21 य ु पिछ यहोशकूा मािनसहरू मक्केदामा ितनी कहाँ फक आए। त्यसदशेमा इ ाएलका
मािनसहरूको िवरू साहसी मािनस कोही पिन िथएनन।्

22 यहोशलूे भन,े “गफुाको ारामा बन्द गरेका ढुङ्गाहरू हटाऊ। ती पाँचजना राजाहरूलाई मकहाँ ल्याऊ।” 23 यसथर् यहोशकूा मािनसहरूले
ती पाँचजना राजाहरूलाई गफुा बािहर ल्याए। ितनीहरू यरूशलमे, हे ोन, यम ूर्त, लाकीश अिन एग्लोनका राजाहरू िथए। 24 ितनीहरूले ती
पाँचजना राजाहरूलाई यहोश ू कहाँ ल्याए। यहोशलूे उसका सबै मािनसहरूलाई भन,े “यहाँ आऊ, ितमीहरूका खु ा यी राजाहरूका िध ोमा
राख।” यसथर् यहोशकूा सिैनक अिधकारीहरू निजकमा आए। ितनीहरूले आफ्ना पाउ ती राजाहरूको िघ ोमा राख।े

25 तब यहोशलूे आफ्ना मािनसहरूलाई भन,े “बलवान अिन साहसी बन। भयभीत नहौं। म ितमीहरूलाई दखेाउनछुे जो परम भलुे ती श हुरू
ित गन ुर्हुनछे जोिसत ितमीहरू भिवष्यमा लड्नछेौ।”
26 त्यसपिछ यहोशलूे ती पाँच राजाहरूलाई मारे। ितनीहरूको शरीरलाई ितनले पाँचवटा रूखमा झणु् ाइ िदए। यहोशलूे साँझ नभएसम्म

ितनीहरूलाई रूखमै झु ण्डयाएर राख।े 27 सयूार्स्तको समयमा यहोशलूे उसका मािनसहरूलाई रूखहरूबाट मतृ शरीरहरू तल झान आदशे िदए।
ितनीहरूले मतृ शरीरहरू त्यही गफुामा फ्याँिक िदए जहाँ स्वयं राजाहरू लकेुका िथए अिन गफुालाई ठूला ढुङ्गाहरूले छोपकेा िथए। ती ढुङ्गाहरू
आजसम्म त्यहीं छन।्
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28 त्यसिदन यहोशलूे मक्केदालाई परास्त गरे। यहोशलूे त्यस शहरका राजा र जा सबलैाई मा र िदए। त्यहाँ मािनसहरू कोही जीिवत
छािडएन। यहोशलूे यरीहोका राजा ित जे गरेका िथए त्यस्तै मक्कैदाका राजा ित गरे।

दिक्षणी शहरहरूलाई लएको
29 त्यसपिछ यहोश ू अिन इ ाएलका सबै मािनसहरूले मक्केदाबाट या ा गरे। ितनीहरू लब्ना गए अिन त्यस शहर मािथ आ मण गरे।

30 परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूलाई शहर अिन त्यसका राजालाई परािजत गराइिदन ु भयो। इ ाएलका मािनसहरूले त्यस शहरका त्यके
मािनसहरूलाई मारे। एउटा मािनस पिन जीउदँो रहनेन।् अिन यरीहोका राजालाई गरे जस्तै यहोशलूे त्यस राजालाई पिन गरे।

31 त्यसपिछ यहोश ूअिन इ ाएलका सबै मािनसहरूले लब्ना छाडे अिन लाकीश ितर गए। यहोश ूअिन ितनका सनेाले त्यो शहरको चारैितर
छाउनी बसाए अिन त्यस मािथ आ मण गरे। 32लाकीश शहर परास्त गनर् परम भलुे ितनीहरूलाई सहयोग गन ुर् भयो। ितनीहरूले त्यस शहरलाई
दो ो िदनमा परास्त गरे। इ ाएलीहरूले त्यस शहरका त्यके मािनसहरूलाई मा रिदए जसरी ितनीहरूले लब्नामा मारेका िथए। 33 गजेरेका
राजा होराम लाकीशलाई सहायता गन ुर् आए, तर यहोशलूे ितनी र ितनका सनेालाई पिन परास्त गरे। ितनीहरू मध्ये एक जनालाई पिन जीिवत
छािडएन।

34 तब यहोश ू अिन इ ाएलका समस्त सनेाहरू लाकीश दे ख एग्लोनतफर् या ा गरे। ितनीहरूले एग्लोनको चारैितर छाउनी बसाए अिन त्यस
मािथ आ मण गरे। 35 त्यसिदन ितनीहरूले शहरमा अिधकार गरे अिन शहरका सबै मािनसहरूलाई मा रिदए। यो त्यस्तै कुरा िथयो जो ितनीहरूले
लाकीश ित गरेका िथए।

36 त्यसपिछ यहोश ू अिन इ ाएलका सबै मािनसहरूले एग्लोन दे ख हे ोनको या ामा गए। तब ितनीहरूले हे ोन मािथ आ मण गरे।
37 ितनीहरूले हे ोन निजकका सबै स-साना शहरहरू कब्जा गरे। इ ाएलीहरूले त्यस शहरका राजा अिन सबै मािनसहरूलाई मा रिदए। एकजना
मािनसलाई पिन जीिवत राखनेन।् यो त्यस्तै भयो जस्तो ितनीहरूले एग्लोन ित गरेका िथए। ितनीहरूले शहरलाई ध्वशं पारे त्यहाँ जो िथए सबै
मा रए।

38 तब यहोश ूअिन इ ाएलका सबै मािनसहरू दबीरितर फकर गए र त्यस शहरलाई आ मण गरे। 39 ितनीहरूले त्यो शहर, त्यसका राजा अिन
दबीर निजकका सबै ससाना शहरहरू अधीनमा लए। ितनीहरूले त्यस शहरमा भएका हरेक मािनसलाई मारे। कसलैाई पिन जीिवत छािडएन।
इ ाएलका मािनसहरूले दबीर अिन त्यसका राजालाई त्यसै गरे जस्तो ितनीहरूले हे ोन अिन त्यहाँका राजालाई गरेका िथए। यो त्यस्तै कुरा
िथयो जस्तो ितनीहरूले लब्ना अिन त्यसका राजा ित गरेका िथए।

40यसरी यहोशलूे पहाडी दशे, नगेबे, प मी तराई,अिन पवू तराईका शहरका सबै राजाहरूलाई परास्त गरे। परम भु इ ाएलका परमे रले
यहोशलूाई सबै मािनसहरूलाई मा रिदन ु भन्न ु भएको िथयो। यसथर् यहोशलूे ती स्थानहरूमा कसलैाई पिन जीिवत छाडनेन।्

41 यहोशलूे कादशेबन दे ख गाजा सम्मका समस्त शहरहरू अिधकारमा ल्याए। ितनले गोशने दे ख (िम दशेमा) िगबोन सम्मका सबै शहरहरू
कब्जा गरे। 42यहोशलूे ती सबै शहरहरू अिन ितनीहरूका राजाहरूलाई एकै चो ट अधीनमा लए। यहोशलूे यसो गरे िकनभन,े परम भु इ ाएलका
परमे रले इ ाएलका िन म्त य ु ग ररहन ु भएको िथयो। 43 त्यसपिछ यहोश ू अिन इ ाएलका सबै मािनसहरू िगलगालमा आफ्ना छाउनीमा
फिकर् ए।

11
उ री शहरहरूलाई परास्त गरे

1 हासोरका राजा याबीनले जो भयो त्यस िवषयमा सबै कुरा सनु।े यसथर् ितनले अनके राजाहरूका सनेाहरूलाई साथ बोलाउने िन य गरे।
याबीनले मादोनका राजा, योबाब िश ोनका राजा, आक्षापका राजा, 2 अिन उ रका पहाडी दशे र मरूभिूमका राजाहरूलाई सनं्दशे पठाए।
याबीनले िकन्नरेत, नगेवे अिन प मी तराईका राजाहरूलाई सनं्दशे पठाए। याबीनले प मका नाफोत-दोरका राजालाई पिन सन्दशे पठाए।
3 याबीनले त्यो सन्दशे पवूर्मा पिन प ममा भएका कनानी राजाहरूलाई त्यो सनं्दशे पठाए। ितनले एमोरी, िह ी, प रज्जी अिन पहाड दशेमा ब े
यबसूी मािनसहरूलाई पिन सनं्दशे पठाए। ितनले िमस्पा निजकको हमे न पवर्त मिुन ब े िहव्वी मािनसहरूलाई पिन सनं्दशे पठाए। 4 यसकारण
यी सबै राजाहरूका सनेाहरू साथ आए। त्यहाँ अनके यो ाहरू, अिन अनके घोडा एवं रथहरू िथए। यो एक अत्यन्त िवशाल सनेा खचाखच
दे खन्थ्यो िक त्यहाँ सम ु को िकनारमा भएका बालवुाका कणहरू जस्तै अनके मािनसहरू िथए।

5 ती सबै राजाहरू इ ाएलको िवरू मा एक साथ जम्मा भए। ितनीहरू एक साथ आए अिन इ ाएलीिसत य ु गनर् मरेोम नदी छेऊमा एक साथ
छाउनी लगाए।

6 तब परम भलुे यहोशलूाई भन्नभुयो, “त्यो सनेादलिसत नडरा। भो ल यही समयमा ितमीहरूले ितनीहरूका घोडाहरूलाई लङ्गडा बनाइ
सकेका हुनछेौ अिन ितनीहरूका सबै रथहरू जलाइसकेका हुनछेौ।”

7यहोश ूअिन ितनका सम्पणूर् सनेाले श लुाई उदके बनाए। ितनीहरूलेश लुाई मरेोम नदीमा आ मण गरे। 8परम भलुे ितनीहरूलाई इ ाएलको
िन म्त परास्त पा रिदन ु भयो। इ ाएलका सनेाले ितनीहरूलाई मा रिदए अिन ितनीहरूलाई महान सीदोन, िम पोत ममै अिन पवूर्मा िमस्पा बेंसी
सम्म खदे।े इ ाएलका सनेाहरू श हुरूका एकजना पिन जीिवत रहुञ्जले सम्म लड।े 9 यहोशलूे त्यही गरे जो परम भलुे ितनलाई गन ुर् भन्न ु भएको
िथयो। यहोशलूे ितनीहरूका घोडाका खु ाका ट िदए र ितनीहरूका रथहरू जलाइिदए।
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10 त्यसपिछ यहोश ू फिकर् र अिन हासोर शहरलाई कब्जा गरे। यहोशलूे हासोरका राजालाई मा रिदए।(हासोर ती सबै राज्यहरूका अगवुा
िथए जो इ ाएल िवरू लड।े) 11 इ ाएलका सनेाले त्यस शहरका त्यके मािनसलाई मा रिदए। ितनीहरूले सबै मािनसहरूलाई पणूर्रूपले न
ग रिदए। त्यहाँ कोही पिन जीिवत छािडएनन।् त्यसपिछ ितनीहरूले शहर जलाइिदए।

12यहोशलूे यी सबै शहरहरूलाई अधीनमा लए। ितनले ितनीहरूका सबै राजाहरूलाई मा रिदए। यहोशलूे ती शहरहरूमा भएका हरेक चीजहरू
पणूर्रूपले न ग रिदए। ितनले परम भकुा दास मोशाले आज्ञा िदए अनसुार यसो गरे। 13 तर इ ाएलका सनेाहरूले पवर्तहरूमािथ िनमार्ण भएका
शहरहरू जलाएनन।् पवर्तमा िनिमर्त शहर हासोर ितनीहरूले जलाए। यो शहर यहोशलूे जलाएको हो। 14 इ ाएलका मािनसहरूले शहरमा भे ाएका
सबै चीजहरू आफ्नै िन म्त राख।े ितनीहरूले सबै पशहुरू राखे जो ितनीहरूले शहरमा पाएका िथए। तर ितनीहरूले त्यहाँका सबै मािनसहरूलाई
मारे। ितनीहरूले कुनै पिन मािनसलाई जीिवत रहन िदएनन।् 15धरैे अिघ परम भलुे उहाँका दास मोशालाई यसो गन आज्ञा िदन ु भएको िथयो। तब
मोशाले यहोशलूाई यो गनर् आज्ञािदए। यहोशलूे ती सबै कुराहरू गरे जो परम भलुे मोशालाई भन्न ु भएको िथयो। कुनै आदशेहरूमा ितनी िशिथल
भएनन।् ङ्गा

16 यसरी यहोशलूे सम्पणूर् दशेमा अिधकार गरे। पहाडी दशे नगेवे, गोशनेका सबै क्षे , प मी तराईका क्षे , यदर्न बेंसी अिन इ ाएलका
पवर्तहरू र निजकका सम्पणूर् पवर्तलाई ितनले िनयन् णमा लए। 17 सइेरको निजकको हालाक पवर्त दे ख हमे न पवर्तमिुनको लबानोन बेंसीको
बाल-गादसम्मका सबै भिूम यहोशकूो अिधकारमा िथयो। यहोशलूे त्यस दशेका सबै राजाहरूलाई समातरे मा रिदए। 18 यहोश ू ती राजाहरूको
िवरू धरैे वषर् लड।े 19 दशे भ रमा एउटा शहरले मा इ ाएलिसत शा न्त-सम्झौता गय । त्यो िहव्वीहरूको शहर िगबोन िथयो। अरू सबै
शहरहरू य ु िजतरे लएका हुन। 20 परम भलुे चाहन ु हुन्थ्यो िक ती मािनसहरूले सोचनु ्िक ितनीहरू श शाली िथए। तब ितनीहरू इ ाएलको
िवरू लडाइँ गनछन।् यस कारले उहाँले ितनीहरूलाई िबना दया न गनर् सक्न ु हुनछे। उनले ितनीहरूलाई त्यस कारले न गनर् सक्नछेन,् जनु
कारले परम भलुे मोशालाई गन ुर् भनी आज्ञा िदन ु भएको िथयो।
21अनाकी मािनसहरू हे ोन, दबीर,अनाब, यहूदा र इ ाएलका सारा पहाडी दशेमा बस्थ।े यहोश ू ितनीहरू िवरू लडे अिन ती सबै मािनसहरू

र ितनीहरूका शहरहरूलाई पणूर् रूपले न ग र िदए। 22 इ ाएलमा कुनै अनाकी मािनसलाई जीिवत छािडएन। अनाकी मािनसहरू जसलाई जीिवत
छािडए ती गाजा, गात अिन अश्दोदिभ िथए। 23 यहोशलूे इ ाएलको सम्पणूर् भिूमलाई परम भलुे मोशालाई धरैे अिघ भन्न ु भए कै तरीकामा
आफ्नो अिधकारमा लए। अिन यहोशलूे इ ाएलका कुल समहूहरूमा ती भिूमहरू िवभाजन गरे। आ खरमा, य ु अन्त भयो अिन त्यो भिूममा
शा न्त कायम भयो।

12
इ ाएल ारा परास्त ग रएका राजाहरू

1 इ ाएलका मािनसहरूले यदर्न नदीको पवूर्तफकार् भिूममा अिधकार गरेका िथए। अन नको बेंसी दे ख हमे न पवर्तसम्म अिन यदर्नको बेंसी
तफकार् पवूर् ितरका सम्पणूर् भिूम ितनीहरूका िथए। यो भिूम लनका िन म्त इ ाएलका मािनसहरूले परास्त गरेका सबै राजाहरू यस कार छन;्

2 ितनीहरूले हशेबोन शहरमा ब े एमोरी राजा सीहोनलाई परास्त गरे। ितनले अरोएर क्षे दे ख अन न कन्दराको बीच हुदँै अिन िगलादको
आधा हुदँै यब्बोक कन्दरासम्म जनु चािह ितनीहरूको अमोरीहरूिसत सीमाना िथयो, शासन गथ। 3 उसले यदर्न बसेीको पवूर् िकन्नरेतको झील
दे ख लएर खारा समु अिन बते्यशीमोतको दिक्षणितर लएर िपसगाको पहाडहरू सम्म राज्य गदर्थ।े

4 ितनीहरूले बाशानका राजा ओगलाई पिन परास्त गरे। ओग रपाई मािनसहरूबाट िथए। ितनी अस्तारोत अिन ए ई भिूममा बस्थ।े 5 ओगले
हमे न पवर्त, सलका अिन बाशानका समणूर् क्षे मा शान गरे। ितनको भिूमको सीमाना त्यहाँ अन्त हुन्थ्यो जहाँ गशरू अिन माका ती मािनसहरू
बस्दथ।े ओगले िगलादका आधा भिूममा पिन शासन गरे। यो भिूम हशे्बोनका राजा सीहोनको इलाकाको सीमानासम्म िथयो।

6 परम भकुा दास मोशा अिन इ ाएलका मािनसहरूले यी सबै राजाहरूलाई परास्त गरे। अिन मोशाले त्यो भिूम रूबनेका कुल समहू, गादका
कुल समहू अिन मनश्शकेा आधा कुल समहूलाई िदए। मोशाले ितनीहरूलाई त्यो भिूम ितनीहरूको आफ्नै नाउमँा ग रिदए।

7 यहोश ू अिन इ ाएलीहरूले यदर्न नदीको प मको भिूमहरूका राजाहरूलाई परािजत गरे। अिन यहोशलूे यो मािनसहरूलाई िदए अिन
यसलाई बा कुल समहूमा िवभािजत ग रिदए। यो भिूम उ रमा लबेनान बेंसीको बालगाददे ख दिक्षणमा पवर्त हालाकसम्म जनु (पवूर्ितर) सईेर
(एदोम) ितर अिघ बढ्दै िवस्ता रत िथयो। 8 यसमा पहाडी दशे, प मी तराई, यदर्न बेंसी पवू पवर्तहरू, मरूभिूम अिन नगेबे स म्म लत िथए।
यो भिूम त्यो िथयो जहाँ िह ी, एमोरी, कनानी, प रज्जी, िहव्वी अिन यबसूी मािनसहरू बस्थ।े यहाँ इ ाएलका मािनसहरूले परास्त गरेका
राजाहरूको सचूी छः

9 यरीहोका राजा#1
बतेले नजीकका ऐका राजा#1
10 यरूशलमेका राजा#1
हे ोनका राजा#1
11 यमतूकार् राजा#1
लाकीशका राजा#1
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12 एग्लोनका राज#1
गजेरेका राज#1
13 दबीरका राजा#1
गदेरेका राजा#1
14 होमार्का राज#1
आरादका राजा#1
15 लब्नाका राजा#1
अ दलुामका राज#1
16 मक्केदाका राजा#1
बतेलेका राजा#1
17 तप्पहूका राज#1
हपेरेका राजा#1
18 अपकेका राजा#1
लश्शारोनका राजा#1
19 मादोनका राजा#1
हासोरका राजा#1
20 िश ोन-मोरनका राजा#1
अक्षापका राजा#1
21 तानाकका राजा#1
मिग ोका राजा#1
22 कादशेका राजा#1
कमलको यो ामका राजा#1
23 दोर पवर्तको दोरका राजा#1
िगलगालको गोयीमका राजा#1
24 ितसार्का राजा#1

राजाहरूको मोठ सखं्या#31

13
अझसम्म न लएको भिूम

1जब यहोश ूअत्यन्त ब ृ भए, परम भलुे ितनलाई भन्नभुयो, “यहोश ूत ँ ब ृ भइसकेको छस,् तर तैंलअेझ्झ धरैे भिूम अिधकारमा ल्याउनछु।
2 त्यहाँ प लश्तीहरू र गश्शरूीहरूको भिूम अझ्झै बाँकी नै छ, 3 भिूम िम को िशहोर नदीदे ख लएर ए ोनको सम्म अिन उ रितरको भिूम सम्म
छ। भिूम अझ्झै पिन कनानी मािनसहरू ारा अिधकार भइरहकेो छ। प लश्तीहरूको पाँच अगवुाहरू गाजी, अश्दोदी, अश्कलोनी, गात अिन
ए ोनलाई न भएको छैन, न ता अव्वी मािनसहरूलाई, 4 जो दिक्षणितर बस्छन।् कनानीहरूको सबै भिूम (जनु चाँिह सीदोनीहरूको हो) दे ख
लएर अपके सम्म, जहाँ सम्म एमोरीहरूको सीमानामा पछर्। 5 अिन गीबालीहरूको भिूम लबानोनको बाल गादको पवूर्ितर दे ख लएर हमे को

पवर्तको मिुन दे ख लबेो-हमात ा गनर् अझै बाँकी नै छ।
6“सबै सीदोनी मािनसहरू, पिन जो लबानोनको पहाडी भिूमदे ख लएर िम पोत ममैसम्म बस्दछन।् म यी सबै मािनसहरूलाई इ ाएलीहरूका

िन म्त भगाइिदनछुे। मलैे आज्ञा गरे झैं भिूम ितनीहरूको उ रािधकार अनसुार इ ाएलीहरूको बीचमा बाँिडदऊे। 7 अब नौं कुल समहूहरू अिन
मनश्शकेा आधा कुल समहूको माझ भिूम िवभाजन गर।”

भिूम-िवभाजन
8 रूबने, गाद अिन मनश्शकेा अक आधा कुल समहूहरूले सबै ितनीहरूका भिूम अिधनै लइसकेका िथए। परम भकुा दास मोशाले

ितनीहरूलाई यदर्न नदी पवूर्को भिूम िदए। 9 ितनीहरूको भिूम आरोएर दे ख शरुू भएर अन नको बेंसी अिन बेंसीको िबचमा भएको शहर
सम्म िथयो। अिन त्यसमा मदेबा दे ख दीबोन सम्मको सम्पणूर् भिूम स म्म लत िथए। 10 एमोरी मािनसहरूका राजा सीहोनले शासन गरेका सबै
शहरहरू त्यस भिूममा िथए। ती राजाले हशे्बोनको शहरमा शासन गरेका िथयो। त्यो भिूम त्यो क्षे सम्म फै लएको िथयो जहाँ एमोरी मािनसहरू
बस्थ।े 11 िगलाद शहर पिन त्यस भिूममा िथयो। अिन त्यो क्षे जहाँ गशरू अिन माकाका मािनसहरू त्यस भिूममा बस्दथ।े सम्पणूर् हमे न पवर्त अिन
सम्पणूर् बाशानका सलकासम्मको क्षे त्यस भिूममा िथयो। 12बाशनमा ओगको सम्पणूर् राज्य िवगतमा जसले अश्तारोत र ए ईहरूमा शासन, गरेका
िथए। ओग रपाई मािनसहरूको अ न्तम िथए, मोशाले यी मािनसहरूलाई आ मण गरे अिन ितनीहरूको भिूम लए। 13 इ ाएलका मािनसहरूले
गशेरू अिन माकाका मािनसहरूलाई बािहर िनक्लन बाध्य तलु्याएनन।् ती मािनसहरू अझसम्म इ ाएलका मािनसहरू माझ बस्छन।्

14 लवेी कुल समहू मा त्यो एक िथयो। जसले कुनै भिूम ा गरेन। बद्लामा लवेीका मािनसहरूले ती सबै पशहुरू पाए जो आगो ारा
परम भु परमे रलाई अपर्ण ग रएका िथए। यो त्यही िथयो जो परम भलुे ितनीहरूलाई भाकल गन ुर् भएको िथयो।
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15 मोशाले त्यके कुल समहूलाई रूबनेका कुल समहूबाट केही भिूम िदएका िथए। ितनीहरूले पाएको भिूम यो होः 16 यो भिूम अन नको
बेंसी निजकको अरोएर मदेबा शहरसम्म िथयो। यसमा सम्पणूर् समतल भिूम अिन बेंसी माझको शहर स म्म लत िथयो। 17 त्यो भिूम हशे्बोनसम्म
लगातार िथयो। यसमा समतल भिूमको सबै शहरहरू स म्म लत िथयो। ती शहरहरू दीबोन, बमोतबाल, बतेबाल्मोन, 18 यहसा, कदमेोत, र मपेात,
19 िकयार्तमै, िसब्मा, डाँडाको बेंसी सरेेथशहेर, 20 बतेपोर, िपसगाको पाखो अिन बते्यशीमोत िथए। 21 यसरी त्यहाँका सबै भिूममा अिन सबै
क्षे मा एमोरी मािनसहरूका राजा सीहोनले शासन गथ, स म्म लत िथए। ती राजाले हशे्बोनमा शासन गथ। तर मोशाले ितनलाई अिन िम ानका
अगवुाहरूलाई परास्त गरेका िथए। ती अगवुाहरू एवी, रेकेम, सरू, हूर अिन रेबा िथए। (यी सबै अगवुाहरू एक साथ सीहोन िवरू लडकेा
िथए।) यी सबै अगवुाहरू त्यस दशेमा बस्थ।े 22 इ ाएलका मािनसहरूले बओरका छोरा िबलामलाई परास्त गरे। (बालामले भिवष्य भन्नका
िन म्त जादकूो उपयोग गन कोिशश गरे।) इ ाएलका मािनसहरूले य ु मा धरैे मािनसहरूलाई मारे। 23जो भिूम रूबनेलाई िदइएको िथयो त्यो यदर्न
नदीको िकनारमा टु ङ्गइन्थ्यो। यसथर् रूबनेलाई िदइएको भिूममा यी सबै शहरहरू र सचूीमा भएका ितनीहरूका खतेहरू स म्म लत िथए।

24 मोशाले गादका कुल समहूलाई िदएको भिूम यही हो। मोशाले यो भिूम त्यके कुल समहूलाई िदए।
25 याजरेको भिूम अिन िगलादका सम्पणूर् शहरहरू। ितनीहरूलाई मोशाले रब्बाको निजकको अरोएरसम्म अिन अम्मोनीहरूका आधाभिूम

िदए। 26 त्यो भिूम हशे्बोन दे ख रामत िमस्पा अिन बतेोनीम सम्मका क्षे हरू स म्म लत िथए। त्यो भिूम महनोम दे ख दबीरको सीमानासम्म
िथयो। 27 त्यस भिूम बथेाराम बेंसी, बतेिन ा सकु्कोत, र सापोन स म्म लत िथए। अन्य भिूम जो सीहोन, हशे्बोनका राजाले शासन गरेका िथए
यो सबै भिूम स म्म लत िथयो। यो भिूम यदर्न नदीको पवूर्तफर् र गालील समु को छेउसम्म िथयो। 28 यी सबै भिूमहरू जो मोशाले गादका कुल
समहूलाई िदएका िथए। त्यो भिूममा सचूीमा भएका सबै शहरहरू स म्म लत िथए। मोशाले त्यो भिूम त्यके कुल समहूलाई िदएका िथए।

29 मोशाले मनश्शकेा आधा कुल समहूलाई िदएको भिूम यही हो। मनश्शकेो कुल समहूका सबै कुलका आधाले यो भिूम ा गरेः
30 त्यो भिूम महनोमबाट शरुू भएको िथयो। त्यो भिूममा सम्पणूर् बाशान सम्मा, र बाशानका राजा ओगले शासन गरेका सम्पणूर् भिूम, बाशान र

याईरका सबै शहरहरू स म्म लत िथए। (त्यहाँ जम्मा सा ीवटा शहरहरू िथए।) 31 त्यो भिूममा िगलादको आधा, अश्तारोत अिन ए ईे-ओगको
राजधानीव रपरीका शहरहरू पिन स म्म लत िथए। यी सबै भिूमहरू मनशशकेा छोरा माकीरका कुललाई िदए। ती छोराहरू मध्ये आधाले यो
भिूम ा गरे।

32 मोशाले यी सबै भिूम ती कुल समहूहरूलाई िदए, मोशाले यसो गरे जब मािनसहरू मोआबको समतल भिूमको छाउनीमा बसकेा िथए। यो
यरीहोको पवूर् यदर्न नदी पारी िथयो। 33 मोशाले लवेी कुल समहूलाई कुनै पिन भिूम िदएनन।् परम भु इ ाएलका परमे रले ितज्ञा गन ुर् भएको
छ िक उहाँ स्वयं लवेी कुल समहूका िन म्त भटेनू ु हुनछे।

14
1 पजूाहारी एलाजार, ननूका छोरा यहोश ूअिन इ ाएलका सबै कुल समहूका अगवुाहरूले कनानमा कुन चािह भिूम मािनसहरूलाई िदने भिन

िनणर्य गरे। 2 परम भलुे धरैे अिघ त्यो त रका मोशालाई आज्ञा गन ुर् भएको िथयो जनु त रकाले उहाँ चाहन ु हुन्थ्यो, िक मािनसहरूले आफ्ना भिूम
छाननु।् साढे नौं कुल समहूका मािनसहरूले कुन भिूम कस-कसले पाउने सो िनणर्य गनर्का िन म्त िच ा लगाए। 3 मोशाले अिघनै अढाई कुल
समहूलाई यदर्न नदीको पवूर् ितरको भिूम ितनीहरूलाई िदइसकेका िथए। तर अन्य मािनसहरूलाई िदए जस्तै लवेी कुल समहूलाई कुनै भिुम िदइएन।
4 ती बा कुल समहूहरूलाई ितनीहरूकै भिूम पाए। यसूफुका छोराहरू दइु कुल समहूमा िवभाजन भएका िथए मनश्शे अिन ए मै। अिन त्यके
कुल समहूले केही भिूम ा गरे। तर लवेी कुल समहूका मािनसहरूलाई कुनै भिूम िदइएन। ितनीहरूलाई ब का िन म्त केवल केही शहरहरू
िदए। अिन यी शहरहरू त्यके कुल समहूका भिूममा िथए। ितनीहरूलाई आफ्ना पशहुरू अिन खतेहरू पिन िदइयो। 5 परम भलुे मोशा ारा आज्ञा
गरे अनसुार इ ाएलको मािनसहरूले भिूम िवभािजत गरे।

कालबेले आफ्नो भिूम ा गरे
6 एकिदन यहूदाका कुल समहूबाट केही मािनसहरू िगलगालमा यहोशकूहाँ गए। ती मािनसहरू मध्ये एकजना कनज्जी-यपनु्नकेा छोरा कालबे

िथए। कालबेले यहोशलूाई भन,े “परम भलुे कादशेबनमा तपाईं र मरेो िवषयमा उहाँको दास मोशालाई भन्न ु भएका कुराहरू तपाईंलाई याद छ।
7 हामी जहाँ जाँद ै िथयौं परम भकुा दास मोशाले मलाई भिूम हनेर् पठाउनभुयो। त्यस समयमा म चालीस वषर्को िथएँ। जब म फकं, जो यसको
बारेमा इमान्दारी साथ मलैे अनभुव गरेको िथएँ। मलैे मोशालाई भन।े 8 ती अन्य मािनसहरू जो मिसत गएका िथए ितनीहरूले मािनसहरूलाई
ती कुराहरू भने जसले ितनीहरूलाई भयभीत तलु्याए। तर म साँच्ची नै िव ास गरें िक परम भलुे त्यो भिूम हामीलाई िदनहुुनछे। 9 यसकारण
त्यसिदन मोशाले मिसत एउटा ितज्ञा गरे। ितनले भन,े ‘त्यो भिूम जहाँ ितमी गयौ त्यो ित ो हुनछे। ित ा छोरा-छोरीहरू सदाका िन म्त त्यो
भिूमको मा लक हुनछेन।् म त्यो भिूम ितमीलाई िदनछुे। िकनभने ितमीले साँच्चै नै परम भ,ु मरेा परमे र मािथ िव ास गरेका छौ।’

10 “अिहल,े परम भलुे भन्न ु भए अनसुार पैंतालीस वषर् सम्म उहाँले मलाई जीिवत रा ु भएको छ। त्यस समयमा हामी सबै मरूभिूममा
िबनाकाम घिुम-िह ौं। अिहले म पचासी वषर् पगुें। 11 म अझै उितकै ब लयो छु जितबलेा मोशाले मलाई बािहर पठाएका िथएँ। म त्यसबलेा
जस्तै आज पिन य ु गनर् सक्छु। 12 यसथर् अब मलाई त्यो पहाडी दशे िदनहुोस ्जो परम भलुे धरैे अिघ मलाई वचन िदन ु भएको िथयो। त्यससमय
तपाईंले सनु्न ु भयो िक श शाली अनाकी मािनसहरू त्यहाँ बस्थ।े अिन शहरहरू अत्यन्त ठूला र सरुिक्षत िथए। तर अब, हुन सक्छ, परम भु
मरेो साथ हुनहुुन्छ अिन परम भलुे भन्न ु भए झैं त्यो भिूम म लने छु।”
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13 यहोशलूे यपनु्नकेा छोरा कालबेलाई आशीवार्द िदए। यहोशलूे ितनलाई आफ्नै हुने गरी हे ोन शहर िदए। 14 अिन त्यो शहर अझ पिन
किनज्जी यपनु्नकेा छोरा कालबेको अधीनमा छ िकनभने उसले परम भु इ ाएलका परमे र ित िव ास गरे अिन उहाँको आदशे पालन गरे।
15 पिहले त्यो शहरलाई िकतयर्बार् भिनन्थ्यो। शहरको नाउँ अनाकी मािनसहरू मध्ये सबै भन्दा महान मािनस अबार्को नाउमँा रा खएको िथयो।

त्यसपिछ, त्यो भिूममा शा न्त छायो।

15
यहूदाका िन म्त भिूम

1 त्यो भिूम जो यहूदालाई िदइएको िथयो त्यो कुल समहूका माझ िवभाजन ग रयो। त्यो भिूम एदोमको सीमानासम्म अिन दिक्षणमा तमेानको
सीन मरूभिूमसम्म फै लएको िथयो। 2 यहूदाको भिूमको दिक्षणी सीमाना खारा समु को दिक्षण अन्त दखेी शरुू भएको िथयो। 3सीमाना अ ब्बीन
िछरूव को दिक्षणबाट जीन मरूभिूम तफर् अिन मािथ कादशे ितर यसको दिक्षणितरबाट हुदँै हे ोन कटेर अ ारसम्म अिन त्यहाँबाट ककार्सम्म
गयो। 4 यो सीमाना िम को खोला अज्मोन ितर बडरे गएको िथयो। अिन त्यसपिछ भमूध्य सागर तफर् अिघ बढकेो िथयो। यो ितनीहरूको दिक्षणी
सीमाना हो।

5 ितनीहरूको पवू सीमाना खारा समु िकनार दे ख त्यो क्षे सम्म फै लएको िथयो, जहाँ यदर्न नदी, खारा समु िभ बहन्थ्यो।
ितनीहरूको उ री सीमाना त्यो क्षे बाट शरुू भएको िथयो, जहाँ यदर्न नदी खारा समु िभ वशे गथ्य । 6 बथेोग्लमदे ख उ रमा बतेराबा

सम्म सीमाना फै लएको िथयो। त्यो सीमाना बोहनको च ान िछचलरे गएको िथयो। (बोहन: रूबनेका छोरा िथए।) 7 उ री सीमाना आकोर
वशेीदे ख दबीरको उकालोसम्म छ। तब सीमाना उ रतफर् सोजो िगलगाल ितर गएको िथयो। िगलगाल बाटोको अक प छ जनु अदमु्मीम
पवर्त भएर गएको छ। त्यो सानो खोलाको दिक्षण प िथयो। त्यो सीमाना एन्शमेशेको खोला पिछ ल्तर गएको िथयो। त्यो सीमाना एन्शगेलेमा
अन्त भएको िथयो। 8 त्यसपिछ त्यो सीमाना यबसूी शहरको दिक्षणी छेउबाट िहन्नोम बेंसी भएर गएको िथयो। (त्यो यबसूी शहरलाई यरूशलमे
भिनन्थ्यो।) त्यस स्थानमा त्यो सीमाना िहन्नोम बेंसीको प ममा भएको पहाडको चचुरुो ितर गएको िथयो। यो रपाईं बेंसीको उ रतफर् अन्तमा
िथयो। 9 त्यस स्थान दे ख त्यो सीमाना ने ोहको पानीको तलाउ तफर् गएको िथयो। त्यस पिछ त्यो सीमाना ए ोन निजकका शहरहरू ितर गएको
िथयो। त्यस स्थानमा त्यो सीमाना घमुरे बाला ितर गएको िथयो। (बालालाई िकयर्त्यारी पिन भिनन्छ।) 10 बालामा त्यो सीमाना प म तफर्
घमुकेो िथयो। अिन सईेरको पहाडी दशे तफर् गएको िथयो। त्यो सीमाना यारीम पवर्त (कसालोन)को उ री छेउसम्म भएर तलितर बतेशमेशे ितर
फै लएको िथयो। त्यहाँ दे ख त्यो सीमाना ित ामा पार गरेर गएको िथयो। 11 सीमाना ए ोनको उ री पहाड भएर फै लएको छ। त्यस सीमाना
बाला पवर्त पार भएर िशक्करोन ितर सोझैं यब्नले भएर भमूध्य सागरमा अन्त भएको िथयो। 12 भमूध्य सागर यहूदको भिूमको प मी सीमाना
िथयो। यसरी यहूदाको भिूम यी चार सीमानाहरू िभ िथयो। यहूदाका कुलहरू यो क्षे मा बस्थ।े

13 यहोशलूे यपुन्नकेो छोरो कालबेलाई यहूदाको िन म्त तोिकएको क्षे िभ को केही भिूम परम भलुे भन्न ु भए झैं नै िदए। ितनले अबार्
िकयार्वार्को शहर (जसलाई हे ोन शहर भिनन्छ) अनाकका िपताले ितनलाई िदए। 14 कालबेले हे ोनमा बसकेा तीन अनाकी वशंीहरूलाई त्यो
स्थान छोड्न बाध्य तलु्याए। ती वशंहरू शशे,ै अहीमन र तल्मै िथए। ितनीहरू अनाक वशंका िथए। 15 त्यसपिछ कालबे दबीर िनवासीहरूको
िवरू अिघबढे (पिहला, दबीरलाई कीयर्त सपेरे पिन भिनन्थ्यो।) 16 कालबेले भन,े “म कीयर्त सपेरे मािथ आ मण गनर् चाहन्छु। म मरेे छोरी
अक्सालाई त्यस मािनसलाई िदनछुे जसले आ मण गरेर त्यो शहरलाई परास्त गछर्। म त्यस मािनसलाई मरेो छोरी िववाह गनर् िदनछुे।”

17 ओि एल कालबेका भाई कनजका छोरा िथए। ओि एलले त्यो शहरलाई परास्त गरे, यसकारण कालबेले आफ्नी छोरी अक्सालाई
ओि एलसगँ िववाह ग रिदए। 18 जब अक्सा ओि एल कहाँ आई, ओि एलले अक्सालाई भने ित ा बाब ु कालबेिसत पानी भएको उब्जाउ
भिूमको िन म्त िबन्ती गर। अक्सा आफ्ना िपताकहाँ गइन।् जब ितनी आफ्नो गधाबाट ओ लर्इन,् कालबेले सोध,े “त ँ के चाहन्छेस?्”

19 अक्साले उ र िदइन,् “मलाई एउटा आशीवार्द िदनहुोस।् तपाईंले मलाई नगेवमा सखूा भिूम िदनभुयो। दयागरी मलाई पानी भएको केही
भिूम पिन िदन ु होस।्” यसथर् ितनले चाहकेो भिूम कालबेले िदए। ितनले त्यो भिूमको पानीका मािथल्लो अिन तल्लो पोखरीहरू िदए।

20 यहूदाका कुल समहूले त्यो भिूम ा गरे, जो परम भलुे ितमीहरूलाई िदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो। त्यके कुल समहूले भिूमको
अशं पाए।
21 यहूदाका कुल समहूले नगेबेको दिक्षणी अशंका सबै शहरहरू ा गरे। यी शहरहरू एदोमको सीमाना निजकै िथए। यहाँ ती शहरहरूको सचूी
छः

कब्सले, एदरे, यागरू, 22 कीना, दीमोना, अदादा, 23 केदशे, हासोर, िय ान, 24 जीप, तलेमे, बालोत, 25 हासोराद ा, िकरय्योथ-
हे ोन (हासोर), 26 अमान, शमार्, मोलादा, 27 हसग ा, हशेमोन, बते्पालते, 28 हसश ूर्आल, बशेबेार्, िबज्योत्या, 29 बाला, ईम, एसमे,
30 एल्तोलद, कसील, होमार्, 31 िसक्लग, मदमून्ना, सन्सन्ना, 32 लबाओत, िशल्हीम, एन अिन रम्मोन। त्यहाँ सबजसम्म उन्तीसवटा
शहर अिन ितनका सबै खतेहरू िथए।

33 यहूदाका कुल समहूले प मी तराईमा भएका शहरहरू पिन पाए। ती शहरहरूको सचूी यहाँ छः
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एश्तोल, सारा, अ ा, 34जानोह, एन्गन्नीम, तपहू, एनाम, 35 यम ूर्त, अदलु्लाम, सोको, अजकेा, 36शारैम, अदीतमै, अिन गदरेा (गदरेोतमे)
त्यहाँ जम्मा चौधवटा शहरहरू अिन ितनका सबै खतेहरू िथए।

37 यहूदाका कुल समहूलाई यी शहरहरू पिन िदइएः
सनान, हदाशा, िमग्दलाद, 38 िदलान, िमस्प,े यो े ल, 39लाकीश, बोस्कत, एग्लोन, 40कोब्बन, लहमाम, िकतलीश, 41 गदरेोत, बते्दागान,

नामा अिन मक्केदा। त्यहाँ जम्मा सो वटा शहर अिन ती व रप रका सबै खतेहरू िथए।
42 यहूदाका मािनसहरूले यी शहरहरू पिन पाएः

लब्ना, एतरे, आशान, 43 िय ाह, अ ा, नसीब, 44 कीला, अक्जीब अिन मारेशा। त्यहाँ जम्मा नौंवटा शहर अिन ती व रप रका खतेहरू
िथए। 45 यहूदाका मािनसहरूले ए ोन शहर अिन यसका निजकका सबै स-साना शहरहरू र ती व रप रका खतेहरू पिन ा गरे।
46 ितनीहरूले ए ोनको प मको क्षे अिन अश्दोद निजकका सबै खतेहरू अिन शहरहरू पिन पाए। 47 अश्दोद व रप रका सबै क्षे
अिन स-साना शहरहरू यहूदाको भिूमका अशं िथए। यहूदाका मािनसहरूले गाजा व रप रका क्षे अिन खतेहरू अिन त्यसका निजकमा
भएका शहरहरू पिन ा गरे। ितनीहरूको भिूम िम को नदीसम्म लगातार फै लएको िथयो। अिन ितनीहरूको भिूम, भमूध्य समु को
िकनारा छेउ छाउ सम्म लगातार िथयो।

48 यहूदाका मािनसहरूलाई पहाडी दशेका शहरहरू पिन दान गरे। ती शहरहरूको सचूी यहाँ छः
शामीर, य ीर, सोको, 49 दन्ना, िकयर्त्सन्ना (दबीर), 50 अनाब, एश्तमो, अनीम, 51 गोशने, होलोन, अिन गीलोह। त्यहाँ जम्मा एघारवटा

शहरहरू अिन ती व रप रका सबै खतेहरू िथए।
52 यहूदाका मािनसहरूलाई यी शहरहरू पिन िदइएः

अरब, दमुा, एशान, 53 यान ूर्म, बे प्पहू, अपकेा, 54 हुम्ता, िकयर्तबार् (हे ोन) अिन सीओर। त्यहाँ नौंवटा शहरहरू र ती व रप रका सबै
खतेहरू िथए।

55 यहूदाका मािनसहरूलाई यी शहरहरू पिन िदइएः
माओन, कमल, जीप, यतूा, 56 िय ले, योक्दाम, जानोह, 57 कैन, िगबा अिन ितम्ना। त्यहाँ जम्मा दशवोटा शहरहरू अिन ती व रप रका

खतेहरू िथए।
58 यहूदाका मािनसहरूलाई यी शहरहरू पिन दान ग रएः

हल्हूल, बते्सर, गदोर, 59 मारात, बतेनोत, एल्तकोन। सबजम्मा त्यहाँ छवटा शहरहरू अिन ती व रप रका सबै खतेहरू िथए।
60 यहूदाका मािनसहरूलाई (रब्बा अिन िकयर्तबाल जोिकयर्त्यारीम) यी दइु शहरहरू पिन िदइए।

61 यहूदाका मािनसहरूलाई मरूभिूममा भएका शहरहरू पिन िदइए। यहाँ ती शहरहरूको सचूीछः
बतेराबा, िम ीन, सकाका, 62 िनब्शान, ननूको शहर अिन एनगदी। त्यहाँ सबजम्मा छवटा शहरहरू अिन ती व रप रका सबै खतेहरू िथए।

63 यहूदाका सनेा यरूशलमेमा बसकेा यबसूी मािनसहरूलाई बािहर िनक्लन बाध्य तलु्याउन सामथर् भएनन।् यसथर् आजसम्म यरूशलमेमा
यहूदाका मािनसहरू माझ यबसूी मािनसहरू बस्छन।्

16
ए मै अिन मनश्शकेा िन म्त भिूम

1 यो त्यो भिूम हो जो यसूफुका कुलले ा गरे। यो भिूम यरीहो निजकै यदर्न नदीबाट शरुू भएर यरीहोको जल क्षे सम्म लगातार फै लएको
िथयो।(यो यरीहोको ठीक पवूर्मा िथयो।) यसको सीमाना यरीहो दे ख मािथ ितर बतेलेको पहाडी दशेसम्म लगातार फै लएको िथए। 2 त्यसपिछ
त्यो सीमाना बतेले (लाज) दे ख अरकीको सीमाना अतारोत तफर् लगातार गएको िथए। 3 तब सीमाना थल्पतेीको सीमानासम्म प मितर गयो।
त्यो सीमाना िनम्न बथेोरोन तफर् गएको िथए। त्यसपिछ त्यो सीमाना गजेरे तफर् गएर भमूध्य समु ितर फै लएको िथयो।

4 यसरी मनश्शे अिन ए मैका मािनसहरूले आफ्ना भिूम ा गरे। (मनश्शे अिन ए मै यसूफुका छोराहरू िथए।)
5 ए मैका मािनसहरूलाई िदइएको भिूम यो होः ितनीहरूको पवू सीमाना अ ोत ार, उच्च बथेोरोनको निजकैबाट शरुू भएको िथयो। 6 अिन

प मी सीमाना िमक्मतातबाट शरुू भएको िथयो। त्यो सीमाना पवूर्ितर तानत्शीलो तफर् घमुरे पवूर्ितर यानोहसम्म लगातार गएको िथयो। 7 त्यसपिछ
त्यो सीमाना यानोह दे ख तलितर अतारोत अिन नारासम्म गएको िथयो। त्यो सीमाना यरीहोलाई नछोए सम्म लगातार गएर यदर्न नदीमा समा
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भएको िथए। 8 त्यो सीमाना तप्पहू दे ख प म ितर कानाको बसेी तफर् गएर समु मा समा भएको िथयो। यो सबै भिूमहरू ए मैका मािनसहरूलाई
िदइएका भिूमहुन।् त्यस कुल समहूका त्यके वशंले यो भिूमको एक अशं पाए। 9 ए मैको सीमानाका अनके शहरहरू वास्तवमा मनश्शकेा सीमाना
िभ िथए। तर ए मैका मािनसहरूले ती शहरहरू अिन ती व रप रका खतेहरू पाए। 10 तर ए मैका मािनसहरूले कनानी मािनसहरूलाई गजेरे शहर
छाड्न बाध्य तलु्याउन समथर् िथएनन।् यसकारण कनानी मािनसहरू ए मैी मािनसहरू माझ बस्छन।् तर कनानी मािनसहरू ए मैी मािनसहरूका
दास भएका छन।्

17
1 तब मनश्शकेा कुल समहूलाई भिूम िदइयो। मनश्शे यसूफुका जठेा छोरा िथए। मनश्शकेा जठेा छोरा माकीर िथए, जो िगलादका िपता िथए।

माकीर एकजना महान सिैनक िथए, यसथर् िगलाद अिन बाशानका क्षे हरू माकीरका वशंलाई िदए। 2 मनश्शकेा कुल समहूका अन्य वशंहरूलाई
पिन भिूम िदए। ती कुलहरू अबीएजरे, हलेके, अ ीएल, शकेेल, हपेरे अिन शमीदा िथए। यी सबै मािनसहरू यसूफुका छोरा मनश्शके अन्य
छोराहरू िथए। यी मािनसका कुलहरूले भिूमका आफ्ना अशं ा गरे।

3 सलोफाद हपेरेका छोरा िथए। हपेरे िगलादका छोरा िथए। िगलाद माकीरका छोरा िथए अिन माकीर मनश्शके छोरा िथए। सलोफदका कुनै
छोराहरू िथएनन ्तर ितनका पाँच जना छोरी िथए। ितनीहरूको नाउँ महला, नोआ, होग्ला, िमल्का अिन ितसार् िथयो। 4 ती छोरीहरू एलीजार
पजूाहारी, ननूका छोरा यहोश ूअिन सबै अगवुाहरूकहाँ गए। ती छोरीहरूले भन,े “परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो िक उहाँले हामीलाई त्यसरी नै
भिूम िदउन ्जसरी हा ा परुूष नातदेारहरूलाई िदइन्छ।” यसथर् ितनले परम भकुो आज्ञा पालन गरे अिन छोरीहरूलाई केही भिूम िदए। यसरी यी
छोरीहरूले आफ्ना काकाहरूले जस्तै आफ्नो भिूम पाए।

5 यसरी मनश्शकेा कुल समहूका यदर्न नदीको प मतफर् दशवटा क्षे हरू अिन यदर्न नदीको अक तफकार् िगलाद अिन बाशानका भिूमका
दइु अिधक क्षे हरू भए। 6 यसरी नै मनश्शकेा कुल समहूका यी ीहरूले पिन परुषहरूले जस्तै भिूम ा गरे। िगलादको भिूम बाँकी रहकेा
मनश्शकेा सन्तानहरूलाई िदइयो।

7 मनश्शकेा भिूमहरू आशरे अिन िमक्मतात माझको क्षे मा िथए। यो शकेमको निजकै छ। यसको सीमाना दिक्षण तफर् एन्तप्पहूको क्षे ितर
गएको िथयो। 8 तप्पहू िवरप रका भिूम मनश्शकेा िथयो, तर तप्पहू शहर ितनको िथएन। तप्पहू शहर मनश्शकेो भिूमको सीमानामा िथयो अिन
यो ए मैका मािनसहरूको िथयो। 9 मनश्शकेो सीमाना दिक्षण ितर कानाको बेंसीसम्म लगातार िथयो। यो क्षे मनश्शकेा कुल समहूको िथयो,
तर शहरहरू ए मैका मािनसहरूका िथए। मनश्शकेो सीमाना नदीको उ र तफर् िथयो अिन यो प म तफर् भमूध्य समु सम्म फै लएको िथयो।
10 दिक्षण तफक भिूम ए मैको िथयो। अिन उ र तफक भिूम मनश्शकेो िथयो। भमूध्य समु प मी सीमानामा िथयो। त्यो सीमानाले उ रमा
आशरेको भिूम अिन पवूर्मा इस्साकारको भिूमलाई छोएको िथयो।

11 मनश्शकेा मािनसहरूको इस्साकार अिन आशरे क्षे हरूमा पिन शहरहरू पिन िथए। बते्शान, ियवलाम अिन व रप रका स-साना शहरहरू
मनश्शकेा कुल समहूको िथए। मनश्शकेा मािनसहरू दोर, एन्दोर, तानाक, िमग ो अिन ती शहरहरू व रप रका स-साना शहरहरूमा पिन बस्थ।े
ितनीहरू नापोतका तीन शहरहरूमा पिन बस्थ।े 12 मनश्शकेा मािनसहरू ती शहरहरू परास्त गनर् समथर् भएनन।् यसथर् कनानी मािनसहरू त्यहाँ
बिसरह।े 13 तर इ ाएलका मािनसहरू श शाली भए। जब यस्तो भयो तब ितनीहरूले कनानका मािनसहरूलाई आफ्ना िन म्त काम गनर् बाध्य
तलु्याए। ितनीहरूले कनानी मािनसहरूलाई त्यो भिूम छोड्न बाध्य तलु्याएनन।्

14 यसूफुका कुल समहूले यहोशिूसत बात गरे र भन,े “तपाईंले हामीलाई भिूमको एक भाग मा िदनभुयो। जब हामी यित धरैे सखं्यामा छौं,
परम भलुे ज्यादा सखं्यामा आशीवार्द िदन ु भएको छ, िक सम्पणूर् भिूमबाट हामीलाई एक भाग मा िदयौ?”

15 यहोशलूे ितनीहरूलाई उ र िदए, “यिद ितमीहरूिसत अित धरैे मािनसहरू भए तब मािथ पहाडी भिूमको जङं्गलले भ रएको क्षे मा जाऊ
अिन त्यो भिूमको जङं्गल फाँडरे त्यसलाई योग गनर् सक्छौ। त्यो भिूम अिहले प रज्जी अिन रपाई मािनसहरूको हो। तर यिद ए मैको पहाडी
दशे ितमीहरूका िन म्त अित सानो भए गएर त्यो भिूम लऊे।”

16 यसूफुका सन्तानले भन,े “हा ो लािग पवर्तहरू शस्त भिूम हुने छैन, तर हामी ती बेंसीहरूलाई लन स ै नौं कारण बशेानको निजकै
ियजब बसेीमा ब े र व रप रका गाउहँरूमा ब े कनानीका रथहरू छन ्(अिन हा ो छैनन।्)”

17 तब यहोशलूे यसूफु, ए मै अिन मनश्शकेा मािनसहरूलाई भन,े “तर ितमीहरू त्यहाँ अित धरैे छौ। अिन ितमीहरू अत्यन्त श शाली छौ।
ितमीहरूले भिूमको एक िहस्सा भन्दा अिधक पाउन ु पछर्। 18 ितमीहरूले पहाडी दशे लने छौ। त्यो एक जङ्गल हो, तर रूखहरू काटेर त्यस
स्थानलाई ब का िन म्त असल तलु्याउन सक्छौ। अिन त्यो सम्पणूर् भिूम ितमीहरूको हुनछे। कनानी मािनसहरूलाई त्यो भिूम छोड्न ितमीहरूले
वाध्य तलु्याउने छौ। ितनीहरू ब लया र ितनीहरूिसत श शाली हात हितयारहरू भएता पिन ितमीहरूले ितनीहरूलाई परािजत गनछौ।”

18
शषे भिूमको िवभाजन

1 समस्त इ ाएली मािनसहरू शीलोमा एकसाथ भलेा भए। त्यस स्थानमा ितनीहरूले भटे-हुने पाल लगाए। इ ाएलका मािनसहरूले त्यो
दशेलाई िनयन् ण गरे। त्यस भिूमका सम्पणूर् श हुरूलाई ितनीहरूले परास्त गरे। 2 तर त्यस समय त्यहाँ अझ इ ाएलका सात कुल समहूहरू िथए
परमे रले भाकल गन ुर् भएको भिूम ितनीहरूलाई अझ सम्म पिन ा भएको िथएन।
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3 त्यसपिछ यहोशलूे इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूको भिूम लन ितमीहरू िकन यितलामो पखर्न्छौ? परम भ,ु ितमीहरूका
िपता-पखुार्हरूका परमे रले त्यो भिूम ितमीहरूलाई िदन्छु भन्न ु भएको छ। 4 यसथर् ितमीहरू त्यके कुल समहूले तीन मािनसहरूलाई चनु्न ु
पछर्। म ती मािनसहरूलाई भिूमको िनरक्षण गनर् पठाउने छु। ितनीहरूले त्यो भिूमको िववरण लनछेन ्अिन ितनीहरू फकर मकहाँ आउनछेन।्
5 ितनीहरूले त्यो भिूमलाई सात भागमा िवभाजन गनछन।् यहूदा र यसूफुका मािनसहरूले आफ्ना भिूम दिक्षणमा लनछेन।् 6 तर ितमीहरूले
भिूमको िववरण िदन ु पनछ अिन त्यसलाई सात भाग गनछन।् मलाई मानिच ल्याई दऊे अिन कुन कुलले कुन भिूम ा गन सो परम भु हा ा
परमे रले िनणर्य गरून।् 7 लवेी मािनसहरूले भिूमको िहस्सा पाउदँनैन।् ितनीहरूको िहस्सा पजूाहारीको रूपमा परम भकुो सवेा गन ुर् हो। गाद,
रूबने, मनश्शकेा आधा कुल समहूले ितनीहरूलाई भाकल ग रएका भिूम पाइसकेका छन।् ती यदर्न नदीको पवूर्तफर् छन।् परम भकुा दास मोशाले
त्यो भिूम ितनीहरूलाई िदइसकेका छन।्”

8 यसथर् ती चिुनएका मािनसहरू त्यो भिूम हनेर् अिन त्यसबारे िववरण ले का िन म्त गए। यहोशलूे ितनीहरूलाई भन,े “परूा भिूममा जाऊ अिन
त्यसको िववरण लखे। त्यसपिछ म कहाँ शीलोमा आऊ। त्यस पिछ म िच ा गनछु अिन परम भलुे ितमीहरूका िन म्त भिूम िवभाजन गरून।्”

9 यसथर् मािनसहरू त्यस भिूममा गए। मािनसहरू सम्पणूर् भिूममा गए अिन यहोशकूा िन म्त त्यसको िववरण लखे।े ितनीहरू सबलैे शहरहरूको
सचूी तयार गरे अिन भिूमलाई सात भागमा िवभाजन गरे। त्यसपिछ ितनीहरू यहोश ूकहाँ शीलोमा फक। 10 यहोशलूे शीलोमा परम भकुो समक्ष
ितनीहरूको िन म्च िच ा गरे। यस कार यहोशलूे भिूम िवभािजत गरे अिन त्यके कुल समहूलाई भिूमको अशं िदए।

िबन्यामीनको िन म्त भिूम
11 त्यो भिूम िबन्यामीनको कुल समहूलाई िदइयो जो यहूदा अिन यसूफुका क्षे हरूको माझमा िथयो। िबन्यामीनका कुल समहूका त्यके

वशंले आफ्नो भिूम ा गरे। िबन्यामीनको िन म्त चिुनएको भिूम यो होः 12 यदर्न नदीबाट उ री सीमाना शरुू भएको िथयो। सीमाना यरीहको
उ री िकनार भएर फै लएको िथयो। त्यसपिछ सीमाना प म ितर पावर्त्य दशेतफर् फै लएको िथयो। बतेवानको पवूर्मा नपगुसेम्म सीमाना फै लएर
गएको िथयो। 13 त्यसपिछ सीमाना दिक्षणमा लजू (बतेले) ितर फै लयो। तब सीमाना अ ोत ार ितर झय । अ ोत ार तल्लो बथेोरोनको दिक्षणको
पहाडमािथ अव स्थत छ। 14बथेोरोनको दिक्षणी पहाडमा त्यो सीमाना दिक्षणतफर् घमुरे पहाडको प म ितर फै लएको िथयो। सीमाना िकयथर्बाल
तफर् फै लएको िथयो (यसलाई िकयर्त्यारीम पिन भिनन्छ।) यो शहर यहूदाका मािनसहरूको िथयो। यो प मी सीमाना िथयो।

15 दिक्षण सीमाना िकयर्त्यारीमको निजकबाट शरुू भएर ने ोह महुान तफर् गएको िथयो। 16 त्यसपिछ सीमाना रपाईहरूको बेंसी उ रमा भएको
िहन्नोम छोराको बेंसीको निजकैको पहाडको फेद ितर फै लएको िथयो। सीमाना यबसूी शहरको ठीक दिक्षणमा भएको िहन्नोम बेंसीको तफर् झरेको
िथयो। त्यसपिछ सीमाना ए ोगले तफर् गएको िथयो। 17 त्यहाँ, त्यो सीमाना उ रतफर् घमुरे एन्शमेशे तफर् गएको िथयो। सीमाना गलीलोत तफर्
फै लएको िथयो (गलीलोत, पहाडमा अदमू्मीम उकालोको निजकमा छ।) त्यो सीमाना रूबनेको छोरो बोहनको नाउकँो महान िशला ितर झरेको
िथयो। 18 त्यो सीमाना अराबको उ र ितर फै लएको िथयो र अराबमा नै झरेको िथयो। 19 त्यसपिछ त्यो सीमाना बथोग्लाको उ र तफर् भएर
खारा समु को उ री िकनारमा अन्त भएको िथयो। यो त्यही स्थान हो जहाँ पगुरे यदर्न नदी समु मा वशे हुन्छ। त्यो दिक्षणी सीमाना िथयो।

20 यदर्न नदी पवू सीमाना िथयो। यसरी यो भिूम िबन्यामीनको कुल समहूलाई दान ग रयो। ती सबिैतरका सीमानाहरू िथए। 21 त्यके
कुलले आफ्नो भिूम ा गरे। यी ितनीहरूका शहरहरू िथएः यरीहो, बथेोग्ला, एमोकसीस। 22 बते-अराबा, समारैम, बतेले, 23 अब्बीम, पारा,
ओ ा, 24 कपरम्मोनी, ओप्नी अिन गबेा। त्यहाँ बा शहरहरू अिन ती व रप रका खतेहरू िथए।

25 िबन्यामीनको कुल समहूले िगबोन, रामा, बरेोत, 26 िमस्पा, कपीरा, मोसा, 27 रेकेम, ियपर्ल, तरला, 28सलेा, एलपे, यबसूी शहर (अथार्त
यरूशलमे), िगबत अिन िकयर्त। त्यहाँ चौध शहरहरू अिन ती व रप रका खतेहरू िथए। िबन्यामीनका कुल समहूले यी सबै क्षे हरू ा गरे।

19
िशिमयोनका िन म्त भिूम

1 तब यहोशलूे िशमोन कुल समहूका सबै वशंहरूलाई ितनीहरूका भिूमका भाग दान गरे। ितनीहरूले ा गरेको भिूम त्यो इलाका िभ िथए
जो यहूदाका िथए। 2 ितनीहरूले जो ा गरे ती यीहुनःू बशेबा (शबेा पिन भिनन्छ।), मोलादा, 3 हजश ूर्आल, बाला, एसमे, 4 एल्तोलाद, बतलू,
होमार्, 5 िसकलग, बते्मकार्बोत, हसस ूर्सा, 6 बते्लबाओत अिन शारूहने। त्यसमा ते शहरहरू अिन ती व रप रका समस्त खतेहरू िथए।

7 ितनीहरूले ऐन, रम्मोन, एतरे,अिन आशान शहरहरू पिन ा गरे। त्यसमा चार शहरहरू अिन ती व रप रका सबैखतेहरू िथए। 8 ितनीहरूले
शहरहरू व रप रका बालात-बअेर सम्मका सबै खतेहरू पिन पाए। यसरी त्यो क्षे िथयो जो िशमोनको कुल समहूलाई दान ग रएको िथयो।
त्यके कुलले आफ्ना भिूम ा गरे। 9 िशमोनको भागको भिूम यहूदाले ा गरेको इलाका िभ िथयो। यहूदाका मािनसहरूको भिूम ितनीहरूलाई

चािहएको भन्दा ज्यादा िथयो। यसथर् िशमोनका मािनसहरूले ितनीहरूको भिूमको अशं ा गरे।
जबलनूका िन म्त भिूम

10 ते ो कुल समहूको आफ्ना जमीन ा गन जबलूनूहरू िथए। जबलूनूका त्यके कुल समहूले ितनीहरूलाई भाकल ग रएका भिूम ा
गरे। जबलूनूको भिूमको सीमाना सारीदसम्म रहकेो िथयो। 11 त्यसपिछ त्यो सीमाना प म तफर् मरलासम्म फै लएर ठीक दब्बशेतेलाई भटेनू
पगुकेो िथयो। त्यसपिछ त्यो सीमाना योक्नाम निजकको साँधरुो गल्छी भएर गएको िथयो। 12 त्यसपिछ त्यो सीमाना सारीदको पवूर्बाट घमुरे
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िकस्लो ाबोर सम्म पगु्यो। सीमाना दाबरत दे ख फै लएर यापी सम्म पगु्यो। 13 त्यसपिछ त्यो सीमाना पवूर्ितर गथपेरे अिन इथकासीन ितर
फै लएको िथयो। त्यो सीमाना रम्मोनमा अन्त भएको िथयो। त्यसपिछ त्यो सीमाना घमुरे नआेतफर् गएको िथयो। 14 नआेदे ख त्यो सीमाना घमुरे
उ रमा हन्नतोन अिन त्यसपिछ इफथहलेको बेंसीसम्म फै लएरको िथयो। 15 यो सीमाना िभ काथाथ, नहलल, शी ोन, इदलाह अिन बतेलहेमे
शहरहरू िथए। त्यहाँ जम्मा बा शहरहरू अिन ती व रप रका सबै खतेहरू िथए।

16 यसरी, यी शहरहरू अिन ती व रप रका खतेहरू जबलूनूलाई िदए। जबलूनूका त्यके कुलले भिूमका आफ्ना अशं ा गरे।
इस्साकारका िन म्त भिूम

17 भिूमको चौथो अशं इस्साकारको कुल समहूलाई दान गय । त्यस कुल समहूका त्यके वशंले भिूमको आफ्नो िहस्सा ा गरे। 18 त्यस
कुल समहूलाई दान ग रएको भिूम यो होः िय ल, कसलु्लोत, शनूमे, 19 हपरैम, शीओन, अनाहारत, 20 रब्बीत, िकश्योन, एबसे, 21 रेमते,
एन्गन्नीम, एन्ह ा अिन बतेपससे।

22 ितनीहरूको सीमानाले ताबोर, शहसमूा अिन बते्शमेशेसम्म गएको िथयो। त्यो सीमाना यदर्ननदीमा टु ङ्गएको िथयो। त्यसमा जम्मा सो
शहरहरू र ती व रप रका खतेहरू िथए। 23 यी शहरहरू त्यो भिूमका अशं िथए जो इस्साकारको कुल समहूलाई िदएको िथयो। त्यके वशंले
भिूमको आफ्नो भाग पाए।

आशरेका िन म्त भिूम
24भिूमको पाँचौं भाग आशरेको कुल समहूलाई िदइयो। त्यस कुल समहूका त्यके वशंले भिूमको आफ्ना भाग पाए। 25 त्यस कुल समहूलाई

िदएको भिूम यो होः हलेकत, हली, बतेने, अक्क्षाप, 26 अल्लम्मलेके, अमाद अिन िमशाल।
यसको प मी सीमाना कमल पवर्त अिन शीहो लर्ब्नातसम्म फै लएको िथयो। 27 त्यसपिछ सीमाना पवूर् तफर् घमु्यो र बते्दागोनसम्म पगुकेो

िथयो। त्यो सीमानाले जबलूनू अिन िय हलेको बेंसीलाई भे ाएको िथयो। त्यसपिछ त्यो सीमाना बतेमेके अिन नीएलको उ र तफर् गएको िथयो।
त्यो सीमानाले काबलूको उ र पार गय । 28 त्यसपिछ त्यो सीमाना ए ोन, रहोब, हम्मोन अिन कानातफर् फै लएको िथयो। त्यो सीमाना महा-
सीदोन तफर् लगातार फै लएको िथयो। 29 त्यसपिछ त्यो सीमाना दिक्षणमा रामा ितर फकको िथयो। त्यो सीमाना टायरको सदुढृ शहर तफर् लगातार
फै लएर गएको िथयो। त्यसपिछ त्यो सीमाना घमुरे होसाितर गएको िथयो। त्यो सीमाना अक्जीब, 30 उम्मा,अपके अिन रहोब निजकको समु मा
टु ङ्गएको िथयो।

सबजम्मा त्यसमा बाइस शहरहरू अिन ती व रप रका खतेहरू िथए। 31 ती शहर अिन ती व रप रका खतेहरू आशरेको कुल समहूलाई दान
ग रएका िथए। त्यस कुल समहूका त्यकेले भिूमको आफ्ना-आफ्ना िहस्सा ा गरे।

न ालीका िन म्त भिूम
32भिूमको छैटौं भाग न ालीको कुल समहूलाई िदइयो। त्यस कुल समहूका त्यके वशंले भिूमका आफ्ना भाग पाए। 33 ितनीहरूको भिूमको

सीमाना सानन्नीम निजकको िवशाल बकृ्षदे ख शरुूभएको िथयो। यो हलेपेको निजकै छ। त्यसपिछ त्यो सीमाना अदामीनकेेब अिन यब्नले भएर
गएको िथयो। त्यो सीमाना लक्फूम तफर् लगातार फै लएर यदर्न नदीमा टु ङ्गएको िथयो। 34 तब त्यो सीमाना अजमो ाबोर हुदँै प म तफर्
फक्य । त्यसपिछ त्यो जबलूनूको दिक्षणी िकनारा हुदँ ै हुक्कोक पगु्यो अश्शरेको प मी िकनारा अिन त्यसप यदर्न नदीको पवूर्पिछ छोयो
35 यी सीमानाहरू िभ केही सदुढृ शहरहरू िथए। ती शहरहरू िस ीम, सरे, हम्मत, रक्कत, िकन्नरेत, 36अदामा, रामा, हासोर, 37 केदशे, ए ईे,
एन्हसोर, 38 ियरोन, िमग्दलले, होरेम, बतेनात अिन बते्शमेशे। जम्मा त्यसमा उन्नाईस शहरहरू अिन ती व रप रका सबै खतेहरू िथए।

39 यी शहरहरू अिन ती व रप रका खतेहरू न ालीका कुल समहूलाई िदए। त्यस कुल समहूका त्यकेले आफ्ना भिूम ा गरे।
दानका िन म्त भिूम

40 त्यसपिछ दान सातौं कुल समहू िथयो जसलाई भिूम िदइयो। 41 यो त्यो भिूम हो जो ितनीहरूलाई िदएको िथयोः सोरा, एश्ताओल, इशमेसे,
42शाललबीन, अय्यालोन, इत्ला, 43 एलोन, ितम्ना, ए ोन, 44 एल्तके, िगब्बतनो, बालात, 45 यहूद, बनबेरक, गि मोन, 46 मयेरकोन, रकोन
जोपाको अिन निजकका इलाका।

47 तर दानका मािनसहरूलाई आफ्नो भिूम लनमा क िथयो। त्यहाँ श शाली श हुरू िथए अिन दानका मािनसहरूले ितनीहरूलाई
सिजलिैसत परास्त गनर् सकेनन।् यसथर् दानका मािनसहरू इ ाएलको उ रतफर् गए अिन लशेमेको िवरू लड।े ितनीहरूले लाएसाहलाई परास्त
गरे अिन त्यहाँ जो बस्थे ितनीहरूलाई मारे। यसथर् दानका मािनसहरू लशेमे शहरमा बस।े ितनीहरूले नाउँ दानमा प रव र्न गरे िकनभने त्यो
ितनीहरूको कुल समहूका िपताको नाउँ िथयो। 48 यी समस्त शहर अिन ती व रप रका खतेहरू दानका कुल समहूलाई िदइयो। त्यकेले भिूमको
आफ्नो भाग पाए।

यहोशकूा िन म्त भिूम
49 यसरी अगवुाहरूले भिूम िवभाजन गन अिन िविभन्न कुल समहूलाई ती दान ग रने कायर् पणू र् गरे। ितनीहरूले कायर् समा ग रसके पिछ

इ ाएलका समस्त मािनसहरूले ननूका छोरा यहोशलूाई पिन केही भिूम दान गन िन य गरे। ितनलाई ितज्ञा ग रएको भिूम यो िथयो। 50 ितनले
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यो भिूम ा गरून ्भनी परम भलुे आज्ञा िदन ु भएको िथयो। यसथर् यहोशलूाई ितनीहरूले ए मैको पावर्त्य दशेको ितम्नथसरेह शहर दान गरे।
यो त्यही शहर िथयो जो ितनलाई चािहन्छ भनी यहोशलूे ितनीहरूलाई भनकेा िथए। यसथर् यहोशलूे त्यो शहरलाई दढृ तलु्याए अिन त्यहाँ बस।े

51 यसरी यी सबै भिूमहरू इ ाएलका िविभन्न कुल समहूमा िवभािजत ग रए। पजूाहारी एलाजार, ननूका छोरा यहोश ू अिन त्यके कुल
समहूका अगवुाहरू भिूम िवभाजन गनर् शीलोमा भलेा भए। ितनीहरू भटे-हुने पालको वशे ारमा परम भकुो समक्ष भलेा भए। यसरी ितनीहरूले
भिूम िवभाजन पणूर् गरे।

20
शरण शहरहरू

1 तब परम भलुे यहोशलूाई भन्न ु भयो, 2 “मलैे ितमीहरूलाई िनदश िदन मलैे मोशालाई आज्ञा गरे झैं सरुक्षाका िवशषे शहरहरू िनमार्ण गनर्
इ ाएलीहरूलाई भन। इ ाएलीहरूलाई शरण स्थानको िवशषे शहरहरू िनय ु गन ुर् भन। 3 यिद कुनै मािनसले अक मािनसलाई माछर्, तर त्यो
अन्जानमा हो अिन उसले त्यस मािनसलाई मानर् चाहकेो होइन भने उसलाई मानर् चाहने उसका आफान्तहरूबाट लकु्नका िन म्त त्यो शरण शहरमा
जान सक्छ।

4 “त्यस मािनसले जे गन ुर्पछर् त्यो यो हो। जब त्यो भागरे ती शहरहरू मध्ये एउटामा जान्छ। त्यो त्यस शहरको वशे ारमा रोिकएर उिभन ु
पछर् अिन मािनसहरूका अगवुाहरूलाई भन्न ु पछर् के भएको िथयो। तब अगवुाहरूले त्यसलाई शहरमा वशे गनर् िदने छन।् त्यसलाई ितनीहरूँगै
ब िदऊन।् 5 तर त्यस मािनसलाई खदे ्दै आउने मािनस शहरमा प ाउँदै आउन सक्नछे। यिद यस्तो भयो भने शहरका अगवुाहरूले उसलाई
छोड्न ु हुदँनै। ितनीहरूले त्यस मािनसको रक्षा गन ुर्पछर् जो ितनीहरू कहाँ सरुक्षाको िन म्त आएकोछ िकनभने त्यसले एउटा मािनसलाई अन्जानमा
मारेको िथयो। उ ोिधत भएको िथएन, अिन त्यस मािनसलाई मान योजना गरेको िथएन। 6 त्यो मािनसलाई त्यस शहरको न्यायलयले त्यसको
न्याय नगरे सम्म त्यस शहरमा ब ु पनछ। अिन धान पजूाहारीको मतृ्य ु नहुञ्जले त्यो त्यस शहरमा ब ु पनछ। त्यसपिछ त्यो आफ्नै घर भएको
शहरमा फक जानसक्नछे, जहाँबाट त्यो भागकेो िथयो।”

7 यसथर् इ ाएलका मािनसहरूले “शरणस्थान-शहरहरू” घोषणा गनर्को िन म्त केही शहरहरू चनु।े ती शहरहरू िथएः गालीलमा न ालीको
पहाडी दशे कादशे ए मैको पहाडी दशे शकेममा। यहूदाको पहाडी दशेमा िकयर्तबार् (हे ोन)। 8 रूबनेको भिूमको मरूभिूम इलाकाको यरीहोदे ख
यदर्न नदी पारी पवूर्को बसेरे, गादको भिूम िगलादको रामोत, मनश्शकेा भिूममा बाशानको गोलान।

9 कुनै इ ाएली वा कुनै िवदशेी ितनीहरूमाझ ब े जसले अन्जानमा कसलैाई मारेका िथए, उनीहरूलाई सरुक्षाका ती शहरहरू मध्ये एउटामा
भागरे जान िदइन्थ्यो। तब त्यो मािनस त्यहाँ सरुिक्षत हुनस क्थएन अिन कसै ारा, जसले त्यसलाई खिेदरहथे्यो, त्यसलाई मा रिदन्थ।े त्यस
मािनसलाई त्यस शहरको अदालत ारा जाँच ग रनछे।

21
पजूाहारीहरू अिन लवेीहरूका िन म्त भिूम

1 लवेी कुल समहूका शासकहरू पजूाहारी एलाजार, ननूका छोरा यहोश ू अिन इ ाएलका अन्य कुल समहूका शासकहरूिसत बात गनर् गए।
2 यो कुरा कनानको भिूमको शीलो शहरमा भयो। लवेी अगवुाहरूले ितनीहरूलाई भन,े “हामीहरूलाई ब का िन म्त शहरहरू िदन ु भनी मोशा ारा
परम भलुे ितमीहरूलाई आदशे िदएका िथए। अिन उहाँले हामीलाई खतेहरू पिन िदन ुजहाँ हा ा पशहुरू चछर्न,् भनी तपाईंलाई आदशे िदन ु भएको
िथयो।” 3 यसथर् इ ाएलका मािनसहरूले परम भकुो यो आदशेको पालन गरे। ितनीहरूले लवेी मािनसहरूलाई यी शहरहरू अिन ितनीहरूका
पशहुरूका िन म्त ती व रप रका भिूम िदए।

4 कहातीको कुल, लवेीको वशं समहूका पजूाहारी हारूनका वशंजहरू िथए। कहाती वशंका अशंलाई ते शहरहरू िदइए जो यहूदा, िशमोन
अिन िबन्यामीनका इलाका िभ िथए।

5 अन्य कहाती कुलहरूलाई दश शहरहरू िदइए जो ए मै, दान अिन आधा मनश्शकेा इलाका िभ िथए।
6 गशे न कुलका मािनसहरूलाई ते शहरहरू दान ग रए। यी शहरहरू ती इलाकामा िथए जो इस्साकार, आशरे, न ाली अिन बाशानमा

भएको आधा मनश्शकेा िथए।
7 मरारी कुलका मािनसहरूलाई बा शहरहरू िदइए। यी बा शहरहरू रूबने, गाद अिन जबलूनूका इलाकाबाट आएका िथए।
8 यसरी इ ाएलका मािनसहरूले लवेी मािनसहरूलाई यी शहरहरू अिन ती व रप रका खतेहरू िदए जसरी परम भलुे मोशालाई भन्न ु भएको

िथयो।
9 यी नाउहँरू ती शहरहरूका हुन ्जो यहूदा अिन िशमोनको इलाकामा िथए। 10 कहात कुलबाट शहरहरू पिहला लवेीहरूलाई दान ग रयो।

11 लवेीहरूलाई ितनीहरूले िदए िकयर्त-अबार् (यो हे ोन हो। यसको नाउँ अबार्नामको मािनसको नाउबँाट रा खएको िथयो। अबार् अनाकका
िपता िथए।) ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त पिन कहातीहरूले शहर छेऊका केही भिूम ितनीहरूलाई िदए। 12 तर िकयर्तबार् शहर व रप रका
खते अिन समाना शहरहरू यपनु्नकेा छोरा कालबेका िथए। 13 यसथर् ितनीहरूले हे ोन शहर हारूनका वशंलाई िदए (हे ोन शरणस्थान-शहर
िथयो।) हारूनका सन्तानहरूलाई ितनीहरूले लब्ना, 14 य ीर, एश्तमो, 15 होलोन, दबीर, 16 ऐन, य ु ा अिन बतेशमेशे पिन िदए। ितनीहरूलाई
पशहुरूको िन म्त पिन ती शहरहरू निजकका केही भिूम ितनीहरूले िदए। ितनीहरूले ती दइु समहूहरूलाई नै शहरहरू िदए।
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17 ितनीहरूले हारूनका सन्तानलाई शहरहरू िदए जो िबन्यामीनका कुल समहूका िथए। यी शहरहरू िगबोन, गबेा, 18अनातोत अिन अल्मोन
िथए। ितनीहरूले यी चार शहरहरू अिन ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त यी शहरहरू निजकैका केही भिूम ितनीहरूलाई िदएका िथए। 19 त्यहाँ
जम्मा ितनीहरूले पजूाहारीहरूलाई ते शहरहरू दान गरे। (सबै पजूाहारीहरू हारूनका सन्तानहरू िथए।) ितनीहरूले ितनीहरूका पशहुरूका
िन म्त पिन त्यके शहर निजकैका केही भिूम ितनीहरूलाई िदए।

20कहात वशंका अन्य मािनसहरूलाई ती शहरहरू दान ग रए जो ए मै कुल समहूका क्षे मा िथए। ितनीहरूले यी शहरहरू पाए। 21 ए मैको
पहाडी दशेका शकेम शहर। (शकेम एक शरण स्थान शहर िथयो।) ितनीहरूले गजेरे, 22 िकब्समै अिन बथेहोरोन पिन ा गरे। ए मैले ितनीहरूलाई
चार शहरहरू अिन त्यके शहर व रप रका केही भिूम ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त िदए।

23 दानको कुल समहूले ितनीहरूलाई एल्तके, िगब्बतौन, 24 अय्यालोन अिन गात- रम्मोन िदए। दानले ितनीहरूलाई चार शहरहरू अिन
ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त त्यके शहर व रप रका केही भिूम िदए।

25 मनश्शकेो आधा कुल समहूले ितनीहरूलाई तानाक र गि म्मोन िदए। यो मनश्शकेो आधा कुल समहूले ितनीहरूलाई दइु शहर अिन
ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त त्यके शहर व रप रका केही भिूम िदए।

26 कहात कुलका बाँकी मािनसहरूले जम्मा दश शहरहरू अिन ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त त्यके शहर व रप रका केही भिूम पाए।
27 गशे न कुल पिन लवेी कुल समहूमा िथए। ितनीहरूले यी शहरहरू पाएः
मनश्शकेा आधा कुल समहूले ितनीहरूलाई बाशानको गोलन िदए। (गोलन शरणस्थान-शहर िथयो।) मनश्शलेे ितनीहरूलाई बशे्तरा पिन िदए।

यो मनश्शकेो आधा कुल समहूले जम्मा दइु शहरहरू अिन ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त त्यके शहर व रप रका केही भिूम िदए।
28 इस्साकार कुलसमहूले ितनीहरूलाई िकश्योन, दाबरत, 29 यमर्त अिन एन्गन्नीम िदए। इस्साकारले जम्मा चार शहरहरू र ितनीहरूका

पशहुरूका िन म्त त्यके शहर व रप रका केही भिूम ितनीहरूलाई िदए।
30 आशरेका कुल समहूले ितनीहरूलाई िमशाल, अब्दोन, 31 हले्कात, अिन रहोब िदए। जम्मा आशरेले ितनीहरूलाई चार शहरहरू र

ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त त्यके शहर व रप रका केही भिूम िदए।
32 न ाली कुल समहूले ितनीहरूलाई गालीलको केदशे िदए। (केदशे शरणस्थान-शहर िथयो।) न ालीले ितनीहरूलाई हम्मोत्दर अिन कतार्न

पिन िदए। न ालीले जम्मा तीन शहरहरू अिन ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त त्यके शहर व रप रका केही भिूम िदए।
33 गशे न कुलले जम्मा ते शहरहरू अिन ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त त्यके शहर व रप रका केही भिूम पाए।
34-39 अन्य लवेीसमहू मरारी कुलका िथए। मरारी कुलले यी शहरहरू पाएः जबलूनूका कुल समहूले ितनीहरूलाई योक्नाम, कतार्, िदम्ना,

अिन नहलाल िदए। जबलूनूले जम्मा चार शहरहरू अिन ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त त्यके शहर व रप रका केही भिूम िदए। रूबने कुल
समहूले ितनीहरूलाई बसेरे, यहसा, कदमेोत, अिन मपेात िदए। रूबनेले जम्मा चार शहरहरू अिन ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त त्यके शहर
व रप रका भिूम ितनीहरूलाई िदए। गाद कुल समहूले ितनीहरूलाई िगलादको रामोत िदए। (रामोत शरणस्थन-शहर िथयो।) ितनीहरूले महनमै,
हसे्बोन अिन याजरे पिन ितनीहरूलाई िदए। ितनीहरूलाई गादले जम्मा चार शहरहरू अिन ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त त्यके शहर व रप रका
भिूम ितनीहरूलाई िदए।

40 यसरी, अ न्तम लवेी कुलले जम्मा बा शहरहरू ा गरे।
41 यसरी लवेीहरूले जम्मा अठचालीस शहरहरू अिन आफ्ना पशहुरूका िन म्त हरेक शहर व रप रका केही भिूम ा गरे। यी सबै शहरहरू

ती इलाकामा िथए जो अन्य कुल समहूहरूका िथए। 42 यी त्यके शहरमा आफ्ना पशहुरूका िन म्त केही भिूम िथयो। त्यके शहरका िन म्त
त्यो कृत िथयो।

43 यसरी परम भलुे ितज्ञा गन ुर् भयो जो उहाँले इ ाएलका मािनसहरूलाई िदन ु भन्नभुएको िथयो। उहाँले मािनसहरूलाई सबै भिूम िदनभुयो
जो उहाँले ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो। मािनसहरूले भिूम लए अिन त्यहाँ बस।े 44अिन परम भलुे ितनीहरूलाई, उहाँले ितनीहरूका अगवुाहरूिसत
ितज्ञा गन ुर् भए जस्त,ै आफ्नो भिूमका चारैितर शा न्त दान गनर्िदन ु भयो। ितनीहरूका कुनै पिन श हुरूले ितनीहरूलाई परास्त गरेनन।् परम भलुे

इ ाएलका मािनसहरूलाई हरेक श लुाई परास्त गनर् िदनभुयो। 45 परम भलुे हरेक ितज्ञा पणूर् गन ुर्भयो जो उहाँले इ ाएलका मािनसहरू ित गन ुर्
भएको िथयो। त्यहाँ कुनै पिन ितज्ञाहरू बाँकी रहनेन ्जसलाई पणूर् गनर् चकु्न ु भयो। त्यके ितज्ञा सत्य हुन आयो।

22
तीन कुल समहूहरू घर जान्छन ्

1 त्यसपिछ यहोशलूे रूबने, गाद अिन मनश्शे कुल समहूहरूका सबै मािनसहरूलाई सभामा बोलाए। 2 “परम भकुा दाश मोशाले ितमीहरूलाई
िदएका ती सबै आदशे पालन गरे अिन ितनीहरूले मरेो सबै आदशेहरू पिन पालन गय । 3 ितमीहरूले अरू इ ाएली कुल समहूहरूलाई छोिडिदयौ।
सबै आदशेहरू सावधानीिसत पालन गय जनु परम भु ितनीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई िदनभुएको िथयो। 4 परम भु ितमीहरूका परमे रले
इ ाएलका मािनसहरूलाई शा न्त दान गन ितज्ञा िदनभुएको िथयो। र परम भलुे उहाँको वचन अिहले रा ु भयो। यसथर् अब ितमीहरू घर
जान सक्छौ। परम भकुा दास मोशाले ितमीहरूलाई यदर्न नदीको पवूर् तफक भिूम िदएका छन।् अब ितमीहरू त्यस भिूममा आफ्नो घरमा जान
सक्छौ। 5 तर याद राख-त्यो िनयम पालन गन ुर् पछर् जो मोशाले ितमीहरूलाई िदएका िथए। ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रलाई मे
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गन ुर् पछर् अिन उहाँका आज्ञाहरूको सदा-सवर्दा पालन गन ुर् पछर्। ितमीहरूले लगातार अनसुरण अिन लगातार उ म कारले उहाँको सवेालाई
जा ररा ु पछर्।”

6 तब यहोशलूे ितनीहरूलाई िबदा िदए र ितनीहरू घर फक। 7 मोशाले मनश्शकेा आधा कुल समहूलाई बाशान भिूम िदएका िथए। यहोशलूे
मनश्शकेा अक आधा कुल समहूलाई यदर्न नदीको प म तफक भिूम िदए। यहोशलूे ितनीहरूलाई आशीवार्द िदए अिन ितनीहरूलाई घर
पठाई िदए। 8 ितनले भन,े “ितमीहरू अत्यन्त धनी भएका छौ। ितमीहरूिसत अनके पशहुरू छन।् ितमीहरूका धरैे सनु अिन चाँदी अिन बहुमलू्य
मिणहरू छन।् ितमीहरूिसत धरैे सनु्दर ब हरूछन।् ितमीहरूले ित ा श हुरूबाट अनके वस्तहुरू लग्यौ। ितमीहरू घरजाऊ अिन ती वस्त ु ितमीहरू
माझ िवभाजन गर।”

9 यसरी रूबने, गाद अिन मनश्शकेा आधा कुल समहूहरूका मािनसहरूले इ ाएलका अन्य मािनसहरूलाई छाडरे कनानको शीलोमा गए।
ितनीहरूले त्यो स्थान छोडे अिन िगलादमा फक। ितनीहरू आफ्नै भिूमको घरमा गए ितनीहरूलाई त्यो भिूम मोशाले िदएका िथए। परम भलुे त्यो
भिूम ितनीहरूलाई िदन ु भनी मोशालाई आज्ञा गन ुर् भएको िथयो।

10 रूबने, गाद अिन मनश्शकेा आधा कुलका मािनसहरू गलीलोत नामक स्थानमा गए। यो यदर्न नदीको छेऊ कनान दशे िभ िथयो। त्यहाँ
ितनीहरूले सनु्दर बदेी िनमार्ण गरे। 11 तर इ ाएलका अन्य मािनसहरू, जो अझसम्म शीलोमा नै िथए, यी तीन कुल समहूले िनमार्ण गरेका
बदेीको िवषयमा ितनीहरूले सनुे त्यो बदेी गलीलोत नामक स्थानमा कनानको सीमानामा िथयो। यो यदर्न नदीको नजीकैमा इ ाएल तफर् िथयो।
12 इ ाएलका सबै मािनसहरू यी तीन कुल समहू ित अत्यन्त ोिधत भए। ितनीहरू एकसाथ भलेा भए अिन ितनीहरूको िवरू लडाईं गन
िन य गरे।

13 यसथर् इ ाएलीहरूले केही मािनसहरूलाई रूबने, गाद अिन मनश्शकेा आधा कुलका मािनसहरूिसत बातिचत गनर् पठाए। यी मािनसहरूका
अगवुा पजूाहारी एलाजारका छोरा पीनहास िथए। 14 ितनीहरूले कुल समहूहरूका दशजना अगवुाहरूलाई पिन त्यहाँ पठाए। त्यस शीलोहमा
भएका इ ाएली कुल समहूका त्यके प रवारबाट एक मािनस िथए।

15 यसथर् यी एघारजना मािनसहरू िगलाद ितर गए। ितनीहरू रूबने, गाद अिन आधा कुल मनश्शकेा मािनसहरूिसत कुरा गनर् गए। ती
एघारजना मािनसहरूले ितनीहरूलाई भन,े 16 “इ ाएलका समस्त मािनसहरूले ितमीहरूलाई सोध्छन:् ‘िकन ितमीहरूले इ ाएलका परमे रको
िवरू यस्तो कुरा गय ? िकन ितमीहरू परम भु िवरू भयौ? िकन ितमीहरूले ितमीहरू स्वयकंा िन म्त एक बदेी िनमार्ण गय ? ितमीहरूलाई
थाहा छ यो परमे रको उपदशेको िवरू हो। 17 याद गर पोरमा के भएको िथयो? त्यस पापको कारणले हामी अझ दःुख भोिगरहे छौं। त्यो
महापापको कारणले परमे रले इ ाएलका धरैे जस्तो मािनसहरूलाई सा ै िवरामी तलु्याउन ु भयो। त्यो महामारीको कारणले आज पिन हामी दःुख
भोगी रहकेा छौं। 18 अिन अिहले ितमीहरू त्यही कुरा ग ररहछेौ। ितमीहरू परम भकुो िवरू भइरहछेौ। के ितमीहरू परम भकुो अनसुरण गनर्
अस्वीकार गछ ? यिद ितमीहरूले जे ग ररहछेौ त्यो रोकेनौं भने परम भु इ ाएलका परमे र हामी हरेक मािनस ित ोिधत हुनहुुनछे।

19 “ ‘यिद ितमीहरू भिूमको पजूा अचर्नाको िन म्त त्यित उ म नभए हा ो भिूमितर आऊ। परम भकुो पाल हा ो भिूममा छ। ितमीहरूले
हा ो केही भिूम लन सक्नछेौ, अिन त्यहाँ ब सक्ने छौ। तर परम भकुो िवरू नगर। अक वदेी िनमार्ण नगर। हा ो भटे-हुने पालमा परम भु
हा ा परमे रको वदेी छदँछै।

20 “ ‘जरेहका छोरा आकान नाउकँो मािनसलाई सम्झ। उसले ती वस्तहुरूलाई ध्वशं गन ुर्पछर् भन्ने आज्ञालाई पालन गनर् अस्वीकार गरे। त्यो
एक मािनसले परमे रको िनयम भङ्ग गरे, तर इ ाएलका समस्त मािनसहरूले दण्ड पाए। उसको पापको कारण आकानको मतृ्य ु भयो साथै
अन्य धरैे मािनसहरूको पिन मतृ्य ु भयो।’ ”

21 रूबने, गाद अिन आधा मनश्शकेा कुल समहूहरूका मािनसहरूले ती एघार मािनसहरूलाई उ र िदए र ितनीहरूले भन,े 22 “परम भु
हा ा परमे र हुनहुुन्छ, फे र पिन हामी भन्छौ, िक परम भु हा ा परमे र हुनहुुन्छ। अिन हामीले िकन यो काम गय त्यो परमे रले जान्न ु
हुन्छ। हामी चाहन्छौं िक ितमीहरूले पिन यो जान्नपुछर्। ितमीहरूले न्याय गनर् सक्छौ, हामीले के गय ं। यिद हामीले केही गल्ती गय ं भनी
ितमीहरू िव ास गछ भन,े ितमीहरूले हामीलाई मानर् सक्छौ। 23 यिद हामीले परमे रको िनयम भङ्ग गय ं भने परम भलुाई नै हामीलाई
दण्ड िदउन ्भनी याचना गन ुर्होस।् के हामीले होमब ल, अन्नब ल अिन मलेब लहरू अपर्ण गनर्का िन म्त यो बदेी िनमार्ण गरेका हौं भनी ितमीहरू
ठान्छौ? 24 अह!ँ हामीले त्यो कारण यसलाई िनमार्ण गरेका होइनौं। हामीले यो वदेी िकन िनमार्ण गय ं? हामीलाई डर िथयो िक भिवष्यमा
ितमीहरूका मािनसहरूले हामीलाई ितमीहरूको रा को एक भाग हो भन्न अस्वीकार गनछन ् तब ितमीहरूका मािनसहरूले भन्न सक्छन ् िक
हामीहरू इ ाएलका परम भु परमे रको आराधान गनर् स ै नौ। 25 ितमीहरूका मािनसहरूले भन्न सक्छन ्परमे रले ितमीहरू र हामी बीचको
सीमानाको िन म्त यदर्न बनाउन ु भयो, ‘अिन ती रूबने र गादका मािनसहरूको इ ाएलमा केही भाग छैन।’ यसकारण ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूले
हा ा छोरा-छोरीहरूलाई परम भकुो आराधना गनर् रोक्न सक्नछेन।्

26 “यसथर् हामीले यो वदेी िनमार्ण गन िन य गय ं। तर हामीले यसलाई भटेीहरू अिन ब ल चढाउनको िन म्त उपयोग गन योजना गरेका
िथएनौं। 27 हामीलाई वदेी चािहएको वास्तिवक कारण यो हो िक हामी हा ा मािनसहरूलाई ितमीहरूले सवेा गन परमे रलाई नै हामीले पिन
आराधना गछ ं भनी दखेाउनलाई हो। यो वदेी, ितमीहरू अिन हामीहरूका िन म्त अिन हा ा भिवष्यका समस्त सन्तानहरूका िन म्त हामीले
परम भकुो आराधना गछ ,ं भन्ने कुराको माण हुनछे। हामी हा ा होमब लहरू, अन्नब लहरू अिन मलेब लहरू परम भलुाई दान गनछौं।
ितमीहरूका सन्तानहरूलाई हुकार्उन हामी पिन स्वयं ितमीहरू जस्तै इ ाएलका मािनसहरू हौं भनी जाननु ्भन्ने हामीले चाहकेो हो। 28भिवष्यमा
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यिद यस्तो हुनछे ितमीहरूका सन्तानहरूले यो भन्लान ् हामीहरू इ ाएलका होइनौ, तब हा ा सन्तानहरूले भन्न सक्नछेन,् ‘हरे! हामी भन्दा
अिघ बाँचकेा हा ा िपता-पखुार्हरूले एक वदेी िनमार्ण गरेका छन।् त्यो वदेी पिव पालमा भएको परम भकुो वदेी जस्तै नै छ। हामी यो वदेीलाई
ब लहरू चढाउन योग गदनौ-यो वदेी यसको माण हो िक हामी इ ाएलका भाग हौं।’

29 “साँच्चै नै हामी परम भकुो िवरू जान चाहदँनैौं। उहाँको अनसुरण नगन हा ो इच्छा छैन। हामी जान्दछौं सत्य वदेी त्यही मा हो जो
पिव पालको समक्ष छ। त्यो वदेी परम भु हा ा परमे रको हो।”

30 पजूाहारी पीनहास अिन ितनीिसत भएका अगवुाहरूले रूबने, गाद अिन मनश्शकेा आधा कुल मािनसहरूले भनकेा यी कुराहरू सनु।े
यी मािनसहरूले सत्यकुरा भन्दछैन ्भनी ितनीहरू सन्त ु भए। 31 यसकारण पजूाहारी पीनहासले भन,े “अब हामीलाई थाहा भयो िक परम भु
हामीसगं हुनहुुन्छ। अिन हामी जान्दछौं िक ितमीहरू उहाँको िवरू गएनौं। हामी खशुी छौं िक इ ाएलका मािनसहरू परम भु ारा द ण्डत हुने
छैनन।्”

32 तब पीनहास अिन अगवुाहरू त्यस स्थान छाडरे घरतफर् गए। ितनीहरूले रूबने अिन गादका मािनसहरूलाई िगलाद भिूममा छाडे र कनान
ितर फक अिन ितनीहरू इ ाएलका मािनसहरू कहाँ गए के भएको िथयो त्यो भन।े 33 इ ाएलका मािनसहरू पिन सन्त ु भए। ितनीहरू खशुी
भए अिन परमे रलाई धन्यवाद चढाए। ितनीहरूले रूबने, गाद अिन मनश्शकेा मािनसहरूको िवरू गएर लडाईं नगन िनणर्य गरे। ितनीहरूले
त्यो ठाउँ जहाँ ती मािनसहरू बस्थे त्यो ठाउँलाई ध्वशं नगन िन य गरे।

34रूबने अिन गादका मािनसहरूले त्यो वदेीलाई एउटा नाउँ दान गरे। ितनीहरूले त्यस ठाउँको नाउँ “ ‘साक्षी’ राखे हामी त्यो िव ास गछ
परम भु नै परमे र हुनहुुन्छ भन्ने माण गछ ।”

23
यहोशलूे मािनसहरूलाई ोत्साहन िदन्छन ्

1 परम भलुे इ ाएलीहरूलाई ितनीहरूका व रप र भएका श हुरूबाट शा न्त दान गन ुर् भयो। परम भलुे इ ाएललाई सरुिक्षत तलु्याउन ु भयो।
धरैे वषर् िबतरे गए, अिन यहोश ू अत्यन्त ब ृ भए। 2 यस बलेा यहोशलूे समस्त बढूा अगवुाहरू, कुल नायकहरू, न्यायकतार्हरू, अिन इ ाएली
मािनसहरूका अिधकारीहरूको सभा राख।े यहोशलूे भन,े “म अत्यन्त ब ृ भएको छु। 3 ितमीहरूले ती कुराहरू दखे्यौ जो परम भलुे हा ा
श हुरू ित गन ुर् भयो। उहाँले हामीलाई सहायता गनर् यसो गन ुर्भयो। परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूको िन म्त य ु गन ुर् भयो। 4 मलैे
ितमीहरूलाई भनकेा कुरा सम्झ। ितमीहरूका मािनसहरूले यदर्न नदी अिन प ममा भमूध्य समु माझको भिूम ा गनर् सक्ने छौ। मलैे त्यो
भिूम ितमीहरूलाई िदने वचन िदएको िथएँ। तर ितमीहरूले त्यसलाई अझ अिधकारमा लएका छैनौ। 5 तर परम भु ितमीहरूका परमे रले त्यहाँ
बसकेा मािनसहरूलाई त्यो भिूम छाड्न वाध्य तलु्याउन ु हुनछे। ितमीहरूले त्यो भिूम लने छौ। परम भलुे त्यहाँ ब े मािनसहरूलाई भिूम छोड्न
वाध्य तलु्याउन ु हुनछे। परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूका िन म्त यसो गन वचन िदन ु भएको छ।

6 “परम भलुे हामीलाई आज्ञा गन ुर् भएका सबै कुराहरू पालन गनर् ितमीहरू सावधान हुनपुछर्। मोशाको वस्थाको पसु्तकमा ले खएका हरेक
कुरा पालन गर। त्यो िनयमबाट टाढा नफकर् न।ु 7 हा ो माझ अझ पिन केही मािनसहरू बसकेाछन ्जो इ ाएलका मािनस होइनन।् ती मािनसहरूले
ितनीहरूका आफ्नै दवेताहरूको पजूा गछर्न।् ितनीहरूको दवेताहरूको सवेा अथवा ितमीहरूले पजूा नगर। 8 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका
परमे रको अनसुरण गद जानपुछर्। िबतकेा समयमा ितमीहरूले यसो गरेका िथयौ अिन ितमीहरूले यसो गद जानपुछर्।

9 “परम भलुे अनके महान अिन श शाली रा हरूलाई परास्त गनर्मा सहायता दान गन ुर्भयो। परम भलुे ती मािनसहरूलाई छोडन बाध्य
तलु्याउन ु भयो। ितमीहरूलाई परास्त गनर् कुनै रा पिन समथर् भएन। 10 परम भकुो सहयोग ारा इ ाएलका एक मािनसले श हुरूका हजार
सिैनकलाई परास्त गनर् सके। िकन? िकनभने परम भु ितमीहरूका परमे र ितमीहरूको िन म्त लड्न ु भएको िथयो। परम भलुे यसो गन ितज्ञा
िदन ु भएको िथयो। 11 यसथर् ितमीहरूले परम भु ित ा परमे रलाई मे ग ररहन ु पछर्।

12 “परम भकुो अनसुरण गनर् नछोड। ती अन्य मािनसहरूको िम नबन जो इ ाएली होइनन।् ितनीहरूका कुनै मािनसहरूिसत िववाह नगर।
तर यिद ितमीहरू यी मािनसहरूका िम बन्यौ भन।े 13 परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूका श हुरूलाई परास्त गनर्मा सहयोह गन ुर्हुने
छैन। यी मािनसहरू ितमीहरूका िन म्त पासो जस्तै हुनछेन।् ितनीहरूले ितमीहरूलाई ित ा आखाँमा ध ुवँा र धलूो परे जस्तै क िदनछेन।् अिन
ितमीहरूलाई यो उ म भिूम छोड्न बाध्य तलु्याउने छन।् परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई यो भिूम िदनभुयो। तर यिद ितमीहरूले यो
आज्ञा पालन गरेनौ भने ितमीहरूले यसलाई गमुाउन सक्छौ।

14 “अब ायः मरेो मतृ्य ु हुने समय भयो। ितमीहरू जान्दछौ अिन साँच्चै िव ास गछ िक परम भलुे ितमीहरूका िन म्त महान कायर्हरू गन ुर्
भएको छ। ितमीहरूलाई थाहा छ। िक उहाँले आफ्ना कुनै पिन ितज्ञा पणूर् गनर् चकु्न ु भएन। परम भलुे सबै ितज्ञा पणूर् गन ुर् भयो जो उहाँले हामीसगँ
गन ुर् भएको िथयो। 15 परम भु ितमीहरूका परमे रले हामी ित गन ुर् भएको हरेक उ म ितज्ञा सत्य भएको छ। तर त्यसरी नै परम भलुे उहाँका
अन्य ितज्ञाहरूलाई सत्य तलु्याउन ु हुनछे। उहाँले वचन िदन ु भएको छ िक यिद ितमीहरूले नरा ो कुरा गय भने ितमीहरू मािथ नरा ा कुराहरू
घट्नछेन।् उहाँले वचन िदन ु भएको छ िक उहाँले ितमीहरूलाई िदन ु भएको यो उ म भिूमबाट िनक्लन ितनीहरूलाई उहाँले बाध्य तलु्याउन ु
हुनछे। 16 यिद ितमीहरूले परम भु ितमीहरूको परमे रिसत गरेको करार पालन गनर् अस्वीकार गय भने यस्तो हुनछे। यिद ितमीहरूले अन्य
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दवेताहरूको पजूा गय भन,े यो भिूम गमुाउने छौ। यिद ितमीहरूले यसो गय भने ितमीहरू ित परम भु अत्यन्त ोिधत हुनहुुनछे। तब उहाँले
ितमीहरूलाई िदन ु भएको यो उ म भिूम तरुन्न्त छोड्न बाध्य तलु्याइने छ।”

24
यहोश ू िबदाइ जनाउछँन ्

1यहोशलूे इ ाएलका सबै कुल समहूहहरूलाई शकेममा एकसाथ भलेा हुन बोलाए। तब उनले बढूा- धानहरू कुलनायकहरू,अिन इ ाएलका
अिधकारीहरू, अिन न्यायक ार्हरू र शासकहरूलाई पिन बोलाए। यी मािनसहरू परमे र समक्ष उिभए।

2 यहोशलूे समस्त मािनसहरूलाई भन।े ितनले भन,े “म ितमीहरूलाई यो भिनरहछुे जो परम भु इ ाएलका परमे रले ितमीहरूलाई यसो भन्न ु
हुन्छः ‘धरैे समय अिघ, ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू य ू े टस नदीको पारी प बस्थ।े म अ ाहाम अिन नाहोरका िपता तरेह जस्ता मािनसहरूको
िवषयमा कुरा ग ररहछुे। त्यस समयमा, ती मािनसहरूले अन्य दवेताहरूको पजूा गदथ। 3 तर, म परम भलुे ितमीहरूका िपता-पखुार् अ ाहामलाई
भिूम बािहर महानदीको अक तफर् लगें। मलैे उसलाई कनानको भिूम भएर लगे र उसलाई धरैे-धरैे सन्तानहरू िदएँ। मलैे अ ाहामलाई उसको
छोराको नाउँ इसहाक िदएँ। 4 अिन मलैे इसहाकलाई याकूब अिन एसाव नाउकँा दइु छोराहरू दान गरें। एसावलाई मलैे सइेर पवर्त व रप रका
भिूम िदएँ। याकूब अिन उसका छोराहरू त्यहाँ बसनेन।् ितनीहरू िम को भिूममा ब गए।

5 “ ‘तब, मलैे मोशा र हारूनलाई िम मा पठाएँ। ितनीहरूले मरेा मािनसहरूलाई िम दशे बािहर ल्याएको म चाहन्थें। मलैे िम का मािनसहरू
मािथ अनके भयानक घटनाहरू घटाएँ। त्यसपिछ मलैे ितमीहरूका मािनसहरूलाई िम बािहर िनकालरे ल्याएँ। 6 यसरी नै मलै े ितमीहरूका
अगवुाहरूलाई िम बािहर ल्याएँ। ितनीहरू लाल समु मा आए अिन िम का मािनसहरूले ितनीहरूलाई खिेदरहकेा िथए। त्यहाँ रथ अिन घोड
सवारहरू िथए। 7यसकारण मािनसहरूले म परम भलुाई सहायताको िन म्त याचना गरें। अिन ितमीहरू र िम का मािनसहरू बीचमा मलैे अन्धकार
स्थािपत गरें। म परम भलुे ितनीहरूलाई समु छोप्न बनाएँ। मलैे िम का सनेालाई जे गरें त्यो त ितमीहरू आफैं ले दखे्यौ।

“ ‘त्यसपिछ, ितमीहरू लामो समयसम्म मरूभिूममा बस्यौ। 8 तब मलैे ितमीहरूलाई एमोरी मािनसहरूको दशेमा ल्याएँ। यो यदर्न नदीको
पवूर्तफर् िथयो। ती मािनसहरू ितमीहरूको िवरू लड,े तर मलैे ितनीहरूलाई परास्त गनर् ितमीहरूलाई िदए। ती मािनसहरूलाई न गन मलैे श
ितमीहरूलाई दान गरें। तब ितमीहरूले त्यो भिूमलाई अिधकारमा लयौ।

9 “ ‘तब मोआबको राजा, िसप्पोरका छोरा बालाकले इ ाएलका मािनसहरू िवरू लड्न तयार भए। ती राजाले बओरका छोरा बालामलाई
बोलाई पठाए। उसले बालामलाई ितमीहरूलाई ापिदन लगाए। 10 तर म, परम भलुे बालामको कुरा सनु्न अस्वीकार गरें। यसथर् बालामले
ितमीहरूलाई अनके पल्ट आशीवार्द िदए। मलैे ितमीहरूलाई बचँाएँ अिन िवप बाट िनकालें।

11 “ ‘त्यसपिछ ितमीहरू यदर्न नदी पारी यरीहो शहर तफर् गयौ। यरीहोका मािनसहरू ितमीहरू िवरू लड।े एमोरी, प रज्जी, कनानी, िह ी,
िगगार्शी, हव्वी अिन यबसूी मािनसहरू पिन ितमीहरू िवरू लड।े तर मलैे ितनीहरू सबलैाई ितमीहरूलाई परास्त गनर् िदएँ। 12 जब ितमीहरूका
सनेाहरू अिघ बढदै िथए मलैे ितनीहरूको अिघ बच् ूहँरूलाई पठाईिदए। ती बच् ूहँरूले दईुजना राजाहरूलाई छोडन बाध्य गरयो। यसरी
ितमीहरूले आफ्ना तरवार अिन धनकुो योग नगरी नै त्यो भिूम लयौ।

13 “ ‘मलैे त्यो भिूम ितमीहरूलाई िदएँ। जनु भिूमका िन म्त ितमीहरूले काम गरेनौ मलैे त्यो भिूम ितमीहरूलाई िदएँ। ितमीहरूले ती शहरहरू
िनमार्ण गरेनौ-ती मलैे ितमीहरूलाई िदएँ। ितमीहरूिसत दाखबारी अिन भ ाक्षकेा बकृ्षका बगौंचाहरू छन,् तर ती बगौंचाहरूमा ितमीहरूले िवरूवा
लाउन ु परेन।’ ”

14 तब यहोशलूे मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूले परम भकुा बचनहरू सनु्यौ, यसथर् ितमीहरूले परम भकुो सम्मान गन ुर् पछर् अिन साँचो
भागमा उहाँको सवेा गन ुर् पछर्। ती अपिव दवेताहरूलाई फ्याँिक दऊे, जनु ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले िम मा र य ू े टस नदीको पा रप पजू्ने
गथ। अब ितनीहरूले परम भलुाई मा आराधना गन ुर् पछर्।

15 “तर हुन सक्छ, ितमीहरू परम भकुो सवेा गनर् चाहदँनैौ। कसलाई सवेा गछ त्यो ितमीहरूले िनणर्य लन ु पछर्। के ितमीहरू, ितमीहरूका
अगवुाहरूले य ू े टस नदीको पा रप बस्दा पजूकेा झटूा दवेताहरूको सवेा गछ ? अथवा, यो भिूममा ब े एमोरी मािनसहरूका दवेताको सवेा
गछ ? ितमीहरू आफैं ले चनु्न ु पछर्। तर म अिन मरेो घरनाले भने परम भकैु सवेा गन छौं।”

16 तब मािनसहरूले उ र िदए, “हामीहरू परम भकुो अनशुरण गनर् किहल्यै पिन छाडने छैनौं। हामी अन्य दवेताहरूको सवेा किहले पिन
गन छैनौं। 17 हामी जान्दछौं िक परम भु नै परमे र हुनहुुन्थ्यो, जसले हा ा मािनसहरूलाई िम बाट बािहर िनकाल्न ु भयो। त्यस दशेमा हामी
दास िथयौं। तर परम भलुे हा ा िन म्त त्यहाँ महान ्काम गन ुर् भयो। उहाँले हामीलाई त्यो दशेबाट बािहर ल्याउन ु भयो, अिन अन्य भिूमहरूबाट
या ा गदार् हामीलाई सरुक्षा दान गन ुर् भयो। 18 परम भलुे हामीलाई यी भिूमहरूमा ब े मािनसहरूलाई परास्त गनर्मा सहयोग दान गन ुर् भयो।
परम भलुे हामीलाई जो एमोरी मािनसहरू यो दशेमा बस्थे त्यहाँ अिहले हामी छौ, यो परास्त गनर्मा हामीलाई सहायता गन ुर्भयो। यसथर् हामी
परम भकुो सवेा ग ररहनछेौं। िकनभने उहाँ नै हा ो परमे र हुनहुुन्छ।”

19 तब यहोशलूे भन,े “त्यो सत्य हो। परम भकुो सवेा गदजान ितमीहरू स ै नौ। परम भु परमे र पिव हुनहुुन्छ। अिन आफ्ना मािनसहरूले
अन्य दवेताहरूको पजूा गरेको परमे रले घणृा गन ुर्हुन्छ। यिद ितमीहरू त्यसरी उहाँको िवरू भयौ भने परमे रले ितमीहरूलाई क्षमा गन ुर् हुने
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छैन। 20 तर ितमीहरूले परम भलुाई त्यागनछेौ अिन अन्य दवेताहरूको सवेा गन छौ। परम भलुे ितमीहरू मािथ भयानक घटनाहरू घटाउन ु
हुनछे। परम भलुे ितमीहरूलाई न गन ुर् हुनछे। परम भु परमे र ितमीहरू ित भलो हुनहुुन्छ। तर यिद ितमीहरू उहाँको िवरू भयौ भने उहाँले
ितमीहरूलाई न गन ुर् हुनछे।”

21 तब मािनसहरूले यहोशलूाई भन,े “अह!ँ हामी परम भकुो सवेा गनछौं।”
22 तब यहोशलूे भन,े “ितमीहरू आफैं लाई अिन ितमीहरूिसत भएका मािनसहरूलाई हरे। के, ितमीहरू सब जान्दछौ अिन सहमत हुन्छौ? के

ितमीहरूलाई परमे रको सवेा गनर्का िन म्त चिुनएको छौ? ितमीहरू सबै यसका साक्षी छौ?”
मािनसहरूले उ र िदए, “हो, यो सत्य हो! हामी सबलैे दे सक्छौं िक हामीहरू परम भकुो सवेा गनर्का िन म्त चिुनएका छौं।”
23 तब यहोशलूे भन,े “त्यसो हो भनी ितमीहरूिसत भएका झटूा दवेताहरूलाई फ्याँिक दऊे र परम भु इ ाएलका परमशेवरलाई ितमीहरूको

सम्पणूर् हृदयले मे गर।”
24 तब मािनसहरूले यहोशलूाई भन,े “परम भु हा ा परमशेवरको सवेा गनछौं। हामी उहाँको आज्ञा पालन गनछौं।”
25 यसथर् त्यसिदन यहोशलूे मािनसहरूका िन म्त एक करार गरे। यहोशलूे त्यो करार शकेम नाउकँो शहरमा गरे। त्यहाँ ितनीहरूले अनसुरण

गन ुर् पन िनयम बन्यो। 26 यहोशलूे यी कुराहरू परमशेवरको वस्थाको पसु्तकमा लखे।े तब यहोशलूे एउटा िवशाल ढुङ्गा भे ाए। यो ढुङ्गा
त्यो करारको माण िथयो। उनले त्यो ढुङ्गालाई परम भकुो पिव पालको नजीकै भएको फलाँटको रूख मिुन राख।े

27 त्यसपिछ यहोशलूे सबै मािनसहरूलाई भन,े “यो ढुङ्गाले ितमीहरूलाई आज मलैे भनकेा कुराहरूको सम्झना गराउनमा सहायता गनछ।
जब परम भु आज हामीिसत बात ग ररहन ु भएको बलेा यो ढुङ्गा यहाँ िथयो। यसथर् यो ढुङ्गाले आज के भयो त्यही कुरा ितमीहरूलाई सम्झना
गनर् सहायता गनछ। यो ढुङ्गा ितमीहरूको िवरू एउटा साक्षी बन्नछे। यसले ितमीहरूलाई परम भु ितमीहरूका परमशेवरको िवरू मा जान दे ख
रोक्नछे।”

28 तब यहोशलूे मािनसहरूलाई घर जान ु भन।े यसथर् हरेका मािनस आफ्ना भिूममा फक।
यहोशकूो मतृ्य ु

29 त्यसपिछ ननूका छोरा यहोशकूो मतृ्य ु भयो। यहोश ू110 वषर् उमरेका िथए। 30 यहोशलूाई ितम्नथसरेहमा उसको आफ्नै भिूममा गाड।े
यो गाश डाँडाको उ रमा भएको ए मैको पहाडी दशेमा िथयो।

31 इ ाएलका मािनसहरूले यहोश ू जीिवत रहकेो समयमा परम भकुो सवेा गरेका िथए। अिन यहोशकूो मतृ्य ु भएपिछ पिन मािनसहरूले
परम भकुो सवेा जा रराख।े मािनसहरूले परम भकुो सवेा गद गए। जब ितनीहरूका अगवुाहरू जीिवत िथए। यी अगवुाहरू नै िथए, जसले ती
कुराहरू दखेकेा िथए जो परम भलुे इ ाएलका िन म्त गन ुर् भएको िथयो।

यसूफु घर आउँछन ्
32 जब इ ाएलका मािनसहरूले िम दशे छाड,े ितनीहरूले यसूफुको शरीरका हाडहरू साथमा बोकेर िहडं।े यसरी मािनसहरूले यसूफुका

हाडहरूलाई शकेममा गािडिदए। ितनीहरूले ती हाडहरू त्यो भिूममा गाडे जो याकूबले शकेम नाउँ गरेका मािनसका िपता हमोरका छोराहरूकोबाट
िकनकेा िथए। याकूबले त्यो भिूम श ु चाँदीका एकसय िसक्कामा िकनकेा िथए। यो भिूम यसूफुका सन्तानको िथयो। 33हारूनका छोरा एलाजारको
पिन मतृ्य ु भयो अिन ए मैको पहाडी दशे िगबामा गाड।े िगबा एलाजारका छोरा पीनहासलाई िदइएको िथयो।
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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।

4परम 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 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।

14अक्सा 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?”

15 अक्साले 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 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।
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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। 24 जब 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 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।े

30जबलूनूका 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।

31 आशरे 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

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
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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 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। 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
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7 इ ाएलका मािनसहरूले परम भिुसत गरेको करार ितनीहरूले भङ्ग गरे। ितनीहरूले परम भु ितनीहरूका परमे रलाई िबस अिन झटूा
दवेताहरू बाल 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 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। 24 एहूदले 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।े

26 सवेकहरूले 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 मािनसहरूलाई मारे। एकजना मोआबी मािनस पिन
उ म्कएनन।् 30यसथर् 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
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1 एहूदको मतृ्यपुिछ मािनसहरूले फे र परम भिुसत ितनीहरूको करार भङ्ग गरे। 2यसथर् 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।’ ”

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।

12 कसलैे 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 बाराकले10,000 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।े 16 बाराक 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।्
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 आउनु होस।्
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।
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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।

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,
ि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
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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।

ि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!
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।
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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?’
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
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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 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 रले
जे भन्नहुुन्छ त्यो यो होः ‘ितमीहरू िम दशेमा दास िथयौ। मलैे ितमीहरूलाई मु गरे अिन ितमीहरूलाई त्यस भिूमबाट बािहर ल्याएँ। 9 मलैे
ि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 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!”

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।्
* 6:19: “ ”
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ि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 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।”
38अिन 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 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। 3 यसथर् 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।”
† 6:37: “ ”
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5यसथर् ि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।”

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 िकनारमा पगु्छु, म जसो गछुर् ठीक त्यस्तै गर। 18 ितनका मािनसहरूले
श कुो छाउनीमा घरेा हाल।े म अिन मरेो साथका समस्त मािनसहरूले आफ्ना 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।
22 जब ि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।

23 तब 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 ्
4 जब ि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। 9 यसथर् िगदोनले पन ्एलका मािनसहरूलाई भन,े
“मलैे िवजय ा गरे पिछ, म यहाँ फिकर् आउनछुे अिन यो िकल्लालाई ढा लिदनछुे।”

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।् 12जबेह 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।”
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।्”
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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।े 26जब 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।

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 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?ु’
* 8:26: 1,700 शकेेल लगभग “43 पाउण्ड” वा “बीस िकलो ाम।”
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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?ु’
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 ्
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 भलुे अबीमलेके 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।

26गाल 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। 31जबलूले 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। 32यसथर् अब ितमी अिन ित ा मािनसहरू आज राती आउनपुछर् 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।”
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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 जबलूले भन,े “ि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।
42भो 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 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।े 52 अबीमलेके 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 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।े
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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।े ि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।े 9अम्मोनी 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
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। 5अम्मोनी 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।”
7 तर ि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।”
9 तब िय ाहले िगलादका अगवुाहरूलाई भन,े “यिद ितमीहरू म िगलादमा फकर आएको अिन अम्मोनी मािनसहरूको िवरू लडकेो चाहन्छौ

भने ठीक छ। तर यिद ि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।
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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?”
13 अम्मोनी 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।े

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 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।
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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 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?”

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
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।
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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 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।्)

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। 21मानोहले 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।”
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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।”

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।्

7यसथर् ि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। 11 जब ि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 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।्
15चौथो ि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,े
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“महभन्दा ग ु लयो के हुन्छ?
िसहंभन्दा ब लयो के हुन्छ?”

तब िशमशोनले ितनीहरूलाई भन,े

“यिद ितमीहरूले मरेो कोरलीलाई नजोतकेो भए
ि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।् 2 उनका 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 ?”
ि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।”
11 तब 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।े
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
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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 ्

1एकिदन िशमशोन गाजा शहर ितर गए। ितनले त्यहाँ एउटी वशे्यालाई दखे।े ितनी त्यो रात त्यसिसत ब गए। 2कसलैे गाजाका मािनसहरूलाई
भन,े “िशमशोन 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
4 पिछ, ि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?”

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?”
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ि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 मािनसहरूका शासकहरू दलीला कहाँ फकर आए।
ितनीहरूले चाँिदका िसक्का ल्याए जो उसलाई िदन्छौं भनी ितनीहरूले वचन िदएका िथए।

19जब ि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। 20 तब 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।”

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
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1 मीका नाउँ गरेका एकजना मािनस िथए जो ए मैको पहाडी दशेमा बस्थ।े 2 मीकाले आफ्नी आमालाई भन,े “कसलैे ितमीबाट 1,100
चाँदीका 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 1,100 चाँदीका 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।”

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 ि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 भिूम ितमीहरूले दे छेौ। त्यहाँका मािनसहरूले
कुनै आ मणको अपके्षा नगरेको ितमीहरूले दे छेौ। िन यनै परमे रले त्यो भिूम हामीलाई िदन ु भएको छ।”
* 17:4: “ ”
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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।

14 यसथर् 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?”

20 यस 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 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।

28लशेमा 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।े

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
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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। 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।” 13 लवेी 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।”

20 ती व ृ मािनसले भन,े “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 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।े 29 जब ि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
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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।”

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।्”

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।”
19भोलीपल्ट ि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 सनेाहरूले22,000 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।्”

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।
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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 मािनसहरूले सोध,े “ि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।े 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। 44 यसरी
18,000 साहसी अिन बलवान िबन्यामीन लडकु सिैनकहरू मा रए।

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 सनेाका25,000 मािनसहरू मा रए। ती सबै मािनसहरूलेआफ्ना तरवार ारा साहसिसत य ु गरे। 47तर ि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?”
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4अक ि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 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। 12 ती 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 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। 21उत्सवको बलेा जब शीलोका जवान ीहरू नाचमा सामले हुन आउँछन त््यो 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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रूथकोपसु्तक

यहूदािभ अिनकाल
1 धरैे अिघ न्यायक ार्हरूले शासन गरेको समयमा त्यहाँ नरा ो समय िथयो जब खानका िन म्त पयार् खा िथएन। एलीमलेके नाउकँा एक

ले बतेलहेमे, यहूदा छाड।े ितनी, ितनकी प ी अिन दइुजना छोराहरू मोआबको पावर्त्य दशेमा बसाँई सरेर गए। 2 त्यो मािनसको नाउँ
एलीमलेके िथयो अिन त्यो मािनसको प ीको नाउँ नाओमी िथयो अिन दइु छोराहरूको नाउँ महलोन र िकल्योन िथयो। यी मािनसहरू यहूदाको
बतेलहेमेका, ओ ाती प रवारका िथए। त्यो प रवार मोआबको खतेहरूमा या ा गरे अिन त्यहीं बसोबास गरे।

3 पिछ, नाओमीको पित एलीमलेकेको मतृ्य ु भयो। यसथर् नाओमी अिन ितनका दइु छोराहरू मा रह।े 4 ितनका छोराहरूले मोआब दशेकी
ीहरूसगँ िबवाह गरे। एक जनाको प ीको नाउँ ओपार् अिन अक की प ीको नाउँ रूथ िथयो। ितनीहरू मोआबमा लग-भग दशवषर् बस।े 5 अिन

महलोन र िकल्योनको पिन मतृ्य ु भयो। यसथर् आफ्ना पित अिन दइु छोराहरू िबना नाओमी एक्ली भइन।्

नाओमी घर जा न्छन ्
6 नाओमीले मोआबको खतेहरूमा हुदँा परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई सहायता गन ुर् भएको िथयो भन्ने सिुनन।् उहाँले यहूदामा आफ्ना

मािनसहरूलाई भोजन िदन ु भएको िथयो। यसथर् नाओमीले मोआबको खतेहरू छाडी आफ्नो घर फिकर् ने िन य ग रन।् ितनकी बहुारीहरूले पिन
ितनीिसत जाने िन य गरे। 7 ितनीहरूले आफूहरू बिसरहकेो स्थान त्याग गरे अिन यहूदा दशेमा फकर् न थाल।े

8 तब नाओमीले आफ्ना बहुारीहरूलाई भिनन,् “ितमीहरू दबुै आफ्नी आमाको घर फकर जानसक्छौ। ितमीहरूले म अिन मरेा मतृ छोराहरू
ित दया गय । यसथर् परम भु ितमीहरू ित त्यस्तै दयावान रहून ्भनी म ाथर्ना गछुर्। 9 म ाथर्नागछुर् िक उहाँले ितमीहरूलाई एक-एक पित

अिन रा ो घर ा गनर्मा सहायता गन ुर्हुनछे।” नाओमीले आफ्ना बहुारीहरूलाई म्वाई खाईन अिन ती सबै रून थाल।े
10 तब ती बहुारीहरूले भन,े “तर हामी तपाईंिसत तपाईंको कुलमा नै जान चाहन्छौं।”
11 तर नाओमीले भिनन,् “होइन! छोरीहरू, ितमीहरू आफ्नै घरमा जाऊ। मिसत िकन जान्छौ? म ितमीहरूलाई सहायता गनर् स न।ँ मिसत

ितमीहरूका पित बन्ने छोराहरू छैनन।् 12 घर फक जाऊ। नयाँ पितिसत िववाह गनर्का िन म्त म ब ृ ा भइसकेकी छु। यिद म फे र िबवाह गनर्
सक्ने भए तापिन म ितमीहरूलाई सहायता गनर् स न। यिद म आज राती गभर्वती भएर दइु छोराहरू जन्माएँ भने पिन त्यसले केही सहयोग
पयुार्उन स ै न। 13 ितनीहरूले ितमीहरूलाई िबवाह गनर् भन्दा पिहलो ितनीहरू बढरे ठूलो नहुञ्जलेसम्म पखर्न ु पनछ। म ितमीहरूलाई पितहरूका
िन म्त त्यित लामो समयसम्म पखार्उन स न।ँ त्यसले म ितमीहरू भन्दा अझै शोकाकुल हुनछुे। अिन म अिहले नै अित शोिकत छु िकनभने
परम भलुे मलाई धरैे कुराहरू गन ुर् भएको छ।”

14 यसथर् ती ीहरू फे र एकदमै रोए। तब ओपार्ले नाओमीलाई म्वाई खाईन अिन गइन।् तर रूथले ितनलाई अगंालो हा लन र छोिडनन।्
15 नाओमीले भिनन,् “हरे ित ी जठेानी आफ्ना मािनसहरू अिन आफ्ना परमे र कहाँ फकर गइन।् यसथर् ितमीले पिन त्यसै गन ुर्पछर्।”
16 तर रूथले भिनन,् “तपाईंलाई छाडन मलाई कर नलगाउन ु होस।् मलाई मरेा मािनसहरू तफर् फिकर् र जान कर नगन ुर् होस।् मलाई तपाईंिसत

नै जानिदन ु होस।् तपाईं जहाँ जानहुुन्छ, म त्यहीं जानछुे। तपाईं जहाँ स ु ु हुन्छ, म त्यहीं सु छुे। तपाईंका मािनसहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन।्
तपाईंका परमे र मरेा परमे र हुनछेन।् 17 तपाईंको जहाँ मतृ्य ु हुन्छ म त्यहीं मनछु। अिन म त्यहीं गािडनछुे। यिद मलैे यो ितज्ञा पालन ग रन
भने म परम भिुसत दण्डको याचना गछुर् केवल मतृ्यलुे मा हामीलाई छु ाउने छ।”

घर फकार्इ
18 नाओमीले दे खन ्िक रूथ ितनीिसत जान खबूै चाह न्छन।् यसथर् नाओमीले ितनीिसत बहस गनर् छािडन।् 19 नाओमी र रूथ बतेलहेमे शहर

आई नपगुसेम्म या ा गरे। जब ती दईु ीहरूले बतेलहेमेमा वशे गरे सबै मािनसहरू अत्यन्त उत्सािहत भए। ितनीहरूले भन,े “के यो नाओमी
हो?”

20 तर नाओमीले मािनसहरूलाई भिनन,् “मलाई ‘नाओमी’ भिन नबोलाऊ, मलाई ‘मारा’ भिन बोलाऊ। यो नाउँ योग गर िकनभने
सवर्श मान परमे रले मरेो जीवनलाई उदास तलु्याइिदन ु भएको छ। 21 जब म गएँ त्यसबलेा मलैे चाहकेा हरेक कुरा मिसत िथयो। तर
अिहल,े परम भले मलाई र ो ल्याउन ु भएको छ। परम भु मरेो िवरोधमा हुनहुुन्छ। यसथर् ितमीहरूले मलाई िकन ‘सखुी’ भन्छौं? सवर्श मान
परमे रले मलाई दण्ड िदन ु भएको छ।”

22 यसरी नाओमी अिन ितनकी बहुारी, रूथ (मोआबकी प ी) मोआबका खतेहरूबाट फिकर् ए ती दइु ीहरू जौं को बाली कट्ने समयमा
बतेलेममा आए।
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2
रूथले बोअजनलाई भे ट्छन ्

1 बतेलहेमेमा एकजना धनी मािनस िथए। ितनको नाउँ बोअज िथयो। बोआज नाओमीका एलीमकेका प रवारका निजकका आफन्तहरू मध्ये
एक िथए।

2 एकिदन रूथले (मोआबी ी) नाओमीलाई भिनन,् “म खतेहरूितर जानलाई सोच्दछुै। हुन सक्छ म कसलैाई भटे्ने छु जो म ित दयाल ु हुने
छन ्अिन उनले आफ्नो खतेमा अन्न मलाई िसला गनर् िदनछेन।्”

नाओमीले भिनन, “रा ो छोरी, जान सक्छौ।”
3 यसथर् रूथ खतेमा गइन।् ितनी काम गनहरूको पिछ-पिछ लािगन ्अिन ितनले त्यहाँ छािडएका अन्नहरू जम्मा ग रन।् यस्तो भयो िक ितनी

खतेको त्यस भागमा पिुगन ्जो एलीमलेकेका प रवारको बोअजको खते िथयो।
4 पिछ, बोअज बतेलहेमेबाट खतेमा आए। ितनले काम गनहरूलाई अिभवादन गरे। ितनले भन,े “परम भु ितमीहरूका साथ रहून।्”
अिन कामदारहरूले उ र िदए, “परम भलुे तपाईलाई आिशष िदऊन।्”
5 तब बोअजले ितनका सवेक जो कामदारको नाईकेसगँ कुरा गरे र सोध,े “त्यो कसकी छोरी हो?”
6 ती नोकरले उ रिदए, “यी मोआबी ी हुन जो मोआबको खतेहरूबाट नाओमीिसत आएकी िछन।् 7 ती आज िबहानै आईन अिन ितनले

मलाई कम हरूको पिछलागरे भइँूमा छािडएका अन्नहरू जम्मा गनर् सक्छु भनी सोधीन अिन त्यितबलेा दे ख ितनीले काम गद िछन।् ऊपरको
घर उसको हो।”

8 तब बोअजले रूथलाई भन,े “सनु नानी। आफ्नो िन म्त अन्न सं ह गनर् यहाँ मरेो खतेमा बस। ितमीलाई अरू मािनसको खतेमा जान खाँचो
छैन। मरेा ी खतेालाहरूको िपछा गर। 9 कुन खतेमा ितनीहरू जान्छन ्हरे अिन ितनीहरूलाई प ाऊ। ितमीलाई िदक्दारी निदन ु भनी मलैे जवान
मािनसहरूलाई चतेावनी िदएको छु। जब ितमीलाई ितखार् लाग्छ, मरेा मािनसहरूले पानी िपउने घलैाबाट नै िपउन।ु”

10 तब रूथले भइँू ितर िनहु रएर िशर झकुाइन।् ितनले बोअजलाई भिनन,् “मलाई आ यर्लाग्यो तपाईंले मलाई ध्यानिदन ु भयो। म एक नौली
मिहला हु।ँ तर तपाईंले मलाई खबूै दया गन ुर् भयो।”

11 बोअजले ितनलाई उ र िदए, “ितमीले नाओमी, ित ी आमालाई सहायता गरेको िवषयमा मलाई सबै थाहा छ। म जान्दछु ित ा पितको
मतृ्य ु भएपिछ पिन ितमीले उनलाई सहायता गय । अिन म जान्दछु िक ितमीले आफ्ना िपता-माता एवं आफ्नै दशे पिन त्याग गय र यस दशेमा
आयौ। ितमीले यस दशेका कुनै लाई िचन्दनै िथयौ, तर ितमी नाओमी िसत यहाँ आयौ। 12 ितमीले गरेका सबै असल कुराको िन म्त
परम भलुे ितमीलाई परुष्कृत तलु्याउन ु हुनछे। इ ाएलका परम भु परमे रले ितमीलाई शस्त िदनहुुनछे। ितमी उहाँ कहाँ सरुक्षाको िन म्त आयौ
अिन उहाँले ित ो सरुक्षा गन ुर् हुनछे।”

13 तब रूथले भिनन,् “महाशय, तपाईं मरेो िन म्त अत्यन्त दयावन्त हुन ु भयो। म केवल एक सिेवका हु।ँ म तपाईंका यी ी कामदार जितको
पिन छुईन।ँ तर तपाईंले मलाई दयापणूर् वचन भनरे मलाई सान्त्वना िदनभुयो।”

14 िदनको खानको समयमा बोअजले रूथलाई भन,े “यहाँ आऊ, हामीिसत केही रोटी खाऊ। रोटी िसकार्मा िभजाएर खाऊ।”
यसथर् रूथ ती कामदारहरूसगँ बिसन।् बोअजले ितनलाई केही भटेूका अन्न िदए। रूथले नअघाएसम्म खाइन ्अिन त्यहाँ केही भोजन उि ए।

15 तब रूथ उ ठन ्अिन काममा फिकर् गइन।्
तब बोअजले आफ्ना सवेकहरूलाई भन,े “रूथलाई अन्नका िबटा व रप र पिन अन्न सं ह गनर् दऊे। उसलाई नरोक्न।ु 16 अिन उसलाई

केही दानाले भ रएका बाली काटेर उसको काम हलकुा ग रदऊे। उसलाई त्यो अन्न जम्मा गनर् दऊे। उसलाई नरोक।”
नाओमीले बोअजको बारेमा स ु न्छन ्

17 साँझ नपरेसम्म रूथले खतेमा काम ग र रिहन।् त्यसपिछ ितनले भसूबाट अन्न अलग ग रन।् त्यहाँ लगभग एक एपा जित जौं िथयो।
18 रूथले सासलूाई िदईन अिन त्यो अन्न बोकेर शहर ितर लािगन।् ितनले उनलाई त्यो भोजन पिन िदइन ्जो िदनको खाजाबाट उि एको िथयो।

19 ितनकी सासलुे ितनलाई सोिधन,् “ितमीले कहाँबाट यी सबै अन्न जम्मा गय ? ितमीले कहाँ काम गय ? त्यस मािनसलाई धन्य होस ्
जसले ितमीलाई ध्यान िदए।”

तब रूथले ितनले को िसत काम गरेकी िथइन ्सो बताइन।् ितनीले भिनन,् “आज मलैे जनु मािनसिसत काम गरें त्यो मािनसको नाउँ बोअज
हो।”

20 तब नाओमीले आफ्नी बहुारीलाई भिनन,् “परम भलुे उलाई आशीवार्द िदऊन।् उनले जीिवत र मतृहरू ित आफ्नो दया दखेाउने काम
जारी राखकेा छन!्” तब नाओमीले आफ्नी बहुारीलाई भिनन,् “बोअज हा ा एक आफन्त हुन।् बोअज हा ा एक रक्षक हुन।्”

21 तब मोआबी रूथले भिनन,् “बोअजले मलाई फिकर् आउन ु अिन काम गद गन ुर् पिन भनकेाछन।् फसल कटाई खतम नभएसम्म बोअजले
मलाई उनका कामदारहरूिसतै काम गन ुर् भनकेाछन।्”

22 तब नाओमीले आफ्नी बहुारी रूथलाई भिनन,् “मरेी छोरी, उसकी नोकन हरूसगं िनरन्तर कामगन ुर् ित ो िन म्त असल हुन्छ। यिद ितमीले
अकार्को खतेहरूमा काम गय भने कोही मािनसहरूले ित ो हानी गनर् सक्लान।” 23 यसथर् रूथले बोअजका ी कामदारहरू निजक रहरे काम
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ग ररिहन।् ितनले गहुकँो बाली कटाइ निस एसम्म अन्न जम्मा ग रन।् ितनले त्यहाँ गहुकँो बाली कटाइको अन्तसम्म पिन काम ग रन।् रूथ
आफ्नी सास ू नाओमीको साथ बिसन।्

3
खलामा

1 तब नाओमी, रूथकी सासलूे रूथलाई भिनन,् “मरेो छोरी, सम्भवत म ित ो िन म्त एक असल पित अिन घर पाउन सकँू। त्यो ित ो िन म्त
असल हुनछे। 2 सम्भवत बोअज नै सही ी हुन सक्छन।् बोअज हा ो निजकको आफन्त हुन। ितमीले उसका ी सिेवकाहरूका साथ काम
गय । आज राती उनी खलामा काम ग ररहकेा हुनछेन।् 3 जाऊ नहुाइ-धवुाइ गर अिन रा ो व रा री लगाऊ। अिन तल ढीकी कुट्ने ठाउँमा
जाऊ। तर बोअजिसत दखेा नपर जबसम्म ितनले रातको भोजन ग र स ै नन।् 4 ितनले भोजन ग र सकेपिछ ितनी िव ाम गनर्लाई कहाँ जान्छन।्
ितनलाई हरे ितनीकहाँ स ु छेन ् ितमीले दे सक्ने छौ। त्यहाँ जाऊ अिन ितनको पाउबाट ओढने व उठाऊ। तब त्यहाँ बोअजिसत सतु। ितनले
िबवाहको िवषयमा गन ुर्पन कुरो ितमीलाई भन्ने छन।्”

5 तब रूथले भिनन,् “तपाईंले भन्न ु भएको कुरो म गन छु।”
6 यसथर् रूथ तल ढीकी कुट्ने ठाउँमा गइन।् रूथले आफ्नी सासलूे ितनलाई गन ुर् भनकेा सबै कुरा ग रन।् 7खाई-िपई सकेपिछ बोअज िनक्कै

सन्त ु िथए। ऊ अन्नको थु ोको छेउमा स ु गए। तब रूथ चपूचापिसत उनीकहाँ गइन ्अिन ितनको खु ाबाट ओढ्ने उचा लन ्र त्यहाँ ढ ल्कन।्
8आधारात ितर बोअज िनन् ाबाट ूिँझए। ितनी अत्यन्त आ यर् चिकत भए। आफ्नो खु ाको छेउमा एक ी सिुतरहकेी िथइन।् 9 बोअजले

भन,े “ितमी को हौ?”
ितनले भिनन,् “म रूथ हु,ँ तपाईंकी दासी केटी। तपाईंको ओढने ममािथ पिन फैलाउन ु होस।् तपाईं मरेा रक्षक हुनहुुन्छ।”
10 तब बोअजले भन,े “परम भलुे ितमीलाई आश वार्द िदऊन,् जवान ी। ितमीले मलाई खबूै दया दखेायौ। ित ो दया मरेो िन म्त ितमीले

नाओमीलाई शरुूमा दखेाएको दया भन्दा महान छ। ितमीले िबवाह गनर्का िन म्त धनी वा गरीब जवान मािनसलाई खोज्न सक्थ्यौ। तर ितमीले
खोिजनौं। 11 अब, जवान ी, भयभीत न बन। ितमीले सोधकेा (भनकेा) कुराहरू म गन छु। हा ो शहरका सबै मािनस जान्दछन ्िक ितमी एक
अत्यन्त असल ी हौ। 12 अिन यो सत्य हो। म एक निजकको आफन्त हु।ँ तर एकजना मान्छे छ जो ितमीिसत म भन्दा निजकको आफन्त हो।
13 आज राती ितमी यहीं बस। भो ल िबहान हामी हने छौ उसले ितमीलाई सहयोग गनर् सक्छ िक! यो रा ो हुन्छ यिद उसले ितमीलाई सहयोग
गन िनणर्य गछर्। यिद उसले ितमीलाई सहयोग िदन अस्वीकार गछर् भने परम भकुो शपथ खाएर म यो ितज्ञा गछुर् िक म ितमीलाई िबवाह गन छु
अिन ित ो िन म्त एलीमलेकेको भिूम यसको दाम ितरेर फकार्इ ल्याउछुँ। यसथर्, िवहान न भएसम्म यहीं ढल्क।”

14 यसथर् िबहान नभएसम्म रूथ बोअजको खु ाको निजकमा सिुतन।् मािनसहरूले एक अकार्लाई िचन्न नसक्ने िझसिमसमेानै ितनी उ ठन।्
बोअजले ितनलाई भन,े “ितमी िहजो राती मकहाँ आयौ भन्ने कुरा हामी ग ु राख्छौं।” 15 तब बोअजले भन,े “ित ो ओढने मकहाँ ल्याऊ।

अब त्यसलाई खोलरे समात।”
यसथर् रूथले आफ्नो ओढने खोलरे समाितन ्अिन बोअजले छः पाथी* जस्तो जौं नापरे, नाओमी, ितनकी सासकूा िन म्त भेंट स्वरूप पठाए।

तब बोअजले त्यसलाई रूथको ओढनमेा कुम्लोपारे अिन उसको िप ूँमा रा ख िदए। त्यसपिछ ितनी शहरितर गए।
16 रूथ आफ्नी सास ू नाओमीको घर गइन।् नाओमी ढोकासम्म आइन ्अिन सोिधन,् “त्यहाँ को छ?”
उनी िभ गइन ्र बोअजले उनको लािग गरेका सबै कुरा उनलाई भिनन।् 17 ितनले भिनन,् “बोअजले तपाईंलाई भेंट स्वरूप यो जौं पठाइिदए।

तपाईंको िन म्त कोसलेी न लई मलैे घर जान ु हुदँनै भनी बोअजले भन।े”
18 नाओमीले भिनन,् “छोरी, के हुन्छ हामीले त्यो नसनुसेम्म धयैर् धारण गर। बोअजले त्यसबलेासम्म िव ाम लनछैेनन ्जबसम्म ितनले गन ुर्

पन कुरा पणू र् गदनन।् िदनको अन्त हुन को अिघबाट नै हामीले जान्ने छौं के हुनछे।”

4
बोअज अिन अन्य आफन्त

1 बोअज त्यो स्थानमा गए जहाँ शहर ारको निजक मािनसहरू भलेा हुन्छन।् बोअजका निजकको आफन्त पार नभएसम्म बोअज त्यहाँ बस।े
बोअजले उनीहरूलाई भन,े “यहाँ आऊ साथी! यहाँ बस।”

2 तब बोअजले केही गवाहीहरू भलेा गरे। बोअजले शहरका दशजना अगवुाहरूलाई भलेा गरे। ितनले उनीहरूलाई भन,े “यहाँ ब ु होस।्”
यसथर् ितनीहरू बस।े

3 तब बोअजले त्यो निजकको आफन्तलाई भन,े “नाओमी मोआबको खतेहरूबाट फिकर् आएकी िछन।् उनले त्यो भिूम िब ी गद िछन ्जो
हा ो आफन्त एलीमकेको हो। 4 ितमीलाई यहाँ बसकेा मािनसहरू अिन मरेा मािनसहरू बढूा पाका अगवुाहरूका समक्ष भन्ने मलै े िन य गरें। यिद
ितमी त्यो भिूमलाई फकार्उन चाहन्छौ भने ितमी त्यो फकार्उ यिद त्यो भिूम ितमी िफतार् लन चाहदँनैौ भने मलाई भन। म जान्दछु िक ितमीपिछ
त्यो भिूमलाई ऋण मु तलु्याउन ु सक्ने अक मै हु।ँ यिद ितमी त्यो भिूमलाई िकनरे िफतार् लन चाहदँनैौ भने म िकन्ने छु।”
* 3:15: “ ” “21.772 िकलो ाम जौं।”
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5 तब बोअजले भन,े “यिद ितमीले त्यो भिूम नाओमी बाट िकन्यौ भन,े ितमीले त्यो मतृ की प ी, मोआबी ी रूथ पिन पाउने छौ। जब
रूथको नानी हुन्छ त्यो नानीले त्यो भिूम पाउनछे। त्यसरी त्यो मतृ मािनसको नाम प रवारमा रहनेछ।”

6 त्यो निजकको आफन्तले उ र िदए, “म त्यो भिूम िफतार् गनर् स न। त्यो भिूम मरेो हुनपुछर्, तर म त्यो िकन्न स न। यिद मलैे त्यो
िकनभेने मलै े मरेो आफ्नै भिूम गमुाउन सक्छु। तपाईंले मरेो पनुः िकन्ने अिधकार लन सक्न ु हुनछे। यसकारण तपाईंले त्यो भिूम िकन्न,ु होस ्
िकनभने म यो िकन्न सि न।ँ” 7 (धरैे समय अिघ इ ाएलमा जब मािनसहरूले सम्पि िकन्थे वा ऋण मु गथ, एक ले आफ्नो जु ा
खोल्थ्यो अिन अक लाई िदन्थ्यो। त्यो ितनीहरूको िकन बचेको माण हुन्थ्यो।) 8 यसथर् त्यो निजकको आफन्तले भन,े “त्यो भिूम
िकन।” अिन त्यसपिछ त्यो निजकको आफन्तले आफ्नो जु ा खोले र बोअजलाई िदए।

9 तब बोअजले अगवुाहरू अिन समस्त मािनसहरूलाई भन,े “तपाईंहरू आज साक्षी हुनहुुन्छ िक नाओमीबाट हरेक चीज म िकनी रहछुे। जो
एलीमलेके, िकल्योन अिन महलोनको िथयो। 10 म मरेी प ी बनाउनका िन म्त, महलोनकी िवधवा प ी, रूथलाई पिन िकनी रहछुे। म यसो
गदछु तािक त्यो मतृ मािनसको सम्पि उसको आफ्नै प रवारमा रहन्छ। यस कारले मतृ मािनसको नाउँ आफ्ना प रवार अिन आफ्नो दशेबाट
अलग हुनछैेन। आज तपाईंहरू यसको साक्षी हुनहुुन्छ।”

11 यसथर् समस्त मािनसहरू अिन अगवुाहरू जो शहर ारको छेउमा िथए, साक्षी भए। ितनीहरूले भन,े

“मरेो परम भलुे यो ीलाई,
जो ित ो घरमा आउँदै िछन,्

ितनलाई राहले अिन लआे जस्तै तलु्याउन।्
जसले इ ाएलको वशं िनमार्ण गरे।

ितमी इ ाएलमा श शा ल बन।
बतेलहेमेमा िस बन।

12 तामारले यहूदाका छोरा परेेसलाई जन्म िदईन
अिन ितनको प रवार महान बन्यो।

त्यही कारले परम भलुे ितमीलाई रूथ ारा धरैे-धरैे सन्तानहरू िदउन।्
अिन ित ो प रवार उहाँको जस्तै महान बनोस।्”

13 यसथर् बोअजले रूथलाई िबवाह गरे। परम भलुे रूथलाई गभर्वती बन्निदन ु भयो। अिन ितनले एक छोरालाई जन्म िदइन।् 14 शहरका
ीहरूले नाओमीलाई भनःे

“परम भु हुनहुुन्छ जसले ितमीलाई यो नानी िदनभुयो वहाँ ित कृतज्ञ होऊ।
ऊ इ ाएलमा िस होस।्

15 यसले ितमीलाई फे र जीवन िदनछे
अिन ित ो व ृ ा अवस्थामा ित ो हरेचाह गनछ।

ित ी बहुारीले यस्तो गराउन सिकन ्
ितनले ित ो िन म्त यो बालकलाई गभर्धारण ग रन।्

ितनले ितमीलाई मे गर्िछन,्
अिन ित ो िन म्त ितनी सातजना छोराहरू भन्दा उ म िछन।्”

16 नाओमीले बालकलाई बोिकन र आफ्नो अगंालोमा लइन ् अिन उसको हरेचाह ग रन।् 17 िछमकेीहरूले बालकको नाउँ रा ख िदए।
ती ीहरूले भन,े “नाओमीको अब एउटा छोरा छ।” अिन ितनीहरूले उसलाई ओबदे नाउिँदए। ओबदे ियशकैा िपता िथए। अिन ियशै राजा
दाऊदका िपता िथए।

रूथ अिन बोअजका प रवार
18 परेेसको पा रवा रक इितहास यो होः

परेेस हे ोनका िपता िथए।
19 हे ोन एरामका िपता िथए।
एराम अम्मीनादाबका िपता िथए।
20 अम्मीनादाब नहशोनका िपता िथए।
नहशोन सल्मोनका िपता िथए।
21 सलमोन बोअजका िपता िथए।
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बोअज ओबदेका िपता िथए।
22 ओबदे ियशकैा िपता िथए।
ियशै दाऊदका िपता िथए।
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शमएूलको
पिहलो पसु्तक

एल्काना र ितनका प रवारहरूले शीलोमा आराधाना
1 त्यहाँ एल्काना नाउँ भएका एकजना मािनस िथए। ितनी ए मैको पहाडी दशे रामा शहरमा बस्थ।े ितनी सपूी प रवारका िथए। ितनका

िपताको नाउँ यरोहाम, बाजकेो नाउँ एलीहू र बराजकुो नाउँ तोहू िथयो। तोहू चािह सपूका छोरा िथए। सपू ए मे प रवार समहूबाटका िथए।
2 एल्कानाका दइुवटी प ी िथए। एउटीको नाउँ हन्ना र अक को नाउँ पिनन्ना िथयो। पिनन्नाका नानीहरू िथए, तर हन्नाका नानीहरू िथएनन।्
3 परम भु सवर्श मानको अिघ आराधना गनर् र ब ल चढाउन त्यके वषर् एल्काना रामाबाट शीलोमा जाने गथ। शीलोमा परम भकुा

पजूाहारीको रूपमा होप्नी र पीनहासले सवेा गथ। यी दइु एलीका छोरा िथए। 4 जब एल्काना ब ल चढाउने गथ, उसले उनकी प ी पिनन्नाह
र उनका छोरा-छोरीलाई भाग िदने गथ। 5 उनले हन्नालाई जिहले पिन बराबरी भाग भोजन िदन्थे उनले हन्नालाई बढी माया गथ िकनभने
परमे रले उनको कोख बन्द ग रिदन ु भएको िथयो।

हन्नालाई पिनन्नाले सताउथँी
6 परम भलुे हन्नालाई बाँझी पान ुर् भएको कारण पिनन्नाले ितनलाई रस उठाउने गथ । 7 शीलोमा त्यके वषर् जब त्यो प रवार परम भलुाई

आराधना गनर् र ब लदान चढाउन जान्थे तब पिनन्नाहले हन्नालाई दःुख िदने गर्िथन।् र खसालरे कुरा गन र ितनलाई रूवाएर खाना नखानसेम्म
बनाउदिथइन।् 8 यो सब दखेरे एल्काना उनका पितले भन्थ,े “हन्ना ितमी िकन रून्छौ? िकन केही खाँिदनौ? ितमी िकन यित दःुखी छौ? म
ित ो लोग्ने हु ँ र म ित ै हु।ँ ितमीले सोच्न ु पछर् िक म दशजना छोराहरू भन्दा बढता नै छु।”

हन्नाले ाथर्ना गर्िछन ्
9 त्यसपिछ हन्ना चपुचाप उ ठन ्र परम भकुो साम ु ाथर्ना गनर् गइन।् त्यस समय पजूाहारी एली परम भकुो पिव आराधनालयको दलैोकै

छेउमा एउटा कुस मा बिसरहकेा िथए। 10 हन्ना सा ै नै दःुखी िथइन।् यसथर् जब ितनले ाथर्ना गनर् शरुू ग रन ितनी सा ै रोइन।् 11 ितनले
परमे रलाई भाकल गद भिनन,् “हे सवर्श मान परम भु म अफसोसमा छु। तपाईंले मलाई दया गन ुर्होस।् ममािथ कृपाल ु हुनहुोस ्म तपाईंकी
दासी हु।ँ यिद तपाईंले मलाई एउटा छोरा िदनभुयो भने त्यो बाँचञु्जलेसम्म म त्यसलाई तपाईंकै सवेामा अपर्ण गनछु। त्यस बालकले किहले पिन
दाखरस िपउने छैन र त्यसको कपाल पिन काटीने छैन।्”*

12 हन्नाले धरैे बरेसम्म परम भलुाई ाथर्ना ग ररिहनन।् ाथर्ना गदार् एलीले हन्नाका ओंठ आवाज िबनै च लरहकेा दखे।े 13 हन्नाले ओठ
चलाए पिन आवाज निनका लकन साँच्चै उनको हृदयमा ाथर्ना ग ररहकेी िथइन।् 14 हन्नाले ज्यादै म पान गरेकी ठानरे एलीले भन,े “ितमीले
ज्यादै िपएकी छौ। यो दाखरस छोडने समय हो।”

15 हन्नाले उ र िदइन,् “महाशय, मलैे कुनै कारको म पान गरेकी छैन। म सा ै दःुखमा परेकी छु। म त परम भसुगँ मरेो दःुखहरू पो िब न्त
गदिथएँ। 16 तपाईंले मलाई नरा ी ी ठान्न ु हुदँनै। म सा ै ठूलो क मा परेकी छु र सा ै दःुखी भएकी छु। मलैे धरैे बरेसम्म परमे रलाई ाथर्ना
चढाएकी हु।ँ”

17 एलीले भन,े “यिद त्यसो हो भने शा न्तिसत जाऊ। इ ाएलका परमे रले ित ो ाथर्ना अवश्य सनु्न ु हुनछे, अिन ित ो िवन्ती परूा गन ुर्
हुनछे।”

18 हन्नाले भिनन,् “म आशा गछुर् तपाईं पिन मसगँ खशुी हुनहुुन्छ।” तब हन्ना गइन ्र केही खाने कुरा खाइन।् ितनी फे र दःुखीत भइनन।्
19 भो लपल्ट िबहानै एल्कानाका प रवारका सदस्यहरू उठे अिन परम भकुो आराधना गरे र आफ्नो घर रामामा फक।

शमएूलको जन्म
एल्कानाले आफ्नी प ी हन्नािसत सहवास गरे। परम भलुे पिछ हन्नालाई सम्झन ु भयो। 20 ितनी गभर्वती भइन।् समय पगुपेिछ हन्नाले एउटा

छोरो जन्माइन।् ितनले छोराको नाउँ शमएूल† रा खन।् ितनले भिनन,् “यसको नाउँ शामएूल हो िकनभने यसलाई मलैे परम भिुसत मागकेी हु।ँ”
21 त्यस वषर् एल्कानाले परमे रिसत राखकेो भाकल परूा गनर् र ब ल चढाउन (शीलोमा) गए। उनका प रवारका अरू सदस्यहरू पिन गए।

22 तर हन्ना गइनन।् ितनले एल्कानालाई भिनन,् “बालकले जब दधू खान छोड्छ र ठोस आहार खान थाल्छ, म यसलाई लएर शीलोमा जानछुे।
तब म बालकलाई परम भमुा अपर्ण गनछु। बालक सधैंलाई शीलोमा नै रहनछे।”
* 1:11: … “ ”

† 1:20: “ ”
“ ” “ ” -कतै शाऊल, शामएूल

र माग्नकुो षे रूप बनकेो पाउछँौ।
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23 हन्नाका लोग्ने एल्कानाले भन,े “ितमीलाई जे रा ो लाग्छ त्यही गर बालकले ठोस भोजन गनर्सक्ने नभइञ्जले ितमी घरैमा बस। परम भलुे
ित ो वचन‡ परूा ग रिदउन।्” यसथर् ितनी छोराले आमाको दधू नछाडसेम्म घरैमा बिसन।्

हन्नाले शमएूललाई शीलोमा एली भएको ठाउँमा लजैा न्छन
24 जब नानी ठूलो भयो अिन ठोस भोजन खान थाल्यो हन्नाले नानीलाई परम भकुो म न्दर शीलोमा लिगन।् हन्नाले आफूसगँ एउटा तीन

वषर्को साँढ,े चार पाथी पीठो र एक मसक दाखरस पिन लएर गइन।्
25 ितनीहरूले परम भकुो आराधना गरे। त्यसपिछ साँढलेाई ब ल चढाए प ात ितनीहरूले नानी पजूाहारी एलीलाई िदए। 26 हन्नाले

बालकलाई एलीको अिघ ल्तर लएर गइन ्र भिनन,् “महाशाय, मलाई क्षमा गन ुर् होला। म त्यही ी हु,ँ जो परम भलुाई ाथर्ना गदार्गद तपाईंका
साम ु उिभएकी िथएँ। मलैे साँचो भिनरहकेो छु। 27 मलैे बालकको िन म्त ाथर्ना गरेकी िथएँ अिन परम भलुे मलाई बालक िदनभुयो र आभारी
तलु्याउन ु भयो। 28 अब यस बालकलाई परम भमुा अपर्ण गदछु। सारा जीवन नै परम भकुो भएर यो यही रहनछे।”

तब हन्नाले बालकलाई त्यही छोडीिदइन ्अिन परम भकुो आराधना ग रन।्

2
हन्नाले धन्यवाद िद न्छन ्

1 हन्नाले ाथर्ना ग रन,्

“परम भमुा, म खशुी छु!
परम भमुा म िवजयको अनभुव गछुर्।

तपाईंको म ु मा म खशुी छु,
अिन मरेो श हुरू मािथ धाक जमाउछुँ।

2 परम भु जस्तो पिव कोही छैन।
तपाईं बाहके कोही परमे र छैन।
हा ो परमे र बाहके यहाँ अरू कुनै आ य छैन।

3 अब अहकंार हुदनै!
अहकंारपणूर् वचनहरू अब छैन,

कारण परम भु परमे र सवर्ज्ञानी हुनहुुन्छ।
परमे रले मािनसका कायर्हरू तौलन ु हुन्छ।
4 शरूबीर र यो ाहरूका धन ु भाँिचएका छन ्

अिन दबुर्लहरू ब लया भएका छन।्
5 िवगतमा धरैे भोजन ा गनहरू

अब काम नगरी भोजन नपाउने भएका छन।्
तर िवगतमा जो भोक-भोकै िथए,

ितनीहरू अिहले भोजन खाएर मोटाएका छन।्
आमा बन्ने सौभाग्य नपाएकी ीहरू

अिहले सातवटाकी आमा बन्न सफल िछन!्
तर जनु ीका धरैे सन्तानहरू िथए,

ितनीहरू सबै गएकाले ती ी दःुखी िछन।्
6 परम भलुे कुनै मािनसहरूलाई मतृ्यमुा पान ुर्हुन्छ,

अिन परम भलुे नै कुनलैाई जीवन िदनहुुन्छ.
उहाँले कोही मािनसलाई तल पातालमा पठाउनहुुन्छ

अिन अरू कोहीलाई जीउनको िन म्त उठाउनहुुन्छ र जीवन िदनहुुन्छ।
7 परम भलुे मािनसहरूलाई गरीब तलु्याउन ु हुन्छ,

अिन उहाँले नै धनी बनाउनहुुन्छ,
परम भलुे मािनसहरूलाई तल पान ुर् हुन्छ

र फे र उच्च आसनमा बसाउनहुुन्छ।
8 परम भलुे कंगालहरूलाई धलूोबाट उठाउँनहुुन्छ,
‡ 1:23: … (पद 17)
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अिन दःुख हटाई िदनहुुन्छ।
परम भलुे कंगालीहरूलाई राजा सगं-सगंै बसाउनहुुन्छ।

परम भलुे कंगालीहरूलाई सम्मानको िसहंासनमा रा हुुन्छ।
परम भु उनी हुन जसले ससंारको जग बसाल्न ु भयो

अिन त्यसमािथ ससंार बनाउन ु भयो।
9 परम भलुे आफ्ना पिव मािनसहरूको रक्षा गन ुर्हुन्छ,

ठेस लागरे लड्नबाट उनीहरूलाई बचँाउन ु हुन्छ,
तर पापीहरू अन्धकारमा न भएर डुब्ने छन।्

ितनीहरूका श िवजय ा गनर्
सहायक िस हुनछैेन।
10 परम भलुे आफ्ना श हुरूलाई न पान ुर्हुन्छ।

सव च्च परमे र स्वगर्बाट उहाँको दशु्मनहरूका िवरू गजर्नहुुन्छ।
उहाँले सारा पथृ्वीको न्याय गन ुर्हुन्छ,

परम भलुे आफ्ना राजालाई ब लयो पान ुर्हुन्छ।
उहाँले चनुकेा राजालाई ब लयो पान ुर्हुन्छ।”

11 एल्काना र ितनका प रवारका सदस्यहरू सबै रामामा आफ्नो घर फक, तर त्यो बालकचािह शीलोमा नै परम भकुो सवेा गनर् पजूाहारीको
रेखदखेमा र ो।

एलीका द ु छोराहरू
12 एलीका छोराहरू द ु िथए। परम भु ित ितनीहरूको कुनै वास्ता िथएन। 13 यसरी ितनीहरूले मािनसहरूलाई द ु र्वहार गथ।

पजूाहारीहरूको क र् यो िथयोः जब कोही मािनस ब लदान चढाउँथ्यो तब पजूाहारीले एउटा भाँडाको उम्लीएको पानीमा मास ु पकाउन ु पथ्य ।
तब पजूाहारीको सवेकले ि शलू लन ु पथ्य । 14 पजूाहारीको सवेकले हातमा ितखो ि शलू लएर भाँडाको मासलुाई काँटाले घोच्न ु पथ्य ।
सवेकहरूले काँटाले घोचे जितमा मास ु पजूाहारीको भाग हुन्थ्यो। पजूाहारीले उनै इ ाएलीहरूका िन म्त यसो गन ुर्पथ्य जो शीलोमा ब लदान
चढाउन आउँथ।े 15 तर एलीका छोराहरूले यसो गरेनन।् बोसोलाई वदेीमा जलाउन ु अिघ नै पजूाहारीका सवेक आएर ब लदानको पिव भे ट
यसरी भनरे सोध्ने गथ्य , “पजूाहारीको लािग पकाउनलाई केिह मास ु दऊे, पजूाहारीले पकाएको मास ु हण गदनन ्खाली काँचो मास ु मा ।”

16 ब ल चढाउने मािनसले भन्थ्यो, “पिहले बोसोलाई जलाउँ त्यसपिछ ितमीलाई चािहए जित लजैाऊ।” यिद यस्तो प र स्थितमा भने
पजूाहारीको सवेकले भन्थ्यो, “होइन, त्यो मलाई अिहले नै मास ु िदइहाल, यिद िददंनैौ भने म खोसरे लजैानछुे।”

17यस्तो कारले ती दइु पजूाहारी होप्नी र पीनहासले परम भु ित चढाइएको ब लदानहरूमा ा दखेाएनन।् ितनीहरूले परम भकुो िवरू मा
महा पाप गरे।

18 तर शमएूलले एउटा सहयोगीको रूपमा परम भकुो सवेा गथ्य । शमएूलले एउटा िवशषे कारको मलमलको पोशाक लगाउथ्यो जसलाई
एपोद भिनन्छ। 19 त्यके वषर् शमएूलकी आमाले उसलाई एउटा सानो भोटो बनाइ िद न्थन।ू त्यके वषर् लोग्निेसत जब ब ल चढाउन शीलो
जा न्थन ्त्यो भोटो शमएूलाई पयुार्इ िद न्थन।्

20 एलीले एल्काना र ितनकी प ीलाई आशीवार्द िदन्थ।े एलीले भन,े “परम भलुे यो बालक जसलाई ितमीले परम भकुो सवेाको लािग
माग्यौ यसको ठाउँमा अरू धरैे नानीहरू परम भु ितनीहरूका साथ अिशष िदउन।्”

एल्काना र हन्ना घर फिकर् ए अिन 21 परम भकुो िनगाह हन्ना मािथ िथयो। ितनले छोरा र दइु छोरी जन्माइन।् शमएूल भने परम भकुो सामनु्ने
बढ्न थाल्यो।

एलीले द ु छोराहरूलाई तह लगाउन सकेनन ्
22 एली सा ै व ृ भएका िथए। उसले आफ्ना छोराहरू बार-बार शीलोमा इ ाएलीहरूिसत गरेका वहार सनु।े भटे हुने पालको ढोकामा सवेा

गन ीहरूसगँ ितनीहरूले सहवास गरेको कुरा पिन एलीले सनु।े
23 एलीले आफ्ना छोराहरूलाई भन,े “ितमीहरूले गरेका द ु कायर् मािनसहरूले मलाई सनुाउछँन।् त्यस्ता द ु कायर् िकन गछ ? 24छोरा हो,

त्यस्तो खराब कायर् नगर। परम भकुा मािनसहरूले ितमीहरूका बारेमा नरा ो कुरा गदछन।् 25 मािनसले मािनसको िवरू मा द ु कायर् गरेकोमा
परमे रले त्यसको न्याय गन ुर् हुनछे। तर कसलैे परम भकुो िवरू मा पाप गछर् भन,े कसले उसलाईं परमे रिसत सहायता गनछ?”

तर एलीका द ु छोराहरूले िपताका कुरा सनु्न अस्वीकार गरे। तर परमे रले पिहले नै िनणर्य लइसक्न ु भएको िथयो िक ितनीहरू मन िथए।
26 बालक शमएूल भने िदन िदनै ठूलो हुदँै गयो। उसले परमे र र मािनसहरूलाई सन्न पाथ्य ।

एलीको प रवारमा डरलाग्दो अगमवाणी
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27 परमे रका एकजना दास आएर एलीलाई भन,े “परम भु भन्नहुुन्छ, ‘म तरेो िपता-पखुार्हरू िम मा िफरऊनको दासत्वमा रहकेो समयमा
म तरेो िपताको प रवारमा कट भएँ। 28 इ ाएल भ रका कुलहरू मध्ये तरेो िपताको कुललाई मरेो पजूाहारीको रूपमा चनुकेो िथएँ। मलैे
ितनीहरूलाई मरेो वदेीमािथ धपू बाल्न र मरेो उप स्थितमा एपोद लाउन छानकेो िथएँ। इ ाएलीहरूले चढाएका ब लको भाग उनीहरूिसत मलैे
बाँड।े 29 तर तैंले ती ब ल र भटेीहरूमा मरेो आदशे अनसुार आदर ग रनस।् मलाई भन्दा ज्यादा तैंले तरेो छोराहरूलाई सम्मान िदइस।् इ ाएलका
मरेा मािनसहरूले मलाई चढाएको पिव ब लको भोजन खाएर त ँ मोटाएकोछस।्’

30 “परम भु इ ाएलका परमे रले ितज्ञा गन ुर्भयो त ँ अिन तरेा िपताको सन्तानले सदा-सवर्दा मरेो सवेा गनछन।् तर परम भु अब यसो
भन्नहुुन्छ, ‘यस्तो किहले हुदँनै! मलाई जसले सम्मान गछर्न ् म ितनीहरूको सम्मान गछुर्। तर जसले मरेो अनादर गछर् ऊ अपमािनत हुनछे।
31 समय आउँदछै जब म तरेो सन्तानलाई न गनछु। तरेो प रवारमा कसलैे पिन बढुो भइञ्जलेसम्म जीउने छैनन। 32 इ ाएलको िन म्त असल
िदन आउने छ, तर तलैे घरमा खराब िदन दे छेस।् तरेो प रवारमा कोही पिन बढुो हुञ्जले बाँच्ने छैन। 33 तर तरेा सन्तानको एकजना
मरेो वदेीको पजूाहारीको रूपमा रहनछे। उसको आखँाको श रहुन्जले र शारी रक शा कम्ती नहुञ्जले सम्म ऊ रहनछे। तरेा सन्तान
तरवारले का टएको उसले दे छे। 34 म तलँाई यो िचन्ह िदनछुे जसले गदार् त ैंले यो साँचो हो भनी जान्नछेस।ू तरेा दवु ै छोरा होप्नी र पीनहास एकै
िदनमा मनछन।् 35 म एउटा िव ासयोग्य पजूाहारी िनय ु गनछु, जसलाई मलैे आदशे गरे अनसुार काम गनछ। म त्यस पजूाहारीको प रवारलाई
श शाली बनाउनछुे। उसलेजीवनभरी मलैे चनुकेो राजाको साम ुसवेा गनछ। 36 त्यसपिछ तरेो प रवारमा कोही बाँचे भने ितनीहरूले पजूाहारीको
अिघ आएर झकु्नछेन ्र भन्नछेन,् “दया गरी मलाई पजूाहारीको रूपमा िनय ु गन ुर्होस ्तािक म सगँ केही खाने चीज होस।्” ’ ”

3
परमे रले शमएूललाई बोलाउन ु भयो

1 एलीको अधीनमा रहरे बालक शमएूलले परम भकुो सवेा गथ। त्यस बलेा परम भु मािनसहरूसगं िसधै धरैे जस्तो बोल्नहुुन्थने। उहाँले धरैे
मािनसहरूलाई दशर्नहरू िदन ु भएन।

2 एली लगभग अन्धा जस्तै भइसकेका िथए। एक रात ितनी ओ ानमा प ल्टरहकेा िथए। 3 शमएूल चािह पिव सन्दकू भएको परम भकुो
म न्दरमा सिुतरहकेा िथए। परम भकुो ब ी ज लरहकैे िथयो। 4 परम भलुे शमएूललाई बोलाउन ु भयो। “म यहाँ हाजीर छु” शमएूलले उ र
िदए। 5 शमएूलले सोचे एलीले उसलाई बोलाएको यसकारण शमएूल हतारीएर एलीकहाँ गए। शमएूलले आफ्नो उप स्थित जाहरे गरेर भन,े
“तपाईंले मलाई बोलाउनभुयो, म यहाँ छु।”

तर एलीले भन,े “मलैे ितमीलाई बोलाएको होइन। आफ्नो ओ ानमा गएर सतु”
शमएूल आफ्नो ओ ानमा गए। 6 परम भलुे फे र बोलाउन ु भयो, “शमएूल!” शमएूल फे र एलीको ओ ानमा गएर भन,े “तपाईंले मलाई

बोलाउन ु भएको हो, म यहाँ छु।”
एलीले भन,े “मलैे बोलाएको छैन मरेो छोरा! जाऊ, गएर सतु।”
7 अिहलसेम्म शमएूलले गत रूपमा परम भलुाई िचनकेा िथएनन।् परम भलुे शमएूल सगँ िसधै बातिचत गन ुर् भएको िथएन।
8 परम भलुे शमलूलाई ते ो चो ट बोलाउन ु भयो। शमएूल उठेर फे र एलीको छेउ पगु।े शमएूलले भन,े “म यहाँ छु, तपाईंले मलाई बोलाउँन ु

भयो।”
त्यि बलेा भने एलीले बझुे िक परम भलुे शमएूललाई बोलाउँदै हुनहुुन्थ्यो। 9 एलीले शमएूललाई भन,े “ओ ानमा जाऊ! यिद फे र बलेाउनँ ु

भयो भने भन्न,ु ‘परम भु भन्नहुोस।् म तपाईंको दास हु ँ र तपाईंले भन्न ु भएको सनु्दछुै।’ ”
यसकारण शमएूल ओ ानमा गए। 10 परम भु त्यहाँ कट हुनभुयो र पिहलकेो जस्तै बोलाउन ु भयो, “शमएूल, शमएूल!”
शमएूलले भन,े “भन्नहुोस!् परम भु म तपाईंको दास हु ँ अिन सनु्दछुै।”
11 परम भलुे शमएूललाई भन्नभुयो, “म इ ाएलमा केही अचम्मको काम गनछु। जसले यस िवषयमा सनु्छ ितनीहरू सा ै अचम्मीत हुनछेन।्

12 मलैे एली र त्यसको प रवारको िवरू मा जे जे गछुर् भनकेो िथएँ ती सब गनछु। म शरुू दे ख अन्त्यसम्म सबै गनछु। 13 मलैे एलीलाई भनकैे
छु िक म त्यसको प रवारलाई सधैंको लािग दण्ड िदनछुे। म त्यसो यसकारणले गदछु भिन एलीलाई थाह छ। त्यसका छोराहरूले परमे रलाई
िनन्दा गरे अिन उहाँिसत खराब आचरण गरे। तर उसले ितनीहरूलाई िशक्षा िदएनन।् 14 यसकैारण मलैे एलीको प रवारलाई ाप िदएको छु िक
ब लभटेी र अन्नब लले ितनीहरूलाई पापबाट छुटकारा िदन सक्दनैन।्”

15 िबहानसम्म शमएूल आफ्नो ओ ानमै प ल्टरहे उज्यालो हुन साथ झट्पट ् उठेर परम भकुा म न्दरका ढोकाहरू खोल।े दशर्नको िवषयमा
एलीलाई भन्न ितनी डराएका िथए।

16 तर एलीले नै शमएूललाई भन,े “शमएूल, मरेो छोरा।”
शमएूलले जवाफ िदए, “भन्नहुोस,् म यहाँ छु।”
17 एलीले सोध,े “परम भलुे ितमीलाई के भन्न ु भयो! मलाई लकुाउने काम छैन। यिद परमे रको सन्दशे सबलैाई नभनरे लकुायो भने

परमे रले दण्ड िदनहुुनछे।”
18 शमएूलले केही पिन नलकुाई सबै बताए। शमएूलले एलीबाट केही पिन लकुाएनन.्
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एलीले भन,े “उहाँ परम भु हुनहुुन्छ। उहाँलाई जे इच्छा लाग्छ त्यसै गन ुर्हुन्छ।”
19 शमएूल अझ ठूलो हुदँै गए। परम भु शमएूलिसत हुन ु हुन्थ्यो। परम भलुे शमएूलको कुनै सन्दशेलाई पिन झटूो हुने मौका िदनभुएन।

20 त्यसबलेा सारा इ ाएलका, (दान दे ख बशेबा सम्मका) मािनसहरूले शमएूल परम भकुा साँचो अगमव ा भएको चाल पाए। 21 शीलोमा
परम भु शमएूलकहाँ कट हुन ु भयो। उहाँ आफै शमएूलको अिघ परम भकुो वचन जस्तै कट हुन ु भयो।

4
1 इ ाएलभरी शमएूलको िवषयमा समाचार फै लन थाल्यो। तर एली भने सा ै बढुो भइसकेका िथए। तर उनका छोराहरूले भने अझै पिन

परम भकुा अिघ द ु कायर् ग रनै रह।े*
प लश्तीहरूले इ ाएलीहरूलाई हराए

त्यस समय, इ ाएलीहरू प लश्तीहरूका िवरू मा य ु गनर्को िन म्त तयार भए। इ ाएलीले एबने-एजरेमा छाउनी हाले अिन प लश्तीहरूले
अपकेमा छाउनी हाल।े 2 प लश्तीहरू इ ाएलीहरू मािथ हमला गनर् तयार भए।

प लश्तीहरूले इ ाएलीहरूलाई हराए। प लश्तीहरूले इ ाएलका 4,000 सिैनकहरू मा रिदए। 3 बाँकी इ ाएली सिैनकहरू फकर छाउनीमा
पगु।े इ ाएलका बढूा धानले सोध,े “परम भलुे प लश्तीहरू ारा हामीलाई िकन हराउन िदनभुयो? हामीले शीलोबाट परम भकुा करारको सन्दकू
उठाएर ल्याऊ। यसो गरेपिछ परमे र हामीसगँ य ु भिूममा जानहुुनछे र हामीलाई हा ो श बुाट बचाउनँ ु हुनछे।”

4 त्यसकारण ितनीहरूले शीलोमा मािनसहरू पठाए। सवर्श मान परम भकुो करारको सन्दकू लएर मािनसहरू आए। सन्दकू मािथ करूब
स्वगर्दतू िवराजमान िथए अिन ितनीहरू त्यस्तो कारले बसकेा छन ्जसमािथ परम भलुे आसन लनहुुन्थ्यो। एलीका छोरा होप्नी र पीनहास जो
सन्दकूको रेखदखे गदर्थे ितनीहरू पिन उ सन्दकूसगँै आए।

5 जब परम भकुो करारको सन्दकू छाउनी िभ ल्याइयो, इ ाएलीहरूले ठूलो हल्ला गरे। त्यस हल्लाले भिूम नै ह ल्लयो। 6 प लश्तीहरूले
पिन इ ाएलीहरूका हल्ला सनु। ितनीहरूले सोध,े “िह हूरूका छाउनीमा यित सा ौ हल्ला िकन हुदँछै?”

पिछ प लश्तीहरूलाई थाहा भयो िक इ ाएलीहरूका छाउनीमा करारको सन्दकू आएको छ। 7 प लश्तीहरू डराएर भन,े “परमे र नै
ितनीहरूका छाउनीमा आए! अब हा ो के हुने हो। यस्तो पिहले किहले भएको िथएन। 8 हामी िच न्तत भयौ यस्तो ब लयो दवेताबाट अब
हामीलाई कसले बचाउछँ? यी ितनै दवेता हुन ्जसले िम ीहरूलाई जगंलमा महामारी र भयंकर रोगहरू िदएका िथए। 9 प लश्तीहरू हो सहासी
बन! मदर् झैं काम गर, न ता िवगतमा िह हूरू हा ा दास िथए, भने अब लडनेौं भने ितमीहरू उनीहरूका दास हुनछेौ।”

10 प लश्तीहरूले वीरताका साथ लडे र इ ाएलीहरूलाई परास्त पारे। त्यके इ ाएली सनेा भागरे आफ्ना छाउनीमा लकु्न पगु।े इ ाएलको
यो सा ै नरा ो पराजय िथयो। जम्मा 30,000 इ ाएली सिैनकहरू मा रएका िथए। 11 प लश्तीहरूले परमे रको पिव सन्दकू हात पारे र
एलीका दवुै छोरा, होप्नी र पीनहासलाई मारे।

12 त्यस िदन िबन्यािमनी कूलका एकजना मािनस य ु भिूमबाट भागरे हारेको शोक कट गनर् शरीरका ब हरू च्यातरे टाउकोभरी धलू-ैधलूो
खन्याए र शीलोमा पगु।े 13 त्यस समय एली शहरको फाटकहरूको मलू बाटोमा आफ्नो आसनमा बिसरहकेा िथए। ितनी परमे रको पिव
सन्दकूको िवषयमा ज्यादै िच न्तत िथए र समाचारको ितक्षा ग ररहकेा िथए। त्यो िबन्यामीनहरूले आए र दःुखी समाचार शहरलाई िदयो। अिन
सबै शहरवासी जोडले रून थाल।े 14-15 एली अन्ठानब्बे वषर्का बढूा िथए अिन ितनी अन्धा िथए। जब एलीले रोएको स्वर सनुे ितनले सोध,े
“मािनसहरू िकन यसरी िचच्याइ-िचच्याइ रोईरहकेा?”

उनै िबन्यािमनी मािनस एलीका सामनुे पर सारा घटना बताए। 16 ितनले भन,े “म य ु भिूमबाट भागरे आएको हु!ँ”
एलीले फे र सोध,े “के भयो ह ँ छोरा?”
17 िबन्यािमनी मािनसले सार व ृ ान्त बताए, “इ ाएलीहरू प लश्तीहरूका अिघ टक्न नसकेर भागे इ ाएली पक्षका धरैे सनेा य ु मा मा रए।

तपाईंका दवुै छोरा, होप्नी र पीनहास पिन मा रए अिन परमे रको पिव सन्दकू पिन प लश्तीहरूले कब्जामा पारेका छन।्”
18 जब िबन्यािमनी मािनसले परमे रको पिव सन्दकूको घटना बताए, एली ऊ बसकेो कुस बाट पिछ ल्तर लड,े र ितनको मनु्टो भाँिचयो,

कारण एली सा ै बढूा िथए र सा ै मोटा िथए, उनी त्यही मरे। एलीले चा लस वषर्सम्म इ ाएलाई अगवुाइ गरेका िथए।
मिहमाको अन्त भयो

19 एलीकी बहुारी, पीनहासकी प ी त्यस समय गभर्वती िथईन।् ितनीको नानी जन्माउने समय पिुगसकेको िथयो, परमे रको पिव सन्दकू
कब्जा गरेको घटना साथै ससरुा र लोग्नकेो पिन मतृ्य ु भएको खबर सनु्निेब ीकै सववदेना शरुू भयो, यसकारण उसले घ ुडँा टेकी र तत्कालै
एउटा छोरा जन्माईन।् 20 जब ितनी मन लागकेी िथईन,् ितनलाई स्याहान आइमाईहरूले ितनलाई भन,े “नडराऊ! ित ो एउटा छोरा भयो।”

तर एलीकी बहुारीलाई त्यस? खको खबरले कुनै असर गरेन। 21 तर इ ाएलको मिहमा हराएको सनुरे ितनले छोराको नाउँ ईकावोद रा खन,्
अथर् “इ ाएलो मिहमा लिगयो!” यसले यो नाउँ राखी परमे रको पिव सन्दकू ल ु टएको र आफ्ना ससरुा अिन लोग्नकेो मतृ्य ु भएको कुरा
सकेंत गराउँछ। 22 ितनले भिनन,् “इ ाएलको मिहमा हरायो।” कारण प लश्तीहरूले परमे रको पिव सन्दकू कब्जा गरे।
* 4:1: …
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5
पिव सन्दकू प लश्तीहरूका िन म्त समस्या बन्यो

1 प लश्तीहरूले परमे रको पिव सन्दकूलाई एबने-एजरेबाट अश्दोद पयुार्ए। 2 प लश्तीहरूले परमे रको पिव सन्दकूलाई दागोनको
म न्दरमा लगरे दागोनकै मिूतर्को छेउमा राख।े 3 भो लपल्ट िबहान अश्दोदवासीहरूले दागोनको मिूतर् घोप्टो परेर परमे रको पिव सन्दकू अिघ
भईूमा लिडरहकेो दखे।े

अश्दोदका मािनसहरूले फे र त्यो मिूतर् त्यसको ठाउँमा उभ्याए। 4 अश्दोदवासीहरूले दागोनको मिूतर्लाई फे र त्यिह ठाउँमा राख।े तर फे र
अक िबहान अश्दोदवासीहरूले दागोनको मिूतर् त्यसरी नै परमे रको पिव सन्दकू अिघ ल्तर लिडरहकेो भटेे। यस बलेा दागोनको टाउको र
हातहरू भाँिचएर सघंारको अिघ लिडरहकेो र जीउ मा त्यहाँ लिडरहकेो भे टयो। 5 त्यही वहार आजसम्म चल्दछै िक अश्दोदमा दागोनका
परुोिहत र म न्दरिभ प हेरू कसलैे पिन दागोनको सघंारमा पाइला राख्दनैन।्

6 परम भलुे अश्दोदका मािनसहरू साथै िछमकेीहरूका जीवन पिन क पणूर् बनाइिदनभुयो। परम भलुे ितनीहरूलाई असाध्यै दःुख िदनभुयो।
िगखार्को रूढी फैलाइ िदनभुयो। हुलका हुल मसूाहरू पठाउँनभुयो। मसूाहरू जहाज र जिमन जताततै दग ु ररहन्थ।े शहरवासीहरू सबै डराउन
थाल।े 7जब अश्दोदवासीहरूले यो दखेे ितनीहरूले भन,े “इ ाएलको परमे रको सन्दकू यहाँ रा सिकन्न। परमे रले हा ा दवेता दागोनलाई
मा होइन तर उहाँले हामीलाई पिन परूा दण्ड िदनभुयो।”

8अश्दोदका मािनसहरूले पि तीका सबै शासकहरूलाई बोलाए। अश्दोदवासीहरूले ती शासकहरूलाई सोध,े “हामीले इ ाएलका परमे रको
पिव सन्दकूलाई अब के गन ुर् पन हो?”

शासकहरूले भन,े “इ ाएलका परमे रको पिव सन्दकूलाई अब गात शहरमा पयुार्इयोस।्” यसरी प लश्तीहरूले परमे रको पिव सन्दकू
हटाए।

9 फे र परमे रको पिव सन्दकू जब गातमा पगु्यो तब दे ख नै परम भलुे त्यस शहरलाई सजाय िदन थाल्नभुयो। मािनसहरूमा खलैाबलैा
भयो। परम भलुे के बालक के व ृ सबलाई दःुख िदनथाल्न ु भयो। परमे रले गातवासीहरूमा िगखार्को रूढी फैलाइ िदनभुयो। 10 यसकारण
प लश्तीहरूले परमे रको सन्दकूलाई ए ोन पठाए।

जित बलेा परमे रको सन्दकू ए ोन आइपगु्यो मािनसहरू कराउन थाल,े “इ ाएलका परमे रको सन्दकू िकन हा ो शहर ए ोनमा ल्याएको?
के ितमीहरूले हामीलाई र हा ा मािनसहरूलाई मानर् चाहन्छौ?” 11 ए ोनका मािनसहरूले प लश्ती शासकहरूलाई एकसाथ बोलाएर भन,े
“इ ाएलका परमे रको सन्दकूलाई िछ ो भन्दा िछ ो आफ्नै ठाउँमा पठाइिदन ु होस।् न भने यसले हामीहरूलाई न पानछ।”

ए ोनका मािनसहरू सा ै डराएका िथए। परमे रले त्यस शहरवासीहरूको जीवन क मय बनाइिदन ु भयो। 12 मािनसहरू धरैे सखं्यामा मरे।
जो मरेका िथएनन ्ितनीहरूलाई िगखार्को रूढीले सताउन थाल्यो र ए ोनका मािनसहरूको रोदन स्वगर्सम्मै पगु्यो।

6
परमे रको पिव सन्दकू फे र घर लिगयो

1 प लश्तीहरूले पिव सन्दकूलाई आफ्नो दशेमा सात महीनासम्म राख।े 2 प लश्तीहरूले आफ्ना परुोिहतहरू र ज्योितषीहरूलाई बोलाएर
भन,े “हामीले परम भकुो पिव सन्दकूलाई के गन ुर् पन हो? सझुाविदनहुोस,् कसरी सन्दकूलाई फे र यसको आफ्नै घरमा पठाउन सिकन्छ?”

3 परुोिहतहरू र ज्योितषीहरूले सझुाव िदए, “यिद ितमीहरूले इ ाएलका परमे रको पिव सन्दकूलाई पठाउन ु भयो भने सौगात नराखी
नपठाऊ। ितमीहरूले केही उपहार चढाउनै पछर्, जसले ितमीहरूको पाप मोचन हुनछे। त्यसपिछ ितमीहरू स्वस्थ्य र पिव हुनछेौ। ितमीहरूले
यसो गनपछर् अिन मा परमे रले ितमीहरूलाई द ण्डत हुनबाट बचाउनँ ु हुनछे।”

4 प लश्तीहरूले सोध,े “इ ाएलका परमे रलाई कस्तो कारका भटेीहरू िदएमा हामीलाई क्षमा िमल्ने छ?”
परुोिहतहरू र ज्योितषीहरूले भन,े “यहाँ प लश्तीहरूका शहरका एक-एकजना मखु गरेर जम्मा पाँचजना मखु छन।् ितमी जस्तै ित ो

सबै मखुहरूले एउटै िवमार भोग्न ु प ररहछे। यसथर् ितमीहरूले पाँचवटा सनुका िगखार्को नमनूा तयार गर। त्यसरी नै पाँचवटा सनुका मसूाको
नमनूा पिन तयार गर। 5 िगखार्हरू र मसूाका नमनूाहरू बनाऊ त्यसले दशेलाई न ग ररहकेो छ। इ ाएलका परमे रलाई ती सनुका नमनूाहरू
भु ानीको रूपमा दान गर। त्यसपिछ यो हुन सक्ला इ ाएलका परमे रले ितमीहरू, ितमीहरूका दवेता र ितमीहरूको दशेमा दण्ड िदन बन्द गन ुर्
हुनछे। 6 िफरऊन र िम ीहरू जस्तै हठी स्वभावका नबन। परमे रले िम ीहरूलाई दण्ड िदनभुयो। यसो गदार् मा िम ीहरूले इ ाएलीहरूलाई
िम छोड्निदए।

7 “ितमीहरूले एउटा गाडा बनाउन ु पछर् र किहले खते नजोतकेा दइुवटा दहुुना गाई बन्दोबस्त गन ुर्पछर्। ती दइुवटा गाईलाई गाडा तान्ने गरी
नारेर त्यसका बाछाहरूलाई भने गोठिभ थिुनिदनपुछर्। त्यसो गदार् बाछाले माऊलाई प ाउँन पाउदँनैन।् 8 परम भकुो पिव सन्दकूलाई त्यस
गाढा िभ रा खिदन।ु त्यसकैो छेउमा नमनूाको थलैो पिन रा ख िदन।ु त्यो नमनूा चाँिह ित ो पाप मोचनका िन म्त परमे रलाई भटेी हो। बन्द
गाडालाई सोझो बाटो लगाई दऊे। 9 त्यसपिछ गाडा कता जान्छ ख्याल राख। यिद गाडा बते-शमेशेप अिघ बढरे इ ाएलको भिूमितर गयो भने
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त्यसले यो सकेंत िदन्छ, परम भलुे नै हामीलाई त्यस्तो ठूलो रोग िदनभुएको हो। तर गाई बते-शमेशे ितर गएन भने हामीले बझु्नछेौं िक त्यो दण्ड
स्वरूप भिनएको दशेान इ ाएलका परमे रबाट भएको होइन। हामीले त्यो िबमार आफै फै लएको हो भनरे जान्नपुय ।”

10 प लश्तीहरूले परूोिहत र ज्योितषीहरूले भने झैं गरे। प लश्तीहरूले भरखरै ब्याएका दइुवटा गाई खोजरे ल्याए। गाडामा ती गाईहरू नारे र
बाछाहरूलाई गोठमा थिुनिदए। 11 त्यसपिछ प लश्तीहरूले गाडामा परम भकुो पिव सन्दकू राख।े सनुका मसूाहरू र िगखार्को नमनूाहरू हालकेो
थलैो गाडामा (सन्दकुो छेउमा) राख।े 12 गाई गाडा तान्दै सोझै बते-शमेशेितर लग।े गाईहरू कराउँदै सडकदे ख दािहने दे े कतै नताकी अिघ
बिढरह।े प लश्ती शासकहरू पिन बते-शमेशेको सीमासम्म पिछ-पिछ गए।

13 बते-शमेशेका मािनसहरू बेंसीमा धमाधम गहूकँो फसल का टरहकेा िथए। ितनीहरूले िशर उठाएर हदेार् पिव सन्दकू दखे।े ितनीहरूले
त्यस सन्दकूलाई फे र दखे्दा सा ै रमाए र दौडरे लन गए। 14-15 गाडा सोझै बते-शमेशेका यहोशकूो खतेमा एउटा ठूलो च ान अगािड रोिकयो।

बते-शमेशेका मािनसहरूले त्यो गाडा टु ा-टु ा पारे। गाईहरूलाई मारेर परम भलुाई ब लको रूपमा चढाए।
लवेी कुल समहूका मािनसहरूले परम भकुो पिव सन्दकू उठाए। ितनीहरूले सन्दकू र सनुका नमनूाहरू रा खएका थौला उठाएर त्यो

च ानमािथ राख।े
त्यस िदन बते-शमेशेका मािनसहरूले परम भलुाई होमब ल चढाए।
16 प लश्ती शासकहरूले बते-शमेशेमा घटेका सम्पणूर् घटना हरेेर त्यही िदन ए ोनितर लाग।े
17 यस कार प लश्तीहरूले आफूले गरेका पापबाट क्षमा पाउनलाई परम भमुा िगखार्को सनुको नमनूा उपहार स्वरूप पठाए। ितनीहरूले

पाँचवटा सनुका िगखार्को नमनूा त्यके प लश्ती शहरमा एक एकवटा पठाए। ती शहरहरू हुन ् अश्दोद, गाजा, अश्कलोन, गात र ए ोन।
18 प लश्तीहरूले सनुका मसूाहरूको नमनूा पिन पठाए। सनुका मसूाहरूको नमनूा पिन त्यित नै सखं्यामा िथयो जित ती पाँचै प लश्ती शासकहरूको
शहरको सखं्या िथयो। ती शहरहरूका व रप र पखार्लहरू िथए अिन त्यके शहरका व रप र बस्तीहरू िथए।

बते-शमेशेका मािनसहरूले परम भकुो पिव सन्दकूलाई जनु च ानमा राख,े त्यो च ान अिहले पिन बते-शमेशेका यहोशकूो खतेमा छ।
19जब बते-शमेशेका मािनसहरूले परम भकुो पिव सन्दकू दखेे त्यो हरेचाह गनर् ितनीहरूलाई िसकाउने त्यहाँ कुनै पजूाहारी िथएन। यसकारणले
बते-शमेशेकेा स रीजना मािनसहरूलाई परमे रले मान ुर्भयो। परम भलुे कठोर दण्ड िदनभुयो भनरे बते-शमेशेका मािनसहरूले अलाप िवलाप
गनर् थाल।े 20 यसलैे बते-शमेशेका मािनसहरूले भन,े “यस पिव सन्दकूलाई हरेचाह गन पजूाहारी कहाँ छन?् अब यहाँबाट सन्दकू कता लजैाने
हो?”

21 िकयार्त-्यारीममा एकजना पजूाहारी छन।् बते-शमेशेका मािनसहरूले िकयार्त-्यारीमका मािनसहरू भएितर दतू पठाए। दतूले गएर भन,े
“प लश्तीहरूले परम भकुो पिव सन्दकू िफतार् ग रिदए। तल आएर तपाईंहरूले त्यो आफ्नो शहरमा लान ु होस।्”

7
1 िकयार्त-ूयारीमका मािनसहरू आए र परम भकुो पिव सन्दकू लएर गए। ितनीहरूले परम भकुो सन्दकूलाई पहाडमा भएको अबीनादाबको

घरमा लग।े ितनीहरूले अबीनादाबको छोरा एलाजारलाई परम भकुो सन्दकूको रक्षा गन तयारीको सम्बन्धमा एउटा िवशषे उत्सव मनाए।
2 िकयार्त-ूयारीमा उ सन्दकू बीस वषर्सम्म र ो।

परम भलुे इ ाएलीहरूलाई रक्षा गन ुर्हुन्छ
इ ाएलका मािनसहरूले परमे रको िन म्त चाहना गरे र फे र परम भकैु अनशुरण गनर् शरुू गरे। 3 शमएूलले इ ाएलका मािनसहरूलाई

भन,े “यिद ितमीहरू साँचो हृदयले परम भकुो शरणमा फकर् न्छौ भने ितमीहरूका माझबाट िवदशेी दवेताहरूलाई फ्याकी िदनपुछर्। ितमीहरूले
अश्तारोतका मिूतर् फ्याँिक दऊे। परम भमुा सम्पणूर् रूपले समि त गन ुर्पछर्। ितनीहरूले परम भु कै मा सवेा गन ुर्पछर्! त्यसपिछ परम भलुे
ितमीहरूलाई प लश्तीहरूका हातबाट बचाउनँ ु हुनछे।”

4 यसरी इ ाएलीहरूले बाल अिन अश्तारोतका मिूतर्हरू फ्याँिकिदए। इ ाएलीहरूले परम भकैु मा सवेा गनर्थाल।े
5 शमएूलले भन,े “सबै इ ाएलका मािनसहरूलाई िमस्पामा भलेा गर। म ितमीहरूका िन म्त परम भसुगँ ाथर्ना गछुर्।”
6 इ ाएलका मािनसहरू िमस्पामा भलेा भए। ितनीहरू परम भकुो साम ु पानी खन्याएर चो खए। यसरी ितनीहरूले आफ्नो पाप स्वीकार गरे

अिन िदनभरी उपवास बसरे ितनीहरूले भन,े “हामीले परम भकुा िवरू मा पाप काम गय ं।” यसरी शमएूल इ ाएलको न्यायक ार् र नायक भए।
7 प लश्तीहरूले इ ाएलीहरू िमस्पामा भलेा हुदँछैन ्भन्ने कुरो थाहा पाए। प लश्ती शासकहरू इ ाएलीहरू िवरू य ु लड्न गए। इ ाएलीहरू

पिन प लश्तीहरू आउँदछैन ् भन्ने सनुरे डराउन थाल।े 8 इ ाएलीहरूले शमएूललाई भन,े “परम भु हा ा परमे रिसत ाथर्ना गन ुर्होस।्
हामीहरूलाई प लश्तीहरूबाट रक्षा गन ुर्होस ्भिन परम भिुसत भन्नहुोस।्”

9शमएूलले एउटा भडेाको पाठो लए। उनले परम भलुाई होमब ल अपर्ण गद भडेाको पाठोलाई पणूर् रूपले जलाई िदए। शमएूलले इ ाएलका
परम भलुाई ाथर्ना चढाए। परम भलुे शमएूलको ाथर्नाको जवाफ िदनभुयो। 10 जब शमएूलले होमब ल अपर्ण गदिथए प लश्तीहरू य ु गनर्
अिघ बढ।े तर परम भलुे प लश्तीहरूका छेवमैा चण्ड गजर्न उत्पन्न गराउनभुयो। प लश्तीहरूले बझु्नै सकेनन।् त्यस गजर्नले प लश्तीहरू
डराए र िततर-िबतर भए। ितनीहरूका शासकले पिन त्यो अवस्थालाई िनयन् ण गनर् सकेनन।् यसरी इ ाएलीहरूले प लश्तीहरूलाई हराए।
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11 इ ाएलका मािनसहरूले िमस्पाबाट प लश्तीहरूलाई खदे ्दै गए। ितनीहरूले प लश्तीहरूलाई आ मण गरे अिन बते-करसम्मै खदे।े बाटै भरी
ितनीहरूले प लश्ती सिैनकहरूलाई मारे।

इ ाएलमा शा न्त फिकर् यो
12 त्यस पिछ शमएूलले एउटा िवशषे ढुङ्गालाई स्मारकको रूपमा िमस्पा र शनेको गाऊँको बीचमा राखे र “सहायताको च ान”* नाउँ िदए।

शमएूलले भन,े “परम भलुे यस ठाउँसम्म बाटोभरी नै हामीलाई सहायता गन ुर्भयो।”
13 प लश्तीहरूको परैू हार भयो। ितनीहरूले फे र इ ाएलका भिूममा वशे गरेनन।् शमएूलको जीवनभरी नै परम भु प लश्तीहरूको िवरू मा

रहनभुयो। 14 प लश्तीहरूले इ ाएलका शहरहरू लएका िथए। ए ोन दे ख गातसम्मका शहरहरू र त्यसका छेउ छाउका क्षे हरू पिन िफतार्
लए।

त्यहाँ अमोरीतास र इ ाएली बीच पिन शा न्त िथयो।
15 शमएूलले आफ्नो सम्पणूर् जीवनभरी नै इ ाएलीहरूलाई मागर्दशर्न िदए। 16 शमएूलले इ ाएलका एक ठाउँ दे ख अक ठाउँ सम्मका

सम्पणूर् मािनसहरूलाई न्याय िदलाए। त्यके वषर् दशेको एक कूनादे ख अक कुनासम्म या ा गरे। उनी िगलगल, बतेले र िमस्पाको फेरो माथ।
यसरी शमएूलले इ ाएलमा कुशल र न्याय पवूर्क शासन गरे। 17शमएूलको घर भने रामामा िथयो। यसथर् ितनी सधं ै त्यहाँ जान्थ।े शमएूलले त्यस
शहर दे ख नै इ ाएलको न्याय र शासन गथ। परम भकुा िन म्त शमएूलले रामामा एउटा वदेी बनाए।

8
इ ाएलीहरूले राजाको माग गरे

1शमएूल जब व ृ भए, ितनले आफ्ना छोराहरूलाई इ ाएलका न्यायक ार् िनय ु गरे। 2शमएूलका जठेा छोराको नाउँ योएल िथयो। मािहला
छोराको नाउँ चािहं अिबयाह िथयो। योएल र अिबयाह बशेर्बामा न्यायकतार् िथए। 3 तर शमएूलका छोराहरू बाबकुो चालमा िहडनेन ्योएल र
अिबयाहले घसू खाने गथ। चपुचाप घसू लएर न्यायलयमा अन्याय गथ। 4 यसथर् इ ाएलका सबै बढूा- धानहरू शमएूललाई भटे्न रामामा भलेा
भए। 5 बढूा- धानहरूले शमएूललाई भन,े “तपाईं बढूा हुनभुयो, तपाईंका छोराहरू तपाईं जस्ता ठीक बाटामा छैनन।् अब, हामीलाई शासन अिन
न्याय गनर् अरू दशेहरूको जस्तै राजा िदनहुोस।्”

6 यसरी बढूा- धानहरूले ितनीहरूलाई मागर् दशर्न गन एउटा राजा माग।े शमएूलले ठाने यो य ु गलत छ। यसथर् शमएूलले परम भमुा ाथर्ना
गरे। 7शमएूललाई परम भलुे भन्नभुयो, “मािनसहरूले जसो भन्छन ्त्यसै गर। ितनीहरूले तलँाई अस्वीकार गरेका छैनन।् बरू मलाई अस्वीकार
गदछन।् ितनीहरूले मलाई ितनीहरूको राजा हुन अस्वीकार ग ररहकेा छन।् 8 ितनीहरूले सधैं जे गथ त्यही गदछन।् मलैे ितनीहरूलाई िम बाट
बािहर ल्याएँ। तर ितनीहरूले आज मलाई छाडरे अन्य दवेताहरूको सवेा गरे। ितनीहरूले तलँाई पिन त्यस्तै गदछन।् 9 यसथर् मािनसहरूका
कुरा सनुरे ितनीहरूले भने झैं गर। तर ितनीहरूलाई एउटा चतेावनी भने िदन।ू ितनीहरूलाई भिनिदन ु राजाले ितनीहरूलाई के गछर्। एउटा राजाले
मािनसहरूलाई कसरी शासन गछर्न।्”

10 ती मािनसहरूले एउटा राजाको माग गरे। यसकारण परम भलुे भन्न ु भएका सम्पणूर् कुराहरू शमएूलले मािनसहरूलाई बताए। 11शमएूलले
भन,े “यिद ितमीहरू ितमीहरूमािथ शासन गन राजा चाहान्छौ भने राजाले यसो गनछन।् उसले ितमीहरूको छोराहरूलाई लाने छन ्अिन उसको
सवेा गनर् ितनीहरूलाई िववश पानछन।् राजाले ितमीहरूका छोराहरूलाई सिैनक बनाएर उनका रथ सगँसगँै दौडन लगाउनँे छन ्र घोडचढी बनाएर
आफ्नो सिैनकमा रा छेन।् ितमीहरूका छोरालाई आफ्ना रथको अिघ दौडने रक्षक बनाउने छन।्

12 “राजाले ित ो छोराहरूलाई सिैनक बन्न वाध्य गराउने छन।् त्यसमध्ये कोही 1,000 मािनसहरूका अिधकारी बन्ने छन अिन अरू 50
जना भन्दा ज्यादा मािनसका।

“राजाले ित ा छोरालाई उनको खते जो र फसल काट्न बाध्य गराउनछेन।् कितलाई फे र य ु को िन म्त हातहितयार बनाउन लाउनछेन।्
कितलाई रथको चीजहरू बनाउनँ लाउनँछेन।्

13 “राजाले ितमीहरूका छोरीहरूलाई पिन लानछेन।् ितनीहरूमध्ये कितलाई खाना पकाउन र रोटी पकाउन िववश गनछन।् अिन कसलैाई
अ र बनाउन बाध्य गनछन।्

14 “राजाले ितमीहरूको सबभन्दा असल खतेहरू, दाखको बगचैा र भ ाक्षका रूखहरू लानछेन।् अिन ितनीहरूलाई उसको सवेकहरूको
हातमा स ु म्पिदनछेन।् 15 ितमीहरूको अन्न र दाखको फसलको दशौ भाग राजाले लनछेन।् अिन अिधकारीहरू अिन सवेकहरूको हातमा
स ु म्पिदनछेन।्

16 “राजाले ितमीहरूका कमारा-कमारीहरूलाई पिन लजैाने छन।् उनले असल जातका पशु र गधाहरू पिन ितमीहरूबाट लनछेन।् यी सबै
लगरे आफ्नै योगमा लगाउनँे छन।् 17 ितमीहरूका भडेा बा ाको दशौ भाग पिन ितनले लनछेन।्

“अिन ितमी आफै पिन राजाको दास बिननछेौ। 18 तब ितनीहरू आफूले चनुकेो राजाबाट छुटकाराको िन म्त रूनछेौ। तर त्यस समय परम भलुे
कुनै जवाफ िदनहुुने छैन।”
* 7:12: “ -एजरे” हो।
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19 तर मािनसहरूले शमएूलको कुरा सनु्दसैनुने।् ितनीहरूले भन,े “होइन! हामीलाई शासन गन एउटा राजा नै चािहन्छ। 20 तब हामी पिन
अरू दशे सरह हुनछेौ, हामीलाई नतेतृ्व िदन,े हा ो अिघ य ु लडन,े हा ा िन म्त य ु गन हा ा राजा हुनछेन।्”

21शमएूललेमािनसहरूको भनाइ सनुे पिछ शमएूलले परम भलुाई ितनीहरूका कुरा दोहोयार्इिदए। 22परम भलुेजवाफ िदन ुभयो, “ितनीहरूले
चाहे जस्त!ै ितनीहरूलाई एउटा राजा दऊे।”

तब शमएूलले इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “ठीकै छ! ितमीहरूले एउटा राजा पाउनँे भयौ। अिहले सबै ितमीहरूको शहरमा जाऊ।”

9
शाऊलले िपताका गधाहरूको खोजी गछर्

1 कीश िबन्यािमनी कुलका एकजना महत्वपणूर् मािनस िथए। कीश अबीएलका छोरा िथए। अबीएल जरोरका छोरा िथए। जरोर बकोरतका
छोरा िथए। बकोरत, िबन्यामीन प रवारका मािनस ओपीहकका छोरा िथए। 2 कीशका एकजना शाऊल नाउँ गरेका छोरा िथए। शाऊल अत्यन्तै
सनु्दर िथए। त्यहाँ शाऊल जस्तो सनु्दर कोही पिन िथएनन।् उिभदँा शाऊल इ ाएलमा अन्य मािनसहरू भन्दा अग्ला िथए।

3 एक िदन शाऊलका िपता कीशले आफ्ना गधाहरू हराए। यसकारण कीशले आफ्ना छोरा शाऊललाई भन,े “एकजना नोकरलाई साथमा
लएर गधा खोज्न जा।” 4शाऊलले गधाहरू खोज्न शरुू गरे। शाऊल ए मैका पहाडी दशे हुदै शलीशको इलाकाितर पगु।े तर शाऊल र नोकरले

कीशका गधाहरूको प ो लगाउन सकेनन।् ती दइुजना गधाहरू खोज्दै शालमेका चारैितर घमु।े तर त्यहाँ पिन गधाहरू िथएनन।् यसकारण
ितनीहरूले िबन्यािमनीको दशेमा पिन गधा खोज्दै या ा गरे तर त्यहाँ पिन गधाहरू भे ाउन सकेनन।्

5अन्त्यमा, शाऊल र उनका नोकर सपू नाउकँा शहरमा पगु।े शाऊलले आफ्ना नोकरलाई भन,े “हामीहरू फक । अब िपताजीलाई गधाहरूको
भन्दा हा ो िचन्ता ज्यादा भइसक्यो होला।”

6 तर नोकरले भन्यो, “यस शहरमा परमे रका एकजना मािनस हुनहुुन्छ। मािनसहरूले उहाँलाई धरैे मान्छन।् उहाँले जे भन्नहुुन्छ त्यो पगु्छ।
यसकारण हामीहरू शहरमा जाऔ। हुनसक्छ परमे रका मािनसले हामीलाई अब कता जानपुन हो भिनिदनहुुन्छ होला।”

7 शाऊलले आफ्ना नोकरलाई भन,े “ठीकै हो, हामी शहरमा जानसक्छौ। तर हामीले त्यस मािनसलाई के िदनसक्छौ र? हामीले बोकेका
थलैाका भोजन पिन त सिकसक्यो। हा ोमा परमे रका मािनसलाई िदने केहीभेंटी पिन छैन। हामी सगँ िदने लायकको के छ र!”

8 फे र पिन त्यस नोकरले शाऊललाई भन्यो, “हने ुर्होस,् मसगँ अ लकित धनको रूपमा चाँदीको एक चौथाइ शकेेल छ। यही हामीले ती
परमे रका मािनसलाई चढायौं भने उहाँले हामीलाई कता जानपुन हो बताउनहुुन्छ।”

9-10 शाऊलले आफ्ना नोकरलाई भन,े “त्यो असल सझुाव हो! हामी जाऔं!” यसरी ितनीहरू शहरमा गए जहाँ परमे रका मािनस िथए।
11 शाऊल र ितनका नोकर पहाड उक्लदँै शहरितर जाँदै िथए। ितनीहरूले केही जवान ीहरूलाई बाटोमा भेंटे जो पानी भनर् आएका िथइन।्

शाऊल र ितनका नोकरले ती ठटीहरूलाई सोध,े “के दश घरैमा हुनहुुन्छ?” ( ाचीन समयमा अगमव ालाई “दश ” भन्थ।े)
12 ठटीहरूले जवाफ िदए, “ज्य,ू उहाँ हुनहुुन्छ। उहाँ तपाईंहरू भन्दा अिघ जादै हुनहुन्छ। उहाँ आजै शहरमा आउँनभुयो। मािनसहरूले

भलेा भएर उच्च स्थानहरूमा मलेब ल चढाउने भएका छन।् 13 कृपया जानहुोस ्र उहाँलाई शहरमा भटे्नहुुन्छ। यिद तपाईंहरूले चाँडो गन ुर्भयो
भने उहाँ दश लाई आराधनालयमा खान जानभुन्दा पिहले भे टहाल्नहुुन्छ। िकनभने दश ले ब लदानलाई आशीवार्द िदनपुछर्। मािनसहरूले उहाँ
त्यहाँ नपगुञ्जले भोजन हण गदनन।् यसकारण चाडो जानहुोस।्”

14शाऊल र ितनका नोकर शहर पगु्न पहाडको बाटो उक्लन थाल।े जस्तो ितनीहरू शहरिभ पस्दै िथए, त्यस्तै शमएूल उनीहरूका अिघ ल्तर
दखेा परे। शमएूल आराधना स्थानितर जानलाग्दै िथए।

15 एक िदन अगािड परम भलुे शमएूललाई भन्नभुएको िथयो, 16 “भो ल म यही समय पारेर एउटा मािनसलाई त ँ कहाँ पठाउनछुे। यो
मािनस िबन्यािमनी कुलको सदस्य हो। तैंले त्यसलाई अिभषके ग रिदनपुछर्। त्यसपिछ त्यो मािनस मरेा इ ाएली मािनसहरूका मखु हुनछे।
त्यस मािनसले हा ा मािनसहरूलाई प लश्तीहरूबाट बचाउनँे छ। मलैे मरेा मािनसहरूको क दखेे र रोदन सनुकेोछु।”

17 शमएूलले शाऊललाई दखेे अिन परम भलुे भन्न ु भयो, “मलैे तलँाई भनकेो मािनस यही हो। यसलैे नै मरेो मािनसहरूलाई शासन गनछ।”
18 शाऊलले मलू- ारमा शमएूल कहाँ आएर भन,े “कृपया दश कहाँ हुनहुुन्छ, बताइ िदनहुुन्छ िक?”
19 शमएूलले भन,े “म नै दश हु।ँ म भन्दा पिहले नै आराधनाको ठाउँमा जाऊ। ितमी र ित ा सवेकले आज मिसत खाना खानछेौ। म

ितमीलाई भो ल िबहान घर जानिदनछुे र जे सोध्न ु छ िबहानै सोध्न।ु 20 ती गधाहरूको िचन्ता नगर जो तीन िदन पिहले हराएका िथए। ती गधाहरू
फेला प रसकेका छन।् अब ितमीलाई सारा इ ाएलले नै खोिजरहकेोछ। ितनीहरूले ितमी र ित ा िपताका प रवारलाई नै चाहान्छन।्”

21 शाऊलले जवाफ िदए, “तर म त िबन्यािमनी कुलको सदस्य हु।ँ हा ो प रवार इ ाएलको सबै भन्दा सानो प रवार समहू हो। त्यस मािथ
पिन िबन्यािमनी कुलिभ पिन हा ो प रवार समहू सबभैन्दा सानो छ। तपाई िकन भन्नहुुन्छ िक इ ाएलले मलाई चाहन्छ?”

22 त्यसपिछ शमएूलले शाऊल र ितनका नोकरलाई भोजनालयितर लएर गए। लगभग तीस जना मािनसहरू एकसाथ खाना खान र ब लदानमा
भाग गनर् िनम्त्याइएका िथए। शमएूलले शाऊल र ितनका नोकरलाई महात्वपणूर् स्थानमा बसाए। 23शमएूलले भान्सलेाई भन,े “जो मलैे ितमीलाई
िदएको िथए त्यो मास ु ल्याउन।ु त्यो मासकुो अशं मलैे ितमीलाई सरुिक्षत रा भनेंको िथएँ।”
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24 भान्सलेे िफला ल्यायो अिन शाऊलको अिघ टेबलमा राख्यो। शमएूलले भन,े “यो त्यही मास ु हो जनु मलैे ित ो िन म्त सरुिक्षत राखकेो
िथएँ। यो खाऊ कारण यो यस्तै िवशषे िदनको िन म्त ित ो सम्मानको लािग सरुिक्षत राखकेो िथयो।” यसरी त्यस िदन शाऊलले शमएूलसगंै खाना
खाए।

25 खाना खाइसके पिछ आराधनालयबाट झद ितनीहरू शहरितर लाग।े शमएूलले शाऊलका िन म्त कौसीमा ओ ान लगाए शाऊल त्यहीं
सतुें।

26 भो लपल्ट िबहानै शमएूलले शाऊललाई उठाउँदै भनें, “उठ, म ितमीलाई बाटो दखेाइिदन्छु।” शाऊल उठे अिन शमएूलकासाथ घरबाट
बािह रए।

27शहरको िकनारितर शाऊल, ितनका नोकर र शमएूल अिघ बढदै िथए। शमएूलले शाऊललाई भन,े “तपाईंको नोकरलाई हामी भन्दा अिघ
िहडन ु भन्नहुोस।् मलैे तपाईंलाई परमे रको सदंशे सनुाउन बाँकी नै छ।” नोकर ितनीहरू भन्दा केही अिघ िहडं्न थाल्यो।

10
शमएूलले शाऊललाई अिभषके ग रिदए

1 शमएूलले एक ढु ँ ो िवशषे तले लए र शाऊलको टाउकोमा खन्याई िदए। शमएूलले म्वाई खाँदै भन,े “परम भलुे तपाईंलाई आफ्ना
मािनसहरूका अगवुाको रूपमा अिभषके गन ुर्भएको छ। तपाईंले परम भकुा मािनसहरूलाई शासन गन ुर्हुनछे तपाईंले ितनीहरूलाई चारैितरका
श बुाट रक्षा गन ुर्पछर्। परम भलुे तपाईंलाई आफ्नो मािनसहरूको शासकको रूपमा अिभषके गन ुर्भएको हो। यहाँ एउटा सकेंत छ त्यसले यो सत्य
हो भिन माण िदइने छ। 2 आज तपाईंले मबाट िबदा भएर जान ु भएपिछ िबन्यािमनीको िसमानामा भएको राहलेको िचहाननरे सलेमहमा दइुजना
मािनसहरू भे ाउन ु हुनछे। ती दइुजना मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘तपाईंले खोिजरहन ु भएको गधाहरू कसलैे पाएको छ। तपाईंका िपता गधाहरूबारे
िच न्तत हुन छाडरे तपाईंको िन म्त सतुार् गद भन्दै हुनहुुन्छ, अब म मरेो छोराको लािग के गरूँ?’ ”

3 तब शमएूलले भन,े “तपाईंहरू ताबरेमा ब ाँठको रूख नआइञ्जलेसम्म अिघ बढ्नहुोस।् त्यहाँ तीनजना मािनसहरू भटे्नहुुनछे। ितनीहरू
बतेलेमा परमे रको आराधना गनर् गइरहकेा हुनछेन।् ती मध्यकेो पिहलोले तीनवटा पाठा बोकेको हुनछे। दो ोले तीनवटा रोटी र ते ोले एक
मशक दाखरस बोकेको हुनछेन।् 4 ती तीनै जना मािनसले तपाईंलाई अिभवादन गनछन।् ितनीहरूले दइुवटा रोटी िदनछेन।् ती दइुवटै रोटी तपाईंले
स्वीकार गन ुर्पछर्। 5 त्यहाँबाट तपाईं िगिबयत एलोिहम जानपुछर्। त्यहाँ प लश्तीहरूको एउटा चौकी छ। जब तपाईं त्यस शहरमा पगु्नहुुन्छ केही
अगमव ाहरू िनक्लदै गरेको भटे्न ु हुनछे। ती अगमव ाहरू आराधनास्थानबाट झद गरेका हुनछेन।् ितनीहरूले अगमवाणीहरू बो लरहकेा
हुनछेन।् ितनीहरूले खैंजडी, ढोलक, बाँसरुी र वीणा बजाउदँै गरेका हुनछेन।् 6 त्यित बलेा परम भकुो आत्मा तपाईंमािथ उ नहुुनछे र तपाईंलाई
श िदनहुुनछे, तपाईं प रवतर्न हुनहुुनछे। तपाईं िभन्न मािनस हुनहुुनछे। तपाईं पिन ती अगमव ाहरूिसतै अगमवाणी बोल्नसक्ने हुनहुुन्छ।
7 यी घटनाहरू घ टसके पिछ तपाईं जे चाहनहुुन्छ गनर् सक्नहुुन्छ। िकन? िकनकी परमे र तपाईंिसत हुनहुुनछे।

8 “म भन्दा पिहले िगलगाल जानहुोस।् त्यसपिछ म तपाईं भएकोमा आउने छु। म त्यहाँ होमब ल र मलेब ल चढाउँनछुे। तर तपाईंले सात
िदन पखर्न ु पनछ। तब म आउनछुे अिन तपाईंले के गन ुर्पछर् म बताँउनछुे।”

शाऊल अगमव ाको रूपमा
9जब शाऊल शमएूलबाट िबदा लन फक, परमे रले शाऊलको जीवन नै अक बनाइिदनभुयो। त्यही िदन यी सबै घटनाहरू घटे। 10शाऊल

र ितनको नोकर िगिबयथ एलोिहम गए। त्यहाँ शाऊलले अगमव ाहरूको एक समहूलाई भटेे। परमे रको आत्मा श साथ शाऊलमािथ
तरुून्तै उि यो अिन शाऊलले पिन ती अगमव ाहरूको समहूमा अगमवाणी गन ुर्भयो। 11 ित-जसले शाऊललाई पिहले दे ख िचन्थे उनीहरूले
शाऊललाई अगमवाणी गरेका दखे।े यसथर् ितनीहरूले एक अकार्िसत गनर् थाल,े “कीशको छोरालाई के भयो? के शाऊल पिन अगमव ाहरू
मध्ये एउटा हो?”

12 िगिबयथ एलोिहमका एकजनाले भन,े “हो! यस्तो दे खदंछै, ऊ नै ितनीहरूका गरुू हुन।्” यसकैारण यो भनाइ च लत छः “के शाऊल
पिन एउटा अगमव ा नै हो?”

शाऊल घर पगु्छन ्
13 शाऊलले अगमवाणी बोल्न छोडपेिछ घरकै छेउको स्थानमा आराधना गनर् गए।
14 शऊलका काकाले शाऊललाई र त्यस नोकरलाई भन,े “कता गएका िथयौ?”
शाऊलले भन,े “हामी गधाका खोजीमा िथयौं। जब हामीहरूले ितनीहरूलाई पाउनँ सकेनौ त्यसपिछ हामी शमएूललाई भटे्न गयौं।”
15 शाऊलका काकाले भन,े “मलाई भन त, शमएूलले के-के भन?े”
16शाऊललेे भन,े “शमएूलले हामीलाई गधाहरू पाइसकेको छ भन।े” शाऊलले त्यके कुराहरू बताएनन।् राज्यको बारेमा शमएूलले भनकेो

कुरा बताएनन।्
शमएूलले शाऊललाई राजा घोिषत गछर्न ्

17शमएूलले सबै इ ाएलका मािनसहरूलाई िमस्पामा परम भकुहाँ भलेा हुन बोलाए। 18शमएूलले इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “परम भु
इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ, ‘मलैे इ ाएललाई िम बाट बािहर ल्याएँ। मलैे ितमीहरूलाई िम को अधीनबाट बचाएँ र अन्य रा हरूबाट पिन
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बचाएँ जसले ितमीहरूलाई चोट पयुार्उन चाहन्थ।े’ 19 तर आज ितमीहरूले आफ्नो परमे रलाई अस्वीकार गय । ितमीहरूका परमे रले
ितमीहरूलाई सबै दःुख र क हरूबाट बचाउनभुयो। तर ितमीहरू भन्छौ, ‘होइन, हामीलाई शासन गन एउटा राजा चािहन्छ।’ यसकैारणले अब
परम भकुो अगािड प रवारका सदस्यहरू र प रवार समहूहरू लएर उप स्थत होऊ।”

20 शमएूलले इ ाएलका सबै प रवार समहूलाई उप स्थत गराए। त्यसपिछ शमएूलले नयाँ राजा छान्न थाल।े पिहलो िबन्यािमनी कुल समहू
चिुनयो। 21 शमएूलले िबन्यािमनी कुलसमहूका त्यकेलाई एक-एकजना गरेर अगािड जान ु भन।े त्यसपिछ मन् ीको प रवारालाई चिुनयो।
त्यसपिछ त्यही मन् ी प रवारको त्यकेलाई एक एकजना गरेर अगािड जान ु भन।े यसरी कीशका छोरा शाऊललाई चिुनयो।

जब मािनसहरूले शाऊललाई खोज,े त्यहाँ शाऊललाई भे ाएनन।् 22 अिन ितनीहरूले परम भिुसत सोध,े “शाऊल यहाँ अझै आइपगुकैे
छैनन?्”

परम भलुे भन्नभुयो, “त्यो त्यहाँ भटेी चढाइएका सामानहरूको पिछ लकेुकोछ।”
23 मािनसहरूले शाऊललाई सामानहरूको पछािडबाट खोजरे िनकाल।े शाऊल मािनसहरूका माझमा खडा भए। त्यहाँ शाऊल अरू भन्दा

अग्ला िथए।
24 शमएूलले सबै मािनसहरूलाई भन,े “परम भलुे चनु्न ु भएको मािनसलाई हरे। मािनसहरूमा शाऊल जस्तो मािनस अक कोही छैन।”
त्यसपिछ मािनसहरूले नारा लगाए, “हा ा राजा दीघार्य ु रहुन।्”
25 शमएूलले राज्यका िनयमहरू मािनसहरूलाई बझुाए। यो एउटा पसु्तकमा पिन लखेे र यस वस्थाको पसु्तकलाई परम भकुो अिघ राख।े

तब ितनले मािनसहरूलाई घर जान ु भन।े
26शाऊल पिन िगबामा आफ्ना घर गए। अिन केही वीरपरुूषहरू शाऊलिसत गए। अिन परमे रले यी वीर परुूषहरूको हृदय छुनभुयो। 27 तर

कोही बद ्माशहरूले भन,े “यो मािनसले हामीलाई कसरी रक्षा गछर्?” ितनीहरूले शाऊलको िवरू मा नरा ो भन्न थाले र उपहार निदनभेए। तर
शाऊलबाट कुनै िति या भएन।

अम्मोनीहरूका राजा नाहाश
अम्मोनीका राजा नाहाशले गाद र रूबने कुल समहूरूलाई सताईरहकेा िथए। नाहाशले त्यके परुूषको एउटा दािहने आखँा िनकाल्न लगायो।

नाहाशले ितनीहरू कसलैाई पिन सहायता गनर् िदएनन।् अम्मोनीका राजा नाहाशले यदर्न नदीको पवूर्ितर ब े त्यके इ ाएली मािनसहरूको दािहने
आखँा िनकाल।े तर 7,000 इ ाएली मािनसहरू अम्मोनीबाट भागरे याबशे िगलाद आए।

11
1 झण्डै एक मिहना पिछ अम्मोनी नाहाश र ितनका सनेाहरूले याबशे िगलादलाई चारैितरबाट घरेे। याबशेका सबै मािनसहरूले नाहाशलाई

भन,े “यिद तपाईंले हामीसगँ स न्ध गन ुर्भयो भने हामी तपाईंका जा बन्न तयार छौ।”
2 तर अम्मोनी नाहाशले भन,े “यिद मलैे जम्मै इ ाएलीहरूका दािहने आखँा घोंचरे िनकाल्न सकें भने म ितमीहरूिसत स न्ध गनछु। तब मा

सारा इ ाएलको बइेज्जत हुनछे।”
3 याबशेका मखुले भन,े “हामीलाई सात िदनको समय िदनहुोस।् सारा इ ाएलमा हामी दतू पठाउँछौ। यिद कोही पिन सहायता गनर् आएनन ्

भने हामी आएर तपाईंको अिघ समिपर्त हुनछेौं।”
शाऊलले याबशे िगलादलाई बचाउछँन ्

4 ती दतूहरू िगबामा आए जहाँ शाऊल बस्थ।े ितनीहरूले मािनसहरूलाई समाचार िदए। मािनसहरू समाचार सनुरे रून थाल।े 5शाऊल आफ्ना
खतेबाट गाईहरू लएर फकर् ंद ै िथए। शाऊलले खतेको अिघ आउँदा मािनसहरू रोइरहकेा सनु।े शाऊलले भन,े “मािनसहरूले के क भयो? िकन
रोइरहकेाछन।्”

मािनसहरूले याबशेका दतूहरूले जे खबर ल्याएका िथए शाऊललाई बताए। 6 शाऊले ध्यान िदएर सबै सनु।े त्यित नै बलेा शाऊलमािथ
परमे रको आत्मा उि नभुयो। शाऊल सा ै रसाए। 7 शाऊलले एक जोडी गाई ल्याए अिन टु ा-टु ा पारे। अिन ती मासकुा टु ाहरू सबै ती
खबर ल्याउने दतूहरूलाई िदए। ितनले ती सबै मासकुो टु ाहरू इ ाएलभरी पयुार्उन दतूहरूलाई आदशे िदए। यो सन्दशे इ ाएलीहरूलाई िदनभुिन
ितनीहरूलाई भन,े “आऊ अिन शाऊल र शमएूललाई अनशुरण गर। यिद कसलैे यसो गदन भिन ितनीहरूलाई पिन उसको गाईलाई गरेको वहार
ग रनछे!”

परम भबुाट मािनसहरूमा ज्यादै डर पस्यो। यसकारण मािनसहरू एकसाथ सबै एउटै मािनसजस्ता भई िनस्के। 8शाऊलले सबै मािनसहरूलाई
बजेकेमा एकसाथ भलेा गराए। त्यहाँ इ ाएलका 3,00,000 र यहूदाका 30,000 मािनसभलेा भए।

9 शाऊल र ितनका सिैनकहरूले याबशेका दतूहरूलाई भन,े “िगलादमा याबशेका मािनसहरूलाई भन भो ल मधं्यान्हिभ ितमीहरूको उ ार
हुनछे।”

दतूहरूले शाऊलको स-ुसन्दशे याबशेका मािनसहरूलाई िदए। याबशेका मािनसहरू अितनै खशुी भए। 10 त्यसपिछ याबशेका मािनसहरूले
अम्मोनी नाहाशलाई भन,े “भो ल हामी तपाईंकहाँ आउनछेौं। तपाईंलाई जे इच्छा लाग्छ हमीलाई त्यही गन ुर्होस।्”
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11भो लपल्ट शाऊलले आफ्ना सिैनकहरूलाई तीन खण्डमा बाँड।े सयू दयको समयपिछ शाऊल र ितनका सिैनकहरू अम्मोनीहरूको छाउनी
िभ पस।े जब शाऊलले आ मण गरे यो रातमा ब े रक्षक दलको अदला-बदली गन समय िथयो, शाऊल र ितनका सिैनकहरूले अम्मोनीहरूलाई
मध्या भन्दा पिहले नै हराए। सबै अम्मोनी सिैनकहरू िततर-िवतर भए। दइुजना अम्मोनी सिैनक एकसाथ हुने मौका कतै पाएनन।्

12 तब मािनसहरूले शमएूललाई भन,े “ती मािनसहरू कहाँ छन ्जसले शाऊललाई राजाको रूपमा शासन गरेको हनेर् चाहनेन।् ती मािनसहरू
हा ा साम ु िझकाईउन।् हामी ितनीहरूलाई माछ ।”

13 तर शाऊलले भन,े “होइन, आज कसलैाई मान ुर् हुदँनै। आज परम भलुे इ ाएलको रक्षा गन ुर् भएको छ।”
14 त्यसपिछ शमएूलले मािनसहरूलाई भन,े “आऊ, हामी िगलगाल जाऊँ। िगलगालमा हामी शाऊललाई फे र राजाकोरूपमा घोषणा गरौं।”
15 यसरी सबै िगलगाल गए। त्यहाँ परम भकुो अगािड शाऊललाई मािनसहरूले राजा बनाए। ितनीहरूले परम भलुाई मलेब ल पिन चढाए।

शाऊल र सबै इ ाएलीहरूले ठूलो हर्षमा उत्सव मनाए।

12
शमएूलले राजाबारे बताए

1 शमएूलले सबै इ ाएलीहरूलाई भनःे “ितमीहरूले भनकेो त्यके कुरा मलैे गरे। ितमीहरू मािथ राजा िनय ु गरे। 2 अब ितमीहरूलाई
अगवुाई गनर्को िन म्त राजा हुनहुुन्छ। म बढुो भएँ तर मरेा छोराहरू ितमीहरूिसत छन।् जब म एउटा ठीटो िथएँ, त्यस बलेा दे ख ितमीहरूका
अगवुा भएर िथएँ, त्यस बलेा दे ख ितमीहरूका अगवुा भएर आएँ। 3 अिहले म यहाँ छु। यिद मलैे कुनै भलूचकु गरेको भए परम भकुो अिघ
अिन परम भलुे चनु्न ु भएको राजाअिघ ितमीहरूले भन्नपुछर्। के मलैे कसकैो गाई अथवा गधा चोरें? कसलैाई ठगे वा क पयुार्एँ? के मलैे पसैा
अथवा एक जोडी जु ा किहले घसु लएकोछु? यिद मलैे यस्तो केही गरेको भए त्यसलाई म सच्याउनछुे।”

4 सबै इ ाएलीहरूले जवाफ िदए, “होइन! तपाईंले हामी कसलैाई पिन केही नरा ो गन ुर्भएन। हामीलाई किहले पिन ठग्नभुएन र केही पिन
लनभुएन।”
5 शमएूलले इ ाएलीहरूलाई भन,े “परम भु र उहाँले चनु्न ु भएको राजा गवाही हुनहुुन्छ। ितमीहरूले ज-ेजे भन्दछैौ उहाँ दइुजनाले

सनु्दहैुनहुुन्छ। उहाँहरूलाई पिन थाहा भयो ितमीहरूले मलाई कुनै दोष िदएनौ।” सबै मािनसहरूले एकसाथ जवाफ िदए, “साँच्चै हो! परम भु
नै गवाही हुनहुुन्छ!”

6 तब शमएूलले मािनसहरूलाई भन,े “हो परम भु हा ो गवाही हुनहुुन्छ। परम भलुे नै मोशा र हारूनलाई चनु्नभुयो। अिन उहाँ नै हुनहुुन्छ
जसले ित ा िपता-पखुार्हरूलाई िम बाट बािहर ल्याउन ु भयो। 7 अब ितमीहरू त्यहाँ खडा होऊ, म ितमीहरूलाई परम भलुे ित ा िपता-पखुार्हरू
र ितमीहरूका लािग गन ुर्भएका ती रा ा अथर्हरू बताउछुँ।

8 “याकूब िम गए पिछ िम बासीहरूले उसका सन्तानहरूको जीवनलाई धरैे क मय बनाए। यसथर् ितनीहरूले परम भलुाई सहायताको
िन म्त रोइकराइ गरे। परम भलुे मोशा र हारूनलाई पठाउन ु भयो। मोशा र हारूनले ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िम बाट बािहर लएर आए
अिन यही ठाउँमा ब े वस्था िमलाई िदए।

9 “तर ित ा िपता-पखुार्हरूले परम भु परमे रलाई त्याग।े यसकारण परम भलुे ितनीहरूलाई सीसराका दास हुन िदनभुयो। सीसरा हासोरका
सनेाका सनेापित िथए। त्यसपिछ परम भलुे ितनीहरूलाई प लश्ती र मोआबका राजाका हातमा स ु म्पिदनभुयो। ितनीहरू सबै ित ा िपता-
पखुार्हरूको िवरू लड।े 10 तर ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले रूँदै परम भलुाई सहायता माग।े ितनीहरूले भन,े ‘हामीले पाप गय । हामीले
परम भलुाई छाडरे झटूो दवेता बाल र दवेी अश्तारोतको सवेा गय । अब हामीलाई हा ा श हुरूबाट बचाउनहुोस,् हामी तपाईंका सवेक बन्नछेौ।’

11 “यसकारण परम भलुे यरूब्बाल, बाराक, िय ह अिन शमएूललाई त्यहाँ पठाउनभुयो। परम भलुे ितमीहरूको चारैितरका श हुरूबाट
ितमीहरूलाई रक्षा गन ुर्भयो यसकारण ितमीहरू सरुिक्षत र ौ। 12 त्यस समयमा पिन अम्मोनीको राजा नाहाश ितमीहरूको िवरू लडन आएको
दखे्यौ। ितमीहरूले भन्यौ, ‘होइन, हामीहरूमािथ शासन गन राजा नै चािहन्छ।’ ितमीहरूले यही भन्यौ य िप परम भु ितमीहरूका परमे र नै
राजा हुनहुुन्थ्यो। 13 अब ितमीहरूले चनुकेा राजा यहाँ छन।् परम भलुे ितमीहरूमािथ राजालाई िनय ु गन ुर्भयो। 14 यिद ितमीहरूले उहाँलाई
सम्मान गय भने परम भलुे ितमीहरूको रक्षा गन ुर् हुन्छ। तर ितमीहरूले परम भकुो डर राख्दै सम्मान गन ुर् पनछ। आदशे पालनगद सवेा गन ुर्पन
छ। उहाँको िवरू मा जाने छैनौ। ितमीहरूका साथै ितमीहरूलाई शासन गन राजाले पिन परम भु ितमीहरूका परमे रको अनसुरण गन ुर्पछर्। यिद
ितमीहरूलाई भनकेा कुराहरू पालन गछ भने परमे रले ितमीहरूलाई रक्षा गन ुर्हुनछे। 15 तर यिद परम भलुे भनकेा ितमीहरूले माननेौ र उहाँको
िवरू मा गयौ भन,े उहाँ पिन ितमीहरू र ितमीहरूका शासकको िवरू मा जानहुुनछे।

16 “अब अझै चपुचाप उिभएर त्यो अचम्मको कामलाई हरे, जनु परम भलुे ितमीहरूका आखँा अगािड गन ुर्हुनछे। 17 यो गहुकँो फसल
काट्ने समय हो। म परम भसुगँ ाथर्ना गनछु। म उहाँसगँ िबजलुी चम्कँदै पानी पान िबन्ती गनछु। तब ितमीहरूलाई यो थाहा लाग्ने छ िक
ितमीहरूले परम भकुो िवरू मा राजा मागरे भलू काम गरेका छौ।”

18 यसकारण शमएूलले परम भसुगँ ाथर्ना गरे। त्यही िदन परम भलुे मघे गजर्निसत पानी बसार्उन ु भयो। यसकारणले गदार् मािनसहरू परम भु
र शमएूलसगं सा ै डराए। 19 सबै मािनसहरूले शमएूललाई भन,े “दया गरेर परम भु तपाईंका परमे रलाई हा ो िन म्त ाथर्ना ग रिदन ु होस,्
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तपाईंका सवेकहरूका िन म्त हामीहरूलाई न हुन निदन ु होस।् हामीले धरैे चोटी पाप गरेका छौ। हामीले राजा मागरे फे र अक पाप थपकेा
छौं।”

20 शमएूलले जवाफ िदए, “नडराऊ! यो सत्य हो! ितमीहरूले त्यस्ता नरा ा कामहरू गय । तर परम भलुाई पछ्उन नछोड। हृदय दे ख
नै परम भकुो सवेा गर। 21 दवेताका मिूतर्हरू केवल मिूतर् मा हुन।् त्यसले ितमीहरूलाई सहायता गदन। यसथर् त्यसको पजूा नगर। दवेताका
मिूतर्हरूले न त ितमीहरूलाई सहायता गनर् सक्छन ्न त रक्षा नै गरन सक्छन।् ितनीहरू केिह होइनन।्

22“तर परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई छोडन ु हुदँनै। परम भु ितनीहरूलाई आफ्नो मािनस बनाएर सन्न हुनहुुन्थयो। यसथर् उहाँले आफ्नो
नाउकँो खाितर ितनीहरूलाई त्याग्न ु हुनछैेन। 23अिन म ितमीहरूका िन म्त ाथर्ना गनर् छोडने छैन। यिद मलैे ितमीहरूका लािग ाथर्ना ग रन ँभने
परम भु िवरू मरेो पाप हुनछे। म ितमीहरूलाई िशक्षा िदइरहन्छु तािक ितमीहरूले रा ो र सही जीवन िजउनछेौ। 24 तर ितमीहरूले परम भकुो डर
अिन आदर गनपछर्। ितमीहरूको सम्पणूर् हृदयले परम भकुो सवेा हुनपुछर्। उहाँले ितमीहरूका िन म्त गन ुर्भएको अचम्मका कायर्हरूलाई सम्झौं।
25 तर यिद ितमीहरूले हठी र लगातार द ु कायर् ग रर ौ भनःे परमे रले ितमीहरू र ितमीहरूका राजालाई न गन ुर् हुनछे।”

13
शऊलले पिहलो भलू गछर्न ्

1 त्यसबलेा शाऊलले राजाको रूपमा एक वषर् िवताइसकेका िथए। जब इ ाएलमा शासन गरेको दइु वषर् भएको िथयो, 2 ितनले इ ाएलबाट
3,000 परुूषलाई छान।े त्यसमध्ये 2,000 परुूष िमकमाशमा बतेलेको पहाडी दशेमा रहनथाल।े त्यहाँ 1,000 मािनसहरू िबन्यामीनको
अन्तरगत िगबामा जोनाथनिसत रहनथाल।े बाँकी रहकेा सिैनकहरूलाई घर पठाइिदए।

3 जोनाथन िगबामा गए र प लश्तीहरूलाई ितनीहरूकै छाउनीमा हराए। प लश्तीहरूले यो सनु।े ितनीहरूले भन,े “िह हूरूले िव ोह गरे।”
शाऊलले मािनसहरूलाई सारा इ ाएल भरी तरुही फुक्न आज्ञा गरे र भन,े “जे भएको छ िह हूरूले सनुोस।्” 4 सबै इ ाएलीहरूले यो खबर

सनु।े ितनीहरूले भन,े “शाऊलले प लश्तीका अगवुाहरूलाई मारे। अब भने प लश्तीहरूले साँच्चै इ ाएलीहरूलाई घणृा गनछन।्”
इ ाएलीहरूलाई शाऊलसगँ भटे्नका िन म्त िगलगालमा बोलाइयो। 5 प लश्तीहरू इ ाएलिसत लडनलाई भलेा हुनथाल।े प लश्तीहरूसगँ

3,000 रथ र 6,000 घोडसवारी िथए। बालवुाका कण िकनारमा थिु ए झैं प लश्ती सिैनकहरू थिु एका िथए। िमकमाशमा प लश्तीहरूले
छाउनी हालकेा िथए। (िमकमाश बते-आवनेको पवूर्ितर पछर्।)

6 इ ाएलीहरूले बझुे िक ितनीहरू खतरामा िथए। ितनीहरूलाई प लश्तीहरूले धरेा हालकेा िथए अिन ितनीहरू गफुा चक एको च ानमा
दगरेुर गए कुवा र अरू दलुोहरू ितर लकेु। 7 कोही िह हूरू त यदर्न नदी पार गरेर गाद अथवा भागरे िगलाद ितर पगु।े शाऊल भने िगलगालमा
नै िथए। ितनका सम्पणूर् सिैनकहरू डरले कािमरहकेा िथए।

8 शमएूलले भने उनी शाऊलिसत िगलगालमा भटे्ने छन।् शाऊलले सात िदनसम्म पख। तर शमएूल िगलगाल जाँदै गएनन ्यसथर् शाऊललाई
सिैनकहरूले छोड्न शरुू गरे। 9 त्यित बलेा शाऊलले भन,े “मरेो िन म्त होमब ल र मलेब ल जटुाइदऊे।” त्यसपिछ शाऊलले होमब ल चढाए।
10 तब शाऊलले ब ल भटेी चढाऊन सके, शमएूल पिन त्यहाँ आइपगु।े शाऊल ितनीलाई भटे्न गए।

11 शमएूलले सोध,े “तपाईंले यो के गन ुर्भयो?”
शाऊलले जवाफ िदए, “धमाधम सिैनकहरूले मलाई छोड्नलाग।े तपाईं पिन यहाँ हुनहुुन्न िथयो, अिन प लश्तीहरू िमकमाशमा भ रएका

िथए। 12 मलैे सोचें, ‘प लश्तीहरू यहाँ िगलगालमा आएर मलाई आ मण गनछन।् मलैे अिहलसेम्म परम भलुाई सहायताको िन म्त िबन्ती पिन
ग रन। अन्त्यमा बाध्य भएर मलैे होमब ल चढाएँ।’ ”

13 शमएूलले भन,े “तपाईंले मखूर्ता पणू र् काम गन ुर्भयो। तपाईंले परम भु तपाईंका परमे रको आदशेको पालन गन ुर्भएन! यिद तपाईंले
परमे रको आदशेको उङ्घन नगरेको भए परमे रले तपाईंको प रवारलाई सदाको िन म्त इ ाएलको शासन िदनहुुन्थ्यो। 14 अब तपाईंको
शासन अझ अिघ बडने छैन। परम भलुे यस्तो मािनस खोज्न ु भएको िथयो जसले उहाँको आदशे पालन गछर्। परम भलुे उहाँले चाहकेो जस्तो
मािनस भटे् ाउन ु भएको छ र परम भलुे त्यही मािनसलाई आफ्ना मािनसहरूको मखु बनाउनँ ु हुनछे। तपाईंले परम भकुो आदशे पालन गन ुर्
भएन यसकारण उहाँले अक नया राजा छान्न ु हुनछे।” 15 त्यसपिछ शमएूल उठे र िगलगाल छाडरे गए।

िमकमाशको य ु
शाऊल र उसका केही बचँकेा सिैनकहरूले िगलगाल छोड।े ितनीहरू िबन्यामीनको िगबाितर गए। शाऊलले अिहलसेम्म आफ्ना साथ नछोडने

मािनसहरूको गन्ती गरे। ितनीहरू ायः 600 जित रहछेन।् 16 शाऊल, ितनका छोरा जोनाथन र उनीिसत भएका सिैनकहरू िबन्यामीन कहाँ
िगबामा गए।

प लश्तीहरूले िमकमाशमा छाउनी हालकेा िथए। 17 प लश्तीहरूले त्यहाँ रहकेा इ ाएलीहरूलाई दण्ड िदने िन य गरे। ितनीहरूका
श शाली सिैनकहरूले आ मण शरुू गरे। प लश्ती सिैनकहरू तीन भागमा बाँिडएका िथए। पिहलो दल उ रितरको ओ ा जाने सडकबाट
शआूल तफर् लाग।े 18 दो ो दिक्षण पवूर् बथे-होरोन जाने सडक तफर् लागे त े ो दल चािह पवूर्ितरको सीमासम्म पगु्ने सडकितर लाग।े यो सडक
सबोइमको बेंसीमा मरूभिूम तफर् फै लएर गएको िथयो।
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19 इ ाएलका मािनसहरूले फलामका हात हितयार बनाउन जान्दनैथ।े त्यस समय इ ाएलमा लोहार पाइँदनैथ्यो। प लश्तीहरूले
इ ाएलीहरूलाई फलामको हात हितयार बनाउन िसकाएनन ् कारण इ ाएलीहरू आफैं ले फलामको हात हितयार बनाए भने प लश्तीहरूलाई
खतरा हुन्छ। 20 प लश्तीहरूले मा हात हितयारमा उध्याउथँ।े यिद इ ाएलीहरूलाई आ-आफ्ना हात हितयार जस्त,ै फाली, कोदालो, बञ्चरो
र हिँसया उध्याउनँ ु पय भने ितनीहरू प लश्तीहरू भएको मै जानपुथ्य । 21 प लश्ती लोहारहरूले फाली र कोदालोमा साँध लगाउन शकेेलको
दइु-ितहाई चाँदी लन्थे भने बञ्चरो र गोरू धपाउने अकुंसे िमलाउनलाई शकेेलको एक-ितहाई लाग्थ्यो। 22 यसथर् य ु का िदनहरूमा शाऊलका
सिैनकिसत न त फलामको तरवार िथयो न त भाला न।ै खा ल शाऊल र ितनका छोरा जोनाथनिसत फलामको हितयार िथयो।

23 प लश्तीहरूको एक दल सिैनकले िमकमाशको बेंसीलाई पणूर् सरुिक्षत तलु्याइरहकेा िथए।

14
जोनाथनले प लश्तीहरूमािथ आ मण गछर्न ्

1 एक िदन शाऊलका छोरा जोनाथनले ितनका हितयार बोक्ने यवुकलाई भन,े “िहडंे र बेंसीको पल्लो प प लश्तीहरूको छाउनीमा जाऔं।”
तर जोनाथनले यो कुरा आफ्ना िपतालाई भनने।

2 शाऊल पहाडको िकनारा िम ोनमा एउटा अनारको रूखमिुन बिसरहकेा िथए। छेवमैा खला पिन िथयो। शाऊलसगँ ाय 600 मािनसहरू
िथए। 3 एकजनाको नाउँ अिहयाह िथयो। अिहया ईकाबोदका भाइ अहीतबूका छोरा िथए। ईकाबोद पीनहासका छोरा िथए। पीनहास एलीका
छोरा िथए। अिहले एली शीलोमा परम भकुो पजूाहारी िथए। अिहयाह पजूाहारी िथए अिन ितनले एपोद लगाएका िथए।

यी मािनसहरूले जोनाथन गइसकेको कुरा चाल पाएनन।् 4 वाटोको दवुै प ठूला-ठूला च ानहरू िथए। जोनाथनले त्यही बेंसीको बाटो
भएर प लश्तीहरूको छाउनीमा पगु्ने िन य गरे। बाटोको एकाप बोससे नाउँ भएको एउटा ठूला च ान िथयो र अक तफर् सने नाउँ गरेको
अक च ान िथयो। 5 एउटा ठूलो च ान भने उ रितर िमकमाशलाई हे ररहे झैं दे खन्थ्यो। अक च ानले भने दिक्षणितर िगबालाई हे ररहे झैं
दे खन्थ्यो।

6 जोनाथनले आफ्नो हितयार बोक्ने यवुा सहयोगीलाई भन,े “आऊ, ती िवदशेीहरूको छाउनीमा जाऔ। हुन सक्छ, परम भलुे ितनीहरूलाई
डराउनको िन म्त हामीलाई योग गन ुर्हुनछे। हामीसगँ ज्यादा सिैनक होस ्िक नहोस ्परम भलुाई कसलैे रोक्न सक्दनै।”

7 जोनाथनको हितयार बोक्ने यवुकले भन्यो, “तपाईंलाई जे रा ो लाग्छ त्यिह गन ुर्होस।् म त तपाईंको साथमा छदँछुै।”
8 जोनाथनले भन्यो, “जाऔ! त्यो बेंसीबाट भएर िसधै प लश्ती रक्षकहरू भएितर जाऔं। हामी ितनीहरूले दे े गरी अिघ बढौं। 9 यिद

ितनीहरूले हामीलाई, ‘ितमीहरू त्यही उिभन ु जबसम्म हामी त्यहाँ आइपगु्दनैौं’ भन्छन ्भने हामी जिहकंो तहीं उिभनछेौं। हामी अिघ बढ्दनैौं।
10 तर यिद प लश्तीहरूले हामीहरूलाई ‘अगािड बढ’ भन,े हामी ितनीहरू भएसम्म चढछौं। िकनभने यो परमे रको िचन्ह हो यो िचन्हको अथर्
हुनछे परम भलुे ितनीहरूलाई हराउन ु हुनछे।”

11 यसथर् जोनाथन र ितनका सहयोगी प लश्तीहरूले दे े गरी उिभए। प लश्ती रक्षकहरूले भन,े “हरे! िह हूरू लकेुको खाल्टोबाट िनस्केर
आउँदछैन।्” 12 िकल्लाको रक्षक प लश्तीहरूले जोनाथन र ितनका सहायकलाई कराएर भन,े “यहाँ आऊ, ितमीहरूलाई हामी पाठ िसकाउँने
छौं।”

जोनाथनले आफ्नो सहयोगीलाई भन्यो, “पहाड चढ्दा मरेो पिछ आउन,ु परमे रले यसरी िमलाउन ु भएको छ िक इ ाएलीहरूले
प लश्तीहरूलाई हराउने छ।”

13-14जोनाथन हात खु ा टेकेर पहाडमािथ उकल।े ितनका सहायक पिन पिछ लाग।े जोनाथन र ितनका सहायकले प लश्तीहरूलाई आ मण
गरे। पिहलो आ मणमा ितनीहरूले बीसजना प लश्तीहरूलाई आधा एकर जमीनमा मारे। जोनाथनले उसको अघािड आएकाहरूिसत लडाई ग रनै
रह।े पछािडबाट ितनका सहायक आए अिन घाईतहेरूलाई मारे।

15 मदैान, छाउनीमा र िकल्लामा भएका सबै प लश्ती सिैनकहरू डराउन थाल।े यहाँसम्म भयो िक प लश्तीहरूका वीरभन्दा वीर सिैनक पिन
डराए। जमीन काम्यो र प लश्ती सिैनकहरू सा ै नै डराए।

16 शाऊलका रक्षकहरूले िबन्यामीन दशेको िगबामा भएका प लश्ती सिैनकहरू चारै िदशाितर भाग-भाग गरेको दखे।े 17 शाऊलले आफ्ना
छेवमैा भएका सिैनकहरूलाई भन,े “सिैनकहरूको गन्ती गर। म यो जान्न चाहन्छु िक कसले छाउनी छोड।े”

ितनीहरूले गन्ती गरे। छाउनीमा जोनाथन र ितनका सहायक िथएनन।्
18 शाऊलले अिहयाहलाई भन,े “परमे रको पिव सन्दकू ल्याऊ!” (त्यस समय सन्दकू इ ाएलीहरूसगँ नै िथयो।) 19 शाऊल पजूाहारी

अिहयाहसगँ कुरा गदिथए। शाऊलले परमे रको सझुाव प खर्रहकेा िथए। तर प लश्तीहरूको छाउनीमा होहल्ला र अशान्ती अझै बढ्दै िथयो।
शाऊलको धयैर् खतम भइसकेको िथयो। अन्त्यमा पजूाहारी अिहयालाई शाऊलले भन,े “अब भयो ाथर्ना गनर् बन्द गर, हात तल झार।”

20शाऊलले आफ्ना सिैनकहरूलाई एकि त पारे र य ु को िन म्त िन स्कए। प लश्ती सनेाहरू साँच्चै नै अलमल्ल प ररहकेा िथए। ितनीहरूले
एक-अकार्मा ितनीहरूको तरवार लएर झगडा गनर् शरुू गरे। 21 केही िह हूरू पिन प लश्तीहरूिसत ितनीहरूका नोकरहरू जस्तै त्यही छाउनीमा
िथए। ितनीहरूले पिन प लश्तीहरूलाई आ मण गरे। ितनीहरू पिन इ ाएली शाऊल र जोनाथनिसत िमल।े 22 प लश्ती सिैनकहरू भाग्दै छन ्
भन्ने खबर ए मैका पहाडी दशेमा लकेुका सबै इ ाएलीहरूले सनु।े यसलैे ती इ ाएलीहरू पिन य ु मा सामले भएर प लश्तीहरूलाई खे थाल।े
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23 यसरी परम भलुे इ ाएलीहरूलाई त्यस िदन रक्षा गन ुर्भयो। ितनीहरूले बते-आवनेको पा रसम्मै लडाँईं लड।े सबै सिैनकहरू शाऊलका
साथ िथए त्यहाँ झण्डै 10,000 परुूष िथए। ए मैका पहाडी दशेको त्यके शहरमा य ु फै लयो।

शाऊलले दो ो चो ट भलू गछर्न ्
24 त्यस िदन शाऊलले ठूलो भलू गरे। इ ाएलीहरू भोका र थिकत िथए, कारण शाऊलले शपथ खान लगाएका िथए, शाऊलको शपथ िथयो,

साँझ अिघ कसलैे केही खाने छैन। “अथवा मलैे मरेो श हुरूलाई परािजत नगरूञ्जलेसम्म खानकुेरा खाए त्यसलाई दण्ड िदइनछे।” यसथर् कुनै
इ ाएली सिैनकले केही खाएनन।्

25-26 य ु को कारणले मािनसहरू जगंलमा गए। ितनीहरूले भईुमा महको चाको दखे।े मह भएसम्म ितनीहरू पगुरे पिन मह खाएनन।् शपथ
तोिडने हुनाले डराए। 27 तर जोनाथनलाई शपथ बारे केही थाह िथएन। जोनाथनले आफ्ना िपताले जबरदस्ती मािनसहरूलाई शपथ खवुाएको
कुरा सनुकेा िथएनन।् एउटा ल ी जोनाथनसगँ िथयो। उनले महको चाकामा ल ी घसुारे र ल ीमा मह ल्याएर केही मह खाए र फूितर्लो अनभुव
गरे।

28 एउटा सिैनकले जोनाथनलाई भन्यो, “तपाईंका िपताले मािनसहरूलाई एउटा शपथ खान लगाए। तपाईंका िपताले मािनसहरूलाई केही
खाएमा द ण्डत ग रने शपथ खवुाए। यसलैे मािनसहरू भोकभोकै छन।् यसलैे गदार् मािनसहरू कमजोरी भए।”

29 जोनाथनले भन,े “मरेो िपताले दशेलाई समस्यामा हाल्नभुयो। हरे त मलैे अ लकित मह चाखकेो मा िथएँ कस्तो फूितर्लो भएँ। 30 आज
मािनसहरूले श ु पक्षबाट ज-ेजे भोजन ल्याएका िथए, ती सब खान पाएका भए कित रा ो हुन्थ्यो। हामीले अझ धरैे प लश्तीहरूलाई मानर्
सक्थ्यौं।”

31 त्यस िदन इ ाएलीहरूले प लश्तीहरूलाई हराए। ितनीहरू िमकमाश दे ख अय्यालोन सम्मका बाटोभरी लड।े यसलैे मािनसहरू थिकत र
भोका िथए। 32 ितनीहरूले प लश्तीहरूबाट भडेा, गाई र बाछाहरू खोसकेा िथए। त्यस बलेा इ ाएलका मािनसहरू यित भोका िथए िक ितनीहरूले
ती पशहुरूलाई त्यही जिमनमा मारे र खाए। जबसम्म पशहुरूमा रगत िथयो।

33 शाऊललाई एउटा मािनसले भन्यो, “हने ुर्होस!् मािनसहरूले परम भकुो िवरू मा पाप गदछन।् ितनीहरूले रगतै समते मास ु खाँदछैन!्”
शाऊलले भन,े “ितमीहरूले पाप गदछौ। यहाँ एउटा ठूलो ढुङ्गालाई पल्टाऊ।” 34 फे र शाऊलले भन,े “मािनसहरूलाई गएर भन िक त्यके

मािनसले साँढे र भडेा लएर मकहाँ आओस।् यहाँ ितनीहरूले आफ्ना साँढे र भडेा मान ुर्पछर्। परम भु िवरू पाप काम नगर! रगतै समतेको मास ु
नखाओ।”

त्यस रात त्यकेले आ-आफ्नो पशहुरू ल्याएर त्यहाँ मारे। 35शाऊलले परम भकुो िन म्त वदेी बनाए। शाऊल आफैले वदेी बनाउन शरुू गरे।
36 शाऊलले भन,े “आज राती हामी प लश्तीहरूलाई लखटे्ने छौं। हामीले ितनीहरूबाट त्यके बस्त ु खो े छौं। हामीले ितनीहरू सबलैाई

मान छौं।”
सिैनकहरूले जवाफ िदए, “तपाईंलाई जे रा ो लाग्छ, त्यही गन ुर्होस।्”
तर पजूाहारीले भन,े “परमे रलाई सोध।”
37 यसकारण शाऊलले परमे रलाई सोध,े “के म प लश्तीहरूलाई प ाउँदै खदेौं? के मलाई प लश्तीहरूलाई हराउन िदनहुुन्छ?” तर

परमे रबाट कुनै जवाफ आएन।
38यसले गदार् शाऊलले भन,े “सबै नतेाहरूलाई मरेो समक्ष बोलाउन,ुआज कसले पाप काम गय , बझुौ। 39म इ ाएलको रक्षा गन परम भकुो

शपथ खाँदै यो ितज्ञा गछुर्, यहाँ सम्म िक मरेो छोरा जोनाथनले नै पाप गरेको छ भने पिन छोिडने छैन मन छ।” तर कसलैे पिन उनलाई केही
भननेन।्

40 यसकारण शाऊलले सबै इ ाएलीहरूलाई भन,े “ितमीहरू सबै एकितर उिभन।ु म र मरेो छोरा जोनाथन अक ितर उिभन्छौ।”
सबै सिैनकले भन,े “तपाईंको जो इच्छा हजरु।”
41 तब शाऊलले ाथर्ना गनर् लाग,े “परम भ,ु इ ाएलको परमे र, तपाईंले दासलाई आज िकन जवाफ िदनभुएन, यिद मलैे अथवा मरेो

छोरा जोनाथनले कुनै पाप गरेको भए परम भु इ ाएलका परमे र ऊरीम िदनहुोस।् यिद तपाईंका इ ाएली मािनसहरूले पाप गरेका भए तमु्मीम
िदनहुोस।्”

यस कारले शाऊल र जोनाथन चिुनएका िथए अन्य मािनसहरू चिुनएका िथएनन।् 42 शाऊलले भन,े “अब म र मरेो छोरामा कसलाई दोष
िदन ु पन हो? को दोषी हो?” जोनाथन चिुनएका िथए।

43 शाऊलले जोनाथनलाई भन,े “मलाई भन,् तलैे के ग रस।्”
जोनाथनले शाऊललाई भन्यो, “मलैे अ ल कित ल ीमा लागकेो मह चाखें। यि ले नै म मन ुर् पन?”
44 शाऊलले भन,े “यिद मलैे गरेको ितज्ञा परूा ग रन ँ भने परमे रले मलाई खबूै नरा ो गन ुर्हुनछे। यसथर् जोनाथन मन पछर्।”
45 तर सबै सिैनकाहरूले भन,े “आज जोनाथनले इ ाएललाई िवजयी गरायो। के जोनाथन मन पन? होइन! हामी जीिवत परमे रको

नाउमँा शपथ खान्छौ िक जोनाथनलाई कसलैे हािन गनर् सक्दनै, उसको िशरको एउटा केशसम्म कसलैे हल्लाउन सक्ने छैन। परमे रले आज
प लश्तीहरूसगँको य ु मा जोनाथनलाई सहायता गन ुर्भएको छ।” यसरी मािनसहरूले जोनाथनलाई बचाए। ितनलाई मतृ्यदुण्ड िदइएन।

46 शाऊलले प लश्तीहरूलाई खदेनेन।् प लश्तीहरू आफ्नै ठाउँमा फिकर् ए।
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शाऊल इ ाएलका श सुगँ लडे
47शऊलले इ ाएलमा परूा अिधकार जमाए। शाऊल इ ाएल व रप रका श हुरूिसत लड।े शाऊल मोआबी,अम्मोनी, एदोमी, सीबाका राजा

र प लश्तीहरूसगं लड।े जहाँ-जहाँ गएर लडे शाऊलले इ ाएलका श हुरूलाई हराए। 48 शाऊल अत्यन्तै सहासी िथए। शाऊलले इ ाएलका
मािनसहरूबाट सामान चीज-बीज खो खोज्नहरूको हातबाट पिन इ ाएलीहरूलाई बचाए, शाऊलले यहाँ सम्म िक अमालकेीहरूलाई पिन
हराए।

49 शाऊलको छोराहरू जोनाथन, िय ी र मल्कीशअू िथए। शाऊलकी जठेी छोरीको नाउँ मरेाब र कान्छी छोरीको नाउँ मीकल िथयो।
50 शाऊलकी प ीको नाउँ अहीनोम िथयो। अहीनोमचािह अहीमासकी छोरी िथइन।्

शाऊलका सनेापित नरेका छोरा अबनरे िथए। नरेचािहं शाऊलका काका िथए। 51शाऊलका िपता कीश र अबनरेका िपता नरेचािह अबीएलका
छोराहरू िथए।

52 शाऊल जीवनभरी नै साहसी िथए। प लश्तीहरू िवरू क ठन य ु लड।े जिहले पिन कुनै वीरलाई दखेमेा शाऊलले आफ्नो सिैनक दलमा
त्यसलाई सामले गथ र आफ्नो छेवमैा राखरे राजाको रक्षक बनाउथँ।े

15
शाऊलले अमालकेीहरूलाई न गरे

1 एक िदन शमएूलले शाऊललाई भन,े “परम भलुे मलाई उहाँका इ ाएली मािनसहरूको राजाको रूपमा ितमीलाई अिभषके गनर् पठाउन ु
भएको िथयो। अब परम भकुो भनाइ सनु। 2 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, ‘जब इ ाएलीहरू िम बाट बािहर आए तब अमालकेीहरूले
ितनीहरूलाई कनान जानलाग्दा रोक्ने चे ा गरे। अमालकेीहरूले जे गरे मलैे दखे।े 3 अब गएर अमालकेीहरूिसत य ु गर। अमालकेीहरूिसत जे
जित छ सम्पणूर् रूपले न गर। कसलैाई िजउँदो नछाड। ितमीहरूले ती सबलाई मान ुर् पछर्, लोग्ने मािनसहरू होस ् िक ीहरू केटा-केटीहरू होस ्
िक काखका नानी। सबलाई मार गाई-गोरू, भडेा ऊँट गधा केही बाँकी नराख।’ ”

4 शाऊलले सबै सनेाहरूलाई तलेमैमा भलेा गराए। त्यहाँ 2,00,000 पदैल सनेा र 10,000 अन्य मािनसहरू िथए। यसमा यहूदाका
मािनसहरू पिन िथए। 5 त्यसपिछ शाऊल अमालके शहरितर लागे र बेंसीमा पखर बस।े 6 शाऊलले केनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू सबलैे
अमालकेीहरूलाई छोडी दऊे। म ितमीहरूलाई अमालकेीहरूिसत मािदर्न। कारण ितमीहरूले िम बाट आउँदा इ ाएलीहरूलाई दया गरेका िथयौ।”
यसपिछ केनीहरूले अमालकेीहरूलाई छोड।े

7 शाऊलले अमालकेीहरूलाई हराए, ितनले हवीलाबाट शरूतक िम को सीमानासम्म अमालकेीहरूलाई खद ्दै गए। 8 शाऊलले
अमालकेीहरूका राजा अगागलाई िजउँदै प े र अगागका सबै सिैनकलाई मारे। 9 शाऊल र इ ाएली सिैनकहरूले सम्पणूर् कुराहरू न गदार्
नरा ो मन गरे। यसथर् ितनीहरूले अगागलाई मारेनन ्र ब लया गाईहरू रा ा जातका भडेा र पाठाहरू पिन बचाएर राख।े रा योग्यका सामानहरू
राखरे काम नलाग्ने जित न गरे।

शमएूलले शाऊलबाट भएको पाप बताइिदए
10 शमएूलले परम भबुाट खबर पाए। 11 परम भलुे भन्नभुयो, “शाऊलले मलाई प ाउन छोडीिदयो। यसथर् म शाऊललाई राजा बनाएर

आफै दःुखी छु। म जे भन्छु त्यसले त्यो गदन।” शमएूल धरैे रसाए र रातभरी परम भिुसत ाथर्ना गरे।
12शमएूल भो लपल्ट िबहान चाँडै नै उठे र शाऊललाई भटे्न गए। तर मािनसलहरूले शमएूललाई भन,े “शाऊल यहूदाको कमल भन्ने ठाउँमा

गएका छन।् शाऊल त्यहाँ उसको सम्मानमा एउटा स्मारक स्थािपत गनर् गएका छन।् त्यसपिछ धरैे ठाउँ मण गरेर ितनी अन्त्यमा िगलगाल
जानछेन।्”

त्यसपिछ शमएूल शाऊल भएको ठाउँमा गए। अमालकेीहरूबाट लएका चीजिबजको पिहलो अशं शाऊलले भेंटीको रूपमा चढाए, शाऊलले
ितनीहरूलाई परम भकुो अिघ एउटा होमब ल जस्तै चढाए।* 13 शमएूल शाऊलको निजक गए। शाऊलले स्वागत जनाएर भन,े “परम भकुो
आशीवार्द तपाईंमा रहोस।् मलैे परम भकुो आज्ञा पालन गरें।”

14 शमएूलले भन,े “त्यसो हो भने म यो के सनु्दछुै। िकन मलैे भडेा र पशहुरूको आवाज सनुकेो?”
15 शाऊलले भन्यो, “सिैनकहरूले अमालकेीहरूबाट पशहुरू लए। सिैनकहरूले रा ा भडेा र पशहुरू परम भु तपाईंको परमे रमा

ब लचढाउन भनरे बचाए। तर हामीले अरू सबै चीज न पाय ।”
16 शमएूलले शाऊललाई भन,े “चपु लाग! िहजो राती परम भलुे मलाई के भन्नभुयो त्यो म तपाईंलाई बताउनछुे।”
शाऊलले भन,े “ठीक छ, के भन्न ु भयो भन्नहुोस।्”
17शमएूलले भन,े “िवगतमा, तपाईंले आफैलाई तचु्छ सम्झन ु हुन्थ्यो। तर त्यसपिछ तपाईं इ ाएलका कुलहरूका अगवुा हुनभुयो। इ ाएलको

राजाको रूपमा परम भलुे तपाईंलाई चनु्नभुयो। 18 परम भलुे तपाईंलाई एउटा िवशषे सवेाकायर्को िन म्त पठाउन ु भयो। परम भलुे भन्नभुयो,
‘अमालकेीहरूकहाँ जाऊ, अिन ितनीहरूलाई न पार िकनभने ितनीहरू खराब मािनस हुन।्’ 19 तपाईंले परम भकुो कुरा सनु्न ु भएन। िकन?
तपाईंले ती चीजहरू रा चाहनहुुन्छ। तपाईंको यो परम भकुो इच्छा िवरू कायर् भयो।”
* 15:12: …
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20 शऊलले भन,े “तर मलैे त परम भकुो सबै कुरा माने मलाई जहाँ पठाउन ु भयो त्यही गए। मलैे अमालकेीहरू सबलैाई न गरे। मलैे
खाली साथमा एकजना मािनस ल्याएँ ितनीहरूका राजा अगाग। 21 िगलगालमा परम भु तपाईंका परमे रलाई ब ल चढाउन भनरे। सिैनकहरूले
रा ा-रा ा भडेा र पशहुरू लए।”

22 शमएूलले जवाफ िदए, “परम भलुाई के ले खशुी पाछर् होमब ल र ब लदानहरू चढाएर िक उहाँको आज्ञालाई पालन गरेर? उहाँलाई
ब ल भटे िदएर भन्दा उहाँको त्यके आदशेलाई पालन गन ुर् रा ो हो। भडेाको बोसो चढाउन ु भन्दा पिहले परमे रको वचन सनु्न ु नै रा ो हो।
23 आज्ञा पालन नगन ुर् चािह तन् मन् को पाप जस्तै हो। हठी स्वभावको हुन ु र आफ्नै इच्छानसुार िहडँ्नचुािह मिूतर् पजूा गरे झैं पाप हो। तपाईंले
परम भकुो आज्ञा मान्न इन्कार गन ुर्भयो। यही कारणल,े अब परम भलुे पिन तपाईंलाई राजाको रूपमा इन्कार गन ुर्भयो।”

24 शाऊलले शमएूललाई भन,े “मलैे पाप गरे। मलैे परम भकुो आज्ञा तपाईंले भन्न ु भए जस्तै ग रन। म मािनसहरूिसत सा ै डराएँ अिन
ितनीहरूले जे भने मान।े 25 अब म िबन्ती गदर्छु यो पाप गरेको िन म्त मलाई क्षमा ग रिदनहुोस।् मितर फिकर् न ु होस,् यसकारण म परम भकुो
आराधाना गनर् सकौं।”

26 तर शमएूलले शाऊललाई भन,े “म तपाईंसगँ जाँिदन। तपाईंले परम भकुो वचनलाई उलघंन गन ुर्भयो अिन अिहले परम भलुे पिन राजा
अस्वीकार ग रिदनभुएको छ।”

27 जब शमएूले शाऊललाई छोडरे िहडं्न खोज,े शाऊलले शमएूलको खास्टोको िकनार समाते र त्यो च्याितयो। 28 शमएूलले शाऊललाई
भन,े “जसरी तपाईंले मरेो खास्टो च्याित िदनभुयो। यसरी नै परम भलुे आज इ ाएलको राज्य तपाईंबाट च्या ु भएकोछ। परम भलुे इ ाएलको
राज्य तपाईंको साथीहरू मध्ये एकजनालाई िदनभुयो। त्यो मािनस तपाईं भन्दा असल छ। 29 परम भु इ ाएलका परमे र हुनहुुन्छ। परम भु
शा त हुनहुुन्छ। परम भु न त झ ू ो बोल्न ु हुन्छ न त िवचार बदल्न ु हुन्छ। परम भु मािनस जस्तै िछन-िछनमा िवचार बदल्ने हुनहुुन्न।”

30 शाऊलले भन,े “ठीक छ, मलैे पाप गरे। दया गरी मिसत आइिदनहुोस।् इ ाएलका नतेाहरू र मािनसहरूका अिघ मरेो केही इज्जत
रा खिदन ु होस।् मिसत आइिदन ु होस।् तािक म परम भु तपाईंको परमे रलाई आराधना गनर् सकँू।” 31 शमएूल शाऊलसगँ गए अिन शाऊलले
परम भलुाई आराधना गरे।

32 शमएूलले भन,े “अमालकेीहरूका राजा अगागलाई मरेो साम ु ल्याऊ।”
अगागलाई शमएूलको अिघ ल्याइयो। साङ्गलाले बाँिधएको अगागको मनमा िथयो, “मलाई िन य पिन मादनन ्होला भनरे।”
33तर शमएूलले अगागलाई भन,े “तरेो तरवारले नानीहरूलाई आमाको काखबाट खोस्यो। त्यसकारण अब तरेो आमाले ितनका छोरा-छोरीहरू

गमुाउने छन।्” यित भनरे िगलगालमा परम भकुो अिघ शामएूलले अगागलाई टु ा-टु ा बनाएर का टिदए।
34 त्यसपिछ शमएूल त्यहाँबाट िहडंे र रामा गए। शाऊल चािह िगबामा आफ्नो घर फक। 35 त्यसपिछ शमएूलले शाऊललाई जीवनभरी

किहले भटेेनन।् शमएूल शाऊलसगँ सा ै दःुखी िथए। परम भु पिन शाऊललाई इ ाएलका राजा बनाएकोमा दःुखी हुनहुुन्थ्यो।

16
शमएूल बतेलहेमे जान्छन ्

1 परम भलुे शमएूललाई भन्नहुुन्छ, “कित िदन शाऊलको िन म्त दःुखीत भइरहन्छस?ू शाऊललाई मलैे इ ाएलको राजापदबाट हटाइसके
तरै पिन त्यसको दःुख मािनरहन्छस।् तिँसत भएको सींङ तलेले भर र बतेलहेमे जा। म तलँाई बतेलहेमेको ियशै नाउकँो मािनसकहाँ पठाउँदछुै।
ियशै बतेलहेमेमा बस्छ। मलैे त्यसकै एकजना छोरालाई नयाँ राजाको रूपमा चनुें।”

2 शमएूलले भन,े “यिद म गएँ भने यो समाचार शाऊलले सनु्ने छ र मलाई मान छ।”
परम भलुे भन्नभुयो, “बतेलहेमेमा जा साथमा एउटा बाछा पिन लान ु र भन्न,ु ‘परम भलुाई ब ल चढाउन आएको।’ 3 ियशलैाई ब ल चढाउन

बोलाउन।ु त्यसपिछ म तलँाई के गन ुर् पछर् भन्ने छु। तैंले त्यस मािनसलाई अिभषके गन ुर् जनु म तलँाई दखेाउनँछुे।”
4शमएूलले त्यसै गरे जो परम भलुे ितनलाई गन ुर् भन्न ुभएको िथयो। शमएूल बतेलहेमे गए। बतेलहेमेका बढूा- धानहरू डरले काम।े ितनीहरूले

शमएूललाई भटेे र सोध,े “के तपाईं शा न्त पवूर्क आउँन ु भयो?”
5शमएूलले भन,े “ज्य,ू म शा न्त पवूर्क आएँ। म परम भलुाई ब लदान चढाउन आएको हु।ँ तपाईंहरू पिन पजूाका िन म्त तयार भएर ब लदान

चढाउन मिसत आउनु होस।्” शमएूलले ियशै र ितनका छोराहरूलाई तयार पारे। त्यस पिछ शमएूलले ितनीहरूलाई ब लदान चढाउन बोलाए।
6 जब ियशै र ितनका छोराहरू आइ पगु,े शमएूलले एलीआबलाई दखे।े शमएूलले सोच,े “िन य पिन परम भलुे छान्न ु भएको मािनस ियनै

हुन ु पछर्।”
7 तर परम भलुे शमएूललाई भन्न ु भयो, “एलीआब अग्लो र सनु्दर छ। तर यस्तो िवचार गन ुर् हुदनै। परमे रले ती चीजहरू हने ुर् हुन्न हो

मािनसहरूले हछेर्न।् मािनसले बािहरी रूप मा हछेर्, तर परम भलुे उसको हृदय हने ुर्हुन्छ। एलीआब त्यो ठीक मािनस होइन।”
8 त्यसपिछ ियशलैे ितनका दो ो छोरा अबीनादाबलाई बोलाए। अबीनादाब शमएूलकै छेउ भएर िहडं।े तर शमएूलले भन,े “होइन, यसलाई

पिन परम भलुे चनु्न ु भएको छैन।”
9 त्यसपिछ ियशलैे शम्मालाई शमएूलको छेउमा बोलाए। तर शमएूलले भन,े “होइन, यसलाई पिन परम भलुे चनु्न ु भएको होइन।”
10 ियशलैे सातौ छोरा दखेाए। तर शमएूलले ियशलैाई भन,े “परम भलुे ियनीहरू मध्ये कसलैाई पिन चनु्न ु भएको छैन।”
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11 शमएूले ियशलैाई सोध,े “के तपाईंका छोराहरू यित नै हुन?्”
ियशलैे भन,े “होइन अक छोरा छ सब भन्दा कान्छो, तर अिहले भडेा चराउदँछै।”
शमएूलले भन,े “उसलाई यहाँ तरुून्तै लन पठाऊ। उ नआइञ्जले सम्म हामी खान ब े छैनौं।”
12 ियशलैे कान्छो छोरा लन तरुून्तै कसलैाई पठाए। त्यो छोरा हदे रा ो िथयो, रातो वणर्को यवुक। उ साँच्चै सनु्दर िथयो।
परम भलुे शमएूललाई भन्न ु भयो, “उठेर उसलाई अिभषके गर। त्यिह एउटा हो।”
13 शमएूलले सीङबाट तले िनकालरे ियशकैो कान्छा छोराको िशरमा दाजहूरूका अगाडी खन्याई िदए। परम भकुो आत्मा एकदमै श को

साथ दाऊदमािथ त्यस िदन दे ख उि यो। त्यस पिछ शमएूल रामा घरितर फक।
शाऊललाई द ु आत्माले सताउन थाल्यो

14 परम भकुो आत्माले शाऊललाई त्यािग िदयो। परम भलुे द ु आत्मा शाऊल कहाँ पठाउँन ु भयो। त्यसले शाऊललाई सा ै सतायो।
15 शाऊलको नोकरले भन्यो, “परमे र ारा पठाउँन ु भएको द ु आत्माले तपाईंलाई सा ै दःुख िदयो। 16 हामीलाई आदशे िदनहुोस हामीले
कुनै त्यस्तो खोज्न सकौं जसले वीणा बजाउन सक्छ। यिद परम भबुाट आएको त्यस द ु आत्माले तपाईंलाई सताउन थालछे भने त्यस
मािनसले वीणा बजाउन थाल्नछे र तपाईंलाई आराम अनभुव हुनछे।”

17 शाऊलले नोकर-चाकरहरूलाई भन,े “एउटा मािनसलाई मरेो िन म्त खोज जसले असल त रकाले सगंीत बजाउछँ। त्यसलाई म कहाँ
ल्याऊ।”

18 एउटा नोकरले भन्यो, “एउटा ियशै नाउकँा मािनस छन।् बतेलहेमेमा बस्छन।् मलैे दखेकेो छु ियशकैो छोरा। उसले कसरी वीणा बजाउन ु
पछर् जान्दछ। उ सा ै वीर र य ु गनर् जान्दछ। उ सा ै फुितर्लो र सनु्दर छ। परम भु पिन उसकैो साथ हुनहुुन्छ।”

19 यसकारण शाऊलले समाचार िदने मािनसलाई ियशकैहाँ पठाए। ितनीहरूले ियशलैाई भन,े “ित ो दाऊद नाउकँो छोरा छ। जसले ित ा
भडेाहरू चराउछँ। उसलाई मकहाँ पठाऊ।”

20 ियशलैे शाऊलका िन म्त उपहारको बन्दोबस्त गय । ियशलैे उपहारको रूपमा एउटा गधा, केही रोटी, एक मशक दाखरस र एउटा बा ाको
पाठो तयार पाय । ियशलैे ती चीजहरू दाऊदका साथ लगाएर शाऊल कहाँ पठायो। 21 यसरी दाऊद शाऊल कहाँ गयो र ितनका अगािड हािजर
भयो। शाऊलले दाऊदलाई धरैे मे गरे। दाऊद शाऊलको अ बोक्ने सहयोगी भए। 22शाऊलले ियशलैाई खबर पठाए, “दाऊद बसरे मरेो सवेा
गरोस।् ऊ मलाई असाध्यै मन पय ।”

23 जब परमे रले पठाएको द ु आत्माले शाऊललाई दःुख िदन थाल्थ्यो, दाऊदले हातमा वीणा लएर बजाउनँ थाल्दथे र द ु आत्माले
शाऊललाई छोिड हाल्थ्यो र शाऊल असल हुन्थ।े

17
गोल्यतको इ ाएली मािथ चनुौती

1 प लश्तीहरूले आफ्ना सिैनकहरूलाई य ु को िन म्त भलेा गराए। ितनीहरू यहूदा स्थत सोकोहमा भलेा भए। ितनीहरूको छाउनी सोकोह र
अजकेाको बीचमा एपसेदम्मीम नाउकँा शहरमा िथयो।

2 शाऊल र इ ाएली सिैनकहरू पिन एक ठाउँमा भलेा भए। ितनीहरूको छाउनी एला बेंसीमा िथयो। शाऊलका सिैनकहरूले पं बाँध े
प लश्तीहरूिसत य ु गनर् तयार िथए। 3 प लश्तीहरू एउटा पहाड मािथ िथए, र इ ाएलीहरू अक पहाड मािथ िथए। दवुै पक्षका बीचमा बेंसी
िथयो।

4 प लश्तीहरूको गोल्यात नाउँ भएको एउटा वीर यो ा िथयो। गोल्यात गात िनवासी िथयो। गोल्यात झण्डै नौ फीट अग्लो िथयो। गोल्यत
प लश्तीहरूका छाउनीबाट बािह रयो। 5 िशरमा काँसाको टोपी लगाएको िथयो। शरीरमा माछाको कत्ला जस्तै कवच कोट लगाएको िथयो। त्यो
रक्षा कवच काँसाको नै िथयो यसको ओजन 5,000 शकेेलको िथयो। 6 गोल्यतले ख ु ाितर पिन काँसाकै कवच लगाएको िथयो। काँसाकै भाला
िप ूँमा बोकेको। 7 भालाको ल ी जलुाहाको लगुा बनु्ने डण्डा ज ो िथयो। भालाको ओजन 600 शकेेलको िथयो। गोल्यतको हात-हितयार
बोक्ने ितनको अिघ-अिघ िहडंथ्यो।

8 त्यके िदन गोल्यत बािहर िनस्कन्थ्यो र इ ाएली सिैनकहरूलाई चनुौती िदनथ्यो। उसको चनुौित िथयो, “िकन ितमीहरूले य ु को िन म्त
पं कसकेो? ितमीहरू शाऊलका नोकर हौ म त प लश्ती हु।ँ एउटा मािनस छानरे मरेो िवरू मा लडनलाई पठाऊ। 9 यिद त्यस मािनसले मलाई
माय भने तब हामी सबै प लश्तीहरू ितमीहरूका दास बन्नछेौ। तर यिद मलैे त्यस मािनसलाई मारे भने मलै े िजतकेो हुनछे र ितमीहरू हा ो दास
हुनछेौ। ितमीहरूले हा ा सवेा गन ुर्पछर्।”

10 प लश्तीले यसो पिन भन्यो, “आज म इ ाएली सनेाहरूलाई िगल्ला गछुर्। एउटा मािनस पठाइदऊे तािक म त्यसिसत लडन सकँु।”
11 शाऊल र इ ाएली सिैनकहरूले प लश्तीले भनकेो यी सब सनु्थे र सा ै डराउथँ।े

दाऊद रणभिूममा जान्छन ्



1 शमएूल 17:12 283 1 शमएूल 17:43

12 दाऊद ियशकैा छोरा िथए। ियशै इ ातीका छोरा िथए जो बतेलहेमेको, यहूदाका िथए। ियशकैा आठजना छोराहरू िथए। शाऊलका समयमा
ियशै बढूा भइसकेका िथए। 13 ियशकैा जठेा, मािहला र सािहलंा छोराहरू शाऊलिसत रणभिूममा गएका िथए। जठेा छोराको नाउँ एलीआब िथयो।
मािहला छोराको नाउँ अबीनादाब र साँिहला छोराको नाउँ शम्मा िथयो। 14 दाऊद चािहं कान्छो छोरा िथए। जठेा, मािहला र साँिहला चािहं
शाऊलको सनेामा िथए। 15 कान्छा छोरा दाऊद शाऊलको छाउनी र बतेलहेमेमा आफ्ना िपताका भडेाहरू हरेचाह गनर् आउने जानगेथ।

16 त्यो प लश्ती गोल्यत त्यके िदन िबहानै बलेकुी इ ाएलीहरूका छाउनीमा आएर ठ ा गथ्य । 40 िदनसम्म त्यसले सधैं त्यस्तै गय ।
17 एक िदन ियशलैे दाऊदलाई भन,े “यस फुल ुर्ङमा चार पाथी (एक एपा) िचउरा र दशवटा रोटी छन ् ित ा दाज्यहूरूलाई छाउनीमा लिग

दऊे। 18 यो 10 टु ा पनीर पिन लए जाऊ। ित ा दाज्यहूरूको 1,000 सनेाको समहूलाई आदशे गन अिधकारीलाई दऊे। दाज्यहूरूले के गद
छन ्हरे। दाज्यहूरू ठीक-ठाक नै छन ्भन्ने माण पिन लएर आउन।ु 19 ित ो दाज्यहूरू र सबै इ ाएली सिैनकहरू शाऊलिसत एला बेंसीमा छन।्
ितनीहरू त्यहाँ प लश्तीहरूसगँ लड्दछैन।्”

20 िबहानै दाऊदले अक एउटा गोठालोलाई भडेाहरू िजम्मा लगायो। दाऊदले भोजन लयो र ियशलैे भने अनसुार िहडं ्यो। दाऊदले गाडा
सोझै छाउनीमा लएर गयो। सिैनकहरू य ु पं मा गएका िथए अिन य ु गनर् लागे झैं हल्ला ग ररहकेा िथए। 21 इ ाएली र प लश्ती दवुिैतरका
सिैनकहरू य ु गनर् तयार रह।े

22 दाऊदले भोजन र सामानहरू भण्डारेको हातमा स ु म्पयो र इ ाएली सिैनकहरू भए ितर अगािडको पं मा दगयु अिन आफ्नो दाजहूरूको
िवषयमा सोध्यो। 23 जस्तो दाऊदले आफ्ना दाज्यहूरूसगँ कुरा गरेको बलेा त्यो े यो ा प लश्ती गोल्यत प लश्ती सिैनकबाट िनस्केर आयो।
गोल्यतले सधैं झैं इ ाएललाई गाली िदन थाल्यो। दाऊदले पिन गोल्यातले भनकेो कुरा सनु्यो।

24 इ ाएली सिैनकहरू त गोल्यतलाई दखेे पिछ भाग्न थाल।े सबै नै भयिभत िथए। 25 एकजना इ ाएलीले भन,े “त्यसलाई दखे्यौ त्यसले
के ग ररहछे रा री हरे? त्यो गोल्यत घ र-घ र आएर इ ाएलीहरूलाई यसरी नै गाली गछर्। जसले यसलाई माछर् त्यो धरैे धनी हुनछे। राजा
शाऊलले धरैे सम्पि िदनहुुनछे। शाऊलले उसकी छोरी पिन िववाह गनर् िदनछेन ्जसले त्यसलाई मानर् सक्छ। शाऊलले उसको प रवारलाई
इ ाएलमा स्वतन् बनाउनछेन।्”

26 दाऊदले छेवकैा मािनसलाई सोध्यो, “त्यसले के भन्यो? यिद कसलैे यो प लश्तीलाई माछर् अिन इ ाएलको इज्जत बचाउछँ भने एउटा
िवदशेी मा त हो, उसले के इनाम पाउनछे? यो गोल्यत के हो र? गोल्यत एकजना प लश्ती भन्दा बढी केही होइन। त्यसले यो के सोिचरहछे?
उसले जीिवत परमे रका सिैनकहरूलाई धम्काउन सक्छ।”

27 यसलैे इ ाएलीहरूले गोल्यतलाई मानको इनामबारे दाऊदलाई बताउछँन।् 28 दाऊदका जठेा दाज्य ूएलीआबले दाऊद सिैनकहरूिसत बात
गद गरेको सनु।े एलीआब दाऊदसगँ रसाउछँ। एलीआबले दाऊदलाई भग्न,े “त ँ यहाँ िकन आइस?् भडेाहरू मरूभिूममा कसलाई छोडरे आइस?्
त ँ यहाँ आउनकुो कारण मलैे जान।े तलँाई जे गनर् पठाइएको हो त्यो गनर् त ँ चाहदँनैस।् त ँ यहाँ खा ल य ु हनेर्लाई मा आउन चाह न्थस।्”

29 दाऊदले भन्यो, “मलैे त्यस्तो के गरे र? मलैे कुनै नरा ो काम ग रन म खा ल कुरा गद िथएँ।” 30 दाऊद चारैितर दौिडएर अरू सनेाहरूिसत
त्यही हरू सोध्न थाल्यो। ितनीहरूले पिन दाऊदलाई त्यही पिहले कै जस्तो उ र िदए।

31 केही मािनसहरूले दाऊदलाई कुरा गद गरेको सनु।े ितनीहरूले दाऊदलाई शाऊल कहाँ पयुार्एर दाऊदले गरेको कुरा सबलैाई सनुाए।
32 दाऊदले शाऊललाई भन्यो, “त्यस प लश्ती गोल्यतको कारण तपाईं हतास नहुनहुोस।् म तपाईंको सवेक हु।ँ त्यस प लश्तीसगँ म लडने छु।”

33 शाऊलले भन,े “ितमी गएर त्यस प लश्तीसगँ लड्न सक्ने छैनौ। ितमी सिैनक पिन त होइनौ। ितमी सानै छौ तर गोल्यत सानै दे ख
य ु भिूममा लड्दै आएको हो।”

34 तर दाऊदले शाऊललाई फे र भन्यो, “म, तपाईंको सवेक हु ँ र मरेो िपताको भडेा पिन चराउने गछुर्। भडेाका बथानबाट िसहं र भाल ूआएर
भडेा लजैान्थ।े 35 म त्यस्ता जगंली पशहुरूलाई खे ै जान्थे र ितनीहरूका मखुबाट भडेा खोसरे ल्याउथँ।े यिद जगंली जन्तलुे मलाई आ मण
गरे त्यसको मखु मिुनको भतु्ला समात्थें र त्यसलाई िहकार्उथें। 36 मलैे िसहं र भाल ू मारेको छु। म त्यस िवदशेी गोल्यतलाई त्यसरी नै मानछु।
गोल्यत मन ुर् नै पछर् िकनिक त्यसले जीिवत परमे रका सनेाहरूको ठ ा गरेको छ। 37 परम भलुे मलाई िसहं र भालहूरूबाट बचाउन ु भएको छ।
परम भलुे यी प लश्ती गोल्यतबाट पिन बचाउन ु हुनछे।”

शाऊलले दाऊदलाई भन,े “ठीक छ जाऊ? परम भु ित ो साथमा रहुन।्” 38 शाऊलले दाऊदलाई आफ्नै पोशाक पिहराइ िदए। शाऊलले
काँसाको टोपी दाऊदको िशरमा अिन आफ्नो हातहितयर शरीरमा लगाइ िदए। 39 दाऊदले तरवार िभरेर यताउता िहडँ्ने चे ा गय । यसरी
शाऊलको पोशाकले दाऊदलाई सा ै असिजलो बनायो। यस्तो पोशाकको अभ्यास दाऊदलाई िथएन।

दाऊदले शाऊललाई भन्यो, “म यसरी लडनू स क्दन मलैे ितनीहरूको योग गरेको छैन।” यसथर् दाऊदले सबै फूकाल।े 40 दाऊदले हातमा
एउटा टेकने लौरो लयो र खोलाबाट िचल्लो पाँचवटा ढुङ्गा टप्यो। गोठालाको झोलािभ को थलैीमा उ पाँचवटा ढुङ्गा हाल्यो र घयु े ो
हातमा बोक्यो। त्यसपिछ त्यो प लश्ती गोल्यतलाई हाँक िदन बढ ्यो।

दाऊदले गोल्यतलाई माछर्न ्
41 प लश्ती गोल्यत िवस्तारै दाऊदकहाँ आयो। गोल्यतको सहायक अिघ-अिघ ढाल बोकेर िहडंदू ै िथयो। 42 गोल्यतले दाऊदलाई हये र

हाँस्यो। गोल्यतले सोच्यो यो सिैनक होइन, खा ल सनु्दर र रातोवणर्को केटो हो। 43 गोल्यतले दाऊदलाई भन्यो, “यो लौरो केको िन म्त हो?
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कुकुरलाई जस्तै मलाई खदे्त चाहन्छौ?” अिन गोल्यतले आफ्ना दवेताहरूको नाउँ उच्चारण गरेर दाऊदलाई सराप्न थाल्यो। 44 गोल्यतले
दाऊदलाई भन्यो, “यता आइज, म तरेो मास ु चराहरू र जगंली जनावरहरूलाई खवुाउनँछुे।”

45 दाऊदले प लश्ती गोल्यतलाई भन्यो, “त ँ मकहाँ तरवार, बछार् र भाला योग गनर् आइस।् तर म त ँ कहाँ इ ाएलका सनेाहरूका परमे र
सवर्श मान परम भकुा नाउँ मा लएर आएको छु। तैंले उहाँको िवरू मा नरा ो वचन बोलीस।् 46 आज परम भलुे मलाई तमँािथ िवजय
िदलाउन ु हुन्छ! म तलँाई माछुर्। आज तरेो टाउको काटेर चरा र जगंली जनावरहरूलाई खवुाउछुँ। हामी अन्य प लश्तीहरूलाई पिन यसै गछ ं।
त्यसपिछ ससंारले नै बझु्नछे इ ाएलमा परमे र हुनहुुन्छ भनरे। 47 यहाँ जम्मा भएका सबै मािनसहरूले बझु्ने छन ् िक परम भलुाई आफ्ना
मािनसहरूलाई बचाउनँका िन म्त तरवार र भाला चांिहदनै भनरे। य ु परम भकुो हो अिन ितमी प लश्तीहरूलाई हराउनमा परम भलुे हामीलाई
सहायता गन ुर्हुन्छ।”

48 प लश्ती गोल्यत दाऊदलाई आ मण गनर् स ु रयो। र िबस्तारै दाऊद अिघ बढन थाल्यो। त्यि नै बलेा दाऊद दौिडएर लडन चाडै अिघ
सय ।

49 दाऊदले आफ्नो झोलाबाट एउटा ढुङ्गा िनकाल्यो र घ ुयँ े ोमा राखरे मच्चायो। घयु े ोको ढुङ्गा गएर गोल्यतको आखँा िबच िनधारमा
लाग्यो। गोल्यत घोप्टो परेर भईूंमा ल ो।

50 यसरी दाऊदले प लश्तीलाई घ ुयँ े ोको ढुङ्गाले िहकार्एर हरायो। उसले ढुङ्गाले िहकार्यो अिन प लश्तीलाई माय । दाऊदसगं तरवार
िथएन। 51 यसथर् उ दौिडएर प लश्तीको छेउमा गयो। त्यसपिछ दाऊदले गोल्यतकै म्यानबाट तरवार िझकेर गोल्यतको टाउको िछनायो। यसरी
दाऊदले गोल्यतलाई माय ।

जब अरू प लश्तीले उनीहरूको वीर नै मरेको दखेे अिन डरले भाग्न थाल।े 52 इ ाएल र यहूदाका सिैनकहरूले जयघोषणा गद दगदु
प लश्तीहरूलाई खे थाल।े इ ाएलीहरूले प लश्तीहरूलाई खे ै-खे ै गातको िसमाना र ए ोनको ढोकासम्म पयुार्ए र धरैे सखं्यामा प लश्तीहरू
मारे। प लश्तीहरूको लाश गात र ए ोनको शारेमसम्म सडकभरी छरप िथयो। 53 प लश्तीहरूलाई खे ै िसमाना कटाए पिछ इ ाएलीहरू फकर
प लश्तीहरूका छाउनीमा पसे र त्यहाँ धरैे सामानहरू फेला पारे।

54 दाऊदले प लश्तीको टाउको यरूशलमेमा नै पयुार्यो। प लश्तीको हात-हितयार पिन आफ्नै पालमा राख्यो।
शाऊल दाऊद सगँ डराउन थाल्छन ्

55 शाऊलले दाऊदलाई गोल्यतसगँ लड्न गएको दखेकेा िथए। शाऊलले सनेाका सनेापित अबनरेसगँ सोध,े “अबनरे, त्यस केटोको बाब ु
चािहं को हुन?्”

अबनरेले भन,े “मरेो राजा, शपथ लएर भन्दछुै, मलाई थाहा छैन।”
56 राजा शाऊले भन,े “त्यसको बाबकुो चािहकंो रहछे खोजी गर।”
57जब दाऊद गोल्यतलाई मारेर फक,अबनरेले उसलाई शाऊल कहाँ लग्यो। दाऊदको हातमा अझै पिन त्यस प लश्तीको टाउको झु ण्डरहकेो

िथयो।
58 शाऊलले उसलाई सोध,े “यवुक, ित ो बाब ु को हुन?्”
दाऊदले जवाफ िदए, “म तपाईं कै सवेक बतेलहेमेका ियशकैो छोरा हु।ँ”

18
दाऊद र जोनाथनको घिन िम ता

1 दाऊदले शाऊलसगँ कुरा ग रसके पिछ जोनाथन र दाऊदको बीचमा िम मा शरुू भयो। जोनाथनले दाऊदलाई त्यित नै मे गथ्य जित उसले
आफूलाई गथ्य 2 शाऊलले दाऊदलाई त्यस िदनदे ख आफूसगँै रा थाल्यो। शाऊलले दाऊदलाई आफ्नो बाबकुो घर जान िदएन 3जोनाथनले
दाऊदलाई असाध्यै मे गरको हुनाले उसले दाऊदिसत एउटा िवशषे स न्ध गय । 4 आफूले लगारहकेो कोट फुकालरे जोनाथनले दाऊदलाई
िदयो। जोनाथनले आफ्नो वर्िदसमते धन,ु तरवार र पटेी दाऊदलाई िदयो।

दाऊदको सफलतामा शाऊलको ध्यान
5 शाऊलले दाऊदलाई अरू धरैे य ु हरूमा पठाए। त्यके य ु मा दाऊदले नै सफलता पाए। त्यसपिछ शाऊलले दाऊदलाई सिैनकहरूको

िजम्मा िदए। यसो हुदँा सबै खशुी भए, यहाँ सम्म शाऊलका सबै अिधकारी पिन खशुी भए। 6 दाऊद प लश्तीहरू िवरू य ु लड्न जाने गथ्य ।
य ु भिूमबाट घरितर फकर् ंदा दाऊदलाई इ ाएलको त्यके शहरबाट ीहरू स्वागत जनाउन आउँथ।े ती ीहरू नाँच्थ,े गाउथँ,े िसतारा र ढोलक
बजाउथँ।े ितनीहरूले शाऊलकै छेउमा यसो गरे। 7 ीहरूले यसरी गाउथँ,े

“शाऊलले हजार श हुरू मारे
तर दाऊदले दश हजार मारे।”
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8 ती ीहरूका गीतले शाऊललाई खन्न बनाउथँ्यो र ितनी रसाउथँ।े शाऊलले सोच,े “ती ीहरूले भन्छन ्दाऊदले दश हजार श ु माय र
मलैे खा ल हजार मा मारे।” 9 त्यसपिछ शाऊलले दाऊदको गितिविधलाई धरैे निजकबाट ख्याल रा थाल।े

शाऊल दाऊदसगँ भयभीत भए
10 अक िदन परमे रले पठाउन ु भएको द ु आत्माले शाऊललाई पकय । शाऊलले आफ्नै घरमा अगमवाणी गद िथए। दाऊदले सधैं झै

वीणा बजाए। 11 तर शाऊलको हातमा भाला िथयो। शाऊलले सोच,े “म दाऊदलाई िभ मैा टसँाई िदन्छु।” शाऊलले दइु पल्ट भाला हाने तर
दाऊद दवुै चो ट तिकर् ए।

12 परम भु दाऊदिसत हुनहुुन्थ्यो अिन परम भलुे शाऊललाई त्याग्न ु भएको िथयो। यसकारण शाऊल दाऊद सगँ भयभीत िथए। 13शाऊलले
दाऊदलाई आफू दे ख पर गनर् चाहे र 1,000 सिैनकका सनेापित बनाइ िदए। दाऊदले आफ्नो सिैनकलाई य ु मा अगवुाई गरे। 14 परम भु
दाऊदिसत हुनहुुन्थ्यो यसकारण दाऊद त्यके कुरामा सफल भए। 15 शाऊलले बझुे दाऊद सफल र योग्य िथए जसको कारण शाऊल दाऊदिसत
झन ्ज्यादा भयभीत हुनथाल।े 16 तर इ ाएल र यहूदाका सबै मािनसहरूले दाऊदलाई मे गथ िकनभने उसले ितनीहरूलाई य ु मा डो ाए अिन
ितनीहरूको िन म्त य ु गरे।

शाऊलले आफ्नी छोरीको िववाह दाऊदसगँ ग रिदन चाहे
17 तर शाऊलले दाऊदलाई मान चाहन्थ,े शाऊलले दाऊदलाई एउटा जालमा पान योजना सोच।े शाऊलले दाऊदलाई भन,े “म मरेी जठेी

छोरी मरेाबको िववाह ितमीिसत ग रिदने छु। त्यस पिछ ितमी एउटा श शाली सिैनक हुनछेौ। ितमी मरेो छोरा जस्तै छौ। त्यस पिछ ितमीले
परम भकुो य ु हरूमा सिैनक भएर लडने छौ।” यो खा ल धतु्यार्इँ मा िथयो। शाऊलले साँच्चै सोच्दै िथए, “अब मलैे दाऊदलाई मान ुर् पदन। म
उसलाई मरेो िन म्त प लश्तीहरूलाई मानर् लगाउछुँ।”

18 तर दाऊदले भन,े “म कुनै महत्वपणूर् सन्तानबाटको अिन महत्वपणूर् होइन। म राजाकी छोरीलाई िववाह गनर् स क्दन।”
19 जब शाऊलकी छोरी मरेाबको िववाह दाऊदसगँ गन िदन आयो तब दाऊदले महोलका अ ीएलसगँ मरेाबको िववाह ग रिदए।
20 शाऊलकी अक छोरी मीकलले दाऊदसगँ मे गथ । केही मािनसहरूले शाऊललाई मीकल र दाऊदको मेको िवषयमा सनुाए। यस

खबरले शाऊल आनन्दीत भए। 21शाऊलले सोच,े “म दाऊदलाई फसाउन मीकाललाई लगाउनँछुे। म दाऊदलाई मीकलसगँ िववाह गनर् िदनछुे।
त्यस पिछ प लश्तीहरू ारा उसलाई मानछु।” यसथर् शाऊलले दाऊदलाई दो ो पल्ट भन,े “आज नै ितमीले मरेी छोरीसगँ िववाह गनर् सक्छौ।”

22 शाऊलले आफ्ना अिधकारीहरूलाई आदशे िदएर भन,े “दाऊदलाई एकान्त पारेर भन्न,ु ‘हरे! राजाले ितमीलाई सा ै मन पराउँन ु हुन्छ।
उहाँका अिधकारीहरूले पिन ितमीलाई मन पराउँछन।् ितमीले उहाँकी छोरीलाई िववाह गन ुर् पछर्।’ ”

23 शाऊलका अिधकारीहरूले दाऊदलाई त्यही भन।े तर दाऊदले जवाफ िदए, “के तपाईंहरू सोच्नहुुन्छ राजाको ज्वाइँ बन्न सिजलो छ?
मरेो त्यि धन छैन, जो म राजाकी छोरीलाई िदऊँ। म त एउटा साधारण गरीब मािनस मा हु।ँ”

24 अिधकारीहरूले राजालाई दाऊदको सबै कुरा बताइिदए। 25 शाऊलले फे र भन,े “दाऊदलाई भन, ‘दाऊद, राजाले उसका छोरीका
िन म्त ितमीबाट दलुहीको दाम लन चाहन ु हुन्न, तर राजा आफ्ना श हुरूिसत बद्ला लन चाहनहुुन्छ। यसथर् राजाले रूिपयाँको स ा एक सय
प लश्तीहरूका खल ी मा ितमीसगँ माग्नहुुन्छ।’ ” यो शाऊलको धतुर् षड ्यन् िथयो। शाऊलले सोच्थे प लश्तीहरूले दाऊदलाई मान छन ्भनरे।

26 अिधकारीहरूले दाऊदलाई सबै कुरो बताए। दाऊद खशुी भए। राजाको ज्वाइँ हुने यो रा ो अवसरलाई छोपरे दाऊदले त्यो कायर् गरे।
27 दाऊद र अरू मािनसहरू प लश्तीहरूसगँ य ु गनर् िहड।े ितनीहरूले200 प लश्तीहरूलाई मारे। दाऊदले प लश्तीहरूका खल ी शाऊल कहाँ
पयुार्ए। राजाका ज्वाइँ हुनलाई दाऊदले यस्तो गरे।

शाऊलले मीकलको िववाह दाऊदसगँ गराए। 28 शाऊलले बझुे िक परम भु दाऊदसगँ हुनहुुन्छ। शाऊलले यो पिन बझु,े छोरी मीकलले
दाऊदलाई मे गर्िथन। 29 यसथर् शाऊल झन-्झन ्दाऊदसगँ डराउन थाल।े शाऊल सधैं दाऊदको िवरोधी भए।

30 प लश्ती सनेापितले बारबार इ ाएलीहरू मािथ लडाईं गथ। तर त्यके पल्ट नै दाऊदले ितनीहरूलाई हराइिदन्थ।े दाऊद शाऊलका
अिधकारीहरू मध्ये सबभैन्दा सफल अिधकारी िथए यसलैे दाऊद िस भए।

19
जोनाथनले दाऊदलाई सहायता गरे

1 शाऊलले आफ्ना छोरा जोनाथन र उसका सबै अिधकारीहरूलाई दाऊदको हत्या गन ुर् भन।े तर जोनाथनले दाऊदलाई एक्दमै मे गथ।
2-3 जोनाथनले दाऊदलाई होिसयार गराए, “सावधान बस! शाऊलले ितमीलाई मान मौका खजे्दछैन।् िबहानै खतेमा गएर लकु्न।ु म मरेो
िपतासगँ खतेमा आउँछु। हामीहरू ितमी लकेुकै छेउको खतेमा उिभने छौं। म िपतासगँ ित ो बारेमा चचार् गछुर्। त्यसपिछ जे थाहाँ पाउछुँ ितमीलाई
बताउछुँ।”

4 जोनाथनले आफ्ना िपता शाऊलसगँ कुरा गरे। जोनाथनले दाऊदको रा ो पक्षको चचार् गरे। जोनाथनले भन,े “तपाईं राजा हुनहुुन्छ। दाऊद
खा ल तपाईंको सवेक मा हो। दाऊदले तपाईंलाई कुनै रीितले हािन गरेको छैन। तपाईंले पिन उसको हािन गन ुर् हुदँनै। दाऊदले सधै तपाईंको
पक्षमा काम गरे। 5 प लश्ती गो लयतलाई मादार् पिन दाऊदले आफ्नो जीवन खतरामा हालकेा िथए। परम भलुे सबै इ ाएललाई महान िवजय
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िदलाउन ु भयो। यो सब दखेरे तपाईं खशुी हुनभुयो। अब दाऊदलाई िकन मानर् चाहनहुुन्छ! दाऊद िनद ष छ। दाऊदको हत्या गन कुनै कारण नै
छैन।”

6 शाऊलले जोनाथनको कुरा सनु्यो। शाऊलले शपथ खाए, “परम भु जीिवत रहन ु भए झैं दाऊद मा रने छैन।”
7 यसथर् जोनाथनले दाऊदलाई बोलाए र सबै कुरा सनुाए। त्यसपिछ जोनाथनले दाऊदलाई शाऊल कहाँ लग।े यस पिछ शाऊल र दाऊद

पिहलकेो जस्तै भए।
शाऊलले फे र दाऊदलाई मानर् चाहे

8 य ु फे र शरुू भयो अिन दाऊद प लश्तीहरूसगँ लडन गए। दाऊदले प लश्तीहरूलाई परास्त गरे र ितनीहरू भाग।े 9 परम भबुाटको द ु
आत्माले शाऊलमा वेश गय । शाऊल घरैमा बिसरहकेा िथए। शाऊलको हातमा भाला िथयो। दाऊदले वीणा बजाउदँै िथए। 10शाऊलले भाला
हानरे दाऊदलाई िभ मैा उिनिदने यास गरे। तर दाऊद उि एर बाँच।े भाला गएर िभ ामा गािडयो। त्यही रात दाऊद त्यहाँबाट भाग।े

11 शाऊलले दाऊदको घरमा मािनस पठाए! मािनसहरूले दाऊदको घरलाई पहरा िदए। ितनीहरू रातभरी त्यही बस।े िबहानी पख दाऊदलाई
मारौंला भन।े तर दाऊदकी प ी मीकलले उसलाई सावधानी गराउँदै भिनन,् “आज राती भाग्न ु होस ् र आफ्नो ज्यान बचाउनँ ु होस।् यिद भाग्न ु
भएन भने भो ल िवहान तपाईं मा रन ु हुनछे।” 12 त्यसपिछ मीकलले झ्यालबाट झरेर भाग्न लगाईन।् 13 मीकलले एउटा प रवा रक मिूतर्लाई
ओध्यानमा सतुाएर टाउकोमा बा ाको रौं राखरे लगुाले ढािकिदईन।्

14 शाऊलले दाऊदलाई बन्दी बनाउनलाई दतू पठाए। तर मीकलले भनी, “दाऊद िबरामी हुनहुुन्छ।”
15शाऊलले दतूलाई फे र दाऊद पिछ पठाए र भन,े “दाऊदलाई यहाँ ल्याउनँ ु यिद ितमीले उसलाई आफ्नो आ ानमा सिुतरहकेो अवस्थामा

ल्याऊ ता की म उसलाई मानर् सकँू।”
16 ती दतू फे र दाऊदको घर गए। ितनीहरू दाऊदलाई प न भनरे िभ गए। तर त्यहाँ गएर दखेे ओ ानमा त एउटा मिूतर्को कपाल बा ाको

रौं पो रहछे।
17 शाऊलले मीकललाई सोध,े “तलैे मलाई यसरी धोका िकन िदइस?् तैंले मरेो श लुाई भगाइस।् दाऊद भाग्यो।”
मीकलले शाऊललाई भनी, “यिद मलैे दाऊदलाई भाग्नमा सहायता ग रन भने मलाई नै माछुर् भन्यो।”

दाऊद भागरे रामा डरेामा पगुे
18 दाऊद भागरे शमएूल भएको ठाउँ रामामा पगु।े दाऊदले ितनी मािथ शाऊलले गरेको त्यके कुरा शमएूललाई सनुाए। त्यसपिछ दाऊद र

शमएूल दवुै अगमव ाहरू बसकेा डरेामा पगु।े दाऊद त्यहीं ब थाल।े
19 शाऊलले सनुे िक दाऊद रामाको एउटा डरेामा बस्दछैन।् 20 शाऊलले दाऊदलाई पि न मािनस पठाए। तर त्यस डरेामा मािनसहरूले

अगमव हरू अगमवाणी ग ररहकेा दखे।े त्यस दलको माझमा उिभएर शमएूलले नतेतृ्व िददं ै िथए। परमे रको आत्मा शाऊलका दतूहरूमा
उि यो र ितनीहरूले पिन अगमवाणी गनर्थाल।े

21 शाऊलले यो खबर पिन सनुे र अरू दतूहरू पठाए। तर ितनीहरूले पिन अगमवाणी गनर् थाल।े ते ो चो ट पिन शाऊलले दतूहरू पठाए तर
ितनीहरूले पिहलो त रका अप्नाए अिन अगमवाणी गनर् लाग।े 22 अन्त्यमा, शाऊल आफै रामा गए। शाऊल सकूेको खलाको छेऊमा एउटा
ठूलो कूवा भएितर आइपगुे र “शमएूल र दाऊद कहाँ छन”् भनी सोध।े

मािनसहरूले जवाफ िदए, “रामाको छाउनी छेऊमा।”
23 त्यसपिछ शाऊल रामाको त्यस डरेामा पगु।े परमे रको आत्मा पिन शाऊलमा उि यो। शाऊलले पिन अगमवाणी गनर् थाल।े शाऊलले

बाटोदे ख रामाको डरेा सम्मै अगमवाणी बोल।े 24 त्यसपिछ शाऊलले आफ्नो लगुाहरू खोल्न थाल।े शमएूलको अिघ पिन शाऊलले अगमवाणी
ग ररह।े शाऊल त्यहाँ िदन रात नाङ्गै लिडरह।े

यही कारणले मािनसहरू भन्ने गछर्न,् “के शाऊल पिन अगमव ाहरू मध्ये कै एकजना हो?”

20
दाऊद र जोनाथनले एउटा स न्ध गछर्न ्

1 रामाको छेऊ डरेाबाट दाऊद दगदु जोनाथनकहाँ गए। दाऊदले जोनाथनलाई भन,े “मलैे के भलू गरें? मरेो दोष के हो? ित ा िपताले मलाई
िकन मानर् चाहन ु हुन्छ?”

2 जोनाथनले भन,े “त्यो सत्य हुन सक्दनै। ितमी मा रने छैनौ। मरेो िपताले मलाई नबताई कुनै काम पिन गन ुर् हुदँनै। उहाँले मलाई मखु्य अिन
साधारण सचूना भन्नहुुन्छ। यसकारण मरेो िपताले र यिद ितमीलाई मान योजना बनाएको भए मलाई िकन भन्नहुुन्न र? यो हुनै सक्दनै।”

3 तर दाऊदले भन,े “म ित ो िम हु,ँ भन्ने कुरा ित ो िपतालाई रा री थाह छ। ित ा िपताले सायद सोच्नहुुन्छ होला, ‘जोनाथनले यो कुरा
थाह पाउनँ ु हुदँनै। यिद त्यसले थाहा पायो भने दाऊदलाई भन्छ।’ परम भु र तपाईं जीिवत रहसेम्म, नै यो सत्य हो मरेो मतृ्य ु निजकै छ।”

4 जोनाथनले भन,े “तपाईंले मलाई जसो भन्नहुुन्छ म त्यसगैछुर्।”
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5 त्यसपिछ दाऊदले भन,े “हरे भो ल औंसीको चाड छ। मलैे राजासगँ खाना खानपुछर्। तर साँझ सम्म मलाई खतेमा लकेुर ब दऊे। 6 यिद
ित ा बबुाले म यहाँ उप स्थत छैन भन्ने थाहा पाउनभुयो भन,े त्यि बलेा ितमीले भन्न,ु ‘दाऊद बतेलहेमे घरमा जान चाहन्थ्यो। ितनका प रवारले
नै मािसक ब ल चढाउने कुरा छ। यसकारण दाऊदले मलाई बतेलहेमे झनर् र प रवारसगँ भटेन दऊे भन।े’ 7 यिद ित ा िपताल,े ‘ठीक छ’ भन्न ु
भयो भने म बाँच।े तर रसाउन ु भयो भने बझु्नहुोस िक उहाँले मलाई घात गनर् चाहनहुुन्छ। 8 म मािथ दया गर जोनाथन, म ित ो सवेक हु।ँ
परम भकुो अगािड ितमीले मसगँ सम्झौता गरेका छौ। यिद म दोषी छु भने तब तपाईंले नै मलाई मान ुर् होस।् तर मलाई ित ा बबुा कहाँ नलजैाऊ।”

9 जोनाथनले भन,े “त्यसो त किहले पिन होइन। यिद मरेा िपताले ितमीलाई घात गनर् खोज्न,ु भएको मलैे थाह पाएँ भने म ितमीलाई सावधान
गराउनछुे।”

10 दाऊदले भन,े “यिद तपाईंलाई तपाईंका िपताले गाली गरे भने मलाई सावधान कसले गराउँछ?”
11 तब जोनाथनले भन,े “िहडं खतेितर जाऔं।” त्यसपिछ दवुजैनासगँै खतेितर लाग।े
12 जोनाथनले दाऊदलाई भन,े “म इ ाएलका परमे र परम भकुो अगािड ितज्ञा गछुर्। मरेा िपताको तपाईंको बारेमा कस्तो सोचाइ छ म

त्यो थाह गन ितज्ञा गछुर्। साँच्चै खराबै सोच्न ु भएको छ िक असल सोच्न ु भएको छ तीन िदनिभ म तपाईंलाई खतेमा खबर पठाउँछु। 13 यिद
मरेा िपताले तपाईंलाई चोट पयुार्उन चाहनभुएको हो भने म तपाईंलाई भन्नछुे म यहाँबाट तपाईंलाई सरुिक्षत जानिदनछुे। ितज्ञा गरेको काम मलैे
ग रन भने परम भलुे मलाई सजाय िदनहुुन्छ। परम भु ितमीसगँ रहून ्जसरी उहाँ मरेा िपतासगँ हुनहुुन्छ। 14 जबसम्म म जीिवत रहन्छु मलाई
दया गन ुर् अिन म मरेपिछ 15 मरेा सन्तान मािथ दया गनर् नछोड। परम भलुे पथृ्वीमा भएका तपाईंका सबै श हुरूलाई न गन ुर्हुनछे। 16 त्यस
समय यिद जोनाथनको प रवार दाऊदबाट अलग्गै हुन्छ भने पिन हबस।् परम भलुे चािहं दाऊदका श हुरूलाई सजाय िदउन।्”

17 त्यसपिछ जोनाथनले दाऊदलाई ितनीहरूको बीचमा भएको मेको ितज्ञालाई नवीकरण गन ुर् भिन सोधे िकनकी जोनाथनले दाऊदलाई
आफू भन्दा ज्यादै मे गथ।

18 जोनाथनले दाऊदलाई भन,े “भो ल औंसीको चाड हो। तपाईंको ठाउँ र ो दखेरे मरेा िपताले तपाईं कहाँ जानभुयो भिन सोच्नहुुनछे।
19 ते ो िदनमा पिन तपाईं जानहुोस ्अिन त्यही ठाउँमा लकु्न ु जहाँ तपाईं पिहला लकु्न ु भएको िथयो जब यो समस्या शरुू हुन्छ त्यहीं पहाडको
छेउमा प खर्न्छु। 20 ते ो िदन म त्यही पहाडमा िनशान हान्ने बहनामा आउनछुे र म काँड हान्ने छु। 21 म एउटा केटालाई काँड खोज्न पठाउँनछुे।
यिद सबै ठीक-ठाक छ भने म केटोलाई भन्ने छु, ‘हरे काँड निजकै छ! त ँ धरैे पर गइस।् मरेो निजक काँड खोज।’ त्यस बलेा लकेुको ठाउँबाट
ितमी िनस्कन सक्छौ। शपत खाएर भन्छु िक जसरी परम भु सत्य र जीिवत हुनहुुन्छ, ितमी सरुिक्षत छौ। त्यहाँ कुनै खतरा हुनछैेन। 22 तर
यिद स्थित ठीक छैन भने म केटोलाई भन्नछुे ‘काँड धरैे पर पगुकेो छ। उता गएर खोजरे आइज।्’ यिद मलैे यसो भनरे अ ाएँ भने ितमी भाग्नै
पछर्। परम भलुे नै ितमीलाई टाढा पठाउन ु भएको हो। 23 दया गरेर ित ो र मरेो बीचको सम्झौता चािह नभलु्न।ू परम भु सधँ ै भरी हा ो साक्षी
हुनहुुन्छ।”

24 त्यसपिछ दाऊद खतेमा लकु्न गए।
उत्सवमा शाऊलको मनोभाव

औंसीको चाड आयो। अिन राजा भोजनको िन म्त आफ्ना आसनमा बस।े 25 राजा पखार्ल कै छेउमा सधैं झैं बस।े उनको ठीक अगािड
जोनाथन बस।े अबनरे राजाको अ लक उता बसे र दाऊदको ठाउँ चािह र ो िथयो। 26 त्यस िदन शाऊलले केही पिन भननेन।् उनले सोच,े
“दाऊदलाई केही भयो होला अथवा रीितपवूर्क शु छैन होला।”

27 तर भो लपल्ट मिहनाको दो ो िदन, दाऊदको ठाँउ अझै खाली नै िथयो। त्यसपिछ शाऊलले आफ्ना छोरा जोनाथनलाई सोध,े “िहजो र
आज औंसीको चाडमा ियशकैो छोरा िकन उप स्थत भएन?”

28 जोनाथनले भन,े “दाऊदले बतेलहेमे घर जान्छु भनरे मिसत अनमुित माग्यो। 29 उसले भन्यो, ‘मरेो प रवारले हा ो शहरमा ब लदान
चढाउँदछैन ्अरे, यसकारण मलाई घरमा जान िदनहुोस।् मलाई त्यहाँ जान ु भनी दाज्यलूे हुकूम िदएका छन ्यिद म तपाईंको साथी हु ँ भने जान
िदनहुोस ्र दाजहूरूसगँ भटे्न िदनहुोस।्’ त्यही कारणले दाऊद यहाँ राजाको भोजमा आएन।”

30 शाऊल जोनाथनसगँ सा ै ोिधत भए। उसले जोनाथनलाई भन,े “त ँ द ु आइमाईको छोरा होस, जसले भनकेो मान्दनै। अिन त्यो तरेो
स्वभाव पिन हो मलाई थाहा छ तैंले दाऊदको पक्ष लएको छस।् त ँ तरेो जन्म िदने आमा र तरेो आफ्नै लािग पिन लाज पाछर्स।् 31 जब सम्म
ियशकैो छोरा िजउँदो छ तबसम्म त ँ राजा हुने छैनस ्नत तरेो राज्य पिन हुने छ। अब दाऊदलाई मकहाँ लएर आइज। त्यो एउटा मरेको मािनस
हो।”

32 जोनाथनले िपतालाई भन,े “दाऊदलाई चािहं िकन मान? उसले के भलू गरेको छ?”
33 तर शाऊलले उसको छोरोलाई हत्या गन ुर्को लािग भालाले हान्यो। यसबाट जोनाथनलाई थाहा लाग्यो िक उसका िपताले दाऊदलाई मान

चाहन्थ्यो। 34 जोनाथन रसाएर टेिबल छोडरे िहडँ।े जोनाथनलाई सा ै अशा न्त लाग्यो िक आफ्नो िपतािसत रसाएर दो ो िदनको भोजन पिन
उसले खाएनन।् उसको िपताले उसलाई अपमान गरे। ती उसका िपतािसत सा ै ोिधत िथए अिन एकदमै दःुखी भए िकनभने शाऊलले दाऊदलाई
मानर् चाहन्थ।े

जोनाथनसगँ दाऊदको िबदावारी
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35 भो लपल्ट िबहान जोनाथन खतेमा गए। जब ितनीहरू एक मत भएका िथए जोनाथन एउटा केटालाई साथमा लएर दाऊद भए कहाँ गए।
36 जोनाथनले केटोलाई भन,े “कुद ्दै गएर मलैे हानकेो काँड लएर आउँन।ु” जब केटो कु थाल्यो जोनाथनले त्यस केटाको टाउको मा स्तर
आकाशितर काँड हान।े 37काँड झरेको ितर केटो दगयु । तर जोनाथनले कराएर भन,े “काँड त ँ भएदे ख धरैे पर पगुकेो छ।” 38 फे र जोनाथन
िचच्यायो, “िछटो गर। काँड लन जा। त्यहाँ उिभने होइन।” केटोले काँड ल्याएर आफ्नो मा लकलाई िदयो। 39 यी सब के भइरहछे केटोलाई
केही थाहा भएन। खा ल जोनाथन र दाऊदलाई मा थाहा िथयो। 40 जोनाथनले धनकुाँड केटोलाई बोक्न िदए। त्यसपिछ जोनाथनले केटोलाई
“शहर जा” भनरे पठाए।

41 केटो गयो अिन पहाडको अक प बाट दाऊद आए। दाऊदले िशर भईूितर झकुाएर तीन पटक जोनाथनलाई अिभवादन गरे। त्यसपिछ
दाऊद र जोनाथनले एक-अकार्मा म्वाई खाए र दवुै रोए। जोनाथन भन्दा दाऊद ज्यादा रोए।

42 जोनाथनले दाऊदलाई भन,े “शा न्तिसत जाऊ। हामीले परम भकुो नाउमँा एका-दो ोलाई इमानदारी साथी हौं भिन ितज्ञा ग ररहकेा
छौ। हामी र हा ा सन्तानहरूका िन म्त पिन परम भु सधैं भरी साक्षी रहन ु हुनछे।”

21
पजूाहारी अिहमलेकेसगँ दाऊदको भटे

1 त्यसपिछ दाऊद गए जोनाथन शहरमा फिकर् ए। दाऊद पजूाहारी अहीमलेकेलाई भटे्न नोब नाउकँो शहरमा गए।
अहीमलेके दाऊदलाई भटे्न बािहर गए। अहीमलेके डरले कािमरहकेा िथए। अहीमलेकेले दाऊदलाई भन,े “तपाईं िकन एकलै हुनहुुन्छ?

तपाईंिसत कोही पिन छैनन?्”
2 दाऊदले अहीमलेकेलाई जवाफ िदए, “राजाले मलाई िवशषे आदशे िदनभुएको छ। उहाँले भन्न ु भएको छ, ‘यो या ाको उ ेश्य कसलैे पिन

थाहा नपाओस।् कुनै पिन मािनसले थाहा नपाओस।्’ जो मलैे भन।े मलैे आफ्ना मािनसहरूलाई कहाँ भटे्नपुन हो बताइिदएको छु। 3 अब यो भन
‘ित ोमा खानकुेरो के छ?’ मलाई पाँचवटा रोटी वा जे छ दऊे।”

4 पजूाहारीले दाऊदलाई भन,े “मरेोमा त्यस्तो साधारण रोटी छैन। तर मसगँ केही पिव रोटी छन,् यिद तपाईंका अिधकारीहरूले कुनै ीहरूसगँ
सहवास गरेका छैनन,् भने यो रोटी खान सक्छन।्”

5 दाऊदले पजूाहारीलाई जवाफ िदए, “आज भो ल हामीले कुनै ी साथमा राखकेा छैनौ। य ु मा जाँदा हा ा मािनसहरू सधैं पिव भएर
जान्छन ्यहाँसम्म साधारण उ ेश्य सोध्न जाँदा पिन। आज त यो कुरा झन ्साँचो हो कारण अित िवशषे कुरा सोध्न ु छ।”

6 त्यहाँ पिव रोटी बाहके अरू कुनै रोटी िथएन। यसथर् पजूाहारीले दाऊदलाई त्यही रोटी िदए। यो त्यही रोटी िथयो जो पजूाहारीले परम भमुा
चढाएका िथए। पजूाहारीले त्यके िदन त्यो रोटी बािहर राखरे त्यसको स ामा ताजा रोटी राख्थ।े

7 त्यस िदन शाऊलका अिधकारीहरू मध्ये एकजना त्यहीं िथए। उनी हुन एदोमी दोएग। दोएगलाई त्यहाँ परम भकुो अिघ राखकेो िथयो।*
दोएग शाऊलका गोठालाहरूका मखु िथए।

8 दाऊदले अहीमलेकेलाई सोध,े “यहाँ एउटा भाला अथवा तरवार केही छ? राजाको ज्यादै जरूरी काम छ। मलाई िछटै जान ु छ। मलैे
तरवार अथवा अन्य कुनै श साथमा लएर आइन।ँ”

9 पजूाहारीले भन,े “यहाँ खा ल एउटा तरवार छ त्यो पिन प लश्ती गोल्यतको हो। तपाईंले एलाको बेंसीमा त्यसलाई मारेर लएको तरवार
हो। त्यो तरवार एउटा लगुामा बे रे एपोदको पछािड राखकेो छ। यिद तपाईंलाई चािहन्छ भने लए हुन्छ।”

दाऊदले भन,े “त्यो मलाई दऊे। गोल्यतको जस्तो तरवार अरू कसकैो छैन।”
दाऊद गातमा भागरे श ु कहाँ गए

10 शाऊलबाट भागरे दाऊद गातका राजा आकीश कहाँ पगु।े 11 आकीशका अिधकारीहरूलाई यो रा ो लागने। ितनीहरूले भन्छन,् “यो
दाऊद हो, इ ाएली भिूमको राजा। यो त्यही हो जसको गीत इ ाएलीहरू गाउछँन।् ितनीहरू नाच्दै उसको बारेमा यस्तो गाउछँन;्

“शाऊलले हजार श हुरू मारे
तर दाऊदले दश हजार मारे।”

12 ितनीहरूले के भन्दछैन ्दाऊदले ध्यान िदए। दाऊद गातका राजा आकीशसगँ डराए। 13 यसथर् दाऊदले आकीश र ितनका अिधकारीहरू
अिघ बौलाहाको बहाना गरे। ितनीहरूका अिघ दाऊदले बौलाहा भएको नाटक गरे। उनले मलू दोकामा नै थकेु र दा ीमा थकु चहुुन ु िदए।

14 आकीशले आफ्ना अिधकारीहरूलाई भन,े “हरे यो मािनसलाई! यो त पागल हो। यस मािनसलाई मरेो उप स्थितमा पागल कायर् गनर् यहाँ
ल्याउन ु अवश्यक छैन। भिवष्यमा फे र यो मािनसलाई मरेो घरमा नल्याउन।ु 15 मसगँ यस्ता बौलाहा मािनसहरू धरैे छन।् मलाई ितमीहरूले
यसलाई यहाँ ल्याउने कुनै काम िथयो भन्ने लाग्दनै। फे र-फे र यसलाई यहाँ मरेो घरमा नल्याउन!ू”
* 21:7: … : दोएग परमे रको िवशषे ितज्ञाको एक भाग िथयो। अथवा कुनै अन्य उ ेशको लािग यसको अथर् यो
पिन हुनसक्यो िक उसले अपराध गरेको हुनाले ऊ त्यहाँ रा खएको िथयो जस्तै कसलैाई अचानक मारेको अिभयोगमा।
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22
दाऊद िविभन्न ठाउँहरूमा जान्छन ्

1 दाऊदले गात छोडरे भाग।े दाऊद आदलु्लामको गफुामा पगु।े दाऊदका दाज्य-ूभाइहरू र आफन्तहरूले दाऊद आदलु्लाममा छ भनी सनु।े
ितनीहरू दाऊदलाई भटे्न गए। 2 धरैे मािनसहरूले दाऊदलाई साथ िदएका िथए। दाऊदलाई साथ िदनहेरूमा ितनीहरू िथए जो केही न केही
समस्यामा परेका िथए। कोही ऋणमा डुबकेाहरू िथए कोही आफ्नै िजन्दगीसगँ असन्तिु िथए। ियनीहरूले दाऊदलाई साथ िदए र ितनीहरूका
नतेा दाऊद िथए। त्यहाँ लगभग 400 परुूषहरू दाऊदसगँ िथए।

3 मोआबमा िमस्पा जाँदा दाऊदले आदलु्लाम छोड।े मोआबका राजालाई दाऊदले भन,े “मलाई परमे रले के ग ररहन ु भएको छ भिन
नजानञु्जलेसम्म मरेा आमा बाबलुाई तपाईंले यहाँ ब े अनमुित िदनहुोस।्” 4 यस कार दाऊदले उसका आमा-बबुालाई मोआबका राजा कहाँ
ल्याए। जबसम्म दाऊद िकल्लामा रहे तबसम्म उनका आमा बाब ु मोआबका राजासगं बस।े

5 तर अगमव ा गादले दाऊदलाई भन,े “िकल्लामा नब ु होस।् बरू यहूदाको भिूममा जानहुोस।्” यसथर् दाऊद त्यहाँबाट हारेतको बन ितर
गए।

शाऊलले अहीमलेकेको प रवारलाई न गरे
6 शाऊलले सनुे िक उसका मािनसहरूले दाऊद र उनका मािनसहरू कताितर छन ्भन्ने थाहा पाए। शाऊल िगबाको टाकुरामा एउटा रूखको

छाहारीमिुन बिसरहकेा िथए। शाऊलले हातमा भाला लएका िथए। ितनका सबै अिधकारीहरू व रप र उिभएका िथए। 7 शाऊलले आफ्ना
व रप र उिभएका अिधकारीहरूलाई भन,े “िबन्यामीनका मािनसहरू हो सनु, ितमीहरूले िवचार गरेका छौ, ियशकैो छोरा दाऊदले ितमीहरूलाई
खते तथा दाखका बगान िदएको छ? ितमीहरूले यो पिन सोचकेा छौ िक दाऊदले ितमीहरूको उन्नित गराउने छ अिन 1,000 र 100
मािनसहरूका अिधकारी बनाउने छ? 8 ितमीहरू सबलैे मरेो िवरू षड ्यन् रच्दछैौ। ितमीहरू कसलैे पिन छोरा जोनाथनले ियशकैा छोरासगँ
स न्ध गरेको छ भनरे भननेौ कसलैे मरेो वास्ता गरेनौ। मरेो छोरा जोनाथनले दाऊद मरेो नोकरलाई सहायता गरेको कुरा कसलैे पिन भननेौ।
जोनाथनले दाऊदलाई लकेुर रहन ु भन्ने गथ्य तािक उसले मलाई आ मण गनर् सकोस।् अिन दाऊदले अिहले त्यही नै गदछ।”

9 एदोमी दोएग शाऊलका अिधकारीहरूसगँै उिभरहकेो िथयो। दोएगले भन्यो, “मलैे ियशकैा छोरा दाऊदलाई नोब भन्ने ठाउँमा दखेें। दाऊद
अहीतबूका छोरा अहीमलेकेलाई भटे्न आएका िथए। 10 अहीमलेकेले परम भसुगँ दाऊदका लािग ाथर्ना गरे। ितनले दाऊदलाई भोजन पिन
िदए। अिन अहीमलेकेले दाऊदलाई प लश्ती गोल्यतको त्यो तरवार पिन िदए।”

11 त्यस पिछ राजा शाऊलले पजूाहारीहरूलाई हािजर गराउन ु भनरे मािनसहरूलाई आदशे िदए। शाऊलले अहीतबूका छोरा अहीमलेकेलाई
ितनका आफन्तहरूिसतै लएर आउनु भन्ने आदशे िदए। अहीमलेकेका आफन्तहरू नोबमा पजूाहारी िथए। ितनीहरू सबै राजाका अगािड हािजर
भए। 12 शाऊलले अहीमलेकेलाई भन,े “हे अहीतबूका छोरा, सनु।”

अहीमलेकेले जवाफ िदए, “भन्नहुोस, मरेो भ।ु”
13 शाऊलले अहीमलेकेलाई भन,े “ितमी र ियशकैा छोरा दाऊदले मरेो िवरू िकन षड ्यन् रच्यौ? ितमीले दाऊदलाई रोटी र तरवार िदयौ।

परमे रसगँ ितमीले उसको लािग िवन्तीभाउ पिन गय । अिन अिहले दाऊद सोझै मलाई आ मण गन मौका हदेछ।”
14 अहीमलेकेले जवाफ िदए, “दाऊद तपाईंको सबभन्दा भरोसा गनर् योग्यको पा हो। तपाईंका कुनै अिधकारी पिन दाऊद जस्ता िव ासी

छैनन।् दाऊद त तपाईंका आफ्नै ज्वाइँ हुन।् साथै दाऊद तपाईंका अगंरक्षकहरूका क ान पिन हुन।ू तपाईंका प रवारका सबलैे दाऊदलाई आदर
गछर्न।् 15 दाऊदको लािग मलैे ाथर्ना गरेको यो थमचो ट होइन। मलाई र मरेा आफन्तहरूलाई दोष निदनहुोस।् हामी त तपाईंका सवेक हौं।
कहाँ के भइरहछे मलाई केही थाहा छैन।”

16 तर राजाले भन,े “अहीमलेके, ितमी र ित ा आफन्तहरू मा रन ु नै पछर्।” 17 अिन राजाले आफ्ना छेऊमा उिभएको रक्षकलाई आदशे
िदए, “जाऊ, परम भकुा ती पजूाहारीहरूलाई मार। यसो गन पछर् कारण ितनीहरू दाऊदका मािनसहरू हुन।् दाऊद भाग्दै िथयो भन्ने जान्दा जान्दै
पिन ितनीहरूले मलाई बताएनन।्”

तर राजाका अिधकारीहरूले परम भकुा ती पजूाहारीहरूलाई मानर् अस्वीकार गरे 18 यसथर् राजाले दोएगलाई आदशे िदए। शाऊलले भन,े
“दोएग, ितमी गएर पजूाहारीहरूलाई मार।” एदोमी दोएग गएर पजूाहारीहरूको हत्या गरे। त्यस िदन दोएगले 85 जना पजूाहारीहरूलाई मारे।
19 नोब पजूाहारीहरूको शहर िथयो। दोएगले नोबका सम्पणूर् मािनसहरूलाई मारे। दोएगले तरवारले परुूष, ी बालक र िशशु लगायत सबलैाई
मारे। यहाँ सम्म दोएगले गाईं गोरू गधा र भडेा समते बाँकी राखनेन।्

20 तर एबीयातार उम्केर भाग,े एबीयातार अहीमलेकेका छोरा िथए। अहीमलेके चािह अहीतबूका छोरा िथए। एबीयातार भागरे गए र
दाऊदसगँ िमल।े 21 एबीयातारले दाऊदलाई शाऊलले पजूाहारीहरू मारेको वतृान्त बताए। 22 त्यसपिछ दाऊदले एबीयातारलाई भन,े “त्यस
िदन नोबमा मलैे एदोमी दोएगलाई दखेकेो िथएँ। मलाई थाहा िथयो त्यसले शाऊललाई बताउने छ भनरे। ित ा िपताको प रवालाई मारेकोमा
म आफूलाई िजममवेारी ठान्छु। 23 त्यो मािनस (शाऊलल)े तपाईंलाई मानर् चाहान्छ र मलाई पिन। ितमी यहीं बस नडराऊ। ितमी यहाँ मसगँ
सरुिक्षत रहने छौ।”
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23
दाऊद कीलाको नगरमा

1 मािनसहरूले दाऊदलाई भन,े “हने ुर्होस,् प लश्तीहरूले कीलाको शहरमािथ आ मण ग ररहकेा छन।् खलाबाट ितनीहरूले अन्न लटू्न शरुू
गरे।”

2 दाऊदले परम भलुाई सोध,े “के मलैे प लश्तीहरू िवरू य ु गनर् जान?ु”
परम भु परमे रले दाऊदलाई भन्न ु भयो, “जाऊ र प लश्तीहरूमािथ जाइ लाग अिन कीला शहरको रक्षा गर।”
3 तर दाऊदका मािनसहरूले भन,े “हने ुर्होस,् हामी यहाँ यहूदामा डराएर बिसरहकेा छौ। साँच्चै प लश्ती सनेाहरू अिघ पगु्दा हामी झन ्ज्यादा

डराउने छौं।”
4 दाऊदले फे र परम भलुाई सोधे अिन परम भलुे जवाफ िदनभुयो, “कीलामा जाऊ। म प लश्तीहरूलाई हराउन म सहयोग गन छु।”

5 यसरी दाऊद र ितनका मािनसहरू कीलामा गए। दाऊद र ितनका मािनसहरू प लश्तीसगँ लड।े दाऊदका मािनसहरूले प लश्तीहरूलाई हराए
अिन ितनीहरूका पशु लए। यसरी दाऊदले कीलाका मािनसहरूलाई बचँाए। 6 (जब एबीयातार भागरे दाऊदकहाँ पगुे ितनले आफूसगँ एउटा
एपोद पिन लगकेा िथए।)

7 मािनसहरूले शाऊललाई अिहले दाऊद कीलामा छ भनरे सनुाए। शाऊलले भन,े “परमे रले दाऊदलाई मरेा हातमा स ु म्पन ु भएको छ।
दाऊद फन्दामा परेकोछ। उ यस्तो शहरमा पस्यो जहाँ ढोकाहरू छन ् र ढोकाहरूमा ताला लगाउने बारहरू छन।्” 8 शाऊलले आफ्ना सारा
सनेाहरूलाई लडाईकोलािग भलेा गराए। ती सनेाहरू कीलामा दाऊदका मािनसहरूसगँ य ु गनर् तयार रह।े

9 शाऊलले दाऊदको िवरू मा बनाएको योजना उसलाई थाहा भयो। दाऊदले पजूाहारी एबीयातारलाई भन,े “एपोद ल्याऊ।”
10 दाऊदले ाथर्ना गरे, “हे परम भु इ ाएलका परमे र, मलैे सनुें िक मरेो कारण शाऊलले यो शहर न गन योजना बनाउदँछै। 11 के साँच्चै

हुन आउँछ? के िकलाका मािनसहरूले म र मरेो मािनसहरूलाई शाऊलको हातमा समु्पी दलेान?् परम भु इ ाएलका परमे र, म तपाईंको दास
हु।ँ मलाई बताउनँहुोस।्”

परम भलुे भन्न ु भयो, “शाऊल यो हुन आउँछ।”
12 दाऊदले फे र आफ्नो दोहोयार्ए, “के कीलाका मािनसहरूले मलाई शाऊलका हातमा स ु म्पनछेन?्”
परम भलुे भन्न ु भयो, “ितनीहरूले त्यसै गनछन।्”
13 त्यसथर् दाऊद र ितनका मािनसहरूले कीला छोिडिदए। दाऊदसगँै जानहेरू ायः 600 मािनस िथए। दाऊदको र उसका मािनसहरू एक

ठाउँ दे ख अक ठाउँ हुदँै घिुमरह।े शाऊलले दाऊद िकलाबाट भागे भन्ने थाहा पाए। यसथर् शाऊल त्यस शहरितर गएनन।्
शाऊलले दाऊदको खदेो गछर्न ्

14 दाऊद मरूभिूमको िकल्लामा ब पगु।े दाऊद जीपको मरूभिूमको पहाडी क्षे मा गए। शाऊलले सधै नै दाऊदको खोजी गथ, तर परम भलुे
शाऊलको हातबाट दाऊदलाई जोगाउन ु हुन्थ्यो।

15 दाऊद जीपको मरूभिूमको होरेश भन्ने ठाउँमा िथए। त्यहाँ शाऊल दाऊदललाई मानर् आइरहकेाले ितनी सा ै डराए। 16 तर शाऊलको छोरा
जोनाथन दाऊदलाई भटे्न होरेश गए। जोनाथनले दाऊदलाई परमे रलाई िव ास गनर् अझ जोड गरे। 17 जोनाथनले दाऊदलाई भन,े “डराउन ु
पदन। मरेा िपता शाऊलले तपाईंलाई हािन गन छैनन।् तपाईं इ ाएलका राजा हुनहुुनछे। मचािहं तपाईं पिछको हुनछुे। यो कुरा मरेा िपताले पिन
जान्दछन।्”

18 जोनाथन र दाऊद दवुलै े परम भु अिघ एउटा बाचा-बन्धन गरे। त्यसपिछ जोनाथन घरितर लागे अिन दाऊद होरेशमानै बस।े
जीपका मािनसहरूले शाऊललाई दाऊदबारे बताउछँन ्

19 जीपका बािसन्दाहरू िगबामा शाऊललाई भटे्न आए। ितनीहरूले शाऊललाई भन,े “दाऊद हा ै क्ष े मा लकेुरहकेा छन।् ऊ हकीला
पहाडको होरेश नाउकँो िकल्लामा छन,् जो यशीमोनको दिक्षणमा पछर्। 20 अब, महाराज, तपाईं जिहले आए पिन हुन्छ। दाऊदलाई तपाईंको
िजम्मा लगाउने काम हा ो भयो।”

21शाऊलले जवाफ िदए, “परम भलुे मलाई सहायता गरेकोमा ितमीहरूलाई आशीवार्द िदऊन।् 22जाऊ र उसको बारे अझ जानकारी लऊे।
दाऊद कहाँ बस्छ थाहा गर। दाऊदलाई त्यहाँ कसले दखे्छ त्यो पिन बिुझराख। शाऊलले मनमनै िवचारे, ‘दाऊद सा ै चलाक छ। उसले मलाई
छक्याउन सक्छ।’ 23 दाऊद लकेुको ठाउँहरू प ा लगाऊ। त्यसपिछ आएर मलाई वतृान्त बताऊ। त्यस पिछ म ितमीहरूिसत जानछुे। यिद
दाऊद ती ठाँउहरूमा कतै छ भने यहूदाको त्यके घरहरूमा छापामारेर म त्यसलाई प ालगाउनँछुे।”

24 अिन जीपका मािनसहरू जीपमा फिकर् ए पिछ शाऊल त्यहाँ गए।
दाऊद र ितनका मािनसहरू यशीमोनको दिक्षणमा भएको अराबाको माओन वनमा िथए। 25 शाऊल र ितनका मािनसहरू दाऊदको खोजीमा

गए। तर मािनसहरूले दाऊदलाई होिसयार गराए। शाऊलले ितमीलाई खोज्दै छ भनरे खबर िदए। त्यसपिछ दाऊद माओनको मरूभिूमको तल
च ानितर गए। शाऊलले दाऊद माओनको मरूभिूमितर गएको कुरा थाहा पाए। यसरी शाऊल दाऊदको खोजीमा त्यस ठाउँितर गए।

26 शाऊल पहाडको एकाप िथए, त्यही पहाडको अक प दाऊद र ितनका मािनसहरू िथए। दाऊद शाऊलको पञ्जाबाट बाँच्न हता रदै
िथए। शाऊल र उसका िसपाहीहरू दाऊदलाई प न पहाडको चारैितर घिुमरहकेा िथए।
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27 त्यि नै बलेा एउटा समाचार-वाहक शाऊल कहाँ आयो अिन जानकारी िदयो, “चाँडो आउनहुोस ् प लश्तीहरूले हामीलाई आ मण
गदछन।्”

28 यसकारण शाऊलले दाऊदको िपछा गनर् छोडे अिन प लश्तीहरूसगँ लडन गए। यही कारण मािनसहरूले त्यस ठाउँको नाउँ “छु याउने
च ान” भन्न थाल।े 29 दाऊद माओनको मरूभिूम त्यागरे एनगदीको छेउको िकल्लामा गए।

24
दाऊदले शाऊललाई लाजमद बनाएको

1 शाऊलले प लश्तीहरूलाई खिेदसकेपिछ मािनसहरूले शाऊललाई भन,े “दाऊद त एनगदीको निजककै मरूभिूममा छ।”
2 सारा इ ाएलबाट शाऊलले 3,000 मािनसहरूलाई छान।े शाऊलले ती छािनएका मािनसहरू लएर दाऊद र ितनका मािनसहरूको खोजी

गनर् थाल।े ितनीहरूले घोरल-च ानको छेउछाउमा खोज।े 3 शाऊल बाटो छेउको भडेा गोठमा आए। त्यहाँ छेउमा एउटा गफुा िथयो। शाऊल
आफैलाई लकुाउन गफुा िभ पस।े दाऊद र ितनका मािनसहरू धरैे पर गफुािभ लिुकरहकेा िथए। 4 मािनसहरूले दाऊदलाई भन,े “आज
परम भलुे भन्न ु भएको िदन होइन?ू उहाँले तपाईंलाई भन्न ु भएको िथयो, ‘ित ो श लुाई म ित ो हातमा स ु म्पिदनछुे, त्यसपिछ ित ो इच्छानसुार
ित ो श लुाई जे गछ गर।’ ”

त्यसपिछ दाऊद घ दँ-ैघ दँै शाऊलको छेउ पगु।े दाऊदले शाऊलको खास्टोको एक टु ा चाल नपाई का टिदए। 5पिछ दाऊदलाई शाऊलको
टु ा खास्टो काटेकोमा नरा ो लाग्यो। 6 दाऊदले मािनसहरूलाई भन,े “परम भलुे मलाई आफ्नो मा लकलाई क्षित गनर्बाट रोकुन।् शाऊल
परम भलुे छान्न ु भएको राजा हुन र मलैे त्यसो नगरको भए हुने िथयो।” 7 दाऊदले यसो भनरे आफ्ना मािनसहरूलाई रोकी राख।े उसले
ितनीहरूलाई शाऊललाई हािन गनर् अनमुित िदएनन।्

शाऊल गफुा छोडरे आफ्नै बाटो लाग।े 8 दाऊद गफुाबाट िन स्कएर आए र शाऊललाई बोलाउँदै भन,े “हे मरेो भ!ु महाराजा!”
शाऊलले पिछ फकर हरेे। दाऊदले िशर झकुाए। 9 दाऊदले शाऊललाई भन,े “जब मािनसहरूले भन्छन,् ‘दाऊदले तपाईंलाई चोट पयुार्उने

योजना बनाइरहछे’? तपाईंले िकन ितनीहरूको कुरा सनु्नभुयो। 10 म तपाईंलाई हािन पयुार्उने छैन। तपाईं आफ्नै आखँाले दे सक्नहुुन्छ।
परम भलुे तपाईंलाई आज मरेो हातमा गफुामै स ु म्पिदन ु भएको िथयो। तर मलैे तपाईंको हत्या ग रन। तपाईंमािथ म कृपाल ुभएँ। मलैे भनें, ‘म मरेो
मा लकलाई हािन गन छैन। िकनभने उनी परम भलुे छान्न ु भएको राजा हुन।ू’ 11 यो लगुाको टु ा मरेो हातमा हने ुर्होस।् मलैे यो टु ा तपाईंको
खास्टोबाट काटेको हु।ँ म तपाईंलाई मानर् सक्थें, तर मलैे त्यसो ग रन। यो कुरा तपाईंलाई थाहा होस ्भन्ने म चाहान्छु। म तपाईंलाई यो जनाउन
चाहान्छु िक तपाईंको िवरू मा मलैे कुनै योजना बनाएको छैन। मलैे तपाईंलाई कुनै अिन गरेको छैन। तर तपाईं मरेो पिछ लागरे मलाई मानर्
चाहानहुुन्छ। 12 परम भलुे नै यसको न्याय गन ुर्हुन्छ। मलाई गन ुर् भएको अत्यचारको बद्ला परम भलुे तपाईंलाई द ण्डत तलु्याउन ु हुनछे। तर
म आफैं तपाईंको िवरू मा जाँिदन। 13 त्यहाँ एउटा परूानो भनाइ नै छ,

‘खराब कुरा द ु मािनसहरूबाट फै लन्छ।’

“मलैे कुनै नरा ो ग रन। म द ु मािनस पिन त होइन। म तपाईंलाई हािन गनछैन। 14 तपाईंले कसलाई खदेो गन ुर् भएको छ? इ ाएलका राजा
कसको िवरू मा आ मणमा ओ लर्एका छन?् तपाईंले आफ्ना वास्तिवक श लुाई खिेदरहन ु भएको छैन। तपाईं मरेको कुकुर अथवा उिपयाँको
पिछ लाग्न ु जस्तै हो। 15 परम भलुे यस मामलामा न्याय गन ुर्हुनछे। उहाँले नै हामी दईु बीचमा िनणर्य गरून।् जब उहाँले तपाईंबाट मलाई जोगाउन ु
हुन्छ परम भु आफैले दखेाउन ु हुनछे िक म सही छु।”

16 दाऊद चपु्प लागे अिन शाऊलले सोध,े “यो ित ो आवाज हो, मरेो छोरा दाऊद?” त्यसपिछ शाऊल रूनथाले शाऊल धरैे नै रोए।
17 शाऊलले भन,े “ितमी म भन्दा धम अिन असल छौ ितमीले म ित असल काम गय , तर म नै ित ो िवरू मा िथएँ। 18 मरेो लािग गरेका
असल कामहरूका बारे ितमीले भन्यौ। परम भलुे नै मलाई ित ो साम ु ल्याउन ु भयो। तर ितमीले मलाई केही गरेनौ। 19 यसले यो दखेाउछँ म
ित ो श ु होइन। मािनसले श लुाई सहजै प न सक्दनै र सहजै छोडदनै पिन उसले श लुाई रा ो गदन। परम भलुे ितमीलाई इनाम िदनहुुन्छ,
कारण ितमीले मलाई केही गरेनौ। 20 म जान्दछु ितमी राजा हुने नै छौ। ितमीले इ ाएल मािथ शासन गन नै छौ। 21 अब मलाई एउटा वचन
दऊे। परम भकुो शपथ खाएर वचन दऊे िक मरेो सन्तानहरू कसलैाई पिन मान छैनौ। मरेा िपताको प रवारबाट मरेो नाउँ िनशान हटाउनँे छैनौ।”

22 दाऊदले शाऊलसगँ शपथ खाए। दाऊदले शाऊलका सन्ताहरू कसलैाई पिन मान छैनन ्भन्ने वचन सनुरे शाऊल घरितर फक। दाऊद र
ितनका मािनसहरू िकल्लाितर लाग।े

25
दाऊद र मखूर् नाबाल

1 शमएूलको मतृ्य ु भयो। सारा इ ाएलीहरू भलेा भएर शमएूलको मतृ्यमुा दःुख कट गरे। ितनीहरूले शमएूललाई ितनको आफ्नै घर रामामा
गाड।े
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त्यसपिछ दाऊद पारानको मरूभिूमितर लागे 2 माओनमा एकजना असाध्यै धनी मािनस िथए। ऊिसत 3,000 भडेाहरू र 1,000 बा ाहरू
िथए। उसको कमलमा धन-सम्पि िथयो। ऊ त्यहाँ आफ्नो भडेाको ऊन क न गयो। 3 त्यस मािनसको नाउँ नाबाल िथयो। ऊ कालबे सन्तानको
िथयो। नाबालकी प ी अबीगले िथईन, ऊ सनु्दरी र ब ु मती िथईन।् तर नाबाल, अित िन ुर र नीच स्वभावको मािनस िथयो।

4 नाबालले भडेाको ऊन क दँछै भन्ने खबर दाऊदले मरूभिूमको क्षे मा नै सनु।े 5 दाऊदले दशजना यवुकहरूलाई नाबालकहाँ पठाए। दाऊदले
ितनीहरूलाई भन,े “कमलम जाऊ र नाबाललाई मरेो नाउमँा ‘अिभवादन’ गर।” 6 उसलाई भन, “म आशा गछुर् िक तपाईंको प रवार र तपाईं
अिधकार गन ुर् भएका सबै असलै होलान।् 7 मलैे थाहाँ पाएँ िक तपाईं आफ्नो भडेाको ऊन क दँै हुनहुुन्छ। तपाईंका गोठालाहरू केही समयदे ख
हामीिसत िथए। हामीले ितनीहरूिसत खराब वहार गरेनौ। जब ितनीहरू कमलमा िथए ितनीहरूको केही पिन हराएन अथवा चोरेनन।् 8 तपाईंले
सवेकहरूलाई सोध्नहुोस ् अिन ितनीहरूले सत्य बोल्ने छन।् मरेो जवान मािनसहरू ित दया गन ुर्होस।् अिहले उत्सवको समय भएको कारण,
तपाईंले जे गन ुर् सक्नहुुन्छ मरेो सनेाहरूलाई ग रिदनहुोस।् मरेो िन म्त यित काम ग रिदनहुोस,् तपाईंको िम दाऊद।”

9 दाऊदका मािनसहरू नाबालकहाँ गए। ितनीहरूले दाऊदको समाचार नाबाललाई सनुाए। 10 तर नाबालले द ु आचारण दखेाए र भन्न,े
“दाऊद को हो? यो ियशकैो छोरो को हो? आज भो ल धरैे कमाराहरू आफ्ना मा लक छोडरे भाग्दछैन।् 11 मसगँ रोटी-पानी छ। म सगँ मास ु
पिन छ जनु मलैे मरेो भडेाहरूबाट ऊन क नँे नोकरहरूका िन म्त तयार पारेकोछु। तर म यो मास ु रोटी अिन पानी निचनकेो मािनसहरूलाई िदने
छैन।ू”

12 दाऊदका मािनसहरू फकर गएर नाबालले भनकेा सबै कुराहरू दाऊदलाई सनुाए। 13 त्यसपिछ दाऊदले आफ्ना मािनसहरूलाई भन,े
“आफ्नो-आफ्नो तरवार िभर।” यसरी दाऊद र उनका मािनसहरूले तरवार िभरे। झण्डै 400 मािनसहरू दाऊदसगँ गए। 200 मािनसहरू मा
सर-सामानसगँ बस।े

अबीगलेले िवप ी टा रन
14 नाबालको एउटा नोकरले नाबालकी प ी अबीगलेलाई भन्यो, “दाऊदले आफ्ना समाचार-वाहकहरूलाई हा ा मा लक नाबाल भए

ठाउँसम्म पठाए। तर नाबाल ितनीहरू ित तचु्छ िथए। 15 ती मािनसहरू हा ा िन म्त सा ै असल िथए। जब हामी भडेाहरू मदैानमा लएर
जान्थ्यौ। दाऊदका मािनसहरू हामीिसतै िदनभरी हुन्थ।े अिन ितनीहरूले हा ो कुनै नोक्सान गरेनन।् ितनीहरूले किहले पिन केही चोरेनन।्
16 दाऊदका मािनसहरूले िदन रात हा ो रक्षा गथ। हामीले भडेा चराइरहकेो समयमा पिन ितनीहरूले हा ो चारैितरबाट पखार्लले झैं रक्षा गय ।
17 यसको िवषयमा सोचरे केही गन ुर्होस।् नाबाल सा ै मखूर् छन ्ऊिसत कुरा गनर् सिकंदनै अिन आउने िवपि को िवषयमा उसलाई चतेाउनी िदन
सिकंदनै। अब नाबाल र ितनका सन्तानमािथ ठूलो िवप ी आइलाग्नछे।”

18 अबीगलेले हतार हतार 200 वटा रोटी, दइु मशक दाखरस पाँचवटा पकाएको भडेा, पाँच पाथी पकाएको िचउरा 100 झपु्पा िकसिमस
र सकुाएको 200 झपु्पा नभेारा तयार पारी गधाहरूमा लदाइन।् 19 त्यसपिछ नोकरहरूलाई भिनन,् “यो लएर जाऊ। म पिछ-पिछ आउँदै छु।”
तर यी सब ितनले आफ्नो लोग्नलेाई भिननन।्

20 गधामा चढरे अबीगले त्यस पहाडको अक प को पखरेामा गइन।् ितनले दाऊदलाई आफ्ना मािनसहरूसगँ पहाडको अक प बाट
आउँदै गरेका भे टन।्

21 अबीगलेलाई भटे्न भन्दा अिघ दाऊदले भन्दै िथए, “मलैे त्यस मरूभिूममा नाबालको सम्पि रक्षा गरें। मलैे यित सरुक्षा गरें िक नाबालले
केही नोक्सान भोगनेन।् मलैे गरेको सबै थर् भयो। मलैे भलाई गरें तर त्यसले त द ु र्वहार गय । 22 यिद मलैे नाबालको प रवारका कुनै पिन
परुूषलाई भो ल िबहान सम्म जीिवत रहन िदएँ भने मलाई परमे रले दण्ड िदउन।्”

23 त्यित नै बलेा अबीगले आइपिुगन।् अबीगलेले दाऊदलाई दे साथ गधाबाट ओ लर्न ्र दाऊदको अिघ िशर झकुाईन।् 24 ितनको अनहुार
दाऊदको अिघ भ ूइँमा िनहुराए र अबीगलेले भिनन,् “महाशय कृपया, मलाई केही भन्न िदनहुोस।् मलैे भनकेा कुरा सिुनिदनहुोस।् जे भयो
त्यसका िन म्त मलाई दोषी ठहराउनहुोस।् 25 तपाईंले पठाउँन ु भएका मािनसहरू मलैे दे खन।ँ महाशय त्यो काम नलाग्ने नाबालको कुरामा ध्यान
निदनहुोस।् जस्तो उसको नाउँ छ मािनस पिन त्यस्तै छ। उसको नाउकँो अथर् ‘मखूर्,’ भए जस्तो उ पिन मखूर् नै छ। 26 परम भलुे तपाईंलाई िनद ष
मािनसहरूको हत्या गनर्बाट जोगाउन ु भयो। जस्तो परम भु जीिवत हुनहुुन्छ त्यस्तै तपाईं पिन जीिवत हुनहुुन्छ। म ाथर्ना गछुर् िक तपाईंका सबै
श हुरू अिन जसले तपाईंलाई क्षित गराउँन चाहन्छन ्ितनीहरू सबै नाबाल जस्तै होउन।् 27 मलैे तपाईंलाई केही उपहार ल्याएकी छु। तपाईंका
मािनसहरूलाई िदनहुोस।् 28 मरेो भलूमा क्षमा िदन ु होस।् मलाई थाहा छ परम भलुे तपाईंको प रवारालाई श शाली तलु्याउन ु हुनछे र धरैे
राजाहरू तपाईंकै प रवारबाट आउनछेन।् परम भलुे यसो गन ुर् हुनछे कारण तपाईंले उहाँको िन म्त य ु गन ुर् भएको छ। यसथर् तपाईं बाँचञु्जले
मािनसहरूले तपाईमा कुनै खोट पाउने छैनन।् 29 यिद कसलैे तपाईंलाई मानर् खदेो गय भने परम भु तपाईंको परमे रले तपाईंको जीवनलाई
बचाउनँ ु हुनछे। तर घ ुयँ े ोबाट ढुङ्गा फ्याँिकए झैं परम भलुे तपाईंका श हुरूलाई फ्याँक्न ु हुनछे। 30 तपाईंलाई परम भलुे धरैे रा ो कायर् गन वचन
िदन ु भएको छ। उहाँले आफ्नो वचन परूा गन ुर्हुनछे। परमे रले तपाईंलाई इ ाएलको अगवुा बनाउनहुुनछे। 31 तर तपाईं िनद ष मािनसहरूको
हत्या गरेर भलू नगन ुर्होस।् अझै भड्खालोमा नप हुोस।् परम भलुे तपाईंलाई जब सफलता हािसल गराउन ु हुन्छ दया गरी मलाई सम्झनहुोला।”

32 दाऊदले अबीगलेलाई जवाफ िदए, “परम भु इ ाएलका परमे रको शसंा गर। आज उहाँले ितमीलाई म भए कहाँ पठाउन ु भएको
िन म्त शसंा गर। 33 ित ो सही िवचारको िन म्त परमे रले ितमीलाई आशीवार्द िदऊन।ू आज िनद ष मािनसहरूको हत्या गनर्बाट ितमीले
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मलाई रोक्यौ। 34 साँच्चै नै परम भु इ ाएलका परमे र जीिवत हुनहुुन्छ म त्यो भन्छु। यिद ितमी ठीक समयमा नआइपगुकेा भए भो ल िबहान
सम्ममा नाबालका एउटै मािनस पिन जीिवत रहने िथएनन।्”

35 त्यसपिछ दाऊदले उपहार स्वीकार गरे। दाऊदले भन,े “शा न्तिसत घर जाऊ। मलैे ित ा सबै कुरा सनुे र म ितमीले भने जस्तै गनछु।”
नाबालको मतृ्य ु

36अबीगले घर फिकर् न।े नाबाल घरैमा भोज मनाइरहकेा िथयो। नाबाल राजाले जस्तै भोजन खाँदै िथए। उ मग्न िथए अिन खबूै िपएका िथए।
यसथर् भो ल िबहान नहुञ्जले अबीगलेले केही भिनन।् 37 भो ल पल्ट िबहान नाबाल शान्त िथयो। यसथर् उसकी प ीले सबै बताइन।् त्यि नै
बलेा नाबाल मटुुको वदेनाले पीिडत भयो। 38 झण्डै दश िदनपिछ परम भलुे नाबाललाई मतृ्य ु दण्ड िदनभुयो।

39 दाऊदले नाबालको मतृ्यकुो खबर सनु।े दाऊदले भन,े “परम भकुो मिहमा होस।् नाबालले मरेो िवषयमा द ु कुरा गरे, तर परम भु
परमे रले मरेो पक्ष लनभुयो। परम भलुे मलाई पाप गनर्बाट बचाउनँ ु भयो अिन परम भलुे नाबाललाई उसका अपराधको िन म्त मतृ्य ु दण्ड
िदनभुयो।”

त्यसपिछ दाऊदले अबीगलेलाई समाचार पठाउन ु भयो अिन दाऊदले उनलाई आफ्नी प ी हुने स्ताव रा भुयो। 40 दाऊदका नोकरहरू
कमलमा आएर अबीगलेलाई भन,े “दाऊदले हामीलाई पठाउन ु भएको छ। तपाईं उहाँकी प ी हुनहुोस ्भन्न ु भनी उहाँले समाचार पठाउन ु भएको
छ।”

41 अबीगलेले िशर झकुाइन ्र भिनन,् “म तपाईंको दासी हु।ँ म तपाईंको सवेा गनर् राजी छु। म मरेो स्वामी दाऊदका सवेकहरूका खु ा धनु
तयार छु।”

42 हतार-हतार तयार भएर गधामा चढी ती दतूहरूसगँ अबीगले बाटो लािगन।् अबीगलेले आफूिसत पाँचजना सहलेीहरू लिगन ् र आफू
दाऊदकी प ी भइन।् 43 दाऊदले िय लेकी अहीनोमलाई पिन िववाह गरेका िथए। दाऊदका अहीनोम र अबीगले दवुै प ी भए। 44 दाऊदले
शाऊलकी छोरी मीकललाई पिन िववाह गरेका िथए। तर शाऊलले ितनलाई दाऊदबाट खोस।े शाऊलले गल्लीमको लशेको छोरा प लश्तीलाई
मीकल िदएका िथए।

26
दाऊद र अबीशै शाऊलको छाउनीमा पसे

1 जीपीका मािनसहरू शाऊललाई भटे्न िगबा गए। ितनीहरूले शाऊललाई भन,े “हकीलाको पहाडमा दाऊद लकु्दछै। यो पहाड यशीमोन
दे ख पा र पछर्।”

2 शाऊल जीपको मरूभिूमितर गए। शाऊलले 3,000 सनेाहरू इ ाएलबाट छानरे लग।े शाऊल र उसका सनेाहरूले जीपको मरूभिूमितर
दाऊदलाई खोज।े 3 शाऊलले उसको छाउनी हकीलाको पहाडमािथ बाटोको छेउमा यशीमोन ितर फकार्एर बनाए।

दाऊद त्यही मरूभिूममा िथए। शाऊलले पीछा गदछन ्भन्ने कुरा ितनलाई थाहा िथयो। 4 यसथर् दाऊदले चवेाहरू पठाए। दाऊदलाई थाहा
लाग्यो शाऊल हकीलामा छ भनरे। 5 दाऊद शाऊलको छाउनीमा गए। शाऊल र अबनरे कहाँ सिुतरहकेा िथए दाऊदले दखे।े (नरेका छोरो अबनरे
शाऊलका सनेाको सनेापित िथए।) शाऊल छाउनीको बीचमा सतु।े सनेाहरू शाऊलको व रप र सतुी रहकेा िथए।

6 दाऊदले िह ी अहीमलेके र सरूयाहका छोरा अबीशिैसत बात गरे। (अबीशै योआबका भाइ िथए।) ितनले भन,े “मसगँ शाऊलको छाउनीमा
को जान्छ?”

अबीशलैे जवाफ िदए, “म तपाईंसगँ जानछुे।”
7 जब रात पय दाऊद र अबीशै शाऊलको छाउनीमा गए। शाऊल छाउनीको मध्य भागमा मस्त सिुतरहकेा िथए। ितनको भाला ितनको िशर

नरे भ ूईँमा गािडएको िथयो। अबनरे अरू सिैनकहरूसगंै शाऊलको व रपरी मस्त सिुतरहकेा िथए। 8अबीशलैे दाऊदलाई भन,े “आज परमे रले
तपाईंको श लुाई तपाईंको हातमा स ु म्पन ु भएकोछ उसको भालाले उसलैाई रोप्न मलाई िदनहुोस।् म एकै खपेमा काम िसध्याउछुँ।”

9 तर दाऊदले अबीशलैाई भन,े “शाऊललाई नमार! परमे रले छान्न ु भएको राजालाई घात गदार् दण्ड पाइन्छ। 10 साँच्चै नै परमे र
जीिवत हुनहुुन्छ परम भु आफैले शाऊललाई दण्ड िदनहुुनछे। शाऊल य ु भिूममा मरोस अथवा स्वभािवक मतृ्य ु होस।् 11 तर म परम भलुे
उहाँका चिुनएका राजालाई केही नोक्सान नपयुार्उन भनी उहाँलाई िव न्त गछुर्। शाऊलको िशरमा भएको भाला र पानीको सरुाही उठाउ अिन
हामी जानछेौ।”

12 यसरी दाऊदले भाला र पानीको सरुाही शाऊलको िशरकै छेउबाट लए। त्यसपिछ दाऊद र अबीशै छाउनीबाट िन स्कए। ितनीहरूले
के गरे कसलैे पिन थाहा पाएन। न कसलैे दखे्यो न त कोही ब्य ूझँ्यो। शाऊल र ितनका सिैनकहरू गिहरो िन ामा परेको कारण परम भलुे नै
ितनीहरूलाई गिहरो िन ामा पा रिदनभुएको िथयो।

दाऊदले फे र पिन शाऊललाई लाजमद बनाए
13 दाऊद बेंसी पार गरेर पा रप पगु।े शाऊलको छाउनीबाट पारी पहाडको टाकुरामा पगु।े दाऊद र शाऊलका छाउनीहरू धरैे टाढा-टाढा

िथए। 14 दाऊदले सनेा र खास गरी नरेका छोरा अबनरेलाई ठूलो स्वरमा कराएर भन,े “अबनरे, मलाई जवाफ दऊे!”
अबनरेले जवाफ िदए, “ितमी को हौ? िकन महाराजलाई डािकरहछेौ?”
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15 दाऊदले भन,े “ितमी मािनस हौ, िक होइनौ? अिन इ ाएल भरी सबभन्दा महान ितमी नै छौ। के यो सत्य होइन? त्यसो हो भने आफ्नो
भु महाराजको रक्षा िकन ठकिसत गरेनौ? एउटा साधारण मािनसले ित ो राजालाई मानर् छाउनी िभ आयो। 16 ितमीले एकदमै नरा ो काम

गय । जस्तो िक परम भु जीिवत हुनहुुन्छ, ितमी र ित ा मािनसहरू मन ुर् पछर्। िकनभने ितमीहरूले आफ्ना परम भकुा अिभिष राजाको रक्षा
गरेनौ। अब हरे राजाको िसरानी छेउको भाला र पानी िपउने सरुाही। खोई कहाँ छन?्”

17 शाऊलले दाऊदको स्वर िचन।े शाऊलले भन,े “मरेो छोरा दाऊद के यो स्वर ित ो हो?”
दाऊदले जवाफ िदए, “ज्य,ू यो मरैे आवाज हो, मरेो भ ु महाराजा।” 18 दाऊदले फे र भन,े “हे मरेा भ,ु तपाईंले मरेो खदेो िकन गन ुर्

हुदछै? मलैे के भलू गरें? मरेो के कसरु छ? 19 हे मरेो मा लक राजा म तपाईंको नोकरलाई सनु्न ु होस ्यिद परम भलुे नै तपाईंलाई म मािथ रस
उठाउनभुएको हो भने एउटा भटे स्वीकार ग रिदनहुोस।् तर यिद मािनसले तपाईंलाई म मािथ रस उठाउन ु भएको हो भन,े परम भलुे ितमीहरूलाई
केही नरा ो गन ुर्हुनछे। परम भलुे िदनभुएको भिूम त्याग्न मलाई मािनसहरूले जबरजस्ती गरे। ितनीहरूले मलाई भन,े ‘जाऊ र िवदशेीसगँ बस र
िवदशेी दवेतालाई पजूागर।’ 20 मलाई परम भबुाट टाढा मनर् नदऊे। इ ाएलका राजा झींङ्गाको पिछ लाग्दछै। तपाईं पहाडमा भ्याग ु ाहरूको
पिछ लागकेो मािनस जस्तो हुनभुयो।”

21 तब शाऊलले भन,े “मलैे पाप गरें। मरेो छोरा दाऊद यता आऊ आज मलाई माण गरेर दखेाइ दऊे। ित ो िन म्त मरेो ज्यान महत्वपणूर् छ।
अब म ितमीलाई चोट पयुार्उने छैन। मलैे मखूर्ले झैं ठूलो भलू गरें।”

22 दाऊदले जवाफमा भन,े “राजाको भाला यहाँ छ। यो लन कुनै एक जना जवानलाई पठाउनहुोस।् 23 परम भलुे हरेक मािनसहरूलाई
उसको धािमर्कता र िव सनीयताको िन म्त इनाम िदनहुुन्छ। उहाँले रा ो काम गन मािनसलाई इनाम िदनहुुन्छ र नरा ो कायर् गनलाई दण्ड
िदनहुुन्छ। परम भलुे तपाईंलाई हराउन आज मलाई मौका िदनभुयो। तर म परम भकुा अिभिष राजालाई हािन गनर् चाहिदन। 24 आज मलैे
माण गरें िक मरेो िन म्त तपाईंको जीवन महत्वपणूर् छ। यस्तै कार परम भलुे पिन दे ु हुनछे मरेो ाण उहाँलाई महत्वपणूर् छ। परम भलुे मलाई
त्यके खतराबाट बचाउनँ ु हुनछे।”
25 त्यसपिछ शाऊलले दाऊदलाई भन,े “परमे रले ितमीलाई आशीवार्द िदउन,् मरेो छोरा दाऊद। ितमीले ठूला-ठूला कायर्हरू गनछौ र

सफलता पिन पाउनँछेौ।”
दाऊद आफ्नो बाटो लागे र शाऊल घरितर फिकर् ए।

27
दाऊद प लश्तीहरूसगँ रहन थाले

1 तर दाऊदले आफैं सोच,े “शाऊलले मलाई एक िदन पि एर मान छ। सबभन्दा रा ो मलाई यो हुन्छ प लश्तीहरू भएकोमा भागरे जान ु
त्यसपिछ शाऊलले मलाई इ ाएलमा खोज्न छोड्ने छ। त्यसरी म शाऊलबाट उम्कन सक्नछुे।”

2 यसरी दाऊद र ितनका 600 मािनसहरूले इ ाएल त्याग।े ितनीहरू माओकका छोरा आकीशकाँ गए। आकीश गातका राजा िथए, 3 दाऊद,
ितनका मािनसहरू र ितनका प रवार गातमा आकीशसगँ बस।े दाऊदकी दवुै प ी ितनीिसतै िथए। ितनीहरू िय लेी अनहीनोअम अिन कमली
अबीगले िथए। अबीगले नबालकी िवधवा िथईन।् 4 मािनसहरूले शाऊललाई भने िक दाऊद भागरे गात गए। यसथर् शाऊलले दाऊदको िपछा
गनर् छोड।े

5 दाऊदले आकीशसगँ भन,े “यिद तपाईं मसगँ सन्न हुनहुुन्छ भने मलाई शहरमा एउटा ठाउँ तोिकिदनहुोस।् म तपाईंको सवेक मा हु।ँ म
त्यहाँ ब छुे, यहाँ राजधानीमा होइन।”

6 त्यस िदन आकीशले दाऊदलाई िसकलग शहर िदए। िसकलग चािह त्यही िदन दे ख यहूदा राजाहरूको वशंमा रहकेोछ। 7 दाऊद
प लश्तीहरूसगँ एक वषर् चार मिहना बस।े

दाऊदले आकीश राजालाई छक्काए
8 दाऊद र ितनका मािनसहरूले िम मा अव स्थत तलमै दे ख शरूका अमालकेी गशरू र िग ीहरूिसत य ु गरे। दाऊदले ितनीहरूलाई हराएर

सम्पि लटेु। 9 दाऊदले त्यस इलाकाका मािनसहरूलाई हराए अिन सबलैाई मारे दाऊदले त्यहाँ भडेा, गाई-गोरू, गधा ऊँठ र लगुाहरू लटेु। ऊ
फिकर् ए पिछ यी लटेुकाहरू आकीशलाई िदए।

10 दाऊदले धरैे पल्ट यसो गरे। त्यके चो ट नै आकीशले कता कोसगँ य ु गय भनरे सोध्थ।े दाऊदले भन्थ,े “मलैे दिक्षणप को यहूदमािथ”
अथवा “मलैे दिक्षणप को यरहमलेीमा,” अथवा “दिक्षणप को केनीहरूमािथ आ मण गरें* ।” 11 दाऊदले गातमा किहले पिन कुनै लोग्ने
मािनस अथवा ीहरू िजउँदो ल्याएनन।् दाऊदले ठान्थ,े “यिद मलैे िजउँदो मािनस ल्याएँ भने वास्तवमा म के गदछु, आकीशले थाहा पाउनछे।”

जब सम्म दाऊद प लश्तीको भिूममा बसे ितनले त्यसो गरे। 12 आकीशले दाऊदलाई पत्याउन थाल।े आकीशले आफैलाई भन्थ,े “अब
दाऊदलाई आफ्नै मािनसहरूले घणृा गन छन।् इ ाएलीहरूले दाऊदलाई सा ै घणृा गनछन।् अब दाऊदले सधैं मरेो सवेा गनछ।”
* 27:10: …
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28
प लश्तीहरू य ु को िन म्त तयार

1 त्यस बलेा प लश्तीहरूले इ ाएलमािथ आ मण गनर् सनेाहरू भलेा गराए। आकीशले दाऊदलाई भन,े “तपाईंले त्यो जान्न ु पछर् तपाईं र
तपाईंका मािनसहरू इ ाएलको िवरू य ु मा मसगँ जानपुछर्।”

2 दाऊदले जवाफ िदए, “िन य! तपाईंले दे हुुन्छ म के गन ुर् सक्छु।”
आकीशले भन,े “रा ो, म तपाईंलाई मरेो अगंरक्षक बनाउछुँ। सधैं मरेो रक्षा गन ुर्होस।्”

शाऊल र एउटी ी एन्दोरमा
3 शमएूल मरे। शमएूलको मतृ्यमुा सम्पणूर् इ ाएलीहरूले दःुख कट गरे। ितनीहरूले शमएूललाई उनकै शहर रामामा गाड।े पिहला शाऊलले

भतु ते खलेाउनहेरू र ज्योितषीहरूलाई इ ाएल छोड्न वाध्य गरेका िथए।
4 प लश्तीहरू य ु को िन म्त तयार िथए। ितनीहरू शनूमेमा आएर त्यहीं छाउनी बनाए। शाऊलले पिन सबै इ ाएलीहरूलाई भलेा गराएर

िगल्बोमा छाउनी हाल्न लगाए। 5शाऊल प लश्ती सनेाहरू दखेरे डराए। ितनको मटुु नै काम्यो। 6शाऊलले परम भमुा ाथर्ना गरे तर परम भलुे
जवाफ िदनभुएन। परम भु परमे रले दशर्नमा पिन केही उ र िदनभुएन। परमे रले न त उरीम न ता अगमव ा ारा नै शाऊललाई जवाफ
िदनभुयो। 7अन्त्यमा शाऊलले आफ्ना अिधकारीहरूलाई भन,े “मलाई एउटी तं -मं गन मिहला ल्याइदऊे, म त्यसलाई सोध्छु यो य ु को फल
के हुन्छ।”

ितनका अिधकारीहरूले जवाफ िदए, “एन्दोरमा त्यस्ती एउटी ी छे।”
8शाऊलले भषे बद्लाउनको िन म्त िभन्नै लगुा लगाए यसकारण उसलाई निचनोस।ू त्यो रात शाऊल दइुजना मािनस लएर त्यस ीलाई भटे्न

गए। शाऊलले त्यस ीलाई भन,े “म ितमीलाई भन्नछुे मरेो भिवष्य बताउने आत्मा बोलाऊ। म जसको नाउँ िदन्छु त्यसकैो आत्मा जगाउन।ु”
9 तर त्यस ीले भनी, “ितमी जान्दछौ शाऊलले के गय । सबै झाँ ी र ज्योितषीहरूलाई उसले इ ाएलबाट धपायो। ितमीले मलाई अप्ठेरोमा

पारेर ज्यान लन चाहान्छौ।”
10 शाऊलले परम भकुो नाउमँा शपथ खाएर त्यसलाई भन,े “ितमीले कुनै दण्ड सामना गन ुर् पन छैन।”
11 ीले सोधी, “ितमीले कसलाई बोलाउन ु लाउछँौ?”
शाऊलले भन,े “शमएूलको आत्मालाई बोलाऊ।”
12 शमएूलको आत्मा ितनको अिघ दखेा पय । शमएूललाई दखेरे त्यो ीले जोडले िचच्याई। ितनले शाऊललाई भिनन,् “मलाई धोखा

िदनभुयो! तपाईं नै शाऊल हुनहुुन्छ।”
13 राजाले ीलाई भन,े “नडराऊ। ितमीले के दखे्यौ?”

ीले भनी, “मलैे आत्मा भइँुबाट िन स्कएको दखे।े”
14 शाऊलले सोध,े “को जस्तो दे खन्छ?”

ीले जवाफ िदइ, “खास िकिसमको लबदेा ओढकेो एउटा व ृ मािनस जस्तो दे खन्छ।”
त्यसपिछ शाऊलले थाहा पाए शमएूल नै हो भनरे। शाऊलले भइँूितर िशर झकुाए उसलाई अिभवादन गरे 15 शमएूलले शाऊललाई भन,े

“मलाई िकन दखुः िदएको? मलाई िकन बोलाएको?”
शाऊलले भन,े “म सकंटमा छु। प लश्तीहरू म सगँ य ु गनर् आउँदछैन,् अब परमे र मिसत हुन ु हुन्न। परमे रले मलाई केही िदनहुुन्न। न

त उहाँले कुनै अगमव ा न सपनामा केही भन्न ु हुन्छ। यसकारण तपाईंलाई बोलाएको छु मलाई भन्नहुोस ्म के गरौ?”
16शमएूलले भन,े “परम भु ितमीिसत हुनहुुन्न। उहाँ ित ो िछमकेी दाऊदसगँ हुनहुुन्छ। यसकारण मलाई िकन झन्झट िदएको? 17 परम भलुे

के गन ुर् हुनछे त्यो भन्न उहाँले मलाई एकपटक आज्ञा गन ुर्भयो। अिहले परम भलुे त्यही गद हुनहुुन्छ। परम भलुे ित ो हातबाट राजधानी खोस्दै
हुनहुुन्छ। अिन उहाँले ित ो िछमकेीको हातमा स ु म्पिदनहुुनछे। त्यो िछमकेी चािहं दाऊद हो। 18 ितमीले परम भकुो आज्ञा पालन गरेनौ। ितमीले
अमालकेीहरूलाई पणूर् न गरेनौ ितनीहरूलाई यो कुरा दखेाउन िक ितनीहरूसगं परमे र कित ोिधत हुनहुुन्थ्यो। यसकारण आज परम भलुे
ितमीलाई यसो गन ुर् हुदँछै। 19 परम भलुे प लश्तीहरू ारा ितमीलाई र इ ाएलका सनेालाई आज हराउन ु हुन्छ। अिन भो ल, ितमी र ित ा छोरा
मिसत हुनछेौ।”

20 शाऊल तत्कालै लडे र भइँूमा पसा रए। शमएूलको कुरा सनुरे शाऊल सा ै डराए। शाऊल कमजोर भइसकेका िथए कारण िहजो दे ख
रात-िदन उनले केही खाएकै िथएनन।्

21 ी शाऊलको छेउमा आईन। शाऊल सा ै डराएको दखेी। ितनले भनी, “हने ुर्होस ्म तपाईंकी सिेवका। मलैे तपाईंको आज्ञापालन गरें। मलैे
मरेो ज्यानलाई जो खममा हाले र तपाईंले भने झैं गरें। 22 अब मरेो कुरा सनु्नहुोस।् म तपाईंलाई खाने कुरा िदन्छु। तपाईंले खानपैछर्। त्यसपिछ
आफ्नो कायर् गनर् श पाउन ु हुनछे।”

23 तर शाऊलले माननेन।् ितनले भन,े “मलाई खान चाहींदनै।”



1 शमएूल 28:24 296 1 शमएूल 30:9-10

शाऊलका अिधकारीहरूले पिन ीसगँै केही खान ु भनी अनरुोध गरे। अन्त्यमा शाऊलले ितनीहरूका कुरा मान।े भइँुबाट उठेर िबस्तरामा बस।े
24 त्यस ीले आफूसगँ भएको ब लयो बाच्छो मारी। त्यस ीले अ लकित िपठो मछुी र खमीर िबनाको रोटी पकाई। 25 र त्यस ीले भोजन
शाऊल र ितनका अिधकारीहरूलाई प स्क। ितनीहरूले भोजन खाए र त्यही रात ितनीहरू उठेर गए।

29
दाऊद हामीिसत आउनसक्दनै

1 प लश्तीहरूले अपकेमा ितनीहरूका सबै सिैनक भलेा गराए। इ ाएलीहरूले िय लेको पानीको महुान नरे छाउनी हाल।े 2 प लश्ती
अगवुाहरूले सय र हजारको सखं्यामा मािनसहरूलाई अिघ बढाए। दाऊद र ितनका मािनसहरू आकीशको पिछ ल्तर लाग।े

3 प लश्ती क ानहरूले सोध,े “यी िह हूरूले यहाँ के गदछन?्”
आकीशले ती क ानहरूलाई भन,े “ियनी दाऊद हुन।ू दाऊद शाऊलका अिधकारीहरू मध्ये एकजना िथए। दाऊद मसगँ धरैे अिघदे ख छन।्

शाऊललाई त्यागरे आए र मसगँ ब थाले यता मलैे कुनै भलू- टुी दाऊदमा पाइन।ँ”
4तर प लश्ती क ानहरू आकीशसगँ रसाए। ितनीहरूले भन,े “दाऊदलाई फकार्उनहुोस।् तपाईंले िदनभुएको शहरमा उ फकर् न ु पछर्। रणभिूममा

उ हामीिसत जान सक्दनै। न भने हा ो आफ्नै छाउनी िभ श ु हुनछे। उसले आफ्नो राजालाई खशुी पानर् हा ै मािनस मानछ। 5 दाऊद त्यही
मािनस हो जसको िवषयमा इ ाएलीहरू यसो भनरे गीत गाउदँै नाच्थःे

‘शाऊलले हजार श हुरू मारे
तर दाऊदले दश हजार मारे।’ ”

6 यसकारण आकीशले दाऊदलाई बोलाएर भन,े “जीिवत परम भकुो नाउमँा, ितमी मरेो भ छौ। म अित सन्नहुने िथएँ यिद ितमीले मरेा
सनेामा योगदान िदएको भए। शरुूदे ख नै ितमी भरपद भएका छौ। तर प लश्ती सनेाहरूले ितमीलाई सहमित गनर् चाँहदनैन।् 7 शा न्तिसत फकर् ,
प लश्ती क ानहरूका िवरू मा कुनै गलत काम नगर।”

8 दाऊदले सोध,े “मरेो गल्ती के हो? जबदे ख म तपाईंकहाँ आएँ मरेो केही दोष पाउन ु हुन्छ? मरेा मा लक मरेा परम भु राजाको श हुरूिसत
य ु गनर् मलाई िकन बाधा िदनहुुन्छ?”

9 आकीशले जवाफमा भन,े “मलाई थाहा छ ितमी असल मािनस हौ। ितमी परमे रका स्वगर्दतू हौ। तर प लश्ती सनेापितहरूले भन्दछैन,्
‘दाऊद हामीिसत य ु भिूममा जान सक्दनै।’ 10 भो ल िबहानै ितमी र ित ा मािनसहरूिसत मलैे िदएको शहरमा फकर जाऊ। यसकरण घाम
झलु्कन ु अिघ नै फकर जाउ।”

11 यसकारण दाऊद र ितनका मािनसहरू िबहानै उठेर प लश्ती दशेितर फक। बीचमा यता प लश्तीहरू चािहं िय ले ितर ब ।े

30
अमालकेीहरूले िसकलगमािथ आ मण गरे

1 ते ो िदन दाऊद र ितनका मािनसहरू िसकलग आए अिन यो भष्म भएको दखे।े जब अमालकेीहरूले नगेभे क्षे मा आ मण गरे? ितनीहरूले
िसकलगमा आ मण गरे अिन शहरमा आगो लगाइिदए। 2 ितनीहरूले िसकलगका ीहरूलाई बन्दी बनाए। बढूा अथवा जवान सबै मािनसहरूलाई
समात।े ितनीहरूले कसलैाई पिन मारेनन।् बन्दी मा बनाए।

3 जब दाऊद र ितनका मािनसहरू िसकलग आए शहर ज लरहकेो पाए। ितनीहरूका प ीहरू छोरा-छोरीहरू सबै अमालकेीहरूले लगकेाले
कोही िथएनन।् 4 त्यसलैे दाऊद र अरू मािनसहरू धरैे रोए। 5 अमालकेीहरूले दाऊदका दवुै प ीहरू िय लेी अहीनोअम र कमली नाबालकी
िवधवा अबीगलेलाई पिन हरेर लगछेन।्

6 सनेाका सबै मािनसहरू आफ्ना छोरा छोरी सबै बन्दी बनाइएकोमा दःुखी भई रसाए। मािनसहरूले दाऊदलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मान कुरा
गदथ।े यसले दाऊदलाई सा ै नरा ो लाग्यो। तर दाऊदले परम भु उनका परमे रबाट श पाए। 7 दाऊदले पजूाहारी एबीयातारलाई भन,े
“एपोद ल्याउनहुोस।”

8 दाऊदले परम भलुाई िबन्ती गरे, “मरेो प रवारका सदस्यहरूलाई हरण गनहरूलाई के म खदेौ? म ितनीहरूलाई प न सक्छु?”
परम भलुे भन्न ु भयो, “प ाऊ ितनीहरूलाई। प न सक्छौ र ित ो प रवारका सदस्यहरूलाई बचाउन सक्छौ।”

दाऊद र ितनका मािनसहरूले िम ी दासलाई पाउछँन ्
9-10 दाऊद आफ्ना साथमा 600 मािनसहरू लएर बसोर खोल्सामा गए। त्यो ठाउँमा झण्डै 200 मािनस त्यहीं बस।े त्यहाँ ब कुो कारण

ितनीहरू धरैे कमजोर िथए र थाकेका पिन िथए, यसकारण दाऊद 400 मािनसहरू लएर अमालकेीहरूलाई लगातार प ाउन थाल।े
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11 दाऊदका मािनसहरूले खतेमा एउटा िम ीलाई भटेे। त्यस िम ीलाई ितनीहरूले दाऊदका साम ु हािजर गराए। ितनीहरूले त्यस िम ीलाई
पानी र भोजन िदए। 12 ितनीहरूले एउटा टु ा नभेाराको रोटी र दइु झपु्पा िकसिमस पिन िदए। खाना खाए पिछ उनी फुत ला भए। तीन िदन
तीन रातदे ख न त खाना खाए, न पानी िपए।

13 दाऊदले त्यस िम ीलाई सोध,े “ित ो मा लक को हो? ितमी कहाँबाट आयौ?”
त्यस िम ीले जवाफ िदए, “म एकजना िम ी हु।ँ म एकजना अमालकेीको दास हु।ँ तीन िदनअिघ म िबरामी भएँ र मा लकले मलाई

त्यािगिदए। 14 हामीले नगेवे इलाकामा आ मण गय ं जहाँ करेतीहरू बस्थ।े हामीले यहूदा र नगेवेमा आ मण गय जहाँ कालबेी जाित बस्थ।े
हामीले िसकलगलाई जलायौ।”

15 दाऊदले भन,े “के ितमी मलाई ितनीहरूकहाँ पयुार्इिदन सक्छौ जसले हा ा प रवारका सदस्यहरूलाई समातकेा छन?्”
त्यस िम ीले भन,े “परमे रको अिघ यिद तपाईंले मलाई मािदर्न अथवा मरेो मा लकको घरमा मलाई िफतार् िदने वचन िदनभुयो भने म

तपाईंलाई सहयोग गछुर्।”
दाऊदले अमालकेीहरूलाई हराउछँन ्

16 त्यस िम ीले दाऊदलाई अमालकेीहरू भएको ठाउँमा पयुार्यो। त्यसबलेा अमालकेीहरू खाँदै र िपउँदै भइँुमा प ल्टरहकेा िथए। ितनीहरूले
प लश्ती र यहूदाका क्षे बाट ज-ेजे लटेूका िथए त्यहीसगँ रमाइलो मनाइरहकेा िथए। 17 दाऊदले ितनीहरू मािथ आ मण गरे र मारे। ितनीहरू
घाम झलु्के दे ख अक िदनको साँझसम्म लड।े अमालकेीहरू कोही भाग्नसकेनन।् खा ल 400 सनेाहरू ितनीहरूका ऊँठमा च रे गए।

18 अमालकेीहरूले लटेुका जित सबै उनका दइुटी प ीहरू सिहत दाऊदले उ ार गरे। 19 कोही पिन हराएनन।् बढूा र जवान सबै पनुः ा
गरे। सबकैा छोरा छोरी पिन पाइए। अमालकेीहरूले लटेुका त्यके चीज दाऊदले पनुः ा गरे। 20 सबै भडेा, बा ा, गाई-गोरू दाऊदले िफतार्
लए। दाऊदका मािनसहरूले ती पशहुरूलाई अिघ लगाए। ितनीहरूले भन,े “यी सबै दाऊदका उपहार हुन।्”

भागबण्डा सबमैा बराबर हुने
21 दाऊद बसोर खोल्सामा ती 200 मािनसहरू बसकेो ठाउँमा आए। यी मािनसहरू सा ै कमजोर र थाकेका हुनाले दाऊदसगँ जान सकेका

िथएनन।् यी मािनसहरू दाऊद र सिैनकहरूलाई भटे्न बािहर आए। ितनीहरूले दाऊद र सिैनकहरूलाई अिभवादन गरे जब ितनीहरू निजक आए।
22 दाऊदसगँ केही द ु मािनसहरू पिन गएका िथए अिन जसले समस्या उब्जाइ रहन्थ।े ती द ु हरूले भन,े “यी 200 मािनसहरू हामीिसत गएका
होइनन।् ियनीहरूले आफ्ना प ी र छोरा-छोरीहरू िसवाय केही पिन पाउने छैनन।्”

23 दाऊदले जवाफ िदए, “होइन, मरेा भाइ हो। त्यसो गन ुर् हुदँनै। िबचार गर त परम भलुे हामीलाई के िदनभुयो! परम भलुे हामीलाई श ु
हराउन सहयोग गन ुर्भयो जसले हामी मािथ आ मण गय । 24 ितमीले जे भन्छौ त्यसमा कसलैे ध्यान िदनछैेन। जो लडाईंको मदैानमा जान्छन ्
र जो यहाँ बसरे माल-समानको रक्षा गनले ितनीहरूको लािग बराबर भागबण्डा हुनछे। सबलैे बराबर भाग बण्डा पाउने छन।्” 25 दाऊदले यो
आदशे िदए र इ ाएलमा शासन गरे अिन आज पिन इ ाएलमा यही िनयम लाग ूछ।

26 दाऊद िसकलग आइपगु।े ितनले अमालकेीहरूबाट पाएका सामानहरू यहूदाका आफ्ना िम हरू र नतेाहरूलाई पठाइिदए। दाऊदले भन,े
“परम भकुा श बुाट खोसकेा चीजहरू तपाईंलाई उपहार स्वरूप छ।”

27 दाऊदले त्यसरी नै ती सामानहरू बतेलेका नतेाहरूलाई, नगेबेका रमोत, यतीरमा, 28 अरोएर, िसपमोत, एस्तमो, 29 राकालमा
भएकाहरूलाई, यरहमलैीहरू र केनीहरूका शहरहरूमा, 30 होमार्मा, बोराशानमा,अ ाकमा, 31अिन हे ोनमा भएकाहरूलाई पठाइिदए। दाऊदले
ितनका मािनसहरू जहाँ-जहाँ गएका िथए ती सबै ठाउँका नतेाहरूलाई पठाइिदए।

31
शाऊलको मतृ्य ु

1 प लश्तीहरू इ ाएलको िवरू मा लडे अिन इ ाएलीहरू हारेर भाग।े िगल्बो पवर्तमा धरैे इ ाएलीहरू मा रए। 2 प लश्तीहरू शाऊल र
ितनका छोराहरू िवरू ती ता पवूर्क लड।े प लश्तीहरूले शाऊलका छोरा जोनाथन, अबीनादाब र मल्कीशअूलाई मारे।

3 त्यो य ु शाऊलको िवरू चारैितर म च्चयो। धन-ुधारीको काँडले शाऊललाई िहकार्यो अिन ितनी नरा ो घाइते भए। 4 शाऊलले ितनको
हातहितयार बोक्ने नोकरलाई भन,े “ित ो तरवार िनकालरे मलाई मार। ती िवदशेीहरूको हातबाट म घाइते हुन ु अथवा ितनीहरूको हाँसोको पा
बन्न म चाहिँदन।” तर शाऊलको नोकर डराएर त्यसो गनर् सकेन। यसथर् शाऊलले आफ्नो तरवार िनकालरे आत्माहत्या गरे।

5 नोकरले शाऊल मरेको दखेरे तरवार िनकालरे आफू पिन शाऊलसगँै मय । 6 यसरी शाऊल, ितनका तीनजना छोरा र हितयार बोक्ने केटो
त्यस िदन सगँै मरे।

प लश्तीहरूले शाऊलको मतृ्यमुा आनन्द मनाए
7 बेंसीको अक प भएका इ ाएलीहरूले इ ाएलका सिैनकहरू भाग्दै गरेको दखे।े ितनीहरूले शाऊल र ितनका छोराहरू मरेको दखे।े यो

दखेरे ती इ ाएलीहरू आफ्नो शहर छाडरे भाग।े त्यसपिछ प लश्तीहरू ती शहरहरूमा आएर ब लाग।े
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8 अक िदन, प लश्तीहरू मरेका लाशहरूबाट चीज िबज लटु्न गए। ितनीहरूले िगल्बो पवर्तमा शाऊल र ितनका छोराहरू मरेका पाए।
9 प लश्तीहरूले शाऊलको टाउको काटे र ितनको हितयार लग।े ितनीहरूले प लश्ती र ितनीहरूले पजूा गन दवेताको म न्दर सम्म उ समाचार
पयुार्ए। 10 ितनीहरूले शाऊलको हात-हितयारहरू अश्तारोतको म न्दरमा राख।े शाऊलको लासचािहं बतेशानको िभ ामा झणु्डाए।

11 याबशे िगलादका मािनसहरूले प लश्ती ारा शाऊल मािथ घटेका घटनाहरू सनु।े 12 यसलैे याबशेका सबै सिैनकहरू बते-शान गए। रातभरी
ितनीहरू िहडं।े त्यसपिछ ितनीहरूले बतेशानको िभ ाबाट शाऊलको लाश िझके। ितनीहरूले शाऊलका छोराहरूका लाश पिन िझके। त्यसपिछ
ती लाशहरू याबशे पयुार्ए। याबशेका मािनसहरूले शाऊल र ितनका छोराहरूका लाशलाई जलाइ िदए। 13 त्यसपिछ ितनीहरूले शाऊल र ितनका
छोराहरूका ह ीहरू िनकाले अिन याबशेमा एउटा ठूलो रूखमिुन गाड।े यसरी याबशेका मािनसहरूले ितनीहरूको दःुख गरे। ितनीहरूले सात
िदनसम्म केही पिन खाएनन।्
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शमएूलको
दो ो पसु्तक

दाऊदले शाऊल मरेको थाहा पाउछँन ्
1 दाऊदले अमालकेीहरूलाई हराएर पिछ िसकलग गए। यो शाऊलको मतृ्य ु भएको केही िदन पिछको कुरा हो। दाऊद त्यहाँ दइु िदन बस।े

2 तब ते ो िदनमा एउटा जवान सिैनक िसकलगमा आयो। त्यो मािनस शाऊलको छाउनीबाट आएको िथयो। त्यसका लगुाहरू च्यितएको र िशरमा
मलैा लागकेो िथयो। त्यसले दाऊदको अिघ धोप्टो परेर उनलाई सम्मान गनर् दण्डवत ्गय ।

3 दाऊदले त्यसलाई सोध,े “ितमी कहाँबाट आयौ?”
त्यस मािनसले जवाफ िदयो, “म इ ाएली पालबाट आउँदछुै।”
4 दाऊदले भन,े “मलाई भन, के भयो?”
त्यसले भन्यो, “हा ा सबै सिैनकहरू भाग।े धरैे मािनसहरू मा रए। शाऊल र ितनका छोरा जोनाथन पिन मरे।”
5 दाऊदले त्यस सिैनकलाई भन,े “ितमीले कसरी जान्यौ शाऊल र जोनाथन मरेको कुरा?”
6 त्यो सिैनकले उ र िदयो, “म िगल्बो पवर्तमािथ िथएँ। मलैे शाऊललाई आफ्नो भालामा झकेुको दखेें। प लश्ती सिैनकहरू घोडा र रथहरूमा

चढरे शाऊलको निजक आउँदै िथए। 7 शाऊल व रप र घमुे अिन मलाई दखेे र उनले मलाई बोलाए। 8 तब शाऊलले मलाई को हो भनी सोध।े
म अमालकेी हु ँ भिन मलैे उ र िदए। 9अिन शाऊलले भन,े ‘म नरा ो घाइते भएँ। दया गरी मलाई मा रद।े म अधमरो भइसकेको छु।’ 10 उनका
चोटहरू अित नै खराब िथए मलैे िन य गरे िक उिन जीउने छैन ्न। यसकारण मलैे रोिकएर उनलाई मारें। तब उनको िशरबाट मलैे मकुुट र
पाखरुाबाट बाज ू िनकालरे, अिन ती चीजहरू मरेो मा लक तपाईंको िन म्त ल्याएको छु।”

11 दाऊदले आफू सा ै दःुखी छु भन्ने दखेाउनलाई लगाएका लगुा च्यात।े अरू मािनसहरूले पिन त्यसै गरे। 12 ितनीहरू दःुखले रोए। साँझसम्म
ितनीहरूले केिह खाएनन।् शाऊल र ितनका छोरा जोनाथन परम भकुा इ ाएली मािनसहरूको मतृ्यकुो कारण ितनीहरू सा ै रोए।

दाऊदले त्यस अमालिेकलाई मान आदशे िदन्छन ्
13 तब दाऊदले शाऊललाई मारें भन्ने जवान सिैनकलाई सोध्छन,् “ितमी कहाँबाट आउँदै छौ?”
त्यस सिैनकले भन्यो, “म िवदशेीको छोरा। एकजना अमालकेी हु।ँ”
14 दाऊदले सिैनकलाई भन,े “परम भ ारा राजा बनाउन छान्न ु भएका मािनसलाई मानर् त ँ िकन डराईनस?्”
15-16 तब दाऊदले अमालकेीलाई भन,े “तरेो मतृ्यकुो िन म्त िजम्मवेार त ँ आफै हुनपुछर्। परम भलुे छान्न ु भएका मािनसहरूलाई तैंले मारें

भन्दछैस।् तरेो आफ्नै भनाईमा त दोषी छस ्भन्ने बिुझन्छ।” त्यसकारण दाऊदले जवान नोकरलाई बोलाएर त्यस अमालकेीलाई मानर् लगाए।
यसकारण त्यो जवान इ ाएलीले त्यस अमालकेीलाई माय ।

शाऊल र जोनाथनको लािग दाऊदको दःुखपणूर् गीत
17 शाऊल र ितनका छोरा जोनाथनको शोकमा दाऊदले एउटा शोक गीत गाए। 18 यहूदाका मािनसहरूलाई यो गीत गाउन िसकाउन ु भनी

दाऊदले ितनका मािनसहरूलाई अ ाए। यस गीतलाई “धन”ु भिनयो। याशारको पसु्तकमा * यो ले खइएको छ।
19 “इ ाएल, कसरी तरेो मिहमा तरेो आफ्नै पहाडमा न ग रयो।

साँच्च,ै कसरी ती वीरहरू लड!े
20 गातमा यो समाचार नभन।

अश्कलोनका बाटाहरूमा यो चार नगर,
ती प लश्ती शहरहरूले खशुी मनाउछँन ्

ती िवदशेीहरू रमाउने छन।्
21 “म आशा गछुर् िक िगल्बोका पवर्तहरूमा

पानी अथवा शीत झन छैन।
म यो पिन आशा गछुर्

ती खतेहरूले केही पिन भटेी स्वरूप उब्जाउने छैनन।्
ती वीरहरूका ढालमा खया लाग्यो
* 1:18:
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शाऊलका ढालमा तले मो लएन।
22 जोनाथनको धनलुे आफ्नो भागमा परेको श हुरू माय

अिन शाऊलको तरवारले पिन आफ्नो अशंमा परेको क र् परूा गय ।
जबसम्म ितनीहरू मरेनन ्ितनीहरूले श हुरूको रगत बगाए।
ितनीहरूले ब लया मािनसहरूको बोसो काटे।
23 “शाऊल र जोनाथनले एक दो ोलाई मे गरे

र जीवनको आनन्द मनाए,
अिन मतृ्यलुे पिन ितनीहरूलाई छु ाउन सकेन।

ितनीहरू एउटा गरूड भन्दा िछटो िथए
र एउटा िसहं भन्दा ब लया िथए।

24 इ ाएलकी छोरीहरू, शाऊलको िन म्त रोओ शाऊलले
ितमीहरूलाई राता लगुाहरू िदए
र सनुका गहनाले ढािकिदए।

25 “ब लया मािनसहरू य ु मा ढल,े
जोनाथन िगल्बोको टाकुरामा मरे।

26 हे जोनाथन, मरेो सानो भाइ, मलैे ितमीलाई साँच्चै हराएँ।
मलैे ित ो िम ताको आनन्द धरैे लएँ

ितमीले मलाई िदएको मतृ्यकुो मे साँच्चै अचम्मकै िथयो,
ीको मेभन्दा पिन गिहरो िथयो।

27 ब लया यो ा रणभिूममा नै ढले
अब य ु का हितयारहरू रहनेन।्”

2
दाऊद र ितनका मािनस हे ोनतफर् लागे

1 पिछ दाऊदले परम भसुगँ सल्लाह माग।े दाऊदले भन,े “के म यहूदाको कुनै शहरमा जाऊँ?”
परम भलुे दाऊदलाई भन्न ु भो, “हो जाऊ।”
दाऊदले भन,े “त्यसो हो भने म कहाँ जाऊँ।”
परम भलुे भन्न ु भो, “हे ोनतफर् ।”
2 त्यसै कारण दाऊद आफ्ना दइुवटी प ी लएर हे ोनितर लाग।े (उसका प ीहरू िय लेीबाटकी अहीनोअम र कमलको नाबाल की िवधवा

अबीगले िथए।) 3 दाऊदले ितनका मािनस र उनीहरूका प रवारलाई पिन ल्याए। ितनी सबै हे ोन शहरको छेउछाउमा बस।े
4यहूदाका मािनसहरू हे ोनमा आए र दाऊदलाई यहूदाका राजाको रूपमा अिभषके गरे। अिन ितनीहरूले भन,े “याबशे िगलादका मािनसहरूले

नै शाऊलको लासलाई गाडकेा हुन।्”
5 दाऊदले उसका दतूहरूलाई याबशे िगलादमा पठाए। याबशेमा दतूहरूले भन,े “परम भलुे ितमीहरूलाई आशीवार्द िदउन।् तपाईंको स्वामी

शाऊल खरानी भएको कारण 6 परम भु तपाईं ित दयाल ु र िव ासयोग्य हुनहुुन्छ र म पिन तपाईं ित दयाल ु हुनछुे िकनभने तपाईंले यस्तो दयाल ु
कायर्हरू गन ुर् भएकोछ। 7अब ब लयो र सहासी बन्नहुोस।् तपाईंहरूका स्वामी शाऊल िब भुयो। तर यहूदाका प रवार समहूले मलाई ितनीहरूका
राजाको रूपमा अिभषके गरे।”

ईश्बोशते राजा भए
8 नरेका छोरा अबनरे शाऊलको फौजमा क ान िथए, अबनरेले शाऊलका छोरा ईश्बोशतेलाई महनमै लग।े 9 िगलाद, अशरू, िय ले, ए मै,

िबन्यामीन अिन सम्पणूर् इ ाएलको राजा बनाए।
10 ईश्बोशते शाऊलका छोरा िथए। उसले इ ाएलमािथ शासन गदार् उनी 40 वषर्का िथए। उनले 2 वषर् शासन गरे। तर यहूदाका प रवार

समहूले दाऊदलाई पच् ाए। 11 दाऊद हे ोनमा राजा िथए। दाऊदले यहूदाका प रवार समहूलाई साँढे सात वषर् शासन गरे।
कडा ित न्द
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12 नरेका छोरा अबनरे र शाऊलका छोरा ईश्बोशतेका अिधकारीहरूले महनमै त्यागे र िगबोन गए। 13 सरुूयाहका छोरा योआब र दाऊदका
अिधकारीहरू पिन िगबोन गए। ितनीहरूले अबनरे र ईश्बोशतेका अिधकारीहरूलाई िगबोनको पोखरीछेउमा भे ाए। अबनरेका मािनसहरू
पोखरीको एक छेउमा िथए अिन योआबका मािनसहरू अक छेउमा िथए।

14 अबनरेले योआबलाई भन,े “यी सिैनकहरू माझ एउटा होडबाजी गराऔं।”
योआबले भन,े “ठीक छ होडबाजी होस।्”
15 यसकारण सिैनकहरू उठे। दइु समहूमा आफ्ना आफ्ना सिैनकहरूको सखं्या िनधार्रण गरे। ितनीहरूले बा ा सिैनक िबन्यामीन समहूबाट

शाऊलको छोराको पक्षमा छान।े ितनीहरूले दाऊदका अिधकारीहरूबाट बा जना मािनसहरू छान।े 16 त्यके मािनसले श ु सनेाहरूको िशर
समाते अिन उसको कोखामा आफ्नो तरवार रोिपिदए। तब ितनीहरू लडे अिन एकैसाथ मरे। यसकैारणले यस ठाउँको नाउ,ँ “धा रलो छु रहरूको
मदैान।” भिनन था लयो। त्यो ठाउँ िगबोनमा छ। 17 त्यो होडबाजीले भयकंर य ु को रूप लयो अिन दाऊदका अिधकारीहरूले त्यस िदन अबनरे
र इ ाएलीहरूलाई हराए।

अबनरेले असाहलेलाई माछर्न
18सरूयाहका तीनजना छोराहरू योआब, अबीशै र असाहले नामका िथए। असाहले जगंली मगृ जस्तै कु सक्थ।े 19असाहले िसधा अबनरे

ितर दगरेु र उसलाई खे थाल।े 20 अबनरे पिछ फकर हरेे र सोध,े “अरे ितमी हौ असाहले?”
असाहलेले भन्यो, “हो, मै हु।ँ”
21 अबनरेले असाहलेलाई कुनै घात गनर् चाहकेा िथएनन।् यसकारण अबनरेले भन,े “मलाई नखदे-बरू कुनै अक सिैनकलाई खदे। ितमीले

उसलाई िज े छौ अिन उसको हितयार लजैाऊ।” तर असाहलेले अबनरेलाई खे छोडनेन।्
22 फे र पिन अबनरेले भन,े “मरेो िपछा गनर् छािड दऊे, होइन भने मरेो हातबाट ित ो हत्या हुन्छ। यिद ितमी मरेो हातबाट मा रयौ भने मलै े

ित ा दाज्य ूयोआबलाई कसरी मखु दखेाउन।ु”
23 तर असाहलेले उसलाई िपछा नगनर् इन्कार गरे। यसकारण अबनरेले आफ्ना भालाको टुप्पोले असाहलेको भुडँीमा उिनिदयो। भाला

असाहलेको पछािडप िन स्कयो। अिन असाहले त्यहँी मय ।
योआब र अबीशलैे अबनरेलाई खदेे

असाहलेको लास भइँुमा लड ्यो। मािनसहरूले हतार-हतार गएर हरेे। 24 तर योआब र अबीशलैे भने अबनरे कै पिछ लाग।े अम्मा पहाडको
पिछल्लो ितर सयुर् अस्ताउदँै िथयो। (अम्मा पहाड गीहको अगािडितर िगबोन मरूभिूम जाने बाटो ितर पथ्य ) 25 िबन्यामीन प रवार समहूका
मािनसहरू पहाडमा अबनरे कहाँ आए अिन अबनरेलाई सहायता गनर् भलेा भए।

26 अबनरेले योआबलाई िचच्याएर भनें, “के हामी सधैं एका-अकार्सगँ िभिडरहन?े यसबाट दःुख बाहके केही हात लाग्दनै। मािनसहरूलाई
आफ्नै दाय-ूभाइहरूलाई नखे ु भनरे भन।”

27 तब योआबले भन्यो, “परमे रको नाममा ितमीले जे भन्दछैौ ठीक हो। यिद ितमीले केही नभनकेो भए मािनसहरूले आफ्ना दाज-ुभाइलाई
िबहान सम्मै खिेदरहने िथए।” 28 यसकरण योआबले उसको तरुही फूक्यो अिन मािनसहरूले इ ाएलीहरूलाई खे छोड।े ितनीहरूले फे र
इ ाएलीहरूिसत य ु गन कोिशश गरेनन।्

29 अबनरे र ितनका मािनसहरू यदर्न बेंसी भएर रातभ र िहडं।े ितनीहरूले यदर्न नदी पार गरी िदनभ रमा महनमै पगु।े
30 योआबले अबनरेलाई खे छोडे र फक। योआबले जब उसका मािनसहरू भलेा गराए पिछ थाहा भयो असाहले बाहके दाऊदका 19 जना

अिधकारीहरू हराएकाछन।् 31 तर दाऊदका अिधकारीहरूले अबनरे िबन्यामीन प रवार समहूका 360 जना मािनसहरू मारेछन।् 32 दाऊदका
अिधकारीहरूले असाहलेको लासलाई उसकैा बाबकुो िचहानको छेउ बतेलेहमा गाड।े

योआब अिन उसका मािनसहरू रातभ र िहडं।े ितनीहरू हे ोन पगु्दा घाम भरखर झलु्कँदै िथयो।

3
इ ाएल र यहूदाको माझमा य ु

1शाऊलका प रवार र दाऊदका प रवार माझ धरैे लामो समयसम्म य ु भयो। दाऊद िदन िदनै ब लया हुदँथै।े उता शाऊलका प रवारहरू भने
कमजोर हुदँै गए।

हे ोनमा दाऊदका छ जना छोराहरू ज न्मए
2 दाऊदका छः जना छोराहरू हे ोनमा जन्म।े

अम्नोन जठेो छोरा िथए, ऊ अहीनोअमको िय लेीकी छोरा िथए।
3 मािहलो छोरो िकलाब िथए। उसकी आमा कमलका नावालकी िवधवुी अबीगले िथइन।्
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साँिहलो छोरा अबशालोम िथए। अबशालोमकी आमा गशरूका राजा ितल्मकैी छोरी माकाह िथइन।्
4 काँिहला छोरा अदोिनयाह िथए। अदोिनयाहकी आमा हग्गीत िथइन।्
अन्तरे छोरो रापत्याह िथए। उसकी आमा अिबतल िथइन।्
5 कान्छा छोरा य ो िथए। य ोकी आमा दाऊदकी प ी एग्ला िथइन।

अबनरेले दाऊदका टोलीमा सामले हुने िबचार गरे
6 जब शाऊलका प रवार समहू र दाऊदका प रवार समहूका बीच य ु भयो अबनरे सा ै ब लया भए। 7 शाऊलकी एउटी नोकन एयाहकी

छोरी रश्मा िथई। ईश्बोशतेले अबनरेिसत भन,े “ितमीले मरेा बाबकुी नोकन िसत िकन सहवास गय ?”
8 ईश्बोशतेका शब्दहरूले गदार् अबनरे सा ै रसाए। अबनरेले भन,े “म शाऊल र ितनका प रवार ित इमानदारी छु। मलैे ितमीलाई दाऊदको

हातमा िदइन। मलैे दाऊदलाई ितमीलाई हराउन िदइन। म यहूदाको पक्षमा काम गन दशे ोही होइन।* अिहले तपाईंले यस ीको िवषयमा मलाई
दोष िदएर रीसउठाउन ु हुन्छ। 9-10 अब म ितज्ञा गछुर् म त्यो साच्चै नै बनाउछुँ िक परमे र जे कुराहरू भन्न ु हुन्छ त्यो हुनछे। परम भलुे भन्न ु
भएको छ िक उहाँले शाऊलको प रवारबाट राज्य खोसरे दाऊदलाई िदन्छु। यहूदा र इ ाएलको राजा दाऊद हुन्छ भनरे परम भलुे सोिचसक्न ु
भएको छ। ितनले दानदे ख बशेबा सम्म शासन गनछन।् यिद मलैे त्यसो हुनलाई सहयोग ग रन भने म आशा गछुर् परमे रले मलाई हािन
गन ुर्हुन्छ।” 11 ईश्बोशतेले केही भन्नकुो स ा डरायो।

12 अबनरेले दाऊदकहाँ दतू पठाए। अबनरेले खबर िदयो, “यो भिूममा कसले शासन गन ुर् पछर् हामी िबचमा त्यहाँ एउटा स न्ध होस ्अिन म
ितमीलाई इ ाएलका शासक बन्नमा सहायता गछुर्।”

13 दाऊदले जवाफ िदए, “ठीक छ! म एउटा स न्ध गछुर्। तर म ितमीलाई एउटा शतर् राख्छुः जब सम्म ितमी शाऊलकी छोरी मीकललाई
लएर मकहाँ आउँदनैौ म ितमीिसत भटे गन छौन।”
14 दाऊदले शाऊलका छोरा ईश्बोशते कहाँ दतू पठाए। उसको सन्दशे िथयो, “मरेी प ी मीकल मलाई फकार्ई दऊे। ितनी मरेो ितज्ञा िथइन।्

ितनलाई पाउनँका िन म्त मलैे एकसय प लश्तीहरू मारें।”
15 तब ईश्बोशतेले मािनसहरूलाई लशैका छोरा पलतीएल कहाँ गए र मीकल ल्याउन ु भनरे अ ाए। 16 मीकलका लोग्ने पलतीएल रूँदै उसको

पिछ बहूरीम सम्म गए। तर अबनरेले पलतीएललाई, “उसको घर फकर जान”ु भनकेो हुनाले फिकर् ए।
17 अबनरेले इ ाएलका अगवुाकहाँ खबर पठाए। ितनले भिनपठाए, “ितमीहरू दाऊदलाई आफ्ना राजा बनाउन चािहरहकेा छौ। 18 अब

त्यो काम गर। परम भलुे दाऊदका सम्बन्धमा भन्नभुएको छ, ‘म मरेा इ ाएलका मािनसहरूलाई प लश्ती र अन्य अरू श हुरूबाट बचाउने छु।
म यो काम मरेो सवेक दाऊदलाई लगाएर गनछु।’ ”

19अबनरे िबन्यामीनहरूिसत पिन यस िवषयमा बोले तब उसले हे ोनमा इ ाएलका मािनसहरूले के गनर् चाहन्थे अिन िबन्यामीन कुल समहूले
पिन के गनर् चाहन्थे भन्नलाई दाऊद भएकहाँ गए।

20 त्यसपिछ अबनरे हे ोनमा दाऊदकाहाँ आए। ितनले बीस जना मािनसहरू लएर आएका िथए। दाऊदले अबनरे र ितनका मािनसहरूको
लािग भोज गराए।

21अबनरेले दाऊदलाई भन,े “मरेा मा लक राजा, मलाई इ ाएलीहरू तपाईं भएकाह ँ ल्याउन िदनहुोस।् त्यसपिछ ितनीहरूले तपाईंसगँ एउटा
सम्झौता गनछन।् अिन तपाईंले चाहान ु भए जस्तै इ ाएलमािथ शासन गन ुर्होस।्”

दाऊदले अबनरेलाई जानिदए। अिन अबनरे शान्तसगँ गए।
अबनरेको मतृ्य ु

22 योआब र दाऊदका अिधकारी य ु बाट फिकर् एर आए। ितनीहरूले धरैे बहुमलू्य चीजहरू श पुक्षबाट जम्मा गरे। दाऊदले अबनरेलाई
शान्तिसत पठाईसकेका िथए। त्यसै कारण अबनरे हे ोनमा दाऊदसगँ िथएनन।् 23 योआब र ितनका सम्पणूर् सिैनक हे ोन पगु।े मािनसहरूले
योआबलाई भन,े “अबनरे ‘नरेका’ छोरा राजा दाऊद कहाँ आए अिन दाऊदले पिन अबनरेलाई शा न्तिसत छोिड िदए।”

24योआब राजाकहाँ आएर भन,े “तपाईंले के गन ुर् भयो? अबनरे तपाईंिसत भटे्न आयो तर तपाईंले त्यसलाई केही गन ुर् भएन िकन? 25 तपाईंले
अबनरे ‘नरेका’ छोरालाई िचन्न ु हुन्छ। ती तपाईंलाई धोकािदन आएका हुन।् ती तपाईंको कामकाजहरू अध्ययन गनर् आएका हुन।्”

26 योआबले दाऊदलाई छोडरे गयो। उसले सीराको पोखरीको छेउमा भएका दतूहरूलाई अबनरेकहाँ पठायो। दतूहरूले अबनरेलाई फकार्एर
ल्याए तर यो कुरा दाऊदले थाहा पाएनन।् 27जब अबनरे हे ोन पगुे योआबले उसलाई मलू ारको छेउमा ऊ िसत गोप्य कुरा गनर् भिन लागे अिन
योआबले अबनरेको भुडँीमा छुरी हान्यो। अबनरे तत्कालै मरे। अबनरेले योआबका भाई असाहलेलाई मारेका िथए। यसकरण अिहले योआबले
अबनरेलाई मारे।

अबनरेका मतृ्यमुा दाऊद रोए
28 पिछ दाऊदले यो सनु।े दाऊदले भन,े “म र मरेो राज्य अबनरेका मतृ्यबुारे सदा-सवर्दा िनद ष छ। यो परम भलुे जान्नहुुन्छ। 29 योआब र

उसका प रवारका सदस्यहरू यसको दोषी छन।् उसका सम्पणूर् प रवारलाई यसको दोष िदन सिकन्छ। मलाई आशा छ अब योआबका प रवारले
* 3:8: … “ ?”
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सा ै क ठनाइका िदन दे ु पनछ। मलाई परूा िव ास छ त्यसका प रवारका सम्पणूर् सदस्यमा कोरको िबमार सल्कने छ। बशैाखी लगाएर िहडंने
छन,् य ु मा मा रने छन ्अिन भोक भोकै रहन ु पनछ।”

30 अबनरेले ितनीहरूका भाई असाहलेलाई िगबोनको य ु मा मारेको कारण योआब र उसको भाई अिबशलैे अबनरेलाई माय ।
31-32 दाऊदले योआब र ितनका सम्पणूर् मािनसहरूलाई भन,े “लगाएका लगुाहरू च्यातरे शोकाकुल व धारण गर।” अबनरेलाई हे ोनमा

गाड।े दाऊद पिन मलामी गए। राजा दाऊद र सम्पणूर् मािनसहरू अबनरेको िचहानमा रोए।
33 राजा दाऊदले अबनरेको मलामी जाँदा दःुखको गीत गाएः

“के अबनरे मखूर् अपराधी झै मरे?
34 अबनरे, ित ा हातहरू बाँिधएका िथएनन।्
ित ा ख ु ाहरूमा साङ्गली बाँिधएको िथएन।

होइन, अबनरे, ितमीलाई द ु मािनसहरू ारा मारीयो।”

तब सबै मािनसहरू ितनको मतृ्य ु शोकमा फे र रून थाल।े 35 िदनभ र नै मािनसहरू आएर दाऊदलाई भोजन हण गनर् अनरुोध गरे। तर
दाऊदले ितज्ञा गरेका िथए। उसले भन,े “यिद घाम अस्ताउन ु अिघ मलैे भोजन हण गरें भने परमे रले मलाई धरैे दःुखहरूले दण्ड िदऊन।्”
36 सबै मािनसहरूले हे ररहकेा िथए अिन ितनीहरू राजा दाऊदले गरेका कायर्सगँ सन्त ु िथए। 37 यहूदा र इ ाएलका मािनसहरूले बझुे िक
राजाको कुनै हात छैन नरेका छोरा अबनरेको मतृ्यमुा।

38 राजा दाऊदले उसका अिधकारीहरूलाई भन,े “ितमीहरूलाई त्यो थाहा छैन आज इ ाएलका एक महत्वपणूर् अगवुाको मतृ्यभुयो। 39आज
म नयाँ राजा भए तापिन, कमजोर छु अिन यी सरूयाहको छोराहरू जसले मलाई धरैे दःुख िदएका छन।् म आशा गछुर् परम भलुे यी द ु काम
गनलाई ितनको द ु ताको िन म्त सजाय िदनहुुनछे।”

4
शाऊलको प रवारमा समस्या

1 शाऊलका छोरा ईश्बोशतेले अबनरेको मतृ्यकुो खबर सनु्छ। ईश्बोशते र ितनका सबै मािनसहरू डराए। 2 दइुजना मािनसहरू शाऊलका
छोरा ईश्बोशतेलाई भटे्न गए। ती दवुै मािनसहरू फौजका क ानहरू िथए। ितनीहरूका नाउँ रेकाब र बाना िथयो। बरेोतका िशम्मोनका छोराहरू
िथए ती दइु। (बरेोत िबन्यामीन कुल प रवार समहूका अिधनस्त भएकोले ितनीहरू िबन्यामीनी िथए 3 तर बरेोतका सबै मािनसहरू िग मैमा भागे
र अिहले सम्म ितनीहरू त्यहीं छन।्)

4शाऊलको छोरा जोनाथनका मपीबोशते नामका छोरा िथए। जब मपीबोशते पाँच वषर्को हुदँा िय लेबाट शाऊल र जोनाथन मा रएको खबर
उसको घरमा आयो। ती श हुरू आइरहछे भनरे डराइन ्मपीबोशतेलाई स्याहानर् उसलाई समातरे टाढ भािगन।् तर जब िछटो-िछटो भाग्न थालीन ्
त्यो बालक भइँुमा लडयो। यसरी उसको दवुै ख ु ा लङ्गडो भयो।

5 बरेोतीका रम्मोनका छोराहरू रकाब र बाना मध्यान्हमा ईश्बोशतेको घरमा गए। ईश्बोशतेमा गम भएकोले आराम ग ररहकेा िथए।
6-7 रेकाब र बाना त्यस घरिभ केही गहु ँ लने िनहुमा गए। ईश्बोशते आफ्ना ओ ानमा प ल्टरहकेा िथए। रेकाब र बानाले ईश्बोशतेलाई छुरीले
घोचरे मारे। तब ितनीहरूले त्यसको टाउको काटेर ितनीहरूिसतै लएर गए। ितनीहरू रातभ र यदर्न बेंसी भएर िहडं।े 8 हे ोन आइपगुे अिन
दाऊदलाई ईश्बोशतेको टाउको समु्प।े

रेकाब र बानाले राजा दाऊदलाई भन,े “तपाईंका श ुशाऊलका छोरा ईश्बोशतेको टाउको यहाँ छ। उसले तपाईंलाई मानर् चाहान्थ्यो। परम भलुे
शाऊल र उसका प रवारका मािनसहरूलाई आज तपाईंको खाितर सजाय िदनभुयो।”

9 तर दाऊदले रेकाब र उसका भाइ बानालाई भन,े “परम भु शा त हुनहुुन्छ, िन य नै उहाँले मलाई धरैे िबप ीहरूबाट बचाउन ु भएको
छ। 10 तर पिहले एकपल्ट एउटाले सोच्यो यो समचार मरेो िन म्त असल िथयो र भन्यो, उसले भन्यो, ‘हने ुर् होस ्शाऊल मय ।’ उसले सोच्यो
यो खबर सनुरे म उसलाई उिचत परुस्कार िदन्छु। तर मलैे त्यसलाई िसकलगमा मा रिदएँ। 11 यसकैारण ितमीहरू, द ु मािनसहरूले िनद ष
मािनसलाई उसको घर िभ सिुतरहको बलेा माय , अब म ितमीहरूलाई मारेर उसको मतृ्यकुो बद्ला लनछुे, अिन म ितमीहरूलाई यस भिूम
दे ख धपाइनिदनछुे।”

12 यसकारण दाऊदले उसको सिैनकहरूलाई रकाब र बन्नाहलाई मान आदशे िदए। सिैनकहरूले रकाबको र शरीरलाई बन्नाहका हात
खु ाहरू काटेर हे ोनको पोखरीको छेउमा झणु् ाए। तब ितनीहरूले ईश्बोशतेको टाउकोलाई अबनरेको िचहान िभ हे ोनमा गाड।े

5
इ ाएलीहरूले दाऊदलाई राजा बनाउछँन ्
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1 त्यसपिछ इ ाएलका सबै प रवार समहूहरू हे ोनमा दाऊदलाई भटेनू आए। ितनीहरूले दाऊदलाई भन,े “हने ुर्होस,् तपाईं र हामी एउटै
प रवारका हौ! 2 जब शाऊल हा ा राजा िथए, त्यस समयमा पिन तपाईं इ ाएलका सिैनक अगवुा हुनहुुन्थ्यो। तपाईंले हामीलाई य ु मा
दो ोयाउनँ ु भयो अिन तपाईंले हामीलाई य ु बाट पिछ फकार्एर ल्याउन ु भयो अिन परम भलुे पिन तपाइलाई घोषणा ग रसक्न ु भएकै छ, ‘ितमी
मरेा मािनसहरूको गोठालो हुनछेौ, र इ ाएलीहरू मािथ शासक हुनछेौ।’ ”

3 यसरी इ ाएलका सबै अगवुाहरू हे ोनमा दाऊदलाई भटे्न आए। राजा दाऊदले ती सबै अगवुाहरू सगँ परम भकुो सामनु्नमेा हे ोनमा एउटा
स न्ध गरे। त्यसपिछ ती सबै अगवुाहरूले दाऊदलाई राजाको रूपमा अिभषके गरे।

4 जब दाऊद राजा भए उिन 30 वषर्का िथए। 40 वषर्सम्म ितनले शासन गरे। 5 हे ोनमा ितनले यहूदामािथ साढे सात वषर् शासन गरे अिन
इ ाएल र यहूदामािथ यरूशलमेमा 33 वषर् शासन गरे।

दाऊदले यरूशलमे शहरलाई िजत्छन ्
6 राजा र ितनका मािनसहरू यरूशलमेमा बिसरहकेा यबसूीहरूको िबरू मा गए। यबसूीहरूले दाऊदलाई भन,े “ितमी हा ा शहरमा प सक्दनैौ।

यहाँसम्म हा ा अन्धा र लङ्गडाहरू नै ितमीलाई रोक्न यथे हुनछेन।” (ितनीहरूले िकन यसो भनपेिछ दाऊद ितनीहरूको शहरिभ प सक्दनै
भन्ने िवचार िथयो। 7 तर दाऊदले िसयोन कै िकल्ला िजत।े त्यस िकल्लालाई दाऊद शहर बनाइयो।)

8 त्यस िदन दाऊदले उसका मािनसहरूलाई भन,े “यिद ितमीहरू यबसूीहरूलाई हराउन चाहान्छौ भने पानी बगीरहकेो सरुूङको पखार्ल िभ
भएर ‘अन्धा र लङ्गडा’ श ु भएकहाँ पगु।” यसकारण मािनसहरूले भन्ने गछर्न,् “अन्धा र लङ्गडाहरू पिव स्थानहरूमा आउन पाउदनै।”

9 दाऊद यिह िकल्लामा ब े गथ यसकारण यो ठाउँलाई “दाऊदको शहर” नाउँ िदए। दाऊदले अक क्षे मा उन्नित गरे अिन यसलाई िमलो
नाउँ िदए। त्यस शहर िभ उसले धरैे भवनहरू पिन बनाए। 10 दाऊद सा ै श शाली भए त्यस कारण सवर्श मान परम भलुे ितनको साथ
िदनभुयो।

11 सोरका राजा हीरामले दाऊदकहाँ दतूहरू पठाए। हीरामले दवेदारूको काठ िसकम र डकम हरू पिन पठाए। ितनीहरूले दाऊदको लािग
एउटा महल बनाए। 12 तब दाऊदले बझुिेक परम भलुे ितनलाई साँच्चै इ ाएलको राजा बनाउन ु भएका छन।् दाऊदले यो पिन बझुे यहाँ पाए िक
परम भलुे उहाँको राज्य महत्वपणूर् परमे रको मािनस, इ ाएलका मािनसहरूको खाितर िदन ु भएको छ।

13 दाऊद हे ोनदे ख यरूशलमे गए। यरूशलमेमा उसले धरैे प ीहरू अिन उप-प ीहरू पाए। केिह सन्तानहरू यरूशलमेमा ज न्मए।
14यरूशलमेमा ज न्मएका छोराहरू हुन;् शम्म,ू शोबाब, नातान, सलुमेान, 15 ियमार, एलीश,ू नपेगे, यािप, 16 एलीशमा, एल्यादा तथा एलीपलेते।

दाऊद प लस्तीहरू िबरू लडछन ्
17 प लस्तीहरूले इ ाएलको राजाको रूपमा दाऊदको अिभषके भएको खबर सनु।े यसथर् दाऊदलाई मानर्को िन म्त प लश्तीहरू दाऊदको

खोजी गनर् थाल।े तर दाऊदले यो थाहा पाएर यरूशलमेको िकल्लामा गए। 18 प लश्तीहरू आएर रपाईमको बेंसीमा डरेा जमाए।
19 दाऊदले परम भलुाई सोध्दै भन,े “के म प लश्तीहरूसगँ य ु गनर् िनस्कौं? प लश्तीहरूलाई हराउनका िन म्त मलाई सहयोग गन ुर्हुन्छ?”
परम भलुे दाऊदलाई भन्न ु भयो, “िन य जाऊ, म प लश्तीहरूलाई परास्त गनर् ितमीलाई सहायता गनछु।”
20 तब दाऊद बाल-पराजीम गए र प लश्तीहरूलाई त्यहीं हराए। दाऊदले भन,े “परम भलुे मरेा श कुा सनेाहरूका बाँध भ त्कएर छताछुल्ल

पो खएको पानी झैं भगाउन ु भयो।” यही कारण दाऊदले त्यस ठाउँको नाउँ “बाल-पराजीम” राख।े 21 प लश्तीहरूले ितनीहरूको दवेताको
मतू हरू त्यहीं छोडकेा िथए। दाऊद र उसका मािनसहरूले ितनीहरू सबै हटाइ िदएँ।

22 फे र पिन प लश्तीहरूले रपाईमको बेंसीमा आएर पाल हाल।े
23 दाऊदले परम भमुा ाथर्ना गरे। त्यस समय परम भलुे दाऊदलाई भन्नभुयो, “त्यहाँ मािथ नजाऊ। श कुा सनेाहरूलाई पछािडबाट

आ मण गर। पीपलका रूखको अक ितरबाट आ मण गर। 24 पीपलको रूखमािथ प लश्तीहरू बिडरहकेो आवाज सिुननछे। त्यसबलेा चाँडो
आ मण गर परम भलुे प लश्तीहरूलाई हराउन सहयोग गन ुर् हुनछे।”

25 परम भलुे आज्ञा गरे जस्तै दाऊदले गरे। अिन ितनले प लश्तीहरूलाई हराए। ितनले गबेा दे ख गजेरेसम्म खदेरे मारे।

6
परमे रको पिव सन्दकू यरूशलमे पयुार्इयो

1 दाऊदले इ ाएलका कुशल सनेाहरूलाई भलेा गराए। त्यहाँ 30,000 मािनसहरू भलेा भए। 2 तब दाऊद र ितनका मािनसहरू यहूदाको
बालाथमा गए। ितनीहरूले यहूदाको बालाथबाट परमे रको पिव सन्दकूलाई यरूशलमे पयुार्ए। मािनसहरू परमे रको आराधना गनर् पिव
सन्दकूको सामनु्ने गए। पिव सन्दकू परम भकुो िसहंासन जस्तै हो। पिव सन्दकूको मािथल्लो भागमा करूब परीका मतू हरू िबराजमान छन।्
अिन परम भु चािहं यी परीहरूका माझमा राजा झै ब ु भएको छ। 3 पहाडमािथ भएको पिव सन्दकूलाई अमीनादाबको घरबाट िनकाल।े तब
ितनीहरूले परमे रको भिनएको पिव सन्दकूलाई नयाँ गाडीमािथ राख।े उज्जा र अहीयो नामका अबीनादाबका छोराहरूले उ गाडा हाँके।

4 यसरी पिव सन्दकूलाई पहाडको अमीनादाबको घरबाट िनकाले र उज्जाले गाडामा पिव सन्दकू राखरे गाडा हाँके अहीओ अिघ-अिघ
बाटोमा िहडंरे गाडालाई मागर् दशर्न गरे। 5 दाऊद अिन इ ाएलीहरू नाच्दै र सगंीतमय बाजा-गाजाहरू बजाउदँै अिघ बढ।े ितनीहरूको बीचमा
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सगंीतमय साधनहरू वीणा, सारङ्गी, खैंजडी, शकुंबाट काठका बाजाहरू अिन झ्यालीहरू िथए। 6 जब दाऊदका मािनसहरू नाकोन खलामा
आइपगु।े गाडा तान्ने ठेस ्खाए। गाडामा पिव सन्दकू हुि एर झण्डै ल ो। तत्काल,ै उज्जाले पिव सन्दकूलाई लडनदे ख रक्षा गरे। 7 तर
परम भु उज्जासगँ रसाउनभुयो र उज्जलाई मान ुर् भयो। उज्जाले पिव सन्दकूलाई छोएर लापरवाही गय । 8 दाऊद सा ै ोिधत अिन खन्न
भए िकनभने परम भु ारा उज्जया मा रए। दाऊदले उ स्थानको नाउँ “परेेस उज्जा” राख।े आज पिन उ स्थानको नाउँ परेेस उज्जा नै
भिनन्छ।

9 त्यस िदन, दाऊद परम भसुगँ डराए। दाऊदले भन,े “अब कसरी परमे रको पिव सन्दकू म कहाँ ल्याउन?े” 10 दाऊदले परम भकुो
पिव सन्दकू दाऊदको शहर िभ लजैान चाहनेन।् दाऊदले परमे रको पिव सन्दकूलाई गात दे ख ओबदे-एदोमको घरमा रा े िनणर्य गरे।
पिव सन्दकूलाई बाटोबाट ओबदे-एदोमको घरमा लग।े 11 उ घरमा पिव सन्दकू तीन महीना सम्म र ो। परम भलुे ओबदे-एदोम र ितनका
प रवारलाई आशीवार्द िदनभुयो।

12 पिछ मािनसहरूले दाऊदलाई भन,े “परम भलुे ओबदे-एदोमका प रवारालाई आशीवार्द िदनभुएको छ िकनभने उसले परम भकुो पिव
सन्दकूलाई उसको घरमा राखकेोछ।” तब दाऊद गए र परमे रको पिव सन्दकूलाई खशुी अिन आनन्दको साथमा ओबदे-एदोमको घरबाट
मािथ ल्याए। 13जब मािनसहरू पिव सन्दकू बोकेर छ कदम अिघ िहड,े दाऊदले ितनीहरूलाई रोके अिन एउटा साँढे र मोटो बाछा ब ल चढाए।
14 परम भकुो अिघ दाऊद नाच।े दाऊदले एपोद लगाएका िथए।

15 दाऊद र सारा इ ाएलीहरू दगंदास िथए परम भकुो पिव सन्दकूलाई शहर िभ याउदँा तरुही बजाउदँै आनन्दको आवाज िनकाल।े
16 शाऊलकी छोरी मीकलले झ्यालबाट हदेिथइन।् जब परम भकुो पिव सन्दकूलाई शहरमा ल्याइयो दाऊद नाच्द-ैउ ँ दै गनर्थाल।े मीकलले
यो हे ररहकेी िथई र दाऊदसगँ रसाईन।् ितनले सोिचनन ्ऊ आफैं ले आफैं लाई मखूर् बनाउदँछै।

17 दाऊदले पिव सन्दकूको िन म्त एउटा छाउनी बनाए। इ ाएलीहरूले परम भकुो उ सन्दकूलाई त्यस छाउनीमा राख।े त्यसपिछ दाऊदले
होमबली र मलेबली चढाए।

18 होमबली र मलेबली चढाइसके पिछ दाऊदले सवर्श मान परम भकुो नाममा मािनसहरूलाई आशीवार्द िदए। 19 त्यकेलाई रोटी,
िकशिमश र खजरूको रोटी िदएका िथए। तब सबै मािनसहरू घर फक।

मीकलले दाऊदलाई गाली गर्िछन ्
20 दाऊद आफ्नो घरमा आशीवार्द िदन गए। तर शाऊलकी छोरी मीकल ितनलाई भटेनू आइनन।् मीकलले भिनन,् “इ ाएलका राजाले आज

आफैलाई सम्मान गरेनन।् आफ्नै नोकन हरूका अिघ तपाईंले आफ्नो लगुा खोल्न ु भयो। तपाईं त्यही मखूर् मध्यकेो एक हुनभुयो जसले नलजाई
कपडाहरू खोल्छन।्”

21 तब दाऊदले मीकललाई भन,े “परम भु आफैले मलाई चनु्न ु भयो। न त ित ा बाब ु न उनका प रवारबाट कसलैे परम भलुे मलाई इ ाएल
अिन उहाँका मािनसहरूमािथ शासन गनर् चनु्न ु भयो। त्यसै कारण म अझ पिन परम भकुो अिघ नािचरहनछुे। 22 म यी कुराहरू गनछु त्यसले
सबलैाई धरैे छक्क पानछ। ितमीले मलाई सम्मान गन छैनौ, तर ीहरू जसको िवषयमा ितमी बात ग ररहकेाछौ। मरेो गवर् हुनछे।”

23 शाऊलकी छोरी मीकलको एउटा पिन नानी भएन। ितनी नानी नजन्माई मरीन।्

7
दाऊदले म न्दर बनाउन चाहे

1 राजा दाऊद आफ्नो नयाँ घरमा सरेपिछ, परम भलुे उसलाई इ ाएल व रप रका सबै दशेका श हुरूबाट शा न्त िदन ु भयो। 2 राजा दाऊदले
नातान अगमव ालाई भन,े “हने ुर्होस,् म दवेदारको काठले बनकेो सनु्दर घरमा छु तर परमे रको पिव सन्दकू भने पालमा छ। हामीले पिव
सन्दकूको िनम्त सनु्दर भवन बनाउन ु पछर्।”

3 नातानले राजा दाऊदलाई भन,े “तपाईंलाई जे रा ो लाग्छ त्यही गन ुर्होस।् परम भु नै तपाईंिसत हुनहुुन्छ।”
4 तर त्यही रात परम भकुो आदशे नातानलाई आउँछ। परम भु भन्नहुुन्छ,

5 “मरेो सवेक दाऊद कहाँ गएर भिनदऊे, ‘परम भु के भन्न ु हुन्छ भन,े मलाई ब घेर बनाउने ितमी होइनौ। 6 इ ाएलीहरूलाई िम बाट
बािहर ल्याउदँा म किहले पिन घरमा बिसन। म सधैं पालमै िथएँ। पाल नै मरेो घर िथयो। 7 मलैे इ ाएलका प रवार समहूलाई दवेदारको सनु्दर
घर बनाइदओे भनरे किहले पिन भिनन। म ितनीलाई यस्तो वचन िदन्छु िक ित ा वशं नै राजाहरू हुनछेन।्’

8 “मरेो सवेक दाऊदलाई भिनदऊेः ‘सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छः मलैे ितमीलाई चनुे जब ितमी एउटा गोठाला जस्तै िथयौ। उहाँले
ितमीलाई मरेा मािनसहरू र इ ाएलको शासक बनाउनभुयो। 9 ितमी जहाँ जहाँ गयौ म ितमीिसतै िथएँ। मलैे ित ी श हुरूलाई परास्त गरें।
मलैे ितमीलाई पथृ्वीमा एउटा महत्वपणूर् बनाएकोछु। 10-11 म इ ाएलीहरूको िन म्त एउटा यस्तो ठाउँ छान्ने छु। म इ ाएलीहरूलाई
ितनीहरूको आफ्नै स्थानमा िनय ु गनछु। अब दे ख ितनीहरू िफरन्ते जीवन जीउने छैनन।् शरुूमा मलैे इ ाएली मािनसहरूको िन म्त न्याय
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क ार् िनय ु गरें। तर नरा ा मािनसहरूले ितनीहरूलाई सा ै सताए। अब यस्तो कुरा हुनछैेन। म यस्तो अवस्था सजृना गनछु त्यहाँ केही दःुख
ितमीहरूका श हुरूबाट हुने छैन।

12 “ ‘जब ित ो जीवन िस न्छ, ितमी मनछौ अिन ितमीलाई ित ा िपता-पखूार्हरूिसतै गािडने छ। तर त्यस समय म ित ो आफ्नै एक
जना नानीलाई राजा बनाउनछुे। 13 उसलैे मरेो म न्दर िनमार्ण गनछ। अिन म उसको राज्यलाई सदा सवर्दा एकदमै श शाली बनाउनछुे।
14 म उसको िपता हुनछुे र उ मरेो छोरा हुनछे। जब उसले पाप गदार्, म अरू मािनसहरू ारा उसलाई दण्ड िदनछुे। ितनीहरू मरेो यन् हरू हुने
छन।् 15 तर म उसलाई मे गनर् छोडिदन।ँ मरेो कृपा दिृ उ मािथ रहन्छ। मरेो माया र दया शाऊलबाट हटूय्ौ। मलैे ितमीलाई काखी च्याप्दा
शाऊललाई टाढा बनाएँ। म ित ा प रवारलाई चािह यसो गिदर्न। 16 ित ो वशं राजकीय वशंहुनछे ितमी त्यसमािथ िनभर्र हुन सक्छौ। त्यहाँ
ित ो राज्य ित ो िन म्त सदा-सवर्दा रहनछे। ित ो िसहंासन (राज्य) सदा-सवर्दा खडा रहनछे।’ ”
17 नातानले दशर्नको िवषयमा दाऊदलाई भन।े उसले परमे रका वचनको िवषयमा त्यके कुराहरू दाऊदलाई बताए।

दाऊदले परमे रलाई ाथर्ना गछर्न ्
18 तब राजा दाऊद परम भकुो सामनुे बस।े दाऊदले भन,े

“हे परम भु तपाईंले मरेो प रवालाई हामीले चाहकेो भन्दा महत्वपणूर् बनाउन ु भएको िन म्त तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छु। तपाईंले िकन
हामीलाई यस्तो उच्चा स्थान िदनभुयो? 19 म एउटा सवेक भन्दा केिह होइन। तपाईं म ित यित दयाल ु बन्न ु भयो। तर तपाईंले यस्तै कृपा मरेा
सन्तानहरूलाई पिन गनछु भन्नभुयो। हे सव च्च परम भ,ु के यो तपाईंको मािनसहरूिसत बातार्लाप गन सामान्य त रका हो? 20 मरेा मा लक,
तपाईंलाई थाहै छ म सवेक बाहके केिह होइन। 21 तपाईंले यो महान काम गन ुर् हुनछे िकनभने तपाईंले त्यो गछुर् भन्न ु भएको छ, अिन तपाईंले
यो तपाईंको इच्छा अनसुार गन ुर् हुनछे। तपाईं चाहनहुुन्छ मलैे यी सबै कुराहरू जान्न सकौ। 22 परम भु मरेो मा लक यही कारणले तपाईं
महान ् हुनहुुन्छ। तपाईं अि तीय हुनहुुन्छ। तपाईंबाहके अक परमे र छैन। हामीलाई थाहा छ कारण हामीले यी सब तपाईंले गन ुर् भएका
कायर्हरू सनु्यौ।

23“तपाईंका मािनसहरू जस्ता इ ाएल र त्यहाँ पथृ्वीमािथ अक जाित छैन। ितनीहरू िवशषे मानिसहरू हुन।् ितनीहरू दास दासी िथए। तर
तपाईंले िम बाट बािहर ल्याएर स्वतन् बनाइिदन ु भयो। ितनीहरूलाई तपाईंका मािनस बनाउनको िन म्त अिन तपाईंको आफ्नै नाउँ बनाउनका
िन म्त। आफ्ना मािनसहरू अिन भिूमको खाितर तपाईंले महान भए योग्य कायर्हरू गन ुर् भयो। 24 तपाईंले इ ाएलका मािनसहरूलाई सधैंको
िन म्त आफ्नो बनाउन ु भयो। अिन परम भ,ु तपाईं ितनीहरूका परमे र हुनभुयो।

25 “अिहल,े परम भु परमे र, तपाईंले मरेो िन म्त केही ग रिदने वचन िददंहैुनहुुन्छ, तपाईंको सवेकलाई र मरेा प रवारका सन्तानलाई।
यसबलेा दया गरी आफ्नो वचनलाई परूा गद मरेा प रवारलाई राजवशं बनाइिदनहुोस।् 26 तब तपाईंको नाउँ सदा-सवर्दा सम्मािनत हुनछे।
मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘सवर्श मान ्परम भु परमे रले इ ाएललाई शासन गन ुर्हुन्छ। अिन यस्तो होस ्िक दाऊद प रवार तपाईंको सामनु्ने
स्थािपत होस।्’

27 “तपाईं सवर्श मान,् इ ाएलका परमे र, मलाई धरैे कुरा दखेाउन ु भयो। तपाईंले भन्न ु भयो, ‘तरेो प रवारलाई महान बनाइिदन्छु।’
यसलैे गदार् म, तपाईंको सवेक, यस्तो ाथर्ना गन िवचार लएँ। 28 परम भु मरेा मा लक, तपाईं परमे र हुनहुुन्छ। तपाईंले भन्न ु भएका
कुराहरूमा म सत्य मान्न सक्छु। अिन तपाईंले भन्न ु भयो यी असल कुराहरू मसगँ घटनूे छन।् 29 मरेा प रवारलाई आशीवार्द िदनहुोस।्
ितनीहरूलाई सधैं तपाईंको सामनु्ने उिभएर सवेा गनर् िदनहुोस।् परम भु मरेा मा लक, तपाईं आफैले यसो भन्न ु भएको िथयो। तपाईं आफैले
मरेा प रवारलाई सधैं भ रको िन म्त आशीवार्द िदनभुयो।”

8
दाऊदले धरैे य ु हरू िजत्छन ्

1 पिछ, दाऊदले प लश्तीहरूलाई िजत्छन।् प लश्तीहरूको राजधानी शहरले ठूलो भ-ूभाग िनयमन् णमा राखकेा िथए। दाऊदले त्यस भ-ूभाग
मािथ अिधकार जमाए। 2 दाऊदले मोआबका जनतालाई पिन हराए। ितनीहरूलाई जिमनमा लमतन्न सु बा बनाए। तब ितनले एउटा डोरीले
नाप।े त्यके दइु नापिभ पनर् आएकालाई मानर् अ ाए र ते ो नापमा परेकालाई छोिडिदए। यसरी मोआबका मािनसहरू दाऊदका सवेक बिनए।
ितनीहरूले उनलाई राजस्व बझुाए।

3 रहोबका छोरा हददजेरे सोआका राजा िथए। य ू े टस नदी क्षे मा अिधकार जमाउन लाग्दा दाऊदले हददजेरेलाई परास्त गरे। 4 दाऊदले
हददजेरेबाट 1,700 घोडसवार सिैनक र 20,000 पदैल सनेा कब्जामा पारे। 100 बाहके सबै घोडाहरूलाई दाऊदले लङ्गडा बनाईिदए।

5 दिमशकका अरामीहरू सोबाका राजा हददजेरेलाई सहायता पयुार्उन आए। तर दाऊदले ती 22,000अरामीहरूलाई परास्त गरे। 6 त्यसपिछ
दाऊदले दिमशकको अराममा सनेाको एउटा छाउनी बनाए। अरामीहरू दाऊदका सवेक भए र राजस्व ल्याए। परम भलुे दाऊदलाई जता-ततै
िवजय गराउन ु भयो।
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7 दाऊदले हददजेरेका सवेकहरूबाट सनुका ढालहरू लए। दाऊदले ती ढालहरू यरेूशलमेमा ल्याए। 8 दाऊदले काँसका धरैे-धरैे सामानहरू
तबेह र बरेौतबैाट ा गरे। (तवेहर बरेौतै शहरूहरू हददजेरेका अिधनमा िथए।)

9 हमातका राजा तोईले हददजेरेका सम्पणूर् सनेालाई दाऊदले परास्त गरेको खबर सनु।े 10यसकारण तोईले आफ्ना छोरा योरामलाई दाऊदकहाँ
पठाए। दाऊदले हददजेरेलाई परास्त गरेकोले योरामले दाऊदलाई अिभनन्दन गद आशीवार्द िदए, हददजेरेले तोईसगँ पिहले धरैे चो ट य ु लडकेा
िथए। योरामले सनु, चाँदी र काँसका सामानहरू ल्याएका िथए। 11 दाऊदले ती सम्पणूर् सामानहरू परम भमुा अपर्ण गरे। दाऊदले पिहले धरैे
रा हरूलाई परािजत गरी ल्याएर अपणर्गरेका सामानहरूसगँै ती सामानहरूराख।े 12 दाऊदले अराम, मोआब, अम्मोन, प लश्ती अमालकेहरूलाई
हराए। सोबाका राजा रहोबको छोरा हददजेरेलाई पिन हराए। 13 दाऊदले 18,000 अरामीहरूलाई खारको बसेीमा मारे। ितनी घर फकर् दा सा ै
ख्याती कमाए। 14 दाऊदले एदोममा सिैनक छाउनीहरू बनाए। एदोमका सम्पणूर् क्ष े मा सिैनक छाउनी बनाए। एदोमका सबै मािनसहरू दाऊदका
सवेक बन।े परम भलुे दाऊदलाई जता ततै िवजय िदलाउन ु भयो।

दाऊदको शासन
15 दाऊदले इ ाएलभ र नै शासन गरे। दाऊदले आफ्ना मािनसहरूलाई असल र िनष्पक्ष न्याय िदन्थ।े 16 सरूयाहका छोरा योआब सनेाका

क ान िथए। अिहलदूका छोरा यहोशापात लखेपाल िथए। 17 अहीतबूका छोरा सादोक र एबीयातारका छोरा अहीमलेके पजूाहारीहरू िथए।
सरायाह सिचव िथए। 18 यहोयादाका छोरा बनायाह करेती र पलतेीहरूका िन म्त अिधकारी िथए। अिन दाऊदका छोराहरू चािह मखु िथए।

9
शाऊलका प रवार ित दाऊद दयाल ु बन्छन ्

1 दाऊदले सोध,े “के शाऊलका प रवारका कुनै सदस्य जीिवत छन?् जोनाथनको कारणले म उ ित दयाल ु बन्न चाहान्छु।”
2शाऊलका प रवारमा एकजना सीबा नामका नोकर िथए। दाऊदका सवेकहरूले सीबालाई दाऊदको अिघ बोलाए। राजा दाऊदले सीबालाई

भन,े “के ितमी नै सीबा हौ?”
सीबाले भन,े “ज्य,ू म तपाईंको सवेक सीबा हु।ँ”
3 राजाले भन,े “के शाऊलका प रवारका कुनै सन्तान बाँचकेा छन? यिद छन ्भने म परमे रको दया उसलाई दखेाउन चाहान्छु।”
सीबाले राजा दाऊदलाई भन,े “जोनाथनका एकजा छोरा अझै जीिवत छन।् तर उसका दवुै ख ु ा लङ्गडो छन।”
4 राजाले सीबालाई भन,े “त्यो छोरा कहाँ छ?”
सीबाले राजालाई भन,े “उनी लो-दबेारका अम्मीएलका छोरा मकीरका घरमा छन।्”
5 त्यसपिछ राजा दाऊदले आफ्ना केही अिधकारीहरूलाई अम्मीएलका छोरा मकीरका घरबाट जोनाथनका छोरालाई ल्याउन लो-दबेार

पठाए। 6 जोनाथनका छोरा मपीबोशते दाऊदका सामनुे िशर झकुाएर दण्डवत गरे।
दाऊदले भन,े “मपीबोशथे?”
मपीबोशतेले भन,े “ज्य ूहजरु, मै हु, तपाईंको सवेक मपीबोशते।”
7 दाऊदले मपीबोशतेलाई भन,े “डराउने काम छैन। म ितमीलाई दया गछुर्। ित ो िपताको कारणले म ितमी ित दयाल ु रहनछुे। ित ा बाजकेा

जित पिन जग्गा जिमन िथयो म सबै ितमीलाई िफतार् िदन्छु। ितमी सधै मसगँै टेबलमा बसरे खानछेौ।”
8 मपीबोशतेले फे र केही झकेुर दाऊदलाई भन,े “म मरेको कुकुर जि पिन भइन तर पिन तपाईं यित दयाल ु बन्न ु भयो।”
9 त्यसपिछ राजा दाऊदले शाऊलका नोकर सीबालाई बोलाएर भन,े “शाऊलका जे जित जथेा िथए ती सब मलैे ित ो मा लकका नाित

(मपीबोशते)लाई िदएँ। 10 ितमीले मपीबोशतेको जमीनमा ित ो छोराहरू अिन नोकरहरूिसत खतेी गन छौ अिन बाली काटनूे छौ तब ित ा
मा लकको नाितको लािग चरु भोजन हुनछे। तर ित ा मा लकका नाितले सधे मिसत खाना खानछेन।्”

सीबाका 15 छोरा र 20 जना नोकरहरू िथए। 11 सीबाले राजा दाऊदलाई भन,े “म तपाईंको सवेक हु,ँ तपाईंले जे आदशे िदन ु हुन्छ म
गनछु।”

यसथर् मपीबोशते दाऊदका छोराले जस्तै दाऊदसगँै खाना खान थाल।े 12 मपीबोशतेका जवान छोराको नाउँ मीका िथयो। सीबाका सबै
प रवारका सदस्यहरू मपीबोशतेका सवेक बन।े 13 मपीबोशतेका दवुै ख ु ा लङ्गडा िथए। मपीबोशते यरूशलमेमा बसे र त्यके िदन राजासगँै
खान थाल।े

10
हाननूले दाऊदका मािनसहरूलाई ल ज्जत बनाउछँन ्

1 पिछ अम्मोनीहरूका राजा नाहाश मरे। ितनको मतृ्यपुिछ ितनका छोरा हाननू नयाँ राजा भए। 2 दाऊदले भन,े “नाहाश म ित उदार िथए।
यसलैे मलै े पिन ितनका छोरा हाननू ित उ ार बन्नपुछर्।” त्यसलैे हाननूलाई उसका िपताको मतृ्यकुो बारे सान्त्वना दान गनर् दाऊदले आफ्ना
अिधकारीहरू पठाए।
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यसथर् दाऊका अिधकारीहरू अम्मोनीहरूको दशेमा गए। 3 तर अम्मोनी अिधकारीहरूले हाननूलाई भन,े “दाऊदले आफ्ना मािनसहरू तपाईंको
िपताको मतृ्यमुा तपाईंलाई सान्तवना िदन भनरे पठाएका हुन ् भनी तपाईं मान्न ु हुन्छ? िन य होइन! दाऊदले त यी मािनसहरूलाई तपाईंको
शहरको जानकारी लन पठाएका हुन।् तपाईं िवरू य ु गन योजना हो।”

4 यसकारणले हाननूले ती अिधकारीहरूलाई प े र आधा दा ी अिन कम्बरदे ख तलको लगुा काटेर खदे।े
5जब मािनसहरूले दाऊदलाई सनुाए, उनले उसका दतूहरूलाई ती ल ज्जत हरू कहाँ पठाए। राजा दाऊदले खबरमा भन,े “दा ी लामो

नभइञ्जलेसम्म ितमीहरू यरीहोमा नै ब छेौ। तब पछी यरूशलमे आउँछौ।”
अम्मोनीहरूको िवरू मा य ु

6अम्मोनीहरूले त्यो सम्झे दाऊदले ितनीहरूलाई उसको श ुसोच।े यसकारले गदार् ितनीहरूले बते-शहोब र सोबाबाट अरामीहरूलाई ज्यालामा
िझकाए। ितनीहरू 20,000अरामीहरू पदैल सनेाहरू आए। अम्मोनीहरूले पिन माकाका राजासिहत 1,000 मािनसहरू र तोबबाट 12,000
मािनसहरू ज्यालामा िझकाए।

7 दाऊदले यी सबै थाहा पाए। यसलैे योआब र धरैे श शाली सनेालाई पठाए। 8 अम्मोनीहरू बािहर आए अिन य ु को िन म्त तयार भए।
ितनीहरू शहरको ारमा खडा भए। अरामी सिैनकहरू सोबा र रहोबबाट ती तोब र माका शहरबाट बािहरका खतेमा जम्मा भएका िथए।

9 योआबले दखेे ितनीहरू दवुिैतरबाट घदे आए। यसकारण योआबले केही असल इ ाएली सिैनकहरूलाई तहलगाएर अरामीहरूका िवरू
य ु गरे। 10 तब उसले बाँकी मािनसहरूलाई उसको भाइ अवीशकैो अिधकारमा लगाए अिन ितनीहरूलाई अम्मोनीहरूको िवरू मा खटाए।
11 योआबले अबीशलैाई भन,े “यिद अरामीहरू मभन्दा श शाली भए भने तैंले मलाई साथ िदनछेस।् र उता अम्मोनीहरू तभँन्दा श शाली
िन स्कए म तलँाई सहायता पयुार्उनछुे। 12 हामी श शाली हौं, हा ो मािनसहरू, र परमे रको शहरको बचाउका िन म्त सहासी भएर य ु लडौं
परम भलुे त्यही गन ुर् हुन्छ जो उहाँलाई ठीक लाग्छ।”

13 त्यसपिछ योआब र ितनका मािनसहरूले अरामीहरूसगँ य ु लड।े अरामीहरू भाग।े 14अम्मोनीहरूले अरामीहरू भागकेा दखेरे आफू पिन
भाग्नथाल।े

यसरी ितनीहरू आफ्ना शहर फिकर् ए। यसरी योआब अम्मोनीहरूसगँ लडरे यरूशलमे फिकर् ए।
अरामीहरूको फे र य ु लड्ने िवचार

15 अरामीहरूले इ ाएलीबाट हारेको थाहा गनर् थाल।े यसकारण ितनीहरूले फे र ठूलो फौज भलेा गरे। 16 हददजेरेले य ु े टस नदी पारी
टाढा पठाएर अरामीहरूलाई बोलाउन पठाए। ती अरामीहरू हलेाममा आए। शोबक ितनीहरूका अगवुा िथए जो हददजेरेका सनेाका क ान िथए।

17 दाऊदले यी सब सनु।े यसथर् ितनले सबै इ ाएलीहरूलाई भलेा गराए। ितनीहरू यदर्न नदी तरेर हलेम पगु।े
अरामीहरू तयारै िथए र धावा बोल।े 18 तर दाऊदले अरामीहरूलाई हराए अिन अरािमहरू भागरे गए। दाऊदले 700 रथका चालक र

40,000 घोडसवार सिैनकलाई मारे। दाऊदले शोबाक, अरामी सिैनकहरूका क ानलाई पिन मारे।
19 हददजेरेलाई सवेा पयु इरहकेो राजाहरूले दखेे इ ाएलीहरू ारा परास्त भएको कुरा। यसलैे ितनीहरूले इ ाएलीहरूसगँ शा न्त सम्झौता गरे

र इ ाएलीहरूका सवेक बन।े अरामीहरूले फे र-फे र अम्मोनीहरूलाई सहयोग पयुार्उन डराए।

11
दाऊद बतेशबेासगँ िमल्छन ्

1 बसन्त ऋतकुो समय जब राजाहरू य ु का िन म्त बािहर आए र दाऊदले योआब, ितनका अिधकारीहरू र सारा इ ाएली सिैनकहरूलाई
अम्मोनीहरू न गनर् पठाउन ु भयो। योआबका सनेाहरूले ितनीहरूको राजधानी रब्बा शहरमा पिन आ मण गरे।

तर दाऊद यरूशलमेमा नै बस।े 2 साँझमा ितनी ओ ानबाट उठे र राजभवनको कौिशमा टहल्नथाल।े त्यिह समय दाऊदले कौिशबाट एउटी
ीलाई नहुाउदँ ै गरेको दखे।े ितनी सा ै सनु्दरी िथईन।् 3 त्यसकैारण दाऊदले ितनको िवषयमा जान्नका िन म्त आफ्ना अिधकारीहरू पठाए।

एकजना अिधकारीले बझुरे खबर िदए, “त्यो ी एलीआमको छोरी र िह ीका उ रयाहकी प ी बतेशबेा हुन।्”
4 दाऊदले उसका दतूहरूलाई त्यो ी बोलाउन पठाए। जब ती ी आइन,् दाऊदले ितनीसगँ सहवास गरे। ितनको मािसक धमर्को समय शषे

भयो। तब ितनी गइहालीन।् 5 र बतेशबेा गभर्बती भइन।् ितनले दाऊदलाई, “म गभर्वती भएँ” भनरे खबर पठाइन।्
दाऊदले आफ्नो पाप लकुाउन चाहे

6 दाऊदले योआबकहाँ खबर पठाए, “िह ीका उ रहालाई मकहाँ पठाउन।ू”
यसलैे योआबले ऊ रयालाई दाऊदकहाँ पठाए। 7 उ रयाह दाऊदकहाँ आए। दाऊदले उ रयाहसगँ योआबको िवषयमा सोध।े सिैनकहरूको

हाल खबर सोधे र य ु को िवषयमा जान्न चाह।े 8 तब दाऊदले उ रयाहलाई भन,े “आराम गर र आन न्दत हौ।”
उ रयाहले राजभवन छोड।े राजाले उसलाई उपहारहरू पिन िदए। 9 तर उ रयाह उसको घरमा गएनन।् उ रयाह राजभवनको बािहर दलैोमा

सतु।े राजाका अन्य नोकर चाकर झैं ितनी सतु।े 10 नोकर चाकरले दाऊदलाई भन,े “उ रयाह घर गएनन।्”
त्यसपिछ दाऊदले उ रयाहलाई भन,े “ितमी टाढाबाट आएका िथयौ िकन घर गएनौ?”
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11 उ रयाहले दाऊदलाई भन,े “परम भकुो पिव सन्दकू अिन इ ाएलका सिैनकहरू र यहूदाका सिैनक सबै तम्बमूा बस्छन।् मरेा स्वामी
योआब, अिन राजा दाऊदका अिधकारीहरू सबै खलु्ला मदैानमा डरेा गरेर बस्छन।् यसलैे म घर गएर खाई िपई प ीसगँ स ु ु ठीक हनै।”

12 दाऊदले उ रयाहलाई भन,े “आज यहीं बस। भो ल म ितमीलाई य ु भिूममा पठाउँछु।”
उ रयाह त्यस िदन रातभ र यरूशलमेमा नै बस।े 13 त्यसपिछ दाऊदले उ रयाहलाई उनलाई भटे्न ु भन।े उ रयाहले दाऊदसगँै खान-िपन गरे।

दाऊदले उ रयाहलाई धरैे मताए। तरै पिन उ रयाह उसको घरमा गएनन।् ितनी अन्य सवेकहरू झैं राजमहलको वशे ार बािहर सतु।े

दाऊदको उ रयाहलाई मान योजना
14 अक िबहान दाऊदले योआबलाई प लखे।े दाऊदले उ रयाहलाई नै प थमाए। 15 प मा दाऊदले लखेकेा िथएः “उ रयाहलाई जहाँ

घमासन य ु हुन्छ त्यही पठाउन।ु एक्लो छोिडिदन ु अिन य ु मा नै मरोस।्”
16 जब योआबले शहरलाई कब्जा गरे, उसले जहाँ साहसी अम्मोनीहरू िथए ती भे ाए। उनले उ रयाहलाई त्यही ठाउँमा जान छान।े

17 रब्बाका मािनसहरू योआबको िवरू य ु गनर् आए। दाऊदका कितपय मािनसहरू मरे। मनहरूमा उ रयाह पिन िथए।
18 तब योआबले दाऊदलाई य ु को िवषयमा खबर पठाए। 19 योआबले दतूलाई य ु मा के भएको िथयो भन्न ु भनरे पठाए। 20 योआबले भन,े

“हुनसक्छ राजा रसाउन ु हुनछे अिन सोध्न ु हुनछेन,् ‘योआबका सनेाहरू शहरका पखार्ल निजक िकन लड?े साँच्चनैै योआबलाई थाहा हुनपुन
पखार्लमािथबाट मािनसहरूले तल वाण चलाउन सक्छन।् 21 के उसलाई थाहा छैन यरूब्बशेतेका छोरा अबीमलेकेलाई कसले माय ? एउटी
आइमाईले जाँतोको ढुङ्गाले हानरे अबीमलेके मरेका िथए। त्यस्तो जान्दा-जान्दै पिन िकन पखार्लकै निजक गएको?’ यिद राजाले यी कुराहरू
सोधे भने भन्न,ु ‘तपाईंको अिधकारी उ रयाह पिन मरे।’ ”

22 दतू गएर योआबले आज्ञा िदएका कुरा सबै दाऊदलाई सनुाए। 23 दतूहरूले दाऊदलाई भन,े “अम्मोनका मािनसहरूले हामीलाई मदैानमा
धावा बोल।े हामी ल ौं र शहरको फाटकसम्म खदे ्दै भगायौं। 24 तब शहरको पखार्लबाट तपाईंका अिधकारीहरूलाई मािनसहरूले बाण चलाए।
तपाईंका केही अिधकारीहरू मरे। तपाईंका अिधकारी उ रययाह पिन यसरी मरे।”

25 दाऊदले दतूहरूलाई योआब कहाँ खबर पठाएः “दःुख मान्ने केही कारण छैन। तरवारले एकजना मािनस पिन मानर् सक्छ अक पिन।
रब्बाको िबरू मा श शाली आ मण चलाएर िवजय ा गर। यी शब्दहरूले योआबलाई उत्साह दान गर।”

दाऊदले बतेशबेालाई िववाह गछर्न
26 बतेशबेाले आफ्ना पित उ रयाह मरेको थाहा पाउिँछन।् आफ्ना लोग्नकेो िनम्त रोइकराई गर्िछन।् 27 ितनले शोकाकुल अवस्था पार

गरेपिछ दाऊदले नोकरलाई बोलाउन पठाउँछन।् ितनी दाऊदकी प ी ब न्छन ्र दाऊदको छोरा जन्माउिँछन।् तर परम भलुाई दाऊदको कुकमर्
ठीक लागकेो िथएन।

12
नातानको दाऊदसगँ कुराकानी

1 परम भलुे नातानलाई दाऊदकहाँ पठाउनभुयो। नातान दाऊदकहाँ गए। नातानले भन,े “एउटा शहरमा दइुजना मािनसहरू िथए। एकजना
धनी अक एकजना ग रब। 2 त्यस धनी मािनसका धरैे भडेा र पशहुरू िथए। 3 तर त्यस ग रब मािनसको एउटा िकनकेो भडेाको सानो पाठी
बाहके केही िथएन त्यस ग रब मािनसले त्यो पाठीलाई खवुाउथँ्यो। पाठी िबस्तारै ठूलो हुदँै गयो। त्यस ग रब मािनसकै भागबाट पाठी खान्थ्यो
र िपउँथ्यो। पाठी त्यस ग रबको छातीमा सतु्थ्यो। यहाँसम्म पाठी त्यस ग रबको छोरी समान िथयो।

4 “तब एकजना या ी धनी मािनसलाई भटे्न आए। धनी मािनसहरूले या ीलाई भोजन गराउन चाहान्थ।े तर आफ्ना भडेा अथवा पशहुरू
मारेर खवुाउन चाहाँदनै िथए। यसलैे धनी मािनसले त्यस ग रब मािनसको भडेाको पाठी ल्याएर या ीलाई खवुाए।”

5 दाऊद धनी मािनसको अत्याचारमा सा ै रसाएर। ितनले नातानलाई भन,े “परम भकुो कसम जसले त्यसो गय त्यो मछर् न।ै 6 उसले
भडेाको पाठीको दामको चार दोब्बर दाम ितन ुर्पछर् कारण उसले त्यस्तो डरलाग्दो कायर् कुनै दयामाया बगेरै गय ।”

नातानले दाऊदलाई उसको पाप कमर्बारे भने
7 तब नातानले दाऊदलाई भन,े “त्यो धनी मािनस ितमी नै हौ। परम भु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छः ‘मलैे ितमीलाई इ ाएलको राजाको

रूपमा छान।े शाऊलबाट ितमीलाई बचाएँ। 8 मलैे ितमीलाई उसकी प ीहरू र प रवार लन अिधकार िदएँ। अिन मलैे ितमीलाई इ ाएल र
यहूदाको राजा बनाएँ। यिद त्यो एकदमै क म्त भए म ितमीलाई अझ ज्यादा िदने िथए। 9 यसकारण िकन ितमीले परम भकुो आदशेलाई घणृा
गय ? ितमीले परमे रले जो भलू बताउन ु हुन्छ ितमी िकन त्यही गछ ? िह ी उ रयाहको मतृ्यलुाई अम्मोनीहरूको तरवारको कारण बनायौ।
अिन ितमीले उसकी प ीलाई ित ो आफ्नै बनाउन लयौ। यस्तो कारले उ रयाहलाई तरवारले मान ित ो िजम्मा हो? 10 यसकारण तरवारले
ित ा प रवारका कसलैाई त्यही गित बनाउने छ। ितमीले उ रयाहकी प ी लग्यौ। यसरी नै थाहा हुन्छ मरेो कुनै वास्तानै गरेनौ।’
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11 “परम भु यसो भन्नहुुन्छः ‘म ितमीमा िवपि ल्याइिदन्छु। त्यो िवपि आफ्नै प रवारबाट आउनछे। म ित ो प ीहरूलाई ित ो एउटा धरैे
निजकका लाई िदनछुे। त्यो मािनस ित ी प ीहरूसगँ स ु छे र सबलैे त्यो कुरा जान्नछेन।् 12 ितमी त ग ु रूपमा बतेशबेासगँ सतु्यौ। तर म
ितमीलाई इ ाएलका मािनसहरूले थाहा पाउने गरी सजाय िदन्छु।’ ”

13 तब दाऊदले नातानलाई भन,े “मलैे परम भकुो िवरू मा पाप गरें।”
नातानले दाऊदलाई भन,े “ितमीले य ो ठूलो पाप गरेर पिन परम भलुे क्षमा गनछन।् ितमी मन छैनौ। 14 तर ितमीले जे गय त्यसले गदार्

परम भकुा श हुरूले उहाँलाई आदर गनर् छोड।े यही कारण ित ो काखको छोरा मनछ।”
दाऊद र बतेशबेाको काखे नानी मछर्

15 त्यसपिछ नातान घर गए। परम भलुे दाऊद र उ रयाहकी प ीबाट जनु छोरा ज न्मयो, त्यसलाई सा ै िबमारी बनाइिदन ु भयो। 16 दाऊदले
िशशकुो िन म्त परमे रमा ाथर्ना गरे। दाऊदले खान िपउन नै छोड।े उनी घर गएर िभ ै ब थाल।े रातभ र भइँूमा नै लिडरहन थाल।े

17 दाऊदका घरका ठूला बडाले दाऊदलाई बलपवूर्क उठाउन खोज।े तर दाऊद उठ्न माननेन।् उनले खाना खान पिन मानने।् 18 सातौं
िदनको िदन िशशु मय । दाऊदका नोकरहरूले दाऊदलाई िशशु मरेको खबर भन्न सा ै डराए। ितनीहरूले भन,े “हने ुर्होस,् िशश ु जब िजउँदै िथयो
त्यस समय त हामीले दाऊदसगँ कुरा गनर् सकेनौं। हा ो कुरा सनु्नै चाहान ु भएन। यिद हामीले िशश ु मरेको खबर िदयौं भने आफैं ले आत्महत्या
गनर् सक्लान।्”

19 तर दाऊदले नोकरहरूले कानखेशुी गरेको थाहा पाए। तब दाऊदले िशश ु मरेको अन्दाज गरे। यसलैे दाऊदले नोकरलाई सोध,े “के िशशु
मय ?”

नोकरहरूले जवाफ िदए, “ज्य,ू मय ।”
20 त्यसपिछ दाऊद भुइँबाट उठे। आफू ान। लगुाहरू लगाएर तयार भए। त्यसपिछ परम भकुो पिव स्थानमा आराधना गनर् गए। फकर

आई खानकुेरा के छ भनरे माग।े नोकर चाकरले खाना ट ाए, ितनले खाए।
21 दाऊदका नोकरहरूले ितनलाई सोध,े “तपाईंले यसो िकनगन ुर् भयो? जबसम्म िशशु िजउँदै िथयो तपाईंले केही पिन खानभुएन। तपाईं

रोइरहन ु भयो। तर जब िशशु मय अिन उठेर खाना खानभुयो।”
22 दाऊदले भन,े “जबसम्म िशशु जीिवत र ो मलैे केही खाइन। र रोइ मा रहे कारण मलैे सोचें, ‘कसलाई थाहा छ? हुनसक्छ परम भु

मरेो िन म्त दःुखी हुनहुुन्छ र िशशलुाई बचाइरा ु हुन्छ।’ 23 तर अिहले िशश ु मय । अब पिन म िकन नखाई ब ?े के म िशशलुाई जीउदँो पाउन
सक्छु? सिकंदनै। कुनै िदन म त्यो भएकहाँ जाउलँा, तर त्यो यहाँ मकहाँ आउन सक्दनै।”

सलुमेानको जन्म
24 त्यसपिछ दाऊदले आफ्नी प ी बतेशबेालाई सान्त्वना िदए। ितनले प ीसगँ शा ररीक सम्बन्ध पिन स्थािपत गरे। बतेशबेा फे र गभर्वती

भइन।् अक छोरा जन्माइन।् दाऊदले छोराको नाउँ सलुमेान राख।े परम भलुे सलुमेानलाई मे गन ुर् भयो। 25 परम भलुे अगमव ा नातान ारा
सन्दशे पठाउनभुयो, नातानले सलुमेानको नाउँ यददीया राख।े नातानले परम भकुो िन म्त यसो गरे।

दाऊदले रब्बामािथ अिधकार जमाउछँन
26 रब्बा शहर अम्मोनीहरूको राजधानी िथयो। योआबले रब्बामािथ लडाईं गरेर अिधकार जमाए। 27 योआबले दाऊदकहाँ दतूहरू पठाएर

खबर भन,े “मलैे रब्बा िबरू लडाईं गरें। मलैे पानीको शहर िजतें। 28 अब अरू सिैनकहरू ल्याएर रब्बामािथ अिधकार जमाउनहुोस ्न यिद
मलैे शहरमािथ अिधकार जमाए भने शहरको नाउँ मरेो आफ्नो नाममा हुनछे।”

29यसलैे दाऊदले मािनसहरू भलेा पारेर रब्बाितर लाग।े ितनले रब्बामा धावा बोलरे आफ्नो अिधकार जमाए। 30 दाऊदले उनीहरूका राजाको
मकुुट िझिकिदए। उ मकुुटको ओजन झण्डै एक तोडा* सनुको िथयो। त्यसमा बहुमलू्य पत्थरहरू पिन जिडत िथए। ितनीहरूले दाऊदको
िशरमा उ मकुुट पिहयार्ए। दाऊदले शहरबाट धरैे बहुमलू्य सम्पि हात पारे।

31 दाऊदले रब्बा शहरदे ख मािनसहरू बािहर ल्याए। ितनीहरूलाई आरा, गल र बञ्चरोहरूले काम गनर् लगाए। ईंटाको काम गनर् लगाए।
दाऊदले सबै अम्मोनीहरूका शहरमा एउटै वहार गरे। त्यसपिछ दाऊद र ितनका फौज यरूशलमे फिकर् ए।

13
अम्नोन र तामार

1 दाऊदका अब्शालोम नामका एका छोरा िथए। अब्शालोमकी सानी बिहनी तामार नामकी िथई। तामार असाध्यै रा ी िथई। दाऊदका अकार्
एकजना अम्मोन नाउँ गरेको छोरा िथयो जसले तामारसगँ मे गरेको िथयो। 2 तामार कुमारी िथई। अम्नोनले उसको कन्यापन पानर् सक्छ
भन्ने सोचकेा िथएनन।् तरैं पिन अम्नोनले उनलाई सा ै चाहान्थ्यो। अम्नोनले उनलाई सधैं स म्झरहने भएकोले आफैं िबरामी भयो।
* 12:30: “75 पाउण्ड” वा “34.5 िकलो ाम।”
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3अम्नोनका एउटा िम को नाउँ योनादाब िथयो जो िशमीका छोरा िथए। (िशमी दाऊदका दाजु िथए।) योनादाब सा ै चलाक िथए। 4योनादाबले
अम्नोनलाई सोध,े “ त्यके िदन ितमी दबु्लाउदँै गइरहकेा छौ। ितमी त राजकुमार हौ। खान लाउनकुो कुनै अभाव छैन, तरै पिन दबु्लाउदँै छौ?
मलाई भन त! िकन?”

अम्नोनले योनादाबलाई भन,े “म तामारलाई मे गछुर्। जो अब्शालोमकी बिहनी हुन ्तर म ितमीहरूको सौतलेो भाइ हु।ँ”
5 योनादाबले अम्नोनलाई भन,े “ओ ानमा सतु र िबमारीले गरे झैं गर। त्यसपिछ ित ा िपताजी ितमीलाई हनेर् आउनहुुन्छ। उहाँलाई भन,

‘दया गरी मरेी बिहनी तामारलाई आउन िदएर मलाई खाना खवुाउन ु भन्नहुोस।् मरैे अगािड खाना तयार गनर् लगाउन ु होस।् म त्यो हनेछु र उनकै
हातले खाना खानछुे।’ ”

6 त्यसरी अम्नोन ओ ानमा लडरे िबमारीले जस्तै गनर् थाल।े राजा दाऊद उसका छोरालाई हनेर् आए। अम्नोनले दाऊदलाई भन,े “दया गरी
तामार बिहनीलाई मरेो कोठा िभ आउन अनमुित िदनहुोस।् दया गरी भिनिदन ु होस ् मरेो अिघ ल्तर दइुवटा रोटी बनाइिदनहुोस।् त्यसपिछ म
ितनकै हातबाट खान्छु।”

7 दाऊदले तामारको घरमा दतूहरू पठाए। दतूहरूले तामारलाई भन,े “ित ा दाइ अम्नोनका घर गएर खाना बनाइिदन ु अरे।”
8 यसकारण तामार अम्नोनको घर गइन।् अम्नोन ओ ानमा लिडरहकेा िथए। तामारले मछेुको आटँा हातमा लएर िथच्दै रोटी पकाइिदइन।्

अम्नोनले हदेार् हदे ितनीले रोटी बनाइन।् 9 त्यसपिछ तावाबाट रोटी िनकालरे अम्नोनलाई भाग लगाइिदन।् तर अम्नोनले खान माननेन।् अम्नोनले
आफ्ना नोकरहरूलाई बािहर जान ु भन,े यसलैे सबै बािहर गए।

अम्नोनले तामारलाई बलात्कार गछर्
10 तब अम्नोनले तामारलाई भन्छन,् “सु े कोठामा खाना ल्याएर मलाई आफ्नै हातले खवुाइदऊे।”
त्यसरी तामारले आफूले बनाएको रोटी लएर दाइको स ु केोठामा गइन।् 11 उनले अम्नोनलाई खवुाउन मा थालकेी िथइन,् तर अम्नोनले

उनको हात समात।े ितनले उनलाई भन,े “बिहनी, आऊ मसगँ सतु।”
12 तामारले अम्नोनलाई भिनन,् “होइन, दाज!ु मलाई जबरजस्ती नगन ुर्होस।् यस्तो लाजमद काम नगन ुर्होस।् यस्तो भयानक कायर् इ ाएलमा

किहले हुनसैक्दनै। 13 यस्तो लाजमद अवस्थाबाट म किहले पिन म ु पाउने छैन। मािनसहरूले सोच्नछेन ्तपाईं एउटा साधारण द ु जस्तैं बन्न ु
भयो। दया गरी राजासगँ भन्नहुोस।् उहाँले हामी दवुलैाई िववाह गनर् िदनहुुनछे।”

14 तर अम्नोन तामारका कुरा सनु्न पटक्कै राजी भएनन।् ितनी तामारभन्दा ब लया िथए। उसले शारी रक सम्बन्ध रा जबरजस्ती गरे।
15 त्यसपिछ अम्नोनले तामारलाई घणृा गनर् थाल।े पिहले जित माया गथ त्योभन्दा ज्यादा घणृा गनर्थाल।े अम्नोनले तामारलाई भन,े “उठेर
यहाँबाट गइहाल।”

16 तामारले अम्नोनलाई भिनन,् “होइन! यसरी मलाई निनकाल। ितमीले मलाई केही क्षण अिघ जे गय त्योभन्दा खराब भएर जानछे।”
तर अम्नोनले तामारका कुरा पटक्कै सनुनेन।् 17 अम्नोनले आफ्ना नोकरहरू बोलाए र भन,े “अिहले नै यस केटीलाई कोठाबाट िनकाल!

त्यसपिछ दलैो बन्द गर।”
18 अम्नोनका नोकरले तामारलाई िनकालरे दलैो बन्द ग रिदए।
तामारले कन्यकेटीहरूले राजदरवारमा लगाउने लगुा जस्तो लामो बाहुला भएको रङ्गी-िबरङ्गी लगुा लगाएकी िथईन।् 19 तामारले लगाएका

िविभन्न रंगको लगुा च्यातरे टाउकोभ र खरानी द लन।् अिन टाउकोमा हात राखरे रून था लन।
20 तब, तामारका दाज ू अब्शालोमले ितनलाई भन,े “के तरेो ठूलो दाजु अम्नोन तिँसत िथए? उसले तलँाईं चोट पयुार्यो? अब, शान्त हो

बिहनी। अम्नोन तरैे दाज्य ू हो। अब यी कुरा तरेो हृदयमा नली।” त्यसपिछ तामार चपु लािगन।् ितनी अपमािनत ी भई अब्शालोमको घरमा
बिसन।्

21 राजा दाऊदले त्यो कुरा सनुरे सा ै रसाए तर दाऊदले ितनको पिहला जम्मकेा अिति य छोरो अम्मोनलाई भड्काउँन चाहनेन ्यसकारण
केही गरेनन।् 22 अब्शालोमले अम्नोनलाई घणृा गनर्थाल।े अम्नोनका बारे रा ो नरा ो कुनै कुरै गरेनन ् अब्शालोमल।े आफ्नी बिहनीलाई
अम्नोनले िवचार गरेको हुनाले घणृा गरे।

अब्शालोमको ितशोध
23 दइु वषर् पिछ केही मािनसहरू बाल्हासोरमा अब्शालोमका भडेाका ऊन का आए। यस समय अब्शालोमले राजाका सबै छोराहरूलाई

िनम्त्याए। 24 अब्शालोमले राजालाई भन,े “मलैे भडेाको ऊन का केही मािनसहरू बोलाएको छु। दया गरी राजा अिन उसका अिधकारीहरू
पिन आइिदन ु होस।्”

25 राजाले अब्शालोमलाई भन,े “होइन, छोरा। हामी सबै जाँदनैौं। यसले ितमीलाई धरैे बोझ हुनछे।”
अब्शालोमले अनके िब न्त गरे। दाऊद नजाने नै भए, तर उसले आशीवार्द िदए।
26 अब्शालोमले भन,े “तपाईं जान ु हुदँनै भने मरेा भाइ अम्नोनलाई मसगँ जानिदनहुोस।्”
राजा दाऊदले भन,े “िकन उ ितमीसगँ जान?े”
27 अब्शालोमले दाऊदलाई धरैे िबन्ती चढाएपिछ अन्त्यमा दाऊदले अम्नोन र अरू छोराहरूलाई जान िदने भए।
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अम्नोनको हत्या हुन्छ
28 तब अब्शालोमले आफ्ना सवेकहरूलाई आदशे िदए, “अम्नोनलाई होिशयार साथ ख्याल रा ।ु जब उ मातरे बहेोस हुन्छ म आदशे िदन्छु।

ितमीहरूले अवश्यै अम्नोनलाई मा रिदन।ु दण्ड पाउने डर न लन।ू मलैे आदशे िदएकोले ितमीलाई कुनै सजायय हुनछैेन। अब ब लया र सहासी
बन।”

29 अब्शालोमका जवान िसपाहीहरूले आदशेको पालन गरे। अम्नोनलाई मारे। दाऊदका अरू छोराहरू आ-आफ्ना खच्चरमा चढरे भाग।े
दाऊदले अम्नोनको मतृ्यकुो खबर सनुे

30 राजकुमारहरू शहरमा अझ आइपगुकेा िथएनन।् तर राजा दाऊदले घट्नाको खबर पाइहाल।े तर उसले सनुकेो खबर िथयो, “अब्शालोमले
राजाका सबै छोराहरूको हत्या ग रिदए। कुनै पिन छोराहरू जीिवत छैनन।्”

31 राजा दाऊदले लगाएको लगुा सबै च्यातरे भ ुइँमा पछा रए। राजाका सबै अिधकारीहरूले पिन आ-आफ्ना लगाएका लगुा च्यात।े
32 तर दाऊदका दाज्य ू िशमीका छोरा योनादाबले भन,े “राजाका सबै छोरा मा रइएका छन ्भनरे नसोचौं। खा ल अम्नोन मा रइएको हो।

अब्शालोमले जनु िदन अम्नोनले आफ्नी बिहनीको िवचार गरेको िथयो त्यसै िदन दे ख योजना बनाएको हो। 33 मरेा मा लक राजा, तपाईं यो
नसोच्नहुोस ्सबै छोरा मा रए। खा ल अम्नोन मय ।”

34 अब्शालोम भाग।े
शहरको पखार्लमािथ एउटा रक्षक उिभरहकेा िथए। ितनले धरैे मािनसहरू पहाडको अक भागवाट आउँदै गरेका दखे।े 35 यसलैे योनादाबले

राजा दाऊदलाई भन,े “हने ुर्होस,् मलैे भनकेो कस्तो लाग्यो। राजाका छोराहरू आउँदै छन।्”
36 योनादाबले भन्दा भन्दै राजकुमारहरू आइपगु।े उनीहरू जोड-तोडले रून लाग।े दाऊद र अन्य अिधकारीहरू पिन रून थाल।े ितनीहरू सा ै

रोए। 37 दाऊद त्यके िदन आफ्ना छोरा अम्नोनका लािग रून्थ।े
अब्शालोम भागरे गशेरु गए

अब्शालोम भागरे अम्मीहूदका छोरा तल्मकैहाँ गए। तल्मै गशेरूका राजा िथए। 38 भागरे गएपिछ अब्शालोम तीन बर्षसम्म गशरूमा बस।े
39 राजा दाऊदको अम्नोनको मतृ्य ु मािथ शोक घटयूो, तर उसले अब्शालोलाई एकदमै हराए अिन उसलाई अितनै हनेर् चाहन्थ।े

14
योआबले दाऊदकहाँ एउटी ज्ञानी मिहला पठाउँछन ्

1 सरूयाहका छोरा योआबले राजा अब्शालोमका बारेमा सा ै िच न्तत छन ् भन्ने थाहा पाए। 2 यसलैे योआबले टुकोमाबाट एउटी ज्ञानी
मिहलालाई लन भनरे दतूहरू पठाए। योआबले त्यस ज्ञानी मिहलालाई भन,े “दया गरी सा ै शोिकत अवस्थाको बहना गर। पिहरण पिन त्यस्तै
लगाऊ। िच टक्क पन काम छैन। धरैे िदनदे ख आफन्त मरेर रोइरहकेी ी झै अिभनय गर। 3 राजाको अिघ गएर म ज-ेजे भन्छु त्यही कुरा
गर।” त्यसपिछ योआबले त्यस मिहलालाई कुरा िसकाए।

4 टुकोबाट आएकी त्यस मिहलाले झकेुर भुइँितर अनहुार पाद राजालाई भिनन,् “महाराज, मलाई दया गन ुर्होस।्”
5 राजा दाऊदले त्यसलाई भन,े “ित ो के असिुवधा छ?”
मिहलाले भिनन,् “म िवधवुा हु।ँ मरेा लोग्ने मरे। 6 मरेो दइुजना छोराहरू िथए। दवुजैना एक-दो ोमा बािहर मदैानमा लडाईं लड।े त्यहाँ

छु ाउने कोही िथएनन।् एउटा छोराले अक लाई माय । 7अिहले सबै प रवारका सदस्यहरू मरेो िवरू मा छन।् ितनीहरू भन्छन,् ‘त्यस हत्यारा
छोरालाई हा ो अिघ ल्याऊ, हामी। पिन त्यसलाई माछ । िकनभने त्यसले आफ्ना भाइ माय ।’ मरेो छोरा घरको ब ी हो। यिद ितनीहरूले
त्यसलाई मा रिदए भने त्यो अ न्तम ब ी पिन िनभ्नछे। बाबकुो सम्पि को हकदार त्यही एउटै त बाँिचरहकेो छ। यिद त्यो मा रयो भने मरेो
पितको नाउँ यस पथृ्वीबाट नाउँ िनश नै मे टने छ।”

8 तब राजाले त्यस ीलाई भन,े “ितमी घर जाऊ। ित ो पक्षमा आदशे िदनछुे।”
9 टकोमाकी त्यस मिहलाले राजालाई भिनन,् “हे मा लक राजा ठीकै छ दोष मलाई नै आवोस।् तर तपाईं र तपाईंको राज्य भने िनद ष छ।”
10 राजाले भन,े “यिद कसलैे ितमीलाई केही नरा ो भन्दछै भने त्यसलाई मरेो अिघ हािजर गराऊ। त्यसपिछ त्यसले ितमीलाई त्यसरी सताउने

छैन।”
11 त्यस ीले भनी, “दया गरी तपाईंले आफ्ना परम भु तपाईंको परमे रको नाउँ लएर शपथ िदनोस ्तपाईंले ितनीलाई रोिक िदनहुनछे।

ितनीहरूले उसकै भाइको मतृ्यकुो बदलामा मरेो छोरालाई मानर् चाहन्छन।् दया गरेर मलाई िव ास िदलाउनहुोस ्िक मरेो छोरालाई ितनीहरूबाट
बचाउन ु हुनछे।”

दाऊले भन,े “म ितमीलाई परम भकुो जीउदँो नाममा भिनहरेछु कसलैे पिन ित ो छोरालाई चोट पयुार्उन छैन। ित ो छोरोको िशरबाट एउटा
केश पिन भईूमा ख े छैन।”

12 त्यस मिहलाले भिनन,् “मा लक राजा, मलाई केही कुरा भन्न िदनहुोस।्”
राजाले भन,े “भन।”
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13 तब ीले भिनन,् “परमे रका मािनसहरूका िवरू मा तपाईंले यो योजना िकन बनाउन ु भयो? ज्य,ू जब तपाईं नै यसो भन्दै हुनहुुन्छ भने
तपाईंनै दोषी दे खइन ु भयो। िकनभने तपाईंको छोरो जसलाई घर छोडन वाध्य गराइएको िथयो, उसलाई फकर आउनु भिनएको छैन। 14 एक
िदन हामी सबै मन नै हौं हामी भ◌ँुइमा पोखीएको पानी जस्तै छौ जसलाई कसलैे पिन जम्मा गनर् सक्दनै। परमे रले क्षमा िदनहुुन्छ। भागरे
जाने मािनसहरूको िन म्त परमे रको योजना छ। उहाँले ितनीहरूले फकर आउँने भन्ने इच्छ गन ुर् हुन्छ। 15 मरेो मा लक राजा, म यित भन्न
आएकी हु।ँ जस्तो मािनसहरूले मलाई धम्क्याए। म आफैं ले सोचें, ‘म राजालाई भन्नछुे। हुनसक्छ राजाले मरेो सहायता गलार्न। 16 मलाई सनुरे
राजाले मरेो छोरालाई बचाउन ु हुनछे। परमे रले दान गन ुर्भएको कुराहरूबाट त्यो मािनसले हामीलाई ब ञ्चत गराउने यास ग ररहकेोछ।’
17 म िन त िथए िक मरेो राजाको वचनले मलाई सहयोग हुनछे। कारण तपाईं त परमे रको दतू जस्तै हुनहुुन्छ। तपाईंलाई रा ो र नरा ो के
हो थाहै छ। परम भु तपाईंका परमे र तपाईंको साथमा रहून।्”

18 राजाले त्यस ीलाई जवाफमा भन,े “म ितमीलाई एउटा गछुर्, मरेो को उ र दऊे।”
त्यस ीले भनी, “मरेो परम भु राजा तपाईं तपाईंको सोध्न ु होस।्”
19 राजाले भन,े “योआबले यी सब भन्न ु भनकेा िथए ितमीलाई।?”
त्यस मिहलाले भिनन,् “मरेा मा लक राजा, तपाईंको शपथ खादै भन्छु, तपाईंले ठक भन्नभुयो। तपाईंका अिधकारी योआबले मलाई सब

िसकाएका हुन।् 20 योआबले त्यसो गन ुर्को कारण घट्नालाई अक कारले तपाईंलाई बझु्न लगाउन ु हो। मरेो मा लक तपाईं परमे रका दतू झै
ज्ञानी हुनहुुन्छ। पथृ्वीमा के हुदँछै तपाईंलाई सबै थाहा हुन्छ।”

अब्शालोम यरूशलमे फकर् न्छ
21 राजाले योआबलाई भन,े “मलैे अिघनै िनणर्य गरी सकेको छु। अब जाऊ अिन अब्शालोमलाई लएर आऊ।”
22 योआबले भ ुइँितर अनहुार झकुाए र ितनले राजा दाऊद ित आभार गद भन,े “आज तपाईं म ित खशुी हुनहुुन्छ मलैे बझुें तपाईंले

मरेो कुरा सनु्नभुयो।”
23 तब योआब गशेरू गएर अब्शालोमलाई यरूशलमे लएर आए। 24 तर राजा दाऊदले भन,े “अब्शालोम उसको आफ्नै घर जानसक्छ। उ

मलाई भटेनू नआवोस।्” यसलैे अब्शालोम आफ्नै घर गए। अब्शालोम राजालाई भटेनू जान सकेन।
25 मािनसहरूले अब्शालोमको सनु्दरताको सा ै शसंा गथ। इ ाएलमा अब्शालोम जित सनु्दर अरू कोही िथएन। टाउको दे ख पतैाला सम्मै

कतै खोट लगाउने ठाउँ िथएन। 26 त्यके वषर्को अन्तमा अब्शालोमले टाउकोको कपाल काटथूे र तौलन्थ।े कपालको ओजन झण्डै 200
शकेेल हुन्थ्यो। 27 अब्शालोमका तीनजना छोराहरू र एउटी छोरी िथए। छोरीको नाउँ तामार िथयो। तामार सा ै सनु्दर िथई।

अब्शालोमले योआबलाई भटे गनर् बाध्य गराउँछ
28 अब्शालोम परूा दइु वषर् यरूशलमेमा राजासगँ भटे नगरी बस।े 29 अब्शालोमले योआबकहाँ दतू पठाए। दतूहरूले योआबलाई भने

अब्शालोमलाई राजासगँ भटे गराइ दऊे। तर योआब अब्शालोम कहाँ आएनन।् दो ो चो ट पिन अब्शालोमले खबर पठाए। तर योआब आउन
माननेन।्

30 त्यसपिछ अब्शालोमले नोकरहरूलाई अ ाए, “हरे, मरेो खतेकै छेउमा योआबको जौंको बाली पािकरहकेो छ। गएर त्यसमा आगो
लगादऊे।”

यसरी अब्शालोमका नोकरहरू गएर आगो लगाइिदए। 31योआब अब्शालोमका घर आए। योआबले अब्शालोमलाई भन,े “ित ा नोकरहरूले
मरेो खतेीमा िकन आगो लगाए?”

32 अब्शालोमले योआबलाई भन,े “मलैे ितमीकहाँ खबर पठाएँ मलैे ितनीलाई यहाँ आउन ु भन।े म ितमीलाई राजाकहाँ पठाउन चाहान्थ।े म
ितमी ारा राजालाई सोध्न चाहान्थे मलाई गशेरूबाट यहाँ ल्याउ। यो मलाई असल हुने िथयो यिद म त्यही भएको भए, मलाई राजािसत भटेनू दऊे
यिद मलैे पाप गरेको भए उसले मलाई मारून।्”

अब्शालोमले राजा दाऊदको दशर्न गछर्न ्
33 तब योआब राजाकहाँ आएर अब्शालोमका सबै कुरा बताउछँन।् राजाले अब्शालोमलाई बोलाउँछन।् त्यसपिछ अब्शालोम राजालाई भटेनू

आउँछन।् राजाका अिघ अब्शालोम झकेुर उिभन्छन।् अिन राजाले अब्शालोमलाई म्वाईं खान्छन।्

15
अब्शालोमले धरैे िम हरू बनाउछँन ्

1 त्यसपिछ अब्शालोमले एउटा रथ र घोडाहरू राख्छन।् जब रथमा सवार गथ त्यस बलेा 50 जना मािनसहरू आफू अिघ िहडंाउथँ।े 2 िबहानै
उठेर अब्शालोम फाटकमा उिभन्थ।े अब्शालोमले राजाकहाँ न्यायको िन म्त समस्या लएर जाने कोही मािनसको िनधो लन्थ।े तब अब्शालोमले
उ लाई सोध्थ,े “कुन शहरको वािसन्दा हुनहुुन्छ तपाईं?” त्यस ले जवाफ िदन्थ,े “म फलना-फलना इ ाएलको प रवार समहूबाट
आएको हु।ँ” 3 तब अब्शालोमले भन्न,े “गथ तपाईं आफ्नो मामला िज े योग्य हुनहुुन्छ, तर राजा दाऊदले तपाईंहरूको कुरै सनु्दनैन।्”

4 अब्शालोमले यो पिन भन्थ,े “अहो, कसलैे मलाई यस दशेको न्यायधीश िनय ु ग रिदएको भए म त्यकेलाई साँचो न्याय िदनसक्थें।”
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5 अिन यिद कोही पिन एकजना मािनस अब्शालोमको अिघ आएर झकेुर अिभवादन गरे भन,े अब्शालोमले अिघ बढरे साथी जस्तो वहार
गरेर हात िमलाउने गथ। 6 अब्शालोमले ती कुराहरू योग गथ अिन त्यकेलाई म्वाईं खान्थे जो राजा कहाँ न्यायको िन म्त आउँद िथए। यसरी
अब्शालोमले इ ाएलका त्यकेलाई मखुर् बनाए।

अब्शालोमले दाऊदको राज्य लने योजना बनाउछँ
7चार वषर्पिछ, अब्शालोमले राजा दाऊदलाई भन,े “दया गरी मलाई मलैे हे ोनको परम भलुाई गरेको ितज्ञा परूा गनर् जान िदनहुोस।् 8 मलैे

त्यो ितज्ञा म गशेरूणमा बसकेो समयमा गरेको िथएँ। मरेो ितज्ञा िथयो, ‘यिद परम भलुे मलाई यरूशलमे िफतार् गराउन ु भयो भने म परम भकुो
सवेा गनछु।’ ”

9 राजा दाऊदले भन,े “शा न्तिसत जाऊ।”
अब्शालोम हे ोन गए 10 तर अब्शोलोमले इ ाएलका सबै प रवार समहूमा ग ु चर पठाए। ती ग ु चरहरूले मािनसहरूलाई भन,े “जब

ितमीहरूले तरुही बजकेो सनु्छौ, भन्न,ु ‘अब्शालोम हे ोनमा राजा भएका छन।्’ ”
11 अब्शालोमले 200 मािनसहरूलाई ितनको साथ लानलाई आम न् त गरे। ती मािनसहरूले यरूशलमे छोडे अिन ितनीिसतै हे ोन गए। तर

ितनको योजना बारे उनीहरू अनिभज्ञ िथए। 12 अहीतोपले दाऊदका एकजना सल्लाहकार िथए। अहीतोपले गीलोह शहरका बािसन्दा िथए।
जब अब्शालोमले ब लदान चढाउन पगुे तब गीलोह शहरबाट अहीतोपलेलाई पिन बोलाए। अब्शालोमको योजना ठीकसगँ कायर् न्वत हुदँै िथयो
अिन धरैे भन्दा धरैे मािनसहरू ितनको पक्षमा लाग्नथाल।े

दाऊदले अब्शालोमको षड ्यन् बझुे
13 दाऊदलाई खबर िदन भनरे एकजना मािनस दाऊदकहाँ आए। ती मािनसहले भन,े “इ ाएलका मािनसहरूले अब्शालोमको नतेतृ्वलाई

प ाउन थालकेा छन।्”
14 तब दाऊदले आफूसगँ यरूशलमेमा छाडीएका अिधकारीहरूलाई भन,े “हामी चाँडै जाऊँ। यिद भागनेौं भने अब्शालोमले हामीलाई छोडने

छैन। िछटो गरी यहाँबाट भागौं होइन भने अब्शालोम आइपगु्छ। हामीलाई ख म गनछ। अिन त्यसले यरूशलमेका सबै मािनसहरूलाई मानछ।”
15 राजाका अिधकारीहरूले भन,े “तपाईंले जे भन्नहुुन्छ हामी त्यसै गनछौं।”

दाऊद र ितनका मािनसहरू भाग्छन ्
16 राजा दाऊद उसको महलमा ब े जित सबलैाई लएर महलबाट िनक्लन्छन।् तर राजाले उसका दश जना उप-प ीहरूलाई महलका हरेचाह

गनर् राखे 17 राजा आफ्ना मािनसहरूका साथमा िहडं।े अ न्तम महलमा पगुरे ितनी रोिकए। 18 त्यहाँ द े ख सबै अिधकारीहरू राजाको अिघ लाग।े
(अघाडी 600 िग ीहरू राजािसत आए।) गातमा उनी बसकेो समय दे ख त्यहाँ ितनीहरू उिनसगँ िथए अिन करेतीहरू र पलतेीहरू राजाको
अघाडी गए।

19 राजाले िग ीबाट आएका ह लैाई भन,े “ितमीहरू िकन हामीसगँ िहडंदछैौ? फकर नयाँ राजा (अब्शालोम) सगँ बस। ितमीहरू िवदशेी
हौ। यो ितमीहरूको मातभृिूम होइन। 20 क्षिणक समय अिघ ितमीहरू म सगँ सामले हुन आएका हौ। अब ितमीहरू मसगँ एक ठाउँदे ख अक
ठाउँ गद घिुमरहन ु पछर्। आफ्ना दाज्य-ूभाइहरू लएर फकर् । दया र िव ास ितमीहरूलाई दखेाउन।्”

21 तर ह लैे राजालाई भन,े “जबसम्म तपाईं परम भु बाच्नहुुन्छ म तपाईंकै साथमा रहने छु। यिद म मन ुर् परेता पिन तपाईंिसतै मनछु।”
22 दाऊदले ह लैाई भन,े “आऊ, हामी िक ोन बेंसी तरौं।”
त्यसकारण सबै इ ै र ितनका मािनसहरू अिन ितनीहरूका प रवारहरूले िक ोन बेंसी तरे। 23सबै मािनसहरू िचच्चाई रहका िथए। राजा दाऊद

र ितनका मािनसहरू मरूभिूम अिघ बढदै जब िक ोन बेंसी तरे ितनीहरू रोए। 24 सादोक र ितनीसगं भएका लवेीनीहरूले परमे रको करारको
सन्दकू बोकेका िथए। ितनीहरूले परमे रको पिव सन्दकूलाई राख।े अिन एबीयातारले मािनसहरूले दाऊदिसत यरूशलमे नछाडुन्जलेसम्म
ाथर्ना गरे।
25 राजा दाऊदले सादोकलाई भन,े “परमे रको पिव सन्दकूलाई यरूशलमेमा नै छोड। यिद परम भु मिसत खशुी हुनहुुन्छ भने मलाई

यरूशलमे र उहाँको म न्दरलाई हने मौका िदनहुुन्छ। 26 तर यिद परम भु मिसत खशुी हुनहुुन्न ्भने उहाँले मलाई जे पिन गनर्सक्न ु हुन्छ।”
27 राजाले पजूाहारी सादोकलाई भन,े “ितमी एकजना ा (अगमव ाको अक नाम) पिन हौ। शान्तिसत शहर फकर् । साथमा ित ो छोरा

अहीमास र एबीयातारका छोरा जोनाथन पिन लजैाऊ। 28 ितमीबाट सनु्नलाई म त्यहाँ प खर्रहनछुे जहाँ मरूभिूम पा र मािनसहरू नदी तछर्न।्”
29 यसलैे सादोक र एब्यातारले पिव सन्दकूलाई यरूशलमेमा िफतार् लगे र त्यहीं बस।े

दाऊद अहीतोपलेको िबरू मा ाथर्ना गछर्न ्
30 दाऊद जतैनू डाँडा उक्ल।े ितनी रोए। टाउको ढाकेर खाली खु ै िहडं।े दाऊदका साथमा भएका अन्य मािनसहरूले पिन टाउको ढाके।

ितनीहरू पिन रूँदै दाऊदसगँ गए।
31 एकजना मािनसले दाऊदलाई भन,े “अहीतोपले त्यो एउटा हो जसले अब्शालोमसगँ षडयन् मा भाग लयो।” तब दाऊदले

ाथर्नामा भन,े “परम भ,ु म भन्दछुै अहीतोपलेको सल्लाह अनरुूपको कायर् िवफल होस।्” 32 दाऊद पहाडको चचुरुोमा उक्ल।े जहाँ दाऊदले
किहलकेाहीं परमे रलाई आराधना अचर्ना गथ। त्यही समय एरेकी हूशै फाटेको कोट अिन टाउकोभ र धलुो हालरे ितनका अिघ आए।
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33 दाऊदले हूशलैाई भन,े “यिद ितमी मिसत गयौ भने अक हरेचाह गन हुनछेौ। 34 तर यिद ितमी यरूशलमे फिकर् यौ भने ितमीले
अहीतोपलेको सल्लाहलाई िवफल पानर् सक्छौ। अब्शालोमलाई भन्न,ु ‘राजा म तपाईंको सवेक हू।ँ मलैे तपाईंको िपतालाई सवेा गरे। अब
म तपाईंको सवेा गनछु।’ 35 पजूाहारी सादोक र एबीयातार पिन ितमी िसतै हुनछेन।् राजदरवारमा सनुकेा कुरा सबै ितनीहरूलाई बताउने छौ।
36 सादोकका छोरा अहीमास र एबीयातारका छोरा जोनाथन ितनीहरू िसतै हुनछेन।् ितमी ज-ेजे सनु्छौ ितनीहरू ारा ितमीले मलाई बझु्नदऊे।”

37 तब दाऊदका साथी हुशै शहर गए। अिन अब्शालोम यरूशलमे पगु।े

16
सीबाले दाऊदलाई भटेछून

1 दाऊद जतैनु डाँडाको टापमुा अ लक पर मा पगुकेा िथए, मपीबोशतेको नोकर सीबाले दाऊदलाई भटेे। सीबासगँ जीन लगाम क स्सएका
दइुवटा गधा िथए। गधामा 200 रोटी, 100 झपु्पा िकसिमस, 100 ीष्मफल र दाखरस लािदएको एउटा मसक िथयो। 2 राजा दाऊदले
सीबालाई सोध,े “यी चीज िकन ल्यायौ?”

सीबाले जवाफ िदए, “गधाहरू राजाको प रवारलाई चढनको िन म्त ल्याएको हो। रोटी र ीष्मफलहरू अिधकारीहरूलाई खाना भनरे अिन
मरूभिूममा िहडंदा जो कमजोरी भएर िहडंन सक्दनैन ्ितनीहरूका िन म्त दाखरस ल्याएको।”

3 राजाले सोध,े “मपीबोशते खै कहाँ छन।्?”
सीबाले जवाफ िदए, “मपीबोशते यरूशलमेमा नै बस।े ितनले सोच,े ‘अब इ ाएलीहरूले मरेा िपताका राज्य मलाई िदन्छन।्’ ”
4 तब राजाले सीबालाई भन,े “यही कारणले मपेीबोशथेका जाय जथेा अब म ितमीलाई िदन्छु।”
सीबाले भन,े “म तपाईंसगँ नतमस्तक छु। मलाई िव ास छ म तपाईंलाई सधैं रझाउनसक्छु।”

िशमीले दाऊदलाई सराप्छ
5 दाऊद बहूरीममा आए। बहूरीमबाट शाऊलका प रवारका एकजना मािनस िन स्कए। त्यसको नाउँ िशमी िथयो, जो गरेाका छोरा िथए।

िशमीले दाऊदलाई धरैे सराप्दै आए। लगातार नरा ो नामले सराप्दै िथए।
6 िशमीले दाऊद र ितनका अिधकारीहरूलाई ढुङ्गाले हान्न शरुू गरे। तर मािनसहरू र िसपाहीहरूले दाऊदलाई घरेे। 7 िशमीले दाऊदलाई सराप

िदए। उनले भन,े “ए हत्यारा, भाग यहाँबाट िछटो भाग। 8 परम भलुे तलाईं सजाय िददछैन।् िकन थाहा छ? कारण तलैे शाऊलका प रवारलाई
मा रस।् तैंले शाऊलको राजिसहंासन चो रस।् तर अिहले ठीक यस्तो गित हुदँछै तरेो। परम भलुे तरेो राज्य तरेो छोरा अब्शालोमलाई िदनभुयो।
िकन थाहा छ? कारण त ँ हत्यारा होस।्”

9 सरूयाहका छोरा अबीशलैे राजालाई भन,े “हे मरेो मा लक राजा यो मरेको कुकुरले िकन तपाईंलाई सराप्दछै? दया गरी मलाई उसको
टाउको िछनाउन िदनहुोस।्”

10 तर राजाले जवाफ िदए, “सरूयाहका छोराहरू िकन ितमीहरू मरेो मामलाहरूमा हात हाल्छौ? साँच्चो हो, िशमीले मलाई सराप्दै छ। तर
सायद परम भलुे मलाई सराप्न ु उसलाई भन्न ु भएको होला। कसले परम भलुाई उहाँले गन ुर् भएको िवषयमा गनर् सक्छ र?” 11 दाऊदले
अबीशै र सारा नोकरहरूलाई भन,े “हरे, मरेो आफ्नै छोरा (अब्शालोम) ले मलाई मानर् खोज्दछै। यो मािनस (िशमी) िबन्यामीन कुल समहूले
मलाई मान अिधकार ज्यादा ा गछर्। उसलाई एक्लै रहन दऊे। मलाई मनप र भन्न दऊे। परम भलुे नै त्यसो गन ुर् भन्न ु भएको हो। 12 यो
हुनसक्छ, परम भलुे मलै े िशमी ारा गा ल खाएको दखेरे म ित दया गद रा ो गन ुर्हुन्छ।”

13 यसकारण दाऊद र ितनका मािनसहरू आफ्नो बाटो लाग।े तर िशमीले दाऊदलाई प ाए। पहाडको बाटोको अक ितर भएर िशमी िहडं्न
थाल्यो। या ाभ र दाऊदलाई गाली गद िशमी िहडयो। िशमीले दाऊदलाई ढुङ्गा र धलूोले पिन हान्यो।

14 राजा दाऊद र ितनका अनयुायीहरू यदर्न नदी पगु।े राजा र अनयुायीहरू थिकत िथए। त्यहाँ ितनीहरूले आराम गरे र आफूलाई थकावट
मु पारे।

15 अब्शालोम, अहीतोपलेे र अन्य मािनसहरू जो इ ाएलवासी िथए यरूशलमे आए। 16 दाऊदका एरेकी हूशै नामक साथी अब्शालोमलाई
भटेनू आए। उसले अब्शालोमलाई भन,े “राजाको िचराय ु होस।् राजाको िचराय ु होस।्”

17 अब्शालोमले सोध,े “ितमी ित ा िम दाऊदको िव ासपा िकन बननेौ? यरूशलमे छोडरे िकन दाऊदसगं गएनौ?”
18 हूशलैे भन,े “म परम भलुे छान्न ु भएको मािनसका अधीनमा बस्छु। यी मािनसहरू अिन इ ाएलका मािनसहरूले तपाईंलाई छान।े म

तपाईंसगँै बस्छु। 19 पिहले मलैे तपाईंका िपताको सवेा गरें। अब म तपाईंको सवेा गनछु तपाईं दाऊदका छोरा हुनहुन्छ।”
अब्शालोमले अहीतोपलेबाट सल्लाह लन्छन ्

20 अब्शालोमले अहीतोपलेलाई भन्छन,् “कृपया अब हामीले के गन ुर् पछर् भन।”
21 अहीतोपलेले े अब्शालोमलाई भन,े “ित ा िपताजीले उहाँका केही प ीहरूलाई आफ्नो घर रेखदखे गनर् छोडन ु भएको छ। जाऊ र

ितनीहरूिसत शारी रक सम्बन्ध राख। त्यसपिछ त्यके इ ाएलीलाई यो थाहा हुनछे िक ितमीलाई ित ा िपताले घणृा गछर्न ्भनरे। अिन ती सबै
मािनसहरूले ितमीलाई सहयोग पयुार्उन उत्सािहत हुनछेन।्”
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22 तब अब्शालोमको िन म्त ितनीहरूले महलको छानामा एउटा पाल हाल।े अिन अब्शालोमले आफ्ना िपताका रखौटी प ीहरूिसत शारी रक
सम्बन्ध राख।े सबै इ ाएलीहरूले यो दखे।े 23 त्यस समय अहीतोपलेको सल्लाह दाऊद र अब्शालोम दवुकैा िन म्त सा ै महत्वपणूर् िथयो।
ितनीहरूले सोचे िक यो त्यित महत्वपणूर्को हो जित परमे रको वचन एउटा मािनसको िन म्त हुन्छ।

17
अहीतोपलेले दाऊदबारे सल्लाह िदन्छन ्

1 अहीतोपलेले अब्शालोमलाई भन,े “दया ग र मलाई 12,000 मािनस छान्न िदनहुोस।् म आज राती नै दाऊदको खदेो गछुर्। 2 जब उ
थाकेर कमजोर भएको हुन्छ म उसलाई प नछुे। म त्यसलाई धम्काउछुँ। तब उसका मािनसहरू सबै भाग्नछेन।् तर म खा ल दाऊदलाई मा
मानछु। 3 त्यसपिछ उसका सनेालाई तपाईंको अनगुामी बनाइिदन्छु। यिद दाऊद मरे भने सबै मािनसहरू शा न्तिसत तपाईंको पिछ आउनछेन।्”

4 यो योजना अब्शालोम र इ ाएलका अगवुाहरूलाई रा ो लाग्यो। 5 तर अब्शालोमले भन,े “अिहले एरेकी हूशलैाई बोलाऊ। म उसलाई
पिन सोध्छु, उसले के भन्छ सनुौं।”

हूशलैे अहीतोपलेको सल्लाहलाई खतम पा रिदन्छ
6 हुशै अब्शालोम भएकहाँ आए। अब्शालोमले हुशलैाई भन,े “यो अहीतोपलेको योजना हो। के यो योजनालाई हामी कायर्मा ल्याउन सक्छौं?

अथवा सक्दनैौं दया गरेर तपाईंको िवचार भन्नहुोस।्”
7 हुशलैे भन,े “यस समय अहीतोपलेको सल्लाह ठीक छैन। 8 तपाईंलाई थाहै छ तपाईंका िपता र उहाँसगँ भएका मािनसहरू धरैे ब लयाछन।्

ितनीहरू बच्चाहरू खोिसएका भाल ूजस्तै िह क छन ्तपाईंका िपता िनपणु यो ा हुनहुुन्छ। उहाँ रातभरी सिैनकहरू िसत रहन ु हुन्न। 9 जहाँसम्म
उहाँ त कुनै गफुा अथवा अरू कुनै ठाउँमा लिुकसक्न ु भयो। यिद तपाईंका िपताजीले तपाईंका मािनसहरू मािथ धावा बोल्नभुयो भने मािनसहरूले
यो खबर सनु्नछेन।् अिन ितनीहरूले सोच्ने छन,् ‘अब्शालोमका अनयुायीहरू हादछन।्’ 10 तब िसहं जस्ता सहासी मािनसहरू पिन डराउने छन।
िकनभन?े इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई थाहै छ िक तपाईंका िपता ब लया लडाकु हुन, अिन उनका मािनसहरू धरैे साहसी छन।्

11“म यो सझुाव िदन्छुः दानदे ख बशेबासम्मका सबै इ ाएलीहरूलाई भलेा गराउन ु होस।् मािनसहरू समु का िकनारका बालवुा जस्तै हुनछेन।्
त्यसपिछ तपाईं आफै य ु भिूममा जानहुोस।् 12 हामीले दाऊदलाई लकेुकै ठाउँमा समाउने छौं। दाऊदलाई धरैे िसपाहीहरूको साथमा जाइलाग्न ु
पछर्। हा ो सखं्या भ ुइँमा खसकेो शीतका थोपाहरू जस्तो हुनपुछर्। हामीले दाऊदलाई उसका मािनसहरूसगँै मान ुर् पछर्। कसलैाई िजउँदो छाडने
होइन। 13 तर यिद दाऊद कुनै शहरमा भाग्यो भन,े सबै इ ाएलीहरूले डोरी ल्याउने छन ्अिन हामी शहरको पखार्ललाई बेंसीको तल तान्ने छौ
एउटा सानो ढुङ्गा सम्म पिन छोिडने छैन।्”

14अब्शालोम अिन इ ाएलीहरूले भन,े “एरेकी हूशकैो सल्लाह अहीतोपलेको भन्दा रा ो छ।” ितनीहरूले िकन यसो भन्यो भने यो परम भु
कै योजना हो। परम भलुे अहीतोपलेको रा ो सल्लाहलाई न पा रिदन ु भयो। कसरी परम भलुे अब्शालोमलाई सजाय िदनभुयो।

हुशलैे दाऊदलाई चतेावनी पठाउँछन ्
15हुशलैे ती कुराहरू पजूाहारी सादोक र एबीयातारलाई भन।े हूशलैे अहीतोपलेको अब्शालोम र इ ाएलका अिधकारीलाई िदएको सल्लाहबारे

भन।े हुशलैे आफूले िदएको सल्लाहको पिन उल्लखे गरे। हुशलैे भन,े 16 “दाऊदलाई िछटो खबर पठाऊ। ितनलाई मािनसहरूले जहाँ मरूभिूम
पार गछर्न ्त्यहाँ नब ु भन्न।ु चाँडै यदर्न नदी पार गन ुर् भन्न।ु यिद नदी पार गरे भने राजा र ितनका मािनसहरू समाितने छैनन।्”

17 पजूाहारीका छोरा जोनाथन अिन अहीमास एन-रोगलेमा प खर्एका िथए। शहरिभ आफू नदखेनु ्भनरे ितनीहरू चाहान्थ,े यसलैे एउटी
नोकन ितनीहरूकहाँ आइन ्र ितनले खबर िदइन।् तब जोनाथन र अहीमास दाऊदलाई खबर भन्न िहड।े

18 तर एउटा केटोले जोनाथन र अहीमासलाई दखे।े त्यो केटो अब्शालोमलाई भन्न दौ ो। जोनाथन र अहीमास चाँडो-चाँडो भाग।े ितनीहरू
बहूरीमका एकजनाको घरमा आइपगु।े जसको आगँनमा एउटा कुवा िथयो। जोनाथन र अहीमास कुवािभ गए। 19 त्यस मािनसकी प ीले
च्यादरले कुवा ढािकिदइन।् तब ितनले त्यो च्यादरलाई अन्नले ढािकन। कुवा अन्नको राश जस्तो दे खइयो। यसकारण कसलैे पिन जोनाथन
र अहीमास त्यहाँ लकेुका छन ्भनरे सोच्नै सकेनन।् 20 अब्शालोमको नोकर त्यस मिहलाको घरमा आएर सोध,े “अिहमास र जोनाथन कहाँ
छन?्”

त्यस मिहलाले अब्शालोमको नोकरलाई भिनन,् “ितनीहरूले त खोला त रसके होला।”
अब्शालोमको नोकर जोनाथन र अहीमासको खोजीमा अिघ बढयो। तर ितनीहरूलाई भटेनू सकेनन ्यसथर् अब्शालोमको नोकर यरूशलमे

फिकर् यो।
21 अब्शालोमको नोकर िहडपेिछ जोनाथन र अहीमास कुवाबाट िन स्कए। ितनीहरू दाऊदलाई खबर भन्न गए। ितनीहरूले दाऊदलाई भन,े

“िछटो, नदी पार ग रहाल्न ु होस।् अहीतोपलेले तपाईंको िवरू मा यस्तो योजना बनाएको छ।”
22 तब दाऊद र उसका सबै मािनसहरूले यदर्न नदी तरे सयुर् उदय हुन अिघ, दाऊदका मािनसहरू त्यकेले यदर्न नदी पार गरे।

अहीतोपलेले आत्माहत्या गछर्न ्
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23अहीतोपलेले बझुे िक कुनै इ ाएलीले पिन उनको सल्लाह माननेन।् अहीतोपले आफ्नो गधामा चढरे आफ्नो शहरको घर गए। प रवारका
लािग केही योजना बनाएर आफू पासो लागरे मरे। ितनको मतृ्यपुिछ मािनसहरूले उनकैा िपताको िचहानको छेउमा गाड।े

अब्शालोमले यदर्न नदी पार गरे
24 दाऊद महनमै पगु।े अब्शालोम र उनका साथमा रहकेा इ ाएलीहरू यदर्न नदी पार गरेर गए। 25 अब्शालोमले आमासालाई सनेाका नयाँ

क ान बनाए। आमासाले योआबको ठाउँ लए। आमासा इश्माएली िय का छोरा िथए। आमासाकी आमा अबीगले सरूयाहकी बिहनी नाहाशकी
छोरी िथइन।् सरूया योआबकी आमा िथइन।् 26 अब्शालोम र इ ाएलीहरूले िगलादमा छाउनी बसाए।

शोबी, मािकर अिन बर्िजलै
27 दाऊद महनमै पगु।े शोबी, माकीर र बर्िजलाइहरू त्यस ठाउँमा िथए। शोबी रब्बाको अम्मोनी नाहाशका छोरा िथए। माकीरचािह लोदबारको

अमीएलका छोरा िथए। बर्िजलाइ िगलादका रोग्लीमबाट िथए। 28-29 ती तीनै जना मािनसहरूले भन,े “यस मरूभिूम ारा जाने मािनसहरू सा ै
थिकत र भोक प्यासी छन।्” यसलैे ितनीहरूले दाऊद र उनका मािनसहरूका िन म्त धरैे थोक ल्याए। ितनीहरूले ओढ्न-ेओ ान, र अन्य
भाँडा-कँुडाको बन्दबस्त िमलाइिदए। ितनीहरूले गहु,ँ जौं, आटँा, उिसनकेो फल, िसमी, सकेुको िवजन, मह, नौनी, भडेा अिन गाईको दधूबाट
बनकेो िचज ल्याइ िदए।

18
दाऊद य ु को िन म्त तयार हुन्छन ्

1 दाऊदले आफ्ना मािनसहरू गन।े ितनले ती मािनसहरूलाई नतेतृ्व गनर् 1,000 र 100 को मािथ क ानहरू छान।े 2 दाऊदले मािनसहरूलाई
तीन भागमा छु ाए। अिन दाऊदले मािनसहरू पठाए। योआबको एक ितहाइ सिैनकहरूलाई नतेतृ्व गरे। अक तीन भागको एक ितहाई सिैनकहरू
योआबका सानो भाइ अबीशकैो अिधकारमा िथए अिन तीन भागको अ न्तम ितहाई ई बैाटका िग ीको अिधकारमा िथए।

राजा दाऊदले मािनसहरूलाई भन,े “म पिन ितमीहरूिसत जानछुे।”
3 तर मािनसहरूले भन,े “होइन! तपाईं हामीिसत नजानहुोस।् कारण के हो भन,े यिद हामी य ु भिूमबाट िवमखु भयौं भने अब्शालोमका

मािनसहरूलाई भाव पदन। यिद हामी आधा नै मय भने पिन त्यि फरक पदन। तर तपाईं 10,000 को सखं्याका हामीभन्दा महत्वपणूर्
हुनहुुन्छ। तपाईं यही शहरमा ब ु भए असल हुन्छ। यिद हामीलाई दरकार पय भने सहयोग पयुार्उनहुोस।्”

4 राजाले मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूलाई जे रा ो लाग्छ म त्यही गछुर्।”
तब राजा ारमा खडा भए। फौज अिघ ब ो। सय र हजारको समहूमा ितनीहरू िहड।े
5 योआब, अबीशै र ई लैाई दाऊदले आदशे िदए। उसले भन,े “मरेो खाितर जवान अब्शालोम ित दयाल ूबन्न।ु” राजाले क ानहरूलाई के

भने सिैनकहरूले सबै सनु।े
दाऊदका सनेाले अब्शालोमका सनेालाई हराउछँन ्

6 दाऊदका सिैनकहरूले अब्शालोमका इ ाएलीहरूलाई आ मण गरे। ितनीहरूले ए मैको जङ्गलिभ लडाईं गरे। 7 दाऊदका सनेाहरूले
इ ाएलीहरूलाई परास्त गरे। त्यस िदन 20,000 मािनसहरू मा रए। 8 दशेभ र य ु फै लयो। तरवारले भन्दा ज्यादा मािनस जङ्गलमा मरे।

9अब्शालोमले दाऊदका अिधकारीहरूलाई भटेे। अब्शालोम एउटा खच्चरमा चढरे टाढ भाग्ने चे ा गरे। खच्चर बजराठको रूखको हाँगाहरू
मिुन भाग्यो। त्यो हाँगो मोटो िथयो, अब्शालोमको टाउको हाँगामा अ ल्झयो। खच्चर लगातार दौिडर ो अिन ऊ जमीन मािथ हाँगामा झु ण्डए।

10 एकजना मािनसले यो घटना दखे।े उसले योआबलाई भन,े “मलैे बाजको रूखमा अब्शालोम झु ण्डरहकेो दखे।े”
11 योआबले त्यस मािनसलाई भन,े “तैंले मारेर त्यसलाई रूखबाट भइँुमा िकन झा रनस?् म तलँाई एउटा पटेी र चाँदीको दश टु ा िदने

िथएँ!”
12 त्यस मािनसले योआबलाइ भन,े “यिद मलाई 1,000 चाँदीको टु ा िदएको भएता पिन म राजाको छोरालाई केही गन िथइन। कारण

राजाले तपाईं अबीशै र इ लैाई भएको आदशे हामीले सनु्यौ। राजाले भनकेा िथए, ‘नौजवान अब्शालोमलाई चोट नपयुार्उन।ु’ 13 यिद मलैे
उसलाई मारेको भए राजाले प ो लगाउन ु हुने िथयो। अिन तपाईं, याओबल,े मरेो रक्षागन ुर् हुने िथएन।”

14 योआबले भन,े “म यहाँ तसँगं समय बरबाद गिदर्न।”
अब्शालोम अझै जीिवतै बाजको रूखमा झु ण्डरहकेो िथए। योआबले तीनवटा भाला िनकालरे अब्शालोमलाई हान।े भाला गएर अब्शालोमको

मटुुमै रोिपयो। 15 योआबका दशजना जवान िसपाही िथए जो योआबका अगंरक्षक हुन। ती दशजना मािनस अब्शालोमको व रपरी भलेा भएर
उसलाई मारे।

16अब्शालोमका सनेाहरूलाई नखे ुभन्नाका खाितर योआबले तरुही फूके। 17 योआबका मािनसहरूले अब्शालोमको लाश जङ्गलको ठूलो
दलूोमा फ्याँिकिदए। ितनीहरूले लाश हालरे उ दलूोलाई ढुङ्गाले प ु रिदए।

अब्शालोमका जित पिन इ ाएली अनयुायीहरू िथए भागरे घर गए।
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18 जब अब्शालोम जीिवत िथए ितनले राजाको बेंसीमा एउटा स्तम्भ खडा गरेका िथए। अब्शालोमले भनकेा िथए, “मरेो नाउँ जीिवत रा े
कुनै छोरा छैन।” यसलैे ितनले त्यस स्तम्भको नाउँ आफ्नो नाममा राख।े आज पिन उ स्तम्भलाई, “अब्शालोम स्मिृत-िचन्ह” भिनन्छ।

योआबले दाऊदलाई समाचार पठाउँछन ्
19सादोकका छोरा अहीमासले योआबलाई भन,े “राजा दाऊदलाई खबर िदन मलाई िनय ु गन ुर् होस।् म उहाँलाई परम भलुे उहाँको श लुाई

न ग रिदन ु भयो भनरे स ्चना िदन्छु।”
20 योआबले अहीमासलाई जवाफ िदए, “होइन, आज यो खबर लएर दाऊद कहाँ जाने ितमी एक छैनौ। ितमीले यो खबर राजा भए कहाँ

अरू कुनै िदनमा लएर जाऊ। िकन? िकनभने राजाका छोरा मा रएका छन।्”
21 तब योआबले कूशबाट आएका मािनसलाई भन,े “जाऊ अिन ितमीले जे जित दखेकेा छौ राजालाई स ्चना गर।”
कूशीले योआबलाई िशर झकुाएर तब दाऊदलाई खबर िदन दगरेु।
22 तर सादोकका छोरा अहीमासले योआबलाई िबन्ती गरे, “जसरी हुन्छ, दयागरी त्यस कूशीिसत समाचार पयुार्उन मलाई पिन पठाउनहुोस।्”
योआबले भन,े “यो खबर त ँ िकन लान्छस?् यो समाचारहरू िददा तैंले कुनै परुस्कार पाउने छैनस।्”
23 अहीमासले जवाफ िदए, “जसरी भएता पिन म दाऊदकहाँ जान्छु।”
योआबले भन,े “ठीक छ, यिद त ँ दाऊद कहाँ जान्छस ्भने जा।”
तब अहीमास यदर्न बेंसी भएर कूशीलाई नाघरे गए।

दाऊदले खबर सनु्छन ्
24 दाऊद शहरका दइु ारको बीचमा बिसरहकेा िथए। पहरादार पखार्लहरूको ारको छप्परमािथ चढ।े पहरादारले एउटा मािनस एक्लै कुद ्दै

आइरहकेो दखे।े 25 पहरादारले िचच्याएर राजा दाऊदलाई भन।े
राजा दाऊदले भन,े “यिद मािनस एक्लै छ भने त्यसले खबर ल्याउदँछै।”
शहरको निजकै त्यो मािनस आइपगु्यो। 26 पहरादारले अक मािनस पिन कुद ्दै गरेको दखे।े त्यो पहरादारले ढोकेलाई भने हरे त्यो मािनस

पिन एकलै कुदरे आइरहछे।
राजाले भन,े “उसले पिन समाचार ल्याइरहकेोछ।”
27 त्यस पहरादारले भन,े “मलाई लाग्दछै त्यो पिहला कुद ्दै आउने चािहं सादोकका छोरा अहीमास हुनपुछर्।”
राजाले भन,े “अहीमास रा ो मािनस हो। उसले रा ो खबर ल्याउदँछै।”
28 अहीमासले राजालाई भन,े “सबै रा ै छ।” राजाका अिघ िशर झकुाएर अहीमासले भन,े “परम भु राजाका परमे रको मिहमा गाऔ!

परम भलुे तपाईंको िवरोधीलाई हराउनभुयो, मरेो मा लक राजा।”
29 राजाले भन,े “नौजवान अब्शालोम ठीकै छ त?”
अहीमासले जवाफ िदए, “जब मलाई योआबले पठाए, मलैे ठूलो उत्साह दखेें। तर के भयो मलाई थाहा छैन।”
30 तब राजाले भन,े “यहाँ उभ र पखर्।” अहीमास त्यहाँ उिभए र प खर्ए।
31 कूशी आए। उनले भन,े “मरेा मा लक राजालाई खबर छ। आज परम भलुे तपाईंका िवरोधीहरूलाई दण्ड िदनभुयो।”
32 राजाले कूशीलाई सोध,े “के अब्शालोम ठीक छ त?”
कूशीले जवाफ िदए, “म िव ास गछुर् जो तपाईंका िबरू मा िथए ती सबलैे त्यो जवान केटो (अब्शालोम)ले पाएको जस्तै सजाय पाउने

छन।्”
33 तब राजाले अब्शालोम मरे भनरे थाहा पाए। राजा सा ै दःुखी भए। ऊ ारबाट कोठामा गएर रोए। कोठामा जाँदा रूँदै गए। ितनले भन्दिैथए,

“हे मरेो छोरा अब्शालोम, ित ो स ामा म मन ुर् असल िथयो। हे अब्शालोम, मरेो छोरा, छोरा!”

19
योआबले दाऊदलाई गाली गछर्न ्

1मािनसहरूले योआबलाई खबर सनुाउछँन।् ितनीहरूले योआबलाई भन्छन,् “हने ुर्होस,् राजा अब्शालोमको लािग दःुखी भएर रोइरहकेाछन।्”
2 दाऊदका सनेाले त्यस िदन य ु िजत।े तरै पिन मािनसहरूलाई उ िदन पटक्कै चनै भएन। कारण मािनसहरूले सनु,े “राजा आफ्ना छोराको
िन म्त सा ै दःुखी छन।्”

3 मािनसहरू चपुचाप शहरमा िभि ए। परािजत भएर भागरे आएका मािनसहरू जस्तै भए। 4 राजाले अनहुार ढाकेका िथए। हे मरेो छोरा
“अब्शालोम, मरेो छोरा भन्दै राजा जोडजोडले रोइरहकेा िथए।”

5 योआब राजाका घरमा आए। योआबले राजालाई भन,े “तपाईंले आफ्ना सबै अिधकारीहरूको बजे्जत गदहुनहुुन्छ। हने ुर्होस,् ती
अिधकारीहरूले आज तपाईंको ाण बचाए। अिन ितनीहरूले तपाईंका छोरा छोरी, प ीहरू र नोकन हरूलाई पिन बचाए। 6 जसले तपाईंलाई
घणृा गय उसलैाई माया गन ुर्हुन्छ। आज तपाईंले तपाईंका अिधकारीहरू र आफ्ना मािनसहरूलाई केही जस्तो नठानकेो माण भयो। मलाई यस्तो
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लाग्दछै यिद अब्शालोम चािहं बाँचरे हामी सबै मा रएको भए तपाईं खशुी हुनहुुन्थ्यो। 7 अब उठेर तपाईंका अिधकारहरूलाई उत्साहका केही
शब्द भन्नहुोस।् म परम भकुो शपथ खाएर भन्छु यिद तपाईं झ ै बािहर िनस्कन ु भएन भने रात हुन अिघ कसलैे पिन तपाईंलाई सहयोग गन छैन।
तपाईंको बाल्यकाल दे खको िवप ीहरूमा सबभन्दा नरा ो िवप ी यो हुनछे।”

8 त्यसपिछ राजा शहरको फाटकमा गए। त्यि नै बलेा राजा फाटकमा सवारी भए भनरे हल्ला चारैत र फै लयो। यसलैे सबै मािनसहरू
राजालाई हनेर् आए।अब्शालोमका अनयुायी भएका सबै इ ाएलीहरू भागरे घर गए।

दाऊद फे र राजा भए
9 इ ाएलका सबै कुल र प रवार समहूका मािनसहरूले तकर् िबतकर् गरे। ितनीहरूले भन,े “राजा दाऊदले हामीलाई प लश्ती र अन्य श हुरूबाट

बचाए। दाऊद अब्शालोमको अिघबाट भाग।े 10 यसलैे हामीले अब्शालोमको शासन छान्यौ। तर अिहले अब्शालोम मरे। उ य ु मा मा रए।
यसथर् हामीले दाऊदलाइ फे र राजा बनाउन ु पछर्।”

11 राजा दाऊदले पजूाहारीहरू सादोक र एबीयातारकहाँ खबर पठाए। दाऊदल,े “यहूदाका अिधकारीहरूलाई भन।े ‘िकन ितमीहरू दाऊदलाई
राजिसहंासनमा फे र बसाउन िकन अ न्तम प रवार समहू भयौ? हरे, इ ाएलीहरूले राजालाई फकार्एर ल्याउने बारेमा भन,े अिन राजाको डरेामा
पगु।े 12 ितमीहरू मरेो एउटै प रवार समहूका भाइहरू हौ। ितमीहरू मरेो आफ्नै प रवार छौ। तब िकन ितमीहरू राजालाई फकार्एर ल्याउने अ न्तम
प रवार भयो।’ 13 अिन आमासालाई भन, ‘ितमी मरेो कुल समहूका हौ। यिद मलैे ितमीलाई योआबको स्थानमा सनेाको क ान बनाइन भने
परमे रले मलाई दण्ड िदउन।्’ ”

14 दाऊदले यहूदावासीहरूको हृदयमा हे पाए यसलैे ितनीहरूले एउटै मािनसको रूपमा मत कट गरे। यहूदाका मािनसहरूले राजालाई खबर
पठाए। ितनीहरूले भन,े “तपाईं र तपाईंका अिधकारीहरू आउनहुोस।्”

15 तब राजा दाऊद यदर्न नदी आए। यहूदाका मािनसहरू िगलगालमा राजालाई भटेनू आए र उहाँलाई यदर्न नदी पा र लग।े
िशमीले राजा दाऊदसगँ क्षमा मागे

16 गरेाका छोरा िशमी िबन्यामीन प रवार समहूका िथए। ितनी बहूरीममा बस्थ।े िशमीलाई राजा दाऊद भटेनू हतार लाग्यो। िशमी यहूदाका
मािनसहरूसगँ आए। 17 झण्डै 1,000 मािनसहरू िबन्यामीन कुल समहूका िशमीिसत आए। सीबा शाऊलका नोकर पिन आए। सीबाले 15
छोराहरू र 20 नोकरहरू पिन साथमा ल्याए। यी सबै मािनसहरू यदर्न नदी पगुी राजा दाऊदलाई हनेर् हतारीएका िथए।

18 ती मािनसहरू यदर्न नदी तरेर राजाका प रवार यहूदामा िफतार् गराउन गए। मािनसहरूले राजाले जे चाहन्थे त्यही गरे। जब राजा नदी
तदिथए, गरेाका छोरा िशमी ितनलाई भटेनू आए। 19 राजाको अिघ भुइंितर झकेुर िशमीले भन,े “मरेा मा लक, मलैे जे गरें त्यसलाई भलू
नबिुझिदनहोस।् मरेा मा लक राजा, जब तपाईं यरूशलमे छोडरे जानभुयो मलैे गरेका कुकमर्हरू नसम्झनहुोस।् 20 मलाई थाहा छ मलैे पाप गरें।
यही कारणले यसूफु प रवारबाट तपाईंलाई भटेनूे म पिहलो हु,ँ मरेा मा लक राजा।”

21 तर सरूयाहका छोरा अबीशलैे भन,े “िशमी जसले परम भु ारा चिुनएका राजालाई ापे अवश्यै मान ुर् पछर्।”
22 दाऊदले भन,े “सरूयाहका छोरा म ितमीिसत के गरौं? आज ितमी मरेो िवरू मा छौ। इ ाएलमा कसलैाई पिन मान ुर् हुदँनै। आज म जान्दछु

इ ाएलको राजा म हु।ँ”
23 तब राजाले िशमीलाई भन,े “ितमी मन छैनौ।” राजाले िशमीलाई म ितमीलाई मािदर्न भिन वचन िदए।

मपीबोशते दाऊदलाई भटे्न जान्छन ्
24शाऊलको नाित मपीबोशते दाऊदलाई भटे्न आए। राजा गए प ात यरूशलमे फकर नआइञ्जले सम्म मपीबोशतेले ख ु ाको वास्ता गरेनन।्

दा ी जुगंा काटेनन ्र लगुाफाटा धोएनन।् 25 जब मपीवोशतेले राजालाई यरूशलमेमा भटेे राजाले उनलाई भन,े “जब म यरूशलमेबाट जाँदै िथए
त ँ िकन मसगँ गइनस?्”

26 मपीबोशतेले जवाफ िदए, “मरेा मा लक राजा, मरेो नोकरले मलाई झकु्कायो। म लङ्गडो भएको हुनाले मलै े मरेो नोकर सीबालाई भनें,
‘गधामा जीन लगाम कस म चढरे राजालाई भटेनू जान्छु।’ 27 तर मरेो नोकरले मलाई छक्कायो। ितनीहरूले मलाई धोका िदएर तपाईंलाई भटेनू
गए अिन ितनले अिघ मलाई गाली गरे। तर मरेो मा लक राजा तपाईं त परमे रका दतू जस्तै हुनहुुन्छ तपाईंलाई जस्तो ठीक लाग्छ गन ुर्होस।्
28 तपाईंले मरेा बाजकेा सबै सन्तानहरूलाई मानर् सक्न ु हुन्थ्यो। तर तपाईंले त्यसो गन ुर्भएन। तपाईंसगँै टेबलमाखान मलाई स्थान िदनहुुन्छ। यसलैे
तपाईंलाई गनुासो गन मरेो अिधकारै छैन।”

29 राजाले मपीबोशतेलाई भन,े “यो भन्दा ज्यादा समस्याहरू मलाई नभन। मलैे आदशे िदएः िसबा र ितमीले जिमन भाग गनछौ।”
30 मपीबोशतेले राजालाई भन,े “मरेो मा लक राजा, तपाईं शा न्तिसत घर फकर् नभुएको नै यथे छ। जमीन सीबाले नै लगोस।्”

दाऊदले बर्िजतलाई डाके
31 िगलादीको बर्िजतले रागलीमबाट आए। ितनी यदर्न नदीदे ख राजासगँै आए। उसले राजािसतै नदी पार गनर् साथ िदए। 32 बर्िजतले 80

वषर् पगुकेा सा ै ब ृ मािनस िथए। दाऊद महनमैमा भएका बखत राजालाई खाना िपना र अन्य सामानहरू ितनलैे जटुाइिदए। बर्िजतले यो कायर्
सिजलै गनर् सक्थे कारण ितनी सा ै धनी िथए। 33 दाऊदले बर्िजतलाई भन,े “नदी तरेर मिसत आऊ। यहीं यरूशलमेमा मिसत बस म ख्याल
रा े छु भन।े”
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34 तर बर्िज? तले राजालाई भन,े “तपाईंलाई थाहा छ म कित वषर् पगुें? म तपाईंिसत यरूशलमे जानसक्छु भनरे तपाईंलाई लाग्छ? 35 म
80 वषर्को मािनस हू।ँ म रा ो र नरा ो छु ाउन नसक्ने गरी बढूो भएँ। मलाई खान-िपनको स्वाद थाहा हुदँनै। लोग्ने मािनस र ीको स्वर
छु ाउन नसक्ने गरी बढूो भएँ। तपाईंले मरेो िन म्त िकन दःुख उठाउन चाहान ु हुन्छ? 36 तपाईंबाट मलाई कुनै कुरा चािहएको छैन। म तपाईंिसत
यदर्न नदी पार गछुर्। 37 तर दया गरी मलाई फकर आउँन िदनहुोस।् तब म मरेो आफ्नै शहरमा मनछु र मरेो आमा-बाबकुो िचहानहरूको छेउमा
गािडनछुे। तर िकमहाम तपाईंको सवेक हुनसक्छ; उसलाई तपाईंसगँै लग्नहुोस,् मरेो मा लक राजा। तपाईंको इच्छा अनसुार उसलाई उपयोग गनर्
सक्न ु हुन्छ।”

38 राजाले जवाफ िदए, “िकमहाम मिसतै फकर् न्छ। तपाईंको खाितर म उ ित दयाल ु बन्छु। तपाईंलाई जे पिन म गणु लगाउछुँ।”
दाऊद घर फकर् न्छन ्

39 राजाले बर्िजतलाई म्वाई खाए र आशीवार्द िदए। अिन राजा र अरू मािनसहरू नदी पार गए। बरसीलै घर फिकर् ए।
40 राजाले िगलगालको िन म्त यदर्न नदी पार गरे। िकमहाम ितनीिसतै गए। यहूदाका सबै मािनसहरू र इ ाएलका आधा जनताले दाऊदलाई

नदी पार गराए।
इ ाएलीहरूले यहूदाका मािनसहरूसगँ तकर् गछर्न ्

41 सबै इ ाएलीहरू राजा कहाँ आए, “हा ो दाज्य-ूभाईहरू यहूदाका मािनसहरूले तपाईंलाई तपाइका सबै मािनसहरूिसतै यदर्न नदी पा र
ग ु मा लएर भाग।े िकन?”

42 यहूदाका सबै मािनसहरूले इ ाएलीहरूलाई जवाफ िदए, “कारण राजा हा ा निजकका नातदेार हुन।् यसको िन म्त ितमीहरू िकन
रसाउछँौ? हामीले राजाको खचर्मा खाना खाएका छैनौं। राजाले हामीलाई कुनै उपहार पिन िदएका छैनन।्”
43 इ ाएलीहरूले जवाफ िदए, “दाऊदको राज्यको बा भागमा दश भाग हामीसगँ छ। यसलैे तपाईंहरूको भन्दा बढता अिधकार हा ो छ।

तर ितमीहरूले हामीलाई ध्यान िदएनौं िकन? राजालाई ल्याउन ु पछर् भन्ने पिहलो मािनसहरू हामी नै िथयौं।”
तर यहूदाका मािनसहरूले इ ाएलीहरूलाई नरा ो जवाफ िदए। यहूदाका मािनसहरूको वचनहरू ती इ ाएलीहरूको भन्दा ज्यादा कठोर िथयौ।

20
शबेाले इ ाएलीहरूलाई दाऊदबाट छु ै अगवुाई गछर्न

1 त्यहाँ िब ीका छोरा शबेा नाउँ गरेको द ु विृतका िबन्यामीन कुल समहूका एकजना मािनस िथए। शबेाले तरुही फुकेर मािनसहरू भलेा
गन भए। तब उसले भन,े

“हामीिसत दाऊदको भाग छैन
ियशकैो छोरामा हा ो कुनै अशं छैन

इ ाएल, हामी सबै घर जाऔं आफ्नो पालमा।”
2 यसलैे सबै इ ाएलीहरू दाऊदलाई छोडरे िब ीका छोरा शबेाकापिछ लाग।े तर यहूदाका सबै मािनसहरू यदर्न नदी दे ख यरूशलमेसम्मै

बाटोमा राजाका साथ बस।े
3 दाऊद उनको महल यरूशलमे फिकर् एर आए। दाऊदले आफ्ना 10 जना उप-प ीहरूलाई महलको हरेचार गनर्का िन म्त छोडकेा िथए। तब

दाऊदले ती उप-प ीहरूलाई िवशषे महलमा राखकेा िथए। यो घरको सरुक्षा ग ररहन ारपालहेरू त्यहाँ िथए। ती ीहरू नम रञ्जलेसम्म त्यहीं
बस।े दाऊदले ितनीहरूका िन म्त भोजनको बन्दोबस्त ग रिदएका िथए, तर शारी रक सम्बन्ध भने गरेन ्न। ितनीहरूले िवधवुाको जस्तै जीवन
िबताए।

4 राजाले आमासालाई भन,े “यहूदाका मािनसहरूलाई तीन िदन िभ मलाई भटे्न ु भन्न।ु अिन त्यहाँ ितमी पिन हुने छौ।”
5 आमासाले यहूदाका मािनसहरू भलेा गनर् गए। तर राजाले िदएको समयभन्दा ज्यादा लगाए।

दाऊदले अबीशलैाई शबेाको हत्या गनर् अ ाउछँन ्
6 दाऊदले अबीशलैाई भन,े “िब ीको छोरा शबेा हा ो िन म्त अब्शालोम भन्दा डरलाग्दो हो। मरेा अिधकारीहरूिसत शबेालाई प ाऊ।

शहरको पखार्लमा प ु भन्दा अिघ उसलाई समात। यिद शबेाले सरुिक्षत शहरमा वशे गय भने हामीले त्यसलाई भटे्न सक्दनैौ।”
7यसकैारण योआब अिन अबीशै िब ीको छोरा शवेाको िपछा गनर् यरूशलमे छोड।े योआबले आफ्ना साथमा करेती, पलतेी र अरू िसपाहीहरू

लग।े
योआबले अमासालाई माछर्न ्

8 जब िगबोनका ठूला च ानमा योआब र ितनका िसपाहीहरू आए, अमासा ितनीहरूलाई भटेनू आए। योआबले आफ्नो पोषाक लगाएका
िथए। योआबले पटेी कसकेा िथए अिन म्यानमा तरवार िभरेका िथए। जस्तो योआब अमासालाई भटेनू गए त्यस्तै योआबको म्यानबाट तरवार
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खस्यो। योआबले तरवार टपरे हातमा लए। 9 योआबले अमासालाई सोध,े “भाइ, जाती नै छौ?” तब योआबले दािहने हातले अमासाको दा ी
समातरे म्वाई खान खोज।े 10अमासाले योआबको दे े हातमा भएको तरवार ख्यालै गरेनन।् त्यही मौकामा योआबले तरवार ारा अमासाको भुडँी
रोिपिदन्छ। अमासाको आन् ा भुडँी भ ुइँभ र हुन्छ। योआबले अक चो ट रोप्न परेन ऊ म रसकेको िथयो।

दाऊदका मािनसहरूले अझै शबेाको खोजी गछर्न ्
तब योआब र ितनका भाइ अबीशलैे िब ीको छोरा शबेाको लगातार खोजी गछर्न।् 11 योआबका एकजना जवान िसपाही अमासाको लाशको

छेउमा उिभएका िथए। त्यस जवान िसपाहीले भन,े “ज-जसले योआब र दाऊदलाई समथर्न गदर्छौ, ितमीहरू योआबलाई प ाऊ।”
12 अमासाको शरीर बाटोको बीचमा रगतमा मिुछएर लिडरहकेो िथयो। त्यस जवान िसपाहीलाई लाग्यो िक अमासाको लाश हनेर् सबै त्यहाँ

रोिकए। यसलैे उसले लाशलाई बाटोबाट खतेितर पल्टाइिदयो। तब उसले यस लाशलाई लगुाले ढािक िदयो। 13 बाटोबाट अमासाको लाश
हटाएपिछ मािनसहरू योआबको पिछ-पिछ लाग।े योआबलाई भटेेपिछ िब ीको छोरा शबेाको खोजीमा लाग।े

शबेा भागरे आबले-बतेामाका लाग्छन ्
14 िब ीको छोरा शबेा सबै इ ाएल कुल समहूबाट हुदँै आबले-बते-माका ितर लाग।े सबै मािनसहरू जम्मा भए अिन शबेाको अनशुरण गरे।
15 योआब र ितनका मािनसहरू आबले बते-माका आए। योआबका सनेाले शहरलाई घरेे। ितनीहरूले पखार्लको छेउमा माटो थपुारे, जस ारा

पखार्ललाई नाग्न सिकयोस।् योआबका मािनसहरूले पखार्लका ढुङ्गाहरू फुटाउन थाल,े जसले पखार्ललाई लडाउनँ सिकयोस।्
16 तर त्यस शहरमा एउटी ज्ञानी ी िथई। ितनले याओबलाई शहरिभ बाट कराइन।् ितनले भिनन,् “मरेो कुरा सनु्नहुोस,् योआबलाई यहाँ

आउन ु भन। म ऊिसत कुरा गनर् चाहान्छु।”
17 त्यस मिहलासगँ कुरा गनर् योआब गए। त्यस मिहलाले योआबलाई भिनन,् “तपाईं नै योआब हुनहुुन्छ?”
योआबले जवाफ िदए, “ज्य,ू म नै हु।ँ”
तब त्यस मिहलाले भिनन, “मरेो कुरा सनु्नहुोस।्”
योआबले भन,े “म सनु्दछुै।”
18 तब त्यस मिहलाले भिनन,् “पिहले पिहले मािनसहरू भन्ने गथ, ‘आबले-बतेमा सहायता माग जे जस्तो समस्या पिन हल हुन्छ।’ 19 म

यस शहरका शा न्ति य र राजभ मािनसहरूमध्ये एकजना हु।ँ इ ाएलको एउटा महत्वपणूर् शहर न गन चे ामा छौ। िकन तपाईं परम भकुो
सम्पि न गनर् चाहान ु हुन्छ?”

20 योआबले जवाफ िदए, “होइन, मलैे केही न गनर् चािहरहकेो छैन। मलैे ित ो शहरलाई पिन न गिदर्न। 21 तर ए मैको एकजना मािनस
ित ो यस शहरमा छ। उसको नाउँ शबेा हो, ऊ िब ीको छोरा हो। त्यसले राजा दाऊदको िवरू मा जाने चे ा गय । त्यसलाई मरेो िजम्मा
लगाइदऊे, म शहर छोिडहाल्छु।”

त्यस मिहलाले योआबलाई भिनन,् “ठीक छ। त्यसको टाउको पखार्लबाट तपाईंलाई िदइने छ।”
22 तब त्यस मिहलाले ब ु मानी तवरले शहरका सबै मािनसहरूलाई भिनन।् मािनसहरूले िब ीको छोरा शबेाको टाउको िछनाए। त्यसपिछ

पखार्लबाट शबेाको टाउको योआबको िन म्त हुत्याइिदए।
त्यसपिछ योआबले तरुही फुके अिन सनेाहरूले शहर छोड।े िसपाहीहरू घर गए, अिन योआब यरूशलमेमा राजाकहाँ गए।

दाऊदका अिधकारीबगर्
23 योआब इ ाएली सनेाका क ान िथए। यहोयादाका छोरा बनायाहाले करेती र पलतेीहरूका सनेापित िथए। 24 अदोिनराम ती क ठन काम

गनर् बाध्य ग रएका मािनसहरूका नाईके िथए। अहीलदूका छोरा यहोशापात इितहासकार िथए। 25 शबेा सिचव िथए। सादोक र एबीयातार दवुै
पजूाहारी िथए। 26 अिन याइरी ईराचािह दाऊदका मखु्य सल्लाहाकार िथए।

21
शाऊलको प रवारलाई सजाय हुन्छ

1 दाऊद राजा भएको समयमा अिनकाल लाग्यो। यस्तो भोकमारी तीन वषर्सम्म र ो। दाऊदले परम भलुाई ाथर्ना गरे अिन परम भलुे जवाफ
िदन ु भयो। परम भलुे भन्न ु भयो, “शाऊल र ितनका प रवार हत्या हुनाले गदार् यस्तो प र स्थित झले्न ु परेको हो। शाऊलले िगबोनीहरू मारेकोले
गदार् यो अिनकाल लागकेो हो।” 2 (िगबोनीहरू इ ाएली िथएनन।् ितनीहरू त अमोरीहरू समहूका िथए। इ ाएलीहरूले िगबोनीहरूलाई केही
घात नगन वचन िदएका िथए। तर शाऊलले िगबोनीहरूलाई मानर् चाहे कारण िथयो शाऊलको इ ाएली र यहूदा ित ज्यादा झकुाव।)

राजा दाऊदले िगबोनीहरूलाई भलेा गराए र कुरा गरे। 3 दाऊदले िगबोनीहरूलाई भन,े “म ितमीहरूको िन म्त के गनर् सक्छु? इ ाएलको
पापलाई कसरी ध ुदँा ितमीहरूले परम भकुा मािनसहरूलाई आशीवार्द िदन सक्छौ?”

4 िगबोनीहरूले भन,े “शाऊलका प रवारले गरेको कायर्को मलू्य चकुाउने त्यित सनु चाँदी छैन। अिन हामीलाई कुनै पिन मािनसको हत्या
गन अिधकार छैन।”

दाऊदले भन,े “ठीक छ, म ितमीहरूको िन म्त के गनर्सक्छु?”
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5 िगबोनीहरूले राजा दाऊदलाई भन,े “शाऊलले हा ो िबरू योजना बनायो। इ ाएलमा ब े हा ा सबै मािनसहरूलाई खतम गनर् चाहकेो
िथयो। 6 दया ग र शाऊलका सातै छोराहरू हामीलाई िदनहुोस।् शाऊल परम भलुे छान्न ु भएको राजा िथए। यसलैे हामी उसका छोराहरूलाई
शाऊलको िगबा पवर्तमा परम भकुो अगािड झणु् ाउँछौं।”

राजा दाऊदले भन,े “ठीक छ, म ितनीहरू ितमीलाई स ु म्पिदनछुे।” 7 तर राजाले जोनाथनको छोरा मपीबोशतेलाई बचाए। जोनाथन शाऊलका
छोरा िथए। परम भकुो साक्षी राख्दै दाऊदले जोनाथनलाई वचन िदएका िथए। यसलैे राजाले मपीबोशतेलाई ितनीहरूबाट आघात पानर्बाट बचाए।
8 दाऊदले आरमोनी र मपीबोशते* ितनीहरूलाई स ु म्पए। ितनीहरू शाऊलका र रश्पाका छोराहरू िथए। शाऊलकी एउटी छोरी मरेाब नाउकँी
िथई। महोलाका बर्िजतका छोरा अ ीएलसगँ शाऊलकी उ छोरीको िववाह भएको िथयो। यसलैे दाऊदले मरेाब र अ ीएलका पाँच जना
छोराहरू लए। 9 दाऊदले यी सातजैनालाई िगबोनीहरूलाई िदए। िगबोनीहरूले ती सातजैनालाई िगबा पवर्तमा परम भकुो अिघ फाँसी िदए। ती
सातजैना सगँै मरे। जौंको फसल काट्नभुन्दा एक िदन अिघ उनीहरूलाई मा रयो।

दाऊद र रश्पा
10 रस्पा, एयाइकी छोरीले भाडरा आफ्नै िन म्त च ानमािथ रा खन।् भाडरा च ामािथ फसल का टने शरुू दे ख लएर वषार्को शरुू नहुञ्जले

सम्म बिसन।् रश्पाले रात िदन मतृ्य शरीरको ख्याल ग रन।् िदन समयमा कुनै चराहरूलाई लाशको छेउमा आउँन िदइनन ् रातमा पिन ितनले
जङ्गली जनावरहरूलाई लाशको छेउमा आउँन िदइनन।्

11 मािनसहरूले दाऊदलाई रश्पाको यस्तो गित-िवधीमािथ सबै जानकारी गराए। 12 तब दाऊदले याबशे िगलादको मािनसहरू शाऊल र
जोनाथनका ह ीहरू ल्याए पिछ याबशेक मािनसहरूले ितनीहरूको शरीर बते-शानका सावर्जिनक ठाउँबाट चोरेर ल्याए, (जहाँ प लश्तीहरूले
शाऊल र जोनाथनलाई मारे पिछ ग ल्बम झणु्डाएका िथए।) 13 दाऊदले याबशे िगलादबाट शाऊल र जोनाथनका ह ीहरूल्याए। जो सातजना
झणु्डायाइएका िथए उनीहरूका लाशहरू पिन पाए। 14 िबन्यामीन क्षे मा शाऊल र जोनाथनका ह ीहरू ितनीहरूले गाड।े शाऊलका िपता िकशको
िचहानको निजक सरुूङमा मािनसहरूले गाड।े राजाको आदशे अनसुार ितनीहरूले काम गरे। तब परमे रले ितनीहरूको ाथर्ना सनु्नभुयो।

प लश्तीहरूसगँ य ु
15 प लश्तीहरूले इ ाएलसगँ अक य ु शरुू गरे। दाऊद र ितनका मािनसहरू प लश्तीहरूसगँ य ु गनर् गए। तर दाऊद सा ै कमजोर र थिकत

िथए। 16 इशिब-बनेोब रपाईम जाितका िथए। इशिब-बनेोबको भालाको ओजन 300 शकेेलको िथयो। उसको नयाँ तरवार पिन िथयो। उसले
दाऊदलाई मान कोिशश गय । 17 तर सरूयाहका छोरा अबीशलैे त्यस प लश्तीलाई मारेर दाऊदको ज्यान बचाए।

तब दाऊदका मािनसहरूले दाऊदसगँ ितज्ञा गरे। उनीहरूले ितनलाई भन,े “तपाईं अबदे ख हामीसगँ य ु गनर् जानहुुने छैन। यिद जानभुयो
भन,े इ ाएलले सा ै ठूला नतेा हराउने छन।”

18 पिछ, अक एउटा य ु गोबमा प लश्तीहरूसगँ भयो। हूशाका िसब्बकैले त्यहाँ एउटा रपाईम वशंी सफको हत्या गरे।
19 फे र पिछ गोबमा प लश्तीहरूसगँ य ु भयो। बतेलहेमे याईर िगबका छोरा एल्हनानले गातको गोल्यत िगि का भाई लहमीलाई मारे उसको

भाला जलुाहाको लगुा बनु्ने डण्डा ज ो ठूलो िथयो।
20 गातमा अक य ु भयो। त्यहाँ एउटा ठूलो मान्छे िथयो। त्यस मान्छेको दवुै हातमा 6-6 वटा औंला िथए र खु ामा पिन 6-6 वटा औंला

गरेर जम्मा 24 औला िथए। त्यो मािनस पिन रपाइम वशंकै िथयो। 21 त्यो मािनसले इ ाएलीलाई धम्की िदयो र ितनीहरूको खल्ली उडायो।
तर जोनाथनले त्यस मािनसको हत्या गरे। (जोनाथन चािहं दाऊदका भाइ िशमीका छोरा िथए।)

22 यी चारैजना मािनसहरू गातको रपाईमका िथए। ितनीहरू दाऊद र ितनका मािनसहरू ारा मा रए।

22
परम भु ित दाऊदको स्तिुत गीत

1 परम भलुे दाऊदलाई शाऊल र ितनका अन्य श हुरूबाट सरुिक्षत रा भुएको बलेा दाऊदले गाएको स्तिुत गीत यस्तो छ।
2 परम भु मरेो च ान मरेो िकल्ला मरेो िनभर्यस्थल हुनहुुन्छ।

3 उहाँ नै मरेो परमे र, मरेो बचाउकँो िन म्त म च ानमा दौडन्छु,परमे र मरेो सरुक्षा कवच।
उहाँको परमश ले मलाई बचाउछँ।

परम भु मरेो शरणस्थल हुनहुुन्छ,
मरेो सरुक्षाको स्थान र मरेो उच्च टाकुरा हुनहुुन्छ,

िनदर्यी श हुरूबाट मलाई बचाउनँहुुन्छ।
4 ितनीहरूले मरेो खल्ली उडाए

तर मलैे सहायताको िन म्त परम भलुाई पकुारें,
* 21:8:
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अिन म मरेा श हुरूबाट सरुिक्षत रहें।
5 मरेा श हुरूले मलाई मानर् प खर्रहकेा छन।् मतृ्यकुो छालहरू मरेा व रप र छन।्

धरैे बाढले म खल्ब लएँ िवपि ले मलाई ाकुल बनायो। बाढीले मलाई मतृ्य ु स्थानमा लिगरहकेो िथयो।
6 िचहानको साङ्गलोले म बिे ए

मतृ्यकुो पासो मरेो अिघ ल्तर पय
7 हो, मलैे परम भलुाई पकुारें जब म खतरामा िथए,

मलैे परमे रलाई पकुारें। परमे र उहाँको म न्दरमा हुनहुुन्थ्यो।
उहाँले मरेो आवाज सनु्न ु भयो।

मरेो सहायताको िचच्याई उहाँले सनु्न ु भयो।
8 पथृ्वी ह ल्लयो, भईुचालो गयो

आकाशको आधार ह ल्लयो िकन?
िकनभने परम भु रसाउन ु भएको िथयो।

9 परमे रको नाकबाट धवूाँ िनस्क्यो
मखुबाट ब लरहकेो ज्वाला िनस्क्यो
उहाँबाट आगोको भङु् ो िनस्क्यो।

10 परम भु आकाश च्यातरे तल आउनभुयो!
उहाँ बाक्लो कालो बादलमा उिभनभुयो!

11 उहाँ उड्ने दतूहरूमािथ
हावामा उिडरहन ु भएको िथयो।

12 परम भलुे कालो बादललाई तम्ब ूजस्तै आफूलाई बने ुर्भयो
उहाँले बाक्लो बादलबाट पानी जम्मा गन ुर्भयो।

13 उहाँको अिघ
बल्दै गरेको आगो जस्तै ब ी बाल्यो।

14 परम भु स्वगर्बाट गजर्न ु भयो!
र अित उच्च परमे रको चक स्वर सिुनयो।

15 परम भलुे आफ्ना काँडहरू हान्नभुयो र आफ्ना श हुरूलाई छरपस्ट पा रिदनभुयो।
परम भकुो च ाङ ारा मािनसहरू सा ै डराए।

16 परम भ,ु तपाईं जोडले बोल्नहुुदँा श शाली हावा तपाईंको मखुबाट बह् यो
र पानी जित सबै प न्छयो,

यसलैे हामीले समु को फेदलाई दे
र धत को आधारलाई दे सक्ने भयौं।

17 परम भलुे मलाई सहायता गनर् मािथबाट तल आइपगु्नभुयो
परम भलुे गिहरो पानीबाट समातरे मलाई बािहर िनकाल्न ु भयो।

18 मरेा श हुरू मभन्दा ब लया िथए ितनीहरूले मलाई घणृा गथ मरेो लािग श हुरू ब लया िथए.
यसलैे परमे रले मलाई बचाउनँभुयो।

19 म िवपि मा िथएँ अिन मरेा श हुरूले मलाई हमला गरे।
तर परम भचुािहं मरेो पक्षमा त्यहाँ हुनहुुन्थ्यो!

20 परम भलुे मलाई माया गन ुर्हुन्छ यसलैे उहाँले मलाई बचाउन ु भयो।
उहाँले मलाई सरुिक्षत स्थानमा पयुार्उन ु भयो।

21 परम भलुे मलाई परुस्कृत गन ुर्हुन्छ कारण मलैे सत्यकायर् गरें मलै े कुनै नरा ो कायर् ग रन,
यसलैे उहाँले मलाई रा ै गन ुर्हुन्छ।

22 के कारण मलैे परम भकुो आज्ञा पालन गरें भन,े
परमे रको िवरू मलैे पाप ग रन।ँ

23 म सधै परम भकुो िनणर्यलाई ध्यान िदन्छु
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म उहाँको िनयमलाई पालन गछुर्
24 उहाँको अिघ म पिव

र िनद ष रहन्छु।
25 यसलैे परम भु ारा म परुस्कृत हुनछुे। िकन? िकनभने मलै े ठकबाहके केही ग रन!

उहाँले दे हुुन्छ, मरेा रा ा कायर्हरू यसलैे उहाँले मरेो भलाई गन ुर्हुन्छ।

26 यिद कसलैे ितमीलाई साँच्चै मे गछर् तब ितमीले पिन उसलाई साँच्चो मे दखेाउन ु पछर्।
कोही ित ो िन म्त िव ासी छ भने ितमी पिन ितनीहरूमा िव ासी रहने छौ।

27 परम भ,ु तपाईं असल र पिव हुनहुुन्छ जो साँच्चै असल र पिव हुनकेो िन म्त
तर जो खराब छ उसको िन म्त तपाईं चतरु हुनहुुन्छ

28 परम भ,ु तपाईंले दीन िहन मािनसहरूको सहायता गन ुर्हुन्छ
तर अहङ्कारीको धज्जी उडाउनहुुन्छ।

29 परम भ,ु तपाईं मरेो आलोक
परम भकुो ज्योितले मरेा अधँ्यारो भाग्नछे।

30 तपाईंको सहयोगले परम भु म िसपाहीहरूिसत दौडन सक्छु
परमे रको सहायताले म श हुरूको िकल्ला र पखार्ल नाघ्नसक्छु।

31 परमे रको बाटो ठीक छ
परम भकुो वचनको कसी लगाइयो
उहाँलाई प ाउँने मािनसहरूको रक्षा गन ुर्हुन्छ

32 परम भु भन्दा अक ई र छैन
हा ा परम भु भन्दा अक सरुिक्षत स्थान कतै छैन।

33 परमे र नै मरेो ब लयो िकल्ला हुनहुुन्छ।
उहाँले पिव मािनसहरूको सहायता गन ुर्हुन्छ जो उहाँको बाटोमा िहडं्छन।

34 परमे रले जरायो दौिडएको गितमा मलाई सहायता गन ुर्हुन्छ।
उहाँले उच्च स्थानहरूमा मलाई दढृ बनाउन ु हुन्छ।

35 परमे रले मलाई य ु को ता लम िदनहुुन्छ
यसलैे मरेा हातले काँसको धन ु झकुाउँनसक्छु।

36 परमे र, तपाईंले मलाई रक्षा गद िवजयी तलु्याउन ु हुन्छ
मरेो श लुाई पराजय बनाउन ु हुन्छ

37 मरेा गोडा ब लया बनाई कुनै धरमर नगरी
बसे्सरी दौडनसकँु

38 म मरेा श हुरूलाई न नगरीञ्जले सम्म
फकर आउँिदन!

39 मलैे श ु न पारे।
ितनीहरूलाई हराएँ!

ितनीहरू फे र उठ्न सक्दनैन ्
मरेा श हुरू मरेा शरणमा परे।

40 परमे र, तपाईंले मलाई य ु को िन म्त श शाली बनाउन ु भयो
तपाईंले श हुरूलाई मरेो समक्ष भगाउनभुयो।

41 तपाईंले मलाई श कुो गदर्नमा हान्ने मौका िदनभुयो,
अिन मलैे िछनाएँ।

42 मरेा श हुरूले सहायताको अपके्षा राखे
तर ितनीहरूले कुनै सहायता पाएनन ्

ितनीहरूले परम भिुतर पिन आशा गरे
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तर कुनै जवाफ पाएनन ्
43 मलैे श लुाई धलूोिपठो हुनगेरी ठटाएँ

ितनीहरू धलूो जस्तै भ ुइँमा परे
गल्लीको िहलो टेके जस्तै

मलै े ितनीहरूलाई िकिचिमची पारें।
44 तपाईंले मरेो िबरू उठेका मािनसहरूबाट मलाई बचाउनँ ु भयो।

तपाईंले मलाई रा को शासक बनाउन ु भयो
मलैे निचनकेा मािनसहरूले पिन अिहले मरेो सवेा गदछन।्

45 िवदशेी मािनसहरूले मलाई मान्छन!् जब ितनीहरूले मरेो आदशे सनु्छन,्
ितनीहरूले आज्ञा ग ररहाल्छन।् िवदशेीहरू मिसत डराउछँन।्

46 िवदशेीहरू डरले कमजोर हुनछेन।्
लकेुका ठाउँबाट डरले काम्दै बािहर िनस्कन्छन।्

47 परम भु जीिवत हुनहुुन्छ; म मरेो च ानको स्तिुत गाउछुँ
परमे र उच्च हुनहुुन्छ।
उहाँ नै मरेो च ान अिन मरेो रक्षक हुनहुुन्छ।

48 उहाँ नै परमे र हुनहुुन्छ, जसले मरेा श हुरूलाई द ण्डत तलु्याउनहुुन्छ
मािनसहरूलाई मरेा शासनको अिधनमा रा हुुन्छ।
49 परमे र, तपाईंले मलाई श बुाट बचाउन ु भयो! जो मरेो िबरू मा उठे,

ितनीहरूलाई परािजत गराउन मलाई सहयोग पयुार्उन ु भयो
िनदर्यीहरूबाट मलाई बचाउन ु भयो।

50 परम भ,ु यही कारणले म रा को बीचमा तपाईंको गणु गाउछुँ
यही कारणले म तपाईंको स्तिुत गीत गाउछुँ।

51 परम भलुे उहाँको राजालाई िवजयी गराउन सहायता गन ुर्हुन्छ।
परम भलुे चनु्न ु भएको राजालाई मे गन ुर्हुन्छ।
उहाँ दाऊद र ितनका सन्तान ित सदा-सवर्दा दयाल ु हुनहुुन्छ।

23
दाऊदका आ खरी वचनहरू

1 यी दाऊदका अ न्तम वचनहरू:

“ियनै ियशकैा छोरा दाऊदको सन्दशे हो यो।
यो सन्दशे ितनकैो हो-जसलाई परमे रले महान ्बनाउनभुयो,

जो याकूबको परमशेवर ारा छािनएका राजा
जो इ ाएलको मधरु गीतका गायक।

2 परम भकुो आत्माले म ारा बोल्न ु भयो।
उहाँका वचनहरू मरेो मखुमा िथए।

3 इ ाएलको परमे रले भन्न ु भयो।
इ ाएलको चटानले मलाई भन्नभुयो,

‘जसले मािनसलाई न्यायपवूर्क शासन गछर्,
जसले परमे रको सम्मान िदएर शासन गछर्,

4 त्यस्ता हुनछे स ्र्योदय जस्त;ै
बादल नभएको िबहान जस्त;ै

पानी परेपिछको घाम जस्त;ै
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जनु पानीले धत मा क लला घाँस उमाछर्।’
5 “परमे रले मरेा प रवारलाई श शाली र सरुिक्षत बनाउनभुयो।

उहाँले मसगँ सधैंको िन म्त करार गन ुर्भयो।
परमे रले त्यो करार अनमुोदन गन ुर् भयो

र रा ो बनाउन ु भयो।
अिन उहाँले मलाई िवजय िदनहुुन्छ।

म जे इच्छा गछुर् उहाँले त्यही पयुार्इिदन ु हुन्छ।

6 “तर द ु मािनसहरू काँढा जस्तै हुन ्
मािनसले काँढा समात्दनैन ्
बरू कतै फ्याँक्छन।्

7 यिद कसलैे त्यसलाई छोयो भने
त्यसले भालाले जस्तै घोच्छ

त्यो भाला काठको होस ्िक फलामको
साँच्चै ती मािनसहरू काँढा जस्तै हुन।्
ितनीहरूलाई आगोमा फ्याँिकन्छ र जलरे खारानी बन्छन।्”

तीन वीरहरू
8 तहकमोिन योशबै्बश्शबेतेका अिधकारमा भएका िसपाहीका नामहरू यस कार छन:
दाऊदका योशबै्बश्शबेते तीनजना वीरहरूका क ान िथए। योशबै्बश्शबेतेले एकैचो टमा 800 मािनसहरूलाई मारे।
9 दो ो अहोहीबाट दोदोका छोरा एलाजार िथए। तीनजना वीरहरू मध्ये एलाजार एकजना िथए ितनी दाऊदिसत िथए जब ितनीहरूले

पलश्तीहरूलाई मकुािबला गरेका िथए जो य ु का िन म्त जम्मा भए तर इ ाएली सिैनकहरू पिछ हटे। 10 एलाजारले आफू नथाकुन्जले
प लश्तीहरूसगँ सामना गरे। ितनले हातमा तरवार म ु ाएर लडी नै रह।े परम भलुे त्यस िदन इ ाएलीहरूलाई ठूलो िवजय गराइिदन ु भयो।
एलाजार एक्ललैे िवजय ा गरेपिछ मािनसहरू आएका िथए, र आउनकुो एक मा कारणचािहं एलाजारले मारेका श पुक्षका सनेाहरूबाट
मालसमान लटु्न ु मा िथयो।

11 अकार् िथए हरार िनवासी आ ीका छोरा शम्मा। प लस्तीहरू एकब भएर लडन आएका िथए। दालको खतेमा य ु लडे प लश्तीहरूल।े
प लश्तीहरूले मािनसहरूलाई भगाए। 12 तर शम्मा खतेको मध्यभागमा उिभएर सामना गरे। ितनले प लश्तीहरूलाई हराए। त्यस िदन पिन
परम भलुे इ ाएलीहरूलाई ठूलो िवजय गराउनभुयो।

13 एकपल्ट, दाऊद अदलूामको ओढारमा िथए अिन प लश्ती सिैनकहरू चािहं तल रपाईम बेंसीमा िथए। दाऊदका तीस वीर सिैनकहरूमध्ये
तीन जनाचािहं घि दं ै दाऊद भएको गफुामा आए।

14 अक एकचो ट, दाऊद िकल्लामा िथए अिन एकसमहू प लश्ती सिैनकचािहं बतेलहेमेमा िथए। 15 दाऊदले उसको शहरको पानी
िपउनलाई एकदमै इच्छा गरे। दाऊदले भन,े “म आशा गछुर् कसलैे मलाई बतेलहेमे शहरछेऊको इनारबाट खाने पानी ल्याइिदओस ्भन्ने इच्छा
गछुर्!”

16 तर ती तीन वीरहरू प लश्ती फौजको सामना गद अिघ बढे र बतेलहेमे शहरको फाटक छेउमा भएको इनारबाट पानी ल्याएर दाऊदलाई
िदए। तर दाऊदले उ पानी खान माननेन।् ितनले परम भलुाई चढाएको पानी जस्तै भइँुमा घोप्टाए। 17 दाऊदले भन,े “परम भ,ु म यो पानी
खान स क्दन। यिद यो पानी खाएँ भन,े जसले ाणको वास्ता नगरी पानी ल्याए, उनीहरूको रगत खाएको बराबर हुन्छ।” यही कारणले दाऊदले
उ पानी खान चाहनेन।् यस्तै धरैे बहादरुीपणू र् कामहरू गरेका िथए ती तीनजना वीरहरूल।े

अरू बहादरु सिैनकहरू
18 सरूयाहाका छोरा, योआबका भाइ अबीशै िथए अबीशै तीसजना वीरहरूका अगवुा िथए। अबीशलैे आफ्नो भाला योग गरेर 300

श हुरूलाई मारे। 19 ती 30 जना वीरहरू मध्ये अबीशै सब भन्दा िस भए। ितनीहरूका नतेा भए य िप ितनीहरू ितनमा बराबरी ख्याित हुन
सकेन।

20 यहोयादाका छोरा बनायाह पिन एकजना श शाली मािनस िथए। उनी कब्सलेवासी िथए। बनायाहले धरैे ठूला ठूला बहादरुी कायर् गरेका
िथए। बनायाहले मोआबको अ रयलका दइुजना छोरालाई मारेका िथए। बनायाहले एउटा िसहं मारेका िथए। िहउ परेको समयमा िसहं एउटा
जिमन िभ को खाडलमा िथयो। 21 बनायाहले एउटा ठूलो शरीर गरेको िम ी सनेालाई मारे। िम ीको हातमा भाला िथयो। तर बनायाहको हातमा
एउटा लौरो िथयो। बनायाहले त्यस िम ीको हातबाट भाला खोसे अिन त्यही भालाले त्यो िम ीलाई मारे। 22 यहोयादाका छोरा बनायाहले यस्ता
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धरैे बहाद ु रपणू र् कायर् गरे। बनायाह पिन ती तीनजना वीरहरू जस्तै िथए। 23 बनायाह त अझ ती तीसजना वीरहरूभन्दा ज्यादा िस िथए। तर
पिन उनी ती तीनजना वीरहरूका सदस्य बननेन।् बनायाहलाई दाऊदले आफ्ना अगरंक्षक क ान बनाए।

तीसजना वीरहरू
24 योआबका भाइ असाहले ती तीस जना वीरहरूमध्ये एक िथए। ती तीस जना वीरहरूको समहूमा अन्य वीरहरू यस कारका िथएः

बतेलहेमेका दोदोका छोरा एल्हानान,्
25 हरेोदाका शम्मा,
हरेोदका एलीका,
26 बतेपलेतेका हलेसे,
तकोइका इक्केशका छोरा ईरा,
27 अनातीतका छोरा अबीएजरे,
हुशातका मबनू्न,े
28 अदोही सल्मोन,
नतोपाका महरै,
29 नतोपाका बानाका छोरा हलेबे,
िगबाका िबन्यामीन प रवार समहूको रीबकैा छोरा इ ,ै
30 िपरातोनका बनायाह,
गाशका खोल्वाहरूका िहदद,ै
31 बते-अराबाका अबी-अल्बोन,
बहूरीमका अजमावते,
32 शाल्बोनका एल्याहबा,
िगजोनी योशनेहरारी, शम्माका छोराहरू जोनाथन,
33 हरारी शम्मका छोरा;
हरारी शरारका छोरा अहीआम;
34 मकातीका आहसबकैा छोरा एलीपलेते,
िगलोनी अहीतोपलेका छोरा एलीआम,
35 कमलका हे ो,
अब पारै,
36 सोबाका नातानका छोरा ियगाल,
गादी बानी,
37 अम्मानी सलेके,
बरेोतका नहरै (नहरैले सरूयाहाका छोरा योआबको हितयार बोक्ने िथए);
38 यतेरी ईरा;
यतेरी गारेब;
39 अिन िह ी उ रयाह।

जम्मा िमलाउँदा 37 जना िथए।

24
दाऊदले आफ्ना सनेाको सखं्या गन्ती गनर् चाहे

1 परम भु फे र एकपल्ट इ ाएलिसत रसाउन ु भयो। परम भलुे दाऊदलाई इ ाएलीहरूको िबरोधी बनाइिदन ु भयो। दाऊदले भन,े “इ ाएल
र यहूदाका मािनसहरू कित छन ्गन्ती गर।”

2 राजा दाऊदले सनेाका क ान योआबलाई भन,े “इ ाएलको दानदे ख बशेबासम्मका सबै वशं प रवार समहूका बीचमा गएर मािनसहरू कित
छन ्गन्ती गर। त्यसपिछ कित मािनस छन ्भनरे मलाई थाहा हुनछे।”

3 तर योआबले राजालाई भन,े “परम भु परमे रले तपाईंलाई 100 गणुा ज्यादा मािनस िदए र आशीवार्द िदऊन।् अिन तपाईंका आफ्नै
आखँाले ती सबै घटेको दे पाओस।् तर तपाईं िकन यसो गनर् चाहान ु हुन्छ?”
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4 राजा दाऊदले योआब र सनेाका क ानहरूलाई कडाईका साथ जनगणना गन आदशे िदए। यसलैे योआब र सनेाका क ानहरू इ ाएलमा
जनगणना गनर् राजाबाट िवदा लएर गए। 5 ितनीहरूले यदर्न नदी पार गरे। ितनीहरूले अरोएरमा डरेा हाल।े ितनीहरूको डरेा शहरको दािहने
भागितर िथयो। (शहर गाद बेंसी बीचमा अव स्थत छ र याजरेितर लाग्ने बाटोकै छेउमा पछर्।)

6 तब ितनीहरू िगलाद र ताहतीम होदशीितर गए। फे र ितनीहरू उ रितरको दान, यान अिन सीदोनितर लाग।े 7 सोरको िकल्ला पिन
पगु।े िहव्वी र कनानीहरूका सबै शहरहरू भ्याए। त्यसपिछ दिक्षणितर बशेबा यहूदाको दिक्षणी क्षे सम्म गए। 8 यसरी दशेको सबै क्षे भ्याउन
ितनीहरूलाई नौ महीना 20 िदन लाग्यो। नौ महीना 20 िदन िबताए पिछ ितनीहरू यरूशलमे फिकर् ए।

9 योआबले राजालाई मािनसहरूको स ्ची बझुाए। इ ाएलमा जम्मा 8,00,000 मािनसहरूले तरवार चलाउन सक्ने रहछेन।् त्यसरी नै
यहूदामा पिन 5,00,000 मािनस रहछेन।्

परम भलुे दाऊदलाई सजाय िदनहुुन्छ
10 जनगणना ग रसकेपिछ दाऊदलाई लाज भयो। दाऊदले परम भलुाई भन,े “मलैे नगन काम गरेर ठूलो पाप गरें! परम भ,ु म िबन्ती गछुर्

मरेो पाप कायर्लाई क्षमा ग रिदनहुोस।् मलैे ठूलो मखूर्ता गरें।”
11 जब भो लपल्ट िबहान दाऊद उठे, त्यस बलेासम्म दाऊदको गाद अगमव ा कहाँ परम भकुो वचन आइसकेको िथयो। 12 परम भलुे

गादलाई भन्न ु भयो, “दाऊदलाई गएर भन, ‘परम भु के भन्नहुुन्छ भनःे म तीनवटा िवकल्प िदन्छु। त्यसमध्ये कुनै एउटालाई छान्न ु जो म
गनछु।’ ”

13 गाद गएर दाऊदलाई भन,े “कुनै तीनवटा मध्ये एउटा छान्नःु तपाईं र तपाईंको दशेमा सात वषर् सम्म अिनकाल लाग्नछे। तपाईंका श हुरूले
तपाईंलाई तीन महीनासम्म खे े छन।् दशेमा तीन िदनसम्म महामारी फै लनछे। िवचार गरेर कुनै एउटा छान्नहुोस।् जसमा म परम भलुाई तपाईंको
इच्छा जनाउन सकँू। यसकैो िन म्त परम भलुे मलाई तपाईंकहाँ पठाउन ु भएको हो।”

14 दाऊदले गादलाई भन,े “म साँच्चै नै अप्ठेरोमा परें। तर परम भु सा ै दयाल ु हुनहुुन्छ। यसलैे हामीलाई परम भलुे जे दण्ड िदए पिन हुन्छ।
तर मािनसहरूले चािह द ण्डत नतलु्याओस।्”

15यसलैे परम भलुे इ ाएलमा महामारी फैलाइिदन ुभयो। महामारी फै लन िबहानदे ख शरुू भएर तोकेको समय नभइञ्जले थािमएन। दानदे ख
बशेबासम्म 70,000 मािनसहरू मरे। 16 स्वगर्दतूले यरूशलमे न पानर्लाई आफ्ना हात उठाए तर परम भलुे यो नरा ो कुरा भएकोमा दःु खत हुन ु
हुन्थ्यो। यसकराण परम भलुे स्वगर्दतूलाई मािनसहरू न गरेको दखेी भन्न ु भयो, “अब भयो। अब अझ ध्वशं नहोस,् हात थाम।” परम भकुो
दतू यबसूी अरौनाका खलाको छेउमा िथए।

दाऊदले अरौनांका खला िकन्छन ्
17 दाऊदले स्वगर्दतूले मािनसहरूलाई मारेको दखे्यो। दाऊदले परम भलुाई भन,े “मलैे पाप गरें! मलैे अपराध गरें। अिन यी मािनसहरूले

मरेो आज्ञा पालन गरे, ितनीहरूले मलाई भडेाले झै पच् ाए। ितनीहरूको कुनै अपराध छैन। दया गरी मरेा िपताका सन्तानहरूलाई र मलाई दण्ड
िदनहुोस।्”

18 त्यस िदन गाद दाऊदकहाँ गए। गादले भन,े “यबसूी अरौनाको खलामा परम भकुा िन म्त एउटा वदेी बनाउनहुोस।्” 19 दाऊदले गादको
सझुाव मान।े परम भलुे के चाहन ु हुन्थ्यो दाऊदले त्यही गरे। दाऊद अरौनालाई भटे्न गए। 20 अरौनाले दाऊद र ितनका अिधकारीहरू आउँदै
गरेको दखे।े अरौनाले िशर झकुाएर णाम गरे। 21 अरौनांले भन,े “मरेा मा लक राजा मरेोमा िकन पाल्नभुयो?”

दाऊदले जवाफ िदए, “म ित ो खला िकन्न भनरे आएको हु।ँ म त्यहाँ परम भकुो िन म्त वदेी बनाउछुँ। तब यो महामारी बन्द हुन्छ।”
22 अरौनाले दाऊदलाई भन,े “मरेो मा लक राजा ब लदान चढाउनको िन म्त तपाईंले जे लगे पिन हुन्छ। होमब लको िन म्त मसगँ गोरूहरू

छन,् दाउराका िन म्त दाइँ गन काठ र जवुा लानहुोस।् 23 राजा, मसगँ भएका सबै लग्नहुोस।् परम भु ितमीहरूका परमे र तपाईंसगँ खशुी
रहुन।्”

24 तर राजाले अरौनालाई भन,े “होइन! म ितमीलाई साँचो भन्छु, म त्यस भिूमको पसैा िदन्छु। परम भु परमे रलाई िबनामलू्यको म केही
पिन होमब ल चढाउँिदन।ँ”

यसलैे दाऊदले खला र गोरूहरूको मलू्य चाँदीको 50 शकेेल बझुाए। 25 त्यसपिछ दाऊदले परम भकुो िन म्त एउटा वदेी त्यहाँ बनाए।
दाऊदले होमब ल र मलेब लहरू चढाए।

परम भलुे उनले दशेको िन म्त गरेको ाथर्ना स्वीकार गन ुर्भयो। परम भलुे महामारीको कोपबाट इ ाएललाई बचाउन ु भयो।
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राजाहरूको
पिहलो पसु्तक

अदोिनयाह राजा हुन इच्छुक
1 राजा दाऊद सा ै बढूा भएका िथए। उनी आफूलाई न्यानो रा सक्दनै िथए। उनका नोकरहरूले उनलाई कम्बल ओढाए, तर उनी ताितएनन।्

2 यसकारण उनका नोकरहरूले उनलाई भन,े “तपाईंको हरेचाह गनर्कोलािग हामी एउटी यवुतीको खोजी गनछौं। ऊ तपाईंसगँै स ु े गछ अिन
तपाईंलाई न्यानो पाछ।” 3 यसकारण राजाका नोकरहरू राजालाई न्यानो पानर्कालािग एउटी सनु्दरी यवुतीको खोजी इ ाएल दशेको त्यके
ठाउँमा गनर् थाल।े उनीहरूले अबीशग नाउँ भएकी एउटी केटी भे ाए। ऊ शनूम्म शहरकी िथई। उनीहरूले यवुतीलाई राजा कहाँ ल्याए। 4 यवुती
सा ै नै रा ी िथई। उसले राजाको हरेचाह र सवेा गरी। तर राजाले ऊिसत सभंोग गरेनन।्

5-6 अदोिनयाह राजा दाऊद अिन उनकी प ी हग्गीतका छोरा िथए। अदोिनयाह सा ै सनु्दर मािनस िथए। अदोिनयाहको जन्म उनको दाज ू
अब्शालोम पिछ भएको िथयो, तर अदोिनयाह सा ै घमण्डी भए अिन राजा हुने िन य गरे। अदोिनयाहको सा ै राजा हुन इच्छुक िथए, यसकारण
उनले आफ्नो लािग एउटा रथ, घोडाहरू अिन 50 जना मािनसहरू आफू अिघ िहडंाउन ठीक पारे। राजा दाऊदले आफ्नो छोरालाई किहल्यै
सपारेनन।् उसले उनलाई किहल्यै सोधनेन,् “तैंले िकन यस्तो वहार गदछस?्”

7अदोिनयाहले सरूयाहका छोरा योआब अिन पजूाहारी एबीयातारसगँ कुराकानी गरे। उनीहरूले उनलाई नयाँ राजा हुनमा सहायता गन िनणर्य
लए। 8 तर धरैे मािनसहरू अदोिनयाहले गरेको कामसगँ सहमत िथएनन ्उनीहरू दाऊदका नै भ िथए। उनीहरू पजूाहारी सादोक, यहोयादाका

छोरा बनायाह, नातान अगमव ा, िशमी, रेई अिन राजा दाऊदका िवशषे अगरंक्षकहरू िथए। यसथर् यी मािनसहरू अदोिनयाहको पक्षमा भएनन।्
9 एक िदन अदोिनयाहले ए ोगलेको छेउमा जोहलेते च ानमा केही भडेाहरू, गाईहरू अिन ब लयो बाछाहरू एउटा मलेब ल जस्तैं ब ल

चढाए। अदोिनयाहले आफ्ना सबै दाज्य-ूभाइहरू अथार्त ् राजा दाऊदका अरू छोराहरू अिन यहूदाका सबै अिधकारीहरूलाई िनम्त्याका िथए।
10 तर अदोिनयाहले िपताका िवशषे अगंरक्षकका आफन्त, आफ्नो भाइ सलुमेान, बनायाह अथवा अगमव ा नातानलाई िनम्तो पठाएनन।्

नातान र बतशबेा सलुमेानको पक्षमा
11 तर नातानले यस िवषयमा सनुे अिन सलुमेानकी आमा बतशबेा कहाँ गए। नातानले उनलाई सोध,े “हग्गीतका छोरा अदोिनयाह के ग ररहकेो

छ, के तपाईंले सनु्न ु भएको छ? ऊ आफूलाई राजा ठान्दछै अिन हा ा मा लक राजा दाऊद यस िवषयमा केही जान्दनैन।् 12 तपाईंको जीवन
अिन तपाईंको छोरो सलुमेानको जीवन सकंटमा पनर् सक्छ। तर म तपाईंलाई आफूलाई बचाउन के गन ुर्पछर्, बताउने छु, 13 राजा दाऊद समक्ष
जानहुोस,् अिन उनीसगँ भन्नहुोस,् ‘महाराज, मरेा स्वामी, तपाईंले मलाई वचन िदन ु भएको िथयो। तपाईं पिछ मरेो छोरो सलुमेान राजा हुनछे
भनी वचन िदन ु भएको िथयो। तब िकन अदोिनयाह नयाँ राजा हुदँछै?’ 14 तपाईंको बात राजािसत गरेको समयमा, म िभ आउँनछुे अिन तपाईंले
भनकेा कुराहरूलाई पिु गछुर्।”

15 यसकारण बतशबेा राजासगँ भटे गनर् उनको िभ ी कोठामा गइन।् राजा सा ै नै बढूा भएका िथए। शनूम्मकी केटी अबीशग त्यहाँ उनको
हरेचाहा गद िथई। 16 बतशबेा राजाअिघ िनहु रन।् राजाले भन,े “म ित ोलािग के गनर् सक्छु?”

17 बतशबेाले जवाफ िदइन,् “मरेो स्वामी म तपाईंको दासीलाई परम भु परमे रको नाउमँा मलाई एउटा शपथ गन ुर् भएको िथयो। तपाईंले
भन्न ु भएको िथयो, ‘तपाईंको छोरा सलुमेान तपाईं पिछ राजा हुनछे। उ मरेो िसहंासनमा ब छे।’ 18 अिहले अदोिनयाहले उ आफैं लाई राजा
बनाइरहकेो छ अिन तपाईं यसको लािग पिन होिशयार हुनहुोस।् 19 अदोिनयाहले िवशाल मै ी भोज िददाँ धरैे गाईहरू तथा रा ा भडेाहरू मारेर
ब ल चढायो। अदोिनयाहले तपाईंका सबै छोराहरूलाई िनम्तो िदयो। उसले पजूाहारी एबीयातार अिन सनेापित योआबलाई िनम्तो िदयो। तर उसले
तपाईंको िव ासी छोरा सलुमेानलाई िनम्तो िदएन। 20 हे मरेा मा लक अिन महाराज, अिहले इ ाएलका सबै जनगण तपाईंलाई नै हे ररहकेा
छन।् तपाईं पिछ अक राजा को हुनछे, यस िनणर्यका लािग ितनीहरू तपाईंलाई नै प खर्रहकेा छन।् 21 तपाईंको मतृ्य ु अिघ नै तपाईंले केही गन ुर्
पछर्। तपाईंले केही गन ुर् भएन भन,े मतृ्यपुिछ तब तपाईं तपाईंको िपता-पखुार्िसत गािडन ु भए पिछ, मरेो छोरा सलुमेान र म अपराधी ठाह रनछेौं।”

22 राजासगँ बतशबेा कुराकानी ग ररहकेी िथइन ् िक अगमव ा नातान उनलाई भटे्न आए। 23 चाकरहरूले राजालाई भन,े “अगमव ा
नातान आउन ु भएको छ।” नातानले राजा अिघ िनहु रएर ढोग िदए। 24 अिन भन,े “हे मरेा मा लक अिन महाराज, तपाईंपिछ अदोिनयाह नयाँ
राजा हुनछे भनी के तपाईंले घोषणा गन ुर् भयो? के तपाईंले िनणर्य लन ु भएको छ, अब अदोिनयाहले शासन चलाउने छ? 25 िकनभने आज
उसले तल बेंसीमा धरैे साँढहरू, मोटा-मोटा बाछाहरू अिन भडेाहरू मलेब ल चढाउन ओ लर्एका छन।् उसले तपाईंका सबै छोराहरू, सनेापितहरू
अिन पजूाहारी एबीयातारलाई िनम्ताएका िथए। ितनीहरू अिहले उनीसगँ खानपानमा स्त छन।् अिन ितनीहरू भन्दै छन,् ‘राजा अदोिनयाह
दीघार्य ु होऊन!्’ 26 तर उनले मलाई अथवा पजूाहारी सादोक अथवा यहोयादाको छोरा बनायाह अथवा तपाईंको आज्ञाकारी छोरा सलुमेानलाई
िनम्तो िदएनन।् 27 मरेो मा लक महाराज, हामीलाई नभनी के तपाईंले यस्तो गन ुर् भयो? कृपा गरेर हामीलाई बताउनहुोस,् तपाईंपिछ अक राजा
को हुनछे?”
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28 तब राजा दाऊदले भन,े “बतशबेालाई िभ बोलाऊ!” यसकारण बतशबेा िभ राजासाम ु आइन।्
29 तब राजाले शपथ गरेः “परम भु परमे रले मलाई त्यके खतराबाट बचाउन ु भएको छ। जसरी परमे र जीिवत हुनहुुन्छ। म ितमीसगँ

यो शपथ गदछु। 30आज म अतीतमा िदएको वचन परूा गनछु। इ ाएलका परम भु परमे रको श को आधारमा मैंले त्यो वचन िदएको िथएँ।
मपिछ ित ो छोरा सलुमेान अक राजा हुनछे भनी मैंले वचन िदएको िथएँ। म पिछ ऊ मरेो राज िसहंासनमा िवराजमान हुनछे। म आफ्नो ितज्ञा
परूा गनछु!”

31 तब बतशबेाले राजा दाऊद साम ु भईुंमा िनहुरेर ढोग ग रन।् अिन भिनन,् “दाऊद राजा दीघार्य ु होऊन।्”
सलुमेानलाई नयाँ राजा चिुनयो

32 तब राजा दाऊदले भन,े “पजूाहारी सादोक,अगमव ा नातान अिन यहोयादाका छोरा बनायाहलाई यहाँ बोलाई दऊे।” यसकारण तीन जना
हरू राजासगँ भटे गनर् आए। 33 तब राजाले उनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूसगँ मरेा अिधकारीहरूलाई लएर जाऊ। मरेो छोरा सलुमेानलाई

आफ्नो खच्चडमा सवार गराऊ। उसलाई गीहोन ोतसम्म लएर जाऊ। 34 त्यस ठाउँमा पजूाहारी सादोक अिन अगमव ा नातानले उसलाई
इ ाएलको नयाँ राजाको रूपमा अिभषके गनछन।् तरुही बजाऊ अिन घोषणा गर, ‘ियनी नयाँ राजा, सलुमेान हुन!्’ 35 त्यसपिछ उसगँ यहाँ
फकर आऊ। सलुमेान मरेो िसहंासनमा ब छे अिन मरेो ठाउँमा नयाँ राजा हुनछे। मलैे सलुमेानलाई इ ाएल अिन यहूदाको शासकको रूपमा
छानकेो छु।”

36 यहोयादाका छोरा बनायाहले राजालाई जवाफ िदए, “आमने! मरेा मा लक अिन महाराज! परमे र स्वयमले यो भन्न ु भएकोछ। 37 मरेा
मा लक अिन महाराज, परम भु तपाईंसगँै हुनहुुन्छ। अिन अिहले िव ास गछुर् परम भु सलुमेानसगँ हुनहुुनछे। म आशा गछुर् सलुमेानको राज्य
बढनछे अिन उनी तपाईं भन्दाअझै श शाली हुनछेन,् मरेा मा लक राजा दाऊद।”

38यसकारण सादोक, नातान, बनायाह अिन राजाका अिधकारीहरूले राजा दाऊदको आज्ञा पालन गरे। ितनीहरूले सलुमेानलाई राजा दाऊदको
खच्चडमा सवार गराए अिन ऊसगँ गीहने ोत गए। 39 पजूाहारी सदोकले पिव पालबाट तले लग।े सादोकले उनलाई राजा दखेाउनका लािग
सलुमेानको िशरमा तलेले अिभषके गरे। ितनीहरूले तरुही फुके अिन सबै मािनसहरूले हर्िषत हुदँै भन,े “राजा सलुमेान दीघार्य ु होऊन।्” 40 तब
सबै मािनसहरू सलुमेानको पिछ-पिछ शहरमा आए। ितनीहरू बाँसरुी बजाउदँै िथए अिन भईुं थर्िकने गरी कराउँदै िथए।

41 त्यस समयमा अदोिनयाह अिन उनका अितिथहरू खान-पीन शषे पाद िथए। ितनीहरूले तरुहीको आवाज सनु।े योआबले सोध,े “त्यो
हल्ला के हो? शहरमा के भइरहकेो छ?”

42जब योआब बोल्दै िथए, पजूाहारी एबीयातारका छोरा जोनाथन आइपगु।े अदोिनयाहले भन,े “यहाँ आऊ! ितमी असल मािनस हौ। ितमीले
मरेो िन म्त शभु समाचार ल्याएको हुनपुछर्।”

43 तर जोनाथनले जवाफ िदए, “होइन, तपाईंको लािग यो शभु समाचार होइन! राजा दाऊदले सलुमेानलाई नयाँ राजा बनाए। 44 राजा
दाऊदले पजूाहारी सादोक, अगमव ा नातान, यहोयादका छोरा बनायाह अिन राजाका गत अगंरक्षकहरू पिन ऊ सगँै पठाए। ितनीहरूले
उसलाई राजाको आफ्नो खच्चडमा सवार गराए। 45 तब पजूाहारी सादोक अिन अगमव ा नातानले गीहोन ोतमा सलुमेानलाई अिभषके गरे।
अिन ितनीहरू शहरमा गए। जन साधारणले उनको स्वागत गरे अिन अिहले शहरका जनता औधी सन्न छन।् तपाईंले सनुकेो हल्ला त्यही नै हो।
46-47सलुमेान राज-िसहंासनमा बसकेा छन!् राजाका अिधकारीहरू राजा दाऊदलाई अिभवादन पिन गदछन।् ितनीहरू भन्दै छन,् ‘राजा दाऊद,
तपाईं महान ्राजा हुन ु हुन्छः अब हामी ाथर्ना गछ , तपाईंको परमे रले सलुमेानलाई पिन महान ्राजा बनाउनहुुनछे। हामी आशा गछ तपाईंको
परमे रले सलुमेानलाई तपाईंभन्दा बढी नै ख्यात बनाउन ु हुनछे अिन हामी अझै आशा गछ , सलुमेानको राज्य तपाईंको भन्दा पिन िवशाल
हुनछे!’ यहाँ सम्म िक राजा दाऊद पिन त्यहाँ िथए! राजा दाऊदले आफ्नो ओ ानबाट िनहुरेर सलुमेानलाई ढोग गरे। 48अिन भन,े ‘इ ाएलका
परमे रको स्तिुत गर। परमे रले मरेा छोराहरू मध्ये एक जनालाई मरेो िसहंासनमा बसाउन ु भयो अिन यो हनेर् मलाई जीिवत रा भुयो।’ ”

49 अदोिनयाहका सबै अितिथहरू तर्िसए अिन िछ ै गए। 50 अदोिनयाह पिन सलुमेानिसत डराए। यसकारण उनी वदेीमा गए अिन वदेीको
सींग समात।े 51 तब कसलैे सलुमेानलाई भन,े “अदोिनयाह तपाईंिसत डराएको छ, राजा सलुमेान। अदोिनयाह वदेीको सीगं समाते र पिव
पालमा बसकेो छ अिन छोडन पिन चाहदनै। अदोिनयाह भन्दै छ, ‘राजा सलुमेानलाई बाचा गनर् भनी दऊे, उसले मलाई नमारोस।्’ ”

52 सलुमेानले जवाफ िदए, “यिद अदोिनयाह सािबत गछर् िक ऊ एक जना असल मािनस हो, तब म ितज्ञा गछुर् उसको टाउकोको एउटा
केशलाई पिन केही हुनछैेन। तर यिद उसले नरा ो काम गय भने उ मा रने छ।” 53 तब राजा सलुमेानले केही मािनसहरूलाई अदोिनयाहलाई
लन पठाए। मािनसहरूले अदोिनयाहलाई राजा सलुमेान समक्ष ल्याए। अदोिनयाह राजा सलुमेानको साम ु गए अिन िनहुरेर ढोग गरे। तब सलुमेानले

भन,े “घर जाऊ।”

2
राजा दाऊदको मतृ्य ु

1 दाऊदको मन समय आइसकेको िथयो। यसकारण दाऊदले सलुमेानसगँ कुरा कानी गरे अिन उनलाई भन,े 2 “सबै मािनस जस्तैं म मनर्
आटेँको छु। तर त ँ श शाली हुदँै जादछैस ्अिन महान ् बिनदंछैस। 3 अब परम भु ित ो परमे रको सबै आदशेहरू सावधानीका साथ
पालन गर। उहाँका सबै िनयम, आदशे, िनणर्य, सल्लाह र करार सावधानीका साथ पालन गर। मोशाको वस्थामा ले खएका त्यके कुराको
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पालन गर। यिद तैंले यसो ग रस ्भने तब आफूले गरेको त्यके काममा अिन गएको त्यके ठाउँमा सफल हुनछेस।् 4 यिद तैंले परमे रको आज्ञा
पालन ग रस,् भने परमे रले मलाई िदनभुएको वचन परूा गन ुर्हुनछे परमे रले भन्न ु भएकोछ, ‘यिद तरेा छोराहरूले मरेो आदशे अनसुार हािदर्क

ाका िनयमहरू पालन गरे भने तब तरेो प रवारबाट एक जना मािनस सदा नै इ ाएलको राजा हुनछे।’ ”
5 दाऊदले यो पिन भन,े “तलँाई थाहै छ, सरूयाहको छोरा योआबले मिसत के गरेका िथए? उसले इ ाएलीहरूको सनेाका दइुजना सनेापितहरू,

नरेाको छोरा अबनरे अिन यतेरेको छोरा अमासालाई मारेको िथए। याद गर, उनले ितनीहरूलाई शा न्तको समयमा मारेका िथए। यी मािनसहरूको
रगतले उसको तरवारको बेंड पटुका र खु ाको जु ा रंिगएको िथयो। मलैे उसलाई दण्ड िदन ु पथ । 6 तर अब राजा त ँ छस।् यसकारण तैंले
उसलाई आफूले सोचरे ब ु म ापणू र् दण्ड िदनपुछर्। तर तैंले उसलाई माछुर् नै भनरे िन य गन ुर्पछर्। उसलाई बढूसेकालमा शा न्तका साथ मन
मौका निदन।ु

7 “िगलादको बर्िजल्लकैा सन्तित ित दयाल ु हुन।ु ितनीहरूलाई आफ्नो िम स म्झन ु अिन आफ्नो मजेमा भोजन गराउन।ु तरेो दाजु
अब्शालोमबाट भागी िहडँ्दा ितनीहरूले मलाई सहायता गरेका िथए।

8 “अिन याद गर, गरेका छोरा िशमी अझै यहीं छन।् उनी बहूरीमको िबन्यामीन कुल समहू हुन।् याद गर, म महनमेितर भागकेो िदन उनले
मरेो िवरू मा नरा ो कुरा भनकेा िथए। तब उनी मिसत भटे गनर् यदर्न नदीमा आएका िथए। तब मलैे उनलाई वचन िदएको िथएँ। मलैे परमे र
साम ु ितज्ञा गरेको िथएँ म िशमीलाई मािदर्न। 9 अब उनलाई दण्ड निदई न छोड। ितमी ब ु मान मािनस हौ, उनीिसत के गन ुर्पछर् ितमी रा री
जान्दछौ। तर उनलाई बढूसेकालमा शा न्तका साथ मनर् नदऊे।”

10 तब दाऊदको चोला उ ो। उनलाई दाऊदशहरमा गाडीयो। 11 दाऊदले इ ाएलमा 40 वषर्शासन चलाए। उनले हे ोनमा सात वषर् अिन
यरूशलमेमा 33 वषर् शासन गरे।

सलुमेान ारा राज्यको शासन-िनयन् ण
12 अब सलुमेान राजा भए। आफ्ना िपता दाऊदको िसहंासनमा उनी िवराजमान भए अिन आफ्नो राज्यको शासन पणूर् िनयन् णका साथ गनर्

थाल।े
13 तब हग्गीतको छोरा अदोिनयाह सलुमेानकी आमा बतशबेा समक्ष गए। बतशबेाले उनलाई सोिधन,् “के ितमी शान्त मन लएर आएका

हौ?”
अदोिनयाहले जवाफ िदए, “ज्य,ू यो शा न्तपणूर् भटे नै हो। 14 मलैे तपाईंलाई केही भन्न ु छ।”
बतशबेाल,े “भन भिनन।्”
15 अदोिनयाहले भन,े “तपाईंलाई सम्झना छ कुनै समय राज्य मरेो िथयो। इ ाएलका सबै जनगण मलाई राजा ठान्दै िथए। तर स्थित

बद लयो। अिहले मरेो भाइ राजा भएको छ परमे रले उसलाई राजाको रूपमा चनु्नभुयो। 16 यसथर् अिहले म तपाईंसगँ एक कुरा सोध्न चाहन्छु।
कृपया मलाई हुदँनै नभन्न ु होला।”

बतशबेाले भिनन,् “ितमी के चाहन्छौ?”
17 अदोिनयाहले भन,े “मलाई थाहा छ तपाईंले भनकेो कुनै पिन कुरा राजा सलुमेान मान्न ु हुन्छ। कृपया शनूम्मी यवुती अबीश्गसगँ िववाह

गन अनमुित मलाई उनीबाट िदलाई िदनहुोस।्”
18 तब बतशबेाले भिनन,् “ठीक छ, म ित ो लािग राजासगँ कुरा गनछु।”
19 यसकारण बतशबेा राजा सलुमेानसगँ कुराकानी गनर् गइन।् राजा सलुमेानले उनलाई दखेे अिन उनीसगँ कुरा गनर् उिभए। तब उनले िनहु रएर

ढोग भटे गरे अिन िसहंासनमा बस।े उनले चाकरहरूलाई आमाका लािग अक िसहंासन ल्याउन भन।े तब ितनी उनको दािहने प बिसन।्
20 बतशवेाले उनलाई भिनन,् “म तलँाई एउटा सानो कुराका लािग भन्छु। कृपया मलाई हुदनै नभन्न।ु”
राजाले भन,े “आमा, तपाईंले चाहकेो कुनै पिन कुरा माग्न सक्न ु हुनछे। म तपाईंलाई नाइना स्त गन छैन।”
21 यसथर् बतशबेाले भिनन,् “शनूम्मी अबीशगसगँ िववाह गन अनमुित तरेो दाजु अदोिनयाहलाई द।े”
22 राजा सलुमेानले आफ्नी आमालाई जवाफ िदए, “तपाईं िकन मिसत अबीशगलाई िदन माग्न ु हुदँछै? यो मलाई उसलाई राज्य दऊे भनी

माग्न ु जस्तैं नै हो। जे भए ता पिन उनी मरेो ठूला दाज्य ू हुन।् पजूाहारी एबीयातार र सरूथाहका छोरो योआबले उनलाई सघाउने छन!्”
23 तब राजा सलुमेानले परम भकुो नाउमँा शपथ गरे। उसले भन,े “यिद मलैे यसका लािग अदोिनयाहलाई दण्ड िदइन भने परमे रिसत

मलाई नरा ो गन ुर्होस ्भनी ाथर्ना गनछु अिन उसले आफ्नो जीवन ारा मलू्य चकुाउन ु पनछ। 24 परम भलुे मलाई इ ाएलको राजा बनाउनभुयो।
उहाँले मलाई मरेा िपता दाऊदको राज-िसहंासन िदनभुएकोछ परमे रले आफ्नो वचन परूा गन ुर्भयो अिन राज्य म र मरेो प रवारलाई िदनभुयो।
जसरी साँच्चनैै परम भु जीिवत हुनहुुन्छ भने अदोिनया आजनै मनछ।”

25 राजा सलुमेानले यहोदाका छोरा बनायाहलाई आदशे िदए। बनायाह बािहर िन स्कए अिन अदोिनयाहलाई मारे।
26 तब राजा सलुमेानले पजूाहारी एबीयातारलाई भन,े “मलैे तलँाई मान ुर् पथ्य , तर म तलँाई आफ्नो घर अनातोत फिकर् ने मौका िदन्छु। म

तलँाई अिहले मान छैन ्िकनभने तैंले परम भु हा ा मा लकको पिव सन्दकू मरेो िपताको राजा दाऊदको िन म्त बोकेको िथइस ्अिन मरेो िपताको
सबै क िवभाजन गरेको िथइस।्” 27 सलुमेानले एबीयातारलाई परमे रको पजूाहारीको रूपमा सवेा गनर् नपाउने कुरा बताए। यो यसरी नै भयो
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जसरी परमे रले बताउन ु भएको िथयो। परमे रले पजूाहारी एली अिन उनको प रवारको िवषयमा शीलोम बताउन ु भएको िथयो। एबीयातार
एली प रवारका िथए।

28 योआबले यस िवषयमा सनुे अिन डराए। उनले अदोिनयाहको समथर्न गरेका िथए, तर अब्शालोमले गरेनन।् योआब परमे रको पालितर
दगरेु अिन वदेीको सींग समा पगु।े 29कसलैे राजा सलुमेानलाई बताए योआब परमे रको पालको वदेीमा छ। यस कारण सलुमेानले यहोयादाका
छोरा बनायाहलाई गएर उसलाई मान आदशे िदए।

30 बनायाह परमे रको पालमा गए अिन योआबलाई भन,े “राजाको आदशे छ, ‘बािहर आइज!’ ”
तर योआबले जवाफ िदए, “होइन, म यहीं नै मछुर्।”
यसकारण बनायाह फकर राजा कहाँ आए अिन उनलाई योआबले भनकेो कुरा बताए। 31 तब राजाले बनायाहलाई आदशे िदए, “ऊ जसो

भन्छ त्यसै गर! उसलाई त्यहीं मार अिन गािडद।े तब मरेो प रवार अिन म योआबको दोषबाट मु हुनछेौं। योआबले िनद ष मािनसहरूको
हत्या गरेको हुनाले यो दोष सिृ भएको िथयो। 32 योआबले ऊ भन्दा धरैे िनद ष मािनसहरूको हत्या गय । ितनीहरू नरेका छोरा अबनरे अिन
यतेरेका छोरा अमासा िथए। अबनरे इ ाएलको सनेाका सनेापित िथए अिन अमासा यहूदाको सनेाका सनेापित िथए। मरेो िपता दाऊद यहाँ िथएनन ्
ितनीहरू योआब ारा मा रएको हो भिन यसकारण परम भलुे योआबलाई उसले मारेका मािनसहरूको दण्ड िदनहुुनछे। 33 ितनीहरूको मतृ्यकुा
लािग ऊ अपराधी हुनछे अिन उसको प रवार पिन सदाका लािग दोषी हुनछे। तर परमे रले दाऊद, उनका सन्तानहरू, उनको राज प रवार र
उनको राज्यलाई सदा नै शा न्त िदन ु हुनछे।”

34 यसै कारण यहोयादाका छोरा बनायाहले योआबलाई मारे। योआबलाई मरूभिूममा उनको घरको निजकै नै गाडीयो। 35 तब सलुमेानले
यहोयादाका छोरा बनायाहलाई योआबको ठाउँमा सनेाको सनेापित बनाए। सलुमेानले एबीयातारको ठाउँमा सादोकलाई नयाँ पजूाहारीको पदमा
िनय ु पिन गरे। 36 त्यसपिछ राजाले िशमीलाई बोलाए। राजाले उनलाई भन,े “यहाँ यरूशलमेमा आफ्नोलािग एउटा घर बनाऊ। त्यस घरमा
बस अिन शहर नछोड। 37 यिद ितमी शहर छोडछौ अिन िक ोनको खोल्सा पारी जान्छौ भने ितमीलाई मा रने छ अिन यो नै ित ो आफ्नो दोष
हुनछे।”

38 यसकारण िशमीले जवाफ िदए, “महाराज, ठीकै छ। म तपाईंको आदशे पालन गनछु।” यस कारण िशमी लामो अविधसम्म यरूशलमेमा
बस।े 39 तर तीन वषर्पिछ िशमीका दइु जना दासहरू भाग।े ितनीहरू गातका राजा, माकाका छोरा आकीश कहाँ गए। िशमीले सनु,े उनका
दासहरू गातमा छन।् 40 यसथर् िशमीले आफ्नो िजन खच्चडमािथ राखे अिन गातमा राजा आकीशसमक्ष आफ्ना दासहरू लन गएका िथए।
उनले ितनीहरूलाई त्यहाँ भटेे अिन घर फकार्ए।

41 तर कसलैे सलुमेानलाई सनुायो, िशमी यरूशलमेबाट गात गए अिन फकर आए। 42 यस कारण सलुमेानले उनलाई बोलाए। सलुमेानले
भन,े “मलैे परमे रको नाउमँा त ँ िसत शपथ गराएको यिद तैंले यरूशलमे छािडस भने त ँ मन छस।् मलैे चतेाउनी िदएको िथएँ, यिद त ँ क ै गइस ्
भने त ँ मा रने छस अिन त्यो तरेो आफ्नै दोष हुनछे जे भनकेो िथएं त्यसमा त ँ समहत भइस ्तैंले भिनस ्तैंले मरेो आज्ञा पालन गनछु। 43 परम भकुो
नाउमँा तैंले बनाएको ितज्ञा िकन उलघंन ग रस?् िकन तैंले मरेो आज्ञा पालन ग रनस?् 44 तलँाई थाहा छ तैंले मरेा िपताको िवरू मा धरैे भलू
कामहरू गरेको िथइस।् अब ती भलू कामका लािग परमे रले तलँाई दण्ड िदन ु हुनछे। 45 तर परमे रले मलाई आशीवार्द िदन ु हुनछे। उहाँले
दाऊदको राज्यलाई सधँ ै नै सरुिक्षत रा न ु हुनछे।”

46 तब राजा सलुमेानले यहोयादको छोरा बनायाहलाई िशमीको हत्या गन हुकूम िदए अिन उनले त्यसै पालन गरे। अब राज्यमा सलुमेानको
पणूर् िनयन् ण िथयो।

3
सलुमेानलाई ब ु को चाहना

1सलुमेानले िम का राजा िफरऊनकी छोरीसगँ िववाह गरेर उनीसगँ स न्ध गरे। सलुमेानले उनलाई दाऊद शहरमा ल्याए। यस समयमा सलुमेान
आफ्नो महल र परम भकुो म न्दरको िनमार्ण गद िथए। सलुमेान यरूशलमेको व रप र पखार्ल पिन बनाइरहकेा िथए। 2 म न्दरको िनमार्ण-कायर्
परूा भइसकेको िथएन। यस कारण मािनसहरू अग्लो ठाउँहरूमा बनाइका वदेीहरूमा पश ु ब ल िदइरहकेा िथए। 3 सलुमेानले परमे रलाई मे
गथ। उसले उसका िपता दाऊदले गरेको आज्ञाहरू पालन गरेर दखेाए। तर सलुमेानले दाऊदले उसलाई नभनकेा कुरो गरे। य िप सलुमेान अझै
ब ल चढाउन,ु धपू बाल्न ु अग्ला ठाउँहरूको योग गद गए।

4 राजा सलुमेान ब ल चढाउन िगबोन गए। उनी त्यस ठाउँमा जाने कारण के िथयो भने त्यो सबै भन्दा महत्वपणूर् अग्लो स्थल िथयो। सलुमेानले
त्यस वदेीमा 1,000 ब ल चढाए। 5 सलुमेान िगबोनमा भएको समयमा राित सपनामा परम भु उनकहाँ दखेा पन ुर्भयो। परमे रले भन्नभुयो,
“तलँाई जे चािहन्छ भन।् म तलँाई त्यो िदनछुे।”

6 सलुमेानले जवाफ िदए, “आफ्ना भ मरेा िपता दाऊद ित तपाईं औधी दयाल ु हुनहुुन्थ्यो। उहाँले तपाईंको अनसुरण गन ुर्भयो। उहाँ धम
अिन इमान्दारी िथए। उहाँ पिछ, उसलाई एउटा छोरा उसको िसहंासनमा ब िदएर महान दया दखेाँउन ु भयो। 7 परम भु मरेो परमे र, मरेा िपता
दाऊदको स्थानमा मलाई राजा हुने अनमुित िदन ु भएको छ। तर म सानो केटा मा छु, मािनसहरू दो याउन गन अनभुवको कामछे। 8 म, तपाईंको
दास ह◌ँू अिन तपाईंले चिुनएको मािनसहरू मध्ये एक हू ँ जो असखं्य छन।् त्यो गन्न सिकदनै। यसकारण शासकले ितनीहरूबीच धरैे िनणर्य लन ु



1 राजा 3:9 333 1 राजा 4:6

पछर्। 9 यसै कारण म तपाईंसमक्ष ब ु को माग गदछु जसको कारण म रा री शासन गनर् सकँू अिन सहीढगंमा जनतालाई न्याय िदन सकँू। यसले
मलाई सही र भलूबीच अन्तर छुट ्याउने योग्यता िदने छ। यस महान,् ब ु को अभावमा यी महान ्मािनसहरू मािथ शासन गनर् सम्भव छैन।”

10 सलुमेानले आफ्नो ब ु को लािग माग गरेकोमा परम भु सन्न हुनभुयो। 11 यसकारण परमे रले उनलाई भन्नभुयो, “तैंले आफ्नो लािग
दीघार्य ु मािगनस ्अिन तैंले धन-सम्पि को माग पिन ग रनस।् तैंले आफ्ना श हुरूको मतृ्यकुो माग पिन ग रनस।् तर तैंले ब ु का लािग िबन्ती
ग रस ्अिन सही िनणर्य लइस।् 12 यस कारण म तैंले मागकेो कुरा िदनछुे। म तलँाई ब ु र िववके िदनछुे। म तलँाई यस्तो महान ् ब ु जीवी
बनाउने छु जस्तो अतीतमा कोही भएको िथएन। अिन भिवष्यमा त ँ जस्तो अरू कुनै हुने छैन। 13 तलँाई परुस्कृत गनर्का लािग तैंले नमागकेो
कुराहरू पिन म तलँाई िदनछुे। तरेो सम्पणूर् जीवनमा सम्पि र सम्मान ा हुनछे। ससंारमा त ँ जस्तो महान ्अरू राजा हुने छैन। 14 म चाहन्छु,
तैंले मरेो आज्ञा मान त ँ मरेा अनसुरण गर अिन मरेो िनयम र आज्ञाको पालन गर। यो काम त्यसरी नै गर जसरी तरेा िपता दाऊदले गरेका िथए।
यिद तैंले मरेो इच्छा अनसुार काम ग रस भने म तलँाई लामो जीवन िदनछुे।”

15 सलुमेान िबउँझ।े उनलाई थाहा भयो सपनामा परमे रले उनीसगँ कुराकानी गन ुर्भएको। तब सलुमेान यरूशलमे गए अिन परम भकुो
करारको सन्दकूसाम ु उिभए। उनले परम भलुाई होमब ल चढाए अिन मलेब ल िदए। त्यसपिछ उनले शासन गनर्मा सघाउने सबै मखु
अिन अिधकारीहरूलाई भोज िदए।

16 एक िदन दइु जना ीहरू जो बशे्या िथए, सलुमेान कहाँ आए। ितनीहरू राजाको साम ु उिभए। 17 एक जना ीले भनी, “महाराज, यो ी
र म एउटै घरमा बस्छौं। हामी दवुै जना गभर्वती िथयौं अिन नानी जन्माउने बलेा भएको िथयो। मलैे मरेो नानी जन्माएँ त्यस बलेा ऊ मसगँै िथई।
18 तीन िदनपिछ यस आइमाईले पिन आफ्नो नानी जन्माई। त्यस घरमा हामीसगँ अरू कुनै मािनस िथएन। हामी दइु जना मा िथयौं। 19 एक
रात यो आइमाई आफ्नो नानीसगं सतुकेी िथई, नानी मरेछ। 20 राित नै म सतुकेो बलेा उसले मरेो नानी मरेो ओ ानबाट लगी। मरेो ओ ानमा
मरेको नानी राखी। 21 िबहान म ब्य ूिँझएँ अिन मरेो नानीलाई दधू खवुाउन लागें। तर मरेो नानी मरेको िथयो। तब मलैे त्यसलाई रा री िनयालरे
हरें। मलैे दखेें, त्यो मरेो नानी िथएन।”

22 तर अक ीले भनी, “होइन! िजउँदो नानी मरेो हो। मतृ नानी तरेो हो!”
तर पिहलो ीले भनी, “होइन, त ँ गलत छेस!् मतृ नानी तरेो हो अिन िजउँदो नानी मरेो हो!” यस कार दइु जना ी राजा साम ु तकर् गनर्

लाग।े
23 तब राजा सलुमेानले भन,े “ितमीमध्ये त्यकेले िजउँदो नानी मरेो हो भन्दै छौ अिन मतृ नानीलाई ितमीहरू अकार्को बताउदँछैौं।” 24 तब

राजा सलुमेानले सवेकलाई तरवार लन पठाए। 25 अिन राजा सलुमेानले भन,े “हामी यही गन छौं। िजउँदो नानीलाई दइु टु ा गरी काट्नछेौ
अिन दवुै आइमाईलाई नानीको आधा-आधा भाग िदनछेौं।”

26अक आइमाईले भनी, “यो ठीक छ। नानीलाई दइु टु ा पान ुर्होस।् तब हामीमध्ये कोही पिन उसलाई पाउने छैनौं।” तर पिहलो आइमाई,
जो असली आमा िथई, उ आफ्नो नानीको मायाले ाकुल िथई। उसले राजालाई भनी, “महाराज, नानीलाई कृपया नकाट्नहुोस ्बरू उसलाई नै
िदनहुोस।्”

27 तब राजा सलुमेानले भन,े “नानीलाई नकाट! यसलाई पिहलो आइमाईलाई िदइहाल। ऊ नै असली आमा हो।”
28 इ ाएलका मािनसहरूले राजा सलुमेानको िनणर्य सनु।े ितनीहरूले उनको धरैे नै आदर र सम्मान गरे िकनभने उनी ब ु मान िथए। ितनीहरूले

दखेे सही न्याय गनर्मा उनीसगँ परमे रको ब ु िथयो।

4
सलुमेानको राज्य-शासन

1 राजा सलुमेानले इ ाएलका जनता मािथ शासन गनर् थाल।े 2 शासन गनर्मा उनलाई सहयोग गन मखु अिधकारीहरूको नाम यी हुन:्

सादोकका छोरा अजयार्ह, अजयार्ह पजूाहारी िथए।
3 शीशाका छोराहरू एलीहोरेप र अिहयाह। एलीहोरेप र अिहयाह लखेकहरू िथए।
अहीलदूका छोरा यहोशापात। यहोशापात जनगणको इितहासको िववरण ले े गदर्थ।े
4 यहोयादाका छोरा बनायाह। बनायाह सनेापित िथए।
सादोक र एबीयातार। ियनीहरू पजूाहारीहरू िथए।
5 नातानका छोरा अजयार्ह। अजयार्ह िजल्ला राजापालको हा क्कम िथए।
नातानका छोरा याबदू। याबदू राजा सलुमेानका सल्लाहकार अिन पजूाहारी िथए।
6 अहीशार। अहीशार महलको त्यके वस्तकुा लािग िजम्मवेार िथए।
अब्दाका छोरा अदोनीरामः अदोनीराम दासहरूको अध्यक्ष िथए।
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7 इ ाएललाई बा वटा क्षे हरूमा िवभाजन ग रएको िथयो जसलाई जनपद भिनन्थ्यो। सलुमेानले त्यके जनपदको राजपाल छान्ने गदर्थ।े
राजपाललाई आफ्नो जनपदबाट खा सकंलन गन अिन राजा तथा उनको प रवारलाई खा ान िदने आदशे िदइएको िथयो। त्यके वषर्को एक
महीनामा राजालाई खा ान साम ी जम्मा गन दाियत्व बा जना राजपालहरू मािथ िथयो। 8 बा जना राजपालहरूका नाउँ यी हुन;्

बनेहर ए मैको पावर्त्य दशेको राजपाल िथए।
9 माकश, शाल्बीम, बतेशमेशे अिन एलोनरबते-तनानका राजपाल बने्दकेर िथए।
10 अरूबोत, सोको अिन हपेरेका राजपाल बने-हसेदे िथए।
11 बने अबीनादाब नपोत दोरका राजपाल िथए। उनले सलुमेानकी छोरी तापत-सगँ िववाह गरेका िथए।
12अहीलदूका छोरा बाना तानाक अिन मिग ो तथा सारतानको छेउमा भएको सबै बतेशानको राजपाल िथए। यो िय लेको तल बते-शानदे ख

लएर योकमाम पा र आबले-महोलासम्म िथयो।
13 बने-गबेरे रामोत िगलादका राज्यपाल िथए। उनी िगलादमा मनश्शकेा छोरा याईरको सबै शहरहरू अिन गाउकँा पिन राज्यपाल िथए।

उनी बाशानमा अग ब अञ्चलका पिन शासक िथए। यस इलाकामा व रप र ठूला-ठूला पखार्लले घरेेका साठीवटा शहरहरू िथए। अिन
शहरहरूको मलू ढोकामा काँसाका बारहरू िथए।

14 इ ोका छोरा अहीनादाब महनमेका राजपाल िथए।
15 अहीमास न ालीका राजपाल िथए। उनको िववाह सलुमेानकी छोरी बासमत सगँ भएको िथयो।
16 हूशकैा छोरा बाना आशरे र आलोतका राजपाल िथए।
17 पारूहका छोरा यहोशापात इस्साकारका राजपाल िथए।
18 एलाका छोरा िशमी िबन्यामीनका राजपाल िथए।
19 ऊरीका छोरा गबेरे िगलादका राजपाल िथए। िगलाद त्यो दशे िथयो जहाँ एमोरीहरूका राजा सीहोन अिन बाशानका राजा ओग शासन

गदर्िथए। तर गबेरे मा यस जनपदका राजपाल िथए।
20 यहूदा र इ ाएलमा धरैे सखं्यामा मािनसहरू िथए। मािनसहरूको सखं्या समु तटका बालवुाका कण जित नै िथय।े मािनसहरू सखुी जीवन
तीत गदिथएः ितनीहरू खानपीन गदर्िथए अिन खशुी िथए।
21 सलुमेान य ू े टस नदी दे ख लएर प लश्ती मािनसहरूको धत -सम्म शासन गदर्थ।े उनको राज्य िम दशेको सीमानासम्म िफंिजएको

िथयो। यी दशेहरूले सलुमेानकहाँ उपहार पठाए अिन जीवनभ र नै आज्ञा पालन ग ररह।े
22-23 सलुमेानलाई त्यके िदन चािहने खाध्य साम ी यो िथयो ऊ आफ्नै िन म्त अिन उनीसगँै मजेमा भोजन गन सबै मािनसहरूका िन म्तः

30 मरुी रा ो िपठो, 60 मरुी अन्न, 10 वटा रा ो अन्न खाने गाईहरू, 20 वटा मदैानमा पालीएको गाईहरू, 100 वटा भडेाहरू, जगंली
जनावरहरू जस्तो मगृ, जराया, िच ल अिन िशकार ग रएका चराहरू।

24 सलुमेान य ू े टस नदीको प म ितरका सबै दशेहरूमा शासन गदर्थ।े यो क्षे ितप्सादे ख गाजाँसम्म िथयो। सलुमेानले राज्यको चारैितर
शा न्त कायम गरेका िथए। 25 सलुमेानको जीवनकालमा यहूदा अिन इ ाएलमा, दानदे ख बशेबासम्मका सबै मािनसहरू शा न्त अिन सरुक्षामा
िथए। मािनसहरू आफ्नै अजंीरका रूख अिन दाखको लहरा मनुी शा न्तका साथ ब े गदर्थ।े

26 सलुमेानिसत उनका रथहरूका 4,000* घोडाहरू रा े र घोड सिैनकहरू ब े ठाउँ िथयो अिन उनीिसत 12,000 घोडाको हरेिवचार
गन मािनसहरू (सएसहरू) िथए। 27 त्यके महीना बा जनपद मध्ये एक जना राजपालले सलुमेानलाई ती िजिनसहरू िदने गदर्थे जो उनलाई
चािहन्थ्यो। राजाको मजेमा भोजन गन त्यके मािनसका लािग यो पयार् िथयो। 28 शासकहरूले यी पशहुरूका िन म्त चरु मा मा खाना अिन
जौं जटुाउने गथ। ितनीहरूले ती अन्नहरू िन त ठाउँमा ल्याए।

सलुमेानको ब ु
29 परमे रले सलुमेानलाई ज्यादै ब ु मान बनाउनभुयो। सलुमेान धरैे िकिसमका कुरा बझु्न सक्थ।े उनको ब ु यित महान, िथयो, कल्पना

गनर् सिकन्न। 30 सलुमेान पवू दशेहरूका सबै मािनसहरू अिन सबै िम ीहरू भन्दा ज्ञानी िथए। 31 उनी िव मा सबै मािनसहरूभन्दा बढी
ब ु मानी िथए। उनी ए ही एतानभन्दा पिन बढी ब ु मान िथए। उनी हमेान, कलकोल अिन ददार् भन्दा बढी ब ु मान िथए। ियनीहरू माहोलका
छोरा िथए। राजा सलुमेान इ ाएल र यहूदाको व रप रका सबै दशेहरूमा ख्यात भए। 32आफ्नो जीवन-कालमा सलुमेानले 3,000 ज्ञानव र्क
िशक्षाहरू अिन 1,005 गीतहरू रच।े

33सलुमेान कृितको िवषयमा धरैे जान्दथ।े उनले लबानोनका िवशाल दवेदारू रूखहरूको िवषयमा िशक्षा िददं िथए, बाबरी िबरूवाको िवषयमा
जो िभ ाहरू मािथ उि न्थ्य।े उनले जनावरहरू, चराचरुूङ्गी, घ ने जन्तहुरू अिन माछाको िवषयमा पिन वातार्लाप गदर्थ।े 34 सबै रा हरूका
मािनसहरू राजा सलुमेानको ज्ञानका कुरा सनु्न आउने गदर्थ।े सबै रा का राजाहरू आफ्ना ब ु मान मािनसहरूलाई राजा सलुमेानको कुरा सनु्न
पठाउँने गदर्थ।े
* 4:26: 4,000 यो ीक भाषामा छ। िह ूअिन ल्या टन भने 40,000 छ। हने ुर्होस ्2 इितहास 9:25
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5
सलुमेान ारा म न्दरको िनमार्ण

1 हीराम सोरका राजा िथए। हीराम दाऊदका िम िथए। यसकारण जब हीरामले दाऊदपिछ सलुमेान नयाँ राजा भएको सनु,े उनले सलुमेान
कहाँ दासहरू पठाए। 2 सलुमेानले राजा हीरामलाई जे भन,े यो होः

3 “तपाईंलाई थाहै छ, मरेा िपता दाऊदले चारैितर धरैे नै य ु गन ुर् परेको िथयो। यस कारण परम भु उहाँको परमे रको सत्कारमा उहाँ
एउटा म न्दर बनाउने योग्य हुन ु भएन। राजा दाऊद तब सम्म प खर्रहे जबसम्म परम भलुे उनलाई सबै श हुरू परास्त गन वरदान िदनभुएन।
4 तर अिहले परम भु मरेा परमे रले मरेो दशेको चारैितर मलाई शा न्त िदनभुएकोछ। अब मरेो कोही श ु छैनन।् मरेा जाहरू सकंटमा
छैनन।्

5 “परम भलुे मरेा िपतासगँ एउटा ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो परम भलुे भन्नभुयो, ‘तपँिछ तरेो छोरालाई राजा बनाउनछुे अिन तरेो छोराले
मरेा सत्कारमा एउटा म न्दर बनाउने छ।’ अब म परमे रको सत्कारमा म न्दर िनमार्ण गन योजना गदछु। 6 यसकारण म तपाईंलाई सहयोग
गन अनरुोध गदर्छु। तपाईंका मािनसहरू लबानोन िदनहुोस।् त्यहाँ ितनीहरू मरेा लािग धपूीका रूख काट्ने छन।् मरेा सवेकहरू तपाईंका
मािनसहरूसगँै काम गनछन।् आफ्ना मािनसहरूको मज्दरुीको रूपमा तपाईंले तोक्न,ु भएको रकम म िदनछुे। मलाई तपाईंको सहयोगको खाँचो
छ। हा ा काठकम हरू सीदोनका काठकम जित िसपाल ु छैनन।्”
7 जब हीरामले सलुमेानले मागकेो कुरा सनु,े उनी औधी खशुी भए। राजा हीरामले भन,े “यो िवशाल रा को शासन गन ब ु मान छोरा

दाऊदलाई िदएकोमा आज म परम भलुाई धन्यवाद िदन्छु!” 8 तब हीरामले सलुमेान कहाँ सनं्दशे पठाए। सन्दशेमा भिनएको िथयो:

“तपाईंले भन्न ुभएको कुरा मलैे सनु।े तपाईंले मागकेो सबै धपूी अिन सल्लाका रूखहरू िदनछुे। 9मरेो सवेकहरूले यी रूखहरू लबानोनदे ख
समु सम्म ल्याउनछेन।् तब ती रूखहरू बाँध्नछुे अिन तपाईंले इच्छा गन ुर् भएको ठाउँसम्म बगाएर पठाउने छु। त्यहाँ म ितनीहरूलाई जम्मा
गन छु अिन तपाईंले ितनीहरूलाई आफ्नो साथ लएर जान सक्न ु हुन्छ। बद्लामा तपाईंले मरेो घर प रवारको लािग खान पठाईिदनहुोस।्”

10 यसकारण हीरामले सलुमेानलाई उसलाई चाहे जित सक्दो दवेदारू अिन गो सेल्लाको रूखहरू जटुाए।
11 सलुमेानले हीरामलाई 20,000 मरुी* गहु ँ र 20 मरुी† भ ाक्षको तले त्यके वषर् उसको प रवारको िन म्त जटुाए।
12 परम भलुे ितज्ञा गन ुर्भए अनसुार सलुमेानलाई ब ु िदनभुयो। हीराम र सलुमेान माझ शा न्त िथयो। यी दइु राजाहरूले आफ्समा स न्ध

गरेका िथए।
13 राजा सलुमेानले यस कायर्मा सघाउ पयुार्उन इ ाएलका तीस हजार मािनसहरूलाई बोलाए। 14 राजा सलुमेानले अदोनीराम नाउकँो

लाई मखु बनाए। सलुमेानले मािनसहरूलाई तीन वटा दलमा िवभाजन गरे। त्यके दलमा 10,000 मािनसहरू िथए। त्यके दलले
लबानोनमा एक महीना काम गरे अिन तब दइु महीना घर जाने गदर् िथए। 15सलुमेानले पवर्तीय क्षे मा 80,000 मािनसहरूलाई काममा लगाए।
ती मािनसहरूको काम च ान काट्न ु िथयो। च ान बोक्ने मािनसहरू 70,000 िथए। 16 काम गन मािनसहरूको काम हने 3,300 नाईकेहरू
पिन िथए। 17 राजा सलुमेानले म न्दरको आधारिशलाको िन म्त ितनीहरूलाई िवशाल अिन मलू्यवान ढुङ्गाहरू काट्ने आदशे िदएका िथए। ती
ढुङ्गाहरू सावधानीपवूर्क का टयो। 18 तब सलुमेानका कारीगरहरू, हीरामका कारीगरहरूले अिन गबालीहरू ढुङ्गामा ब ु ा काट्ने काम गरे।
ितनीहरूले म न्दर िनमार्णको िन म्त ढुङ्गा अिन काठहरू तयार पारे।

6
सलुमेान ारा म न्दरको िनमार्ण

1 तब सलुमेानले म न्दर बनाउन शरुू गरे। इ ाएलका मािनसहरूले िम दशे छोडकेो 480 वषर् पिछको कुरा िथयो। यो सलुमेान राजाको
शासनको चौथो वषर् िथयो। यो वषर्को दो ो महीना, िजबको* मिहना िथयो। 2म न्दर 60 हात लामो, 20 हात चौंडा अिन 30 हात अग्लो िथयो।
3 म न्दरको मण्डप 20 हात अग्लो अिन 10 हात चौंडा िथयो। बरन्डा मखु्य भागसम्म बडाएको िथयो। यसको लम्बाई म न्दरको चौडाईको
बराबर िथयो। 4 त्यहाँ म न्दरमा साँघरुा झ्यालहरू िथए। यी झ्यालहरू बािहरबाट साँधरुो अिन िभ बाट फरािकलो िथयो। 5 तब सलुमेानले
म न्दरको मखु्य भागको व रप र कोठाहरूको लहर बनाए। यी कोठाहरू एका अकार्को मािथ बनाइएका िथए। कोठाहरूको लहर तीन तल्ला
अग्लो िथयो। 6कोठाहरू म न्दरको िभ ासगँ िमलकेा िथए, तर ितनका िनदालहरू िभ ा मािथ बनाइएका िथएनन।् मािथ म न्दरको िभ ा पातलो
िथयो। यसकारण ती कोठाहरूको एकितर बनाइएको िभ ा तलको भन्दा पातलो िथयो। सबै भन्दा मािथल्लो तलाका कोठाहरू पाँच हात चौडा
िथए। माझका कोठाहरू छः हात चौडा िथए। त्यस मािथका कोठाहरू सात हात चौंडा िथए। 7 कम हरूले िभ ा बनाउनमा िवशाल ढुङ्गाहरू
* 5:11: 20,000 मरुी अथार्त “1,20,000 बशुल।” † 5:11: 20 मरुी अथार्त “995 गलैने,” वा “171 पाथी।” * 6:1:
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योग गरे। कम हरूले ढुङ्गा त्यस ठाउँमा काटे जहाँ जमीनबाट ितनीहरूलाई बािहर िनका लइएको िथयो। यस कारण म न्दरमा मातर्ल, बञ्चरो
अथवा अरू कुनै फलामको हात हितयारको हल्ला िथएन।

8 म न्दरको तल्लो तलाको वशे- ार दिक्षण ितर िथयो। िभ ितर दो ो तलाका कोठाहरूमा जाने भयार्ङहरू िथए अिन त्यहाँबाट ते ो तलामा
जान।े

9 यसकारण सलुमेानले म न्दरको िनमार्ण कायर् िसध्याए। म न्दरको त्यके भाग धपूीको फल्याकले ढाकेको िथयो। 10 सलुमेानले भवनको
चारैितर कोठाहरू पिन बनाएर िसध्याए। त्यके तला पाँच हात अग्लो िथयो। कोठाहरूको आड िदने दवेदारूका दलानहरू घरको कोठाहरू िसत
िमलएेको िथयो।

11 परम भलुे सलुमेानलाई भन्नभुयो, 12 “यिद तैंले मरेो सबै िविध र िवधान पालन ग रस ्भने म ती सबै काम गनछु जसका लािग मलैे तरेा
िपता दाऊदसगँ ितज्ञा गरेको िथएँ। 13 अिन तैंले बनाएको यस म न्दरमा इ ाएलका नानीहरूको बीचमा ब छुे। म इ ाएलका मािनसहरूलाई
किहले पिन छोडने छैन।”

14 यस कार सलुमेानले म न्दरको िनमार्ण कायर् िसध्याए। 15 म न्दर िभ का ढुङ्गाका िभ ाहरूलाई धपूीका फल्याकहरूले ढािकएको
िथयो। धपूीका फल्याकहरू भइँूदे ख छानासम्म ठोिकएका िथए। ढुङ्गाको भइँूमािथ सल्लाका फल्याकहरू ओ ाइएका िथए। 16 ितनीहरूले
म न्दरको पिछ ल्तर 20 हात लामो अिन गिहरो एउटा कोठा बनाएका िथए। ितनीहरूले यस कोठाका िभ ाहरूमा ठोकेका िथए। यस कोठालाई
महा पिव स्थान भिनन्थ्यो। 17 महा पिव स्थानको अिघ म न्दरको मखु्य भाग िथयो। यो कोठा 40 हात हामो िथयो। 18 ितनीहरूले यस
कोठाका िभ ाहरू धपूीका फल्याकहरू ारा ढाकेको िथयो िभ ा िदवालका कुनै ढुङ्गाहरू दे खदंनै िथए। ितनीहरूले दवेदारूको तकताहरूमा
लौकाहरू अिन फूलहरू को िच हरू कँुदकेा िथए।

19सलुमेानले म न्दरको पछाडी तल गिहरो कोठा बनाए। यो कोठा परम भकुो करारको सन्दकूको लािग िथयो। 20 यो कोठा 20 हात लामो,
20 हात चौडा अिन 20 हात अग्लो िथयो। 21 सलुमेानले यस कोठालाई श ु सनुले ढाके उनले महा पिव स्थानको वशे सामनु्न,े सनुको
साङ्गलीहरू लगाए। 22 म न्दरको सबै भाग सनुले ढाकेको िथयो। महा पिव स्थान अिघको वदेी पिन सनु जिडएको िथयो।

23कम हरूले करूब स्वर्गदतूका मिूतर्हरूका पखंटेा समते बनाएका िथए। भ ाक्ष काठको मिूतर्हरू बनाएका िथए। यी करूब दतूहरूका मिूतर्हरू
महा पिव स्थानमा स्थापना ग रएका िथए। त्यके स्वर्गदतूको मिूतर् 10 हात अग्ला िथए। 24-26 दवुै करूब स्वगर्दतूहरू एउटै नापका िथए
अिन एकै कारले बनाइएका िथए। त्यके करूब स्वगर्दतूका दइुवटा पखटेा िथए। पखटेा पाँच हात लामा िथए। एउटा पखटेाको एक छेऊदे ख
अक छेऊ 10 हात लामो िथयो। अिन त्यके करूब स्वगर्दतू 10 हात अग्लो िथए। 27 यी करूब स्वगर्दतूहरूलाई महा पिव स्थानमा स्थापना
ग रएको िथयो। ितनीहरूको पखटेाले एका-अकार्को छेऊमा उिभएका िथए। ितनीहरूको पखटेाले एका अकार्लाई कोठाको माझमा स्पशर् गरेको
िथयो। अरू दइु पखटेाहरूले त्यके िभ ालाई स्पशर् गरेको िथयो। 28 दइु करूब स्वगर्दतूहरूलाई सनुले जिडएको िथयो।

29 मखु्य र िभ ी कोठाको व रप र िभ ाहरूमा करूब स्वगर्दतू, ताडको रूख अिन फूलहरूको िच अिंकत ग रएको िथयो। 30 दवुै कोठाको
भइंुमा सनु जिडएको िथयो।

31कम हरूले भ ाक्ष काठको दइुवटा दलैो बनाएका िथए। ितनीहरूले ती कोठाहरू महा पिव स्थानको वशे- ारमा लगाएका िथए। दलैोको
चारैितरको चौखट पाँचवटा बाहुले बनाइएको िथयो। 32 ितनीहरूले दइुवटा दलैो भ ाक्ष काठको बनाएका िथए। कम हरूले दलैोमा करूब
स्वगर्दतू, ताडको रूख अिन फूलहरू िच अ ङ्कत गरेका िथए। तब ितनीहरूले दलैोलाई सनुले मोरे।

33 ितनीहरूले वशे- ारदे ख मखु्य कोठासम्म पिन दलैो बनाएका िथए। ितनीहरूले एउटा चारकुने दलैोको चौखट बनाउनमा भ ाक्षको काठ
योगगरे। 34 तब ितनीहरूले ती दलैोहरू बनाउनमा सल्लाको काठ योगगरे। त्यहाँ दइुवटा दलैाहरू िथए। त्यके दलैोको दइुवटा मोडहरू िथए।

35 ितनीहरूले दलैाहरूमा करूब स्वगर्दतू, ताडको रूख अिन फूलहरूको िच ले सजाएका िथए। तब ितनीहरूले ितनलाई सनुले ढाकेका िथए।
36 तब ितनीहरूले िभ ी आगँन बनाए। त्यस आगँनको व रप र िभ ा बनाए। त्यके िभ ा तीन लहर काटेको ढुङ्गा अिन एक लहर धपूीको

काठ ार बनाइएको िथयो।
37 ितनीहरूले म न्दरको िनमार्ण कायर् वषर्को दो ो महीना िजब मिहनामा शरुू गरेका िथए। इ ाएलका राजाको रूपमा सलुमेानको चौथो वषर्

िबतकेो िथयो। 38 म न्दर वषर्को आठौं महीना बलूमा परूा भयो। यो समय सलुमेानले जनगण मािथ शासन गरेको एघारौं वषर् िथयो। म न्दरको
िनमार्ण कायर् परूा हुनमा सात वषर् लाग्यो। म न्दरको िनमार्ण योजना अनरुूप नै भयो।

7
सलुमेानको महल

1 राजा सलुमेानले आफ्नो लािग एउटा महल बनाए। उसको महल बनाउनका लािग 13 वषर् लाग्यो। 2 उनले “लबानोनको वन” नाउँ भएको
भवन बनाए। यो 100 हात लामो, 50 हात चौडा अिन 30 हात अग्लो िथयो। यसमा चार लहर दवेदारका खाम्बाहरू िथए। त्यके खाम्बाको
मािथ दवेदारको मकुुट िथयो। 3 खाम्बाहरूको लहरमािथ दवेदारूका दलमीहरू िथए। ितनीहरूले दवेदारूको दलमीहरूको मािथ छानाका लािग
दवेदारूको तख्ता ठोकेका िथए। खाम्बाको त्यके खण्डमा 15 वटा दलमीहरू िथए। सब जम्मा 45 वटा दलमीहरू त्यहाँ िथए। 4 त्यहाँ
तीनलहर एकाआकार्मा फिकर् एका ढोकाहरू िथए। 5 त्यके छेऊमा तीनवटा दलैाहरू िथए। सबै ढोकाहरू अिन चौखटहरू चारकुने िथए।
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6सलुमेानले “खाम्बाहरू ार मण्डप” पिन बनाए। यो 50 हात लामो अिन 30 हात चौडा िथयो। ार मण्डपको अिघ खाम्बाहरूमा आधा रत
छानो िथयो।

7 सलुमेानले एउटा िसहंासन कक्ष पिन बनाए जहाँ ितनी जनगणलाई न्याय िदने गदर्थ।े उनले त्यसको नाउँ “न्यायको कक्ष” राखकेा िथए।
त्यो कोठा भईुंदे ख छानासम्म दवेदारको काठ ठोिकएको िथयो।

8 सलुमेान ब े महल न्यायको कक्षको िभ िथयो। यो महल न्यायको कक्ष जस्तैं बनाइएको िथयो। उनले यस्तैं कारको घर आफ्नी प ी,
िम का राजाकी छोरीका लािग बनाएका िथए।

9 यी सबै भवनहरू बहुमलू्य ढुङ्गाका टु ा ारा बनाइएका िथए। यी ढुङ्गाहरू आरा ारा चािहएको आकारमा का टएका िथए। ितनीहरू
अिघ अिन पिछ का टएका िथए। यी बहुमलू्य ढुङ्गाहरू जगदे ख िभ ाको मािथल्लो तहसम्म लगाइएका िथए। आगँनको व रप रको िभ ासम्म
बहुमलू्य ढुङ्गाका टु ा ारा बनाइएका िथए। 10जग ठूला-ठूला बहुमलू्य ढुङ्गाहरू ारा स्थािपत ग रएको िथयो। केही ढुङ्गाहरू 10 हात लामा
अिन अरू 8 हात लामा िथए। 11 यी ढुङ्गाहरूको मािथ अरू बहुमलू्य ढुङ्गाहरू अिन दवेदारका बलाहरू िथए। 12 महलको आगँन, म न्दरको
आगँन अिन म न्दरको मण्डपको व रप र िभ ाहरू िथए। ती िभ ाहरू तीन लहर ढुङ्गा अिन एक लहर दवेदारूका काठ ारा म न्दर िनिमर्त
िथयो।

13 राजा सलुमेानले हीराम नाउँ भएको मािनसलाई एउटा सन्दशे सोरमा पठाए। सलुमेानले हीरामलाई यरूशलमे बोलाए। 14 हीरामकी आमा
न ाली कुल समहूको इ ाएली िथईन। उनका मतृ िपता सोरका िथए। हीराम काँसाका िजिनसहरू बनाउथँ।े ितनी धरैे नै कुशल अिन अनभुवी
कारीगर िथए। यसकैारण राजा सलुमेानले आउने िनम्तो पठाए अिन हीरामले स्वीकार गरे। यसकारण राजा सलुमेानले हीरामलाई काँसाको कामको
मखु बनाए। हीरामले काँसा ारा बिनने सबै िजिनसहरू बनाए।
15 हीरामले काँसाका दइुवटा खाम्बा बनाए। त्यके खाम्बा 18 हात लामो अिन 12 हात गोलो िथयो। खाम्बाहरू खो ा िथए अिन धात ु

तीन इञ्च* मोटो िथयो। 16 हीरामले दइुवटा काँसाका मकुुटहरू पिन बनाए जो 5 हात अग्ला िथए। हीरामले ती मकुुटहरू खाम्बाको मािथ राख।े
17 तब उनले जालीहरू मकुुटहरू ढाक्न साङ्गलीहरू बनाए। उसले त्यके मकुुटमािथ सातवटा राख।े 18 त्यसपिछ उनले दारीम जस्तैं दे खने
दइु लहर अलकंरण बनाए। ितनीहरूले खाम्बाहरूको मािथ मकुुटलाई ढाक्नका लािग त्यके खाम्बाको जाली मािथ ती काँसाका दारीमलाई
सजाए। 19 खाम्बमािथ स्थािपत ग रएका खावाँशीरहरू 5 हात अल्गो िथए त्यो फूलहरू झैं दे खन्थ।े 20 मकुुटहरू खाम्बाहरूमािथ रा खएका
िथए। ितनीहरू सबै बटुका जस्तो जालीको मािथ िथए। त्यस ठाउँमा त्यके मकुुट व रप र 200 वटा दारीमहरू लहरहरू सजाएका िथए।
21 हीरामले ती दइु काँसाका खाम्बाहरूलाई म न्दरको मण्डपमा स्थािपत गरेका िथए। एउटा खाँबो वशे- ारको दिक्षणितर अिन अक उ रितर
गािडएको िथयो। दिक्षणको खाँबोको नाउँ याकीन रा खयो। उ रको खाम्बाको नाउँ बोआज रा खयो। 22 ितनीहरू फूल अकारका मकुुटहरूलाई
खाम्बाहरूको मािथ राख।े यस कार दइुवटा खाम्बाको काम िसध्याइएको िथयो।

23 तब हीरामले काँसाको गोलो खड्कँुलो बनाए। ितनीहरूले त्यस खडकँुलोको नाउँ “समु ” राख।े भाँडो 30 हात गोलो िथयो। यो 10
हात चौडा अिन 5 हात गिहरो िथयो। 24 खडकुलो (घ्याम्पा) बािहरी छेऊमा एउटा घरेा िथयो। घरेाको िकनारमा भाँडोको व रप र काँसाको
लौकाहरूको दइु लहर िथयो। काँसाका लौकाहरू भाँडोको चारैितर जो रा खए एक टु ा घ्याम्पा सगँ िथयो। 25 भाँडो 12 वटा काँसाका
साँढहेरूमािथ रा खएको िथयो। सबै 12 वटा साँढहेरू भाँडोको बािहर हे ररहकेा िथए। तीनवटाले उ र ितर हरेेका िथए, तीनवटा पवूर्, तीनवटा
दिक्षण अिन तीनवटा प मितर हरेेका िथए। 26 भाँडोको मोटाइ एक िब ा मोटो िथयो। भाँडोको घरेो प्यालाको घरेो अथवा फूलका प दल
जस्तैं िथयो। भाँडोमा 2,000 पाथी† आटँ्थ्यो।

27 तब हीरामले दशवटा काँसाको ठेलागाडाहरू बनाए। त्यके 4 हात लामो, 4 हात चौडा अिन 3 हात अग्ला िथए। 28 ठेलागाडाहरू
चौखटमा चारकुने पाटा ठोकेर बनाइएका िथए। 29 ती लौका अिन घरेाहरूमािथ पाटा अिन चौखटहरूमा काँसाका िसहं, साँढे अिन करूब
स्वगर्दतूहरू कँुिदएका िथए मािथ अिन तल िसगंहरू र साँढहेरू फूलहरू कुदरे कांसलाई मात लले िपटेर बनाएका िथए। 30 त्यके ठेला-
गाडीमा चारवटा काँसाका चक्काहरू धरुाहरू समते िथए। कूनामा ठूलो भाँडोको आधारकालािग काँसाको टेकुआ बनाइएको िथयो। टेकुआहरूमा
काँसालाई िपटेर बनाइएका फूलका आकारहरू िथए। 31 त्यहाँ बटुकाको मिथल्लो खलु्ला भागको व रप रको िन म्त एउटा आधार िथयो, आधार
एक हात अग्लो अिन ासको खोल्ने डढे हातहरू िथए। 32 चौखटको तल चारवटा चक्काहरू िथए। चक्काहरू, डढे हात ास भएका िथए।
चक्काहरूको माझ धरुाहरू ठेलागाडासगँ जोिडएको िथयो। 33 चक्काहरू रथका चक्काहरू जस्तैं िथए। चक्काको जम्मै िजिनस-धरुी, घरेो,
डन्डीहरू तथा धरुाहरू काँसाको बनाइएको िथयो।

34 त्यके ठेलागाडाको चार कुनामा चारवटा आधारहरू िथए। ितनीहरू सबै ठेलागाडासगँ जोिडएका िथए। 35 त्यके ठेला गाडाकोमािथ
व रप र आधा हात अग्लो गोलो घरेा िथयो। त्यसलाई एउटै बनाउनलाई त्यो त्यसका आधारहरूिसत जोिडएको िथयो। 36 ठेलागाडाको बगल
अिन चौखटमा करूब स्वगर्दतूहरू, िसहं अिन ताडको रूखहरूको काँसाको िच हरू िथए। यी िच हरू ठेलगाडीको सबै ठाउँमा अिंकत ग रएका
िथए जहाँ-जहाँ कोठाहरू िथए। ठेलागाडाको व रप र भएको चौखटमा फूलहरूका नक्सा कँुिदएका िथए। 37 हीरामले एकै कारका दशवटा
* 7:15: 3 इञ्च अथार्त ्“चार अङ्गलु।” † 7:26: 2,000 पाथी अथार्त ्“11,000 गौलन।”
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ठेलागाडाहरू बनाए। त्यके गाडा गलकेो काँसाबाट अिन ढालरेे बनाएको िथयो। यसकारण सबै गाडाहरू एउटै नाप अिन आकारमा बनाएको
िथयो।

38 हीरामले दशवटा बटुकाहरू पिन बनाए। दशवटा ठेलागाडा मध्ये त्यकेका लािग एउटा बटुको िथयो। त्यके बटुको चार हात चौडा
िथयो। बटुकोमा लगभग 40 पाथी क्षमता िथयो। 39 हीरामले म न्दरको दिक्षणितर पाँचवटा अिन उ रितर अरू पाँचवटा ठेलागाडीहरू स्थािपत
गरेका िथए। 40-45 हीरामले भाँडाहरू, बले्चा अिन स साना बटुकाहरू बनाए। हीरामले सबै िजिनसहरू राजा सलुमेानले मागे अनसुार बनाए।
परम भकुोको म न्दरका लािग हीरामले बनाएका सामानहरूको स ्ची यस्तो छः
2 खाम्बाहरू;
खाम्बाहरूको मािथ बटुका जस्ता 2 मकुुटहरू;
व रप र ढाक्ने जालीहरू;
2 जालीका लािग 400 वटा दारीमहरू;
खाम्बाहरूको मािथ दइुवटा बटुकाहरूलाई ढाक्ने त्यके जालीका दइुलहर दारीमहरू िथए।
त्यके ठेलागाडामा बटुका भएको 10 ठेलागाडाहरू;

तल बा वटा स◌ँाढहेरू मािथ ठूलो भाँडो;
भाँडाहरू, स-साना बले्चाहरू, स साना बटुकाहरू;
अिन सबै भाँडाकँुडाहरू परम भकुो म न्दरकालािग।

हीरामले यी सबै सामानहरू राजा सलुमेानलेचाहे अनसुार नै बनाए। ितनीहरू सबै पा लस लगाएको काँसाको बनाइएका िथए। 46-47सलुमेानले
यी चीजहरू बनाउनमा योगग रएको काँसा किहले पिन जोखनेन।् जो ु उिचत िथएन। यस कारण काँसाको सम्पणूर् ओजन थाह भएन। राजाले
यी चीजहरू सकु्कोत र शरतानबीच यदर्न नदीको छेऊमा बनाउने आदशे िदएका िथए। ितनीहरूले यी िजिनसहरू काँसा गलाएर अिन भइँूमा
बनाइएको साँचोमा ढालरे बनाए।

48-50 सलुमेानले धरैे सनुका सामानहरू म न्दरका लािग बनाउने आदशे पिन िदए। सलुमेानले म न्दरका लािग सनु ारा बनाउन लगाएका
सामानहरू यी हुन;्

सनुको वदेी; सनुको टेबल
परमे रलाई चढाइएको िवशषे रोटी यहाँ रा खन्थ्यो।
सनुको सामादान (महापिव स्थानको अिघ उ रितर पाँचवटा अिन दिक्षणितर पाँचवटा िथए);
सनुका फूलहरू, िदयोहरू अिन िचम्टाहरू;
शु सनुका कचौराहरू, बाती िछमल्ने कैं चीहरू, स-साना कचौराहरू, थालहरू अिन कोइला बोक्ने धपूौराहरू;
मखु्य कक्षका दलैाहरूका लािग तथा िभ ी कोठा (अित पिव स्थल) को दलैाहरूका लािग सनुका कब्जाहरू बनाए।

51 यस कार राजा सलुमेानले परम भकुो म न्दरका लािग आफूले चाहे अनरुूप काम परूा गरे। तब राजा सलुमेानले ती सबै िजिनसहरू जम्मा
गरे जो उनका िपता दाऊदले यस उदशे्यका लािग जोगाएर राखकेा िथए। उनले यी िचजहरू म न्दरमा ल्याए। उनले चाँदी र सनु परम भकुो
म न्दरको भण्डारमा थन्काए।

8
म न्दरमा करारको सन्दकू

1 त्यसपिछ राजा सलुमेानले इ ाएलका बढूा- धानहरू, िविभन्न कुल-वशंका मखुहरू, र इ ाएलका कुल-वशंहरूका अगवुाहरूलाई बोलाए।
उनले ितनीहरूलाई यरूशलमेमा आउने आदशे िदए। सलुमेानले परम भकुो करारको सन्दकूलाई दाऊदको शहरबाट जसलाई िसयोन पिन भिनन्थ्यो,
ल्याउन चाहन्थ।े 2 यसकारण सबै इ ाएलका मािनसहरू वषर्को सातौं महीनामा त्यसको महीनाको चाडको समयमा मािनसहरू सलुमेानिसत भलेा
हुन्थ।े

3 इ ाएलका सबै बढूा धानहरू त्यस ठाउँमा पगु।े तब पजूाहारीहरूले पिव सन्दकू उठाए। 4 ितनीहरूले भटे हुने पाल अिन पालमा रहकेा
सबै पिव चीज-बीजहरू समते परम भकुो पिव सन्दकू िसत बोके। लवेीकुहरूले यी सामानहरू बोक्नमा पजूाहारीलाई सघाए। 5 राजा सलुमेान
अिन इ ाएलका सारा समदुाय करारको सम्झौता सन्दकू अिघ भलेा भए। ितनीहरूले धरैे ब लहरू चढाए। ितनीहरूले यित धरैे भडेाहरू अिन
पशहुरू मारे, कुनै मािनसले गन्ती गनर् सकेन। 6 तब पजूाहारीहरूले परम भकुोको करारको सन्दकूलाई यथा स्थानमा स्थािपत गरे। यो ठाउँ
म न्दरमा महा पिव स्थानको िभ िथयो। करारको सन्दकूलाई करूब स्वगर्दतूहरूको पखंटेाको तल स्थािपत ग रयो। 7 करूब स्वगर्दतूहरूका
पखटेा पिव सन्दकू मािथ िफंिजएका िथए। ितनीहरूले पिव सन्दकू अिन यसको खाम्बाहरूलाई ढािक िदए। 8 यी थाम्ने खाम्बाहरू धरैे लामा
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िथए। अित पिव स्थानको अिघ उिभने कुनै मािनसले खाम्बाहरूको छेऊ दे सकथ्यो। तर बािहरबाट कुनपैिन मािनसले ितनीहरूलाई दे
सक्दनै िथए। खाम्बाहरू आज पिन त्यहाँ छन।् 9 पिव सन्दकू िभ मा दइुवटा ढुङ्गाका पाटीहरू िथए। यी पाटीहरू ितनै िथए जसलाई मोशाले
होरेब नाउँ भएको ठाउँमा पिव सन्दकूिभ राखकेा िथए। होरेब त्यो ठाउँ िथयो जहाँ परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूसगँ ितनीहरू िम बाट
बािहर िनस्केपिछ करार बाँध्नभुएको िथयो

10 पजूाहारीहरूले पिव सन्दकूलाई अित पिव स्थानमा स्थािपत गरे। जब पजूाहारीहरू पिव स्थानबाट बािहर आए, परमे रको म न्दरमा
बादल भ रयो। 11 पजूाहारीहरूले आफ्नो काम िनरन्तर गनर् सकेनन ्िकनभने म न्दर परमे रको मिहमाले भ रयो। 12 तब सलुमेानले भनःे

“परम भलुे अकाशमा चम्काउँन घाम बनाउनभुयो,
तर उहाँले कालो बादलमा ब मन पराउनभुयो।

13 मलैे ित ो लािग अचम्मको म न्दर बनाए एउटा ठाउँ
जहाँ ितमी सधँ ै ब े छौ।”

14 इ ाएलका सबै मािनसहरू त्यहाँ उिभएका िथए। यसथर् राजा सलुमेान ितनीहरूितर फिकर् ए अिन परमे रलाई ितनीहरूका लािग आशीवार्द
िदने िबन्ती गरे। 15 तब राजा सलुमेानले भन,े

“परम भु इ ाएलका परमे रको शसंा होस।् उहाँले परम भलुे भन्नभुयो उहाँले मरेो िपतासगँ ितज्ञा गन ुर् भएको परूा गन ुर् भयो। 16 ‘मैंले
इ ाएलका मािनसहरूलाई िम बाट ल्याएको िदनदे ख अिहले सम्म मरैे सत्कारमा म न्दर िनमार्ण गनर्का लािग इ ाएलको प रवार समहूहरूबाट
कुनै शहरलाई छानकेो िथइन। तर इ ाएलका मािनसहरूमािथ शासन गनर्का लािग मलैे दाऊदलाई मन पराएको छु।’

17“मरेा िपता दाऊदले परम भु इ ाएलका परमे रको सत्कार गनर्का लािग एउटा म न्दर बनाउन सा ै नै चाहकेा िथए। 18 तर परम भलुे
मरेा िपता दाऊदलाई भन्न ु भएको िथयो, ‘म जान्दछु, मरेो सत्कारका लािग ितमी एउटा म न्दर बनाउन सा ै नै इच्छुक छौ, अिन यो रा ो कायर्
हो, ितमी मरेो म न्दर बनाउन चाहन्छौ। 19 तर ितमी नै त्यो मािनस होइनौ जसलाई मलैे म न्दर बनाउनका लािग रोजकेो छु। ित ो छोराले
मरेो म न्दर बनाउने छ!’

20 “यसकारण परम भलुे त्यो ितज्ञा परूा गन ुर् भएको छ, जो उहाँले िदनभुएको िथयो। अिहले म मरेा िपता दाऊदको ठाउँमा राजा छु।
अब म परम भलुे भन्नभुए जस्तैं इ ाएलका मािनसहरू मािथ शासन गन छु।ँ परम भु इ ाएलका परमे रको लािग मलैे म न्दरको िनमार्ण
गरें। 21 मैंले म न्दरमा पिव सन्दकूका लािग एउटा ठाउँ बनाएँ। पिव सन्दकूिभ परम भलुे हा ा पखुार्हरूिसत गन ुर्भएको करार-प छ।
परम भलुे जब करार गन ुर्भयो तब उहाँले हा ा पखुार्हरूलाई िम बाट बािहर िनकाल्न ु भयो।”

22 तब सलुमेान परम भकुो वदेी अिघ उिभए। सबै मािनसहरू उनको अिघ उिभएका िथए। राजा सलुमेानले आफ्नो हात िफंजाए अिन
अकाशितर हरेेर। 23 उनले भनःे

“परम भ,ु इ ाएलका परमे र,अकाश अथवा धत मा तपाईं जस्तो अरू कुनै परमे र छैन। तपाईंले आफ्ना भ हरूसगँ करार गन ुर्भएको
छ िकनभने तपाईं उनीहरूलाई मे गन ुर् हुन्छ तपाईं आफ्नो वचनलाई परूा गन ुर्हुन्छ तपाईं तपाईंको अनसुरण गन मािनसहरूका लािग दयाल ुअिन
साँचो हुनहुुन्छ। 24 तपाईंले आफ्ना सवेक, मरेा िपता दाऊदसगँ ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो तपाईंले आफ्नो ितज्ञा परूा गन ुर्भयो तपाईंले ितज्ञा
आफ्नै मखुबाट गन ुर् भएको िथयो। अिन आफ्नो िवशाल श को बलमा तपाईंले आफ्नो ितज्ञालाई आज सत्य सािबत गन ुर्भयो। 25 अब,
हे परम भ,ु इ ाएलका परमे र, तपाईंले आफ्ना सवेक तथा मरेा िपता दाऊदसगँ गरेको अक ितज्ञा परूा गन ुर्होस।् तपाईंले भन्नभुएको
िथयो, ‘दाऊद, ित ा छोराहरूले ध्यानसगँ मरेा आज्ञा पालन गरून ्जसरी ितमीले गरेका िथयौ। यिद ितनीहरूले यसो गरे भने ित ा वशंबाट
कसलैे सधँनैै इ ाएलका मािनसहरूमािथ शासन गन छ।’ 26 अिन फे र, ह,े परम भु इ ाएलका परमे र, म तपाईंलाई मरेा िपतासगँ गरेको
ितज्ञालाई िनरन्तर रा अनरुोध गदर्छु।
27 “तर, मरेा परमे र! तपाईं साँच्चै पथृ्वीमािथ बास गन ुर् हुन्छ? सम्पणूर् अकाश अिन स्वगर्को सव च्च स्थानले पिन तपाईंलाई रा

सक्दनै। तब मैंले बनाएको यस घरले तपाईंलाई कसरी रा सक्छ? 28 तर कृपया मरेा थर्ना अिन मरेो अनरुोध सनुी िदनहुोस।् म तपाईंको
सवेक हु ँ अिन तपाईं मरेो परमे र हुनहुुन्छ। मरेो यो ाथर्ना सनुीिदन ु होस।् आज तपाईंसगं ाथर्ना ग ररहकेो छु। 29 िवगतमा तपाईंले भन्न ु
भएको िथयो, ‘मरेो सत्कार ग रनछे।’ यस कारण यस म न्दरलाई रात-िदन हने ुर्होस।् यस म न्दरमा गरेको ाथर्ना सनुीिदनहुोस।् 30 परम भ,ु
म अिन तपाईंका मािनसहरू यस ठाउँमा आउने छौं अिन तपाईंमा ाथर्ना गन छौं। कृपया ाथर्नासनुी िदनहुोस!् हामी जान्दछौं, तपाईं स्वगर्मा
ब ु हुन्छ। हामी हा ो ाथर्ना सनुीिदने अिन हामीलाई क्षमा गनर् अनरुोध गदर्छौं।
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31 “यिद एउटा मािनसले अक को िवरू पापहरू गय भन,े उसलाई यहाँ वदेीमा ल्याईन्छ। यिद त्यो मािनस दोषी छैन भन,े तब
उसले उसलाई िनद ष छु भिन शपथ खान लगाउनछुे। 32 तब स्वगर्मा उसलाई सनु्नहुोस ्अिन उस ित न्याय गन ुर्होस।् यिद मािनस दोषी छ
भने उसलाई कृपा गरेर दोषी दखेाउनहुोस।् अिन यिद मािनस िनद ष छ भने कृपया उसलाई िनद ष भएको दखेाउन ु होस।्

33 “किहले काँही तपाईंका मािनसहरूले तपाईंको िवरू मा पाप कायर् गरे भने उनका श हुरूले उनीहरूलाई परास्त गछर्न।् तब मािनसहरू
तपाईंितर फिकर् न्छन ्अिन तपाईंमा ाथर्ना गनछन।् मािनसहरूले यस म न्दरमा नै तपाईंको ाथर्ना गनछन।् 34 कृपया उनीहरूलाई स्वगर्बाट
सिुन िदनहुोस।् तपाईंको मािनसहरूको पापलाई क्षमा ग र िदनहुोस ्अिन ितनीहरूलाई आफ्नो धत फे र ा गनर् िदनहुोस।् तपाईंले यो धत
उनका पखुार्हरूलाई िदन ु भएको िथयो।

35 “किहले काँही ितनीहरू तपाईंको िवरू मा पापकायर् गछर्न ्अिन तपाईंले ितनीहरूको धत मा पानी पनर् नै बन्द गरी िदनहुुन्छ। तब
ितनी यस ठाउँितर फकर ाथर्ना गनछन ्अिन तपाईंको नाउकँो स्तिुत गनछन।् तपाईंले ितनीहरूलाई दःुख िदनहुुन्छ अिन ितनीहरू आफ्नो पाप
कायर्का लािग अफशोच गनछन।् 36 यसथर् कृपया स्वगर्मा नै ितनीहरूको ाथर्ना सिुन िदनहुोस।् तब हा ो पाप क्षमा गन ुर्होस।् मािनसहरूलाई
सही बाटोमा िहडँ्ने ज्ञान िदनहुोस।् तब, हे परम भु ितनीहरूलाई िदएको धत मा पानी पान ुर्होस।्

37 “धत सा ै नै सकु्खा हुनसक्छ अिन यसमा कुनै अन्न उि ने छैन। अथवा जनसाधारणमा महामारी िफंिजन सक्छ। हुन सक्छ,
फल्दै गरेको सबै अन्नहरू कीराहरू ारा न हुनछे। हा ा मािनसमािथ केही शहरहरूमा ितनका श हुरू ारा आ ामण हुनछे। अथवा हा ा धरैे
मािनसहरू बीमार हुनछेन।् 38जब यस मध्ये कुनै एउटा घटना घट्छ अिन जब एउटा अथवा इ ाएलीहरूले ितनीहरूको पापहरूको क्षमा
माग्छ अिन ितनीहरूले यस म न्दरबाट तपाईंकहाँ हात उठाउँछ। 39 तपाईंले आफ्नो वासस्थान स्वगर्बाट कृपया उसको ाथर्ना सिुनिदन ु होस।्
मािनसहरूको मनिभ के छ। तपाईंले मा जान्नहुुन्छ। यसकारण त्यके मािनसिसत उसले गरेका कायर् अनसुार वहार गन ुर्होस।् 40 यस्तो
गरी िदन ु होस ्जसले गदार् तपाईंका मािनसहरू जितञ्जलेस बाँच्ने छन ्त्यितञ्जले डराउने गछर्न,् जबसम्म तपाईंले हा ा जो िपता-पखुार्हरूलाई
िदनभएको भिूममा ितनीहरूलाई ब िदन ु हुनछे।

41-42 “अरु ठाऊँका मािनसहरूले तपाईंको महानता र क्षमताको िवषयमा सनु्नछेन।् ितनीहरू टाढा-टाढाबाट यस म न्दरमा ाथर्ना गनर्
आउने छन।् 43 स्वगर्को आफ्नै वासस्थानबाट ितनीहरूको पाथर्ना सिुन िदनहुोस।् कृपया अरू ठाऊँका मािनसहरूले भनकेो कुरा िवचार
ग रिदनहुोस।् तब ती मािनसहरू डराउने छन अिन इ ाएलका मािनस सरह तपाईंको आदर गनछन।् तब सबै ठाऊँका मािनसहरूले जान्नछेन,्
मैंले तपाईंको सम्मानमा यो म न्दर बनाएँ।

44 “किहल-ेकिहले तपाईं आफ्ना भ जनलाई ितनीहरूका श हुरूको िवरू मा य ु गन आदशे िदनहुुन्छ। तब तपाईंका मािनसहरू यस
शहरितर बढने छन ्जनु तपाईंले चनु्नभुएको िथयो अिन मैंले तपाईंको सम्मानमा यस म न्दरको िनमार्ण गरेको छु। ितनीहरू तपाईंमा ाथर्ना
गनछन।् 45 त्यस समयमा स्वगर्को आफ्नै वासस्थानबाट ितनीहरूको ाथर्ना सिुन िदनहुोस ्अिन ितनीहरूलाई सहायता गन ुर्होस।्

46 “तपाईंका मािनसहरूले तपाईंका िवरू मा पाप गनछन।् म यो जान्दछु िकनभने त्यके मािनसले पाप गछर्। तब ितनीहरूसगँ तपाईं
ाोिधत हुनहुुनछे र तपाईंको ोध ारा। तपाईंले ितनका श हुरूलाई ितनीहरूमािथ िवजय हािसल गराउन ु हुनछे। ितनीहरूका श हुरूले

ितनीहरूलाई बन्दी बनाउने छन ्अिन टाढा नजीक कतैं अक जग्गामा रा छेन।् 47 त्यस टाढाको ठाऊँमा तपाईंका मािनसहरूले के भयो
भनी सोच्ने छन।् आफ्नो पाप कायर्का लािग ितनीहरू क्षमा-याचना गनछन ्अिन तपाईंमा ाथर्ना गनछन।् ितनीहरू भन्ने छन,् ‘हामीले पाप
गरेका छौं अिन भलू गरेका छौं।’ 48 ितनीहरू ती टाढा ठाऊँमा कैदी हुनछेन।् तर यिद ितनीहरू कैदीमा हुदा सम्पणूर् हृदयले तपाईं कहाँ
आउँछन ्अिन ितनीहरू तपाईंको भिूमलाई हदे ाथर्ना गछर्न जनु तपाईंले ितनीहरूका िपता-पखूार्लाई िदन ु भएको िथयो। यस शहरलाई तपाईंले
चनु्न ु भएको िथयो अिन यो म न्दर तफर् जनु मलैे तपाईंको सम्मान मा बनाए। 49 तपाईंले ितनीहरूलाई तपाईंको िनवास स्थान स्वगर्बाट सिुन
िदनहुोस ्अिन ितनीहरूिसत रा ो वहार गन ुर्होस।् 50 तपाईंका मािनसहरूका सबै पाप क्षमा ग रिदनहुोस।् अिन तपाईंको िवरू मा गरेको
पाप क्षमादान िदनहुोस।् ितनीहरूका श हुरूलाई ितनीहरू ित दयाल ु बनाइ िदन ु होस।् 51 सम्झना रहोस, ितनीहरू तपाईंकै जाित हुन। सम्झना
रहोस, ितनीहरूलाई तपाईंले नै िम बाट ल्याउन ु भएको हो। यसो गरेर ितनीहरूलाई तपाईंले बलकेो आगोबाट बचाउन ु भएको िथयो।

52“हे परम भु परमे र, कृपया मरेो ाथर्ना सिुनिदन ु होस अ्िन इ ाएलका आफ्ना मािनसहरूको ाथर्ना सिुनिदन ु होस।् ितनीहरूको ाथर्ना
कुनै पिन बलेा सिुनिदनहुोस ्जब ितनीहरू सहायताका लािग तपाईंसगं िबन्ती गछर्न।् 53 तपाईंले ितनीहरूलाई पथृ्वीका सबै मािनसहरूबाट
आफ्ना िवशषे मािनसहरूको रूपमा चनु्नभुएको छ। परम भु तपाईंले हा ो लािग यस्तो गनछु भनी वचन िदनभुएको िथयो। तपाईंले आफ्नो
सवेक मोशालाई िम बाट हा ा पखुार्हरूलाई ल्याउनमा योगगन ुर् भएको िथयो।”

54सलुमेानले परमे रसगँ त्यो ाथर्ना गरे। उनले वदेीको अिघ घुडँा टेकेका िथए। सलुमेानले आफ्नो पाखरुा स्वगर्ितर उठाएर ाथर्ना गरे। तब
सलुमेानले ाथर्ना िसध्याए अिन उिभए। 55 तब उनले परमे रसगँ ठूलो स्वरमा इ ाएलका मािनसहरूलाई आशीष िदने िबन्ती गरे। सलुमेानले
भनःे

56 “परमे रको स्तिुत गर! उहाँले इ ाएलका आफ्ना मािनसहरूलाई शा न्त िदने ितज्ञा गन ुर्भएको छ। अिन उहाँले हामीलाई शा न्त
िदनभुएको छ! परम भलुे आफ्नो सवेक मोशालाई योग गन ुर् भएको िथयो अिन इ ाएलका मािनसहरूलाई धरैे रा ा-रा ा ितज्ञा गन ुर् भएको
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िथयो। अिन परम भलुे आफ्नो त्यके ितज्ञालाई परूा गन ुर् भएको छ! 57 म ाथर्नागछुर्, परमे र सधँ ै हामीसगँ हुनहुुनछे जसरी उहाँ हा ा
पखुार्हरूसगँ हुनहुुन्थ्यो। म ाथर्नागछुर्, परम भलुे किहलपेिन हामीलाई छोडनहुुनछैेन। 58 म ाथर्नागछुर् हामी उहाँितर फकर् नछेौं अिन उहाँको
अनसुरण गनछौं। तब हामी ती सबै ऐन, िनणर्य र आदशेहरू पालन गन छौं जो उहाँले हा ा पखुार्हरूलाई िदनभुएको िथयो। 59 म आशा गछुर्,
हा ा परम भलुे सधँ ै नै यो ाथर्ना सम्झना गन ुर्हुनछे जनु मैंले चढाएको छु। म ाथर्ना गछुर्, परम भलुे आफ्नो सवेक राजा अिन इ ाएलका
मािनसहरूका लािग यी सबै कामहरू गन ुर्हुनछे। म ाथर्ना गछुर् उहाँले यो काम त्यके िदन गन ुर् हुनछे। 60 (जब परम भलुे यी कायर्हरू गन ुर्
हुनछे।) तब ससंारका सबै मािनसहरूले जान्नछेन हा ा परम भु नै सत्य परमे र हुनहुुन्छ। 61 सबै मािनसहरूले परम भु हा ा परमे र ित
भ र सत्य हुनपुछर्। ितमीले सधँ ै नै उहाँको िविध-िवधान र आदशेहरू अनसुरण र पालन गन ुर्पछर्। ितमीले भिवष्यमा पिन िनयिमत रूपमा
िनयम पालन गन ुर्पछर् जस्तो अिहले गदछौं।”

62 तब राजा सलुमेान अिन इ ाएलका सबै मािनसहरूले उनीसगँै परम भलुाई ब ल चढाए। 63सलुमेानले22,000 साँढे अिन 1,20,000
भडेाहरू ब ल चढाए। यी सबै मलेब ल भेंट ब ल िथए। यस कार इ ाएलका राजा अिन मािनसहरूले परम भलुाई म न्दर समपर्ण गरे।

64 त्यस िदन राजा सलुमेानले म न्दर अिघको आगंन पिन समपर्ण गरे। उनले होमब ल, अन्नब ल अिन पशहुरूको बोसो चढाए जनु मलेब ल
समपर्ण िथयो। राजा सलुमेानले यी ब ल अिन भेंटीहरू आगँनमा चढाए। उनले यसो गरे िकनभने िभ परम भकुो अिघ बनाइएको काँसाको
वदेीमा यी सबै चीजहरू अटाऊँदनै िथयो।

65 यसकारण यस कार राजा सलुमेान अिन इ ाएलका सबै मािनसहरूले त्यस समयमा चाड मनाए। सम्पणूर् इ ाएलीहरू उ रमा हमात
पासदे ख िम नदीको सीमानहरूसम्म त्यहाँ िथए। त्यहाँ एउटा ठूलो मािनसहरूको िभड िथयो। ितनीहरू परम भकुो सामनुे जम्मा भएका िथए।
तब ितनीहरू अझै सात िदनसम्म त्यहाँ बस।े ितनीहरूले सबजैम्मा 14 िदन चाड मनाए। 66 अक िदन सलुमेानले मािनसहरूलाई घर फिकर् ने
आदशे िदए। ितनीहरू सबलैे राजालाई धन्यवाद िदए अिन सबै खशुी मनाउदँै घर फिकर् ए। ितनीहरू खशुी िथए िकनभने परम भलुे उहाँको सवेक
दाऊद र इ ाएलका सबै मािनसहरूका िन म्त यी सबै रा ो कायर्हरू गन ुर् भएको िथयो।

9
परमे र सलुमेान कहाँ फे र आउँन ु हुन्छ

1 यस कार सलुमेानले परम भकुो म न्दर अिन आफ्नो महलको िनमार्ण कायर् परूा गरे। सलुमेानले ती सबै चीजहरू बनाए जो उनी बनाउन
चाहन्थ।े 2 तब परम भु सलुमेानको साम ु त्यसरी नै फे र कट हुन ु भयो जसरी यस अिघ िगबोनमा कट हुन भएको िथयो। 3 परम भलुे उनलाई
भन्नभुयोः

“मलैे ित ो ाथर्ना सनुें। मलैे ती कुराहरू सनुें जनु ितमीले मलाई गन िबन्ती गरेका िथयौ। ितमीले यो म न्दर बनायौ। अिन मलैे यसलाई
पिव स्थल बनाएँ। यसकारण मरेो त्यहाँ सदा-सवर्दा सत्कार हुनछे। मैं यसकोमािथ नजर रा छुे अिन यसको िवषयमा सधँ ै िवचार रा े छु।
4 ितमीले मरेो सवेा त्यसरी नै गर जसरी ित ा िपता दाऊदले गरेका िथए। उिन असल र इमान्दारी िथए र ितमीले मलै े आज्ञा गरेका सबै कुरा
मानरे मरेा िविध-िवधानहरू पालन गन पछर्। 5 यिद ितमीले यी सब कामहरू गय भने मैं ित ो प रवारबाट एक जनालाई सधँ ै इ ाएलको राजा
बनाउनँछुे भनी बचन िदन्छु। मलैे ित ा िपता दाऊदसगँ यस्तैं ितज्ञा गरेको िथएँ। मलैे उनलाई भनकेो िथएँ, इ ाएलको शासन ित ो उनको
सन्तानहरूबाट एक जनाले चलाउने छ।

6“तर यिद ितमी अथवा ित ा सन्तानले मरेो अनसुरण गनर् छोडमेा अिन िनयम र आदशे पालन नगरे जो मलैे ितमीलाई िदएको छु अिन यिद
ितमीले अक दवेताहरूको पजूा र ाथर्ना गनर् थाल्यौ भन,े 7 तब म इ ाएललाई त्यो भिूम छोडन वाध्य गराउने छु जनु मलैे ितनीहरूलाई िदएको
िथएँ, अिन त्यो अरू मािनसहरूका लािग इ ाएल एउटा उदाहरण हुनछे। अरू मािनसहरू इ ाएलमािथ हाँसो गनछन।् मलैे म न्दरलाई पिव
बनाएको छु अिन यो त्यो ठाऊँ हो जहाँ मािनसहरूले मरेो उपासना गछर्न तर यिद ितमीले मरेो अनसुरण गदनौ भने म यसलाई ध्वसं पानछु।
8 यो म न्दर ध्वसं हुनछुे। त्यके मािनस जो यसलाई हनेछ, आ यर् चिकत हुनछे। ितनीहरूले सोध्ने छन,् ‘परम भलुे यो म न्दर र भिूम ित
यस्तो भयकंर कायर् िकन गन ुर् भयो?’ 9 अरू मािनसहरूले जवाफ िदनछेन,् ‘यस्तो िकन भयो भने ितनीहरूले परम भु आफ्नो परमे रलाई
त्यागकेा िथए। उनले आफ्ना पखुार्हरूलाई िम बािहर ल्याएका िथए। तर ितनीहरूले अरू नै दवेताहरूका अनसुरण गन िनणर्य लए। ितनीहरू
ती दवेताहरूको पजूा र सवेा गनर् थाल।े यसकारणले गदार् परम भलुे यी सबै नरा ा कायर्हरू ितनीहरूका लािग ग रिदन ु भयो।’ ”

10 परम भकुो म न्दर अिन राजाको महल बनाउनलाई राजा सलुमेानलाई बीस वषर् लाग्यो। 11 अिन बीस वषर्पिछ राजा सलुमेानले सोरका
राजा हीरामलाई गालीलमा 20 वटा शहरहरू िदए। सलुमेानले राजा हीरामलाई यी शहरहरू िदए िकनभने हीरामले सलुमेानलाई म न्दर र महल
बनाउनमा सघाउ पयुार्एका िथए। हीरामले सलुमेानालाई सबै धपूी र सल्लाका रूख अिन सनु िदएका िथए जो सलुमेानले मागकेा िथए। 12 यसथर्
हीरामले सोरबाट शहरहरू हनर् या ा शरुू गरे जो सलुमेानले िदएका िथए। जब उनले ती शहरहरू दखे,े उनी खशुी भएनन।् 13 उसले राजालाई
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भन,े “मरेा ि य भाइ, के यही शहरहरू तपाईंले िदन ु भएको?” राजा हीरामले त्यस क्षे को नाउँ काबलू राखे अिन त्यो क्षे लाई आज पिन काबलू
भिनन्छ। 14 हीरामले म न्दर िनमार्णमा काम लगाउन राजा सलुमेानलाई 120 तोडा सनु पठाएका िथए।

15 राजा सलुमेानले दासहरूलाई उसको महल र म न्दर बनाउने काममा वाध्य गराएका िथए। तब उसले ती दासहरूलाई अरू धरैे सामानरू
बनाउने काममा लगए। उनले िमलो िनमार्ण गरे। उनले यरूशलमेको व रप र पखार्ल पिन िनमार्ण गरे। तब उनले हासोर, मिग ो अिन गसेरे शहरहरू
फे र बनाए।

16 कुनै समय िम का राजाले गसेरे शहर मािथ आ ामण गरेका िथए यसलाई भस्म पारेका िथए। उनले कनानी मािनसहरूलाई मारे जो
त्यहाँ ब े गदर्थ।े सलुमेानले िफरऊनकी छोरीसगँ िववाह गरे। यस कारण िफरऊनले त्यो शहर सलुमेानलाई िववाहको दाईजोको रूपमा िदए।
17 सलुमेानले त्यो शहर फे र बनाए। सलुमेानले तल्लो बते-हरेोन पिन बनाए। 18 राजा सलुमेानले यहूदा मरूभिूममा बालात र तामार शहर पिन
बनाए। 19 राजा सलुमेानले ती शहरहरू पिन बनाए जहाँ अन्न र चीजहरू रा गेरे अिन उनले आफ्ना रथ अिन घोडाहरूका लािग ठाउँ बनाए।
राजा सलुमेानले धरैे चीजहरू बनाए जो उनले यरूशलमे, लबानोन अिन अन्य आफू ारा शािसत ठाउँहरूमा चाहकेा िथए।

20 ती ठाउँहरूमा जो मािनसहरू िथए ितनीहरू इ ाएली िथएनन।् ती मािनसहरू एमोरी, िह ी, प रज्जी, िहब्बी अिन यबसूी िथए।
21 इ ाएलीहरू ती मािनसहरूलाई सवर्नाश पानर् योग्य भएनन।् तर सलुमेानले ितनीहरूलाई दासको रूपमा काम गनर् वाध्य गराए। ितनीहरू
अझै पिन दास नै छन।् 22 सलुमेानले कुनै इ ाएलीलाई उनको दास हुन वाध्य गराएनन।् इ ाएलका मािनसहरू सिैनक, सरकारी अिधकारीहरू,
क ान अिन रथका सनेापित र चालक िथए। 23 सलुमेानका योजनाहरूमा 550 पयर्वके्षकहरू िथए। ितनीहरू मािनसहरू हतार्कतार् िथए जो काम
गदर्थ।े

24 िफरऊनकी छोरी दाऊदको शहरबाट महलमा पगुी जो सलुमेानले उनकै लािग बनाएका िथए। तब उनले िमल्लो िनमार्ण गरे।
25सलुमेान वषर्को तीन पटक वदेीमा होमब ल र मलेब ल चढाउने गदर्थ।े यो त्यही वदेी िथयो जसलाई सलुमेानले परम भकुा लािग बनाएका

िथए। राजा सलुमेान परम भकुो अिघ धपू पिन जलाउनँे गदर्थ।े ितनले म न्दरलाई रा ो अवस्थामा राख।े
26 राजा सलुमेानले एस्योन गबेरेमा पानी जहाज पिन बनाए। यो शहर एदोम क्षे मा लाल सागरको िकनारमा एलोत निजक छ। 27 राजा

हीरामिसत केही मािनसहरू िथए जो समु को िवषयमा मनग्गे जान्दथ।े ती मािनसहरू ायः जहाजमा या ा गदर्थ।े राजा हीरामले ती मािनसहरूलाई
सलुमेानको नािवक बडेामा सवेा गनर् सलुमेानका मािनसहरू सगँ काम गनर् पठाए। 28सलुमेानका जहाजहरू ओपीर गए। यी जहाजहरूलेओपीरबाट
लगभग 420 तोडा सनु राजा सलुमेान कहाँ ल्याए।

10
शबाकी रानीको सलुमेानसगँ भटे

1 शबाकी रानीले सलुमेानको िवषयमा सनुकेी िथइन।् यसकारण ितनी सा ै अप् ारा हरू लएर उनको जाँच गनर् आइन।् 2 ितनले
सवेकहरूको सा ै ठूलो समहू लएर यरूशलमे ितर या ा ग रन।् ठूलो सखं्यामा मसाला, र अिन धरैे सनु बोक्ने ऊँटहरू पिन ितनीहरूिसत िथए।
ितनले सलुमेान सगँ भटे ग रन ्अिन उनलाई ती सबै हरू सोिधन ्जो उनले सोचकेी िथइन।् 3 सलुमेानले सबै हरूको उ र िदए। ितनको
कुनै पिन को उ र िदनका लािग अप् ारो िथएन। 4 शबाकी रानीले सलुमेान औधी ब ु मान छन ्भन्ने बिुझन।् उनले त्यो महल पिन दे खन ्
जो राजाले बनाएका िथए। 5 रानीले खाना खाने टेबल र खा -साम ी पिन दे खन।् ितनले राजाका अिधकारीका ब े ठाउँ अिन हािजर हुने अिन
उसको दखेरेख गन नोकरहरूले लगाएका लगुाहरू उनले उनको भोजन-साम ी तथा म न्दरमा ग रएको भेंट दे खन।् ती सबै चीजहरूले साँच्चै
नै उनलाई चिकत पारेर, लामो सास फेन बनाइ िदए।

6 यसथर् रानीले राजालाई भिनन,् “मलैे मरेो दशेमा तपाईंको ब ु अिन गरेको सबै कामहरूको िवषयमा धरैे कुरा सनुकेी िथएँ अिन त्यके कुरा
साँचो छ! 7 मलैे तबसम्म िव ास गरेकी िथइन जबसम्म म आएर आफ्ना आखँाले हनेर् पाएकी िथइन। म दखे्दै छु मलैे जे सनुकेी िथएँ, त्यो भन्दा
बढी यहाँ छ। तपाईंको सम्पि र बिु मािनसहरूले बताएको भन्दा धरैे बढी छ। 8 तपाईंले परम भु तपाईंका परमे रको शसंा गन ुर् पछर् िकनभने
उहाँ खशुी हुनभुयो अिन तपाईंलाई इ ाएलका राजा बनाउन ु भयो। उहाँले तपाईंलाई इ ाएलका राजा बनाउन ु भयो तािक तपाईंले जनु सही हो
त्यही गन ुर् हुन्छ अिन आफ्ना जाहरूिसत असल वहार गन ुर् भयो। 9 परम भु तपाईंको परमे रको स्तिुत होस!् उहाँले तपाईंलाई इ ाएलको
राजा बनाएर खशुी हुनहुुन्छ। परम भु परमे रले इ ाएललाई सदा-सवर्दा मे गन ुर्हुन्छ। वहाले तपाईंलाई राजा बनाउन ु भयो। यसकारण तपाईंले
तपाईंको अधीनिसत के सही हो अिन सच्चाइले कायर् गन ुर् होस।्”

10 तब शीबाकी रानीले राजालाई लगभग 120 तोडा सनु िदइन।् उनले ितनलाई धरैे मसालाहरू र र हरू पिन िदइन।् शीबाकी रानीले
सलुमेानलाई अरू कसलैे इ ाएलमा ल्याएको भन्दा बढी नै मसाला िदइन।्

11 हीरामको जहाजले ओपीरबाट सनु ल्याएको िथयो। ती जहाजले धरैे नै िवशषे काठ र र हरू पिन ल्याएका िथए। 12 सलुमेानले म न्दर र
महलमा अिघ दलानी बनाउन काठ योग गरे उसले गाउने बजाउनहेरूका िन म्त वीणा र साराङ्गाी बनाउनमा काठ योग गरे। कसलैे पिन यस
कारको काठ इ ाएलमा ल्याएको िथएन अिन कसलैे पिन त्यस कारको काठ किहल्यै दखेकेो िथएन।
13 तब राजा सलुमेानले शीबाकी रानीलाई ती उपहारहरू िदए जनु ितनले आफ्नो लािग चिुनन। तब उनले ितनलाई यस्ता वस्तहुरू िदए जो

ितनले मािगन।् त्यसपिछ, रानी र उनका सवेकहरू आफ्नो दशे फिकर् ए।
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14 राजा सलुमेानले त्यके वषर् तौल 666 तोडा* सनु ा गदर्थ।े 15 ापा रक जहाजहरूमा सनु ल्यान छोडरे उनी पसले र ापारीहरू
अिन अरबका राजा तथा दशेका शासहरूबाट पिन सनु ा गदर्थ।े

16 राजा सलुमेानले200 वटा सनुको पाताका ठूला ढालहरू बनाएका िथए। त्यके ढालमा लगभग 600 शकेेल कुटेको सनु िथयो। 17 तीन
सयवटा सनुको पाताका साना ढालहरू पिन बनाए। त्यके ढालमा लगभग तीन मीना सनु लागकेो िथयो। राजाले ितनीहरूलाई “लबानोनको वन”
नाउँ भएको महलमा राखकेा िथए।

18 राजाले ठूलो हा ीको दाँतको िसहंासन पिन बनाए। उनले त्यसलाई श ु सनुले ढाके। 19 िसहंासनमा पगु्ने छःवटा िसढंीहरू िथए। िसहंासनको
पिछल्लो भागको आकार गोलो िथयो। आसनको दवुिैतर बाहुहरू िथए। आसनको बगलहरूको त्यके िसढंीमा दइुवटा िसहंहरूको मिूतर्हरू।
20 छःवटा िसढंीहरुमध्ये पिन त्यकेमा दइुवटा िसहं िथए। त्यकेको अन्तमा एउटा िसहं िथयो। अरू राज्यमा यस कारको केही िथएन।

21 सलुमेानका सबै प्याला र िगलासहरू सनुका िथए। अिन “लबानोनको वन” नाउकँ महलमा सबै भाँडा-कँुडाहरू शु सनुका बनाइएका
िथए। महलमा केही पिन चांदीको बनाइएको िथएन। सलुमेानको समयमा सनु यित ज्यादा िथयो िक मािनसहरू चाँदीलाई महत्वपणूर् स म्झदनै
िथए।

22 राजािसत धरैे ापा रक जहाजहरू िथए। ती जहाजहरू हीरामका जहाजहरू िसतैं या ा गथ्य । त्यके तीन वषर्मा एक पल्ट यी जहाजहरूले
सनु, चाँदी, हा ीको दाँत पचु्छर नभएको वाँदहरू र मजरुहरू ल्याउने गथ्य ।

23 सलुमेान धत मा सबभैन्दा महान, राजा िथए। उनी सबै राजाहरू भन्दा बढी धनी र ब ु मान िथए। 24 सबै ठाउँका मािनसहरू राजा
सलुमेानलाई हनेर् चाहन्थ।े ितनीहरू परमे रले उनलाई िदएको ज्ञान-ब ु सनु्न चाहन्थ।े 25 त्यके वषर् मािनसहरू राजालाई हनेर् आउँथ।े अिन
त्यके मािनसले उपहार ल्याउने गदर्थ।े ितनीहरू सनु र चाँदीले बनाएको बस्तहुरू, लगुाफाटा, हितयार, मसाला, घोडाहरू र खच्चर ल्याउने

गदर्थ।े
26 यसकारण सलुमेानसगँ धरैे-धरैे रथहरू र घोडाहरू िथए। उनीसगँ 1,400 रथ अिन 12,000 घोडाहरू िथए। सलुमेानले ती रथहरूका

लािग िवशषे शहरहरू बनाए। यसकारण रथहरू ती शहरहरूमा रा खएको िथए। राजा सलुमेानले केही रथहरू यरूशलमेमा आफूसगँ पिन राखकेा
िथए। राजाले इ ाएललाई सम ृ बनाएका िथए। 27 राजाले इ ाएललाई एउटा धनी दशे बनाए। यरूशलमे शहरमा चाँदी, च ान जस्तैं सामन्य
िथयो अिन दवेदारको काठ िन म्त भिूमितर उगने शस्त अञ्जीरको रूख जस्तैं सामान्य िथयो। 28 सलुमेानले िम अिन क्यएूबाट घोडाहरू
ल्याएका िथए। उनका ापारीहरूले ितनीहरूलाई क्यएूमा िकने अिन इ ाएलमा ल्याए। 29 िम को एउटा रथको मोल लगभग 600 शकेेल
चाँदी िथयो अिन एउटा घोडाको मोल पौने 150 शकेेल चाँदी िथयो। सलुमेानललेाई िह ी र अरामीका राजाहरूलाई घोडा र रथहरू िब ाी
ग रिदए।

11
सलुमेान अिन उनकी धरैे प ीहरू

1 राजा सलुमेान आइमाईहरूलाई माया गदर्थ।े इ ाएल रा का नभएतापिन उनी धरैे आइमाईहरूलाई माया गदर्थ।े ितनीहरूमा िफरऊन की छोरी,
िह ी आइमाईहरू अिन मोआब, अम्मोन, एदोम र सीदोनका आइमाईहरू िथए। 2 िबतकेो समयमा इ ाएलका मािनसहरूलाई परम भलुे भन्न ु
भएको िथयो, “ितमीहरूले अक रा का मािनसहरूसगँ िववाह गन ुर् हुदँनै। यिद ितमीले गय भने त्यहाँका मािनसहरूले उनीहरूकै दवेताहरूको
अनसुरण गनर् वाध्य गछर्न।्” तर सलुमेान ती सबै आइमाईहरूको मेमा परे। 3 सलुमेानका 700 प ीहरू िथए। (यी आइमाईहरू अक रा का
मखुहरूका छोरीहरू िथए।) उनीसगँ 300 दासीहरू पिन िथए जो उनका लािग प ी जस्तैं नै िथए। उनकी प ीहरूले उनलाई परमे रबाट टाढा

जान बाध्य गरे। 4 जब सलुमेान बढुा भए, उनकी प ीहरूले उनलाई अरू दवेताहरूको अनसुरण गन ुर् लगाए। सलुमेानले आफ्नो परम भलुाई
सम्पणूर् हृदयले अनसुरण गरेनन ्जस्तो उनका िपता दाऊदले गरेका िथए। 5 सलुमेानले सीदोन दवेता अश्तारोतको पजूा गरे। अिन सलुमेानले
अम्मोनीहरूका िघनलाग्दा दवेता िमल्कोमको पजूा गरे। 6 यसकारण सलुमेानले परम भकुो साम ु अपराध गरे। उनले आफ्नो परम भकुो अनसुरण
त्यस कार गरेनन ्जसरी उनका िपता दाऊदले गरेका िथए।

7 सलुमेानले कमोसको पजूा गनर्का लािग एउटा स्थलको िनमार्ण गरे। कमोस मोआबीहरूको घणृास्पद दवेमिूतर् िथयो। सलुमेानले त्यो पजूा-
स्थल यरूशलमे छेउको पहाडमा बनाए। त्यसै पहाडमा सलुमेानले मोलकेका लािग पजूा-स्थल बनाए। मोलके अम्मोनीहरूको घणृास्पद दवेमिूतर्
िथयो। 8 तब सलुमेानले अरू दशेका सबै प ीहरूका लािग त्यसै नै गरे। उनकी प ीहरू धपू बाल्ने गदर्थे अिन आफ्ना दवेताहरूलाई ब ल चढाउने
गदर्थ।े

9सलुमेान परम भु इ ाएलका परमे रलाई पच् ाउन दे ख टािढदंै गए। यस कारण परम भु सलुमेानसगँ रसाउन ु भयो। परम भु सलुमेानको
साम ु दइु पटक दखेा पन ुर् भएको िथयो। 10 परम भलुे सलुमेानलाई भन्न ु भएको िथयो, ितमीले अरू दवेताहरूको अनसुरण गन ुर् हुदँनै। तर सलुमेानले
परम भकुो आदशे पालन गरेनन।् 11 यसकारण परम भलुे सलुमेानलाई भन्नभुयो, “ितमीले मिसत भएको करार भ ाभङु्ग बनाउन मन परायौ।
ितमीले मरेो आदशे पालन गरेका छैनौ। यसकारण म ितज्ञा गदर्छु, म ितमीबाट राज्य लनछुे। म यसलाई ित ा सवेकहरू मध्ये एक जनालाई
िदनछुे। 12 तर म ित ा िपता दाऊदको कारण जबसम्म ितमी जीिवत रहन्छौ, म ित ो राज्य लने छैन। म ित ो छोरा राजा नभएसम्म प खर्नछुे
* 10:14: 666 तोडा अथार्त ्“79,920 पाउण्ड” वा 22,977 िकलो ाम।”



1 राजा 11:13 344 1 राजा 11:39

तब म ितनीबाट लने छु। 13 तैंपिन, म ित ो छोराबाट सबै राज्य लने छैन। म एउटा वशंमािथ शासन गनर् िदनछुे। म यसो दाऊदका लािग नै
गनछु। ितनी रा ा सवेक िथए। अिन म यो यरूशलमेका लािग गनछु। मलैे मन पराएको शहर यो नै िथयो।”

सलुमेानका श हुरू
14 त्यस समयमा परम भलुे एदोमका हददलाई सलुमेानको श ु बनाउन ु भयो। हदद एदोमका राजाको प रवारका िथए। 15 यस्तो यसरी नै

भयो। पिहला दाऊदले एदोमलाई परास्त गरेका िथए। योआब दाऊदको फौजका सनेापित िथए। योआब एदोममा मरेका मािनसहरू गाडन गए।
योआबले अझै िजउँदै रहकेा सबै मािनसहरूलाई मारे। 16 योआब अिन सबै इ ाएलीहरू एदोममा छः मिहना बस।े त्यस समयमा ितनीहरूले
एदोमका सबै मािनसहरूलाई मा रिदए। 17 तर त्यस समयमा हदद मा सानो केटा िथयो। यसकारण हदद िम ितर भाग्यो। उसको िपताका केही
सवेकहरू ऊसगँै गए। 18 ितनीहरूले िम ान छोडे अिन पारान गए। पारानमा केही अरू मािनसहरू ितनीहरूसगँ िमिसए। तब सम्पणूर् दल िम
गए। ितनीहरू िम का राजा िफरऊनकहाँ गए अिन गहुार माग।े िफरऊनले हददलाई एउटा घर अिन केही जग्गा िदए। िफरऊनले उनलाई समथर्न
गरे अिन खानका लािग खा िदए।

19 िफरऊनले हददलाई सा ै नै मन पराए। उसले उसको िववाहको वस्ता ग रदिदए िफरऊनकी साली िथइन ् रानी तहपनसेकी बिहनी
िथइन।् 20 यसकारण तहपनसेकी बिहनीको िववाह हददसगँ भयो। ितनीहरूको एउटा छोरा ज न्मयो जसको नाउँ गन ्बत राख।े रानी तहपनसेले
गन ्बतलाई आफ्ना नानीहरू सगँ िफरऊनको महलमा हुिकर् ने अनमुित िदइन।्

21 िम मा हददले सनु,े दाऊदको चोला उठ ्यो। उनले यो पिन सनु,े फौजका सनेापित योआबको मतृ्य ु भयो। यसकारण हददले िफरऊनलाई
भन,े “दयागरी मलाई मरेो दशेमा आफ्नो घर जान िदनहुोस।्”

22 तर िफरऊनले भन,े “मैंले ितमीलाई चािहएको त्यके वस्त ु यहाँ िदएको छु! ितमी िकन ित ो दशेमा फिकर् न चाहन्छौ?”
हददले उ र िदए, “कृपा गरेर मलाई घर फिकर् न िदनसु।्”
23 परमे रले अक एक जना मािनसलाई पिन सलुमेानको श ु बनाउनभुयो। उनी एल्यादाका छोरा रसोन िथए। रसोन आफ्नो मा लकबाट

भागकेा िथए। उनका मा लक सोबाका राजा हददजेरे िथए। 24 दाऊदले जब सोबाको सिैनकलाई परास्त गरेका िथए तब रसोनले केही
मािनसहरूलाई जम्मा गरे अिन एउटा सानो फौजको मखु भए। रसोन दमीशक गए अिन उहीं बस।े रसोन दमीशकका राजा भए। 25 रसोनले
अराममा शासन गरे। उनी इ ाएलीलाई घणृा गदर्थ,े यसकारण सलुमेान जीिवत रहुञ्जलेसम्म इ ाएलको श ु भए। रसोन र हददले इ ाएलका
लािग धरैे समस्याहरू सिृ गरे।

26 नबातका छोरा यारोबाम सलुमेानका सवेकहरू मध्ये एक जना िथए। यारोबाम ए मै कुल समहूका िथए। उनी सरेदा शहरका िथए।
यारोबामकी आमा सरूआ नाउकँी िवधवा िथइन। उनी राजाको िवरोधमा गईन।्

27 यही कारण हो कसरी यरोबाम राजाको िवरू बागी भए। सलुमेानले िमलो बनाउदँै िथए अिन आफ्ना िपताको नाउमँा बिनएको दाऊदको
शहरको पखार्ल िभ को खाली जग्गा ममर्त गराउँदै िथए। 28 यारोबाम एकदमै योग्यवान िथए। सलुमेानले उसलाई भएको थाहा गन ुर्भयो।
यस कराण सलुमेानले यसूफुको कुल समहूको कम हरूको िजम्मावाला बनाए। 29 एक िदन यारोबाम यरूशलमे या ा ग ररहकेा िथए। शीलोका
अगमव ा अिहयाहले उनलाई बाटोमा भटेे। अिहयाहले नयाँ खास्टो ओढकेा िथए। ती दइु जना मािनस बाटोमा एक्लै िथए।

30अिहयाहले खास्टो खोले अिन च्यातरे बा टु ा पारे। 31 तब अिहयाहले यारोबामलाई भन,े “यस खास्टोको दश टु ा ितमी आफ्नोलािग
लऊे। परम भु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छः ‘म सलुमेानको राज्यलाई टु ाउनछुे अिन तलँाई दश कुलहरू िदनछुे। 32 अिन म दाऊदको
प रवारलाई मा एउटा वशंमािथ शासन गनर् िदनछुे। म ितनीहरूलाई यस वशंलाई मा लन िदनछुे। म यो सब मरेो सवेक दाऊद अिन यरूशलमेका
लािग गनछु। यरूशालमे त्यो शहर हो जसलाई इ ाएलका सबै कुलहरूबाट रोजकेो िथएँ। 33 म राज्यलाई सलुमेानबाट लनछुे िकनभने उसले
मरेो अनसुरण गनर् छोडकेो छ। ऊ सीदोनकी अश्तारोको पजूा गदछ। ऊ मोआबका दवेता कमोस अिन अम्मोनी दवेता िमल्कोमको पजूा गदछ।
सलुमेानले साँचो र रा ो काम गनर् छोिडसकेको छ। ऊ मरेो िविध-िवधान र आदशेको पालन गदन। ऊ त्यस कार िहडेने जसरी उसका िपता
दाऊद िहडंकेा िथए। 34 यसकारण नै सलुमेानको कुलबाट राज्यलाइ लनछुे। तर म सलुमेानलाई उसको रहल जीवन सम्म शासन गनर् िदनछुे। यो
म मरेो सवेक दाऊदका लािग गनछु। मलैे दाऊदलाई मन पराएँ िकनभने उनले मरेो सबै आदशे र िनयमहरू पालन गरे। 35 तर म उसको छोराबाट
राज्यलाई लनछुे अिन यारोबाम म ितमीलाई दशवटा कुलहरूमािथ शासन गन अनमुित िदनछुे। 36 म सलुमेानको छोरालाई एउटा वशंमािथ मा
शासन गन अनमुित िदनछुे। म यसो यस कारण गछुर् िकनभने मरेो सवेक दाऊदको शासन यरूशलमेमा मरेोसम्म सधँ ै रहनछे। यरूशलमेलाई मैंले
आफ्नो शहर रोजकेो िथएँ। 37 तर म ितमीले चाहकेो त्यके कुरामिथ ितमीलाई शासन गन मौका िदनछुे। ितमी सम्पणूर् इ ाएल मािथ शासन
गनछौ। 38 यी सबै काम म ित ो लािग गनछु यिद ितमीले मरेो आदशे पालन गय सबै मरेो आदशेहरू मान्यो भन,े यिद ितमी दाऊदले गरे जस्तैं
मरेो सबै िनयम र आदशेहरू पालन गय भन,े म त ँ िसत हुनछुे अिन तरेो सन्तानहरूलाई त ँ पिछ मलैे दाऊदलाई गरे जस्तैं शासन गनर् अनमुित
िदनछुे! म इ ाएललाई तलँाई सोप्ने छु। 39 म दाऊदका सन्ताहरूलाई दण्ड िदनछुे िकन भने सलुमेानले यस्तो कायर् गय । तर म ितमीहरूलाई
किहले पिन दण्ड िदने छैन।’ ”

सलुमेानको मतृ्य ु
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40 सलुमेानले यारोबामलाई मान चे ा गरे। तर यारोबाम भागरे िम गए। ितनी िम का राजा शीशककहाँ गए। यारोबाम त्यहाँ सलुमेानको
मतृ्य ु नहुञ्जलेसम्म बसें।

41 सलुमेानले आफ्नो शासन कालमा धरैे महान ् अिन िववकेपणूर् काम गरेका िथए। यी सबै काम सलुमेानको इितहास नाउकँ पसु्तकमा
ले खएका छन।् 42 सलुमेानले सारा इ ाएलमािथ यरूशलमेा चालीस वषर्सम्म शासन गरे। 43 सलुमेानको मतृ्य ु पिछ उनलाई उनका पखूार्हरू
सगँै गाडीयो। आफ्ना िपता दाऊदको नाउँ भएको दाऊद शहरमा उनलाई गाडीयो। तब सलुमेानका छोरा रहबाम उनीपिछ अक राजा भए।

12
गहृ य ु

1 रहबाम राकेम गएका हुनाले रहबामलाई राजा बनाउन ु सबै इ ाएलीहरू शकेम गएका िथए। नबातका छोरा यारोबाम अझै िम मा िथए।
2 जब ितनले यो सनुे अझ नबातका छोरो यारोबाम िम मा नै िथए। ितनी राजा सलुमेानबाट भागकेा िथए र िम मा बसकेा िथए। ितनी र सारा
इ ाएली समहू रहबाम कहाँ गए अिन भन,े राजा सलुमेान मरेपिछ उनलाई उनका पखूार्हरू िसत गाडीयो। त्यसपिछ उनका छोरा रहबाम नयाँ
राजा भए। 3 इ ाएलका सबै मािनसहरू शकेम गए।

ितनीहरू रहबामलाई राजा बनाउन गएका िथए। रहबाम पिन राजा हुनका लािग शकेम गए। मािनसहरूले रहबामलाई भन,े 4 “ित ा िपताले
हामीलाई कठोर प र म गनर् वाध्य गराए। अब यसलाई हा ो लिग सिजलो बनाऊ। ित ा िपताले हामी मािथ लगाएको कठोर कायर् रोक। तब
हामी ित ो सवेा गनछौं।”

5 रहबामले भन,े “अिहललेाई जाऊ अिन तीन िदन पिछ म कहाँ फकर आऊ।” यसकारण ितनीहरू सबै त्यहाँबाट गए।
6 केही बढूापाका मािनसहरू िथए जसले सलुमेानलाई िजउँदो रहदा िनणर्य लनमुा सघाएका िथए। यसकैारण राजा रहबामले ती मािनसहरूलाई

उनले के गन ुर्पछर् भनी सोध।े उनले भन,े “ती मािनसहरूलाई म के उ र िदनछुे यस बारेमा ितमीहरू के सोच्छौ?”
7 ती बढूा- धानहरूले भन,े “यिद आज तपाईंले मािनसहरूको इच्छा परूा ग रिदनभुयो र ितनीहरूलाई दया पणूर् उ र िदनभुयो भने तब तपाईंसगँ

इमान्दारी हुनछे अिन तपाईंको जीवन भ र सवेा गनछन।्”
8 तर रहबामले यो उपदशे सनुनेन।् उनले यवुकहरूलाई केही सोधे जो उनका िम िथए। 9 रहबामले भन,े “मािनसहरूले भन,े ‘ित ा िपताले

हामीलाइ िदएको काम भन्दा सिजलो काम दऊे।’ यी मािनसहरूलाई के उ र िदन ु हो यस बारे के भन्छौ? ितनीहरूलाई मलैे के बताउन ु पन हो?”
10 राजाका यवुा साथीहरूले भन,े “ती मािनसहरू तपाईंकहाँ आए अिन भन,े ‘ित ा िपताले हामीलाई कठोर कायर् गनर् बाध्य गराए। अिन

तपाईंलाई ितनीहरूको काम सिजलो बनाउनँ सोिधरहकेा छन।्’ ितमीले ितनीहरूलाई भन्न ु पछर्, ‘मरेो कान्छी औलो मरेा िपताको कम्मर भन्दा
ठूलो छ। 11 मरेो िपताले ितमीहरूलाई कठोर कायर् गनर् बाध्य गराए। तर म ितमीलाई अझै क ठन काम गनर् लगाउने छु! मरेा िपताले ितमीहरू
मािथ काम गराउन कडा आदशे िदएका िथए। म ितमीहरूलाई कोरार् लगाउने छु जसमा धातकुा धारीला टु ा हुनछेन ् ितमीलाई घाइते गनर्का
लािग।’ ”

12 रहबामले मािनसहरूलाई बताएका िथए, “म कहाँ त े ो िदनमा आऊ।” यसकारण तीन िदनपिछ इ ाएलका मािनसहरू रहबाम भए कहाँ
फकर आए। 13 त्यस समयमा राजा रहबामले ितनीहरूसगं कडा कुरा गरे। उनले बढुा- धानका सर-सल्लाह सनुनेन।् 14 उनले त्यही गरे जो
उनका साथीहरूले गनर् भनकेा िथए। रहबामले भन,े “मरेा िपताले ितमीहरूलाई कठोर कायर् गनर् वाध्य गराए। यस कारण म ितमीहरूलाई अझै
कठोर कायर् िदनछुे। मरेा िपताले ितमीहरू मािथ काम गराउन कडा आदशे िदएका िथए। म ितमीहरूलाई घाइते बनाउनका लािग कोरार् लगाउने छु
जसमा धातकुा धा रला टु ाहरू हुनछेन।्” 15 यसकारण राजाले ित कुराहरू गरेनन ्जो मािनसहरूले चाहकेा िथए। यो सबको पिछ परम भकुो
इच्छा हुन ु िथयो। परम भलुे यो कायर् नाबातका छोरा यारोबामलाई िदएको उनको वचन परूा गनर्का लािग यस्तो गन ुर्भयो! परम भलुे उहाँका
ितज्ञा यरोबामलाई िदनका िन म्त अगमव ा अिहयाहलाई योग गन ुर्भयो। अिहयाह शीलोका िथए।
16 इ ाएलका सबै मािनसहरूले नयाँ राजाले उनीहरूको िबन्ती सनु्न अस्वीकार गरेको बझु।े यसकारण नै मािनसहरूले राजालाई भनःे

“के हामी दाऊदको प रवारको िहस्सा हौं? होइनौ।
के हामी ियशकैो भिूमबाट केही पाउछँौं? पाउदँनैौं।

यसकारण इ ाएली हो, हामी आफ्नो घर जाऔं।
दाऊदका छोराले आफ्ना मािनस मािथ शासन गरून!्”

यसकारण इ ाएलका मािनसहरू घर फिकर् ए। 17 तर रहबामले अझै इ ाएलीहरू मािथ शासन ग ररहे जो यहूदाका शहरहरूमा बसकेा िथए।
18 अदोराम नाउकँ एक जना मािनस त्यहाँ िथए जो िमकहरूका िजम्मदेारी िथए। तब राजा रहबामले अदोरामलाई मािनसहरूसगं कुरा गनर्

पठाए। तर इ ाएलका मािनसहरूले उसलाई ढुङ्गाले उसमािथ हानीरह।े तब राजा रहबाम आफ्नो रथमा चढन हता रए अिन भागरे यरूशलमे
गए। 19 यसकारण इ ाएलका मािनसहरू दाऊद प रवारको िवरोधमा िव ोह गय अिन ितनीहरू आज पिन दाऊदको प रवारको िवरोधमा छन।्

20 इ ाएलका सबै मािनसहरूले यारोबाम फिकर् एर आएको सनु।े त्यसकारण ितनीहरूले उनलाई सभामा बोलाए अिन उनलाई सम्पणूर् इ ाएलको
राजा बनाए। यहूदाको एउटा समहूले मा दाऊदको प रवारलाई अनसुरण ग रर ो।
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21 रहबाम यरूशलमे फिकर् ए। उनले यहूदा अिन िबन्यामीनको कुल समहूहरूलाई जम्मा गरे। त्यो 1,80,000 सिैनकहरूको फौज िथयो।
सलुमेानका छोरा रहबाम इ ाएलका मािनसहरूको िवरू लडाँइ गनर् चाहन्थ।े उसले उसको राज्य िफतार् लन चाहन्थ।े 22 तर परम भलुे एक
जना अगमव ासगँ बोल्न ु भयो। उनको नाउँ शमायाह िथयो। परमे रले भन्नभुयो, 23 “यहूदाका राजा, सलुमेानका छोरा रहबाम अिन यहूदा
तथा िबन्यामीनका मािनसहरूसगं पिन कुरा गर। 24 उनीहरूलाई भन, ‘परम भलुे भन्नहुुन्छ ितमीहरूले आफ्ना दाज्य-ूभाइहरूको िवरोध गन ुर्
हुदँनै। ितमीहरू मध्ये त्यकेले घर फिकर् न ु पछर्। मलैे नै यी घटनाहरू हुने बनाएको हु।ँ’ ” यस कराण रहबामको फौजका सिैनकहरूले परम भकुो
आदशे पालन गरे। ितनीहरू सबै घर फिकर् ए।

25 शकेम ए मेको पहाडी दशेमा एउटा शहर िथयो। यारोबामले शकेमलाई अत्यन्त सदुढृ शहर बनाए अिन त्यहाँ ब थाल।े त्यसपिछ उनी
पन ्एल शहर गए अिन त्यसलाई श शाली बनाए।

26-27 यारोबामले आफैं िवचार गरे, “यिद मािनसहरू यरूशलमेमा परम भकुो म न्दरमा गइरहे पिन ितनीहरू दाऊदको प रवार ारा शािसत
हुनछेन।् यहूदाका राजा रहबामलाई मािनसहरूले फे र अनसुरण गनछन।् तब ितनीहरूले मलाई मानछन।्” 28 यसकारण राजाले आफ्ना
सल्लाहकारहरूलाई के गन ुर् पन हो भनी सोधे अिन दइुवटा सनुको बाछाहरू बनाए। राजा यारोबामले उसका मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूले
आराधना गनर्का लािग यरूशलमे जान ु पदन। हे इ ाएली हो, यी ती दवेताहरू हुन ्जसले ितमीहरूलाई िम बाट ल्याए।” 29 राजा यारोबामले
एउटा सनुको बाछा बतेलेमा स्थािपत गरे। उनले अक सनुको बाछा दान शहरमा स्थािपत गरे। 30 तर यो एउटा धरैे ठूलो पाप िथयो। इ ाएलका
मािनसहरू बाछाहरूको पजूा गनर्का लािग बतेले र दान शहरहरूमा या ा गरे।

31 यारोबामले अग्ला ठाउँहरूमा म न्दरहरूको पिन िनमार्ण गरे। उनले इ ाएलका िविभन्न कुल समहूहरूबाट पजूाहारीहरू पिन छान।े( तर
उसले मािनसहरूबाट पजूाहारीहरू छान।ेय िप ितनीहरू लवेीहरू िथएनन।्) 32 अिन राजा यारोबामले आठौं मिहनाको पन् ौं िदनमा एउटा नयाँ
चाड पालन गन ुर् शरुू गरे जनु चाड यहूदामा मनाईने जस्तैं िथयो। यो चाड यहूदाहरूको िनस्तार चाड जस्तैं नै िथयो। तर यो चाड आठौं मिहनाको
पन् ौं िदन पदर्थ्यो, पिहलो मिहनाको पन् ौं िदनमा पदनथ्यो। त्यस समयमा राजा बतेले शहरको वदेीमा ब लहरू चढाउने गदर्थ।े अिन उनी आफूले
बनाएका बाछाहरूलाई ब ल चढाउने गदर्थ।े राजा यारोबामले बतेलेका अग्ला ठाउँहरूका लािग पजूाहारीहरू पिन छाने जो उसले बनाएका िथए।
33 यसकारण यारोबामले इ ाएलीहरूको चाड मनाउन आफ्नै समय ठीक गरे। यो आठौं मिहनाको पन् ौं िदन िथयो। त्यस समयमा उनी बदेीमा
ब लहरू चढाउने गदर्थे अिन धपू बाल्दथे जो उनले बनाएका िथए। यो बतेले शहरमा िथयो।

13
परमे र बतेलेको िवरू मा बोल्नहुुन्छ

1 परम भलुे यहूदाका एक जना परमे रको जनलाई अगमव ालाई बतेले शहरमा जाने आदशे िदनभुयो। राजा यारोबाम वदेीमा उिभएर
धपूब ी बा ल रहकेा िथए तब परमे रको जन त्यहाँ पगु।े 2 परम भलुे त्यस परमे रको जनलाई वदेीको िवरोधमा बोल्ने आदशे िदनभुयो। उनले
भन,े

“वदेी, परम भलुे ितमीलाई भन्नभुएको छः ‘दाऊदको प रवारमा योशीया नाउँ भएको एउटा छोरा ज न्मनछे। यी पजूाहारीहरू अिहले अग्ला
ठाउँहरूमा पजूा ग रहरेका िथए तर वदेी, योशीया ती पजूारीहरूलाई ितमी मािथ रा छेन अ्िन उनले ितनीहरूलाई मानछन।् अिहले ती पजूाहारीहरू
ितमी मािथ धपूब ी बाल्ने गछर्न।् तर योशीयाले ितमी मािथ मािनसको हाड जलाउनछेन।् तब ितमी फे र उपयोगमा आउनछैेनौ!’ ”

3 यी घटनाहरू हुनछेन,् भनरे त्यस परमे रको जनले मािनसहरूलाई माण दखेाए। उनले भन,े “परम भलुे मलाई बताएको माण यो नै हो।
परम भलुे भन्नभुयो, ‘यो वदेी भ त्कने छ अिन यसको सबै खरानी भइँूमा ख े छ।’ ”

4जब राजा यारोबामले बतेलेको वदेीको िवषयमा परमे रको जनबाट जानकारी पाए, उसले वदेीबाट आफ्नो हात हटाए अिन त्यस मािनस ितर
दखेाए। उनले भन,े “त्यो मािनसलाई बन्दी बनाऊ!” तर जब राजाले यसो भन,े उसको हात कँुजे भइहाल ्यो। उसले उसको हात चलाउन सकेन।
5 वदेी पिन टु ा-टु ा भएर भ त्कयो। वदेीको सबै खरानी भइँूमा छ रयो। त्यो परमे रको जनले भनकेा माण िथयो त्यो वचन परम भबुाट
भिवष्यवािण भएका िथयो। 6 तब राजा यारोबामले परमे रको जनलाई भन,े “कृपया परम भु तपाईंका परमे र सगँ मरेो लािग ाथर्ना गर।
परम भलुाई मरेो हात िनको पान ुर् भन।”

यसकारण त्यस परमे रको जनले परम भलुाई ाथर्ना गय अिन राजाको पाखरुा िनको भयो। यो पिहले जस्तैं नै भयो। 7 तब राजाले त्यस
परमे रका जनलाई भन,े “कृपया मसगँ घरमा आउनहुोस।् म सगँ भोजन गन ुर्होस।् म तपाईंलाई उपहार िदनछुे।”

8 तर परमे रको जनले राजालाई भन,े “यिद ितमीले मलाई ित ो आधा राज्य िदए पिन म ितमीसगँ ित ो घर जाने छैन, म यहाँ कुनै चीज
खाने िपउने छैन। म यस ठाउँमा न कुनै िचज खाने छु नता पीउने नै छु। 9 परम भलुे मलाई कुनै िचज नखान ु अथवा निपउन ु भनी आदशे िदन ु
भएको छ। परम भलुे मलै े आउँदा योगगरेको बाटोमा पिन न िहडं्न ु भनी आदशे िदनभुएको िथयो।” 10 यसकारण अक बाटोबाट उनले या ा
गरे। उनले त्यही बाटोबाट या ा गरेनन ्जनु उनले बतेलेमा आउँदा िह◌ंेडकेा िथए।

11 बतेले शहरमा एक जना व ृ अगमव ा बस्दै िथए। उनका छोराहरू आए अिन बतेलेमा परमे रको जनले गरेको कायर्को िवषयमा उनलाई
बताए। ितनीहरूले आफ्ना िपतालाई परमे रको जनले राजा यारोबामलाई बताएको कुरा सनुाए। 12 बढूा अगमव ाले भन,े “उसले फिकर् दा
कुन बाटोमा या ा गय ?” यसकारण छोराहरूले आफ्ना िपतालाई त्यो बाटो दखेाए जसबाट यहूदाबांट आउँने परमे रको जन गएको िथयो।
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13 बढूा अगमव ाले आफ्ना छोराहरूलाई गधा मािथ काठी क ु भने यसकारण ितनीहरूले गधामािथ काठी कस।े तब अगमव ा गधामा चढरे
िहडं।े

14 बढूा अगमव ा परमे रका जनको पिछ लाग।े बढूा अगमव ाले परमे रका जनलाई एउटा तारपीनको रूखतल बसकेो पाए। बढूा
अगमव ाले सोध,े “के ितमी नै परमे रका जन हो जो यहूदाबाट आएको हो?”

परमे रका जनले बताए, “हो, म नै हु।ँ”
15 तब बढूा अगमव ले भन,े “कृपया घर आऊ अिन मिसत भोजन गर।”
16 तर परमे रको जनले भन,े “म ितमी सगँ जान, स क्दन। म यस ठाउँमा खान-ेिपउने गनर् स क्दन। 17 परम भलुे मलाई आदशे िदन ु भएको

छ, ‘त्यस ठाउँमा तैंले केही खान-ेिपउने गन ुर् हुदँनै अिन त त्यही बाटोबाट फिकर् न ु हुदँनै जनुबाट पगुकेो हुन्छस।्’ ”
18तब बढूा अगमव ाले भन,े “तर म पिन ितमी जस्तैं नै अगमव ा हु।ँ” तब बढूा अगमव ाले एउटा झटूो कुरा गरे। उनलेभन,े “परम भकुो

एक जना स्वगर्दतू म कहाँ आयो। त्यो स्वगर्दतूले ितमीलाई मरेो घरमा लान ु अिन ितमीलाई खान-ेिपउने िदनभुन्यो।”
19यसकारण परमे रको जन बढूा अगमव ाको घर गए अिन उनी सगँै खान-पीन गरे। 20जब ितनीहरू खाने मजेमा बसकेा िथए, परम भलुे

बढूा अगमव ा सगँ बोल्न ु भयो। 21 अिन बढूा अगमव ाले परमे रको जनसगँ कुरा गरे जो यहूदाबाट आएका िथए। उनले भन,े “परम भलुे
भन्नभुयो िक ितमीले उहाँको आदशे पालन गरेका छैनौ! परम भु ित ा परमे रले जो आदशे ितमीलाई िदएको िथए त्यो ितमीले पालन गरेका
छैनौ। 22 परम भलुे ितमीलाई कुनै पिन ठाउँमा केही पिन न खान ु भन्न ु भएको िथयो। तर ितमी िफतार् आयौ अिन खान-पीन गय । यसकारण
ित ो शरीर ित ो प रवारको िचहानमा गाडीने छैन।”

23 परमे रको जनले खान-पीन िसध्याए। तब बढूा अगमव ाले गधा मािथ उनका लािग काठी राखे अिन ती मािनस िह◌ंेड।े 24 घर ितर
या ा गदार् बाटोमा एउटा िसहंले आ ामण गय अिन ती परमे रका जनलाई माय । अगमव ाको लाश बाटोमा लडीरहकेो िथयो। गधा र िसहं
लाशको छेउमा उिभएका िथए। 25 केही अरू मािनसहरू बाटोमा या ा ग ररहकेा िथए। ितनीहरूले िसहंलाई लाशको छेउमा उिभएको दखे।े
मािनसहरू शहरमा आए जहाँ बढूा अगमव ा ब े गदर्थे अिन बाटोमा आफूले दखेकेो िवषयमा उनीहरूलाई भन।े

26 बढूा अगमव ाले ती मािनसलाई धोका िदए अिन फकार्एर ल्याए। उनले भएको घटनाको िवषयमा सबै सनुे अिन भन,े “यो परमे रको
जन हो जसले परम भकुो आदशे पालन गरेन। यसकैारण परम भलुे एउटा िसह उसलाई मानर् पठाउन ु भयो। परम भलुे ऊ मछर् भन्न ु भएकोले नै
ऊ मय ।” 27 तब अगमव ाले आफ्ना छोराहरूलाई भन,े “मरेो गधा मािथ काठी कस।” यसकारण उनका छोराहरूले उनको गधा मािथ काठी
कस।े 28 बढूा अगमव ा िनस्के अिन बाटोमा लाश पाए। गधा र िसहं अझै त्यसको छेउमा उिभएका िथए। िसहंले लाशलाई खाएको िथएन
अिन यस गधालाई केही गरेको िथएन।

29 बढूा अगमव ाले आफ्नो गधामािथ लाश राख।े उनले लाश शहरमा शोक मनाउन अिन गाड्न ल्याए। 30 बढूा अगमव ाले त्यसलाई
आफ्नो प रवारको िचहानमा गाड।े उसले उसको मतृ्य ु मािथ रूदै िवलाप गरे, “हे मरेो भाई।” 31 त्यसपिछ बढूा अगमव ाले लाश गाड।े तब
उनले आफ्नो छोराहरूलाई भन,े “जब म मछुर्, मलाई यही िचहानमा गाडन।ु मरेा हाडहरू उसको छेउमा रहून।् 32 परमे रले उनको माध्यम
ारा जे बोल्न ु भएको िथयो साँच्चै नै साँचो सािबत हुनछे। परम भलुे उनलाई बतेले र साम रयाको डाँडाको शहरमा भएका वदेीहरूको िवरोधमा

बोल्न ु भन्न ु भएको िथयो।”
33 राजा यारोबाम बदली भएनन।् उनले द ु कायर् गनर् छोेडनेन।् उनले िविभन्न प रवार समहूबाट मािनसहरू छाने र पजूाहारी बनाउने कायर्

जारी नै राख।े ती पजूाहारीहरू अग्लो ठाउँमा पजूा गदर्थ।े पजूाहारी हुन चाहने कुनै पिन मािनसलाई पजूाहारी हुन अनमुाित िदइन्थ्यो। 34 त्यही
पाप िथयो जसले यारोवामको घर प रवार सवर्नाश अिन न गरेको िथयो।

14
यारोबामको छोरा को मतृ्य ु

1 त्यस बलेा यारोबामको छोरा अिबया सा ै िबरामी भएको िथयो। 2 यारोबामले आफ्नी प ीलाई भन,े “शीलोमा जाऊ। अगमव ा
अिहयाहसगँ भटे गर। अिहयाह त्यो मािनस हो जसले भनकेो िथयो, म इ ाएलको राजा हुनछुे। आफ्नो लगुाहरू यसरी लगाऊ िक मािनसहरूले
ितमी मरेी प ी हौ भनरे थाह नपाउन।् 3 अगमव ालाई दशवटा रोटीहरू, केही केक र एक घलैो मह दऊे। तब उनको छोरालाई के हुन्छ भनी
सोध अगमव ा अिहयाहले ितमीलाई बताउनछेन।्”

4 यसकारण राजाकी प ीले त्यही ग रन ्उनले जे भनकेा िथए। ितनी शीलो गइन।् ितनी अगमव ा अिहयाहको घर गइन।् अिहयाह धरैे बढूा
िथए अिन अनं्धो भएका िथए। 5 तर परम भलुे उनलाई भन,े “यारोबामकी प ी आफ्नो छोराको िवषयमा सोध्न आउँदिैछन।् ऊ सा ै बीमार
छ।” परम भलुे अिहयाहलाई बताउनभुयो उसले के भन्न ु पछर् भनरे?

यारोबामकी प ी अिहयाहको घरमा आई। ितनी भषे बदली गरेर आएकी िथइन।् 6 अिहयाहले उनलाई ढोकामा आएको सनु।े यसकारण
अिहयाहले भन,े “आऊ, यारोबामकी प ी। िकन ितमी मािनसहरूलाई अरू केही सोच्न लगाउँदै छौ? ित ो लािग म िसत केही अशभु
समाचारहरू छन।् 7 फकर जाऊ अिन यारोबामलाई भन, इ ाएलका परम भलुे यही भन्न ु भएको छ परम भु भन्नहुुन्छ, ‘यारोबाम, मलैे
इ ाएलका मािनसहरूको माझबाट ितमीलाई मािथ उठाएँ। मैंले ितमीलाई मरेा मािनसहरूको शासक बनाएँ। 8 दाऊदको प रवारले इ ाएलमा
शासन ग ररहकेो िथयो। तर मैंले ितनीहरूबाट राज्य लएँ अिन ितमीलाई िदएँ। तर ितमी मरेा सवेक दाऊद जस्ता छैनौ। उसले सधैं नै मरेो
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आदशेहरू पालन गय । उसले मलाई सम्पणूर् हृदयले अनसुरण गय । उसले ती कुराहरू गरे जनु मैंले ठीक सम्झें। 9 तर ित ा पापहरू पिहलकेा
शासकहरूका भन्दा धरैे छन।् ितमीले ित ो आफ्नै िन म्त अन्य दवेताहरूका मिूतर् बनायौ अिन यस ारा ितमीहरूले मलाई एकदमै ाोिधत बनायौ,
ितमीहरूले मलाई ितमीहरूको पीठ पिछ राखकेा छौ। 10 यसकारण, यारोबाम, म ित ो प रवारमािथ िबपि ल्याउने छु। म ित ो प रवारका सबै
परुूष मािनसहरू, चाहे ितनीहरू ित ा नाताका हुन अथवा नोकरहरू मा रिदनछुे। आगोमा गोबर बले झैं म ित ो प रवारलाई सम्पणूर् रूपले सवर्नाश
गनछु। 11 शहरमा ित ो प रवारको कोही पिन मदार् त्यसलाई कुकुरले खानछे। ित ो प रवारको कोही चऊरमा मरेको खण्डमा उसलाई
चराहरूले खाने छन।् यी सबै कुराहरू परम भलुे बोल्न ु भएको हो।’ ”

12तब अगमव ा अिहयाहले यारोवामकी प ीलाई भन।े उनलेभन,े “अब ितमी घर जाऊ। ितमी शहरमा वशे गन िबि कै, ित ो छोरो मनछ।
13सम्पणूर् इ ाएल उसको लािग रूनछे अिन उसलाई गाडीने छ। यारोबामको प रवारमा ित ो छोरो मा यस्तो मािनस हुनछे जसलाई चािहं गाडीने
छ। यस्तो िकन भयो भने ऊ मा यारोबामको प रवारमा यस्तो मािनस हो जसले इ ाएलका परम भु परमे रलाई सन्न पारेकोछ। 14 परमे रले
इ ाएलमा नयाँ राजा रा ु हुनछे। त्यस नयाँ राजाले यारोबामको प रवारलाई न पानछ। यो घटना चाँडै नै हुनछे। 15 तब परम भलुे इ ाएललाई
िहकार्उन ु हुनछे। इ ाएलका मािनसहरू भयभीत हुनछेन।् ितनीहरू पानीको अग्लो-अग्लो घाँस जस्तैं काम्नछेन।् परम भलुे इ ाएलीहरूलाई त्यो
असल भिूमबाट िनकाल्न ु हुनछेन जो ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदन ु भएको िथयो। उनले ितनीहरूलाई य ू े टस नदीको पा र िततर-िबतर
पा रिदनहुुनछे। यो यस्तो घटना हुनछे िकनभने परम भु मािनसहरूसगँ रसाउन ु भएकोछ। िकनिक ितनीहरूले पिव खामाहरू िनमार्ण गरे।
16 यारोबामले पाप गरे अिन यारोबामले इ ाएलका मािनसहरूलाई पाप गनर् लगाए। यसकारण परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूलाई परािजत
गराउन ु हुन्छ।”

17 यारोबामकी प ी ितसार्को शहरमा फकर गइन।् ितनी ितनको घरमा प साथ साथै ितनका छोराको मतृ्य ु भयो। 18 सबै इ ाएलीहरूले
उसलाई गाडे अिन उसका लािग रोए। यो घटना त्यसरी नै भयो जसरी परम भलुे हुन्छ भन्नभुएको िथयो। परम भलुे आफ्नो सवेक अगमव ा
अिहयाहलाई यी कुराहरू भन्न योग गन ुर् भएको िथयो।

19 राजा यारोबामले अरू धरैे कामहरू गरेका िथए। उनले य ु हरू लडेे अिन जनगणमािथ शासन ग ररह।े उनले गरेको सबै कामहरू इ ाएलका
राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन।् 20 यारोबामले 22 वषर् सम्म राजाको रूपमा शासन गरे। तब ितनी मरे अिन उनलाई उनका
पखुार्हरूसगँै गािडयो। उनीपिछ उनका छोरा नादाब नयाँ राजा भए।

21 त्यस समयमा सलुमेानका छोरा रहबाम यहूदाका राजा भए। ितनी 41 वषर्का िथए। रहबामले यरूशलमे शहरमा 17 वषर्सम्म शासन गरे।
यो त्यही शहर हो जसमा परम भलुे सम्मानगनर् चाहनभुएको िथयो। उहाँले इ ाएलका सबै शहरहरू मध्ये यस शहरलाई चनु्न ु भएको िथयो।
रहबामकी आमा नाउँ िथइन।् ितनी अम्मोनी ी िथइन।्

22 यहूदाका मािनसहरूले परम भकुो िवरू पाप गरे अिन परम भलुाई ईष्याल ु बनाए। यी मािनसहरूले ितनीहरूको िपता-पखुार्हरूले भन्दा
धरैे पाप गरे। 23 मािनसहरूले अग्ला ठाउँहरू, ढुङ्गाका स्मारकहरू अिन अपिव स्तम्भहरू बनाए। ितनीहरूले ती चीजहरू त्यके अग्ला पहाड
अिन ह रयो रूखतल बनाए। 24 त्यस भिूममा परुूष वशे्यालय भवनहरू पिन िथए। मािनसहरूले रा मा जम्मै घिृणत कमर्हरू ग ररहकेा िथए जसको
लािग परम भलुे ितनीहरू भन्दा अिघका मािनसहरूलाई खे ुभएको िथयो। यसकारण यहूदाका मािनसहरूले धरैे भलू कामहरू गरे। ितनीहरूभन्दा
अिघ त्यस भिूममा ब े मािनसहरूले त्यस्तैं नै नरा ो काम गरे। अिन परमे रले ती मािनसहरूबाट भिूम िफतार् लनभुयो अिन त्यसलाई इ ाएलका
मािनसहरूलाई िदनभुयो।

25 रहबामको शासनकालको पाँचौ वषर्मा िम का राजा शीशकले यरूशलमेको िवरोधमा आ ामण गरे। 26 शीशकले परम भकुो म न्दर र
राजाको महलबाट िढकु ट लग।े ितनीहरूले सनुका ढालहरू पिन लग,े जो सलुमेानले बनाएका िथए। 27 यसकारण रहबामले ती ठाउँहरूमा रा
धरैे ढालहरू बनाए। तर यी ढालहरू काँसाका िथए, सनुका िथएनन।् उनले महलको ढोकामा रक्षाकालािग रा खएका मािनसहरूलाई ढालहरू िदए।
28 हरेक समय राजा परम भकुो म न्दरमा जाँदा रक्षकहरू उनीसगँ जाने गदर्थ।े ितनीहरू ढाल बोक्नगेदर्थ।े जब ितनीहरू काम परूा ग रसक्थ,े
रक्षक कक्षको िभ ामा ढालहरू रा गेदर्थ।े

29 राजा रहबामले जे कामहरू गरे त्यो सबै यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ल खत छ। 30 रहबाम र यारोबाम सधैं नै एका
अकार्सगँ य ु ग ररहन्थ।े

31 रहबामको मतृ्य ु भयो अिन उनलाई िपता-पखुार्हरू सगँै नै गािडयो। उनलाई उनका िपता-पखुार्हरूको िचहानमा दाऊदको शहरमा
गािडयो।(उनकी आमा नामा िथइन।् ितनी एक जना अम्मोनी िथइन।्) रहबामका छोरा अिबयाम उनको मतृ्य ु पिछ राजा भए।

15
यहूदाका राजा अिबयाम

1अिबयाम यहूदाका नयाँ राजा भए। नाबातका छोरा यारोबामले इ ाएलमा शासन गदार् अठारहऔं वषर्मा यस्तो भयो। 2अिबयामले यरूशलमेमा
तीन वषर् शासन गरे। उनकी आमाको नाउँ माका िथयो। ितनी अब्शालोमकी छोरी िथइन।्

3 उनले त्यस्तैं सबै पापका कामहरू गरे जस्तो उनका िपताले गरेका िथए। अिबयाम परम भु आफ्नो परमे र ित िव ासी िथएनन।्
यसकारण उनी आफ्नो हजरूबा दाऊद जस्तो िव ासी िथएनन।् 4 दाऊदको खाितर परम भलुे उसलाई एउटा सन्तान यरूशलमेा िदनभुयो।



1 राजा 15:5 349 1 राजा 15:30

परम भलुे दाऊदका सन्तानलाई यरूशलमेमािथ शासन गनर् िदनभुयो अिन यसलाई रक्षा गन ितज्ञा गन ुर् भयो। 5 दाऊदले सधँ ै नै सही काम गरे जो
परम भलुे चाहान ु हुन्थ्यो। उनले सधँ ै नै परम भकुो आदशे पालन गरे। एक पटक दाऊदले परम भकुो आदशे पालन गरेनन ्जनु समयमा दाऊदले
िह ी उरीयाहको िवरोधमा पाप गरेका िथए।

6 रहबाम र यारोबामको िबचमा य ु अिबयामको जीवन भरी नै च लर ो। 7 अिबयामले जे काम गरे सबै नै यहूदाका राजाहरूको इितहासको
पसु्तकमा ले खएको छ।

अिबयाम राजा भएको समयमा अिबयाम र यरोबामबीच य ु भइर ो। 8 जब अिबयामको मतृ्य ु भयो उसलाई दाऊदको शहरमा गािडयो।
अिबयामको छोरा आसा नयाँ राजा भए।

यहूदाका राजा आसा
9 इ ाएलमा यारोबाम राजा भएको िबसौं वषर्मा आसा यहूदाका राजा भए। 10आसाले यरूशलमेमा 41 वषर् शासन गरे। उनकी हजरूआमाको

नाउँ “माका” िथयो। अिन “माका” अब्शालोमकी छोरी िथइन।्
11 आसाले आफ्ना िपता-पखुार् दाऊदले गरे जस्तैं परम भलुे जे स्वीकृत गन ुर् भएको िथयो त्यो कामहरू मा गरे। 12 त्यस समयमा यस्ता

मािनसहरू िथए जो आफ्नो शरीर यौनका लािग बचेरे अरू दवेताहरूको सवेा गदर्थ।े आसाले ती मािनसहरूलाई दशे छोड्न वाध्य गराए। आसाले
ती मिूतर्हरू पिन हटाए जो उनका पखुार्हरूले बनाएका िथए।

13 आसाले उसको आमा माकालाई पिन रानीको पदबाट हटाईिदए। माकाले अशरेा दवेीको पजूा गनर् घिृणत खाम्बाहरू बनाएकी िथइन।्
आसाले ती खाम्बाहरू ढा लिदए अिन ितनीहरूलाई िकदरोन बेंसीमा जलाईिदए। 14 उसले अग्ला ठाउँको पजूास्थानहरू भत्काएनन ् तर उनी
आफ्नो जीवनभरी परम भु ित सम्पणूर् हृदयले िव ासी रह।े 15आसा र उनका िपताले परमे रलाई केही चीजहरू िदए। ितनीहरूले सनु, चाँदी
र अरू चीजहरूको उपहार िदए। आसाले ती सबै चीजहरू म न्दरमा राख।े

16 राजा आसा यहूदाका राजा भएको समयमा उनी सधैं इ ाएलका राजा बाशाको िवरोधमा लिडरहकेो हुन्थ।े 17 इ ाएलका राजा बाशा
यहूदाको िवरू मा लड।े बाशाले उसका मािनसहरूलाई आसाको दशे यहूदा जाने दे ख रोक्न चाहन्थ।े यसकारण उनले रामा शहरलाई सा ै सदुढृ
बनाए। 18 यसकारण आसाले परम भकुो म न्दर अिन राजाको महलबाट सबै चाँदी र सनु िनकाल।े उनले सनु-चाँदी आफ्ना सवेकहरूलाई िदए
अिन ितनीहरूलाई अरामका राजा बनेहदद कहाँपठाए। बनेहदद ति मोनका छोरा िथए। ति मोन हजे्योनका छोरा िथए। दिमश्क बनेहददको
राजधानी शहर िथयो। 19 आसाले यो सदंशे पठाए, “मरेा िपता र ित ा िपता माझ शा न्त सम्झौता भएको िथयो। अिहले म ितमीिसत शा न्त
सम्झौता गनर् चाहन्छु। म ित ो लािग सनु-चाँदीको उपहार पठाइरहकेो छु। इ ाएलका राजा बाशािसत कृपया शा न्त सम्झौता भगं गन ुर्होस जसले
गदार् ऊ मरेो दशेबाट बािहर जानछे अिन हामी लाई अलग छोड्नछे।”

20 राजा बनेहददले राजा आसासगँ सम्झौता गरे। ितनले उसको सनेापितहरू अिन सनेाहरू इ ाएली शहरहरू इयोन, दान, आबले-बतेमाका;
गलील पोखरीको व रप रका शहर अिन न ालीका इलाकामा लड्न पठाए। 21 बाशाले यी आ ामणको बारेमा सनु।े यसकारण उनले रामालाई
सदुढृ बनाउन छोिडिदए। उनले त्यो शहर त्याग गरे अिन ितसार्ितर फिकर् ए। 22 तब राजा आसाले यहूदाका जम्मै मािनसहरूलाई आदशे िदए।
कसलैाई पिन माफी भएन। ितनीहरू रामा गए अिन सबै ढुङ्गा र काठहरू बोके जस ारा बाशा त्यो शहरलाई सदुढृ बनाउदँै िथए। ितनीहरूले ती
सामानहरू िबन्यामीनको भिूममा गबेा अिन िमस्पा पयुार्ए। तब राजा आसाले ती दइु शहरहरूलाई अझै द रलो बनाए।

23 राजा आसाले गरेका त्यो त्यके कुरा उसको सिैनक श को िवषयमा अिन उसले स्थािपत गरेका त्यो शहरहरू यहूदाका राजाहरूको
इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ। जब आसा बढूा भए, उनी कँुजा भएका िथयो। 24 ितनी मरे अिन उनलाई उनका पखुार् दाऊदको शहरमा
गािडयो। तब आसाका छोरा यहोशापात उनीपिछ नयाँ राजा भए।

इ ाएलका राजा नादाब
25 आसाको शासनकालको दो ो वषर्मा यारोबामका छोरा नादाब इ ाएलका राजा भए। नादाबले इ ाएलमा दइु वषर् शासन गरे। 26 नादाबले

परम भलुे जे नरा ो सम्झे त्यही गरे। उनले पापका कामहरू त्यसरी गरे जसरी उनका िपता यारोबामले गरेका िथए। यारोबामले पिन इ ाएल
मािनसहरूलाई पाप गनर् लगाए।

27बाशा अिहयाहका छोरा िथए। ितनीहरू इस्साकार कुस समहूका िथए। बाशाले राजा नादाबलाई मान योजना बनाए। नादाबको शासनकालमा
सम्पणूर् इ ाएल िगब्बतोन शहर को िवरू लिडरहकेो िथयो। यो एउटा प लश्तीहरूको शहर िथयो। त्यस ठाउँमा बाशाले नादाबलाई मारे। 28आसा
यहूदाका राजा भएको समय ते ो वषर्मा यो घटना भयो। अिन आशा इ ाएलका अकार् राजा भए।

इ ाएलका राजा बाशा
29 बाशा जब नयाँ राजा भए, उनले यारोबामको प रवारको त्यके सदस्यलाई मारे। बाशाले यारोबामको प रवारको कसलैाई पिन िजउँदो

छोेडनेन।् परम भलुे जसरी हुनपुछर् भन्नभुएको िथयो यो घट्ना त्यसरी नै भयो। परम भलुे शीलोबाट आफ्नो सवेक अिहयाह माफर् त भन्नभुएको
िथयो। 30 यस्तो भयो िकन यारोबामले धरैे पापका कामहरू गरेका िथए। अिन यारोबामले इ ाएलका मािनसहरूलाई धरैे पाप गनर् लगाए।
यारोबामले परम भु इ ाएलका परमे रलाई रीस उठाए।
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31 अरू कायर्हरू जे जित नादाबले गरे इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ। 32 बाशाले इ ाएलमा शासन गरेको
समयमा उनी यहूदाका राजा आशाको िवरोधमा य ु ग ररहकेािथए।

33 आसाले यहूदामा शासन गरेको ते ो वषर्मा अिहयाहका छोरा बाशा इ ाएलका राजा भए। बाशाले ितसार्मा 24 वषर् शासन गरे। 34 तर
बाशाले त्यही सब कामहरू गरे जसलाई परम भलुे भलू कामहरू िथए भिन भनकेो िथयो। उनले पिन ती पापहरू गरे जो यारोबामले गरेको िथयो।
यारोबामले पिन इ ाएलीहरूलाई पाप गनर् लगाए।

16
1 तब परम भलुे हनानीका छोरा यहेू िसत बोल्न ु भयो। परम भु राजा बाशाको िवरोधमा बोल्दै हुनहुुन्थ्यो। 2 “बाशा, मलैे ितमीलाई धलूोबाट

मािथ उठाएँ अिन मलैे ितमीलाई मरेो इ ाएलका मािनसहरूको राजकुमार बनाएँ। तर ितमीले यारोबामको बाटो पिहल्यायौ। ितमीले मरेा इ ाएली
मािनसहरूलाई पाप गनर् लगायौ। ितमीहरूले आफ्नो पाप ारा मलाई रीस उठायौ। 3 यसकारण नै म ितमी, बाशा र ित ो प रवारलाई न पानछु।
म ितमी िसत त्यस्तैं वहार गनछु जस्तो मलैे नबानतका छोरा यारोबामको प रवार िसत गरेको िथएँ। 4 ित ो प रवारका मािनसहरू शहरका
बाटोहरूमा मनछन।् अिन कुकुरहरूले ितनीहरूको लाश खानछेन।् ित ो प रवारका केही मािनसहरू चऊरमा मनछन ्अिन ितनीहरूको लाशलाई
चराहरूले खानछेन।्”

5 बाशाको िवषयमा सबै जानकारीहरू अिन उनले गरेको महान ्कायर्हरूको िववरण इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्ताकमा ले खएको
छ। 6 बाशा मरे अिन उनलाई ितसार्मा गािडयो। उनका छोरा एला उनीपिछ नयाँ राजा भए।

7 यसकारण परम भलुे हनानीका छोरो यहेू अगमव ालाई बोलाई पठाउनभुयो। उहाँले उसलाई बाशा अिन उसको प रवारको िवरू मा एउटा
वचन िदनभुयो। बाशाले परम भकुो िवरोधमा धरैे अशभुकाम गरे। यसले गदार् परम भलुाई रस उठ ्यो। बाशाले त्यही काम गरे जस्तो यारोबामको
प रवारले पिहला गरेका िथए। परम भु सा ै नै रसाउन ु भएको िथयो। िकन भने बाशाले यारोबामको प रवारलाई मारेका िथए।

इ ाएलका राजा एला
8 आसा यहूदाका राजा भएको समय छब्बीसौ वषर्मा एला राजा भए। एला बाशाका छोरा िथए। उनले ितसार्मा दइु वषर् शासन गरे।
9 राजा एलाका अिधकारीहरू मध्ये एक जना िज ी िथए। िज ी एलाका आधी रथहरूको सञं्चालन गदर्थ।े तर िज ीले एलाको िवरोधमा

षड ्यन् रच।े राजा एला ितसार्मा िथए। ितनी असार्को घरमा म पान गद िथए अिन मदले मातकेा िथए। असार् ितसार्को राजमहलको भारदार
िथयो। 10 िज ी घरिभ पसे अिन राजा एलाको हत्या गरे। आसा यहूदाको राजा भएको समयमा स ाइसौं वषर्मा यस्तो घटना भयो। तब िज ी
एलापिछ इ ाएलका राजा भए।

इ ाएलका राजा िज ी
11 िज ी नयाँ राजा भएपिछ उनले बाशाको प रवारका सबलैाई मारे। उनले बाशाको प रवारका मािनसहरूमा एक जनालाई पिन िजउँदो

छोडनेन।् िज ीले बाशाका साथीहरूलाई पिन मारे। 12 यसकारण िज ीले बाशाको सम्पणूर् प रवारलाई न पा रिदए। यो घटना त्यसरी नै भयो
जसरी परम भलुे हुन्छ भन्न ु भएको िथयो जित बलेा परम भलुे अगमव ा यहेू माफर् त, बाशाको िवरोधमा बोल्न ु भएको िथयो। 13 बाशा र उनको
छोरा एलाको पापले गदार् यस्तो भयो। ितनीहरूले पापको काम गरे अिन इ ाएली मािनसहरूलाई पिन पाप गनर् लगाए। परम भु रसाउन ु भयो
िकनभने ितनीहरूसगँ दवेमिूतर्हरू िथए।

14 अरू कामहरू, जे एलाले गरे इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन।्
15 आसा यहूदाका राजा भएको स ाइसौं वषर्मा िज ी इ ाएलका राजा भए। िज ीले ितसार्मा सात िदनसम्म शासन गरे। त्यस समयमा

इ ाएलको सनेाले िगब्बतोनमा जो प ल श्तहरूको िथयो पाल लगाई रहकेा िथए। 16 िशिवरमा मािनसहरूले सनु,े िज ीले राजाको िवरोधमा गोप्य
षड ्यन् रचकेो छ। ितनीहरूले सनु,े उनले राजालाई मारे। यस कारण सबै इ ाएलीहरूले त्यस िदन िशिवरमा ओ ीलाई इ ाएलको राजा बनाए।
ओ ी सनेाका सनेापित िथए। 17 यसकारण ओ ी र सबै इ ाएलीहरूले िगब्बतोन छोेडे अिन ितसार्मािथ आ ामण गरे। 18 जब िज ीले शहरमा
आ ामण ग रएको दखे।े उनी महलिभ पसे अिन आगो सल्काए। उनले महल र आफूलाई जलाए। 19 यसकारण िज ी मरे िकनभने उनले पाप
गरेका िथए। िज ीले त्यो काम गरे जसलाई परम भलुे भलू भन्नभुएको िथयो। उनले त्यसरी नै पाप काम गरे जसरी यारोबामले गरेका िथए।
अिन यारोबामले इ ाएलीहरूलाई पाप गनर् लगाए।

20 िज ीको गोप्य षडयन् अिन अरू कायर्हरू जो िज ीले गरे, त्यो कथा इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन।्
ओ ी इ ाएलका राजा

21 इ ाएली मािनसहरू दइु दलमा िवभािजत भएका िथए। आधी मािनसहरूले गीनतका छोरा ितब्नीको अनसुरण गरे अिन उनलाई राजा
बनाउन चाह।े अरू आधी मािनसहरूले ओ ीको अनसुरण गरे। 22 तर ओ ीका अनसुरण क ार्हरू गीनतको छोरो ितब्नीका अनसुरण क ार्हरू
भन्दा ब लया िथए। यस कारण ितब्नीलाई मा रयो अिन ओ ी राजा भए।

23 आसा यहूदाको राजा भएको समय एकतीसौं बर्षमा ओ ी इ ाएलका राजा भए। ओ ीले इ ाएलमा 12 वषर् शासन गरे। 12 वषर्हरू
मध्ये छः वषर् उनले ितसार् शहरमा शासन गरे। 24 तब ओ ीले साम रयाको पहाड िकन।े उनले यसलाई दइु तोडा चाँदीमा शमेरेबाट िकन।े ओ ीले
पहाड मािथ एउटा शहर बनाए। उनले पहाडको मा लक शमेरेको नाउमँा शहर को नाउँ साम रया राख।े
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25 ओ ीले त्यही काम गरे जसलाई परम भलुे भलू भन्न ु भएको िथयो। ओ ी उनी भन्दा पिहलकेा सबै राजाहरू भन्दा द ु िथए। 26 उनले
त्यही पाप गरे जनु नबातका छोरा यारोबामले गरेका िथए। यारोबामले इ ाएली मािनसहरूलाई पाप गनर् लगाए। यसकारण ितनीहरूले इ ाएलका
परम भु परमे रलाई रीस उठाए। परम भु रसाउनभुो िकनभने ितनीहरूले अथर्हीन मिूतर्हरूको पजूा गरे।

27ओ ीको िवषयमा अरू जानकारीहरू तथा उनले गरेको महान ्कायर्को बारेमा इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ।
28 ओ ी मरे अिन उनलाई सामा रयामा गािडयो। उनका छोरा आहाब उनीपिछ नयाँ राजा भए।

इ ाएलका राजा आहाब
29 आसा यहूदाका राजा भएको समयमा अठतीसौं वषर्मा ओ ीका छोरा आहाब इ ाएलका राजा भए। आहाबले साम रया शहरमा बसरे

22 वषर् इ ाएलमा शासन गरे। 30 आहाबले त्यही काम गरे जसलाई परम भलुे भलू भन्नभुएको िथयो। अिन आहाब अिघका राजाहरू भन्दा
द ु िथए। 31 आहाबका लािग त्यही पापको गनर् पयार् िथएन जनु नाबातका छोरा यारोबामले गरेका िथए। यसकारण आहाबले एतबालकी छोरी
ईजबेलेलाई पिन िववाह गरे। एतबाल सीदोनका राजा िथए। तब आहाबले बालको सवेा र पजूा शरुू गरे। 32आहाबले बालको पजूा गनर्का लािग
साम रयामा एउटा म न्दर बनाए। त्यस म न्दरमा उनले एउटा वदेी बनाए। 33 आहाबले अशरेा दवेीको पजूा गनर्का लािग एउटा िवशषे स्तम्भ
पिन स्थािपत गरे। आहाबले उनी भन्दा अिघका सबै राजाहरू भन्दा बढी इ ाएलका परम भलुाई रीस उठाउनकेाम गरे।

34 आहाबको शासनकालमा हीएलले जो बतेलेका िथए यरीहो शहर फे र बसाए। त्यस समय हीएलले शहरमा काम शरुू गदार् उनको ठूलो
छोरा अबीरामको मतृ्य ु भयो। अिन जब हीएलले शहरको फाटक बनाए, उनको सानो छोरो सगबू मय । यो त्यसरी नै भयो जसरी परम भलुे
यस्तो हुन्छ भनी न ्नको छोरा यहोश ू ारा बोल्न ु भएको िथयो।

17
ए लया र खडरेीको समय

1 ए लया ितश्बी िगलाद शहरको अगमव ा िथए। ए लयाले राजा आहाबलाई भन,े “म इ ाएलका परम भु परमे रको सवेा गछुर्। साँच्चै
नै परम भु जीिवत रहन ु भए जस्तैं, म ितज्ञा गछुर् आउँदो केही वषर् न ता पानी पछर् न शीत नै पछर्। जब म आदशे िदन्छु तब मा पानी पनछ।”

2 तब परम भलुे ए लयालाई भन्नभुयो, 3 “यो ठाउँ छोड अिन पवूर्ितर लाग। केरीतको सांघरुो घाटी छेउ लकू। यो घाटी यदर्न नदीको पवूर्मा
छ। 4 ितमी त्यस नदीको पानी िपउन सक्छौ। मलैे कागहरूलाई त्यस ठाउँमा ित ो लािग खा ल्याउने आदशे िदएको छु।” 5 यसकारण ए लयाले
त्यसै गरे जस्तो परम भलुे उनलाई गन ुर् भन्नभुएको िथयो। उनी यदर्न नदीको पवूर् ितर करीत खोलामा ब गए। 6 कागहरूले ए लयाका िन म्त
त्यके साँझ र िवहान मास ु र रोटी ल्याए। ए लयाले त्यस नदीबाट पानी िपउथ्य।े
7 पानी नपरेकोले गदार् धरैे समय पिछ नाला सखु्खा भयो। 8 तब परम भलुे ए लयालाई भन्नभुयो, 9 “सीदोनमा सारपत जाऊ। त्यही बस।

त्यस ठाउँमा एउटी आइमाई छ जसको पित मरेको छ। मलैे उसलाई ित ो लािग खा िदन ु भनी आदशे िदएको छु।”
10 यसकारण ए लया सारपत गए। उनी शहरको फाटकमा पगुे अिन त्यहाँ एक जना ीलाई दखे।े उसको पित मरेको िथयो। आइमाई आगोको

िन म्त दाउरा जम्मा गद िथई। ए लयाले उसलाई भन,े “के ितमी मरेो िन म्त एउटा लोटामा अ ल कित पानी ल्याउन सक्छौ म िपउन सकँू?”
11 जब ी पानी लन जान लागकेी िथईन, ए लयाले भन,े “कृपया, मरेो िन म्त केही रोटी पिन ल्याऊ।”

12 ीले भिनन,् “जीिवत परम भु तपाईंको परमे र समक्ष मलैे शपथ ग रभन्छु म िसत रोटी छैन। म िसत भाडाँमा अ लकित पीठो मा
छ। अिन म िसत ढुं ोमा अ लकित अडंीरको तले छ। म यस ठाउँमा आगोको िन म्त केही दाउराका टु ा जम्मा गनर् आएकी हु।ँ म यसलाई घर
लएर जानछुे अिन हा ो िन म्त भोजन पकाउने छु। मरेो छोरा र म यसलाई खाने छौं अिन त्यसपिछ भोकले मनछौं।”
13 ए लयाले ीलाई भन,े “िफ ाी नगर। घर जाऊ अिन ितमीले भने जस्तैं गरेर ित ो भोजन पकाऊ। तर पिहला ितमीसगँ भएको पीठोबाट

सानो रोटी बनाऊ। त्यो रोटी मरेो िन म्त ल्याऊ। त्यसपिछ आफ्नो अिन छोराका लािग पकाऊ। 14 परम भु इ ाएलका परमे र भन्न ु हुन्छ,
‘त्यो भाँडोको िपठो किहले र ो हुनछैेन। ढुं ोको तले किहले किम हुने छैन। परम भलुे वषार् नपठाएको िदनसम्म यो च ल रहने छ।’ ”

15 यसकारण ी आफ्नो घर गइन।् ए लयाले उनलाई जे गन ुर् भनकेा िथए ितनले त्यसै ग रन।् ए लया, ी र उनको छोराको लािग धरैे िदनको
खा िथयो। 16 पीठोको भाँडो अिन तलेको ढुं ो किहले र ो भएन। यो यस्तो भयो जस्तो परम भलुे हुन्छ भन्नभुएको िथयो। परम भलुे ए लया
माफर् त बोल्न ु भएको िथयो।

17 केही समयपिछ ीको छोरा बीरामी भयो। ऊ सा ै नै भयो। अन्तमा उसले सास फेन छोड ्यो। 18 तब त्यस ीले ए लयालाई भिनन,्
“तपाईं परमे रका जन तपाईंिसत मरेो िवरोधमा के छ? के तपाईं यहाँ मलै े गरेको पाप कामहरूको सम्झना गराउन आउनु भएको हो? के तपाईं
यहाँ मरेो छोराको मतृ्य ु गराउन आउनु भएको हो?”

19 ए लयाले उनलाई भन,े “ित ो छोरा मलाई दऊे।” ए लयाले ितनीबाट बालकलाई लए अिन बोकेर त्यसलाई मािथल्लो तलामा लग।े
उनले कोठामा ओ ान मािथ उसलाई सतुाए जहाँ उनी ब े गदर्थ।े 20 त्यसपिछ ए लयाले ाथर्ना गरे, “परम भु मरेा परमे र! यी िवधवाले
आफ्नो घरमा ब िदएकी िछन।् के तपाईं उसका लािग अशभु घटना गन ुर् हुन्छ त? के उनको छोरालाई मनर् िदन ु हुन्छ?” 21 तब ए लया आफैं
बालकमािथ तीन पल्ट पि ए। ए लयाले ाथर्ना गरे, “हे परम भु मरेो परमे र। यस बालकलाई फे र जीवन िदन ु होस!्”
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22 परम भलुे ए लयाको ाथर्नाको उ र िदनभुयो। बालक फे र सास फेनर् थाल्यो। ऊ जीिवत भयो! 23 ए लयाले बालकलाई बोकेर तल्लो
तालामा ल्याए। ए लयाले बालकलाई ितनकी हातमा सोम्पीिदए र भन,े “हरे, ित ो छोरा िजउँदो छ!”

24 ीले भिनन,् “अिहले मलाई थाह भयो तपाईं साँच्चै नै परमे रबाटको मािनस हुनहुुन्छ। परम भु तपाईं माफर् त बोल्नहुुदँो रहछे मलाई
थाह भयो!”

18
ए लया र बालका अगमव ाहरू

1 खडरेी परेको ते ो वषर् परम भलुे ए लयालाई भन्नभुयो, “जाऊ र राजा आहाबसगँ भटंे गर। म चाँच्च◌्ै पानी पठाउने छु।” 2 यस कारण
ए लया आहाब सगँ भेंट गनर् गए।

त्यस समयमा साम रयामा खा िथएन। 3 यसकारण राजा आहाबले ओब ालाई आफ्नो समक्ष बोलाए। ओब ा राजाको महलको दाियत्वमा
िथए। (ओब ा परम भकुो साँचो भ िथए।) 4 एक समय जब ईजबेले सबै परम भकुा अगमव ाहरूको हत्या ग रहरेकी िथई, त्यस बलेा
ओब ाले 100 अगमव ाहरूलाई लएर गए अिन ितनीहरूलाई दइुवटा ओढारमा लकुाए। ओब ाले 50 जना अगमव ाहरूलाई एउटा
ओढारमा अिन अरू 50 जनालाई अक ओढारमा लकुाए। तब ओब ाले ितनीहरूका लािग खा र पानी ल्याए। 5 राजा आहाबले ओब ालाई
भन,े “म िसत आऊ। हामीले त्यके पानीको महुान र नदीको िकनार पाउनछेौ। हुन ु सक्छ हा ा घोडाहरू र गधाहरू जीिवत रा लुाई शस्त
मा मा घाँस पाउन ु सक्छौ। होइन भन,े हामी ितनीहरूलाई गमुाउने छौ।” 6 त्यके मािनसले दशेको एउटा अशं छाने जहाँ ितनीहरू पानी खोज्न
जाने छन।् तब दइु जना मािनसहरूले सम्पणूर् दशे मण गरे। आहाब एउटा िदशाितर एक्लै िहडं।े ओब ा अक िदशाितर एक्लै िहडं।े 7 ओब ा

मण ग ररहकेो बलेा उनले ए लयालाई भटेे। ओब ाले ए लयालाई िचने जब उनले उनलाई दखे।े ओब ाले ए लया अिघ टाउको िनहुराए।
उनले भन,े “ए लया? के ितमी साँच्चै मा लक हौ?”

8 ए लयाले उ र िदए, “हो म नै हु।ँ जाऊ अिन आफ्नो मा लक राजालाई भन, म यहाँ छु।”
9 तब ओब ाले भन,े “यिद मलैे आहाबलाई ितमी कहाँ छौ बताएँ भने उनले मलाई मानछन।् मलैे ितमी ित कुनै भलू गरेको छैन! ितमी

िकन मलाई मानर् चाहन्छौ? 10 परम भु जस्तैं ित ा परमे र िन त रूपले जीिवत हुनहुुन्छ राजा हरेक ठाउँमा ितमीलाई खोजी रहकेा छन!्
उनले ितमीलाई खोज्न त्यके दशेमा मािनसहरू पठाए। यिद एउटा दशेका शासकले भन,े ितमी यस दशेमा छैनौ, तब आहाबले शासकलाई ितमी
यहाँ छैनौ भनी ितज्ञा गनर् लगाए। 11 अिहले तपाईं चहानहुुन्छ म त्यहाँ जाऊँ अिन उसलाई तपाईं यहाँ हुनहुुन्छ भनी बताऊँ। 12 यिद म राजा
आहाबलाई तपाईं यहाँ हुनहुुन्छ भनरे बताउन गएँ भन,े परम भकुो आत्माले तपाईंलाई अन्य कही पयुार्उनछे। राजा आहाब यहाँ आउने छन ्अिन
उसले तपाईंलाई पाउने छैनन।् तब उहाँले मलाई मान छन!् जब म बालक िथए त्यस बलेादे ख नै परम भकुो अनसुरण गरें। 13 ितमीले थाह
पायौ मलैे के गरें! ईजबेलेले परम भकुा अगमव ाहरूलाई मा ररहकेी िथई अिन मलैे 100 अगमव ाहरूलाई ओढारमा लकुाएँ। मलैे 50
जना अगमव ाहरूलाई एउटा ओढारमा अिन अरू 50 अगमव ाहरूलाई अक ओढारमा राखें। मलैे ितनीहरूका लािग खा र पानी ल्याएँ।
14 अिहले तपाईं चाहानहुुन्छ म त्यहाँ गएर तपाईं यहाँ हुनहुुन्छ भनी भन्दा राजाले मलाई मानछन!्”

15 ए लयाले उ र िदए, “परम भु सवर्श मानको नाउमँा िन त रूपमा रहे झैं जसको म सवेा गछुर्। म शपथ खाएर भन्दछु िक आज म
राजा अिघ उिभनछुे।”

16 यसकारण ओब ा राजा आहाब कहाँ गए। उनले ए लया कहाँछन ्भनी उनलाई बताए। राजा आहाब ए लयालाई भटे्न गए।
17 जब आहाबले ए लयालाई दखेे उनले भन,े “के यो ितमी नै हौ? ितमी नै त्यो मािनस हौ जसले इ ाएलमा सकंट सिृ गरेको छ!”
18 तब ए लयाले उ र िदए, “मलैे इ ाएलमा सकंट सिृ गरेको होइन। तपाईं र तपाईंका प रवारले यो सकंट सिृ गरेको हुन।् तपाईंले सकंट

त्यस बलेा सिृ गन ुर्भयो जित बलेा तपाईंले परम भकुो आदशे पालन गन ुर्भएन अिन बालको अनसुरण गन ुर्भयो। 19अिहल,े सबै इ ाएलीहरूलाई
डाँडामािथ मलाई भटे्न भन्नहुोस।् त्यस ठाउँमा बालका 450 जना अगमव ाहरूलाई पिन ल्याउनहुोस। अिन असत्य दवेी अशरेाका 400
अगमव ाहरूलाई पिन ल्याउनहुोस। रानी इजबेलेले ती अगमव ाहरूको समथर्न गर्िछन।्”

20 यसकारण आहाबले सबै इ ाएलीहरू र अगमव ाहरूलाई कमल डाँडामा बोलाए। 21 ए लया ती मािनसहरू समक्ष आएर। उनले भन,े
“ितमीहरू कसलाई अनसुरण गन हौ यसका िनणर्य किहले लनहेो। यिद परम भु नै सत्य परमे र हुनहुुन्छ भने ितमीहरू उहाँलाई नै अनसुरण
गर। यिद बाल नै सत्य दवेता हो भने तब उनलैाई अनसुरण गर!”

मािनसहरूले केही बोलनेन।् 22 ए लयाले भन,े “म परम भकुो एक मा अगमव ा हु!ँ यहाँ म एक्लै छु। तर यहाँ बालका 450 जना
अगमव ाहरू छन।् 23 यसकारण दइुवटा साँढे ल्याऊ। बालका अगमव ाहरूले एउटा साँढे लऊन।् ितनीहरूले त्यसलाई मारून ् र काटेर
टु ा-टु ा पारून।् त्यसपिछ ितनीहरूले मास ु दाउरमािथ राखनू।् तर ितनीहरू आगो बाल्न पाउने छैनन।् त्यसपिछ अक साँढलेाई म त्यसै गछुर्।
म पिन आगो बाल्न शरुू गिदर्न। 24 बालका अगमव ाहरूले उनीहरूको दवेतालाई ाथर्ना गनछन ्अिन म मरेा परम भलुाई ाथर्ना गनछु। जनु
परमे रले ाथर्ना सनुरे दाउरा बल्न शरुू गछर्न, ितनै सत्य परमे र हुनछेन।्”

सबै मािनसहरूले यसलाई रा ो िवचार भनरे समथर्न गरे।
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25 तब ए लयाले बालका अगमव ाहरूलाई भन,े “ितमीहरू धरैे छौ। यसकारण पिहला ितमीहरूनै शरुू गर। एउटा साँढे छान अिन तयार
गर। ित ा दवेतालाई पकुार तर आगो बाल्न पाइनछैेन।”

26 यसकारण अगमव ाहरूले साँढे लए, जो उनीहरूलाई िदइएको िथयो। ितनीहरूले त्यसलाई तयार बनाए। ितनीहरूले िवहान दे ख
मध्यानसम्म ाथर्ना गरे। ितनीहरूले ाथर्ना गरे, “हे बाल, कृपया हामीलाई उ र दऊे!” तर कुनै आवाज आएन। कसलैे उ र िदएन।
अगमव ाहरू वदेीको व रप र नाचे जसलाई ितनीहरूले बनाएका िथए। तर आगो बल्दै बलने।

27 िदउसँोितर ए लयाले ितनीहरूको खसी गरे। ए लयाले भन,े “यिद बाल साँच्चै नै दवेता हुन ्भने हुन्छ, जोडिसत ाथर्ना गन ुर्पछर्! हुन
सक्छ, उनी सोच्दै छन!् अथवा हुन सक्छ उनी स्त छन!् अथवा हुन सक्छ उनी मण गरदछैन!् उनी सतुी रहकेो हुन सक्छ। हुन सक्छ
तपाईंहरूले जोरिसत ाथर्ना गदार् उनी उठ्न सक्छन!्” 28 अिन ती अगमव ाहरूले जोरिसत ाथर्ना गरे। ितनीहरूले तरवार र भालाले काटे।
(ितनीहरूले पजूा गन यस्तैं तरीका िथयो।) ितनीहरूले आफूमािथ हार ग ररहे जबसम्म ितनीहरूको शरीर र ाम्मे भएन। 29 मध्यिदन िबत्यो
तर आगो बलकेो िथएन। अगमव ाहरू बलेकुीको ब लदान चढाउने समयसम्म ितनीहरूको ाकुलता कायर्हरू ग ररह,े तर केही पिन भएन।
बालबाट कुनै उ र आएन। कुनै आवाज िथएन। कसलैे पिन सनुकेो िथएन।

30 तब ए लयाले मािनसहरूलाई भन,े “अब मरेो साम ु आओ।” यसकारण सबै मािनसहरू ए लयाको व रप र थिु ए। परम भकुो वदेी
भ त्कएको िथयो। यसकारण ए लयाले ठीक पारे। 31 ए लयाले 12 वटा ढुङ्गाहरू पाए। त्यके ढुङ्गा याकूबका सन्तानबाटका त्यो एउटा
कुल समहूको िन म्त खडा िथयो। याकूब त्यो मािनस िथयो जसलाई परम भलुे इ ाएल नाउ िदनभुयोको िथयो। 32 ए लयाले परम भकुो वदेी
स्थािपत गनर् यी ढुङ्गाहरू योगगरे। उनले वदेीको व रप र एउटा खाडल खन।े त्यो खाडल दइु माना पानी रा का लािग पयार् चौडा र गिहरो
िथयो। 33 तब ए लयाले वदेीमािथ दाऊरा राख।े उनले साँढलेाई टु ा-टु ा पारेर काटे। उनले टु ाहरू दाउरामािथ राख।े 34 तब ए लयाले भन,े
“चारैवटा भाँडाहरूमा पानी भर। पानी मासकुा टु ा र दाउरामा खन्याऊ।” फे र ए लयाले भन,े “फे र यसै गर।” तब उनले भन,े “फे र यस्तै
त े ो पटक गर।” 35 पानी वदेीबाट तल बग्यो अिन खाडलमा भ रयो।

36 यो बलेकुीपखको ब लदानको समय भएको िथयो। त्यसपिछ अगमव ा ए लया वदेी समक्ष गए अिन ाथर्ना गरे, “हे परम भ,ु अ ाहाम,
इसहाक र इ ाएलका परमे र। म तपाईंलाई इ ाएलका परमे र हुनहुुन्छ भनी मािणत गन िबन्ती गछुर्। अिन मािणत गन ुर्होस ्म तपाईंको सवेक
हु।ँ मािनसहरूलाई दखेाउनहुोस,् यी सब काम गनर्का लािग तपाईंले मलाईं आदशे िदनभुएको हो। 37 मरेो परम भ,ु मरेो ाथर्नाको उ र िदनहोस।्
मािनसहरूलाई दखेाइ िदनहुोस,् परम भु तपाईं नै परमे र हुनहुुन्छ। तब तपाईंले मािनसहरूलाई तपाईंितर फकार्एर ल्याउन ु सक्न ु हुन्छ।”

38 यसकारण परम भलुे आगो पठाउनभुयो। आगोले ब लदान, दाउरा, ढुङ्गा र वदेीको व रप रको भिूमलाई जलायो। आगोले खाडलको
पानीलाई पिन सखू्खा बनायो। 39 सबै मािनसहरूले यस्तो भएको दखे।े मािनसहरू भिूममा िनहु रए अिन भन्न थाल,े “परम भु नै परमे र हुन ु
हुन्छ! परम भु नै परमे र हुनहुुन्छ!”

40 तब ए लयाले भन,े “बालका सबै अगमव ाहरूलाई प ा। कसलैाई भाग्न नदोऊ!” यसकारण मािनसहरूले सबै अगमव ाहरूलाई
पि ाए। तब ए लयाले ितनीहरूलाई कीशोन खोलामा लगे अिन त्यस ठाउँमा ितनीहरूलाई मारे।

पानी फे र पछर्
41 तब ए लयाले राजा आहाबलाई भन,े “अब, जाऊ खान-पीन गर। मसूलाधारे पानी परेको आवाज सनु्छौ।” 42 यसकारण राजा आहाब

खान गए। त्यस बलेा ए लया कमल डाँडा मािथ चढ।े पवर्तको चचुरुामा पगुरे ितनी िनहु रए। उनले आफ्नो टाउको दइुवटा घ ुडँाबीच राख।े
43 तब ए लयाले आफ्नो सवेकलाई भन,े “समु ितर हरे।”

सवेक त्यस ठाउँमा गयो जहाँबाट ऊ समु हनेर् सक्थ्यो। तब सवेक फिकर् यो अिन भन्यो, “मलैे केही दे खन।” ए लयाले उसलाई फे र जान ु
र हने ुर् भन।े यस्तो सात पटक भयो। 44 सातौं पटक सवेक फिकर् यो अिन भन्यो, “मलैे मािनसको मु ीको आकार जस्तैं सानो बादल दखेें। बादल
समु बाट आउँदै िथयो।”

ए लयाले सवेकलाई भन,े “राजा आहाब कहाँ जा अिन उनलाई आफ्नो रथ लन ु अिन अिहले घर जान ु भन। यिद उनी अिहले जाँदनैन ्भने
पानीले उनलाई रोक्नछे।”

45 केही िछनपिछ आकाश कालो बादलले ढािकयो। हावा बहन ु थाल्यो अिन मसूलाधारे पानी पनर् थाल्यो। आहाब आफ्नो रथमा चढे अिन
यी लेितर या ा शरुू गरे। 46 परम भकुो श ए लयामािथ आएको िथयो। ए लयाले आफ्नो चारैितर लगुा कसे जसले गदार् ऊ दगनुर् सकोस।्
तब ए लया राजा आहाबभन्दा अिघ यी लेितर दगरेु र पगु।े

19
सीनै पवर्तमािथ ए लया

1 राजा आहाबले ईजबेलेलाई सबै थोक बताए जो ए लयाले गरे। आहाबले उनलाई कसरी ए लयाले तरवारले सबै अगमव ाहरूलाई मारेको
बताए। 2 यसकारण इजबेलेले ए लया समक्ष एकजना दतू पठाइन।् ईजबेलेले भिनन, “म कसम खान्छु भो ल यस बलेाको पिहले म ितमीलाई
त्यसरी नै मानछु जसरी ितमीले ती अगमव ाहरूलाई माय । यिद मलैे सिकन ँ भने तब दवेताहरूले मलाई मानछन।्”
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3 जब ए लयाले यो सनु,े उनी डराए। त्यस कारण उनी आफ्नो जीवन बचाउन भाग।े उनले आफ्नो सवेक सगँै लग।े ितनीहरू बशेबा, यहूदा
गए। ए लयाले सवेकलाई बशेबामा छोेड।े 4 त्यसपिछ ए लया िदनभ र नै मरूभिूममा िहडं।े ए लया एउटा पो ाको तल बस।े उनले मनर् चाह।े
ए लयाले भन,े “परम भ,ु मलैे धरैे गरें! मलाई मनर् िदनहुोस।् म मरेा पखुार्हरू भन्दा रा ो छुईंन।”

5 तब ए लया रूखको तल सतुे अिन िनदाए। एउटा स्वगर्दतू ए लया कहाँ आए अिन उनलाई छोए। स्वगर्दतूले भन,े “उठ! खाऊ!” 6 ए लयाले
आफ्नो छेवमैा कोइलामा पकाएको केक र एउटा ढुं ोमा पानी दखे।े ए लयाले खाई-िपई गरेर तब ितनी फे र सतु!े

7 त्यसपिछ परम भकुा स्वगर्दतू उनीकहाँ फे र आए। स्वगर्दतूले भन,े “उठ! खाऊ! यिद ितमीले खाएनौ भने लामो या ा गनर्का लािग ितमी
ब लयो हुदँनैौ।” 8 यसकारण ए लया उठे। उनले खाए अिन िपए। खा ले ए लयालाई चालीस िदन र चालीस रात होरेब पगुञु्जले िहडँ्न ु पयार्
ब लयो बनायो, परमे रको पवर्त होरेबितर िहडंरे गए। 9 त्यहाँ ए लया एउटा ओढारमा गए अिन रातभ र बस।े तब परम भु ए लया सगँ बोल्न ु
भयो।

परम भलुे भन्नभुयो, “ए लया, ितमी िकन यहाँ छौ?”
10 ए लयाले उ र िदए, “परम भ,ु सवर्श मान परमे र, सधैं मलैे सकेसम्म तपाईंको सवेा गरेको छु। तर इ ाएलका मािनसहरूले तपाईंिसत

भएको करार तोेडकेा छन ् ितनीहरूले तपाईंका वदेीहरू भत्काए। ितनीहरूले तपाईंका अगमव ाहरूलाई मारे। म मा यस्तो अगमव ा हु ँ जो
अिहलसेम्म िजउँदै छु अिन अिहले ितनीहरू मलाई मान यास गदछन।्”

11 तब परम भलुे ए लयालाई भन्नभुयो, “जाऊ अिन पवर्त मािथ मरेा साम ु खडा होउ। म ित ो छैवबैाट जानछुे।” तब चण्ड हुरी चल्यो।
हुरीले पवर्तहरूलाई भत्कायो। परम भकुो अिघ ठूल्ठूला च ानहरू फोय । तर त्यो हुरीमा परम भु हुनहुुन्न िथयो। त्यस हुरी पिछ एउटा भइँूचालो
शरुू भयो तर त्यो भइँूचालोमा पिन परम भु हुनहुुन्न िथयो। 12भइँूचालो पिछ आगो द न्कयो। तर त्यो आगोमा पिन परम भु हुनहुुन्न िथयो। आगो
पिछ त्यहाँ मधरुो कानखेसुी आए।

13जब ए लयाले आवाज सनुे उनले उसको अनहुार उसको खास्टोले छोप।े तब उनी गए अिन ओढारको मखुमा उिभए। तब ध्विनले उनलाई
भन्यो, “ए लया, ितमी िकन यहाँ छौ?”

14 ए लयाले भन,े “परम भ,ु हे सवर्श मान परमे र, मलैे सकेसम्म सधैं तपाईंको रा ो सवेा गरेको छु। तर इ ाएली मािनसहरूले तपाईंको
करारलाई पालन गरेनन।् ितनीहरूले तपाईंको वदेी भत्काए। ितनीहरूले तपाईंका अगमव ाहरूलाई मारे। अिहले सम्म बाँच्ने अगमव ा मैं मा
हु।ँ अिन अिहले ितनीहरू मलाई मान चे ा गदछन।्”

15 परम भलुे भन्नभुयो, “दमीशकको व रप र मरूभिूमसम्म जाने बाटो भएर फकर् । दमीशक जाऊ अिन अरामका राजाको रूपमा हजाएललाई
अिभषके गर। 16 तब िनम्शीका छोरा यहेूलाई इ ाएलका राजाको रूपमा अिभषके गर। त्यसपिछ आबले महोलाको शापातको छोरा एलीशालाई
अिभषके गर। ितनी ित ो ठाउँमा अगमव ा हुनछेन।् 17 हजाएलले धरैे हरूलाई मानछन।् हजाएलको तलवारबाट बाँचकेहरूलाई यहेू ारा
मानछन।् तीजो यहेूबाट बाँचकेोलाई एलीशा ारा मनछन।् 18 म िसत अझैं पिन इ ाएलमा 7,000 मािनसहरू छन ्जसले अझसैम्म बालको
अघाडी िनहु रएको छैनन ्अथवा बालको मिूतर्लाई चमु्ब गरेको छैनन।्”

एलीशा एक अगमव ा बिनन्छन ्
19यसकारण ए लयाले त्यो ठाउँ छोेडे अिन शापातका छोरा, एलीशालाई खोज्न गए। एलीशाले हलो जोितरहकेा िथए। त्यहाँ ितनको अिघ बा ा

जोडी गोरूहरू िथए अिन बा ौं जोडी चाँिह ितनीिसत िथयो। ए लया एलीशा साम ु गए। ए लयाले आफ्नो खास्टो एलीशालाई िदए। 20 तत्कालै
एलीशाले गोरूहरू छोेडे अिन ए लयाको पिछ लाग।े एलीशाले भन,े “मलाई मरेी आमालाई र बाबलुाई म्वाईखान दऊे अिन ितनीहरूलाई िवदा
लन ु दऊे। तब म ित ो अनसुरण गनछु।”

ए लयाले उ र िदए, “ितमी त्यसो गन ुर् सक्छौ, म ितमीलाई रो क्दन।”*
21 तब ए लशाले आफ्नो प रवारसगँ बसरे िवशषे भोजन गरे। एलीशा गए अिन आफ्ना गोरूहरू मारे। उनले हलोको काठको योगदाउराको

रूपमा गरे अिन मास ु पकाए। तब उनले यसलाई मािनसहरू माझ बाँडे अिन ितनीहरूले मास ु खाए। त्यसपिछ एलीशाले ए लयालाई अनसुरण गनर्
थाल।े एलीशा ए लयाका सहायका बन।े

20
बने-हदद र आहाब लडाईंमा जान्छन ्

1 बने-हदद अरामका राजा िथए। उनले आफ्नो सबै सनेाहरू जम्मा गरे। उनीसगँ 32 जना राजाहरू िथए। ितनीहरूसगँ घोडा अिन रथहरू
िथए। ितनीहरूले साम रया मािथ आ ाामण गरे अिन त्यसको िवरोधमा लडाईं गरे। 2 राजाले इ ाएलका राजा आहाब कहाँ शहरमा राजदतूहरू
पठाए। 3 सदंशे यस्तो िथयो, “बने-हदद भन्दछन,् ‘ितमीले मलाई ित ो चाँदी र सनु िदन ु पछर्। ितमीले आफ्ना स्वा ीहरू र नानीहरू पिन मलाई
िदन ु पछर्।’ ”

4 इ ाएलका राजाले उ र िदए, “महाराज, मरेा मा लक म सहमत छु िक म अिहले ित ो हु ँ अिन मिसत भएको त्यके वस्त ु ित ो हो।”
* 19:20: “ , ितमीलाई मलैे के गरेको छु?” अथवा “म ित ो िन म्त केगरौं?”
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5 तब राजदतू फकर आहाब कहाँ आए। ितनीहरूले भन,े “बने-हदद भन्दछन,् ‘मलैे ितमीलाई पिहले भनकेो िथएँ। ितमीले ित ो सबै स ्न,
चाँदी तथा प ीहरू र नानीहरू मलाई िदन ु पछर्। 6 भो ल म ित ो घर र ित ा अिधकारीहरूको घर खोजीिनिध गनर् मािनसहरू पठाउँदछुै। ितमीले
मरेा मािनसहरूलाई सबै बहुमलू्य वस्तहुरू िदन ु पछर् अिन ितनीहरूले ती वस्तहुरू म कहाँ ल्याउनछेन।्’ ”

7 यसकारण राजा आहाबले दशेका सबै मखु अगवुाहरूको सभा बोलाए। आहाबले भन,े “हरे, बने-हदद सकंट खोिजरहकेा छन।् पिहला
उनले मलाई भने मलै े उनलाई मरेा प ीहरू, मरेा नानीहरू, मरेो चाँदी र मरेो सनु िदन ु पछर्। ती वस्तहुरू उनलाई िदन म राजी भएँ। अिन अिहले
उनी सबै वस्तहुरू लन चाहन्छन।्”

8 तर सबै बढूा- धानहरू र मािनसहरूले भन,े “उनको आज्ञा नमान। उनी जे भन्दछन ्त्यो नगर।”
9 यसकारण आहाबले एक जना राजदतू बने हदद समक्ष पठाए। आहाबले भन,े “म त्यही गनछु जो ितमीले पिहला भनकेा िथयौ। तर म ित ो

दो ो आदशे पालन गन छैन।”
राजा बने-हददका मािनसहरूले सदंशे राजाकहाँ पयुार्ए। 10 तब दतू राजा बने-हददबाट अक सदंशे लएर फिकर् ए। सदंशे िथयो, “म

साम रयालाई सम्पणूर् रूपले न पानछु। म कसम खान्छु, त्यहाँ मरेा त्यके मािनसका िन म्त एक मु ी धलूो पिन रहने छैन। मरेा दवेताले
मलाई न पारून ्यिद मलैे यस्तो गनर् सिकन भन!े”

11 राजा आहाबले उ र िदए, “बने-हददलाई भन जनु मािनसले कवच धारण गछर्, त्यसले त्यस मािनसको जस्तो गवर् नगरोस,् जो त्यसलाई
खोल्न मािनसले झैं घमण्ड गन ुर् हुदँनै।”

12 राजा बने-हदद अरू शासकहरू सगँ आफ्नो पालमा म पान ग ररहकेा िथए। त्यस बलेा सदंशेवाहकहरू आए अिन उनलाई राजा आहाबको
सदंशे िदए। राजा बने-हददले आफ्ना मािनसहरूलाई आहाबको शहरलाई आ मण गनर् तयार हुने आदशे िदए। उनका मािनसहरू ितनीहरू आफैं
य ु का िन म्त तयार भए।

13 त्यसै बलेा एक जना अगमव ा राजा आहाबकहाँ गए। अगमव ाले भन,े “राजा आहाब, परम भलुे ितमीलाई भन्नहुुन्छ, ‘के ितमीले
िवशाल सनेा दखेकेा छौ? म, ितमीलाई ितनीहरूलाई परास्त पान श िदइरहकोछु। तब ितमी जान्ने छौ म परम भु हु।ँ’ ”

14 आहाबले भन,े “ितनीहरूलाई परास्त गनर्का लािग तपाईं कसलाई योगगनर् हुनछे?”
अगमव ाले भन,े “परम भु भन्नहुुन्छ, ‘सरकारी अिधकारीका साना सहायकहरू।’ ”
तब राजाले सोध,े “मखु्य सनेालाई कसले िनयन् ण गछर्?”
अगमव ाले उ र िदए, “तपाईंल।े”
15 यसकारण आहाबले सरकारी अिधकारीका तरूण सहायकहरूलाई भलेा गरे। ती जम्मा 232 जना तन्दरेी मािनसहरू िथए। तब राजाले

इ ाएलका सनेाहरूलाई एकसाथ बोलाए। जम्मा सखं्या 7,000 पगु्यो।
16 राजा बने-हदद अिन 32 जना राजाहरू जो उनलाई सघाउथे ितनीहरू आ-आफ्नो पाल िभ म पान ग ररहकेा िथए। यसै बलेा राजा

आहाबको आ ामण शरुू भयो। 17 तन्दरेी सहायकहरूले पिहला आ ामण गरे। राजा बने-हददका मािनसहरूले उनलाई भन,े सिैनकहरू
साम रयाबाट बािहर िन स्कए। 18 यसकारण बने-हददले भन,े “ितनीहरू लडाई गनर् आइरहकेा हुनछेन।् अथवा ितनीहरू शा न्तको कुरा गनर्
आइरहकेाछन।् ितनीहरूलाई िजउँदै प ा।”

19 राजा आहाबका तन्दरेी अिधकारीहरूले आ ामणको नतेतृ्व ग ररहकेा िथए। इ ाएलका सनेाहरूले ितनीहरूलाई अनसुरण ग ररहकेा िथए।
20 तब इ ाएलीहरूले त्यकेलाई मारे जो ितनीहरूको बाटोमा खडा िथए। यसकारण अरामका सनेाहरू भाग्न थाल।े इ ाएलका सनेाहरूले ितनीको
पिछ लाग्ने काम गरे। राजा बने-हदद एउटा रथको घोडामा चढरे भाग।े 21 राजा आहाबले सनेालाई नतेतृ्व िदए अिन अरामको सिैनकहरूबाट
सबै घोडाहरू अिन रथहरू कब्जा गरे। यसकारण राजा आहाबले अरामी सनेालाई परास्त गराए।

22 तब अगमव ा राजा आहाब समक्ष गए र भन,े “अरामका राजा, बने-हदद आउंदो बसन्तमा ितमीिसत लडाईं गनर् फे र आउनछे। यसकारण
ितमीले अिहले आफ्नो घर जानपुछर् अिन आफ्नो सिैनकलाई ब लयो बनाउन ु पछर्। अिन उनलाई परास्त गनर्का लािग सचते योजनाहरू बनाऊ।”

बने-हदद फे र आ ामण गछर्न ्
23 राजा बने-हददका अिधकारीहरूले उनलाई भन,े “इ ाएलका दवेताहरू ता पहाडहरूका दवेता हुन।् हामीले पवर्तीय क्षे मा लडाईं गय ।

यसकारण इ ाएलका मािनसहरूले जीत।े यसकारण हामी उनीहरू सगँ त्यस ठाउँमा लडाईं गरौं। तब हामी िज े छौं। 24 ितमीले यही काम गन ुर्
पनछ। सिैनकहरूलाई आदशे िदने अनमुित 32 जना राजाहरूलाई निदन।ु ितनीहरूको सिैनकहरूलाई सनेापितहरूले नै िनयन् ण गरून।् 25 अब
ितनी मािसएको सिैनक जस्तैं सिैनक गठन गर। त्यस सनेाका जस्तैं घोडाहरू र रथहरू भलेा गर। त्यसपिछ हामीले सम्म भिूममा इ ाएलीहरू सगँ
लडाईं गन ुर् पछर्। तब हामी िज े छौं।” बने-हददले ितनीहरूको सल्लाह मान।े उनले त्यही गरे जो ितनीहरूले भन।े

26 यसकारण बनेहददले बसन्तमा अरामीहरूलाई भलेा गरे। उनी इ ाएलीहरू सगँ य ु गनर् अपके गए।
27 इ ाएलीहरू य ु का लािग तयार भए। इ ाएली मािनसहरू अरामी सिैनकिसत य ु गनर् िहडं।े ितनीहरूले अराम िशिबरको पछािड ितर

आफ्नो िशिबर बनाए। श कुो तलुनामा इ ाएलीहरू बा ाका दइुवटा साना बथानहरू जस्ता दे खन्थे तर अरामलेी सिैनकहरूले सबै इलाकाहरू
ढाकेका िथए।
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28 परमे रका जन इ ाएलका राजाकहाँ आए र भनःे “परम भलुे भन्नभुएको छ, ‘अरामका मािनसहरूले त्यो सोच्छन,् म, परम भु हु ँ
पवर्तहरूका मा परमे र हु,ँ अिन म सम्म भिूमको पिन परमे र होइन। यसकारण म ितमीलाई यो िवशाल श लुाई परास्त गन श िदन्छु। तब
ितमी जान्ने छौ, िक म नै परम भु हु।ँ’ ”

29 सात िदनसम्म सिैनकहरू एका-अकार्को साम ु िशिबरमा बिसरह।े सातौं िदन लडाईं शरुू भयो। एक िदनमा इ ाएलीहरूले 1,00,000
अरामका सिैनकहरू मारे। 30 बाँचकेाहरू अपके शहरितर भाग।े शहरको पखार्ल ती सिैनकहरू मध्ये 27,000 मािथ ढल्यो। बने-हदद पिन
शहरितर भाग।े उनी एउटा कोठामा लकेु। 31 उनका सवेकहरूले उनलाई भन,े “हामीले सनुकेा िथयौं, इ ाएलका राजाहरू दयाल ु छन।् हामी
ख ो लगुा लगाऔं अिन टाउकोमा डोरी बाँधौं। त्यसपिछ इ ाएलका राजा कहाँ जाऔं। हुन सक्छ उनीले हामीलाई िजउँदो ब िदने छन।्”

32 ितनीहरूले ख ो लगुा लगाएर टाउकोमा डोरी बाँध।े ितनीहरू इ ाएलका राजाकहाँ गए। ितनीहरूले भन,े “ित ो सवेक, बने-हदद भन्दछन,्
‘कृपया मलाई बाँच्न दऊे।’ ”

आहाबले भन,े “के उनी अझै िजउँदै छन?् उनी मरेा भाइ हुन।्”
33 बने-हददूका मािनसहरूले अहाबको शब्दको सकेंत सनु्ने आशा गरेका िथए त्यो उसले बने-हददूलाई मान छैन।् जब राजा आहाबले भन्यो

त्यो बने-हदद उसको भाइ िथयो, सल्लाहकारले लग ै भन,े “हो, बने-हदद तपाईंका भाई हुन।्”
आहाबले भन,े “उनलाई मकहाँ ल्याऊ।” यसकारण बने-हदद राजा आहाब समक्ष आए। राजा आहाबले उनलाई ऊ िसतै रथमा ब भन।े
34 बने-हददले उनलाई भन,े “आहाब, म ितमीलाई शहरहरू िदनछुे जो मरेा िपताले ित ा िपताबाट लएका िथए। अिन ितमी दमीशाकमा

पसलहरू खोल्न सक्ने छौ जसरी मरेा िपताले साम रयामा गरेका िथए।”
आहाबले उ र िदए, “यिद ितमी यसमा सहमत हुन्छौ भने म ितमीलाई म ु रूपमा जान िदने छु।” यसकारण दइुजना राजाहरूले शा न्त

सम्झौता गरे। त्यसपिछ राजा आहाबले राजा बने-हददलाई मु गरे।
एउटा अगमव ा आहाबको िवरू मा बोल्छन ्

35 एक जना अगमव ाले अकार् अगमव ाहरूलाई भन,े “म मािथ हार गर!” उनले भने परम भलुे यसो गनर् भनी आदशे िदनभुएको
िथयो। तर अक अगमव ाले उनी मािथ हार गनर् माननेन।् 36 यसकारण पिहला अगमव ाले भन,े “ितमीले परम भकुो आदशे पालन गरेनौ।
यसकारण एउटा िसहंले ितमीलाई मानछ जब ितमी यो ठाउँ छोड्ने छौ।” अकार् अगमव ा त्यो ठाउँ छोडअेिन एउटा िसहंले उनलाई माय ।

37 पिहलो अगमव ा अक मािनस समक्ष गए अिन भन,े “ममािथ हार गर!”
त्यस मािनसले उनी मािथ हार गय अिन अगमव ाहरूलाई घाइते बनायो। 38 यसकारण अगमव ाले आफ्नो अनहुार एउटा लगुाले छोप।े

यस कार उनी को हुन भनी कसलैे पिन थाह पाउन सकेन। अगमव ा गए अिन बाटोमा राजाको तीक्षा गनर् थाल।े 39 जब राजा आए अिन
अगमव ाले उनलाई बोलाए र भन,े “म य ु मा लडाईं गनर् िहडं।े हा ा चार जना मािनसहरू मध्ये एक जनाले एक जना श कुो सिैनक मकहाँ
ल्यायो। मािनसले भन्यो, ‘यस मािनसलाई हे रराख। यिद यो मािनस भाग्यो भने तैंले आफ्नो जीवन यसको ठाउँमा िदन ु पछर् अथवा तैंले एक तोडा
सनु दण्ड ितन ुर् पनछ।’ 40 तर म अरू नै काममा स्त भएँ। यस कारण त्यो मािनस भाग्यो।”

इ ाएलका राजाले भन,े “ितमीले आफैं ले भनी सकेकाछौ ितमीलाई सजाय हुन ु पछर्।”
41 तब अगमव ाले आफ्नो अनहुारबाट लगुा िनकाल्यो। इ ाएलका राजाले उनलाई हरेे अिन उनी एक जना अगमव ा हुन भनी थाह

पाए। 42 तब अगमव ाले राजालाई भन,े “परम भलुे भन्न ु भएकोछ, ‘तपाईंले त्यस मािनसलाई मु गराउन ु भयो जसलाई मैंले भनथेे त्यो मन ुर्
पछर्। यसकारण उसको स ामा ितमी मन छौ अिन ित ा सिैनकहरू उसको सिैनकहरूको स ामा मनछन!्’ ”

43 तब राजा आफ्नो घर साम रया फिकर् ए। उनी िच न्तत र उदास िथए।

21
नाबोतको दाखबारी

1 राजा आहाबको महल साम रया शहरमा िथयो। महलको छेवमैा दाखबारी िथयो। नाबोत नाउँ भएको मािनस यस बारीको मा लक िथयो।
2 उ िय लेबाट आएको िथयो। एक िदन आहाबले नाबोतलाई भन,े “ित ो दाखबारी मलाई दऊे। म यसलाई सब्जीको बगैंचा बनाउन चाहन्छु।
ित ो बारी मरेो महलको छेऊमा छ। म यसको बदलीमा रा ो दाखबारी िदनछुे। अथवा, यिद ितमी चाहन्छौ भने यसको दाम रूिपयाँ िदनछुे।”

3 नाबोतले उ र िदए, “परम भलुे यस्तो हुन रोकुन ्म यसो गनछु। म मरेो भिूम तपाईंलाई िदने छैन िकनभने यो मरेो िपता-पखुार्को सम्पि
हो।”

4 यसकारण आहाब घर फिकर् ए। उनी नाबोतिसत रसाएका िथए अिन उदास िथए। िय लेको मािनसले भनकेो कुरा उनलाई मन परेनन।्
(नाबोतले भनकेा िथए, “म मरेो प रवारको जग्गा िदने छैन।्”) आहाब आफ्नो ओ ानमा प ल्टएका िथए। उनले आफ्नो मखु अक ितर पारे
अिन केही नखाने भए।

5 आहाबकी प ी ईजबेले उनी समक्ष गइन।् ईजबेलेले उनलाई भिनन,् “ितमी िकन उदास छौ? ितमीले िकन खान माननेौ?”
6 आहाबले उ र िदए, “िय लेबाट आएको मािनस नाबोतलाई मलैे उसको बारी िदन ु भनी िबन्ती गरें। उसलाई मलैे भन,े म उसलाई भनकेो

दाम िदनछुे। अथवा उसले चाहकेो खण्डमा उसलाई म अक बारी िदनछुे। तर नाबोतले बारी मलाई िदन मानने।”
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7 ईजबेलेले भिनन, “तर ितमी इ ाएलका राजा हौ! ओ ानबाट उठ। केही खाऊ अिन ितमीलाई रा ो लाग्ने छ। नाबोतको बारी म ितमीलाई
उपलब्ध गराउने छु।”

8 तब ईजबेलेले केही प हरू ले खन।् उनले प मा आहाबको नाउमँा सही ग रन।् उनले प हरू बन्द गनर्का लािग आहाबको मोहर योगग रन।्
त्यसपिछ उनले अगवुाहरू र िवशषे मािनसहरूलाई प पठाइन ्जो नाबोत बसकैे शहरमा ब े गदर्थ।े 9 प यस्तो ले खएको िथयो।

“घोषणा गर एउटा यस्तो हुनछे जब मािनसहरूले केही खाने छैनन।् तब शहरका सबै मािनसहरूलाई एउटा सभामा बोलाऊ। सभामा
नबोतलाई मािनसहरूको अिघ इज्जतको स्थान दऊे। 10 केही यस्ता मािनसहरू खोज जो नाबोतको लािग असत्य बोल्नछेन।् ती मािनसहरूले
भन्ने छन,् ितनीहरूले नाबोतले राजा र परमे रको िवरोधमा बोलकेो सनुकेा छन।् तब नाबोतलाई शहरदे ख बािहर िनकाल अिन उसलाई
ढुङ्गाले िहकार्एर मार।”

11 यसकारण बढूा- धानहरू अिन मखु्य मािनसहरूले ईजबेलेले ितनको प मा बताए जस्तैं गरे। 12 अगवुाहरूले घोषणा गरे, एक िदन यस्तो
हुनछे जब सबै मािनसहरूले केही खाने छैनन।् त्यस िदन ितनीहरूले सबै मािनसहरूलाई एउटा सभामा बोलाए। ितनीहरूले नाबोतलाई मािनसहरूको
अिघ िवशषे स्थानमा राख।े 13 तब दइु जना बइेमान मािनसहरूले जनगणलाई भन,े ितनीहरूले नाबोतलाई परमे र र राजाको िवरोधमा बोलकेो
सनुकेा िथए। यसकारण मािनसहरूले नाबतेलाई शहर बािहर लग।े तब ितनीहरूले उसलाई ढुङ्गाले मारे। 14 ितनीहरूले ईजबेलेलाई एउटा खबर
पठाए। खबर िथयोः “नाबोत ढुङ्गाले हानरे मा रयो।”

15 जब ईजबेलेले यो सिुनन,् ितनले आहाबलाई भिनन,् “िय लेीबाटका मािनस नाबोत जसले तपाईंलाई उसको भिूम बचे्न इन्कार गरेका
िथए उ मय । अब तपाईं जान ु सक्नहुुन्छ अिन तपाईंले चाहकेो दाखबारी अिधकार लन ु सक्नहुुन्छ।” 16 जब आहाबले भनकेो नाबोत मय ।
सनु्यो ऊ नाबोतको दाखबरीम गयो जनु दाखबारी िय लेीबाट पाएको िथयो अिन त्यसको मा लक बिनयो।

17 त्यस समयमा परम भलुे ए लयासगं बोल्न ु भयो। (ए लया ितश्बीका अगमव ा िथए।) 18 “इ ाएलको राजा आहाब कहाँ जाऊ। उनी
नाबोतको दाखबारीमा हुनछेन।् उसले त्यहाँ बारीको आफ्नो अिधकार लइरहकेो हुनछे। 19आहाबलाई भन, म परम भु उसलाई भन्छु, ‘आहाब!
ितमीले नाबोत नाउँ भएको मािनसलाई माय । अिहले ितमी उसको भिूम लइरहकेा छौ। यसकारण म ितमीलाई भन्दछुै! त्यही ठाउँमा ितमी पिन
मन छौ जहाँ नाबोत मरे। त्यही ठाउँमा कुकुरहरूले जसरी नाबोतको रगत चाटेका िथए, त्यसरी नै ित ो रगत पिन चाट्ने छन।्’ ”

20 यसकारण ए लया आहाब भए कहाँ गए। आहाबले ए लयालाई दखेे र भन,े “मरेा श !ु ितमीले फे र मलाई भटे ्यौ।”
ए लयाले उ र िदए, “हो, मलैे फे र तपाईंलाई भटेाएको छु। तपाईंले तपाईंको सम्पणूर् जीवन परम भकुो िवरू पापहरू गरेर िवताउन ु भयो।

21 यसकारण परम भलुे ितमीलाई भन्नभुएको छ, ‘म ितमीलाई न पान छु। म ित ो प रवारको परुूष सदस्य सबलैाई न गन छु, चाहे ितनीहरू
तपाईंका आफान्ताहरू हुन अथवा तपाईंका दासहरू। 22 म ित ो प रवारलाई नबातको छोरा यारोबामको प रवार जस्तैं अिन अिहयाका छोरा
बाशाको प रवार जस्तैं बनाउनछुे। म ितमीलाई यस्तो गनछु िकनभने ितमीले मलाई रीस उठाएकाछौ। ितमीले इ ाएलका मािनसहरूलाई पाप
गनर् लगायौ।’ 23 अिन ईजबेलेको िवषयमा परम भलुे यसो भन्नभुयो, ‘कुकुरहरूले िय लेको िकल्लाको घरेा-िभ ानरे ईजबेलेलाई खानछे।’
24 अिन परम भलुे यस्तो पिन भन्नभुएको छ, ‘ित ा प रवारका सदस्यहरूमा कोही शहरमा मरे उसको लाश कुकुरहरूले खानछेन।् यिद कोही
खतेमा मरे चरा-चरुूङ्गीले उसको लाश खानछे।’ ”

25 ित ो प रवारमा कुनै पिन मािनस मदार् त्यसलाई कुकुरले खाने छ। कोही मािनस चऊरमा मदार् त्यसलाई चराहरूले खानछेन।् 26आहाबले
बकेामे मिूतर्हरू पजूरे नरा ो पाप गरे। यो आम्मारीहरूले गरेकै वहार हो। यसथर् परम भलुे ितनीहरूबाट भिूम लए अिन यसलाई इ ाएलका
मािनसहरूलाई िदए।

27जब ए लयाले उसको भाषण शषे गरे, आहाबले उसको खन्नता गट गनर्का िन म्त आफ्नो व हरू च्यात।े तब उनले िवशषे शोकको लगुा
लगाए। उसले उपबास गरे अिन ती िवशषे लगुाहरूमा सतु।े आहाब साँच्चै सा ै खन्न अिन उदास िथए।

28 परम भलुे अगमव ा जो ितस्बबेाट आएका िथए ए लयालाई भन्नभुयो, 29 “के ितमी दखे्छौ, आहाब मरेो साम ु कित िवन भएको छ।
िकनभने उसले आफैं लाई मरेो अिघ न बनाएको हुनाल,े उसको जीवन कालमा ऊ मािथ क ल्याउिँदन। उसको छोरा राजा नहुञ्जलेसम्म म
प खर्ने छु। तब आहाबको प रवारमा म क ल्याउनछुे।”

22
मीकाया आहाबलाई चतेाउनी िदन्छन ्

1 दइु वषर्को अविधमा इ ाएल र अराम बीच शा न्त िथयो। 2 तब, ते ो वषर्मा यहूदाका राजा यहोशापात इ ाएलका राजालाई भटे्न गए।
3 यसै समयमा इ ाएला राजाले उसका अिधकारीलाई सोध,े “अरामको राजाले हामीबाट रामोत िगलादमा लगकेा िथए सम्झना छ? हामीले

रामोतलाई िफतार् लनका लािग केही िकन गरेनौ? यो हा ो शहर हुनपुछर्।” 4 यसकारण राजाले राजा यहोशापातलाई सोध,े “तपाईं हामीिसत
सहभागी हुननु्छ अिन आरामका सिैनकहरूको िवरू रामोता य ु गन छौं?”
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यहोशापतले उ र िदए, “हो, म ितमीसगँ िमल्नछुे। मरेा सिैनकहरू अिन मरेा घोडाहरू ित ो सनेामा सामले हुनछेन।् 5 तर पिहला हामी
परम भिुसत सल्लाह गरौं।”

6 यसकारण इ ाएलका राजाले अगमव ाहरूको एउटा सभा बोलाए। त्यस बलेा ातः 400 अगमव ाहरू िथए। राजाले अगमव ालाई
सोध,े “के म लडन ु रामोत जान ु पछर्? अथवा के मैंले अक मौकाका लािग प खर्न ु पछर्?”

अगमव ाहरूले उ र िदए, “ितमीले जान ु पछर् अिन अिहले लडाँईं गन ुर् पछर्। परम भलुे राजालाई िजताउन ु हुनछे।”
7 तर यहोशापातले भन,े “के यहाँ अरू परमे रका अगमव ाहरू छन?् यिद छन ्भने हामीले सोध्न ु पछर् परमे र के भन्नहुुन्छ।”
8 इ ाएलका राजाले उ र िदए, “एक जना अरू अगमव ा छन।् उनको नाउँ मीकाया हो, इम्लाहाका छोरा हुन।् तर म उनलाई घणृा गदर्छु।

जब उसले अगमवाणी बोल्दछन ्उनी मरेो िवषयमा रा ो कुरा भन्दनैन,् तर खा ल दभुाग्यर्को िवषयमा भन्दछन।्”
यहोशापातले भन,े “एकजना राजाले त्यस्ता कुराहरू भन्न ु हुदँनै!”
9 यसकारण राजाले उसका अिधकारीहरू मध्ये एक जनालाईं इम्लाहका छोरो मीकायाहलाई तत ्कालै खोज्न ु भनी अ ाए।
10 त्यस समयमा इ ाएलका राजा र यहूदाका राजा यहोशापात राजकीय पोषाकमा त्यहाँ िथए। ितनीहरू िसहंासनहरूमा बिसरहकेा िथए।

यो साम रयाको वशे ारको छेऊ न्याय-आसनमा िथयो। सबै अगमव ाहरू ितनीहरूको साम ु उिभएका िथए अिन अगमवाणी ग ररहकेा िथए।
11अगमव ाहरू मध्ये एकजना िसदिूकया नाउँ भएका मािनस िथए। ितनी केनानीका छोरा िथए। िसदिूकयाले केही फलामका सींगहरू बनाए। तब
उनले आहाबलाई भन,े “परम भलुे भन्न ु भएकोछ, ‘ितनी यी फलामका सींगहरू अरामका सनेाको िवरोधमा लडाईं गनर्मा योगगन छौ। ितमीले
ितनीहरूलाई परास्त गन छौ अिन न पान छौ।’ ” 12 सबै अरू अगमव ाहरू िसदिूकयाले भनकेो कुरािसत सहमत भए। अगमव ाहरूले भन,े
“िगलादको रामोतमा जाऊ र लडाँईमा िवजयी हौऊ। अिहले स्थान गन ुर् पछर्। ितनीहरूले रामोतमा अरामका सनेाको िवरोधमा लडाईं गन ुर्पछर्।
ितमीले लडाईं िज े छौ। परम भलुे राजालाई िवजयी गराउनहुुनछे।”

13 यस्तो भइरहकेो बलेा अिधकारीहरू मीकायालाई खोज्न गए। अिधकारीहरूले मीकायालाई भटेे अिन भन,े “अरू सबै अगमव ाहरूले
भिवष्यवाणी गरेका छन,् राजाको जीत हुनछे। ितमीले पिन राजाको िन म्त असल कुराहरूका भिवष्यवाणी गन ुर् पछर्।”

14 तर मीकायाले उ र िदए, “होइन, म परम भकुो जीवनको शपथ खाएर भन्दछु म त्यो कुराहरू मा भन्छु परम भलुे मलाई आज्ञा गन ुर्
हुन्छ।”

15 तब मीकाया राजा आहाब साम ु उिभए। राजाले सोध,े “मीकाया, के हामी रामोत िगलादमा गएर य ु गन ुर् अथवा नगन ुर्?”
मीकायाले उ र िदए, “हो, तपाईं झ ै जान ु पछर् अिन अिहले ितनीहरूसगँ य ु गन ुर् पछर्। परम भलुे राजालाई िवजय गराउँन ु हुनछे।”
16 तर आहाबले उ र िदए, “ितमी परम भकुो श ले वो ल रहकेा छैनौ। ितमी आफ्नै शब्दहरू भिनरहकेा छौ। यसकारण मलाई साँचो

भन! कित पटक मलैे ितमीलाई भन्न ु पछर् र भन, मलाई भन परम भु के भननहुुन्छ!”
17 यसकारण मीकायाले उ र िदए, “म दे सक्छु के हुनछे। इ ाएलका सनेाहरू पवर्त मािथ छ रनछेन।् ितनीहरू हरेचाह गन नभएको

भडेाहरू जस्तैं हुनछेन।् यही कुरा परम भु भन्नहुुन्छ, ‘यी मािनसहरूको कोही अगवुा छैन। ितनीले घर जान ु पछर् अिन लडाईं गन ुर् हुदनै।’ ”
18 तब इ ाएलका राजाले यहोशापातलाई भन,े “सनु्नहुोस,् मलैे तपाईंलाई भने िक यी अगमव ाले किहले पिन मरेो िवषयमा रा ो कुराहरू

भन्दनैन।् उसले मरेो िन म्त िवपदको िवषयमा मा अगमवाणी गछर्।”
19 तब मीकाले भन,े “सनु्नहुोस,् यी सबै परम भकुा वचनहरू हुन।् मलैे परम भलुाई स्वगर्मा िसहंासनमा बिसरहन ु भएको दखेें। उहाँका

स्वगर्दतूहरू उहाँको व रप र उिभरहकेा िथए। 20 परम भलुे भन्नभुयो, ‘ितमीहरूमध्ये कसले राजा आहाबलाई फसाउन?े म चाहन्छु ऊ िगलादको
रामोतमा जाओस ्अिन त्यहाँ मा रयोस।्’ िविभन्न स्वगर्दतूहरूले अलग अलग सझुाऊहरू पशे गरे। 21 तब परम भकुा आत्मा आए र भन,े ‘म
उनलाई फसाउने छु।’ परम भलुे उ र िदनभुयो, ‘ितमीले राजा आहाबलाई कसरी फसाउछँौ?’ 22 स्वर्गदतूले उ र िदए, ‘म आहाबका सबै
अगमव ाहरूलाई अलमलाउनछुे। म अगमव ाहरूलाई राजा आहाब समक्ष झठूो बोल्न लाउनँछुे। सबै अगमव ाहरूको वचनहरू झठूो हुनछे।’
यसकारण परम भलुे भन्नभुयो, ‘सही हो, जाऊ राजा आहाबलाई फसाऊ। ितमी सफल हुनछेौ।’ ”

23 मीकायाले आफ्नो कथा परूा गरे। तब उनले भन,े “यसकारण यहाँ त्यस्तैं कुराहरू भए। परम भलुे ित ो सबै अगमव ाहरूलाई ित ो साम ु
झठूो बोल्न लगाउनभुयो। परम भलुे आफैं नै िनणर्य लनभुएकोछ। ित ो अिघ ठूलो सकंट आउँने छ।”

24 तब केनािनयाहका छोरा िसिदकया मीकाया कहाँ गए। उसले मीकायाको अनहुारमा िहकार्ए अिन भन,े “साँच्चै िव ास गछ परम भकुा
श म दे ख गयो अिन मबाट ितमीसगं बोल्नलाई जानभुयो?”

25 मीकाया उ र िदए, “त्यहाँ एक समय आउनछे जितबलेा ितमी एउटा सानो कोठा िभ जानछेौ अिन ितमी आफैं लकु्ने छौ। त्यस समयमा
ितमीले थाह पाउनछेौ, िक म साँच्चो बो लरहकेो छु।”

26 तब इ ाएलका राजाले मीकायालाई पि न ु भनी उसका अिधकारीहरू मध्ये एक जनालाई आदशे िदए। राजाले भन,े “उनलाई प ा उ
गर अिन शहरका राजपाल अमोन अिन राजकुमार योआश समक्ष लएर जाऊ। 27 ितनीहरूलाई भन मीकायालाई जलेमा थनु्न।ु उनलाई रोटी र
पानी मा खान दऊे। म लडाईंबाट नफिकर् ञ्जले सम्म उनलाई त्यहीं राख।”

28 तब मीकायाले ठूलो स्वरमा भन,े “यिद तपाईं लडाईंबाट सरुिक्षत फकर आउनु भयो भने यो माण हुन्छ िक परम भलुे म ारा बोल्न ु भएको
होइन।् उसले यो पिन भन,े ‘मािनसहरू ितमीहरू सबलैे सनु!’ ”
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29 तब इ ाएलका र यहोशापात यहूदाका राजा रामोत िगलादमा गए। 30 इ ाएलका राजाले यहोशापातलाई भन,े “हामी लडाईंका िन म्त
तयारी गन छौं। म यस्तो लगुा लगाउने छु जसले गदार् म राजा जस्तो दे खन्न। तर तपाईंले िवशषे लगुा लगाऊ जसले गदार् तपाईं राजा जस्तो
दे खनहुुन्छ।” यसकारण इ ाएलका राजाले राजा जस्तो नदे खने लगुा लगाएर लडाईं शरुू गरे।

31 त्यहाँ अरामको राजािसत 32 जना रथ सनेापितहरू िथए। राजाले इ ाएलको राजा बाहके, ितनीहरूको उच्चपदको वास्ता नगन कसिैसत
पिन य ु नलड्ने आज्ञा िदन ु भएको िथयो। 32 यसकारण य ु को समयमा यी सनेापितहरूले राजा यहोशापातलाई दखे।े सनेापितहरूले सोच,े उनी
नै इ ाएलका राजा हुन।् यसकारण ितनीहरू उनलाई मानर् िहडं।े यहोशापात िचच्याउन थाल।े 33 सनेापितहरूले दखेे िक ऊ त्यो इ ाएलको राजा
होइनन।् यसकारण ितनीहरूले उनलाई मारेनन।्

34 तर एक जना सिैनकले हावामा वाण हान्यो-उसको वाणले इ ाएलका राजामािथ हारभयो। वाणले राजालाई सानो ठाउँमा लाग्यो जहाँ
उसको कवचले छोपकेो िथएन। यसकारण इ ाएलका राजाले उसको रथ सारथीलाई भन,े “एउटा वाणले मलाई चोट पाय । रथलाई यस क्षे बाट
बािहर हाँक। हामीले लडाईं मदैानबाट टाढा जान ु पछर्।”

35 डरलाग्दो लडाँईं भइरहकेो िथयो। इ ाएलका राजा आफ्नो रथमा नै रह।े उनी रथको एकितर ढ ल्क रहकेा िथए। उसले अरामका
सनेाहरूलाई हे ररहकेा िथए। उनको रगत तलितर बिगरहकेो िथयो अिन रथको तल्लो भागलाई ढािकरहकेो िथए। त्यही िदन बलेकुी ितर राजाको
मतृ्य ु भयो। 36 स ्र्यास्त भए पिछ एउटा आवाजले भन्यो इ ाएलीहरूका त्यके सिैनकलाई आ-आफ्नो शहर र भिूममा जाने आदशे भयो।

37 यसकारण यस कार राजा आहाबको मतृ्य ु भयो। केही मािनसहरूले उनको लाशलाई बोकेर साम रया ल्याए। ितनीहरूले उनलाई त्यही
गड।े 38 मािनसहरूले आहाबको रथलाई साम रयाको पोखरीमा धोए। कुकुरहरूले रथबाट राजा आहाबको रगत चाटे। अिन वशे्याहरूले पानीको
योग नहुाउनमा गरे। यी घटनाहरू त्यसरी नै भए जसरी परम भलुे हुन्छ भन्न ु भएको िथयो।
39 सबै कामहरू जो राजा आहाबले आफ्नो शासन कालमा गरेका िथए इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसुतकमा ले खएको छ। अिन

त्यस िकताबले हा ीको दाँतको िवषयमा बताउदँछ जस ारा राजाले महललाई अझै सनु्दर बनाएका िथए। पसु्तकले त्यस शहरको वणर्न गछर्
जसलाई राजाले बनाएका िथए। 40 आहाबको मतृ्य ु भयो अिन उनलाई पखुार्हरू सगँै गािडयो। उनका छोरा अहज्याह उनी पिछ राजा भए।

यहूदाका राजा यहोशापात
41आहाब इ ाएलका राजा भएको समयमा चौथो वषर्मा यहोशापात यहूदाका राजा भए। यहोशापात आसाका छोरा िथए। 42जब यहोशापात

35 वषर्का िथए ऊ राजा भएका िथए। उसले यरेूशलमेमा 25 वषर् शासन गरे। यहोशापातकी आमाको नाउँ अजबूा िथयो। अजबूा िशल्हीकी
छोरी िथइन।् 43 यहोशापातले आफ्ना िपता आसाको उदाहरण अनशुहरण गरे। उनले सबै आदशेहरू पालन गरे जो परम भलुे चाहान ु भएको
िथयो।

44 तर यहोशापातले अग्ला स्थलहरूलाई न गरेनन।् मािनसहरूले लगातार ती ठाँउहरूमा ब ल िदने अिन धपू बाल्ने काम ग ररहकेा िथए।
45 यहोशापातले इ ाएलका राजासगँ शा न्त सम्झौता गरे। यहोशापात सा ै वीर िथए अिन धरैे य ु हरू गरे। यी सबै कुराहरू जो उनले गरे यहूदाका
राजाको इितहासको पसु्तकमा ले खएको छन।्

46 यहोशापातले सबै मािनस र ीहरूलाई पजूाको स्थान छोड्न वाध्य गराए जसले यौन सम्बन्धका लािग आफ्नो शरीर बचे्ने गदर्थ।े ती
मािनसहरू ती पजूा-स्थलमा त्यस समय दे ख सवेा गद आएका िथए जित बलेा उनका िपता आसा राजा िथए।

47 यस समयमा एदोमको भिूममा कोही राजा िथएनन।् भिूम राजपाल ारा शासन ग रएको िथयो।
48 राजा यहोशापातले केही समु ी जहाज बनाएका िथए। उनी ती जहाजहरू ओपीर सम्म त्यहाँबाट सनु ल्याउनका लािग चलाउन चाहन्थ।े तर

किहल्यै त्यहाँ गएनन ्एस्योन गबेरेमा आफ्नै बन्दरगाहमा ितनीहरूलाई न ग रयो। 49 अहाबका छोरो अहज्याहले यहोशापातलाई सहायता गनर्
चाहान्थ्यो। अहज्याहले उसका केही नािवकहरू यहोशापातका नािवकहरूलाई सहायता गनर् पठाए तर यहोशापातले अहज्याहका नािवकहरूलाई
हण गनर् अस्वीकार गरे।
50 यहोशापातको मतृ्य ु भयो अिन उनलाई आफ्ना पखुार्हरूको छेऊमा गािडयो। उनलाई आफ्ना पखुार्हरू सगँ दाऊदको शहरमा गािडयो। तब

उनका छोरा योराम राजा भए।
इ ाएलका राजा अहज्याह

51अहज्याह आहाबका छोरा िथए। ितनी राजा यहोशापातले यहूदामा शासन गरेको स ौं वषर्मा इ ाएलका राजा भए। अहज्याहले साम रयामा
दइु वषर् शासन गरे। 52 अहज्याहले परम भकुो िवरोधमा पाप गरे। उनले त्यस्तैं कामहरू गरे जस्तो उनका िपता आहाब, आमा इजबेले अिन
नबातका छोरा यारोबामले गरेका िथए। यी सबै शासकहरूले इ ाएली मािनसहरूलाई पापितर बढी लग।े 53 अहज्याहले उनका िपता जस्तैं
बालको पजूा अिन सवेा गरे। यसकारण अहज्याहले परम भु इ ाएलका परमे रलाई रस उठ्ने बनाए। परम भु ऊ मािथ रसाउन ु भयो, जसरी
उहाँ उसका िपतािसत ऊ भन्दा पिहला रसाउन ु भएको िथयो।
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राजाहरूको
दो ो पसु्तक

अहज्याहका लािग सनं्दशे
1 आहाब मरेपिछ मोआब इ ाएलको िवरू बागी भए।
2 एक िदन अहज्याह सामा रयामा काठले बारेको आफ्नो घरको मािथल्लो कोठाबाट लड।े उनी नरा ो पाराले घाइते भए। अहज्याहले आफ्ना

दतूहरूलाई बोलाए र ितनीहरूलाई भन्यो, “ए ोनका दवेता बालजबबूका पजूाहारीहरू कहाँ जाऊ। उनीहरूलाई सोध यिद म आफ्नो चोटबाट
िनको हुन सक्छु।”

3 तर परम भकुो स्वगर्दतूले ितश्बी ए लयालाई भन,े “राजा अहज्याहले सामरीयाबाट केही स्वगर्दतूहरू पठाए। जाऊ अिन ती मािनसहरूिसत
भटे गर। ितनीहरूलाई भन, ‘इ ाएलमा एक परमे र हुनहुुन्छ। सकारण ितमीहरू िकन ए ोनका दवेता बालजबबूलाई सोिध रहकेा छौ?
4 ितमीले यस्तो गरेको हुनाले परम भलुे भन्नहुुन्छ अहज्याहलाई ितमी आफ्नो ओ ानबाट उठ्नपाउने छैनौ। ितमी मन छौ।’ ” त्यसकारण
ए लया िहडं।े

5 दतूहरू अहज्याहकहाँ फकर आए। अहज्याहले दतूहरूलाई भन,े “ितमी िकन यित चाँडै फकर आयौ?”
6 दतूहरूले अहज्याहलाई भन,े “एकजना मािनस हामीसगँ भटे गनर् आयो। उसले हामीलाई राजाकहाँ फकर जान ु अिन उनलाई परम भलुे

भनकेो कुरा भन्न ु भन्यो। परम भु भन्नहुुन्छ, ‘इ ाएलमा एक परमे र हुनहुुन्छ। यसकारण ितमीले िकन ए ोनका दवेता, बालजबबूसमक्ष
सोध्न दतूहरू पठायौ? ितमीले यस्तो काम गरेको हुनाले ितमी ओ ानबाट उठ्ने छैनौ। ितमी मन छौ।’ ”

7 अहज्याहले दतूहरूलाई भन,े “त्यो मािनस कस्तो दे खन्थ्यो जसले ितमीलाई भे ो अिन ितमीलाई यी कुराहरू भन्यो।”
8 दतूहरूले जवाफ िदयो, “त्यो मािनस रौमय ु िथयो र कम्मरमा एउटा छालाको पटेी बाँधकेो िथयो।”
तब अहज्याहले भन,े “उनी ितश्बी ए लया हुन।्”

अहज्याहले पठाएका मािनसहरूलाई आगोले न पाछर्
9अहज्याहले एक जना क ान र पचास जना मािनसहरू ए लयाकहाँ पठाए। क ान ए लयाकहाँ गए। त्यस बलेा ए लया पवर्तको टाकुरामािथ

बसकेा िथए। क ानले ए लयालाई भन,े “परमे रको जन, राजाले तपाईंलाई ओलर, ‘आउन ु भनी हुकूम गन ुर् भएको छ।’ ”
10 ए लयाले पचास जना मािनसहरूका क ानलाई उ र िदए, “यिद म परमे रको जन हु,ँ भने स्वगर्बाट आगो आओस,् अिन क ान अिन

उनका पचास जना मािनसहरूलाई न पारोस!्”
तब स्वगर्बाट परमे रको आगो तल आयो अिन क ान तथा उनका पचास जना मािनसहरूलाई न पाय ।
11अहज्याहले अकार् क ानलाई पचास जना मािनसहरूसगँै ए लयासमक्ष पठाए। क ानले ए लयालाई भन,े “परमे रको जन, राजाले भनकेा

छन,् ‘चाँडै तल आऊ!’ ”
12 ए लयाले क ान र उनका पचास जना मािनसहरूलाई भन,े “यिद म परमे रको मािनस हु,ँ भने स्वगर्बाट आगो आओस ्र ितमी र ित ा

मािनसहरूलाई न पारोस।्”
तब स्वगर्बाट आगो आयो र क ान तथा उनका पचास जना मािनसहरूलाई न पाय ।
13अहज्याहले ते ो क ान पचास जना मािनसहरूसगँ पठाए। ते ा क ान ए लयाकहाँ आए। क ान घ ुडँा टेकेर िनहु रए। क ानले ए लयासमक्ष

यसो भनरे िबन्ती चढाए, “परमे रको जन, मरेो जीवन र तपाईंका पचास जना सवेकहरूको जीवनलाई मलू्यावान सम्झन ु होस,् भनी िबन्ती
गछुर्। 14 स्वगर्बाट आगो आयो अिन पिहला दइुजना क ानहरू तथा उनीहरूका पचास जना मािनसहरूलाई न पाय । तर अब दया गन ुर्होस ्अिन
हामीलाई बाँच्न िदनहुोस।्”

15 परम भकुो स्वगर्दतूले ए लयालाई भन,े “क ानसगँ जाऊ। उनीिसत नडराऊ।”
यसकारण ए लया क ानसगँ राजा अहज्याहलाई भटे्न गए।
16 ए लयाले अहज्याहलाई भन,े “इ ाएलमा परमे र हुनहुुन्छ: ‘यसकारण िकन ितमीले ए ोनका दवेता बालजबबूिसत हरू सोध्नलाई

दतूहरू पठायौ। ितमीले यस्तो काम गरेको हुनाल,े ितमी आफ्नो ओ नबाट उठ्ने छैनौ। ितमी मन छौ।’ ”
योराम अहज्याहको ठाउँ ओगटछन ्

17 परम भलुे ए लया माफर् त भन्नभुए अनसुार अहज्याहको मतृ्य ु भयो। अहज्याहको छोरा िथएन। त्यसकारण अहज्याह पिछ योराम नयाँ
राजा भए। योरामले यहोशापातका छोरा योहोराम यहूदाका राजा भएको दो ो वषर्मा शासन गनर् शरुू गरे।

18 अहज्याहले अरू जे कामहरू गरे ती सबै नै इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ।
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2
परम भबुाट ए लयालाई बोलाउने योजना

1 जब परम भलुे ए लयालाई आधँीवहेरीमा स्वगर्मा उठाए लजैान आटँ्न ु भएको िथयो। ए लया र एलीशासगँै िगलगाल छोड।े
2 ए लयाले एलीशालाई भन,े “कृपया यही पखर्, िकनभने परम भलुे मलाई बतेले जान ु भन्न ु भएको छ।”
तर एलीशाले भन,े “परम भु हुनहुुन्छ अिन ितमी िजउँदै छौ, यसथर् म शपथ खाएर भन्छु, म ितमीलाई छोड्ने छैन।” यसकारण दइु जना

मािनसहरू बतेलेितर गए।
3 बतेलेमा अगमव ाहरूको दल एलीशाकहाँ आयो अिन उनलाई भन्यो, “ितमीलाई थाह छ परम भलुे ित ा मा लकलाई आज लएर जान ु

हुनछे।”
एलीशाले भन,े “हो म जान्दछु यो। यस बारे कुरा नगर।”
4 ए लयाले एलीशालाई भन,े “कृपया यहीं पखर्, िकनभने परम भलुे मलाई यरीहोमा जान ु भन्नभुएको छ।”
एलीशाले उ र िदए, “म शपथ खाएर भन्छु िकनभने परम भु हुनहुुन्छ अिन ितमी िजउँदो छौ, म ितमीलाई छोड्ने छैन।” यसकारण दइु जना

मािनसहरू यरीहोमा गए।
5 यरीहोको अगमव ाहरूको दल एलीया कहाँ आयो अिन उिनहरूले उसलाई भन,े “के ितमीलाई थाहा छ िक ित ो मा लकलाई आज

परम भलुे ितमी दखेी टाढा लएर जान ु हुदँछै।”
एलीशाले भन,े “हो, म जान्दछु यो िवषयमा कुरा नगर।”
6 ए लयाले एलीशासगँ भन,े “कृपया यहीं पखर् िकनिक परम भलुे मलाई यदर्न तरेर जान ु भन्नभुएको छ।”
एलीशाले भन,े “परमे रको साक्षी िदएर म ितज्ञा गछुर्, म तपाईंलाई छोड्ने छैन।” अिन दइु गए।
7अगमव ाहरूको दलका पचास जना मािनसहरूले ितनीहरूको अनसुरण गरे। ए लया र एलीशा यदर्न नदी मा उिभए। पचास जना मािनसहरू

ए लया र एलीशादे ख टाढा उिभए। 8 ए लयाले आफ्नो खा ो खोल,े त्यसलाई पट ्याए र त्यसले पानीमा िहकार्ए। पानी दे े र दािहनिेतर दइु
भागमा बाँिडयो। तब ए लया र एलीशाले सखू्खा भइँूमािथ िहडंरे नदी तरे।

9 जब ितनीहरूले नदी तरे ए लयाले एलीशालाई भन,े “परमे रले मलाई ितमीबाट लएर जान ु अिघ ित ो लािग म के गनर् सक्छु?”
एलीशाले भन,े “म तपाईको उ रािधकारी हुन चाहन्छु।”*
10 ए लयाले भन,े “ितमीले अप् ारो वस्त ु माग्यौ। जब ितमीबाट मलाई लएर जाँदा यिद ितमीले दखे्यौ भने तब यस्तै हुन्छ। तर ितमीले

दखेनेौ भने त्यस्तो हुदँनै।”
परमे रले ए लयालाई स्वगर्मा लानहुुन्छ

11 ए लया र एलीशा िहिंडरहकेा िथए अिन कुरा ग ररहकेा िथए। अचानक केही घोडाहरू र एउटा रथ आयो अिन एलीशाबाट ए लयालाई
छु ायो। घोडा र रथ आगो समान िथए। तब ए लयालाई हावाबतासमा स्वगर्मा लिगयो।

12 एलीशाले यसलाई दखेे अिन िचच्याए, “मरेा िपता! मरेा िपता! इ ाएलको रथ अिन उहाँका घोडसिैनकहरू।”
एलीशाले ए लयालाई फे र किहले दखेनेन।् एलीशाले आफ्नो लगुालाई पि ए अिन आफ्नो शोक दखेाउन च्यात।े 13 ए लयाको खा ो भइँुमा

झय त्यसकारण ए लशाले त्यसलाई टपे र यदर्न नदीको िकनारमा उिभए। 14 एलीशाले ए लयाको खा ो लयो र त्यसले पानीमा िहकार्ए। उसले
भन्यो, “ए लयाका परमे र परम भु कहाँ हुनहुुन्छ?” जब एलीशाले पानीमािथ हार गरे। तब पानी दािहने र दे िेतर दइु भागमा िवभाजन भयो
र एलीशाले नदी तरे।

अगमव ा ए लयाको िवषयमा सोध्छन ्
15जब यरीहोका अगमव ाहरूको दलले एलीशालाई दखे,े ितनीहरूले भन,े “ए लयाको आत्मा अिहले एलीशामा छ।” ितनीहरू एलीशालाई

हनेर् आए। ितनीहरू एलीशा अिघ भईुंमा िनहु रए। 16 ितनीहरूले उनलाई भन,े “हरे, हामी पचास जना असल मािनस छौं। कृपया ितनीहरूलाई
जान दऊे अिन आफ्नो मा लक खोज्न दऊे। हुन सक्छ, परम भकुो आत्माले ए लयालाई मािथ लगकेो छ अिन उनलाई कुनै पहाड अथवा
घाँटीमा झारेको छ।”

तर एलीशाले उ र िदए, “होइन, ए लयालाई खोज्न मािनसहरू नपठाऊ!”
17 अगमव ाहरूको दलले एलीशालाई ितनी अलमल्ल पारूञ्जलेसम्म िबन्ती ग ररह।े तब एलीशाले भन,े “ठीक छ, ए लयालाई खोज्न

मािनसहरू पठाऊ।”
अगमव ाहरूको दलले 50 जना मािनसहरूलाई ए लयालाई खोज्न पठाए। ितनीहरूले तीन िदन खोजे तर ितनीहरूले ए लयालाई भटेेनन।्

18 यसकारण मािनसहरू य रहो गए जहाँ एलीशा बसकेा िथए। ितनीहरूले उनलाई ए लयालाई ितनीहरूले खोज्न नसकेको बताए। एलीशाले
ितनीहरूलाई बताए, “मलैे ितमीहरूलाई नजान ु भनकेो िथएँ।”

एलीशाले पानीलाई श ु पाछर्न ्
* 2:9: … , “म ित ो आत्माको दईुगणुा हुन चाहान्छु।”
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19 शहरका मािनसहरूले एलीशालाई भन,े “महाशय, तपाई यस शहरलाई रा ो ठाउँमा बनाउनहुुनछे। तर पानी रा ो छैन। त्यसकारण नै
जमीनले अन्नबाली उमँादन।”

20 एलीशाले भन,े “एउटा नयाँ कचौरा मकहाँ ल्याऊ र त्यसमा ननू हाल।”
मािनसहरूले एलीशा कहाँ कचौरा ल्याए। 21 तब एलीशा त्यस ठाउँमा गए जहाँ भइँुबाट पानी बिगरहकेो िथयो। एलीशाले पानीमा ननू हाल।े

उनले भन,े “परम भलुे भन्नभुएको छ, ‘म यस पानीलाई श ु बनाइरहकेो छु। अब दे ख यस पानीले कसलैाई मान छैन अथवा जमीनलाई अन्न
फल्ने बनाउनँछे।’ ”

22 पानी श ु भयो। त्यो पानी अझै आज पिन रा ो छ। यो यस्तै भयो जस्तो एलीशाले भनकेा िथए।
केही केटाहरू एलीशाको हाँसो उडाउँछन ्

23 एलीशा त्यस शहरबाट बतेले गए। एलीशा शहरितर पहाडमा उकालो चिढरहकेा िथए अिन केही केटाहरू शहरबाट तल झ ररहकेा िथए।
ितनीहरूले एलीशाको हाँसो उडाउन शरुू गरे। ितनीहरूले उनलाई भन,े “मािथ चढ, त ँ तालखुइुले मान्छे। मािथ चढ त ँ तालखुईुले मान्छे।”

24 एलीशाले पिछ हरेे अिन उनीलाई दखे।े उनले परम भलुाई ितनीहरू ित नरा ो होस ्भनी िबन्ती गरे। तब बनबाट दइुवटा भाल ू िन स्कए
अिन केटाहरूमािथ आ मण गरे। भाल ू ारा बयालीस केटाहरू च्याितिदए।

25 एलीशाले बतेले छोडे अिन कमल पहाडितर िहडं।े अिन त्यहाँ बाट एलीशा साम रयाितर फिकर् ए।

3
योराम इ ाएलका राजा हुन्छन ्

1 आहाबका छोरा योराम साम रयामा इ ाएलका राजा भए। यहोशापात यहूदाको राजा हुदँा अठा ौं वषर्कोसमयमा उनले शासन शरुू गरे।
योरामले बा वषर् शासन गरे। 2 योरामले ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे भलू कायर् भन्न ु भएको िथयो। तर योराम आफ्ना िपता र माता
जस्ता िथएनन ्िकनभने उनले ती खाँबाहरू उखाले जसलाई उनका िपताले बालको पजूा गनर्का लािग बनाएका िथए। 3 तर उनले नबातका छोरा
यरोबामको जस्तो पाप ग रनै रह।े यारोबामले इ ाएलीहरूलाई पाप गनर् लगाए। योरामले यारोबामको पाप गनर् रोकेनन।्

मोआब इ ाएलबाट छु न्छ
4 मशेा मोआबका राजा िथए। मशेासगँ धरैे भडेा िथए। मशेाले एक लाख भडेा र एक लाख भडेाका ऊन इ ाएलका राजालाई िदए। 5 तर जब

आहाब मोआबका राजा इ ाएलका राजाको िवरू मा बागी भए।
6 तब राजा योराम साम रयाबाट िन स्कए अिन इ ाएलका मािनसहरूलाई भलेा गरे। 7 योरामले यहूदाका राजा यहोशापात कहाँ दतूहरूलाई

पठाए। योरामले भन,े “मोआबका राजा मरेो िवरू मा बागी भएका छन।् के ितमी मोआबको िवरू मा लड्न मसगँ जाने छौ?”
यहोशापातले भन,े “अवश्य, म ितमीसगँ जानछुे। मरेो मािनसहरू ित ा मािनसहरू जस्तै हुनछेन।् र मरेो घोडाहरू ित ा घोडाहरू जस्तै हुनछेन।्”

तीनजना राजाहरू एलीशासगँ सल्लाह माग्छन ्
8 यहोशापातले योरामलाई सोध,े “हामी कुन बाटोबाट जाऊँ?”
योरामले जवाफ िदए, “हामी एदोमको मरूभिूमबाट जानपुछर्।”
9 यसकारण इ ाएलका राजा यहूदा र एदोमका राजाहरूसगँै गए। ितनीहरूलाई या ा गनर् सात िदन लाग्यो, त्यहाँ सनेा र अरू पशहुरूका लािग

पयार् पानी िथएन। 10 अन्तमा, इ ाएलका राजा योरामले भन,े “हाय, मरेो िवचारमा मोआबीलीहरूबाट परास्त गनर्का लािग परम भलुे हामी
तीन जना राजाहरूलाई एउटा ठाउँमा ल्याउनभुयो।”

11 तर यहोशापातले भन,े “के यहाँ परम भकुा कुनै एकजना अगमव ाछन ्यिद यहाँ छन भने हामी अगमव ालाई सोध्न ु पछर् जे परम भु
भन्न ु हुन्छ हामीले त्यही गन ुर् पछर्।”

इ ाएलका राजाका सवेकहरूमध्ये एक जनाले भन,े “शापातका छोरा एलीशा यहाँ छन।् एलीशा ए लयाका सवेक िथए।”*
12 यहोशापातले भन,े “परम भकुो वाणी एलीशासगँ छ।”
यसकारण इ ाएलका राजा योराम, यहोशापात अिन एदोमका राजा एलीशालाई भटे्न गए।
13 एलीशाले इ ाएलका राजा (योरामलाई) भन,े “तपाईं मबाट के चाहनहुुन्छ? आफ्ना माता-िपताका अगमव ाहरूकहाँ जानहुोस!्”
इ ाएलका राजाले एलीशालाई भन,े “होइन, हामी तपाईसगँ भटे्न आएका छौं िकनभने परम भलुे हामी तीन जना राजाहरूलाई सगँै भलेा

हुन बोलाउन ु भएको छ तािक मोआबीहरूले हामीलाई परास्त गनर् नसकोस।्”
14 एलीशाले भन,े “यहूदाका राजा यहोशापातको म सम्मान गछुर् अिन म सवर्श मान परम भकुो सवेा गदर्छु। उनी िजउँदै छन ्भनरे नै म

यहोशापातसगँ मा भटे्न यहाँ आएँ। म ित ो अिघ साँचो कुरा भन्छु, यिद यहोशापात यहाँ नभए, म ितमी ित ध्यान िदने िथईंन। म सम्पणूर् रूपमा
ित ो अवहलेना गन िथएँ। 15 तर अब मकहाँ यस्तो मािनस ल्याऊ जसले वीणा बजाउछँ।”
* 3:11: … , “एलीशाले ए लयाहको हातमा पानी खनाए।”
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जब मािनसले वीणा बजायो, एलीशामा परम भकुो आत्मा आउनभुयो। 16 तब ए लशाले भन,े “परम भु भन्नहुुन्छ कन्दरामा दलुो खन।
17 परम भु भन्नहुुन्छः ितमीले हावा दे े छैनौं, ितमीले पानी परेको दे े छैनौं। तर त्यो बेंसी पानीले भ रने छ। तब ितमी र ित ा गाईहरू र अरू
पशहुरूले िपउने पानी पाउने छन।् 18 परम भकुा लािग यो गनर् सिजलो छ। उहाँले ितमीहरूलाई मोआबीलीहरूलाई िजताउनहुुनछे। 19 ितमीहरूले
त्यके द रलो शहर अिन त्यके रा ो शहरमािथ आ मण गन छौ। ितमीहरूले त्यके रा ो रूख काट्ने छौ। ितमीहरूले सबै पानीको ोतहरू

बन्द गन छौ। ितमीहरूले त्यके रा ो खतेलाई ढुङं्गाले न पान छौ जनु ितमीले फ्याँक्ने छौ।”
20 िबहानै िबहानको ब ल िदने समयमा एदोमितरबाट पानी बग्नथाल ्यो अिन बेंसी भ रयो।
21 मोआबका मािनसहरूले सनु,े राजाहरू ितनीहरूको िवरोधमा लडाइँ गनर् आएका छन।् यसकारण मोआबमा मािनसहरूले ती सबै

मािनसहरूलाई जो बढूो भए पिन कवच धारणगनर् सक्थे ितनीहरूलाई जम्मा गरे। ितनीहरूले तयार भएर लडाइँका लािग सीमानामा प खर्ने
काम गरे। 22 मोआबका मािनसहरू त्यस िबहान सबरैे उठे। उदाउँदै गरेको घाम घाँटीको पानी मािथ च म्करहकेो िथयो, अिन यो मोआबका
मािनसहरूको रगत जस्तो दे खन्थ्यो। 23 मोआबका मािनसहरूले भन,े “रगत हरे! राजाहरूले अवश्य नै एक अकार्सगँ लडाइँ गरे। ितनीहरूले
एक अकार्लाई सवर्नाश पारे होलान।् हामी लाशहरूबाट बहुमलू्य वस्तहुरू लन जाऔं।”

24 मोआबीली मािनसहरू इ ाएलीहरूको िशिबरमा आए। तर इ ाएलीहरू बािहर िन स्कए अिन मोआबी सनेामािथ आ मण गरे।
इ ाएलीहरूले मोआबीहरूलाई लखटेे। इ ाएलीहरूले मोआबीसगँ लडाइँ गनर् ितनीहरूलाई मोआबसम्म प ाए। 25 इ ाएलीहरूले शहरहरू
असल पारे। ितनीहरूले मोआबमा त्यके असल खतेमा ढुङ्गा फ्याँके। ितनीहरूले पानीका सबै महुानहरू बन्दगरे। र ितनीहरूले सबै असल रूख
काटेर ढा लिदए। कीरहरेशते मा ढुङ्गाको पखार्लसगं छोिडयो। तर घ ुयँ े ो हान्ने मािनसहरूले कीरहरेशतेलाई घरेे र त्यसमािथ आ मण गरे।

26 मोआबका राजाले थाह पाए, य ु िज उनकालािग सा ै नै म ु श्कल छ। यसकारण उनले तरवारसमते सात सय मािनसहरूलाई एदोमका
राजाको हत्या गनर् अिन सनेालाई परास्त गनर् पठाए। तर ितनीहरूले एदोमका राजालाई परास्त गनर् सकेनन।् 27 तब मोआबका राजाले आफ्नो
जठेो छोरालाई लग।े यो त्यही छोरा िथयो जो उनीपिछ राजा हुनवेाला िथए। शहरको चारैितर िभ ाहरूमािथ मोआबका राजाले आफ्नो छोरालाई
होमब लको रूपमा ब ल चढाउन तयार भए। ठूलो रीस इ ाएलमािथ पय । यसकारण इ ाएलका मािनसहरू मोआबका राजालाई छोडरे आफ्नो
दशेितर फिकर् ए।

4
एक जना अगमव ाकी िवधवा एलीशािसत मदत मा ग्छन ्

1अगमव ाहरूका समहू मध्ये एउटाकी प ीले एलीशालाई यसो भनरे िबन्ती ग रन,् “तपाईंको दास मरेो पित अिहले मरे। तपाईलाई थाहै छ
िक उनले परम भकुो सम्मान गदर्थ।े तर उनले एक जना मािनसको ऋण लएका िथए। र अिहले त्यो मािनसले मरेो दइुजना छोराहरूलाई लन र
ितनीहरूलाई आफ्नो दास बनाउन आइरहकेो छ।”

2 एलीशाले जवाफ िदए, “म कसरी ित ो म त गनर् सक्छु? मलाई भन, ितमीसगँ घरमा के छ?”
आइमाईले भनी, “मिसत घरमा केही छैन। मिसत एउटा भाँडोमा भ क्षको तले मा छ।”
3 तब एलीशाले भन,े “जाऊ र आफ्ना सबै िछमकेहरूबाट कचौराहरू मागरे ल ्याऊ। सबै कचौराहरू खाली हुनपुछर्। धरैे कचौराहरू ल्याऊ।

4 त्यसपिछ आफ्नो घर जाऊ अिन ढोकाहरू बन्द गर। ितमी र ित ा छोराहरू मा िभ हुनछेौ। तब सबै ती भाँडाहरूमा तले खन्याऊ। भाँडाहरू
भर अिन ितनीहरूलाई बगे्लै ठाउँमा राख।”

5 यसकारण आइमाई एलीशाबाट िवदा लएर आफ्नो घर गई अिन ढोका थनुी। घरिभ ऊ र उसका छोराहरू मा िथए। उसका छोराहरूले
उसको निजक भाँडाहरू ल्याए अिन उसले तले भरी। 6 उसले धरैे भाँडाहरू भरी। अन्तमा उसले आफ्नो छोरालाई भनी, “मलाई अक भाँडा
दऊे।”

तर सबै भाँडाहरू भ रएका िथए। छोराहरूमध्ये एक जनाले आमालाई भन्यो, “अरू भाँडा छैन।” त्यस बलेा आङँ्खोरामा तले सिकएको
िथयो।

7 तब आइमाईले परमे रका जनलाई के भयो भनी। एलीशाले उसलाई भन,े “जाऊ, तले बचे अिन बचेपेिछ अफ्नो ऋण ितन काम गर।
ितमी र ित ा छोराहरू रहकेो रूिपयाँमा गजुारा गनर् सक्छौ।”

शनुमैमा एक जना आइमाईले एलीशालाई एउटा कोठा िदन्छे
8 एकिदन एलीशा शनुमै ितर गए। त्यहाँ शनुमैमा एक जना ख्यता आइमाई ब स्थइन।् यस आइमाईले एलीशालाई रोकेर आफूसगँ खाना

खान िबन्ती ग रन।् यसकारण एलीशा त्यके पटक त्यस ठाउँ भएर जाने गथ त्यहाँ भोजन गनर् बस्थ।े
9 आइमाईले आफ्नो लोग्नलेाई भनी, “हरे, म बझु्न सक्छु एलीशा परमे रका पिव जन हुन।् उनी सबै समय हा ो घर भएर जान्छन।्

10 एलीशाका लािग छानामािथ एउटा सानो कोठा बनाई िदउ।ँ त्यस कोठामा एउटा ओ ान रा खिदउ।ँ त्यहाँ एउटा चौकी, एउटा कुिसर् अिन
एउटा ब ीदानी रा खिदउ।ँ त्यसपिछ जब ितनी हा ो घरमा आउँछन,् उनले आफ्नो लािग यो कोठा पाउने छन।्”

11 एकिदन एलीशा आइमाईको घरमा आए। उनी त्यस कोठामा गए अिन त्यहाँ िव ाम गरे। 12 एलीशाले आफ्नो सवेक गहेजीलाई भन,े
“यस शनुमैलेी आइमाईलाई बोलाऊ।”
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सवेकले शनुमैलेी आइमाईलाई बोलायो र उ एलीशाको साम ु उिभयो। 13 एलीशाले आफ्नो सवेकलाई भन,े “अब यस आइमाईलाई भन, ‘हरे
ितमीले हा ो हरेचाह गन ठूलो कायर् गरेकी छौ। ित ो लािग म के गनर् सक्छु? के ितमी चाहन्छौ, हामीले ित ो लागी राजालाई भन्न ु पछर् अथवा
सनेाका क ानलाई?’ ”

आइमाईले भनी, “म यहाँ आफ्ना मािनसहरूको माझ मा बसरे सखुी छु।”
14 एलीशाले गहेजीलाई भन,े “हामी उसका लािग के गनर् सक्छौं?”
गहेजीले उ र िदए, “मलाई थाह छ। उसको छोरा छैन अिन उसको लोग्ने बढूो भएको छ।”
15 तब एलीशाले भन,े “उनलाई बोलाऊ।”
यसकारण गहेजीले आइमाईलाई बोलाए। ऊ आई अिन दलैौमा उिभई। 16 एलीशाले आइमाईलाई भन,े “अक बसन्तमा यस समय ितमीले

आफ्नो छोरालाई अङं्गालकेो हुने छौ।”
आइमाईले भनी, “होइन महाशय! परमे रका जन, मिसत ढाँट्ने काम नगन ुर्होस।्”

शनुमैमा आइमाईको छोरा हुन्छ
17 तब आइमाई गभर्वती भई। एलीशाले भने जस्तै अक बसन्तमा आइमाईल छोरा जन्माई।
18 बालक ठूलो भयो। एकिदन बालक आफ्नो बबुा अिन बा ल काट्नहेरूलाई हनेर् खते गयो। 19 बालकले आफ्नो बबुालाई भन्यो, “अह,

मरेो टाउको! मरेो टाउको दखु्दछै!”
बबुाले आफ्नो सवेकलाई भन्यो, “उसको आमाकहाँ लएर जाऊ।”
20 सवेकले केटालाई आमाकहाँ पयुार्यो। बालक िदउसँोसम्म आमाको काखमा बस्यो। त्यसपिछ ऊ मय ।

आइमाई एलीशालाई भटे्न जान्छे
21 आइमाईले बालकलाई एलीशाको ओ ानमा सतुाई। उसले त्यस कोठाको दलैो बन्द गरी अिन बािहर गई। 22 उसले आफ्नो लोग्नलेाई

बोलाई अिन भनी, “कृपया मरेो िन म्त एक जना सवेक र एउटा गधा पठाइ िदन ु होस।् त्यसपिछ म परमे रका जनलाई भटे्न जानछुे अिन
फिकर् ने छु।”

23आइमाईको लोग्नलेे भन्यो, “ितमी िकन आज परमे रको जन कहाँ जान चाहन्छौ? महीनाको पिहलो िदन अथवा िब ाम-िदन त होइन।”
उसले भनी, “िचन्ता नगन ुर् होस।् सबथोक ठीकठाक हुनछे।”
24 तब ितनले गधामािथ एउटा काठी रा खए र आफ्नो सवेकलाई भिनन,् “गधालाई िछटो डोयार्उ। मलैे नभनञु्जले सम्म ढीलो नगर।”
25 आइमाई परमे रको जनलाई भटे्न कमल डाँडामा गई।
परमे रको जन एलीशाले शनुमेलेी आइमाईलाई टाढाबाट आउँदै गरेको दखे।े एलीशाले आफ्नो सवेकलाई भन,े “हरे, शनुमैलेी आइमाई!

उसलाई लन अिहले जा! 26 उसलाई भन, ‘के भलू भयो? ितमी ठीकठाक त छौ? के ित ो लोग्ने ठीक छ? ित ो नानी ठीक छ?’ ”
गहेजीले शनुमैलेी आइमाईलाई सबै कुराहरू सोध्यो। उसले उ र िदई, “सबै ठीक ठाक छ।”
27 तर शनुमैलेी आइमाई परमे रको जनसम्म पवर्तमा चढी, ऊ िनहुरी अिन एलीशाको चरण स्पशर् गरी। गहेजी शनुमैलेी आइमाईलाई तान्न

निजक आयो। तर परमे रको जन एलीशाले गहेजीलाई भन,े “उसलाई एक्लै हुन दऊे! ऊ सा ै दःुखी छ अिन परमे रले यस बारे केही भन्न ु
भएन। परम भलुे यो खबर म दे ख लकुाउनभुयो।”

28 तब शनुमैलेी आइमाईले भनी, “महाशय, मलैे किहले छोरा मागकेो िथइन। मलैे तपाईलाई भनकेो िथएँ, ‘मलाई नढाँट्न ु होस।्’ ”
29 तब एलीशाले गहेजीलाई भन,े “जान तयार होऊ। मरेो िहडं्ने लौरो ितमीिसत लएर जाऊ कससैगँ कुरा गनर् नउिभई! यिद कोही मािनससगँ

भटे भयो भने अिभवादन सम्म नगन ुर् यिद कसलैे अिभवादन गरे जवाफ निदन।ु मरेो िहडं्ने लौरो नानीको अनहुारमािथ रा खिदन।ु”
30 तर नानीको आमाले भनी, “म शपथ खाएर भन्छु जस्तो परम भु सदा रहन ु हुन्छ अिन तपाई हुनहुुन्छ, म तपाईलाई छोडरे जाने छैन।”
यसकारण एलीशा उठे अिन शनुमैलेी आइमाईको पिछ-पिछ िहडं।े
31 गहेजी एलीशा र शनुमैलेी आइमाई भन्दा पिहले शनुमैलेीको घरमा पगु्यो। गहेजीले नानीको अनहुारमािथ लौरो रा खिदयो। तर नानीले

केही बोलने न त कुनै सकेंत गरे िक उसले कुनै कुरो सनुकेो िथयो। तब गहेजी एलीशालाई भटे्न फिकर् गयो। गहेजीले एलीशालाई भन्यो, “नानी
िबउँझकेो छैन।”

शनुमैलेी आइमाईको छोरा फे र िजउँदो हुन्छ
32 एलीशा घरिभ पस।े उसको ओ ानमािथ एक जना बालक लिडरहकेो िथयो। 33 एलीशा कोठिभ पसे अिन दलैो बन्द गरे। अिहले

कोठामा एलीशा र बालक मा िथए। तब एलीशाले परम भलुाई ाथर्ना गरे। 34 एलीशा ओ ानमािथ चढरे बालकमािथ िनहु रए। एलीशाले
आफ्नो मखु बालकको मखुमािथ जोड।े उनले उसको आखँा बालकको आखाँमािथ राखे उनले आफ्नो हातहरू बालकको हातहरू मािथ राख।े
एलीशा बालकको शरीर तातो नभए सम्म बालकमािथ प ल्टरह।े

35 त्यसपिछ एलीशा अलग भए अिन कोठाको व रप र िहिंडरह।े ितनी फे र गए अिन बालकमािथ तबसम्म प ल्टरहे जबसम्म उसले सात
पटक हा च्छउँ गरेन अिन आफ्नो आखँा खोल्दनै।



2 राजा 4:36 365 2 राजा 5:12

36 एलीशाले गहेजीलाई बोलाए अिन भन,े “शनुमैलेी आइमाईलाई बोलाऊ!”
गहेजीले शनुमैमेी आइमाईलाई बोलाए अिन ऊ एलीशासाम ु आई। एलीशाले भन,े “ित ो छोरालाई उठाऊ।”
37 तब शनुमैलेी आइमाई कोठिभ पसी अिन एलीशाको खु ामा िनहु रई। त्यसपिछ उसले आफ्नो छोरालाई उठाई अिन बािहर िन स्क।

एलीशा अिन िवषाल ु िसरूवा
38 एलीशा फे र िगलगाल गए। दशेमा अिनकाल िथयो। अगमव ाहरूको दल एलीशाको अिघ बिसरहकेा िथए। एलीशाले आफ्नो सवेकलाई

भन,े “आगोमा ठूलो भाँडो राख अिन अगमव ाहरूको दलका लािग केही िसरूवा बनाऊ।”
39 एकजना मािनस बािहर खतेमा साग-पात लन गए। उसले एउटा जङं्गली दाख भटे ्यो र त्यसबाट केही लौकाहरू टप्यो। उसले लौकाहरू

आफ्नो झोलामा हल्यो र ितनीहरूलाई ल्यायो। उसले जङ्गली लौकाहरूलाई काट-कुट पारे र एउटा भाँडामा हाल्यो। तर अगमव ाहरूको
दलले कस्तो िकसीमको कन्द मलु हो िचनने।्

40 त्यसपिछ ितनीहरूले केही िसरूवा मािनसहरूका लािग खान खन्याए। तर जब ितनीहरूले िसरूवा खान ु शरुू गरे, ितनीहरू एलीशासाम ु
िचच्याए, “हे परमे रका जन, भाँडोमा िवष छ।” भोजनको स्वाद िबष जस्तो िथयो, त्यसकारण ितनीहरूले त्यो भोजन खान सकेनन।्

41 तर एलीशाले भन,े “केही पीठो ल्याऊ।” ितनीहरूले एलीशाका लािग िपठो ल्याए अिन उनले त्यो भाँडामा हाल।े तब एलीशाले भन,े
“मािनसहरूका लािग िसरूवा खन्याऊ जसले गदार् ितनीहरूले खान सकून।्”

अिन िसरूवामा कुनै िवष िथएन।
एलीशाले अगमव ाहरूको दललाई खवुाउछँन ्

42 बाल शालीशाहबाट एक जना मािनस आए अिन परमे रको जन (एलीशा)का लािग पिहलो फसलको रोटी ल ्याए। यस मािनसले 20
वटा जौंका रोटीहरू अिन नयाँ अन्न आफ्नो बोरामा ल्याए, तब एलीशाले भन,े “यो भोजन मािनसहरूलाई दऊे, ितनीहरूले खान सकुन।्”

43 एलीशाको सवेकले भन्यो, “के भन्न ु हुन्छ? यहाँ एक सय जना मािनसहरू छन।् म ती सबै मािनसहरूलाई यो भोजन िदन सक्छु?”
तर एलीशाले भन,े “मािनसहरूलाई भोजन खान दऊे। परम भु भन्नहुुन्छ, ‘ितनीहरूले खान्छन ्अिन अझै पिन भोजन रहने छ।’ ”
44 तर एलीशाको सवेकले अगमव ाहरूको दलको साम ु भोजन प स्कयो। अगमव ाहरूको दलका लािग खाना चरु िथयो अिन ितनीहरूले

खाएपिछ भोजन र ो। परम भलुे भन्नभुए जस्तै घट्ना भयो।

5
नामानको समस्या

1 नामान अरामका राजाको सनेाका क ान िथए। नामान आफ्नो राजाकालािग धरैे महत्वपणूर् िथए। िकनभने परम भलुे उनलाई अरामको
िवजयका लािग उपयोग गरेका िथए। नामान महान ्र श शाली मािनस िथए, तर ितनी कु रोगले स्त िथए।

2 अरामी सनेाले इ ाएलमा लडाइँ गनर्का लािग सिैनकहरूको धरैे दलहरू पठाए। सिैनकहरूले मािनसहरूलाई ितनीहरूको दास बनाए। एक
पटक ितनीहरूले इ ाएलको भिूमबाट एउटी सानी केटी ल्याए। यो सानी केटी नामानकी प ीकी सिेवका भई। 3 यस केटीले नामानकी प ीलाई
भनी, “म चाहन्छु, मरेा मा लक नामानले अगमव ा एलीशासगँ भटे गरून ्जो साम रयामा बस्छन।् त्यस अगमव ाले नामानको कु ा रोग
िनको पानर् सक्छन।”

4 नामान आफ्नो मा लक (अरामका राजा) कहाँ गए। नामानले अरामका राजालाई ती सबै कुराहरू गरे जो इ ाएली केटीले भनकेी िथई।
5 तब अरामका राजाले भन,े “अिहले जाऊ र म इ ाएलका राजालाई एउटा प पठाउने छु।”
यसकारण नामान इ ाएल गए। नामानले आफूसगँ केही उपहारहरू लग।े नामानले दश तोडा चाँदी, 6,000 शकेेल सनुका टु ाहरू र दश

जोर लगुा लएर गए। 6 नामानले अरामका राजाबाट इ ाएलका राजाका लािग प लग।े प मा ले खएको छः “अिहल,े यस प ले बताउछँ म
आफ्नो सवेक नामानलाई तपाईकहाँ पठाउँदै छु। उसको कु रोग िनको पान ुर्होस।्”

7 जब इ ाएलका राजाले प पढ,े उनले आफूलाई दःुखी र उदाशी दखेाउनका लािग आफ्नो लगुा च्यात।े इ ाएलका राजाले भन,े “के म
परमे र हु?ँ होइन! मिसत जीवन मरण िनयन् णको क्षमता छैन। यस कारण अरामका राजाले िकन कु को रोगीलाई मकहाँ िनको पानर् पठाए?
यस िवषयमा सोचे अिन ितनीले थाह पाए, यो एउटा छल हो। अरामका राजा लडाइँ शरुू गन चे ा गद छन।्”

8 परमे रको जन, एलीशाले सनु,े इ ाएलका राजाले आफ्नो दःुख र रीस दखेाउन लगुाहरू, च्यात।े यसकारण एलीशाले आफ्नो खबर
राजाकहाँ पठाए, “ितमीले आफ्नो लगुा िकन च्यात्यौ? नामान मकहाँ आओस।् तब उसले थाह पाउने छ, इ ाएलमा एकजना अगमव ा छ।”

9 यसकारण नामान आफ्ना घोडाहरू अिन रथहरूसगँै एलीशाको घरमा आए अिन ढोकाको बािहर उिभए। 10 एलीशाले नामानसम्म एक जना
दतू पठाए। दतूले भन्यो, “जाऊ अिन यदर्न नदीमा सात पटक धोऊ। तब ित ो छालाको कु िनको हुनछे अिन ितमी श ु हुने छौ।”

11 नामान रसाए अिन फिकर् ए। उनले भन,े “मलैे सोचकेो िथएँ एलीशा बािहर िन स्कन्छन ्अिन मरेो अिघ उिभन्छन ्अिन आफ्नो परम भु
परमे रलाई आ ान गन छन।् मलैे सोचकेो िथएँ, उनले मरेो शरीरमािथ आफ्नो हात हल्लाउने छन ्अिन कु रोग िनको हुनछे। 12 दमीशक् का
नदीहरू अबाना र फारपर इ ाएलका सबै पोखरीहरूका पानी भन्दा रा ा छन।् मलैे दमीशक् का ती नदीहरूमा धनुे काम िकन नगन ुर् अिन िनको
नहुन?ु” नामान सा ै रसाएका िथए अिन ितनी फिकर् ए।
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13 तर नामानको सवेकहरू उनकोमा गए अिन उनीसगँ कुरा गरे। उनीहरूले भन,े “मा लक, यिद अगमव ाले तपाईलाई केही महान कायर्
गन ुर् भनकेो खण्डमा, तपाई गन ुर् हुन्छ, होइन र यसकारण तपाईले उनको आज्ञा पालन गन ुर् पछर् यिद उनी तपाईलाई केही सरल काम गन ुर् भन्दछन।्
अिन उनले भन,े ‘नहुाऊ अिन ितमी श ु र स्वच्छ हुनछेौ।’ ”

14 यसकारण नामानले त्यही गरे जो परमे रको जनले गन ुर् भन।े नामान नदीमा पसे अिन यदर्न नदीमा सात पटक डुब।े अिन नामान श ु र
स्वच्छ भए। नामानको छाला नानीकोछाला जस्तै नरम भयो।

15 नामान अिन उनको सबै दल परमे रको मािनस कहाँ फकर आए। उनी एलीशासाम ु उिभए अिन भन,े “हरे, अिहले म जान्दछु इ ाएलमा
बाहके अरू कतै परमे र छैनन।् अब कृपया मबाट एउटा उपहार स्वीकार गन ुर्होस।्”

16 तर एलीशाले भन,े “म परम भकुो सवेा गदर्छु अिन म शपथ खाएर भन्छु, जब परम भु हुनहुुन्छ म कुनै उपहार स्वीकार गिदर्न।”
नामानले एलीशालाई उपहार स्वीकार गराउन परुा चे ा गरे स्वीकार गन ुर् हुन्न भन,े “मरेो िन म्त यित काम गन ुर्हवस।् 17 मरेा खच्चरहरूमा

इ ाएलबाट दइुभारी धलूो भनर् िदनहुवस।् िकनभने म अरू कुनै परमे रलाई होमब ल अथवा ब लदान चढाउँिदन। म परम भलुाई मा ब ल
चडाउनछुे। 18 अिन म अिहले ाथर्ना गछुर्, परम भलुे यसको लािग मलाई क्षमादान गन ुर्हुने छ अगममा मरेा मा लक अरामका राजा असत्य
दवेताको पजुा गनर्का लािग रम्मोनको म न्दरमा जाने छन।् यसकारण मलैे रम्मोनको म न्दरमा िनहु रन ु पछर्। म अिहले परम भलुाई क्षमा गनर्
िबन्ती गछुर् यिद त्यस्तो हुन्छ।”

19 तब एलीशाले नामानलाई भन,े “शा न्त सगं जाऊ।”
यसकारण उसले उनलाई छोडे अिन केही टाढा पगु।े 20 तर परमे रको जन एलीशाको सवेक गहेजीले भन्यो, “हरे, मरेा मा लक एलीशाले

अरामी नामानलाई उनले त्यसको उपहार स्वीकार नगरी नै जानिदएका छन।् परम भु जीिवत भए जस्तै म नामानको पिछ लाग्नछुे र उसबाट
केही लनछुे।” 21 यसकारण गहेजी नामानितर दगरेु।

नामानले कसलैाई आफूितर दगरेुको दखे।े उनी गहेजी सगँ भटे गनर् रथबाट ओ लर्ए। नामानले भन,े “के सबै ठीकठाक छ?”
22 गहेजीले भन्यो, “हजरू, सबै कुरा ठीकठाक छ। मरेा मा लक एलीशाले मलाई पठाएको छ। उनले भन,े ‘हरे, दइुजना यवुकहरू मकहाँ

आए। ितनीहरू ए मैको पहाडी दशेबाट आएका अगमव ाहरू हुन।् कृपया ितनीहरूलाई चाँदीको एक तोडा र दइु जोर फेन लगुाहरू दऊे।’ ”
23 नामानले भन,े “कृपया दइु तोडा लजैाऊ!” नामानले गहेजीलाई चाँदी लनका लािग राजी गराए। नामानले दइुवटा थलैोमा दइु तोडा

चाँदी हाले अिन दइुजोर फेन लगुा लए। तब नामानले ती चीजहरू आफ्ना दइु सवेकहरूलाई िदए। सवेकहरूले ती चीजहरू गहेजीसम्म पयुार्ए।
24 जब गहेजी पहाडमा आयो, उसले सवेकहरूबाट ती चीजहरू लग।े गहेजीले सवेकहरूलाई टाढा पठाए अिन ितनीहरू गए! तब गहेजीले ती
चीजहरू घरमा लकुाए।

25 गहेजी आए अिन आफ्नो मा लक एलीशा साम ु उिभए। एलीशाले गहेजीलाई भन,े “गहेजी त ँ कहाँ गएको िथस?्”
गहेजीले भन,े “म क ै गएको िथइन।”
26 एलीशाले गहेजीलाई भन,े “त्यो साँचो होइन! मरेो मटुु तसँगै िथयो जब त्यो नामान त ँ सगँ भटे गनर् आफ्नो रथबाट ओ लर्यो। यो धन,

लगुा भ ाक्ष, दाख, भडेा, गाई अथवा परुूष तथा मलैे सवेकहरू लने समय होइन। 27 अब, त ँ र तरेो नानीहरूले नामानको रोग पाउने छौ। तलँाई
सधँकैा लािग कु हुनछे।”

जब गहेजीले एलीशालाई छोडयो, गहेजीको छाला िहउँ जस्तो सतेो भयो। गहेजी कु को रोगी भयो।

6
एलीशा र बञ्चरो

1 अगमव ाहरूको दलले एलीशालाई भन,े “हामी त्यस ठाउँमा बिसरहकेा छौं। तर हा ोिन म्त ठाउँ सा ै सानो भयो। 2 यदर्न नदीमा जाऔं
अिन केही काठ काटौं। हामीमध्ये त्यकेले मढुो पाउने छौं अिन हामीले त्यहाँ ब का लािग एउटा ठाउँ बनाउने छौं।”

एलीशाले उ र िदए, “रा ो, जाऊ अिन त्यसै गर।”
3 एक जना मािनसले भन्यो, “कृपया हामीसगँ िहडं्नहुोस।्”
एलीशाले भन,े “म आउनछुे।”
4 यसकारण एलीशा अगमव ाहरूको दलसगँ गए। जब ितनीहरू यदर्न नदीमा पगु,े ितनीहरूले केही रूख ढाल्न थाल।े 5 तर जब एक जना

मािनस केही रूखहरू काट्दै िथयो, फलामको बञ्चरो िबडंमा खसु्केर पानीमा झय । त्यो मािनस करायो, “मा लक, मलैे त्यो बञ्चरो मागरे
ल्याएको िथएँ।”

6 परमे रको जन एलीशाले भन,े “त्यो कहाँ झय ?”
मािनसले ठाउँ दखेायो जहाँ बञ्चरो झरेको िथयो। तब एलीशाले एउटा लौरो काटे अिन पानीमा लौरो फ्याँके। लौरोले गदार् फलामको बञ्चरो

तै रन थाल्यो। 7 एलीशाले भन,े “बञ्चरो टप।” तब मािनस ल म्कयो अिन बञ्चरो लयो।
अराम इ ाएललाई फसाउने चे ा गछर्
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8 अरामका राजा इ ाएलको िवरू मा लडाइँ ग ररहकेा िथए। उनले आफ्ना सिैनक अिधकारीहरूसगँ सल्लाहको सभा राख।े उनले भन,े
“यस ठाउँमा छाउनी बनाऊँ।”

9 तर परमे रका जन एलीशाले इ ाएलका राजाकहाँ एउटा खबर पठाए। एलीशाले भन,े “होिशयार रहनहुोस!् त्यस ठाउँको निजक
नजाउनहुोस ्अरामी सिैनकहरू त्यहाँ तल गाइरहकेा छन।्”

10 इ ाएलका राजाले आफ्नो मािनसहरूलाई त्यस ठाउँमा खबर पठाए िक परमे रको मािनसले यस िवषय चतेाउनी िदएका िथए। उसले ती
खबरहरू क म्तमा तीनपल्ट पठाए त्यसकारण मािनसहरू होिसयार भए।

11अरामका राजा यस िवषयमा सा ै दःुखी िथए। अरामका राजाले आफ्ना सिैनक अिधका रहरूलाई बोलाए अिन ितनीहरूलाई भन,े “मलाई
भन, इ ाएलका राजाको िचयो कसले गद छ?”

12 अरामको राजाका अिधका रहरूमध्ये एक जनाले भन,े “मरेो मा लक र महाराज, हामीमध्ये कोही पिन ग ु चर छैन! इ ाएलका
अगमव ा, एलीशाले इ ाएलका राजालाई तपाईंले भनकेो जे पिन कुराहरू भन्छ यहाँसम्म िक तपाईले स ु े कोठामा बोलकेा कुरा पिन
बताइिदन्छन।्”

13 अरामका राजाले भन,े “एलीशाको प ो लगाऊ अिन म उसलाई पि न मािनसहरू पठाउने छु।”
सवेकहरूले अरामका राजालाई भन,े “एलीशा दोतानमा छन।्”
14 तब अरामका राजाले घोडाहरू, रथहरू अिन धरैे सिैनकहरू दोतान पठाए। ितनीहरू राित पगुे अिन शहरलाई घरेे। 15 एलीशाको सवेक

त्यस िबहान चाँडै उठेको िथयो। सवेक बािहर िन स्कयो अिन उसले दखे्यो, शहलाई चारैितर बाट घोडाहरू र रथहरू सिहत सिैनकले घरेेको
िथयो।

एलीशाको सवेकले एलीशालाई भन्यो, “ह,े मरेा मा लक, हामी के गनर् सक्छौ?”
16 एलीशाले भन,े “नडरा! हा ोलािग लडाइँ गन सनेा अरामका लािग लडाइँ गन सनेा भन्दा ठूलो छ।”
17 तब एलीशाले ाथर्ना गरे अिन भन,े “परम भ,ु म िबन्ती गछुर् तपाई, मरेो सवेकको आखँा खो ल िदनहुोस ्जसले गदार् उसले दे सकोस।्”
परम भलुे यवुा सवेकको आखाँ खो ल िदनभुयो अिन सवेकले दखे्यो, पाहाड आगोको घोडा अिन रथहरूले घे रएको िथयो। ितनीहरू सबै

एलीशाको वा रप र िथए।
18 ती आगोका घोडा र रथहरू एलीशा छेऊ आए। एलीशाले परम भसुगं ाथर्ना गरे अिन भन,े “म ाथर्ना गछुर् तपाईंले यी मािनसहरूलाई

अनं्धा बनाइिदनहुोस।्”
तब परम भलुे त्यसै गन ुर्भयो जस्तो एलीशाले भन।े परम भलुे अरामी सनेाहरूलाई अनं्धो बनाइिदनभुयो। 19 एलीशाले अरामी सनेालाई भन,े

“यो सही बाटो होइन, यो सही शहर होइन। मरेो अनसुरण गर। म ितमीहरू त्यस मािनसकहाँ पयुार्उँछु जसलाई ितमीहरू खोिज रहकेा छौ।”
त्यसपिछ एलीशाले अरामी सिैनकहरूलाई साम रयामा पयुार्ए।

20 जब ितनीहरू साम रयामा पगु,े एलीशाले भन,े “परम भ,ु यी मािनसहरूका आखँा खो ल िदनहुोस,् ियनीहरूले दे सकुन।्”
तब परम भलुे ितनीहरूको आखँा खो ल िदनभुयो अिन अरामी सिैनकले दखे,े ितनीहरू साम रया शहरमा छन।् 21 इ ाएलका राजाले अरामी

सनेालाई दखे।े इ ाएलका राजाले एलीशालाई भन,े “मरेा िपता, के म ितनीहरूलाई मा रिदऊँ? के ितनीहरूलाई मा रिदऊँ?”
22 एलीशाले जवाफ िदए, “अह,ँ ितनीहरूलाई नमार। ितमीले ितनीहरूलाई तरवारहरू, धनषुहरू र वाणहरूबाट प े नौं। अरामी सिैनकहरूलाई

केही रोटी र पानी दउे। ितनीहरूलाई खाना-पीना दऊे तब आफ्नो मा लकिसत भटे्न घर फिकर् न दऊे।”
23 इ ाएलका राजाले अरामी सिैनकहरूका लािग ठूलो भोज तयार गरे। अरामी सिैनकहरूले खान पान गरे। तब इ ाएलका राजाले

ितनीहरूलाई घर फकार्इ िदए। अरामी सिैनकहरू आफ्ना मा लककहाँ घर फिकर् ए। अरामीहरूले इ ाएलको भिूममा आ मण गनर् किहले पिन
सनेाहरू पठाएन।

डरलाग्दो अिनकालले साम रयालाई क िदन्छ
24यस्तो घटना भएपिछ अरामका राजा बनेन्हददले आफ्ना सनेा जम्मा गरे अिन सामा रया शहरलाई घनेर् र आ मण गनर् गए। 25सिैनकहरूले

मािनसहरूलाई शहरिभ खा ल्याउन िदएनन।् त्यसकारण साम रयामा डरलाग्दो अिनकाल भयो। साम रयामा यस्तो अिनकाल भयो िक एउटा
गधाको टाउको चाँदीको अस्सी शकेेलमा िब ी भयो। एक मु ी िसमीलाई चाँदीको पाँच शकेेलमा िब ी भयो।

26 इ ाएलका राजा शहरको व रप र भएको पखार्लमािथ िहिंडरहकेा िथए। एउटी आइमाईले उनलाई दखेरे िचच्याई। आइमाईले भनी, “मरेा
मा लक अिन राजा, मलाई सघाउन ु होस।्”

27 इ ाएलका राजाले भन,े “यिद परम भलुे ितमीलाई सहायता गन ुर् भएन भने म कसरी सहायता गन? मिसत ितमीलाई िदने केही छैन।
खलोबाट अन्नको दाना आएको छैन अथवा दाखरसको कोलबाट दाखरस ल्याइएको छैन।” 28 इ ाएलका राजाले आइमाईलाई भन,े “ितमीलाई
के क छ?”

आइमाईले उ र िदई, “यस आइमाईले मलाई भनी, ‘मलाई तरेो छोरा दे जसले गदार् हामी त्यसलाई मानर् सक्छौ अिन उसलाई आजै खान
सक्छौं। त्यसपिछ हामी भो ल हा ो खाने छौं।’ 29 यसकारण हामीले मरेो छोरा उमाल्यौं अिन उसलाई खायौं। त्यसपिछ अक िदन मलैे यस
आइमाईलाई भनें, ‘मलाई तरेो छोरा दे जसले गदार् हामी उसलाई मानर् सक्छौं अिन खान सक्छौं।’ तर उसले आफ्नो छोरा लकुाई।”
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30 जब राजाले आइमाईलाई के भन,े उनले आफूलाई खन्न भएको दखेाउन आफ्नो लगुा च्यात।े जब राजा पखार्लमािथ िहडंकेो समयमा
मािनसहरूले उनलाई आफूलाई उदास र दःुखी दखेाउन शोक व लगाएको दखे।े

31 राजाले भन,े “परमे रले मलाई सजाय िदऊन ्यिद यस िदनको अन्तसम्म शापातको छोरा एलीशाको टाउको उसको जीउमा रहकेो छ
भन।े”

32 राजाले एक जना दतू एलीशा कहाँ पठाए। एलीशा आफ्नो घरमा बिसरहकेा िथए र बढूा- धानहरू उनीसगँै बसरेहकेा िथए। दतू पगु्नअिघ
एलीशाले भन,े “हरे, एकजना हत्याराले मरेो टाउको काट्नको िन म्त मािनसहरू पठाउँदै छ। जब दतू यहाँ आइपगु्छ, ढोका बन्द गर। ढोकालाई
प े र राख र उसलाई िभ प दे ख रोक। म उसको पिछ आएको उसको मा लक पतैालाको आवाज सनु्दछुै।”

33 जब एलीशा आफ्ना ठुला-बडा िसत कुरा ग ररहकेा िथए, दतू उनीसमक्ष आयो। यस्तो सन्दशे िथयोः “यो सङ्कट परम भबुाट आएको
हो! म िकन परम भलुाई धरैे बरेसम्म प खर्न?ु”

7
1 एलीशाले भन,े “पमर भकुो सन्दशे सनु! परम भु भन्नहुुन्छः ‘भो ल यस समयसम्ममा शस्त खा हुनछे र यो सस्तो पिन हुनछे। सामा रया

शहरको ढोकाको छेऊ बजारमा एकजना मािनसले एक शकेेल चाँदी िदएर एक माना रा ो पीठो अथवा दइु माना जौंको पीठो िकन्न सक्ने छ।’ ”
2 तब राजाको छेऊमा भएका अिधकारीले परमे रका जनलाई उ र िदए। अिधकारीले भन,े “यिद परम भलुे अकाशमा झ्याल बनाए भने

पिन यस्तो हुन सक्दनै।”
एलीशाले भन,े “ितमीले यसलाई आफ्नै आखँाले दे े छौ। तर ितमी त्यस खा मध्ये केही पिन खान पाउने छैनौ।”

कोरीहरू अरामी िशिबर खा ल पाउछँन ्
3शहरको ढोकाको छेऊमा कोर लागकेा चार जना मािनसहरू िथए। ितनीहरूले एका अकार्लाई भन,े “मतृ्यकुो तीक्षा गद हामीहरू िकन यहाँ

बिसरहकेा छौं? 4 साम रयामा खा छैन। यिद हामी शहरमा गयौं भने हामी त्यहाँ मन छौं। यिद हामी बस्यौं भने पिन हामी मन छौं। यसकारण
अरामी िशिबरितर नै जाऔं। यिद ितनीहरूले हामीलाई ब िदए भने हामी िजउँदो रहने छौं। यिद ितनीहरूले हामीलाई मारे भने हामी मन छौं।”

5 यसकारण त्यस बलेकुी चार जना कोरीहरू अरामी िशिबरितर लाग।े ितनीहरू िशिबरको छेउमा पगु।े त्यहाँ कोही मािनस िथएन। 6 परम भलुे
अरामी सनेाहरूलाई रथ, घोडा र िवशाल सनेाको आवाज सनु्ने बनाउन ुभएको िथयो। यसथर् अरामी सिैनकहरूले एका अकार्लाई भन,े “इ ाएलका
राजाले हामीमािथ आ मण गनर्का लािग िह ी र िम का राजाहरूलाई भाडामा लएकाछन।्”

7 अरामीहरू त्यस बलेकुी भाग।े ितनीहरूले सबै थोक छोड।े ितनीहरूले आफ्ना पाल, घोडा र गधाहरू छोडे अिन ितनीहरू आफ्नो जीवन
बचाउन भाग।े

कोरीहरू श ु िशिबरमा
8 जब ती कोरीहरूले छाउनी शरुू भएको ठाउँमा पगु,े ितनीहरू एउटा पालिभ पस।े ितनीहरूले खाए अिन म पान गरे। तब चार जना

कोरीहरूले चाँदी, सनु र लगुाहरू िशिबरबाट लएरगए। ितनीहरूले चाँदी, सनु र लगुा लकुाए। तब ितनीहरू फिकर् ए अिन अक पालिभ पस।े
ितनीहरूले यस पालबाट नगद चीजहरू लएर गए। ितनीहरू बािहर गए अिन ती चीजहरू लकुाए। 9 ती कोरीहरूले एका अकार्लाई भन,े “हामी
भलू काम ग ररहकेा छौं। आज हामीिसत शभु सचूना छ। तर हामी चपु छौं। यिद हामीले सयू दयसम्म प खर्ने काम गय ं, भने हामीले सजाय
पाउने छौं। अब राजा को महलमा ब े मािनसहरूकहाँ जाऔं अिन भनौं।”

कोरीहरूले शभु समाचार भन्दछन ्
10 यसथर् ती कोरीहरू आए अिन शहरका ारपालकहरूलाई बोलाए। कोरीहरूले ारपालकलाई भन,े “हामी अरामी िशिबरमा गएका िथयौं।

तर हामीले कुनै मािनस को बोली सनुनेौं। कोही मािनस िथएन। घोडा र गधाहरू अझै बाँधकैे िथए अिन पालहरू तलसम्म िथए। तर मािनसहरू
सबै गइसकेका िथए।”

11 तब शहरका ारपालकहरूले राजाको महलका मािनसहरू बोलाएर र सबलैाई सचूना िदए। 12 रातीको समय िथयो तर राजा ओ ानबाट
उठे। राजाले आफ्ना अिधकारीहरूलाई भन,े “अरामी सिैनकहरू हामीिसत के गदछन,् म ितमीहरूलाई बताउनछुे। ितनीहरू जान्दछन ्हामी भोकै
छौं। खतेमा लकु्नको िन म्त ितनीहरूले िशिबर छोड।े ितनीहरू सोच्दछैन।् ‘जब इ ाएलीहरू शहरबािहर आउँछन,् ितनीहरूलाई िजउँदै पि ने
छौं। अिन त्यसपिछ हामी शहरमा प े छौं।’ ”

13 राजाका एक जना अिधकारीले भन,े “शहरमा अझै रहकेा पाँचवटा घोडाहरूलाई केही मािनसहरूले लएर जाऊन।् घोडाहरू चाँडै नै
त्यसरी मनछन ्जसरी शहरमा रहकेा इ ाएलीहरू मनछन।् के भयो थाह पाउनँ ती मािनसहरूलाई पठाऔ।”

14 यसथर् मािनसरूले घोडासगँै दइुवटा रथ लए। राजाले ती मािनसहरूलाई अरामी सिैनकको खोजी-िनित गनर् पठाए। राजाले ितनीहरूलाई
भन,े “जाऊ अिन हरे, के भयो।”

15 मािनसहरू अरामी सिैनकको पिछ यदर्न नदीसम्म गए। बाटो भ र लगुा र हितयारहरू िथए। अरामीहरूले हतारमा भाग्दा ती चीजहरू
फ्याँकेका िथए। दतू साम रया फिकर् यो अिन राजालाई बतायो।
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16 तब मािनसहरू अरामी छाउनी ितर दगरेु र त्यहाँबाट मलू्यवान चीजहरू लग।े त्यकेका लािग पयार् चीजहरू िथयो। यसकरण परम भलुे
भन्नभुएको जस्तै घटना भयो। एक जना जनु सकैु मािनसले एक शकेेल चाँदी एक माना रा ो िपठो अथवा दइु माना जौंको िकन्न सक्ने िथयो।

17 राजाले ारको हरेचाह गनर्का लािग सा ै मन पन अिधकारीलाई रोज।े तर मािनसहरू श कुो िशिबरबाट खा सामा ी लन दग ुर्न थाल।े
मािनसहरूले अिधकारीलाई िहकार्एर लडाए अिन त्यसमािथ टेक्दै गए अिन ऊ मय । यसकारण यी सब घटनाहरू त्यसरी नै हुदँ ै गए। जसरी
परमे रका जनले भने जब राजा एलीशाको घरमा गएका िथए। 18 एलीशाले भनकेा िथए, “एक जना मािनसले एक शकेेल चाँदी एक माना
रा ो िपठो अथवा दइु माना जौको साम रया शहरको ारनिजक बजारमा िकन्न सक्न ु हुनछे।” 19 तर अिधकारीले परमे रका जनलाई उ र
िदएका िथए, “परम भलुे आकाशमा झ्यालहरू बनाउनभुए पिन यस्तो घटना हुन सक्दनै।” अिन एलीशाले अिधकारीलाई भनकेा िथए, “ितमी
यस्तो आफ्ना आखँाले दे े छौ। तर ितमीले त्यस खा मध्ये केही खान पाउने छैनौ।” 20 अिधकारीसगँ ठीक त्यस्तै घटना भयो। मािनसहरूले
उसलाई शहर ारमा हु याएर लडाए अिन उसलाई कु ल्चए र ऊ मय ।

8
राजा र शनुमैीनलेी आइमाई

1 एलीशाले त्यस आइमाईसगँ कुरा गरे जसको छोरालाई उनले पनुर्जीिवत गरेका िथए। एलीशाले भन,े “ितमी र ित ो प रवारले अक दशे
जान ु पछर्। िकन? िकनभने परम भलुे िनणर्य लनभुएको छ, यहाँ अिनकाल हुनछे। यो अिनकाल यस दशेमा सात वषर् सम्म रहने छ।”

2 यसकारण आइमाईले त्यसै गरी जस्तो परमे रका जनले भन।े ऊ आफ्नो प रवारसमते प ल श्तको दशेमा गएर सातवषर् सम्म बिस। 3 सात
वषर् िबतपेिछ आइमाई प ल श्तहरूको दशेबाट फक

आइमाई राजासगँ कुरा गनर् गई। उसले आफ्नो घर र जग्गा िफतार् पाउँ भनी िबन्ती गनर् पगुी।
4 राजा परमे रको जनको सवेक गहेजीसगँ कुरा ग ररहकेा िथए। राजाले गहेजीलाई भन,े “कृपया मलाई एलीशाले गरेको सबै महान कायर्हरू

बताऊ।”
5 गहेजीले राजालाई एलीशाको बारेमा बताउदँा मतृ मािनसलाई िजउँदो गरेको सनुाउदँै िथयो। त्यस समयमा त्यो आइमाई जसको छोरालाई

एलीशाले फे र िजउँदो बनाएका िथए, राजाकहाँ पगुी। ऊ राजलाई आफ्नो घर र जग्गा िफतार् पाऊँ भनी िबन्ती गनर् चाहन्थी। गहेजीले भन्यो,
“हे मरेा मा लक महाराज, यो त्यही आइमाई हो। अिन यो त्यही छोरा हो जसलाई एलीशाले फे र िजउँदो बनाएका िथए।”

6 राजाले आइमाईलाई ऊ के चाहन्छे भनी सोधे अिन आइमाईले भनी।
तब राजाले एक जना अिधकारीलाई बोलाए। राजाले भन,े “आइमाईलाई उसको जमीनहरू सबै िदन।ु उसलाई जग्गामा छोडकेो िदनदे ख

अिहले सम्म फलकेो पिन अन्न िदन।ु”
बनेहदद हजाएललाई एलीशाकहाँ पठाउँछन ्

7 एलीशा दमीशकमा गए। अरामका राजा बनेहदद िबरामी िथए। एक जना मािनसले बनेहददलाई भन्यो, “परमे रको जन यहाँ आएको
छ।”

8 तब राजा बनेहददले हजाएललाई भन,े “एउटा उपहार लन ु अिन परमे रको जनसगँ भटे्न जान।ु उनलाई परमे रसगँ सोध्ने िबन्ती गन ुर्
के म आफ्नो िबरामीबाट मु भएर िनको हुनछुे?”

9 यसथर् हजाएल एलीशालाई भटे्न गयो। हजाएलले आफूसगँै उपहार पिन लग्यो। उसले दमीशकबाट सबै कारका रा ा चीजहरू लएर
गयो। त्यके चीज बोक्नका लािग 40 वटा ऊँटहरू िथए। हजाएल एलीशाकहाँ पगु्यो। हजाएलले भन्यो, “तपाईको अनयुायी, अरामका राजा
बनेहददले मलाई तपाईकहाँ पठाएका हुन।् उनी सोध्छन।् के उनी आफ्नो िबरामीबाट मु भएर िनको हुनछेन?्”

10 तब एलीशाले हजाएललाई बताए, “जा अिन बने-हददलाई भन, ‘ितमी बाँच्ने छौ।’ तर साँचो अथर्मा परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ‘उनी
मन छन।्’ ”

एलीशाले हजाएलको बारेमा अगमवाणी गछर्न ्
11 एलीशा एकटक हनेर् थाल।े उनले हजाएललाई एकटक तबसम्म हे ररहे जबसम्म हजाएललाई असिजलो लाग्दनै। तब परमे रको जन

िचच्याउन थाल।े 12 हजाएलले भन्यो, “महाशय, तपाई िकन िचच्याउन ु हुदँछै?”
एलीशाले उ र िदए, “म िचच्याउँदै छु िकन भने म जान्दछु तैंले इ ाएलीहरूलाई नरा ो गनछस।् तैंले ितनीहरूको द रलो शहर जलाउनछेस।्

तैंले ितनीहरूका यवुकहरूको हत्या गनछस।् तैंले ितनीहरूका नानीहरू मानछस।् तैंले गभर्वती आइमाईहरूको गभर् तवुाउने छस।्”
13 हजाएलले भन्यो, “म श शाली मािनस होइन। म ती महान काम गनर् स क्दन।ँ”
एलीशाले भन,े “परम भलुे मलाई दखेाउनभुएको छ, त ँ नै अरामको राजा हुनछेस।्”
14 त्यसपिछ हजाएलले एलीशाबाट िवदा लए अिन आफ्नो राजाकहाँ गए। बनेहददले हजाएललाई सोध,े “एलीशाले तलँाई के भन?े”
हजाएलले उ र िदयो, “एलीशाले मलाई भने तपाई बाँच्न ु हुनछे।”

हजाएलले बनेहददको हत्या गछर्
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15 तर अक िदन न,ै हजाएलले एउटा बाक्लो लगुा लयो अिन पानीमा डुबायो। त्यसपिछ उसले बने-हददको अनहुार छोप्यो अिन सास
थनु्यो। बने-हददको मतृ्य ु भयो अिन हजाएल नयाँ राजा भयो।

योराम आफ्नो शासन शरुू गछर्न ्
16 यहोशापातका छोरा योराम यहूदाका राजा िथए। योरामले आहाबका छोरा योराम इ ाएलका राजा हुदँा पाँचौ वषर् शासन शरुू गरे। 17 योराम

32 वषर्का िथए जब उनले शासन शरुू गरे। उनले यरूशलमेमा आठ वषर् शासन गरे। 18 तर योरामले इ ाएलका राजाहरू जस्तै शासन गरे अिन
परम भलुे भलू भन्नभुएको कायर्हरू नै गरे। योरामले आहाबको प रवारका मािनसहरू जस्तै नै जीवन यापन गरे। योरामले यस्तै कारले जीवन
यापन गरे िकनभने उनकी प ी आहाबकी छोरी िथइ। 19 तर परम भलुे यहूदालाई न पान ुर्भएन िकनभने आफ्ना सवेक दाऊदलाई वचन
िदनभुएको िथयो। परम भलुे दाऊदलाई वचन िदनभुएको िथयो, उनको प रवारबाट कोही सधँ ै नै राजा हुनछे।

20 योरामको समयमा एदोम यहूदाको शासनबाट छु यो। एदोमका मािनसहरूले आफ्ना लािग राजा रोज।े
21 तब योराम र उनका सबै रथहरू लएर याईरमा गए। एदोमी सिैनकहरूले उनलाई घरेे। योराम र उनका अिधकारीहरूले ितनीहरूमािथ

राती आ मण गरे। तर योरामका सबै सिैनकहरू भाग।े 22 यस कार एदोमीहरू यहूदाको शासनबाट छु ए अिन ितनीहरू आजसम्म यहूदाको
शासनबाट स्वतन् छन।्

त्यसै समयमा लब्नी पिन यहूदाको शासन बाट स्वतन् भयो।
23 योरामले गरेको सबै कामको िवषयमा यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ।
24 योरामको मतृ्य ु भयो अिन दाऊद शहरमा आफ्ना पखुार्हरूसगँै उसलाई गाडीयो। योरामका छोरा अहज्याह नयाँ राजा भए।

अहज्याह आफ्नो शासन शरुू गछर्न ्
25 आहाबका छोरा योराम इ ाएलका राजा भएको 12 औं वषर्मा योरामका छोरा अहज्याह यहूदाका राजा भए। 26 अहज्याह 22 वषर्का

िथए जब उनले शासन शरुू गरे। उनले एक वषर् यरूशलमेमा शासन गरे। उनको आमाको नाउँ अतल्याह िथयो। उनी इ ाएलका राजा ओ ीकी
छोरी िथइन।् 27 अहज्याहले ती कायर् गरे जसलाई परम भलुे भलू भन्नभुएको िथयो। अहज्याहले आहाब प रवारका मािनसहरू जस्तै धरैे भलू
कामहरू गरे। अहज्याहले त्यस कारले नै जीवन-यापन गरे िकनभने उनकी प ी आहाब प रवारकी िथइन।्

योराम हजाएलको िवरोधमा लडाइँ गदार् घाइते
28 योराम आहाबको प रवारबाट आएको िथयो। अहज्याह योरामसगँ अरामका राजा हजाएलको िवरू मा य ु गनर् रामोत िगलाद गए।

अरामीहरूले योरामलाई घाइते बनाए। 29 राजा योराम इ ाएलमा फिकर् ए यसकारण ितनी चोटबाट िनको हुन सकोस।् योराम िय लेको इलाकामा
गए। योरामका छोरा अहज्याह यहूदाका राजा िथए। अहज्याह योरामसगँ भटे गनर् िय ले गए।

9
एलीशा एक जना नयाँ अगमव ा यहेूलाई अिभषके गनर् भन्दछन ्

1 एलीशा अगमव ाले अगमव ाहरूको एउटा दललाई बोलाए। एलीशाले यस मािनसलाई भन,े “तयार होऊ अिन यो सानो तलेको सीसी
आफ्नो हातमा लऊे। रामोत-िगलाद जाऊ। 2 जब ितमी त्यहाँ पगु्छौ, िनम्शीका नाती, यहोशापातका छोरा यहेूलाई भटे्ने छौ। तब िभ पस अिन
उनलाई आफ्ना दाज्य ू भाइ माझबाट उठाउ। उनलाई िभ ी कोठामा लएर जाऊ। 3 तलेको सानो सीसी िनकाल अिन यहेूको टाउकोमािथ तले
खन्याऊ। र भन, ‘परम भु यस्तै भन्नहुुन्छ ितमीलाई इ ाएलको नयाँ राजा हुनकोलािग अिभषके मलैे गरेको छु।’ तब ढोका खोल अिन िहडं।
न फक।”

4 यसकारण यो यवुक, अगमव ा, रामोत िगलाद गयो। 5 जब यवुक पगु्यो उसले सनेाको सनेापितलाई बसकेो दखे्यो। यवुकले भन्यो,
“सनेापित ित ो लािग एउटा सन्दशे छ।”

यहेूले भन,े “हामी सबै यहाँ छौं। हामी मध्ये कसको लािग सन्दशे छ?”
यवुकले भन्यो, “सनेापित, सनं्दशे तपाईका लािग हो।”
6 यहेू उिभए अिन घरिभ पस।े तब यवुक अगमव ाले यहेूको टाउकोमािथ तले खन्याए। यवुक अगमव ाले यहेूलाई भन,े “इ ाएलका

परमे रले भन्न ु भएको छ, ‘इ ाएल अिन परम भकुा मािनसहरूको नयाँ राजाको रूपमा ितमीलाई अिभषके गद छु। 7 ितमीले आफ्नो राजा
आहाबको प रवारलाई न पान ुर् पछर्। यस कार म ईजबेलेलाई मरेा सवेकहरू, अगमव ाहरू तथा परम भकुा सबै सवेकहरूको मतृ्य, (जसको
हत्या ग रएको िथयो) को लािग सजाय िदनछुे। 8 यस कार आहाबको सब प रवार मनछ। म आहाबको प रवारको कुनै बालक िजउँदो रहन
िदने छैन। यसको कुनै अथर् हुदँनै त्यो बालक दास हो अथवा इ ाएलको स्वतन् मािनस हो। 9 म आहाबको प रवारलाई नबातको छोरा यारोबाम
वा अिहयाहका छोरा बाशाको प रवार जस्तो बनाउने छु। 10 िय लेको इलाकामा ईजबेलेलाई कुकुरले खाने छन।् ईजबेलेलाई गािडने छैन।’ ”

तब यवुक अगमव ाले ढोका खोले अिन िहडं।े
सवेकहरू यहेूलाई राजा घोिषत गछर्न ्
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11 यहेू आफ्नो राजाका अिधकारीहरूितर फिकर् ए। एकजना अिधकारीले यहेूलाई सोध,े “सबै कुरा ठीकै छ? त्यो बौलाहा मािनस ितमी कहाँ
िकन आएछ?”

यहेूले सवेकहरूलाई जवाफ िदए, “ितमीलाई त्यो यहाँ छ बौलाह मािनस सधँै केही कुराहरूको िवषयमा हता रन्छ?”
12 अधीकारीहरूले भन,े “होइन! हामीलाई साँचो कुरा भन। उसले के भन्यो?” यहेूले अिधकारीहरूलाई यवुक अगमव ाले भनकेो कुरा

बताए। यहेूले भन,े “उसले भन्यो, ‘यो कुरा परम भलुे भन्नभुएको हो मलैे ितमीलाई इ ाएलको नयाँ राजाको रूपमा अिभषके गरेको छु।’ ”
13 तब त्यके अिधकारीले हतार-हतार आफ्नो बािहरी पोशाक खोले अिन यहेू अिघ सांडीमािथ राख।े त्यसपिछ ितनीहरूले तरुही फूके अिन

घोषणा गरे, “यहेू राजा हुन।्”
यहेू िय ले जान्छन ्

14 यसथर् यहोशापातका छोरा अिन िनम्शीका नाती यहेूले योरामको िवरोधमा योजनाहरू बनाए।
त्यस समयमा योराम र इ ाएलीहरू अरामका राजा हजाएलबाट रामोत िगलादको रक्षा गन चे ा ग ररहकेा िथए। 15 राजा योरामले अरामका

राजा हजाएलको िवरोधमा लडाइँ गरे। तर अरामीहरूले राजा योरामलाई घाइते बनाए अिन उनी ती घाउहरू िनको पानर्का लािग िय ले गए।
यसकारण यहेूले अिधकारीहरूलाई भन,े “यिद ितमीहरू सहमत छौ, म नयाँ राजा हु,ँ तब शहरको कुनै मािनसलाई िय लेमा खबर भन्नकालािग

त्यसै िहडंन निदन।ु”
16 योराम िय लेमा िव ाम ग ररहकेा िथए। यस कारण यहेू आफ्नो रथमा चढे अिन िय लेितर िहडं।े यहूदाका राजा अहज्याह पिन योराम

सगँ भटे गनर् िय ले आएका िथए।
17एक जना रक्षक िय लेमा स्तम्भमािथ उिभएको िथयो। उसले यहेूको िवशाल समहूलाई आउँदै गरेको दखे्यो। उसलेभन्यो, “म मािनसहरूको

िवशाल समहु दखे्दै छु।”
योरामले भन,े “ितमीहरूसगँ भटे गनर् कसलैाई घोडामा पठाऊ। त्यस दतूलाई ती मािनसहरू शा न्तको इच्छाले आएका हुन, िक सोध।”
18 यसकारण दतू घोडामािथ च ो अिन यहेूसगँ भटे्न गयो। दतूले भन्यो, “राजा योरामले सोधकेाछन,् ‘के ितमी शा न्तको इच्छाले आएका

हौ?’ ”
यहेूले भन,े “ितमीले शा न्तको बारे केही गन ुर् पन छैन। आऊ अिन मरेो पिछ लाग।”
रक्षकले योरामलाई भन्यो, “दतू जनसमहूकहाँ गयो र अिहलसेम्म फकर आएको छैन।”
19 तब योरामले अक दतूलाई घोडामािथ पठाए। यो मािनस यहेूको समहूकहाँ आयो र भन्यो, “राजा योराम भन्नहुुन्छ। ‘शा न्त।’ ”
यहेूले जवाफ िदए, “ितमीले शा न्तसगँ केही गन ुर् पन छैन। आऊ र मरेो पिछ लाग।”
20 रक्षकले योरामलाई भन्यो, “दो ो दतू समहूितर गयो, तर अिहलसेम्म फकर आएको छैन। एक जना मािनस आफ्नो रथ बौलाहा जस्तै

चलाई रहकेो छ। ऊ िनम्शीको नाती यहेू जस्तै नै चलाइ रहकेो छ।”
21 योरामले भन,े “मरेो रथ तयार गर!”
यसकारण सवेकले योरामको रथ ल्यायो। इ ाएलका राजा योराम अिन यहूदाका राजा अहज्याह दवुै जनाले आ-आफ्नो रथ लए अिन यहेूसगँ

भटे गनर् िहडं।े ितनीहरूले यहेूसगँ िय लेी नाबोतको जग्गाको छेऊमा भटे गरे।
22 योरामले यहेूलाई हरेेर सोध,े “यहेू, ितमी यहाँ शा न्तको भावनाले आएका हौ?”
यहेूले जवाफ िदए, “जबसम्म ित ी आमा ईजबेले वशे्याविृ र तं -मं का ग ररह न्छन ्तबसम्म शा न्त हुनछैेन।”
23 योरामले भाग्नका लािग घोडाहरू फकार्ए। योरामले अहज्याहलाई भन,े “यो धोखा हो, अहज्याह।”
24 तर यहेूले आफ्नो सम्पणूर् श लगाएर धन ु ताने र योरामको पीठमा छोड।े तीर योरामको मटुु छेिडंदै गयो। योराम आफ्नो रथमा लड।े
25 यहेूले आफ्नो रथ चालक िबतकरलाई भन,े “योरामको लाश मािथ लएर जाऊ अिन िय लेबाट नाबोतको खतेमा फ्याँिकदऊे। थाह छ

होला जब ितमी र म योरामका िपता आहाबसगँ घोडामा चढरे जाँदा परम भलुे भन्न ु भएको िथयो उनीिसत यस्तो घट्ना हुनछे। 26 परम भलुे
भन्नभुएको, ‘िहजो मलैे नाबोत र उनका छोराहरूको रगत दखेें। यसकारण म आहाबलाई यस खतेमा सजाय िदनछुे।’ परम भलुे यस्तो भन्नभुयो।
यसकारण योरामका लाश उठाऊ अिन परम भलुे भने जस्तै खतेमा फ्याँिकदऊे।”

27 यहूदाका राजा अहज्याहले यो दखेे अिन भाग।े उनले बगैंचाको घर भएर भाग्ने चे ा गरे, तर यहेू उनको पिछ लाग।े यहूले भन,े
“अहज्याहलाई पिन मार।”

अहज्याह घाइते भए जब ितनी ियब्लामनिजक गरू जाने बाटोमा आफ्नो रथमा िथए। अहज्याह मिग ो सम्म पगु,े र ितनी त्यहाँ मरे।
28अहज्याहका सवेकहरूलेउनको लाश रथमा लादरे यरूशलमे लग।े ितनीहरूलेअहज्याहलाई दाऊदशहरमा उनका पखुार्हरूसगँै उनको िचहानमा
गाड।े

29 अहज्याह योराम इ ाएलको राजा भएको एघारौं वषर्मा यहूदाका राजा भएका िथए।
ईजबेलेको डरलाग्दो मतृ्य ु
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30 यहेू िय ले गए अिन ईजबेलेले खबर सनुीन।् उनले आफ्नो ृगंार ग रन, अिन कपाल बा टन।् त्यसपिछ ितनी झ्यालमा उिभन ्र बािहर
हे रन।् 31 यहेूले शहरमा वशे गरे। ईजबेलेले भनी, “नमस्कार िज ी! ऊ जस्तै नै ितमीले आफ्नो मा लकको हत्या गय ।”

32 यहेूले मािथ झ्यालमा हरेे। उनले भन,े “मितर को छ? को?”
दईु अथवा तीन जना नपुसंकहरूले झ्यालबाट बािहर यहेूलाई हरेे। 33 यहेूले ितनीहरूलाई भन,े “ईजबेलेलाई तल फ्याँिक दऊे।”
तब नपसुकंहरूले ईजबेलेलाई तल फ्याँिक िदए। ईजबेलेको केही रगत िभ ा र घोडामा लाग्यो। घोडाहरू ईजबेलेको लाशमािथ िहड।े 34 यहेू

घरिभ पसे खान पीन र म ापान गरे। तब उनले भन,े “अब यस ािपत आइमाईलाई रा ो सगँ गािडदऊे, िकनभने ऊ एक राजकुमारी हो।”
35मािनसहरू ईजबेलेलाई गाड्न गए। तर ितनीहरूले उनको लाश पाउनँ सकेनन।् ितनीहरूले मा उनको खप्परका,खु ा र हातका हत्केलाहरू

पाए। 36 यसकारण मािनसहरू फिकर् ए अिन यहेूलाई बताए। तब यहेूले भन,े “परम भलुे आफ्नो सवेक ितश्बी ए लयाह ारा िदएको सन्दशे यो
िथयो। ए लयाहले भनःे ‘कुकुरहरूले ईजबेलेको लाश िय लेको इलाकामा खाने छन।् 37 ईजबेलेको लाश िय लेको इलाकाको खतेमा मल
हुनछे। मािनसहरू ईजबेलेको लाश िचन्न असमथर् हुनछेन।्’ ”

10
यहेू साम रयाका मखुहरूलाई लखे्छन ्

1 आहाबका स री जना छोराहरू साम रयामा िथए। यहेूले प हरू लखेे अिन साम रयामा िय लेका अगवुाहरू र शासकहरूकहाँ पठाए।
उनले प हरू ती मािनसहरूकहाँ पिन पठाए जसले आहाबका छोराहरूको हरेचाह गरेका िथए। प हरूमा यहेूले भन,े 2-3 “यो प पाउने िबि कै
ित ा िपताहरूका छोराहरूमध्ये िविश अिन योग्य मािनसको छनौट गर। ितमीसगँ रथहरू र घोडाहरू छन।् अिन ितमी द रलो शहरमा बिसरहकेा
छौ। ितमीसगँ हितयार पिन छ। छनौट गरेको छोरालाई िपताको िसहंासनमा राख। तब ित ो िपताको प रवारका लािग लडाइँ गर।”

4 तर िय लेका अगवुाहरू तथा शासकहरू सा ै डराएका िथए। ितनीहरू भन्थ,े “दईु जना राजा (योराम र अहज्याह) ले यहूलाई रोक्न
सकेनन।् यसकारण हामी पिन उनलाई रोक्न सक्ने छैनौ।”

5 जनु मािनसले आहाबले घरको हरेचाह गय ; शहरका बढूा-पाका अिन मािनसहरूको दखेरेख गय जसले आहाबका नानीहरूको हरेचाह
गरेका िथए, त्यसले यहेूलाई सन्दशे पठायो, “हामी तपाईको सवेकहरू हौं। हामी तपाईले भनकेो जे पिन गनछौं। हामी कुनै मािनसलाई राजा
बनाउने छैनौं। तपाई जे उिचत सम्झन ु हुन्छ, गन ुर्होस।्”

साम रयाका अगवुाहरूले आहाबका नानीहरूलाई माछर्न ्
6 तब यहेूले अगवुाहरूलाई एउटा प लखे।े यहेूले भन,े “यिद ितमीहरूले मलाई सहायता गछ र मरेो हुकुम मान्ने छौ भने तब आहाबका

छोराहरूका टाउका िछनाऊ। अिन भो ल यसै समयमा ितनीहरूलाई िय लेमा ल्याऊ।”
आहाबका स री जना छोराहरू िथए। ितनीहरू शहरका अगवुाहरूसगँ िथए जसले ितनीहरूलाई हुकाउने गदर्थ।े 7 जब शहरका अगवुाहरूले

प पाए, ितनीहरूले राजाका छोराहरू जम्मा गरे अिन सबै स री जना को हत्या गरे। तब अगवुाहरूले राजाका छोराहरूका टाउका डालाहरूमा
हाल।े ितनीहरूले डालाहरू िय लेमा यहेूकहाँ पठाए। 8 दतू यहेूकहाँ आयो अिन उनलाई भन्यो, “ितनीहरूले राजाका छोराहरूका टाउकाहरू
ल्याए।”

तब यहेूले भन,े “टाउकाहरू शहरको वशे ारमा िबहानसम्म दईु थु ो बनाएर राख।”
9 यहेू िबहानै बािहर िनस्के अिन मािनसहरूको साम ु उिभए। उनले मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरू िनद ष छौ। हरे, मरेो मा लकको िवरोधमा

योजनाहरू मलैे बनाएँ। मलैे उसलाई मारें। तर आहाबका यी सबै छोराहरूलाई कसले माय ? ितमीहरूले माय । 10 ितमीहरूलाई थाह हुन ु पछर्
परम भलुे भनकेो त्यके कुरो परूा हुन्छ। अिन परम भलुे आहाबको प रवारको िवषयमा यी कुरा भन्नका लािग ए लयालाई योग गरे। अिहले
परम भलुे त्यही काम गन ुर्भयो जो उहाँले गछुर् भन्नभुएको िथयो।”

11 यस कार यहेूले िय लेमा बसोबास गन आहाबको प रवारका सबै मािनसहरूको हत्या गरे। यहेूले सबै िस मािनसहरू, परमिम हरू
तथा पजूाहारीहरूको हत्या गरे। आहाबका आफन्तहरूमध्ये कोही िजउँदो रहने।

यहेू अहज्याहका आफन्तहरूलाई माछर्न ्
12 यहेूले िय ले छोडे अिन सामा रया गए। बाटोमा यहेू भडेा गोठालाहरू भएको ठाउँमा रोिकए जहाँ गोठालाहरूले आफ्ना भडेाहरूको ऊन

काट्ने गदर्थ।े 13 यहेूले यहूदाका राजा अहज्याहका आफन्तहरूसगँ भटे गरे। यहेूले उनीहरूलाई भन,े “ितमी को हौ?”
उनीहरूले उ र िदए, “हामी यहूदाका राजा अहज्याहाका आफन्त हौं। हामी नानीहरूका राजा अिन नानीहरूका आमाकी रानीको दशर्न गनर्

तल ओ लर्एका छौं।”
14 तब यहेूले आफ्ना मािनसहरूलाई भन,े “ियनीहरूलाई िजउँदै प ौं।”
यहेूका मािनसहरूले अहज्याहका आफन्तहरूलाई िजउँदै पि ए। 42 जना मािनसहरू िथए। यहेूले ितनीहरूलाई बते-एकद छेऊ कुपमा मारे।

यहेूले कुनै पिन मािनसलाई िजउँदो छोडनेन।्
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यहेू यहोनादाबिसत भटे गछर्न ्
15 त्यहाँबाट गएपिछ यहेूले रेकाबका छोरा यहोनादाबसगँ भटे गरे। यहोनादाब यहेूसगँ भटे गनर् आउँदै िथए। यहेूले यहोनादाबको स्वागत गरे।

उनलाई भन,े “म ित ो िव ासी िम भए जस्तै के ितमी मरेो िव ासी िम होऊ?”
यहोनादाबले उ र िदए, “अवश्य, म ित ो िव ासी िम हु।ँ”
यहेूले भन,े “यिद ितमी हौ भने मलाई ित ो हात दऊे।”
तब यहेू बािहर िनहु रए अिन यहोनादाबलाई मािथ रथमा तान।े
16 यहेूले भन,े “मिसत आऊ! परम भु ित मरेा भावनाहरू कित बल छन ्ितमी बझु्न सक्ने छौ।”
यसकारण यहोनादाब यहेूको रथमा चढ।े 17 यहेू साम रया आए अिन आहाबका सबै आफन्तहरूको हत्या गरे जो अझसम्म साम रयामा िजउँदै

िथए। यहेूले ितनीहरू सबकैो हत्या गरे। यहेूले ती कायर्हरू गरे जो परम भलुे ए लयाहलाई भन्नभुएको िथयो।

यहेू बालका उपासकहरूलाई बोलाउँछन ्
18 त्यसपिछ यहेूले सबै मािनसहरूलाई जम्मा गरे। यहेूले ितनीहरूलाई भन,े “आहाबले बालको सवेा थोरै गरे। तर यहेूले बालको सवेा मनग्गे

गनछ। 19 अिहले नै बालका सबै पजूाहारीहरू अिन अगमव ाहरूलाई बोलाऊ। अिन सगँसगँै बालको पजूा गन सबै मािनसहरूलाई बोलाऊ।
कोही पिन मािनसहरु यस सभामा नछुटुन।् म बाललाई सा ै ठूलो ब ल चढाउँनछुे। म कुनै पिन मािनसलाई मान छु जो यस सभामा उप स्थत
हुदँनैन।्”

तर यहेू ितनीहरू सगँ छल गद िथए। यहेू बालका उपासकहरूलाई न पानर् चाहन्थ।े 20 यहेूले भन,े “बालको लािग एउटा पिव सभाको
आयोजना गर।” अिन पजूाहारीहरूले सभाको घोषणा गरे। 21 तब यहेूले सबै इ ाएल भिूमका लािग सन्दशे पठाए। सबै बालका उपासकहरू
आए। घरमा ब े कोही पिन मािनस िथएन। बालका उपासकहरू बालको म न्दरमा आए। म न्दर मािनसहरूले भ रएको िथयो।

22 यहेूले भन्डारेलाई भन,े “बालका उपासकहरूका लािग बािहरी पोशाक ल्याऊ।” यसकारण त्यस मािनसले बालका उपासकहरूका लािग
बािहरी पोशाक ल्यायो।

23 त्यसपिछ यहेू र रेकाबका छोरा यहोनादाब बालको म न्दरिभ पस।े यहेूले बालका उपासकहरूलाई भन,े “चारैितर हरे अिन िव स्त
होऊ, परम भकुा सवेकहरू कोही छैनन।् िव स्त होऊ, बालको पजूा गन मािनसहरू मा छन।्” 24 बालका उपासकहरू बालको म न्दरिम
ब लहरू र होमब ल चढाउन पस।े

तर बािहर यहेूका 80 जना मािनसहरू प खर्रहकेा िथए। यहेूले ितनीहरूलाई भन,े “कोही पिन मािनसलाई भाग्ने मौका न दऊे। यिद कोही
मािनसहले एक जना मािनसलाई भाग्ने मौका िदयो भन,े त्यस मािनसले आफ्नो जीवनदान गन ुर् पनछ।”

25 यहेूले ब ल र होमबली चढाउने िबि कै उनले रक्षकहरू तथा सनेापितहरूलाई भन,े “िभ जाऊ अिन बालका उपासकहरूलाई मार।
कसलैाई पिन म न्दरबाट बािहर िजउँदो िनस्कन निदन।ु”

यसकारण सनेापितहरूले पातलो तरवार योग गरे अिन बालका उपासकहरूलाई मारे। रक्षकहरू अिन सनेापितहरूले बालका उपासकहरूका
लाश बािहर फ्याँके। त्यसपिछ रक्षकहरू र सनेापितहरू बालको म न्दरको िभ ी कोठामा गए। 26 ितनीहरू बालको म न्दरमा भएका स्मारक
ढुङ्गाहरू बािहर िनकाले अिन म न्दरलाई जलाए। 27 तब ितनीले बालका स्मारक ढुङ्गाहरू फोरेर धलूोपीठो बनाए। ितनीले बालको म न्दरलाई
पिन फोरेर धलूोपीटो बनाए। ितनीहरूले बालको म न्दरलाई आरामकोठा बनाए। मािनसहरू अझै पिन त्यस ठाउँलाई शौचालयको रूपमा योग
गछर्न।्

28 यस कार यहेूले इ ाएलमा बालको पजूालाई अन्त ग रिदए। 29 तर यहेू नबातको छोरा योराबामको पाप कायर्बाट सम्पणूर् रूपले टािढन
सकेन जसले इ ाएलमा पाप गराएका िथए। यहेूले बतेले र दानमा सनुका बाछाहरूलाई न पारेनन।्

इ ाएलमा यहेूको शासन
30 परम भलुे यहेूलाई भन्नभुयो, “ितमीले रा ो काम गरेका छौ। ितमीले ती कायर्हरू गरेका छौ, जो म भन्छु, रा ो कायर् हो। ितमीले मलै े

भने अनसुार नै आहाबको प रवारलाई सवर्नाश पाय । यसकारण ित ा वशंजहरूले चार पसु्तासम्म इ ाएलमा शासन गनछन।्”
31 तर यहेू आफ्नो सम्पणूर् हृदयले परम भु इ ाएलको परमे रका िनयम पालन गनर् सावधान भएनन।् यहेूले योरोबामको पापहरू गन दे ख

रोकेनन ्इ ाएलाई पाप गनर् लगायो।
हजाएल इ ाएललाई परािजत गछर्न ्

32 त्यस समयमा परम भलुे इ ाएललाई टु ायाउन शरुू गन ुर् भएको िथयो। अरामका राजा हजाएलले इ ाएलीहरूलाई इ ाएलको त्यके
सीमानामा परास्त गरेका िथए। 33 हजाएलले यदर्न नदीको पवूर्को क्षे िगलादका क्षे , गाद, रूबने र मनश्शकेा प रवार समहूको जग्गासमते
अरोएर दे ख लएर अन न नदीको निजक िगलाद र बाशान सम्म सम्पणूर् भिूम जीत।े

यहेूको मतृ्य ु
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34 सबै अरू महान कायर्हरू जो यहेूले गरेका िथए, इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ। 35 यहेू मरे अिन उनलाई
उनका पखुार्हरूसगंै गािडयो। मािनसहरूले यहेूलाई साम रयामा गाड।े त्यसपिछ यहेूका छोरा योआहाज इ ाएलका नयाँ राजा भए। 36 यहेूले
साम रयामा 28 वषर् शासन गरे।

11
अतल्याह यहूदामा राजाका छोराहरू मािछर्न ्

1 अतल्याह अहज्याहकी आमा िथइन। उनले दे खन, उनको छोरा मय । तब उनी उ ठन अिन सबै राजाको प रवारलाई मा रन।्
2 यहोशबेा राजा योरामकी छोरी र अहज्याहकी बिहनी िथइ। योआश राजाका छोराहरू मध्ये एक जना िथए। यहोशबेाले योआशलाई

आफूसगं लएर गयो जब सबै अरू नानीहरू म रसकेका िथए। योहोशापातले योआश र उसको धाईलाई एउटा स ु े कोठामा लकुाइन तािक
अतल्याले ितनीहरूलाई नभटेाउन। यसरी योआश मा रएन।

3 तब योआश र यहोशबेा परम भकुो म न्दरमा लकेु। योआश त्यहाँ छ वषर् लकेु। अिन अतल्याहले यहूदा भिूममा शासन ग रन।्
4 सातौं वषर्मा मखु पजूाहारी यहोयादाले खबर पठाए र करीतो र रक्षकहरूका सनेापितहरू आए। यहोयादाले ितनीहरूलाई परम भकुो

म न्दरमा ल्याए। तब यहोयादाले ितनीहरूसगँ एउटा सम्झौता गरे। म न्दरमा यहोयादाले ितनीहरूलाई शपथ खान वाध्य गराए। तब उनले
ितनीहरूलाई राजाको छोरा (योआश) दखेाए।

5 तब यहोयादाले ितनीहरूलाई एउटा आदशे पठाए। उसले भने ितमीहरूले यो काम अवश्यै गन ुर् पछर्, “ितमीहरूमध्यकेो एक ितहाइ यो ह ा
काममा अवश्यै राजमहलको रक्षा गनर्लाई ब पुछर्। 6 ितमीहरूमध्ये अक एक ितहाइ शरू ारमा हुनछेन।् र अक एक ितहाइ रक्षकहरू पिछको
ारको पछाडी हुनछे। यस कार ितमीहरूले घरको चारैितर सरुक्षा दान गनछौ। 7 दईु दल जो त्यस ह ामा िव ाममा छन ्ितनीहरूले म न्दरको

सरुक्षा र राजा यहो यहोशबेाको रक्षा गन ुर्पछर्। 8 ितमी अवश्य नै सब समय राजासगँ ब ु ऊ कुनै ठाउँ जाँदा पिन। सबै समहूहरूले राजालाई घरेेर
रा ु पछर्। त्यके रक्षकले आफ्नो हातमा आफ्नो हितयार रा ु पछर्। अिन ितमीले त्यो मािनसलाई मान ुर् पछर् जो ित ो सा ै निजक आउँछ।”

9 सनेापितले सबै आदशेको पालन गरे जो यहेोयादा पजूाहारीले आदशे गरेका िथए। त्यके सनेापितले आफ्ना मािनसहरू लए। ितनीहरू सबै
आए, जो त्यस ह ा काममा िथयो वा काममा िथएन। सबै मािनसहरू पजूाहारी योहोयदा कहाँ गए। 10 अिन पजूाहारीले सनेापितहरूलाई भाला र
ढाल िदए। ती भाला र ढालहरू दाऊदले परम भकुो म न्दरमा राखकेा िथए। 11 ती रक्षकहरू म न्दरको दािहने कुनादे ख दे े कुनासम्म आफ्ना
हातहरूमा हितयार लएर उिभएका िथए। ितनीहरू वदेी अिन राजाको व रप र उिभए। जब उनी म न्दरमा गए। 12 ती मािनसहरूले योआशलाई
बािहर िनकाल।े ितनीहरूले योआशलाई राजमकुुट पिहराए अिन राजा र परम भबुीच हुने करार गराए। त्यसपिछ ितनीहरूले उनलाई अिभषके
गरे अिन नयाँ राजा बनाए। ितनीहरूले थप्पडी बजाए अिन घोषणा गरे, “राजा दीघार्य ु होऊन।”

13 रानी अतल्याहले रक्षकहरू र मािनसहरूको ध्वनी सिुनन,् यसकारण उनी परम भकुो म न्दरमा मािनसहरूसमक्ष गइन। 14 अतल्याहले
खाँबोको छेउमा राजालाई दे खन जहाँ साधारण मािनसहरु उिभने गदर्थ।े उनले अगवुाहरू र मािनसहरूलाई पिन दे खन ्जो राजाका लािग तरुही
फुक्दै िथए। उनले दे खन,् सबै मािनसहरू औधी खशुी िथए। उनले तरुहीको ध्विन सिुनन ्अिन आफूलाई खन्न बनाउन उनले आफ्नो लगुा
च्याितन।् तब अतल्याह िचच्याइन, “राज ोह! राज ोह!”

15 यहोयादा पजूाहारीले सनेापितहरूलाई आदशे िदए, ितनीहरू सिैनकका अिधकारी हुन। यहोयादाले उनीहरूलाई भन,े “अतल्याहलाई
म न्दरको इलाकाबाट बािहर लजैाउ। उनका सबै अनयुाईहरूलाई मार। तर परम भकुो म न्दरिभ ितनीहरूलाई नमार।”

16 यसकारण सिैनकहरूले अतल्यालाई पि ए। ितनीहरूले उनलाई मारे जित बलेा उनी घोडशालाको ार हुदँै महलमा गइन।
17 तब यहोयादाले परम भ,ु राजा र मािनसहरूबीच एउटा करार गरे। यस करारमा भिनएकोछ, राजा र मािनसहरू परम भकुा हुन। यहोयादाले

राजा र मािनसहरूबीच पिन सम्झौता गराए। यस सम्झौताले भिनएको छ मािनसहरूका लािग राजाले के गन ुर्पछर्। अिन यो भिनएको छ मािनसहरूले
राजाको आज्ञाको पालन गन ुर्पछर् अिन अनसुरण गन ुर्पछर्।

18 तब सबै मािनसहरू झठूो दवेता बालको म न्दरमा गए। मािनसहरूले बालको मिूतर्हरूलाई तल झारीिदए र वदेी भत्काइिदए। र ितनीहरूले
उनको वदेी तोिडिदए। ितनीहरूले त्यसलाई धरैे टु ा पारे। मािनसहरूले बालका पजूारी मतनलाई पिन वदेीको साम ु मारे।

यस कार पजूाहारी यहोयादाले मािनसहरूलाई परम भकुो म न्दर हरेचाहा गनर् लगाए। 19 पजूाहारीले सबै मािनसहरूलाई बाटो दखेाए।
ितनीहरू परम भकुो म न्दरबाट राजाको महलमा गए। राजाका िवशषे रक्षकहरू र सनेापित राजासगँै गए। अिन अरू सबै मािनसहरूले उनीहरूको
अनसुरण गरे। ितनीहरू राजाको घरको वशे ारमा पगु।े तब राजा योआश िसहंासनमा बस।े 20 सबै मािनसहरू सन्न िथए। शहर स्थर र शान्त
िथयो। र रानी अतल्यालाई राजाको महलको निजक तरवार ारा मा रएको िथयो।

21 योआश सात वषर्का िथए जब ितनी राजा बन।े

12
योआश आफ्नो शासन शरुू गछर्न ्

1 योआशले यहेू इ ाएलका राजा हुदँा सातौं वषर्मा शासन शरुू गरे। योआशले यरूशलमेमा 40 वषर् शासन गरे। योआशकी आमाको नाउँ
बशेबाकी िसब्या िथयो। 2योआशले त्यही कायर् गरे जो परम भलुे सही भन्नभुएको िथयो। योआशले जीवनमा परम भकुो आदशे पालनगरे। उनले
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ती कायर्हरू गरे जो पजूाहारी यहोयादाले उनलाई िसकाए। 3 तर उनले अग्ला ठाउँहरू भत्काएनन ्मािनसहरू तब सम्म पिन ती पजूा स्थनहरूमा
ब लहरू िदने गदर्थे अिन सगु न्ध धपू जलाउनँे गदर्थ।े

योआश म न्दर ममर्त गन आदशे िदन्छन ्
4-5 योआशले पजूाहारीहरूलाई भन,े “परम भकुो म न्दरमा धरैे धन छ। मािनसहरूले म न्दरमा चीजहरू िदएका छन।् मािनसहरूले म न्दरमा

कर िदए जब ितनीहरूको गणना ग रयो। अिन मािनसहरूलेधन िदएका छन क्ारण यही छ ितनीहरू िदन चाहन्थ।े पजूाहारीहरू ितमीले धन िनकाल्न ु
पछर् अिन परम भकुो म न्दर ममर्त खचर् गन ुर्पछर्। त्यके पजूाहारीले धन उपयोग गन ुर्पछर्। जो उसले सवेा गरेको मािनसहरूबाट पाउछँन।् उसले
त्यस धनको योग परम भकुो म न्दर भ त्कएको ममर्त गनर्मा गन ुर्पछर्।”

6 तर पजूाहारीहरूले ममर्तको काम गरेनन।् योआश राजा भएको 23 औं वषर्मा पजूाहारीहरूले अझै पिन म न्दरको ममर्त गरेनन।् 7 यसकारण
राजा योआशले पजूाहारी यहोयादा अिन अन्य पजूाहारीहरूलाई बोलाए। योआशले यहोयादा र अरू पजूाहारीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले म न्दरको
ममर्त गरेका छैनौ? सवेा गरे वापत मािनसहरूबाट धन लन बन्द गर। त्यो धन म न्दरको ममर्तमा खचर् हुन ु पछर्।”

8 पजूाहारीहरू मािनसहरूबाट धन लन बन्द गनर् राजी भए। तर ितनीहरूले म न्दर ममर्त नगन िनणर्य पिन लए। 9 यसकारण पजूाहारी
यहोयादाले एउटा सन्दकू ल्याए अिन त्यसको मािथ एउटा प्वाल बनाए। त्यसपिछ यहोयादाले सन्दकूलाई वदेीको दिक्षणितर राख।े यो सन्दकू
ढोकाको छेऊमा िथयो जहाँबाट मािनसहरूले परम भकुो म न्दरमा आउने गदर् िथए। केही पजूाहारीहरूले म न्दरको ारपथको पाले काम गदर्थ।े
ती पजूाहारीहरूले धन लने गदर्थे जो मािनसहरू परम भलुाई चढाउने गदर्थे अिन ितनीहरू त्यो धन सन्दकूमा रा े गदर्थ।े

10 तब मािनसहरूले रूिपयाँ सन्दकूमा हाल्न थाले जब ितनीहरू म न्दर जाने गदर्थ।े जिहले राजाका सिचब अिन महा पजूाहारी सन्दकूमा थु ै
रूिपयाँ दखे्थ,े ितनी आउँथे अिन सन्दकूबाट रूिपयाँ िनकाल्थ।े ितनीहरू रूिपयाँ थलैोमा राख्थे अिन गन्ती गदर्थ।े 11 तब ितनीहरू परम भकुो
म न्दरमा काम गन कम हरूलाई भु ानी (ज्याला) िदनगेदर्थ।े ितनीहरू िसकम र अरू डकम लाई भु ानी िदन्थ।े जो परम भकुो म न्दरमा
काम गदर्थ।े 12 ितनीहरूले त्यो रूिपयाँ ढुङं्गाको काम गन अिन ढुङं्गाकाट्नहेरूलाई भु ानी िदनमा उपयोग गदर्थ।े अिन ितनी त्यो काठ,
काटेको ढुङं्गा अिन अरू चीज म न्दर ममर्तका सामा ी िकन्नमुा योग गदर्थ।े

13-14 मािनसहरूले परम भकुो म न्दरका लािग रूिपयाँ िदए। तर पजूाहारीहरूले त्यो रूिपयाँ चाँदीका कचौराहरू, धपूदानीहरू, हातधनूे
भाँडा, तरुही अथवा कुनै सनु अिन चाँदीको भाँडा बनाउनमा उपयोग गरेनन।् त्यो रूिपयाँ कम हरूलाई भु ानी गनर्मा उपयोग ग रयो अिन
ती कम हरूले परम भकुो म न्दर ममर्त गरे। 15 कसलैे कुनै रूिपयाँ गन्ती गरेन र रूिपयाँ के भयो भनी कुनै कम हरूलाई भन्न वाध्य गराएन।
िकनभने कम हरूलाई िव ास गनर् सिकन्थ्यो।

16 मािनसहरूले त्यस बलेा रूिपयाँ जब ितनीहरूले दोषब लहरू र पापब लहरू चढाए। तर त्यो रूिपयाँ कम हरूलाई भु ानी गनर्मा योग
ग रएन। त्यो रूिपयाँ पजूाहारीहरूको हुने गदर्थ्यो।

योआश हजाएलबाट यरूशलमेको रक्षा गछर्न ्
17 हजाएल अरामका राजा िथए। हजाएल गात शहरको िवरू य ु गनर्गए। हजाएलले गातलाई परािजत गरे। त्यसपिछ उनले यरूशलमेको

िवरू य ु गन योजना बनाए।
18 यहोशापात, यहोराम र अहज्याह यहूदाका राजाहरू भइसकेका िथए। ितनीहरू योआशका िपता-पखुार्हरू िथए। ितनीहरूले परम भलुाई

धरैे चीजहरू िदएका िथए। ती चीजहरू म न्दरमा रा खएका िथए। योआशले पिन परम भलुाई धरैे चीजहरू िदएका िथए। योआशले ती सबै
चीजहरू सबै सनु लगे जो म न्दर र उनको घरमा रा खएको िथयो। तब योआशले सबै ती बहूमलु्य चीजहरू अरामका राजा हजाएलकहाँ पठाए।
तब हजाएलले यरूशलमेलाई आ मण गनर् रोके।

योआशको मतृ्य ु
19 बाँकी रहकेा कुराहरू त्यो योआशले गरे, यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ।
20 योआशका अिधकारीहरूले उनको िवरोधमा योजनाहरू बनाए। ितनीहरूले योआशलाई िसल्लासम्म जाने सडकमािथ िमल्लोको घरमा

मारे। 21 िशम्मातका छोरा योजाबाद अिन शोमरेका छोरा यहोजाबाद योआशका अिधकारीहरू िथए। ती मािनसहरूले योआशलाई मारे।
मािनसहरूले योआशलाई उनका पखुार्हरूसगँै दाऊदशहरमा गाड।े योआशका छोरा अमस्याह उनीपिछ नयाँ राजा भए।

13
योआहाज आफ्नो शासन शरुू गछर्न ्

1 यहेूका छोरा योआहाज साम रयामा इ ाएलका राजा भए। यहूदामा अहज्याहका छोरा योआश राजा भएको 23औं वषर् िथयो। योआहाजले
17 वषर् शासन गरे।

2 योआहाजले ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे गलत भन्नभुएको िथयो। योआहाजले नबातका यरोबामले पाप कायर् नै गरे जसले गदार्
इ ाएलमा पाप सिृ भयो। योआहाज ती कामहरू गनर् बन्द गरेनन।् 3 तब परम भु इ ाएलिसत रसाउनभुयो। परम भलुे इ ाएललाईलामो समय
सम्मको िन म्त अरामका राजा छोरा हजाएल र हजाएलका छोरा बनेहददको अधीनमा िदनभुयो।
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इ ाएलका मािनसहरू ित परम भकुो दया
4 तब योआहाजले परम भिुसत म तका लािग िबन्ती चढाए। अिन परम भलुे उनको कुरा सनु्नभुयो। परम भलुे इ ाएलको सकंट अिन

अरामका राजाले इ ाएलीमािथ गरेको क दे ु भएको िथयो।
5 यसकारण परम भलुे इ ाएललाई रक्षा गनर् एकजना मािनस पठाउनभुयो। इ ाएलीहरू अरामीहरूबाट मु भए। यसकारण इ ाएलीहरू

आ-आफ्नो घर गए जस्तो ितनीहरूले पिहले गरेका िथए।
6 तर इ ाएलीहरूले अझै पिन यारोबामको प रवारले गरेको पाप कमर् बन्द गरेनन ् जसले गदार् इ ाएलमा पाप िफंिजयो। इ ाएलीहरूले

यारोबामले गरेको पाप ग रनै राख।े ितनीहरूले अशरेाको खाँबोलाई साम रयामा रा े काम गरे।
7 अरामका राजाले योआहाजको सनेालाई परास्त गरे। अरामका राजाले सनेाका धरैे मािनसहरू मारे। उनले मा 50 वटा घोडा सिैनकहरू,

10 वटा रथहरू अिन 10,000 पदैल सिैनकहरू छोिड िदए। योआहाजका सिैनकहरू दाँई गदार् हावाले उडाएको भसु जस्तै भए।
8 सबै महान कामहरू जो योआहाजले गरेका िथए इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ। 9 योआहाज मरे अिन उनलाई

पखुार्हरूसगँै गािडयो। मािनसहरूले योआहाजलाई साम रयामा गाड।े योआहाजका छोरा योआश उनीपिछ नयाँ राजा भए।
योआशको इ ाएलमा शासन

10 योआहाजका छोरा योआश साम रयामा इ ाएलका राजा भए। यो यहूदाका राजा योआशको सैंतीसौं वषर् शासन गरेको समय िथयो।
योआशले इ ाएलमा सो वषर् शासन गरे। 11 इ ाएलका राजा योआशले ती कायर्हरू नै गरे जसलाई परम भलुे भलू भन्नभुएको िथयो। 12 सबै
महान कामहरू जो योआशले गरेका िथए अिन उनको यहूदाका राजा अमस्याहले गरेको य ु को िवषयमा इ ाएलका राजाहरूको इितहासको
पसु्तक ले खएको छ। 13 योआश मरे अिन उनलाई पखुार्हरूसगँै गािडयो। यारोबाम नयाँ राजा भए अिन योआशको िसहंासनमा बस।े योआशलाई
इ ाएलका राजाहरूसगँै साम रयामा गािडयो।

योआशा एलीशािसत भटे गछर्न ्
14 एलीशा िबरामी भए। पिछ एलीशा त्यसै िबरामीले गदार् नै मरे। इ ाएलका राजा यहेोआश एलीशालाई भटे्न गए। योआश एलीशाका िन म्त

रोए। योआशले भन,े “हे मरेा िपता, हे मरेा िपता, रथहरू अिन इ ाएलका घोडसवाहरू?”
15 एलीशाले योआशलाई भन,े “एउटा धनषु र केही वाणहरू लऊे।”
योआशले एउटा धनषु अिन केही तीरहरू लए। 16 तब एलीशाले इ ाएलका राजालाई भन,े “धन ु तान्न ु होस।्” योआसले धन ु ताने तब

एलीशाले उसको हात राजाको हातमािथ राख।े 17 एलीशाले भन,े “पवूर्को झ्याल खोल।” योआशले झ्याल खोल।े तब ए लयाले भन,े “चलाउन ु
होस!्”

योआशले चलाए। तब एलीशाले भन,े “त्यो परम भकुो जीतको वाण हो! अराममािथ जीतको वाण हो। ितमीले अरामीहरूलाई अपकेमा
परािजत गनछौ अिन ितनीहरूलाई न पानछौ।”

18 एलीशाले भन,े “वाणहरू लऊे।” योआशले वाणहरू लए। तब एलीशाले इ ाएलका राजालाई भन,े “भिूममा हार गर।”
योआश भिूममा तीन पटक हार गरे। त्यसपिछ उनले बन्द गरे। 19 परमे रको जन योआशिसत रसाए। उनले भन,े “ितमीले पाँच छ पटक

हार गन ुर् पन िथयो। तब ितमी अरामलाई न नपारूञ्जले िज सक्ने िथयौ। तर अब, ितमीले अरामलाई तीन पटकमा िज े छौ।”
एलीशाको िचहानमा अचम्भको कुरा

20 एलीशा मरे र मािनसहरूले उनलाई गाड।े एक पटक वसन्तमा मोआबी सिैनकहरूको एउटा दल इ ाएललाई आ मण गनर् आयो। 21 केही
इ ाएलीहरू एक जना मरेको मािनसलाई गाड्दै िथए अिन ितनीहरूले सिैनकहरूको त्यस दललाई दखे।े इ ाएलीहरूले हतार-हतार एलीशाको
िचहानमा लाश फ्याँके अिन भाग।े तर मरेको मािनस एलीशाको ह ी छुने िबि कै िजउँदो भयो र आफ्नो खु ामा उिभयो।

योआश इ ाएलका शहरहरू फेरी िजत्छन ्
22 योआहाजले शासन गरेको समयमा अरामका राजा हजाएलले इ ाएलमािथ सकंट सिृ गरे। 23 तर परम भु इ ाएलीहरू ित दयाल ु

हुनहुुन्थ्यो। परम भलुे दया अिन कृपा इ ाएलीहरूलाई दखेाउन ु भयो। अ ाहाम इसहाक र याकूबिसतको आफ्नो करारको कारण परम भलुे
इ ाएलीहरूलाई अझसम्म न अथवा टाढा फ्याँकन चाहादनैन ्िथए।

24 हजाएल, आरमका राजा मरे र ऊ पिछ उनका छोरा बने-हदद राजा भए। 25 मनर् अिघ हजाएलले योआशका िपता योआहाजबाट य ु मा
केही शहर लएका िथए। तर अिहले योआश योआशले ती शहरहरू हजाएलका छोरा बनेहददबाट लए। योआशले बने-हददलाई तीन पटक
परास्त गरे अिन इ ाएलका शहरहरू िफतार् लए।

14
अमस्याह यहूदामा आफ्नो शासन शरुू गछर्न ्

1 यहूदाका राजा योआशका छोरा अमस्याह इ ाएलका राजा योआहजाका छोरा योआशको शासनकालको दो ो वषर् राजा भए। 2 जब
उनले शासन गनर् शरुू गदार् अमस्याह पच्चीस वषर्का िथए। अमस्याहले यरूशलमेमा उनन्तीस वषर् शासन गरे। अमस्याहकी आमा यहोअदीन
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यरूशलमेकी िथइन।् 3 अमस्याहले ती कामहरू गरे जो परम भलुे सही भन्नभुएको िथयो, तर उनले आफ्ना पखुार् दाऊदले जस्तै सम्पणूर् रूपले
परमे रको अनसुरण गरेनन।् अमस्याहले ती सबै कामहरू गरे जो उनका िपता योआशले गरेका िथए। 4 उनले अग्लो ठाउँहरू न पारेनन।्
मािनसहरू अझै ती पजूा स्थलहरूमा ब लहरू र धपूब ल जलाउने गदर्थ।े

5जनु समयमा अमस्याहले राज्यलाई कडा िनयन् णमा राखकेा िथए, उनले अिधकारीहरूलाई मारे जसले उनका िपतालाई मारेका िथए। 6 तर
उसले हत्याराहरूका नानीहरूलाई मारेनन ्िकनभने मोशाको वस्थाको पसु्तकमा ले खएका िथए। परम भलुे मोशाको वस्थामा यस्तो आदशे
िदनभुएको िथयो, “माता-िपताहरूलाई उनका नानीहरूले केही गरेकोमा मान ुर् हुदँनै। अिन नािनहरूलाई उनका माता-िपताहरूले केही गरेकोमा
मान ुर् हुदँनै। एक जना मािनसहरूलाई उसले गरेको भलू काम वापत नै मा मान ुर् पछर्।”

7 अमस्याहले ननूको बेंसीमा 10,000 एदोमीहरूलाई मारेर। य ु मा अमस्याहरूले सनेालाई िजते अिन त्यस ठाउको नाउँ “यो े ल” राख।े
त्यो ठाउँ आजसम्म “यो े ल” भिनन्छ।

अमस्याह योआशको िवरोधमा य ु चाहन्छन ्
8अमस्याहले इ ाएलका राजा यहेूका नाती, योआहाजका छोरा योआशकहाँ दतू पठाए। अमस्याहको सन्दशे िथयो, “आऊ, हामी आपस्तमा

मखुामखु गय अिन य ु गय ।”
9 इ ाएलका राजा योआशले यहूदाका राजा अमस्याहलाई उ र पठाए। योआशले भन,े “लबानोनका एउटा काँडे झाडीले लबानोनकै दवेदारू

रूखले खबर पठायो। यसले भन्यो, ‘ितमीले आफ्नी छोरी मरेो छोरालाई िबवाह गनर् दऊे।’ तर लबानोनको एउटा जगंली जनावर त्यहाँ त्यतै
ितरबाट गयो अिन काँडे झाडीलाई कु ल्च िदयो। 10साँचो हो, ितमीले एदोमलाई िजतकेा छौ। तर एदोमलाई िजतकेो कारणले गदार् ितमी घमण्डी
भएका छौ। तर घरमा नै बस र खशुी मनाऊ। आफ्नो लािग सकंट सिृ नगर। यिद ितमी यस्तो गछ , ितमी लड्ने छौ अिन ितमीसगँै यहूदाको
पतन हुनछे।”

11 तर अमस्याहले योआशको चतेाउनी नसनुे जस्तो गरे। यसकारण इ ाएलका राजा योआश यहूदाको वतेशमेशेमा यहूदाका राजा अमस्याहको
िवरोधमा य ु गनर् िहडं।े 12 इ ाएलले यहूदालाई परास्त गय । यहूदा घरितर भाग्यो। 13 बतेशमेशेमा, योआश, इ ाएलका राजाले अहज्याहका
नाित र योआशका छोराल,े यहूदाका राजा अमस्याहलाई बन्दी बनाए। योआशले 400 हातको यरूशलमेको िभ ा ए मै ारा दे ख कुनाको
ारसम्म भत्काए। 14 तब योआशले परम भकुो म न्दर र राजाको महलको भन्डारबाट सबै सनु चाँदी र सबै भाँडा-कँुडाहरू लग।े योआशले

मािनसहरूलाई बन्दीको रूपमा पिन लग।े तब योआश समा रया फक।
15 सबै महान कायर्हरू योआशले गरे जसमा उनले यहूदाका राजा अमस्याहको िवरोधमा कसरी य ु गरे। इ ाएलका राजाहरूको इितहासको

पसु्तकमा ले खएको छ। 16योआश मरे अिन उनलाई पखुार्हरू सगँै गािडयो। योआशलाई इ ाएलका राजाहरूसगँै साम रयामा गािडयो। योआशका
छोरा यारोबाम उनीपिछ नयाँ राजा भए।

अमस्याहको मतृ्य ु
17 यहूदाका राजा योआशका छोरा अमस्याह इ ाएलका राजा योआहाजका छोरा योआशको मतृ्यपुिछ 15 वषर् बाँच।े 18 सबै कुराहरू जो

अमस्याहले गरे यहूदाका राजाहरूको इितहासमा ले खएको छ। 19 मािनसहरूले यरेूशलमेमा अमस्याहको िवरू मा षड ्यन् बनाए। अमस्याह
लाकीशितर भाग।े तर मािनसहरूले अमस्याहको पिछ केही मािनसहरू लाकीशमा पठाए र ितनीलाई त्यहीं ठाउँमा मारे। 20 मािनसहरूले
अमस्याहको लाश घोडाहरूमा ल्याए। अमस्याहलाई दाऊदको शहरमा उनका िपता-पखुार्हरूसगँै गाड।े

अजयार्ह यहूदाका आफ्नो शासन शरुू गछर्न ्
21 तब यहूदाका सबै मािनसरूले अजयार्हलाई नयाँ राजा बनाए अजयार्ह 16 वषर्का िथए। 22 यसकारण राजा अमस्याह मरे अिन उनलाई

उनका पखुार्हरूसगँै गािडयो। तब अजयार्हले एलतलाई फे र राजा बनाए अिन यसलाई यहूदामा फकार्इिदए।
यारोबाम दो ो इ ाएलमा आफ्नो शासन शरुू गछर्न ्

23 इ ाएलका राजा योआशका छोरा यारोबामले यहूदाका राजा योआशका छोरा अमस्याहको शासनकालको पन् ौं वषर्मा शासन शरुू गरे।
यारोबामले41 वषर् शासन गरे। 24 यारोबामले ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे भलू भन्नभुएको िथयो। यारोबामले नबातका छोरा यारोबामको
पाप काम बन्द गरेनन ्जसले इ ाएललाई पाप गनर् लगायो। 25 यारोबामले इ ाएलको भिूम िफतार् लए जो लबेो हमात दे ख अराबाको सागरसम्म
िफंिजएको िथयो। यो त्यसरी नै भयो जस्तो इ ाएलका परम भलुे उहाँको दास अिम कै छोरा अगमव ा योना, गात हपेरेबाटकाले भन्नभुएको
िथयो। 26 परम भलुे त्यो दे ु भयो सबै इ ाएली, दास हुन वा स्वतन् , सकंटमा परेका िथए। इ ाएललाई म त गनर् कोही मािनस िथएन।
27 परम भलुे इ ाएलको नाउँ ससंारबाट हटाउनछुे भन्नभुएको िथएन यसकारण परम भलुे योआशका छोरा यारोबामलाई इ ाएलका मािनस
बचाउनमा योग गरे।

28 सबै महान कामहरू जो यारोबामले गरे, इ ाएलका राजाहरूको इितहास पसु्तकमा ले खएको छ। यसमा यारोबामले इ ाएलका लािग
दमीशक र हमात िजतरे िफतार् लएको कथा सामले छ। (यी शहरहरू यहूदाका िथए।) 29 यारोबाम मरे अिन उनलाई इ ाएलका उनका आफ्ना
पखुार्हरूसगँै गािडयो। यारोबामका छोरा जकयार्ह उनीपिछ नयाँ राजा भए।



2 राजा 15:1 378 2 राजा 15:26

15
यहूदाका अजयार्हको शासन

1 यहूदाका राजा अमस्याहका छोरा अजयार्ह इ ाएलका राजा यारोबामको शासन कालको स ाईसौं वषर्मा राजा भए। 2अजयार्ह 16 वषर्का
िथए जब उनले शासन गनर् शरुू गरे। उनले यरूशलमेमा 52 वषर् शासन गरे। अजयार्हकी आमाको नाउँ यकोल्याह िथयो, उनी यरूशलमेकी
िथइन, 3अजयार्हले ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे उिचत भन्नभुएको िथयो, जस्तो उनका िपता अमस्याहले गरेका िथए। अजयार्हले उनका
िपता अमस्याहले गरेको कायर्हरूनै अनसुरण गरे। 4 तर उनले अग्ला ठाउँहरू ध्वसं पारेनन।् मािनसहरू अझै ती पजूास्थलहरूमा ब लदानहरू
धपूब लहरू जलाउने गदर्थ।े

5 परम भलुे राजा अजयार्हलाई कोर लागकेो रोगी बनाउनभुयो। उनी बाचनु्जलेसम्म कोरी भए। अजयार्ह बगे्लै घरमा ब े गदर्थ।े राजाका
छोरा योताम राजाको महलको हरेचाह गदर्थे अिन मािनसहरू न्याय िवचार गदर्थ।े

6 सबै कुराहरू जो अजयार्हले गरेका िथए, यहूदाका राजाहरूका इितहासमा ले खएको छ। 7 अजयार्ह मरे अिन उनलाई उनका पखुार्हरूसगँै
दाऊदशहरमा गािडयो। अजयार्हका छोरा योताम उनीपिछ, नयाँ राजा भए।

इ ाएलका जकयार्हको छोटो शासन
8 यारोबामका छोरा जकयार्हले इ ाएलको साम रयामा छ महीना शासन गरे। यो समय यहूदाका राजा अजयार्हको शासनकालको अड्तीसौं

वषर् िथयो। 9 जकयार्हले ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे भलू भन्नभुएको िथयो। उनले ती कामहरू गरे जो पखुार्हरूले गरेका िथए। उनले
नाबातका छोरा यारोबामले गरेको पापको काम बन्द गरेनन ्जसले इ ाएललाई पाप गनर् लगायो।

10 याबशेका छोरा शल्लमूले जकयार्हको िवरोधमा षड ्यन् गरे। शल्लमूले इब लयममा जकयार्हलाई मारे। शल्लसू उनीपिछ नयाँ राजा भए।
11 सबै अरू कामहरू जित जयार्हले गरे इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ। 12 यस कार परम भकुो बचन साँच्चो
भयो। परम भलुे यहेूलाई भन्नभुएको िथयो, उसको सन्तानका चार पसु्ताहरू इ ाएलका राजाहरू हुनछेन।्

इ ाएलका शल्लमूको छोटो शासन
13 याबशेका छोरा शल्लमू यहूदाका राजा उ ज्जयाहको शासनकालको 39 औं वषर्मा इ ाएलका राजा भए। शल्लमूले साम रयामा एक

महीना राज्य गरे।
14 गादीका छोरा मनहमे ितसार्बाट साम रयामा आए। मनहमेले याबशेका छोरा शल्लमूलाई मारे। तब उनीपिछ, मनहमे नयाँ राजा भए।
15 शल्लमूले गरेका सबकैामहरू, जकयार्हलाई मान उसको षड ्यन् समते, इ ाएलका राजाहरूको इितहास भन्ने पसु्तकमा ले खएको छ।

इ ाएलका मनहमेको शासन
16 शल्लमूको मतृ्यपुिछ मनहमेले ितप्पहू र यसको व रप रको क्षे लाई परास्त गरे। मािनसहरूले उनका लािग शहरका ार खोल्न माननेन ्

यसकारण मनहमेले ितनीहरूलाई परास्त गरे अिन शहरका सबै गभर्वती आइमाईहरूको गभर् तवुाईिदए।
17 गादीका छोरा मनहमे यहूदाका राजा अजयार्हको शासन कालको 39 औं वषर्मा इ ाएलका राजा भए। साम रयामा मनहमेले दश वषर्

शासन गरे। 18 मनहमेले ती कामहरू गरे जो परम भलुे भलू भन्नभुएको िथयो। मनहमेले नबातका छोरा यारोबामले गरे जस्तो पाप कामबन्द
गरेनन ्जसले गदार् इ ाएलमा पाप ब ो।

19 अश्शरूका राजा पलू इ ाएलको िवरू मा य ु गनर् आए। मनहमेले पलूलाई 1,000 तोडा चाँदी िदए, उनले यस्तो गरे जसले गदार् उसको
राज्य ब लयो बनाउन पलूबाट सहायता पाउन।् 20 मनहमेले सबै धनी र श शाली मािनसहरूलाई कर िदन लगाएर धन सं ह गरे। मनहमेले
त्यके मािनसबाट पचास शकेेल चाँदी कर लए। त्यसपिछ मनहमेले अश्शरूका राजालाई धन िदए। यस कार अश्शरू त्यहाँबाट गए अिन

इ ाएलमा बसनेन।्
21सबै कुराहरू जो मनहमेले गरे इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ। 22 मनहमे मरे अिन उनलाई उनका पखुार्हरूसगँै

गािडयो। मनहमेका छोरा पकिहया उनीपिछ नयाँ राजा भए।
इ ाएलका पकहीयाको शासन

23 मनहमेका छोरा पकहीयाह यहूदाका राजा अजयार्हको शासनकालको 50 औं वषर्मा साम रयामा इ ाएलका राजा भए। पकहीयाहले दईु
वषर् शासन गरे। 24 पकहीयाले ती कामहरू गरे जो परम भलुे भलू भन्नभुएको िथयो। पकहीयाले नबातमा छोरा यारोबामले गरे जस्तो पाप काम
बन्द गरेनन ्जसले गदार् इ ाएलमा पाप ब ो।

25 पकेहीया रमल्याहका छोरा, पकेहीयाको सिैनक सनेापित िथए। पकेहले पचास जना िगलादी मािनसहरू उनीसगँ लगे र पकहीयालाई
अगर्म र ए रहसगँै साम रयामा राजमहल िभ मारे। तब पकेह नयाँ राजा भए।

26 सबै कामहरू जे जित पकहीयाले गरे इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ।
इ ाएलमा पकेहको शासन
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27 रमल्याहका छोरा पकेहले यहूदाका अजयार्हको शासन काल 52 औं वषर्मा साम रयामा इ ाएलमािथ शासन गरे। पकेहले20 वषर् शासन
गरे। 28 पकेहले ती कामहरू गरे जो परम भलुे भलू भन्नभुएको िथयो। पकेहले नबातका छोरा यारोबामले गरेको पापकाम बन्द गरेनन ्जसले
इ ाएलमा पाप ब ो।

29 अश्शरूका राजा ितग्लत िपलसेरे इ ाएलको िवरोधमा य ु गनर् आए। इ ाएलका राजा पकेह भएको समय िथयो। ितग्लत िपलसेरे इय्योन,
आबले-बते्माका, यानोह, केदशे, हासोर, िगलाद, गालील अिन न ालीका सबै क्षे हरू वसमा लए। ितग्लत िपलसेरेले ती ठाउँहरूबाट मािनसहरू
बन्दीको रूपमा अश्शरू लग।े

30 एलाका छोरा होशलेे रमल्याहका छोरा पकेहको िवरोधमा योजनाहरू बनाए। होशलेे पकेहलाई मारे। त्यसपिछ होशे नयाँ राजा भए। यस्तो
यहूदाका राजा उिजयाहका छोरा योतामको शासनकालको 20 औं वषर्मा भयो।

31 सबै कुराहरू जे जित पकेहले गरे इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ।
यहूदामा योताम शासन गछर्न ्

32 उिजयाहका छोरा योताम यहूदाका राजा भए। रमल्याहका छोरा पकेह इ ाएलका राजा हुदँा दो ो वषर्मा यस्तो भयो। 33 योताम 25
वषर्का िथए जब ितनी राजा भए। योतामले यरूशलमेमा 16 वषर् शासन गरे। योतामकी आमाको नाउँ यरूशा िथयो, ितनी सादोककी छोरी िथइन।
34 योतामले आफ्ना िपता उ ज्जयाह जस्तै ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे सही भन्नभुएको िथयो। 35 तर उनले अग्ला ठाउँहरूमा भएका
बालका मिूतर् भत्काएनन।् मािनसहरू अझै ती अग्ला पजूास्थलहरूमा ब लदान ारा िदने गदर् िथए अिन धपूब लहरू जलाउनँे गदर्थ।े योतामले
परम भकुो म न्दरको मािथल्लो ढोका बनाए। 36 सबै कुराहरू जे जित योतामले गरे यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ।

37 त्यस समयमा परम भलुे रमल्याहका छोरा पकेह र अरामका राजा रसीनलाई यहूदाको िवरोधमा य ु गनर् पठाउनभुयो।
38 योताम मरे अिन उनका पखुार्हरूसगँै गािडए। योतामलाई आफ्ना पखुार् दाऊदशहरमा गािडयो। योतामका छोरा आहाज उनीपिछ नयाँ राजा

भए।

16
आहाज यहूदाका राजा हुन्छन ्

1 योतामका छोरा आहाज पकेह रमल्याहका छोराको शासनकालको 17 औं वषर्मा यहूदाका राजा भए। 2आहाज 20 वषर्का िथए जब ितनी
राजा भए। आहाजले यरूशलमेमा 16 वषर् शासन गरे। आहाज आफ्ना पखुार् दाऊद जस्ता िथएनन ्आहाजले ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे
गलत भन्नभुएको िथयो। 3 आहाजले इ ाएलका राजाहरू जस्तै जीवन िबताए। उनले आफ्नो छोरालाई आगोमा ब ल िदए। उनले रा मा घोर
पापको नक्कल गरे जसलाई परम भलुे इ ाएलीहरू आएको बलेा दशे छोड्न लगाउनभुयो। 4 आहाजले अग्ला ठाउँहरू, पहाडको िशखर र
त्यके ह रयो रूखतल ब लदानहरू अिन धपूब लहरू जलाउथँ।े
5 अरामका राजा रसीन अिन इ ाएलका राजा रमल्याहका छोरा पकेह यरूशलमेको िवरोधमा य ु गनर् आए, रसीन अिन पकेहले आहाजलाई

घरेे तर िज सकेनन।् 6 त्यस समयमा अरामका राजा रसीनले अरामका लािग एलत िफतार् लए। रसीनले यहूदाका सबै मािनसहरूलाई धपाए जो
एलतमा िथए। अरामीहरू एलतमा ब थाले अिन ितनीहरू आज पिन त्यहाँ बस्दछैन।्

7आहाजले अश्शरूका राजा ितग्लत िपलसेरेकहाँ दतूहरू पठाए। सन्दशे िथयोः “म ित ो सवेक हु।ँ म ित ो छोरा जस्तै हु ँ आऊ अिन अरामका
राजा तथा इ ाएलका राजाबाट मलाई बचाऊ। ितनीहरू मिसत य ु गनर् आएका छन।्” 8 आहाजले परम भकुो म न्दर अिन राजाको घरको
भन्डारमा भएको चाँदी र सनु िनकाल।े त्यसपिछ आहाजले अश्शरूका राजालाई एउटा उपहार पठाए। 9अश्शरूका राजाले आहाजको कुरा सनु।े
अश्शरूका राजा दमीशकको िवरोधमा य ु गनर् गए। राजाले शहर दखल गरे अिन दमीशकका मािनसहरूलाई बन्दी बनाएर िकर लगे र उनले
रसीनलाई पिन मारे।

10 राजा आहाज अश्शरूका राजा ितग्लत िपलसेरेसगँ भटे गनर् दमीशक गए। आहाजले दमीशक मा वदेी दखे।े राजा आहाजले यस वदेीको
नमनूा र ढाँचा पजूाहारी ऊ रयाहकहाँ पठाए। 11 तब पजूाहारी उ रयाहले दमीशकबाट आहाजले पठाएको नमनूा जस्तै एउटा वदेी बनाए।
पजूाहारी उ रयाहले यस कारको वदेी राजा आहाज दमीशकबाट फिकर् न ु अिघ बनाए।

12 जब राजा दमीशकबाट फिकर् ए उनले वदेी दखे।े उनले वदेीमा ब लहरू चढाए। 13 वदेीमा उनले आहाजले होमब ल अिन अन्नब ल
चढाए। उनले आफ्नो अघर्ब ल चढाए पिन अिन त्यस वदेीमा मलेब लको रगत छिकर् ने काम गरे।

14आहाजले म न्दरको साम ु परम भु अिघ भएको काँसाको वदेी हटाए। यो काँसाको वदेी आहाजको वदेी अिन परम भकुो म न्दरको माझमा
िथयो। आहाजले काँसाको वदेीलाई आफ्नो वदेीको उ र ितर राख।े 15 आहाजले पजूाहारी उ रयाहलाई एउटा आदशे िदए। उनले भन,े “यस
दशेका मािनसहरूले िबहान होमब ल, बलेकुी अन्नब ल राजाको होमब ल राजाको अन्नब ल अिन साधारण मािनसहरूको होमब ल अन्नब लहरू
पये ब लहरू चढाउँदा ठूलो वदेी योग गर। ठूलो वदेीमा ब लदान र अरू ब लहरूको रगत छकर् न।ु तर म परमे रसगँ सोध्न काँसाको वदेी
योग गनछु।” 16 उ रयाह पजूाहारीले सबै काम गरे जस्तो राजा आहाजले आदशे िदएका िथए।
17 काँसाका पाटाहरू भएका गोरूगािडहरू र हात धनुे भाँडाहरू पजूाहारीहरूका लािग िथए। राजा आहाजले सबै पाटाहरू तथा भाँडाहरू

िनकाल।े उनले ठूलो खडँ्कुला पिन िनकाले जसको तल काँसाका गोरूहरू उिभएका िथए। उनले ठूलो खडँ्कुलो ढुङं्गाको आधरमािथ राख।े
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18 कम हरूले िव ाम िदनको सभाका लािग म न्दरिभ एउटा छापको ठाउँ बनाए। आहाजले राजाको बािहरी वशे ार पिन हटाए। आहाजले
यी सबै परम भकुो म न्दरबाट िनकाल।े आहाजले यस्तो काम अश्शरूका राजाको कारणले गदार् गरे।

19 सब,ै कुराहरू जे जित आहाजले गरे यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ। 20आहाज मरे अिन उनलाई दाऊदशहरमा
पखुार्हरूसगँै गािडयो। आहाजका छोरा िहजिकयाह उनीपिछ नयाँ राजा भए।

17
होशे इ ाएलमा आफ्नो शासन शरुू गछर्न ्

1 एलाका छोरा होशलेे साम रयामा इ ाएलमािथ शासन शरुू गरे। यो समय यहूदाका राजा आहाजको शासनकालको 12 औं वषर् िथयो।
होशलेे नौ वषर् शासन गरे। 2 होशलेे ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे भलू भन्नभुएको िथयो। तर होशे अिघ शासन गन इ ाएलका राजाहरू
जस्तो खराब िथएनन।्

3 अश्शरूका राजा शलमनसेरे होशकेो िवरोधमा य ु गनर् आए। शलमनसेरेले होशलेाई परािजत गरे अिन होशे उनको सवेक भए। यस कार
होशलेे शलमनसेरेलाई कर ितनर् थाल।े

4 पिछ होशलेे िम का राजालाई म त माग्न दतू पठाए। त्यस राजाको नाउँ सो िथयो। त्यस वषर् होशलेे अश्शरूका राजालाई त्यके वषर् िदए
जस्तै कर िदएनन।् अश्शरूका राजाले थाहपाए, होशलेे उनको िवरोधमा षड ्यन् रचकेा छन।् यस कारण अश्शरूका राजाले होशलेाई बन्दी बनाए
अिन जलेमा थनु।े

5 अश्शरूका राजाले इ ाएलमा धरैे ठाउँहरूमा आ मण गरे। त्यसपिछ ितनी साम रया आए। उनले साम रयाको िवरोधमा तीन वषर् य ु गरे।
6 अश्शरूका राजाले इ ाएलका राजा होशकेो नवौं वषर्को अविधमा साम रयालाई कब्जामा लए। अश्शरूका राजाले धरैे इ ाएलीहरूलाई प े
र बन्दीको रूपमा अश्शरू लग।े उनले ितनीहरूलाई हलहमा गोजान, नदीको िकनार हाबोर र माहीहरूका शहरहरूमा छोडी िदए।

7 यस्ता घटनाहरू भए िकनभने इ ाएलीहरूले परम भु ितनीहरूको परमे रको िवरू मा पाप काम गरेका िथए। जसले ितनीहरूलाई
िम भिूमबाट बािहर िनकालरे ल्याउन ु भएको िथयो। परम भलुे ितनीहरूलाई िम का राजा िफरऊनको कब्जाबाट बचाउनभुएको िथयो। तर
इ ाएलीहरूले अरू दवेताहरूको पजूा गनर् थाल।े 8 ितनीहरू त्यही कुराहरू गनर् थाले जो अरू मािनसहरू गदर्थ।े र परम भलुे ती मािनसहरूलाई
भिूम छोड्न वाध्य गराए जब इ ाएलीहरू आए। इ ाएलीहरूका राजाहरूले पिन ितनीहरूलाई गलत काम गनर् लगायो। 9 इ ाएलीहरूले लकेुर
आफ्ना परमे रको िवरोधमा कामहरू गनर् थाल।े अिन ती कामहरू झटूा िथए।

इ ाएलीहरूले सानो शहरदे ख ठूलो शहरसम्म सबै शहरहरूमा अग्ला ठाउँहरू बनाए। 10 इ ाएलीहरूले त्यके अग्लो पहाडमािथ अिन
त्यके ह रयो रूखमिुन स्मारक ढुङँ्गा अशरे खाँबो खडा गरे। 11 इ ाएलीहरू ती सबै पजूा स्थलहरूमा धपूब ल बाल्ने गदर्थ।े ितनीहरूले यी

कामहरू ती रा हरू जस्तै गरे जसलाई परम भलुे उनीहरूको सामनुे दशे त्याग्न वाध्य गराउनभुएको िथयो। इ ाएलीहरूले द ु कामहरू गरे जसले
परम भलुाई रीस उठायो। 12 ितनीहरूले दवेमिूतर्हरूको सवेा गरे। अिन परम भलुे इ ाएलीहरूलाई भन्नभुएको िथयो, “ितमीले यस्तो काम गन ुर्
हुदँनै।”

13 परम भलुे त्यके अगमव ा र दश लाई योग गरेर इ ाएल र यहूदालाई चतेाउनी िदनभुएको िथयो। परम भलुे भन्नभुयो, “ितमीले
गरेको नीच कामबाट टाढा बस। मरेा आदशे र िविधहरू पालन गर। सबै िनयमहरू पालन गर जो मलैे ित ा पखुार्हरूलाई िदएको िथएँ। मलैे यो
िनयम ितमीलाई िदनका लािग मरेा सवेक अगमव ाहरूलाई काममा लगाएँ।”

14 तर मािनसहरूले सनुनेन।् ितनीहरू आफ्ना पखुार्हरू जस्तै ढीठ िथए। ितनका पखुार्हरूले आफ्नो परमे रमािथ िव ास गरेनन ्
15 मािनसहरूले परम भकुो िनयम र पखुार्हरूसगं भएको उहाँको करार मान्न स्वीकारेनन।् ितनीहरू परम भकुो चतेाउनी सनु्न तयार भएनन।्
ितनीहरूले दवेमिूतर्हरूको पजूा गरे जो कामै नलाग्ने िथए अिन ितनीहरू आफै पिन काम नलाग्ने भए। ितनीहरू आफ्ना व रप र भएका रा हरूका
मािनसहरू जस्तै जीवन यापन गनर् थाल।े ितनीहरूले त्यस्तै खराब कामहरू गरे। अिन परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूलाई चतेाउनी िदनभुएको
िथयो। परम भलुे ितनीहरूलाई त्यस्ता खराब कामहरू नगन ुर् भन्नभुएको िथयो।

16 मािनसहरूले आफ्ना परमे रको आदशे अनसुरण गनर् बन्द गरे। ितनीहरूले दइुवटा सनुको बाछाका मिूतर्हरू बनाए। ितनीहरूले अशरेा
खाँबो बनाए। ितनीहरूले आकाशका सबै ताराहरूको पजूा गरे अिन बालको सवेा गरे। 17 ितनीहरूले आफ्ना छोरा छोरीहरू आगोमा ब ल
िदए। ितनीहरूले भिवष्यको जानकारी ा का लािग तं -मं जाद-ू ते, िव ाको योग गरे। ितनीहरूले त्यस्तो काम गनर्का लािग आफूलाई बचेे
जसलाई परम भलुे नरा ो भन्नभुएको िथयो। ितनीले यस्तो काम परम भकुो रीस जगाउनका लािग गरे। 18 यस कारण परम भु इ ाएलमािथ
सा ै रसाउनभुयो अिन आफ्नो नजर दे ख टाढामा रा भुयो। यहूदाका प रवार समहूबाहके कोही इ ाएली रहकेो िथएन।

यहूदाका मािनसहरू पिन दोषी छन ्
19 तर यहूदाका मािनसहरूले आफ्ना परम भकुो आदशे पालन गरेनन।् यहूदाका मािनसहरूले इ ाएलका मािनसहरू जस्तै जीवन यापन गरे।
20 परम भलुे इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई अस्वीकार गन ुर्भयो। उहाँले ितनीहरूमािथ धरैे सकंटहरू ल्याउनभुयो अिन, अन्तमा उहाँले

ितनीहरूलाई बािहर फ्याँकी िदनभुयो अिन आफ्नो नजरबाट बािहर रा भुयो। 21 परम भलुे इ ाएललाई दाऊदको प रवारबाट छुट् ाउनभुयो
अिन इ ाएलीहरूले नाबातका छोरा योरोवामलाई आफ्नो राजा बनाए। यारोवामले इ ाएलीहरूलाई परम भकुो अनसुरण गनर् निदएर टाढ
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राखे यारोवामले इ ाएलीहरूलाई ठुलो पाप गनर् लगाए। 22 यस कार इ ाएलीहरूले सबै पाप कामहरू अनसुरण गरे जो यारोबामले गरे।
ितनीहरूले ती पाप कामहरू परम भलुे इ ाएललाई नजरबाट पर नगरूञ्जले सम्म बन्द गरेनन।् 23अिन परम भलुे भन्नभुयो यस्तो हुनछे। उहाँले
आफ्ना अगमव ाहरू मािनसहरूलाई यस्तो भन्न पठाउनभुयो। यसकारण इ ाएलीहरूलाई आफ्नो दशेबाट बािहर अश्शरू पयुार्इयो अिन ितनीहरू
आजसम्म त्यहीं छन।्

साम रयलेी मािनसहरूको शरुूआत
24 अश्शरूका राजाले इ ाएलीहरूलाई साम रयाबाट बािहर लग।े त्यसपिछ अश्शरूका राजाले बाबले कूता, अब्बा, हमात र सपवमबाट

मािनसहरू ल्याए। उनले ती मािनसहरूलाई साम रयामा ब लगाए। ती मािनसहरूले साम रयामा अिधकार जमाए अिन व रप र शहरहरूमा ब
थाल।े 25जब ती मािनसहरू साम रयामा ब थाल।े ितनीहरूले परम भकुो सम्मान गरेनन।् यसकारण परम भलुे ितनीहरूमािथ आ मण गराउन
िसहंहरू पठाउनभुयो। ती िसहंहरूले ती मािनसहरूमध्ये केहीलाई मारे। 26 केही मािनसहरूले अश्शकूा राजालाई भन,े “ती मािनसहरू जसलाई
ितमीले लग्यौ अिन साम रयाका शहरहरूमा ब लगायौ। त्यस दशेका दवेताको िनयमहरू जान्दनैन।् यसकारण दवेताले ितनीहरूमािथ आ मण
गराउन िसहंहरू पठाए। िसहंहरूले ती मािनसहरूलाई मारे िकन भने ितनीहरू त्यस दशेका दवेताको िनयम जान्दनै िथए।”

27 यसकारण अश्शरूका राजाले यस्तो आदशे िदएः “ितमीले साम रयाबाट केही पजूाहारी ल्याउ। ती पजूाहारीहरूमध्ये एक जनालाई पठाऊ
जसलाई बन्दी बनाएर साम रया लगकेो िथए। त्यो पजूाहारी जाओस ्अिन त्यही बसोस। तर त्यस पजूाहारीले मािनसहरूलाई त्यस दशेको दवेताको
िनयम पढाउन सक्नछेन।्”

28 यसकारण पजूाहारीहरूमध्ये एक जना जसलाई अश्शरूीहरूले साम रयाबाट ल्याएका िथए,उनी बतेलेमा ब आए। यस पजूाहारीले
मािनसहरूलाई कसरी ितनीहरूले परम भकुो सम्मान गन ुर्पछर् बताए।

29 तर ती सबै मािनसहरूले आ-आफ्नो दवेताहरू बनाए अिन अग्लो ठाउँहरूमा भएका म न्दरहरूमा ितनीहरूलाई स्थािपत गरे जो सामरीहरूले
बनाएका िथए। ती मािनसहरूलाई यस्तै गरे जहाँ-जहाँ ितनीहरू बस्थ।े 30 बाबलेका मािनसहरूले झटूा दवेता सकु्कोत-बनोत बनाए। कूतका
मािनसहरूले झटूा दवेता नगेले बनाए। हमातका मािनसहरूले झटूा दवेता अशीमा बनाए। 31 अब्बाका मािनसहरूले झटूा दवेता नभेज र ततार्क
बनाए अिन सपवका मािनसहरूले आफ्ना झटूा दवेताहरूको सम्मान गनर्का लािग आफ्ना नानीहरू आगोमा जलाए। झटूा दवेताहरू अ मलेके र
अनमलेके िथए।

32 तर ती मािनसहरूले परम भकुो पिन आराधना गरे। ितनीहरूले मािनसहरूबाट अग्ला पजूा स्थलका लािग पजूाहारीहरू रोज।े ती
पजूाहारीहरूले ती पजूा स्थलहरूमा म न्दरिभ मािनसहरूका लािग ब ल िदए। 33 ितनीहरूले परम भकुो आदर गरे तर ितनीहरूले आफ्ना
दवेताहरूको पिन सवेा गरे। ती मािनसहरू आफ्ना दवेताहरूको सवेा त्यसरी नै गदर्थे जसरी ितनीहरू ती दशेमा गदर्थे जहाँबाट ितनीहरूलाई
ल्याइयो।

34 आजसम्म ती मािनसहरू त्यसरी बस्छन ्जसरी ितनीहरू अतीतमा बसकेा िथए। ितनीहरूले परम भकुो डर मान्छन ्नत भ नै गछर्न।्
ितनीहरूले िनयमको, िनदशन, वस्था अथवा आदशेहरू जनु परम भलुे याकूबको सन्तानहरूलाई िदएको िथयो पालन गदनन।् 35 परम भलुे
इ ाएलका मािनसहरूसगँ एउटा करार गन ुर्भयो। परम भलुे ितनीहरूलाई आदशे िदनभुयो, “ितमीहरूले अरू दवेताहरूको आदर नगर। ितमीहरूले
ितनीहरूको पजूा गन ुर् हुदँनै, सवेा गन ुर् हुदँनै अथवा ब ल चढाउन ु हुदँनै। 36 तर ितमीहरूले परम भकुो अनसुरण गन ुर् पछर्। परम भु नै परमे र
हुनहुुन्छ जसले ितमीलाई िम बाट बािहर ल्याउनभुयो। परम भलुे ितमीलाई बचाउनका लािग आफ्नो महाश योग गन ुर्भयो। ितमीले
परम भकुो आराधना गन ुर्पछर् अिन उहाँका लािग ब ल चढाउन ु पछर्। 37 ितमीले िविधहरू, िनयमहरू, उपदशेहरू तथा आदशे पालन गन ुर् पछर् जो
उहाँले ित ो िन म्त ले भुएको िथयो। ितमीले यी कुराहरू सधँै हर समय पालन गन ुर् पछर्। ितमीले अरू दवेताहरूको आदर गन ुर्हुदँनै। 38 ितमीले
त्यो करार िबिसर्न ु हुदँनै जो मलैे ितमीहरूिसत गरेको िथएँ। ितमीले अरू दवेताहरूको आदर गन ुर्हुदँनै। 39 ितमीले परम भु ितनीहरूको परमे रको
मा डर मान्न ु पछर् अिन आदर गन ुर्पछर्। तब उहाँले ितमीलाई ित ा सबै श हुरूबाट बचाउन ु हुनछे।”

40 तर इ ाएलीहरूले सनुनेन।् ितनीहरू त्यही कामहरू ग रनरैहे जस्तो पिहला गदर्थ।े 41 यस कार अिहले अरू रा हरू परम भकुो सम्मान
गछर्न ्तर ितनीहरू आफ्ना दवेताका मिूतर्हरूको पिन सवेा गदर्छन।् ितनका छोरा छोरी र नाता नाितनीहरू त्यही काम गछर्न जो उनका पखुार्हरू
गदर्थ।े ितनीहरू अझै पिन ती कामहरू गछर्न।्

18
िहजिकयाह यहूदामा आफ्नो शासन शरुू गछर्न ्

1आहारजका छोरा िहजिकयाह यहूदाका राजा िथए। एलाका छोरा होशे इ ाएलका राजा हुदँा ते ो वषर्मा िहजिकयाहले शासन गनर् शरुू गरे।
2 िहजिकयाह 25 वषर्का िथए जब उनले शासन गनर् शरुू गरे। िहजिकयाहले यरूशलमेमा 29 वषर् शासन गरे। उनकी आमा जकयार्हकी छोरीको
नाउँ अबी िथयो।

3 िहजिकयाहले ती कामहरू गरे आफ्ना पखुार् दाऊद जस्तै जो परम भलुे सही भन्नभुएको िथयो।
4 िहजिकयाहले अल्गा ठाउँहरू भत्काए। उनले स्मारक ढुङं्गाहरू फोरे अिन अश्तारोत खाँमाहरू ढाल।े त्यस समयमा इ ाएलका मािनसहरूले

मोशा ारा बनाइएको काँसाको साँपका लािग धपूब ल जलाउने गदर्थ।े यस काँसको साँपलाई “नहेुरातान” भिनन्थ्यो िहजिकयाहरूले यस काँसाको
साँपलाई टु ा-टु ा पारे िकनभने मािनसहरूले त्यस सापको पजूा ग ररहकेा िथए।
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5 िहजिकयाहले परम भु इ ाएलका परमे रमािथ िव ास गदर्थ।े यहूदाका राजाहरूमा उनी अिघ अथवा पिछ िहजिकयाह जस्तो
कोही भएन। 6 िहजिकयाह परम भु ित सा ै नै िव ासी िथए। उनले परम भकुो अनसुरण गनर् छोडनेन।् उनले आदशेहरू पालन गरे जो परम भलुे
मोशालाई िदनभुएको िथयो। 7 परम भु िहजिकयाहसगँ हुनहुुन्थ्यो। िहजिकयाह त्यके काममा सफल भए जो उनले गरे।

िहजिकयाह अश्शरूका राजाबाट अलग भए।िहजिकयाहले अश्शरूका राजाको सवेा गनर् बन्द गरे। 8 िहजिकयाहले गाजासम्म तथा यसको
व रप र प लश्तीलीहरूलाई परािजत गरे। उनले सानो दे ख ठूलो सबै प लश्तीली शहरहरू परािजत गरे।

अश्शरूीहरू साम रया दखल गछर्न ्
9 अश्शरूका राजा शल्मनसेरे साम रयाको िवरोधमा य ु गनर् गए। उनको सिैनकले शहरलाई घरेे यो घटना यहूदाका राजा िहजिकयाहको

शासन कालको चौथो वषर्मा भयो।(एलाका छोरा होशे इ ाएलका राजा भएको सातौ वषर् पिन िथयो।) 10 ते ो वषर्को अन्तमा, शल्मनसेरेले
साम रया कब्जा गरे। उनले साम रयालाई यहूदाका राजा िहजिकयाहको छैटौं वषर्मा कब्जा गरे।(यो इ ाएलका राजा होशे भएको नवौं वषर्
िथयो।) 11 अश्शरूका राजाले इ ाएलीहरूलाई बन्दी बनाएर अश्शरू लग।े उनले ितनीहरूलाई हाबीर (गोजान नदी) िकनारमा हलह र मादीमा
बसाए। 12 यस्तो घटना भयो िकनभने इ ाएलीहरूले परम भु आफ्नो परमे रको अनसुरण गरेनन।् ितनीहरूले परम भकुो करारलाई माननेन।्
ितनीहरूले ती सबै कुराहरू माननने ्जो परम भकुा सवेक मोशाले आदशे िदएका िथए। इ ाएलका मािनसहरूले परम भकुो करार नसनुे जस्तो
गरे न त ती कामहरू गरे करारमा उनीहरूलाई गनर् भिनएको िथयो।

अश्शरू यहूदालाई लन तयार हुन्छ
13 िहजिकयाहको शासनकालको 14औं वषर्मा अश्शरूका राजा सनहरेीब यहूदाका सबै श शाली शहरहरूको िवरोधमा य ु गनर् गए।

सनहरेीबले ती सबै शहरहरू िजत।े 14 तब यहूदाका राजा िहजिकयाहले अश्शरूका राजालाई लाकीशमा एउटा सन्दशे पठाए। िहजिकयाहले भन,े
“मलैे भलू गरेको छु। मलाई एक्लै छोिडदऊे। तब ितमीले मागकेो जे पिन ितनर् तयार हुनछुे।”

तब अश्शरूका राजाले यहूदाका राजा िहजिकयाहलाई 300 तोडा भन्दा बढी चाँदी तथा 30 तोडा भन्दा बढी सनु ितन ्र् भन।े 15 िहजिकयाहले
परम भकुो म न्दर अिन राजाको खजानामा भएको चाँदी िदए। 16 त्यस समयमा िहजिकयाहले परम भकुो म न्दरको ढोकाहरू र चौखटहरूमा
लगाइएका सनु उप्काए। राजा िहजिकयाहले नै ती ढोकाहरू र चौखटहरूमा सनु जोड्ने काम गरेका िथए। िहजिकयाहले ती सनु अश्शरूका
राजालाई िदए।

अश्शरूका राजा मािनसहरू यरूशलमे पठाउँछन ्
17अश्शरूका राजाले आफ्ना अत्यन्त महत्वपणूर् तीनजना सनेापितहरू िवशाल सनेासगँै राजा िहजिकयाहकहाँ यरूशलमे पठाए। ती मािनसहरू

लाकीशबाट िहडंे अिन यरूशलमे पगु।े ितनीहरू मािथल्लो पोख रको छेऊको कुलो निजक उिभए। मािथल्लो पोखरी धोबीको खते जाने बाटोमा
िथयो। 18 यी मािनसहरूले राजालाई बोलाए। िह ल्कयाहका छोरा एल्याकीम (एल्याकीम राजाको महलको हरेचाह गदथ।े) शबे्ना (मखु्य
सिचब) र आसापका छोरा योआ (अिभलखेापाल) ितनीहरूसगँ भटे गनर् बािहर आए।

19 सनेापितहरूमध्ये एक जनाले उनीहरूलाई भन,े “अश्शकूा राजा, महाराजले जे भनकेा छन,् िहजिकयाहलाई भनः

‘ितमी केमािथ िव ास गदर्छौ? 20 ित ा वचनहरू अथर्हीन छन।् ितमी भन्छौ, “य ु मा मलाई सघाउन ितमीसगँ पयार् सल्लाह र श
छ।” तर ितमीलाई कसले िव ास गछर् िकनभने ितमीले मरेो िनयमको उल्लघंन गरेका छौ। 21 ितमी भाँिचएको बतेको लौरोको म त लदंै
छौ। यो िहडं्ने लौरो िम हो। यिद कोही मािनस यस लौरोको म त लन्छ भने यो भाँिचन्छ र हातउदँो गएर घाइते बनाउछँ। िम का राजा त्यस्तै
हुन ती मािनसहरूका लािग जो उनलाई िव ास गछर्न।् 22 हुन सक्छ ितमी भन्ने छौ, “हामी परम भु हा ा परमे रमािथ िव ास गदर्छौ।”
तर म जान्दछु िहजिकयाहले अग्ला ठाउँहरू र वदेीहरू हटाए जहाँ मािनसहरू परम भकुो आराधना गदर्थे हटाए। अिन िहजिकयाहले यहूदा
र यरूशलमेका मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूले यहाँ यरूशलमेमा वदेीको अिघ मा आराधना गन छौ।”

23 ‘अब अश्शरूका राजा, हा ा मा लकसगँ सम्झौता गर। म वचन िदन्छु, यिद ितमीले सवार गनहरू भटेाउन सक्छौ भने म ितमीलाई
2,000 घोडाहरू िदनछुे। 24 ितमी मरेा मा लकका अिधकारीहरूमध्ये तल्लो स्तरका एक जना अिधकारीलाई परास्त गनर् सक्ने छैनौ। ितमी
रथ र घोडाका सिैनकहरूका लािग िम मािथ भर पछ ।

25 ‘म परम भकुो आदशे िबना यरूशलमेलाई न पानर् आएको होइन। परम भलुे मलाई भन्नभुएको छु “यस दशेको िवरोधमा जाऊ अिन
यसलाई न पार।” ’ ”
26 तब िह ल्कयाहका छोरा एल्याकीम, शबे्ना र योआले सनेापितलाई भन,े “कृपया हामीसगँ अरामी भाषामा कुरा गर। हामी त्यो भाषा

बझु्छौं। यहूदाको भाषामा हामीसगँ कुरा नगर िकनभने पखार्लमािथ उिभएका मािनसहरूले सनु्ने छन।्”
27 तर सनेापितले ितनीहरूलाई भन,े “मरेो मा लकले मलाई ितमी र ित ा राजासगँ बोल्न मा पठाउनभुएको छैन। म अरू मािनसहरूसगँ पिन

कुरा गनछु जो पखार्लमा बिसरहकेा छन।् ितनीहरूले ितनीहरूको मल-म ू ितमीहरूसगँै नै खाने अिन िपउने छन।्”
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28तब सनेापित जोरिसत िह ूभाषामा कराएर भन,े “महाराजािधराज,अश्शरूका राजाबाट यो सन्दशे सनु। 29 राजा भन्दछन,् ‘िहजिकयाहलाई
मखूर् बनाउन नदऊे। उनले ितमीलाई मरेो श बाट बचाउन सक्दनैन।् 30 िहजिकयाहले परम भु ित ितमीहरू िव ास गन बनाउन नसकोस।्’
िहजिकयाह भन्दछन,् ‘परम भलुे हामीलाई बचाउन ु हुनछे! अश्शरूकाले राजा यस शहरलाई परास्त गन छैनन!्’ 31 तर िहजिकयाहका कुरा
नसनु!् अश्शरूका राजा यस्तो भन्दछन:्

‘मिसत शा न्त स न्ध गर अिन मसगँ िमल। तब ितमीहरूमध्ये त्यकेले आफ्नो आइफल, आफ्नै अञं्जीर फल अिन आफ्नै कपको पानी
खान सक्ने छौ। 32 ितमीहरू यस्तो तबसम्म गनर् सक्ने छौ जबसम्म म आएर ितमीहरू टाढा आफ्नो दशेमा लएर जान्न। यो ठाउँ अन्न र नयाँ
दाखरस, गहु ँ र अङं्गरु र अडंीर महको दशे हो। तब ितमीहरू बाँच्ने छौ, मदनौ। तर िहजिकयाहका कुरा नसनु। उनी ितमीहरूको मन बदली
गनर् चाहन्छन।् उनी भन्दछैन।् “परम भलुे हामीलाई बचाउन ु हुनछे।” 33 के अक रा का दवेताहरूमध्ये कसलैे अश्शरूका राजाबाट उनको
दशेलाई बचाउन सक्यो? सकेन! 34 हमात र अपादर्का दवेताहरू कहाँ छन? सपवमै, हनेा र इव्वाका दवेताहरू कहाँ छन?् के ितनीहरूले
मबाट साम रयालाई बचाउन सके? 35सकेनन ्के अरू दशेका दवेताहरू मध्ये कसलैे आफ्नो दशे मबाट बचाउन सके? सकेनन ्के परम भलुे
मबाट यरूशलमेलाई बचाउन सक्नहुुन्छ? सक्दनैन।्’ ”

36 तर मािनसहरू बोलकेा िथएनन।् ितनीहरूले सनेापितलाई एक शब्द पिन भननेन ्िकनभने राजा िहजिकयाहले ितनीहरूलाई आदशे िदएका
िथए। उनले भन,े “उनलाई केही नभन।”

37 िह ल्कयाहका छोरा एल्याकीम (एल्याकीम राजाको दरबारको अिधकारी िथए) शबे्ना (सबेाका मखु्य सिचब) र आसापका छोरा योआ
(अिभलखेापाल) िहजिकयाहसमक्ष आए। ितनीहरूको लगुा च्याितएको िथयो र ितनीहरू दःुखी भएको बिुझन्थ्यो। ितनीहरूले िहजिकयाहलाई
सबै कुरा भने जो अश्शरूका सनेापितले भनकेा िथए।

19
िहजिकयाह अगमव ा यशयैाहिसत कुरा गछर्न ्

1 राजा िहजिकयाहले ती कुराहरू सनुे अिन आफू दःुखी र िच न्तत दखेाउनका लािग उनले आफ्नो लगुा च्यात।े त्यसपिछ ितनी परम भकुो
म न्दरिभ पस।े

2 िहजिकयाहले एल्याकीम (एल्याकीम राजाको दरबारको अिधकारी िथए) शबे्ना (सबेाका मखु्य सिचब) अिन पजूाहारीहरूमध्ये बढुा
पाकालाई आमोसका छोरालाई अगमव ा यशयैाहकहाँ पठाए। ितनीले फाटेको लगुा लगाए जसले ितनीहरू दःुखी र उदास भएको दखेाँउथ्यो।
3 राजाबाट ितनीहरू यो समाचार लगरे गए, “आजको िदन हा ा िन म्त क को िदन छ, ‘ितरस्कार र िनन्दा को िदन! बालक जन्माउदँा बल
नभएकी ी झैं हामी भएका छौं। 4सनेापितका मा लक अश्शरूा राजाले उनलाई िजिवत परम भकुो िवषयमा नरा ा कुराहरू भन्न पठाएका छन।्
हुन सक्छ, परमे रले ती सबै कुराहरू सनु्न ु हुन्छ। परम भलुे श लुाई सजाय िदनहुुनछे यसकारण ती मािनसहरूका लािग ाथर्ना ग र िदनहुोस ्
जो अझै िजउँदै रहकेा छन।्’ ”

5 राजा िहजिकयाहका अिधकारीहरू यशयैाहकहाँ गए। 6 यशयैाहले ितनीहरूलाई भन,े “ित ो मा लक िहजिकयाहलाई यो सन्दशे दऊेः
‘परम भुभन्नहुुन्छः अश्शरूका राजाका अिधकारीहरूले मरेो बारेमा गरेका कुराहरूका लािग डर मान्न ु पदन। 7म उसमा आत्मा समावशे गराउँदछुै।
उनले अफवाह सनु्ने छन।् त्यसपिछ उनी आफ्नो दशेितर फिकर् ए र भाग्ने छन।् अिन म उनलाई उनको दशेमा तरवारले िछनाउनछुे।’ ”

अश्शरूका राजा िहजिकयाहलाई फे र चतेाउनी िदन्छन ्
8 सनेापितले सनुे अश्शरूका राजा लाकीशबाट िहडं।े यसकारण सनेापितले आफ्ना राजालाई लब्नाको िवरू मा लडाइँ गद गरेको पाए।

9 अश्शरूका राजाले कूशका ितहार्काको िवषयमा एउटा कुखबर सनु।े खबर िथयो, “ितहार्का ित ो िवरोधमा लडाइँ गनर् आएको छ।”
यसकारण अश्शरूका राजाले िहजिकयाहकहाँ फेरी राजदतू पठाए। अश्शरूका राजाले ती राजदतूहरूलाई एउटा सन्दशे िदन ु भनी पठाए। उनले

यी कुराहरू भनःे 10 “यहूदाका राजा िहजिकयाह यो भन, परमे र जसमािथ ितमीले भरोसा गछ :

‘ितमीलाई धोका िदन्छ उसलाई यो गनर् नदऊे उसले भन्छ अश्शरूका राजाले यरूशलमेलाई परािजत गन छैनन।् 11 ितमीले ती सबै
घट्नाहरू सनुकेा छौ जो अश्शरूका राजाले अरू सबै दशेहरूिसत गरेका िथए। हामीले ितनीहरूलाई पणूर्तः न गय के ितमी बाच्ने छौ? अह!ँ
12 ती दशेहरूका दवेताहरूले आफ्ना मािनसहरूलाई बचाएनन।् मरेा पखुार्हरूले ितनीहरू सबलैाई शषेपारे। ितनीहरूले गोजान, हारान, रेसपे
र तलस्सारमा बते-एदनेका मािनसहरूलाई खत ्तम गरे। 13 हमातका राजा कहाँ छन?् अपार्दका राजा? रूपवमै शहरका राजा? हनेा अिन
इव्वाका राजा? ितनीहरू सबै नै खतम भए।’ ”

िहजिकयाह परमे रिसत ाथर्ना गछर्न ्
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14 िहजिकयाहले राजदतूहरूबाट प लए अिन ितनीहरूलाई पढ।े तब िहजिकयाह मािथ परम भकुो म न्दरमा गए अिन ितनले परम भकुो साम ु
प हरू िफंजाए। 15 िहजिकयाहले परमे रको सामनु्ने ाथर्ना गरे अिन भन,े “परम भु इ ाएलका परमे र,त्यो परमे र जो करूब स्वगर्दतूमाझ
राजा जस्तो ब भुएको छ। तपाई परमे र हुनहुुन्छ तपाई मा ै धत का सबै राज्यहरूका परमे र हुनहुुन्छ। तपाईंले नै स्वगर्हरू र पथृ्वी बनाउन ु
भयो। 16 हे परम भ,ु कृपया मरेो कुरा सिुनिदन ु होस।् परम भ,ु मरेो आखँा खो ल िदन ु होस ् अिन यो प हने ुर् होस ् र शब्दहरू सन्नहुोस जो
सनहरेीबले जीिवत परमे रको अपमान गनर्का लािग पठाएका छन।् 17 हे परम भ,ु यो सत्य हो। अश्शरूका राजाहरूले ती सबै रा हरूलाई
खत ्तम पारे। 18 ितनीहरूले ती रा हरूका दवेताहरूलाई आगोमा फ्याँके। तर ती साँच्चकैा दवेताहरू िथएनन।् ती केवल काठ र ढुङं्गाका मिूतर्हरू
िथए। जसलाई मािनसहरूले बनाएका िथए। त्यसै कारणले गदार् अश्शरूका राजाहरूले ितनीहरूलाई खत ्तम पानर् सके। 19 यसथर् अब, हे परम भु
हा ा परमे र, हामीलाई अश्शरूका राजाबाट बचाउनहुोस।् तब धत का सबै राज्यहरूले जान्ने छन, तपाईं परम भु मा परमे र हुनहुुन्छ।”

20 आमोसका छोरा यशयैाहले िहजिकयाहलाई यो सन्दशे पठाए। उनले भन,े “परम भु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ: ितमीहरूले म िसत
अश्शरूका राजा सनहे रबको िवषयमा ाथर्ना गय । मलैे ितमीहरूको ाथर्ना सनुकेो छु।

21 “सनहरेीबको िवषयमा परम भकुो सन्दशे यो छ:

‘िसयोनकी कुमारी छोरी सो च्छन ्ितमी महत्वपणूर् छौ।
उनी ित ो हाँसो उडाउँछन।्
यरूशलमेकी छोरी ित ो पी ूँपिछ
आफ्नो टाउको हल्लाउिँछन।्

22 तर कसले ित ो अपमान गय र हाँसो गय ?
ितमीले कसको िवरू मा कुरा गय ?

ितमी इ ाएलको पिव ताको िवरू मा िथयौ।
ितमीले घमण्ड साथ वहार गय ?

23 ितमीले आफ्ना राजदतूहरू पठायौ परम भकुो अपमान गनर्.
ितमीले भन्यौ, “म सगँै धरैे मरेा रथहरू लई अग्ला पहाडमा आएँ।
म लबानोनको िभ सम्म आएँ। मलैे लबानोनका अग्ला दवेदार रूखहरू असल सल्लाका रूखहरू ढाल।
म लबानोनको अग्लो भागमािथ गएँ लहलहाउदँो बनमा पसें।

24 मलैे कुवा खनें र अञ्जान ठाउँहरूको पानी िपएँ।
मरेो ख ु ाको पतैालाले
मलै े िम दशेका खोलाहरू सकुाइिदएँ।”

25 त्यो ितमीलाई भनकैे हो तर के ितमीले सनुनेौ परमे रले के भन्नभुयो?
मलैे धरैे अिघ यो योजना गरें

ाचीनकाल दे ख नै मलै े यो योजना गरे।
अिन अब, मलैे यो हुन िदएको छु।

मलैे ितमीलाई सदुढृ शहरहरू भत्काउन िदएँ
अिन ितनीहरूलाई च ानको थु ो बनाएँ।

26 शहरका मािनसहरूमा श िथएन।
मािनसहरू डराएका अिन अल्लमल परेका िथए।

ितनीहरू खतेका रूखपात र घाँस जस्ता झन भए।
ितनीहरू घरका छानामा

उि एका घाँस जस्तै नै भए
अग्लो हुन ु अिघ नै मन।

27 म जान्दछु ितमी किहले बस्छौ
म जान्दछु ितमी किहले लडाइँ गनर् जान्छौ

अिन किहले ितमी घर फिकर् न्छौ।
अिन म जान्दछु

किहले ितमी ममािथ रसाएको हुन्छौ।
28 पक्कै ितमी म सगं रसाएका िथयौ।

मलैे ित ा अिभमानी अपमानका कुराहरू सनु।े
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यसथर् म ित ो नाकमा बल्छी ठोक्छु
र म ित ो मखुमा मरेो लगाम लगाउछुँ।

तब म ितमीलाई चारैितर घमुाउनछुे
र ितमी आएकै बाटो भएर ितमीलाई लजैानछुे।’ ”

िहजिकयाहलाई परमे रको सनं्दशे
29 “यो नै िचन्ह हुनछे, जसले सािबत गछर् म ितमीलाई सहायता गनछु। यस वषर् ितमी यस्तो अन्न खाने छौ जनु आफै उि नछे। अक वषर्,

ितमी यस्तो अन्न खानछेौ जनु बीउबाट ाकृितक रूपमा बािहर िनस्केको हुनछे। तर ते ो वषर्मा ितमीले आफैले रोपकेो बीउबाट फलकेो अन्न
चलाउनछेौ। ितमीले दाखको बारी लगाउने छौ र त्यसबाट दाख खानछेौ। 30 यहूदाका प रवारबाट छु एका अिन छोिडएका मािनसहरू फेरी
मौलाउन शरुू गनछन।् 31 िकनभने केही मािनसहरू बाँचकेा हुनछेन।् ितनीहरू यरूशलमेबाट बािहर िनस्केर जानछेन।् जो मािनसहरू बाँचकेा
हुन्छन ्ती सबै िसयोन डाँडाबाट बािहर िनस्केर जानछेन।् परम भकुो जोशले यो काम हुनछेा।

32 “यसकारण परम भु अश्शरूका राजाको बारेमा यस्तो भन्नहुुन्छः

‘उ यस शहरमा आउने छैन।
उ यस शहरमा एउटा पिन तीर चलाउनँछैेन।

उ यस शहरमा आफ्नो ढाल ल्याउने छैन।
उ फोहोर माटो को थु ो बनाउने छैन यस शहरका िभन्ताहरूमािथ आ मण गनछैन।

33 उ त्यही बाटो फिकर् नछे
जनु बाटो आउँछ उ यस शहरमा आउने छैन।

परम भु यसो भन्नहुुन्छ,
34 म यस शहरको रक्षा गनछु अिन यसलाई बचाउनँे छु

म यस्तो आफ्नै लािग गनछु अिन मरेा सवेक दाऊदका लािग गनछु।’ ”
अश्शरूको सनेा न ग रन्छ

35 त्यस राती परम भकुा स्वगर्दतू बािहर िन स्कए अिन अश्शरूको िशिबरका 1,85,000 मािनसहरू मारे। जब मािनसहरू िबहान उठे,
ितनीहरूले सबै लाशहरू दखे।े

36 यसकारण अश्शरूका राजा सनहरेीबले त्यो ठाउँ छोडे अिन नीनवे फिकर् ए जहाँ ितनी ब े गदर्थ।े 37 एकिदन सनहरेीब िनसोकका म न्दरमा
आफ्नो दवेताको पजूा ग ररहकेा िथए। उसका छोराहरू अ मलेके र शरेसरेले उनलाई तरवारले काटेर मारे। त्यसपिछ अ मलेके र शरेसरे भागरे
अरारात दशेमा गए। अिन सनहरेीबका छोरा एसरहद ्दोन उनीपिछ नयाँ राजा भए।

20
िहजिकयाह बीरामी मरणासनमा

1 त्यस समयमा िहजिकयाह िबरामी भए र मरणासनमा िथए। आमोसका छोरा अगमव ा यशयैाले िहजिकयाहसगँ भटे गरे। यशयैाहले
िहजिकयाहलाई भन,े “परम भु भन्नहुुन्छ, ‘आवशे्यकहरू तयार गर िकनभने ितमी मनछौ। ितमी बाँच्ने छैनौ।’ ”

2 िहजिकयाहले आफ्नो अनहुार िभ ाितर फकार्ए। उनले परम भलुाई ाथर्न ् गरे अिन भन,े 3 “परम भ,ु स्मरण गन ुर्होस ् मलै े आफ्नो
हृदयकासाथ तपाँइको सवेा गरें। मलैे त्यही काम गरे जो तपाईंले सही भन्नभुइको िथयो।” त्यसपिछ िहजिकयाह जोरिसत रून थाल।े

4यशयैाहले माझको आगँन नाघ्न अिघ परम भकुो सनं्दशे सनु।े परम भलुे भन्नभुयो, 5“फकर् अिन मरेा मािनसहरूका अगवुा िहजिकयाहलाई
भन। उनलाई भन, ‘परम भु ित ा पखुार् दाऊदका, परमे र भन्नहुुन्छ मलैे ित ो ाथर्ना सनुकेो छु अिन मलैे ित ो आसँ ू दखेकेो छु। यसथर् म
ितमीलाई िनको पानछु। ते ो िदन, ितमी परम भकुो म न्दरमा जानछेौ। 6 अिन म ित ो जीवनमा 15 वषर् आय ु थप्नछुे। म ितमी र यस शहरलाई
अश्शरूका राजाको श बाट रक्षा गनछु। म यस शहरको रक्षा गनछु। म यो सबै मरैे लािग गनछु िकनभने मरेो सवेक दाऊदलाई वचन िदएको
िथएँ।’ ”

7 तब यशयैाहले भन,े “नभेाराको लपे बनाऊ अिन दखुकेो ठाउँमा लगाउ।”
यस कारण ितनीहरूले नभेाराको लपे बनाए अिन त्यसलाई िहजिकयाको दखुकेो ठाउँमा लगाए। तब िहजिकयाह िनको भए।
8 िहजिकयाहले यशयैाहलाई भन,े “परम भलुे मलाई िनको पान ुर्हुनछे त्यसको सकेंत के हुनछे अिन मलैे त े ो िदन मािथ परम भकुो म न्दरमा

जान ु पनछ?”
9 यशयैाहले भन,े “ितमी के चाहन्छौ? के छायाँ अगाडी दश पाइला अथवा पछाडी दश पाइला जाओस?् परम भबुाट ित ो लािग सकेंत

यही हो जसले यो बताउछँ परम भलुे त्यो काम गन ुर्हुनछे जो उहाँले गछुर् भन्नभुएको िथयो।”
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10 िहजिकयाहले उ र िदए, “छायाँका लािग तलितर दश पाइल जान ु सिजलो काम हो। होइन, छायाँलाई दश पाइला पिछ जान ु दऊे।”
11 तब यशयैाले परम भिुसत ाथर्ना गरे र परम भलुे आहाजको खु ड्कलो को छायाँ दश पाइला पिछ सा र िदनभुयो। यो दश पाइला पिहलकेो

स्थानबाट सरेको िथयो।
िहजिकयाह अिन बाबलेको मािनसहरू

12 त्यस समयमा बलदानका छोरा बरोदक बलदान बाबलेका राजा िथए। उनले प हरू र एउटा उपहार िहजिकयाहका लािग पठाए। बरोदक
बलदानले यस्तो यसकारण गरे िकनभने उनले सनुकेा िथए िहजिकयाह िबरामी भएका छन।् 13 िहजिकयाहले बाबलेबाट आएका मािनसहरूको
स्वागत गरे र ितनीहरूलाई आफ्नो घरमा भएका सबै बहूमलु्य चीजहरू दखेाए। उनले ितनीहरूलाई आफ्नो भन्डारमा भएको चाँदी, सनु, मसाला,
बहूमलु्य सगु न्धत तले, हितयारहरू र सबै थोक दखेाइिदए। िहजिकयाहको महल र सम्पणूर् राज्यमा नदखेाएको कुनै पिन थोक रहने।

14 तब अगमव ा यशयैाह राजा िहजिकयाहसमक्ष आए अिन उनलाई सोध,े “यी मािनसहरूले के भन?े ियनीहरू कहाँबाट आएका हुन?”
िहजिकयाहले भन,े “ितनीहरू टाढाको दशे बाबलेबाट आएका हुन।”
15 यशयैाहले भन,े “ितनीहरूले ित ो महलमा के दखे?े”
िहजिकयाहले उ र िदए, “ितनीहरूले मरेो महलमा त्यके चीज नै दखे।े मरेो भन्डार कुनै यस्तो चीज छैन जसलाई मलैे ितनीहरूलाई

दखेाँईंन।”
16 तब यशयैाहले िहजिकयाहलाई भन,े “परम भबुाट यो सन्दशे सनु। 17 समय आउँदै छ जब ित ो महलका सबै चीजहरू र ित ा िपता-

पखुार्हरूले थपुारेका सबै चीजहरू बाबलेमा लिगनछेन।् केही पिन छोिडने छैन। परम भु यस्तो भन्नहुुन्छ। 18 बाबलीहरूले ित ो छोराहरूलाई
लग्नछेन।् अिन ित ा छोराहरू बाबलेका राजाको महलमा नपुसंक हुनछेन।्”

19 तब िहजिकयाहले यशयैाहलाई भन,े “परम भकुो यो सन्दशे रा ो छ।” (िहजिकयाहले यस्तो पिन भन,े “त्यो रा ो हो यिद मरेो जीवन
कालमा साँच्चो शा न्त हुनछे।”)

20 सबै महान कामहरू जो िहजिकयाहले गरे जसमा तलाऊ काम र शहरमा पानी ल्याउन कूलोहरू बनाउने काम छन ् सबको िवषयमा
यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ। 21 िहजिकयाहको मतृ्यभुयो अिन उनलाई उनका िपता-पखुार्हरूसगँै गािडयो। अिन
िहजिकयाहको छोरा मनश्शे उनीपिछ नयाँ राजा भए।

21
मनश्शे यहूदाका कुशासन शरुू गछर्न ्

1 मनश्शे बा वषर्का िथए जब उनले शासन शरुू गरे। उनले यरूशलमेमा 55 वषर् शासन गरे। उनको आमाको नाउँ हपे्सीबा िथयो।
2 मनश्शलेे ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे नरा ो भन्नभुएको िथयो। मनश्शलेे अरू मािनसहरूले गरे जस्तै डरलाग्दा कामहरू गरे। (अिन

परम भलुे ती रा हरूलाई आफ्ना दशे छोडन ु वाध्य गराउनभुयो जब इ ाएलीहरू आए।) 3 मनश्शलेे अग्लाठाउँहरू फे र बनाए जसलाई उनका
िपताले भत्काएका िथए। मनश्शलेे बालका लािग वदेीहरू पिन बनाए अिन अशरेा खाँबो िनमार्ण गरे जसरी इ ाएलका राजाले गरेका िथए।
मनश्शलेे आकाशका ताराहरूको पजूा गरे अिन सवेा गरे। 4 मनश्शलेे परम भकुो म न्दरमा असत्य दवेताहरूको पजूा गनर् वदेीहरू बनाए। (यो
त्यही ठाउँ हो जसको बारेमा परम भु बोल्न ु हुन्थ्यो जब उहाँले भन्नभुयो, “म मरेो नाउँ यरूशलमेमा रा छुे।”) 5 मनश्शलेे परम भकुो म न्दरको
दइुवटा आगँनमा अकाशका ताराहरूका लािग वदेीहरू बनाए। 6 मनश्शलेे आफ्नो छोराको ब ल िदए अिन यसलाई वदेीमािथ जलाए। मनश्शलेे
भिवष्य जान्नकालािग धरैे तरीकाहरू योग गरे। उनले भतू- ते र िपशाचहरूसगँ समपर्क रा े मािनसहरू अिन तं -मं गनहरूलाई भटेे।

मनश्शलेे ित कामहरू बिढभन्दा बढी गरे जसलाई परम भलुे नरा ो भन्नभुएको िथयो। यसले परम भलुाई रीस उठायो। 7 मनश्शलेे अश्तारोत
दवेीको मिूतर् बनाए। उनले मिूतर्लाई म न्दरमा स्थािपत गरे। परम भलुे दाऊद द दाऊदका छोरा सलुमेानलाई यस म न्दरको िवषयमा भन्नभुएको
िथयो, “इ ाएलका सबै शहरहरूमध्ये मलै े यरूशलमेलाई चनुकेो िथएँ। म यरूशलमेको म न्दरमा आफ्नो नाउँ सदाका लािग रा छुे। 8 म
इ ाएलका मािनसहरूलाई किहल्यै पिन भिूम छोड्न वाध्य गराउने छैन जनु मलैे उनका िपता-पखुार्हरूलाई िदएको िथएँ। म मािनसहरूलाई
ितनीहरूको आफ्नो दशेमा ब िदनछुे यिद ितनीहरू मलैे िदएको आदशेहरू पालन गछर्न ् र मरेो सवेक मोशाले िदएको िशक्षा पालन गछर्न।्”
9 भनें तर मािनसहरूले परमे रको कुरा सनुनेन।् मनश्शलेे इ ाएली आउन अिघ कनानमा ब े सबै रा हरूले गरेको भन्दा बढी दषु्कमर् गरे। अिन
परम भलुे ती रा हरूलाई खतम पान ुर्भयो जब इ ाएलका मािनसहरू त्यो भिूममा आए।

10 परम भलुे यी कुराहरू भन्नको लािग आफ्ना सवेक अगमव ाहरूलाई योग गन ुर्भयोः 11 “यहूदाका राजा मनश्शलेे उनी अिघका
एमोरीहरूले भन्दा बढी घिृणत र दषु्कमर् गरे। मनश्शलेे दवेी दवेताका मिूतर्हरूले गदार् यहूदालाई पिन पाप गनर् लगाए। 12 यसथर् इ ाएलका
परम भु भन्नहुुन्छ सनु, ‘म यरूशलमे र यहूदामा धरैे सकंट ल्याउनछुे जसले यस िवषयमा सनु्नहेरू छक्क पनछ। 13 म साम रयाको नाप्ने सीमा
रेखा र आहाबको प रवारलाई नाप्ने साहुल यरूशलमेसम्म िफजाउनछुे। एउटा मािनसले थाल माझ्छ र यसलाई घोप्टाउँछ। त्यतै म यरूशलमेलाई
ग रिदनछुे। 14 तर म मरेो बाँकी मिनसहरूलाई छोडनछुे। म ितनीहरूलाई ितनीहरूका श लुे परािजत गयार्नछुे। ितनीहरूका श हुरूले ितनीहरूलाई
बन्दी बनाउनछेन।् ितनीहरू सिैनकहरूले य ु को बलेामा पाउने बहुमलू्य चीजहरू जस्तै हुनछेन।् 15 म यस्तो गनछु िकनभने मरेा मािनसहरूले मलैे
गल्ती हो भनकेो काम गरे। ितनीहरूले मलाई रीस उठाउने काम िम बाट ितनीहरूका िपता-पखुार्हरू िनस्केको िदनदे ख गरेका छन।् 16 अिन
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मनश्शलेे धरैे िनद ष मािनसहरूलाई मारे। उनले यरूशलमेमा एक छेऊदे ख अक छेउसम्म रगतले भरे अिन ती सबै पाप कामहरूको अित र
छन ्जसले यहूदालाई पाप काम गनर् लगाए। मनश्शलेे यहूदालाई ती कामहरू गनर् लगाए जसलाई परम भलुे नरा ो भन्न ु भएको िथयो।’ ”

17 सबै कामहरू जो मनश्शलेे गरे जस्मा उनले गरेको पाप कामहरू पिन छ जस्को िवषयमा यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा
ले खएको छ। 18 मनश्शकेो मतृ्य ु भयो अिन उनलाई उनका पखुार्हरूसगँै गािडयो। मनश्शलेलेाई उनको महलको बगैंचामा गािडयो। यसलाई,
“उज्जाको बगैंचा” भिनन्थ्यो। मनश्शकेा छोरा आमोन उनीपिछ नयाँ राजा भए।

आमोनको छोटो शासन
19 आमोन 22 वषर्का िथए जब उनले शासन शरुू गरे। उनले यरूशलमेमा दइु वषर् शासन गरे। उनको आमाको नाउँ मशलूमेते िथयो जो

योत्बाका हारूसकी छोरी िथइन।्
20 आमोनले आफ्ना िपता मनश्शे जस्तै ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे नरा ो भन्नभुएको िथयो। 21 आमोनले आफ्ना िपता जस्तै

जीवन यापन गरे। आमोनले ती दवेमतू हरूको पजूा र सवेा गरे जसलाई उनका िपताले गरेका िथए। 22 आमोनले आफ्ना पखुार्हरूका परम भ,ु
परमे रलाई त्यागे अिन परम भलुे चाहे जस्तो जीवन यापन गरेनन।्

23 आमोनका सवेकहरूले उनको िवरोधमा ष न् गरे अिन उनको आफ्नो महलमा नै उनको हत्या गरे। 24 साधारण मािनसहरूले ती सबै
अिधकारीहरूको हत्या गरे जसले राजा आमोनको िवरोधमा ष न् गरेका िथए। त्यसपिछ मािनसहरूले आमोनका छोरा योिशयाहलाई उनीपिछ
नयाँ राजा बनाए।

25 आमोनले गरेको अरू कामहरूको िवषयमा यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएको छ। 26 आमोनलाई उज्जाका बगचैामा
उनको िचहानमा गािडयो। आमोनका छोरा योिशयाह नयाँ राजा भए।

22
योिशयाह यहूदामा आफ्नो शासन शरुू गछर्न ्

1 योिशयाह आठ वषर्का िथए जब उनले शासन शरुू गरे। उनले यरूशलमेमा 33 वषर् शासन गरे। उनको आमाको नाउँ यदीदा िथयो जो
बोसकतका अदायाकी छोरी िथइन। 2 योिशयाहले ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे सही भन्नभुएको िथयो। योिशयाहले आफ्ना पखुार् दाऊद
जस्तै परमे रकोको अनसुरण गरे। योिशयाहले परमे रको वचनको पालन गरे उनले त्यही गरे जो परमे रले चाहाँन ु भएको िथयो।

योिशयाह म न्दरको ममर्त गन आदशे िदन्छन ्
3योिशयाह राजा भएको अठार ौं वषर्मा, उनले मशलु्लामका छोरा जाित असल्याहको छोरा, शापानलाई सिचव बनाएर र उनलाई परम भकुो

म न्दरमा पठाए। योिशयाहले भन,े 4“ धान पजूाहारी िह ल्कयाहकहाँ जाऊ। उनलाई भन, मािनसहरूले परम भकुो म न्दरमा चढाएको धन उनले
लन ु पछर्। ारपालकहरूले मािनसहरूबाट त्यो धन स ह गरेका िथए। 5 पजूाहारीहरूले त्यो धन परम भकुो म न्दर ममर्त गनर् मा कम हरूलाई

िदएर योग गन ुर् पछर्। पजूाहारीहरूले त्यो धन परम भकुो म न्दरको काम हरेचाह गन मािनसहरूलाई िदएर उपयोग गन ुर् पछर्। 6 त्यो धन िसकम ,
डकम र ढुङं्गाकाट्नहेरूमा योग गन ुर् पछर्। अिन त्यो धन काठ िकन्न ु अिन ढुङं्गा काट्नमुा खचर् गन ुर् पछर् जो म न्दरमा ठोक्न चािहन्छ।
7 रूिपयाँ गन्ती नगन ुर् जो ितमी कम हरूलाई िदन्छौ। ती कम हरूलाई िव ास गनर् सक्न ु पछर्।”

म न्दरमा पाइएको िविधको पसु्तक
8 धान पजूाहारी िह ल्कयाहले सिचव शापानलाई भन,े “सनु, परम भकुो म न्दरमा मलैे वस्थाको पसु्तक पाएँ।” िह ल्कयाले पसु्तक

शापानलाई िदए अिन शापानले त्यो पढ।े
9 सिचव शापान राजा योिशयाहकहाँ गए अिन उनलाई के भयो भन।े शापनले भन,े “तपाईका सवेकहरूले सबै धन सं ह गरेका छन ्जो

म न्दरमा िथयो। ितनीहरूले त्यो परम भकुो म न्दरको काम हरेचाह गन मािनसरूलाई िदए।” 10 तब सिचव शापानले राजालाई भन,े “अिन
िह ल्कयाह पजूाहारीले त्यो पसु्तक मलाई पिन िदए।” तब शापानले राजाका लािग पसु्तक पढे र सनुाए।

11 जब राजाले वस्थाको पसु्तक का शब्दहरू सनु,े उनले आफूलाई उदास र अशान्त दखेाउन आफ्ना लगुाहरू च्यात।े 12 तब राजाले
पजूाहारी िह ल्कयाह शापानका छोरा अहीकाम, मीकायाहका छोरा अक्बोर, सनेाका सिचव शापान तथा राजाको सवेक असायाहलाई िदए।
13 राजा योिशयाहले भन,े “जाऊ अिन परमे रलाई सोध हामीले के गन ुर् पछर्? परम भलुाई मरेो िन म्त, मािनसहरूको िन म्त तथा सम्पणूर्
यहूदाको िन म्त सोध। पाइएको पसु्तकका शब्दहरूको िवषयमना सोध। परम भु हामीिसत रसाउन ु भएको छ। िकन? िकनभने हा ा पखुार्हरूले
यस पसु्तकका शब्दहरू सनुनेन।् ितनीहरूले सबै आदोशहरू पालन गरेनन ्जो हा ोलािग ले खएका िथए।”

योिशयाह र अगमवािदनी हुल्दा
14 यसकारण पजूाहारी िह ल्कयाह, अहीकाम, अक्बोर, शापान र असायाह हुल्दा आइमाई अगमव ा कहाँ गए। हुल्दा हहर्सको नाती,

ितक्बाको छोरा शाल्लमूकी प ी िथइन।् उ पजूाहारीको लगुाफाटा हरेचाह गथ्य । हुल्दा यरूशलमेको दो ो खण्डमा ब े गर्िथन।् ितनीहरू
हुल्दािसत कुरा गरे।
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15 तब हुल्दाले ितनीहरूलाई भिनन, “परम भु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छः त्यो मािनसलाई भन जसले ितमीलाई मकहाँ पठाएका छ।
16 ‘परम भु यस्तो भन्नहुुन्छ म यस ठाउँ र यहाँका मािनसहरूमािथ सकंट ल्याउदँछुै। यी सकंटहरू पसु्तकमा उ ल्ल खत छन ्जसलाई यहूदाका
राजाले पढ।े 17 यहूदाका मािनसहरूले मलाई छोडे अिन अरू दवेताहरूका लािग धपूब ल बाल।े ितनीहरूले मलाई रीस उठाए। ितनीहरूले धरैे
दवेमिूतर्हरू बनाए। त्यसै कारणले गदार् म यस ठाउँको िवरोधमा आफ्नो रीस दखेाउनछुे। मरेो रीस आगो जस्तो हुनछे जसलाई थाम्न सिकने छैन।’

18-19 “यहूदाका राजा योिशयाहले ितमीलाई परम भबुाट सल्लाह लन भनी पठाए। योिशयाहलाई यी कुरा भनः ‘परम भु इ ाएलका
परमे रले भन्नभुएका शब्दहरू ितमीले सनु्यौ। यस ठाउँ र यहाँ ब े मािनसहरूको िवषयमा मलैे भनकेो ितमीले सनु्यौ ित ो हृदय कमलो िथयो।
ितमीले दःुख मान्यौ जब ती कुरा सनु्यौ मलैे भनें यस ठाउँमा डरलाग्दो घटनाहरू हुनछे (यरूशलमे) ितमीले आफ्नो दःुख दखेाउन आफ्नो लगुा
च्यात्यौ अिन ितमी रून थाल्यौ। यसकैारण मलैे ित ो कुरा सनु।े’ परम भु यस्तो भन्नहुुन्छ। 20 ‘म ितमीहरूलाई आफ्ना पखुार्हरूकहाँ लएर
जानछुे। ितमीहरू मनछौ अिन शा न्तसगँ िचहानमा जाने छौ। यसकारण ित ा आखँाले सबै सकंटहरू दे े छैनन ्जो म यस ठाउँ यरूशलमेमा
ल्याउदँै छु।’ ”

त्यसपिछ पजूाहारी िह ल्कयाह, अहीकाम, अक्बोर, शापान अिन असायाहले यो सन्दशे राजालाई भन।े

23
मािनसहरू िविध-िवधान सनु्दछन ्

1 राजा योिशयाहले यहूदा यरूशलमेका सबै अगवुाहरूलाई आउनुअिन उनीहरूसगँ भटे गन ुर् भनी बताए। 2 तब राजा मािथ परम भकुो म न्दरमा
गए। यहूदाका सबै मािनसहरू तथा यरूशलमेमा ब े मािनसहरू उनीसगँै गए। पजूाहारीहरू, अगमव ाहरू अिन सबै मािनसहरू तल्लो तहदे ख
मािथल्लो तहसम्मका उनीसगँ गए। तब उनले करारको पसु्तक पढ।े यो वस्थाको पसु्तक िथयो जो म न्दरमा पाइएको िथयो। योिशयाहले
पसु्तक पढे जसले गदार् अरू सबै मािनसहरूले सनु्न सकून।्

3 राजा खाँबोको छेउमा उिभएर अिन परम भिुसत करार गरे। उनले परम भलुाई अनसुरण गन अिन उहाँका आदशेहरू, िनयमहरू तथा उहाँका
िविधहरू पालनगन वचन िदए। उनले यो सब आत्मा र हृदयका साथ गन वचन िदए। उनले यस पसु्तकमा ले खएका वचन पालन गन वचन
िदए। सबै मािनसहरू राजाले गरेको करारलाई समथर्न गरेको दखेाउन उिभए।

4 तब राजाले धान पजूाहारी िह ल्कयाह, अरू पजूाहारीहरू तथा ारपालकहरूलाई बाल दवेता, अशरेा दवेी तथा आकाशका ताराहरूको
सम्मानका लािग बनाइएका थाल र चीज हरू परम भकुो म न्दरबाट बािहर िनकाल्ने आदशे िदए। त्यसपिछ योिशयाहले ती कुराहरूलाई
यरूशलमेबािहर िक ोन खोल्साको खतेमा जलाए। तब ितनीहरूले खरानी बतेलेमा लग।े

5 यहूदाका राजाहरूले साधारण मािनसहरूलाई पजूाहारीको रूपमा सवेा गनर्का लािग िनय ु गरे। यी मािनसहरू हारूनका सन्तानहरू िथएन।
झ ू ा परुोिहतहरूले यहूदाका त्यके शहरहरू अिन यरूशलमेका व रप रका सबै शहरहरूका अग्ला ठाउँहरूमा धपूब ी बाल।े ितनीहरू बाल
दवेता, सयूर्, चन् , नक्ष को पजूा र आकाशका तारा-मण्डलहरूलाई धपूब ी बाल्ने गदर्थ।े तर योिशयाहले ती झ ू ा पजूाहारीहरूलाई रोके।

6 योिशयाहले परम भकुो म न्दरबाट अश्तारोत दवेीको खाँबो हटाए। उनले अश्तारोत खाँबोलाई िक ोन उपत्यकामा शहर बािहर लगे अिन
त्यसलाई त्यहाँ जलाए। तब उनले डढकेो भागलाई धलूो बनाए अिन साधारण मािनसहरूको िचहानमािथ छिकर् िदए।

7 तब राजा योिशयाहले परुूषगामीहरूको घर भत्काए जो परम भकुो म न्दरमा िथयो। आइमाईहरू पिन ती घरहरू योग गदर्थे अिन असत्य
दवेी अश्तारोतको सम्मान गनर्का लािग पालको छानो बनाउनँे गदर्थ।े

8-9 योिशयाहले यहूदाका शहरहरूबाट सबै पजूाहारीहरूलाई िनकाल।े उसले ती पजूाहारीहरूले धपू जलाउने उच्च ठाउँहरू गबेादे ख
बशेवासम्मलाई अपिव तलु्याइिदए। योिशयाहले यहोशकूो दे पे को ार भएको उच्च ठाउँ भत्काइिदए। (यहोश ू त्यस शहरको शासक िथए।)
तर पजूारी जो उच्च ठाउँहरूमा ब ल चढाउने गदर्थे ितनीहरू यरूशलमेमा परम भकुो वदेीमा आएनन।् त्यसको स ामा ितनीहरूले सधारण
मािनसहरूसगं अखमीरे रोटी खाए।

10 तोपते िहन्नोमको छोराको उपत्यकामा एउटा ठाउँ िथयो जहाँ मािनसहरू आफ्ना नानीहरू मान गदर्थे अिन असत्य दवेता मोलकेको सम्मानमा
ितनीहरूलाई ब ल चडाउनँे गदर्थ।े योिशयाहले त्यो ठाउँ भत्काए जसले गदार् मािनसहरूले त्यो ठाउँ फेरी योग गनर् नसकुन।् 11 िबतकेो समयमा
यहूदाका राजाहरूले परम भकुो म न्दरको ारमा केही घोडा अिन रथहरू राखकेा िथए। यो नातान मलेके नाउँ भएका एक जना महत्वपणूर्
अिधकारीको कोठाको छेऊमा िथयो। घोडा अिन रथहरू सयूर् दवेताको सम्मानका लािग िथए योिशयाहले घोडाहरू हटाए अिन रथहरू जलाए।

12 िबतकेो समयमा यहूदाका राजाहरूले आहाजको महलको छाना मािथ वदेीहरू बनाएका िथए। राजा मनश्शलेे पिन परम भकुो म न्दरको
दईुवटा आगँनहरूमा वदेीहरू बनाएका िथए। योिशयाहले ती सबै वदेीहरू भत्काए र भाँिचएका टु ाहरू िक ोन बेंसीमा फ्याँिकिदए।

13 िबतकेो समयमा राजा सलुमेानले यरूशलमे निजक िवध्वसंक पहाडमािथ केही अग्ला ठाउँहरू बनाएका िथए। अग्ला ठाउँहरू त्यस पहाडको
दिक्षणितर िथए। राजा सलुमेानले सीदोनका मािनसहरूले पजूा गन डरलाग्दो चीज अश्तोरोतको सम्मानमा ती पजूा स्थलहरू मध्ये एउटा बनाए।
राजा सलुमेानले मोआबका मािनसहरूले पजूा गन डरलाग्दो चीज कमोशको सम्मानमा पिन एउटा वदेी बनाए। र राजा सलुमेानले अम्मोनीहरू
मािनसहरूले पजूा गन डरलाग्दो चीज िमल्कोमको सम्मानमा पिन एउटा अग्लो ठाउँ बनाए। तर राजा योिशयाहले ती सबै पजूाका स्थलहरू



2 राजा 23:14 389 2 राजा 23:34

अपिव बनाइिदए। 14 राजा योिशयाहले सबै स्मिृत स्तम्भहरू अिन अश्तारोत खाँबोहरू भाच।े तब उनले मारेका मािनसहरूका हाडहरू त्यस
ठाउँमा छरे।

15 योिशयाहले बतेलेमा अग्लो ठाउँ र वदेी पिन भत्काए। नबातका छोरा यारोबामले यो वदेी बनाएका िथए। यारोबामले इ ाएललाई पाप गनर्
लगाएका िथए। योिशयाहले अग्लो ठाउँ भत्काएर जलाईिदए। योिशयाहले ढुङ्गाहरूका वदेी टु ा-टु ा पारे। त्यसपिछ उनले त्यसलाई धलूो
िपठो पारे। र उनले अशरेा खाँबोलाई जलाए। 16 योिशयाहले चारैितर हरेे र उसले पहाडमा िचहानहरू दखे।े उनले मािनसहरू पठाए र ितनीहरूले
िचहानहरूबाट हाड िनकाल।े तब उनले वदेीमािथ हाड जलाए। यसरी योिशयाहले वदेीलाई अपिव तलु्याए। यो घटना परमे रका जनले भनकेो
जस्तै भयो। परमे रका जनले यो कुराहरू घोषणा गरे जब यारोबाम वदेीको छेउमा उिभएका िथए।

त्यसपिछ योिशयाहले चारैितर हरेे र उसले परम भकुो मािनसको िचहान दखे।े
17 योिशयाहले भन,े “मलैे दखेकेो त्यो स्मारक के हो?”
त्यस शहरका मािनसहरूले उनलाई भन,े “यो परमे रका जनको िचहान हो जो यहूदाबाट आएका िथए। यी परमे रका मािनसहरूले यी

कुराहरूको िवषयमा अगमवाणी गरेका िथए जो ितमीले बतेलेको वदेीमा गरेका छौ।”
18 योिशयाहले भन,े “परमे रको जनलाई एक्लै छोिडदऊे। उनका ह ीहरू निनकाल।” यसथर् ितनीहरूले उनका ह ीहरू र साम रयाबाट

आएका अगमव ाहरूका ह ीहरूलाई छोिडिदए।
19 योिशयाहले सामरीयाका शहरहरूमा भएका अग्ला ठाउँहरूका म न्दरहरू पिन सबै भत्काए। इ ाएलका राजाहरूले ती म न्दरहरू बनाएका

िथए। र त्यसले परम भलुाई रीस उठायो। योिशयाहले बतेलेमा पजूा स्थलहरू भत्काए जस्तै ती म न्दरहरू भत्काएका िथए।
20 योिशयाहले अग्ला ठाउँहरूका सबै पजूाहारीहरूलाई मारे जो सामरीयामा िथए। उनले ती वदेीहरूमा भएका पजूाहारीहरूलाई मारे। यस

कार पजूाका ती स्थलहरू शषे पारे। त्यसपिछ उनी यरूशलमे फिकर् ए।
यहूदाका मािनसहरू िनस्तार पवर् मनाउछँन ्

21 तब राजा योिशयाहले सबै मािनसहरूलाई आदशे िदए। उनले भन,े “ितमीहरूको परम भु आफ्ना परमे रका लािग िनस्तार पवर् मनाऊ।
करारको पसु्तकमा ले खए जस्तै गर।”

22 मािनसहरूले िनस्तार चाड यसरी मनाएका िथएनन ् जनु िदनदे ख न्यायाधीशहरूले इ ाएलमा शासन गनर् थाल।े इ ाएलका कुनै राजा
अथवा यहूदाका कुनै पिन राजाले िनस्तार चाड यसरी भब्य रूपमा मनाएका िथएनन।् 23 ितनीहरू योिशयाह राजा हुदँा अठारहौं वषर्मा यो िनस्तार
चाड परमे रका लािग मनाए।

24 योिशयाहले धामी झाँि , जादगुर, गहृ दवेता, दवेमिूतर्हरू अिन यहूदा तथा यरूशलमेमा मािनसहरूले पजूा गन सबै डरलाग्दा चीजहरू नाश
पारे। योिशयाहले यस्तो काम िह ल्कयाह पजूाहारीले परम भकुो म न्दरमा पाइऐको पसु्तकमा ले खएको िविध पालन गनर्का लािग गरे।

25 योिशयाह जस्ता राजा पिहले किहले िथएनन ्योिशयाह आफ्नो सम्पणूर् हृदय, आफ्नो सबै आत्मा तथा आफ्नो सबशै का साथ परम भु
ितर फक। कुनै राजाले मोशाको वस्थाहरू योिशयाह जस्तै अनसुरण गरेनन।् अिन त्यस समय दे ख योिशयाह जस्ता कुनै राजा भएनन।्

26तर परम भुयहूदाका मािनसहरूसगँ रसाउन छोडन ुभएन। मनश्शलेे गरेको सबैकामहरूका लािग परम भुअझै ितनीहरूसगँ रसाउनभुएको
िथयो। 27 परम भलुे भन्नभुयो, “मलैे इ ाएलका मािनसहरूलाई ठाउँ छोडन बाध्य (जोड) गराएँ। म यहूदासगँ पिन त्यस्तै गनछु। म यहूदालाई
मरेो दिृ बाट िनका ल िदनछुे म यरूशलमेलाई त्याग्नछुे। हो, मलैे त्यस शहरलाई रोजें। म यरूशलमेमा म न्दरको बारेमा कुरा गद िथएँ जब मलैे
भनें, ‘मरेो नाउँ त्यहाँ हुनछे।’ तर यस म न्दरलाई म त्यािगिदनछुे।”

28 सबै अरू कामहरू जो योिशयाहले गरे, यहूदाका राजाहरूको इितहास पसु्तकमा ले खएका छन।्
योिशयाहको मतृ्य ु

29 योिशयाहको शासनकालमा िम का राजा िफरऊन-नकेोले अश्शरूका राजाको िवरू मा य ु गनर् य ू े टस नदीमा गए। योिशयाह नकेोसगँ
भटे गनर् मिग ोया गए। िफरऊनले योिशयाहलाई दखेे र उनलाई मारे। 30 योिशयाहका अिधकारीहरूले उनको शरीर रथमा राखे अिन उनलाई
मिग ोबाट यरूशलमे ल्याए। ितनीहरूले योिशयाहलाई उनको आफ्नो िचहानमा गाड।े

तब साधारण मािनसहरूले योिशयाहका छोरा यहोआहाजलाई लगे अिन राज्यिभषके गरे। ितनीहरूले यहोआहाजलाई नयाँ राजा बनाए।
यहोआहाज यहूदाका राजा हुन्छन ्

31 यहोआहाज तईेस वषर्का िथए जब उनी राजा भए। उनले यरूशलमेमा तीन महीना शासन गरे। उनको आमाको नाउँ हमतूल िथयो, उनी
लब्नाका ियमर्याहकी छोरी िथइन।् 32 यहोआहाजले ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे गलत भन्नभुएको िथयो। यहोआहाजले ती नै कामहरू

गरे जो उनका पखुार्हरूले गरेका िथए।
33 िफरऊन-नकेोले यहोआहाजलाई हमात दशेको रब्लामा बन्दी बनाए। त्यस कारण यहोआहाजले यरूशलमेमा शासन गनर् पाएनन।् िफरऊन

नकेोले यहूदालाई 100 तोडा चाँदी अिन 10 तोडा सनु िदन ु वाध्य गरए।
34 िफरऊन-नकेोले योिशयाहाका छोरा एल्याकीमलाई नयाँ राजा बनाए। एल्याकीमले आफ्ना िपता योिशयाहको पद हण गरे। िफरऊन-

नकेो एल्याकीमको नाउँ बद्ली गरेर यहोयाकीम बनाए। अिन िफरऊन-नकेोले यहोआहाजलाई िम बाट टाढा लग।े यहोआहाज िम मा मरे।
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35 यहोयाकीमले िफरऊनलाई चाँदी र सनु िदए। तर यहोयाकीमले साधारण मािनसहरूलाई कर ितनर् लगाए अिन त्यो धनको उपयोग िफरऊन-
नकेोलाई िदएर गरे। यस कारण त्यके मािनसले आफ्नो भागको चाँदी र सनु ितय । अिन राजा यहोयाकीमले रूिपयाँ िफरऊन-नकेोलाई िदए।

36 यहोयाकीम 25 वषर्का िथए जब उनी राजा भए। उनले यरूशलमेमा 11 वषर् शासन गरे। उनको आमाको नाउँ जबीदा िथयो, ितनी रूमाका
पदायाहकी छोरी िथइन।् 37 यहोयािकमले ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे भलू भन्नभुएको िथयो। यहोयाकीमले त्यही काम गरे जो उनका
पखुार्हरूले गरेका िथए।

24
राजा नबकूदनसेर यहूदा आऊँछन ्

1 यहोयाकीमको समयमा बाबलेका राजा नबकूदनसेर यहूदा दशे आए। यहोयाकीमले तीन वषर्सम्म नबकूदनसे्सरको सवेा गरे। तब यहोयाकीम
नबकूदनसेरको िवरोधमा गए अिन उनको शासनबाट स्वतन् भए। 2 परम भलुे बाबलेी, अरामी, मोआबलेी तथा अम्मोनीहरूको दललाई
यहोयाकीमको िवरोधमा य ु गनर् पठाउनभुयो। परम भलुे ती दलहरू यहूदालाई न पानर् पठाउनभुयो। परम भलुे भन्नभुए जस्तै यस्तो भयो।
परम भलुे आफ्ना सवेक अगमव ाहरू ती कुराहरू भन्न पठाउनभुयो।

3 परम भलुे ती कुराहरू यहूदामा हुन ु पछर् भनी आदशे िदनभुयो। यस कार उहाँले ितनीहरूलाई उहाँको दिृ बाट बािहर गन ुर्हुन्छ। उहाँले
यस्तो गन ुर्भयो िकनभने सबै पाप कामहरू मनश्शलेे गरेका िथए। 4 परम भलुे यस्तो गन ुर्भयो िकनभने मनश्शलेे धरैे िनद ष मािनसहरूलाई मारे।
मनश्शलेे यरूशलमेलाई र ाम्मे बनाए। र परम भु ती पाप कामहरू क्षमा गनर् तयार िथएनन।्

5 अरू कामहरू जो यहोयाकीमले गरे, यहूदाका राजाहरूको इितहास पसु्तकमा ले खएको छ। 6 यहोयाकीम मरे अिन उनलाई उनका
पखुार्हरूसगँे गािडयो। यहोयाकीमका छोरा यहोयाकीन उनीपिछ नयाँ राजा भए।

7 बाबलेका राजाले िम को नदी दे ख लएर य ू े टस नदी सम्म सबै जमीन कब्जा गरे। यो जमीन पिहला िम को अधीनमा िथयो। यसकारण
िम का राजाले िम बढी छोड्न सकेनन।्

नबकूदनसे्सर यरूशलमे दखल गछर्न ्
8 यहोयाकीन 18 वषर्का िथए जब उनले शासन शरुू गरे। उनले यरूशलमेमा तीन महीना शासन गरे। उनको आमाको नाउँ नहुशाता िथयो,

उनी यरूशलमेको एल्नातानकी छोरी िथएन।्
9 यहोयाकीनले त्यही काम गरे जसलाई परम भलुे नरा ो भन्न ु भएको िथयो। उनले त्यही काम गरे जो उनका िपताले गरेका िथए।
10 त्यस समयमा बाबलेका राजा नबकूदनसेरका अिधकारीहरू यरूशलमे आए अिन उनलाई घरेे। 11 तब नबकूदनसेर, बाबलेका राजाले

शहलाई घरेेको बलेामा आए। 12 यहोयाकीन यहूदाका राजा बाबलेका राजासगँ भटे गनर् बािहर िन स्कए। यहोयाकीनकी आमा, उनका
अिधकारीहरू अगवुाहरू तथा व रस्ट अिधकारीहरू पिन उनीसगँ गए। तब बाबलेका राजाले यहोयाकीनलाई पि ए। यस्तो नबकूदनसे्सरको
शासनको आठौं वषर्मा भयो।

13 नबकूदनसे्सरले राजाका सबै खजाना र परम भकुो म न्दरको सबै खजाना लग।े नबकूदनसे्सरले सबै सनुका भाँडाहरू काटेर टु ा-टु ा
पारे जनु सलुमेान, इ ाएलका राजाले परम भकुो म न्दरमा राखकेा िथए। यो परम भलुे भन्नभुए जस्तै नै भयो।

14 नबकूदनसेरले यरूशलमेका सबै मािनसहरूलाई पि ए। उनले सबै अगवुाहरू तथा अरू पिन मािनसहरूलाई पि ए। उनले 10,000
मािनसहरूलाई लगे अिन ितनीहरूलाई बन्दी बनाए। नबकूदनसेरले सबै दक्ष कम अिन कारीगरहरूलाई लग।े साधारण मािनसहरूमा द र
बाहके अरू कोही रहनेन।् 15 नबकूदनसेरले यहोयाकीनलाई बन्दी बनाएर बाबले लग।े नबकूदनसेरले दशेका राजाकी आमा, उनकी प ीहरू,
अिधकारीहरू अिन अगवुा मािनसहरूलाई पिन लग।े नबकूदनसेरले ितनीहरूलाई यरूशलमेबाट बाबले बन्दीहरूको रूपमा लग।े 16 त्यहाँ 7,000
सिैनकहरू िथयो। नबकूदनसेरले सबै सिैनकहरू र 1,000 दक्ष कम हरू लग।े यी सबै मािनसहरू ता लम पाएका र य ु का लािग तयार िथए।
बाबलेका राजाले ितनीहरूलाई बन्दीहरूको रूपमा बाबले लग।े

राजा िसदिकयाह
17 बाबलेका राजाले मतन्याहलाई नयाँ राजा बनाए। मतन्याह यहोयाकीनका काका िथए। उनले ितनको नाउँ बद्ली गरेर िसदिकयाह बनाए।

18 िसदिकयाह 21 वषर्का िथए जब उनले शासन गनर् थाल।े उनले यरूशलमेमा 11 वषर् शासन गरे। उनको आमाको नाउँ हमतूल िथयो जो
लब्नाको ियमर्याहकी छोरी िथइन।् 19 िसदिकयाहले ती कामहरू गरे जसलाई परम भलुे गलत काम भन्नभुएको िथयो। िसदिकयाहले त्यही

काम गरे जो यहोयाकीनले गरेका िथए। 20 परम भु यरूशलमेमा र यहूदा मािथ सा ै रसाउनभुयो र नै ितनीहरूलाई टाढा पन् ाउनभुयो।
नबकूदनसेर िसदिकयाहको शासन शषे पाछर्न

िसदिकयाहले िव ोह गरे अिन बाबलेका राजाको आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार गरे।

25
1 यसकारण नबकूदनसे्सर बाबलेका राजा र उनका सबै सनेाहरू यरूशलमेको िवरू मा य ु गनर् आए। यो घटना िसदिकयाहको नवौं वषर्

राज्यकालको दशौं महीनाको दशैं िदनमा भयो। नबकूदनसेरका सनेाले शहरको पखार्ल व रप र धरैे घरेा मचान खडा गरे। उनले शहरको चारैितर
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माटोको िभ ा बनाए। 2 नबकूदनसेरको सनेाहरूले िसिदयाह यहूदाका राजाको एघा ौं वषर् नहुञ्जलेसम्म यरूशलमेको चारैितर बस।े 3 शहरमा
अिनकाल िवकराल हुदँै गयो। चौथो महीनाको नवौं िदन शहरमा साधारण मािनसहरूका लािग अझै खा िथएन।

4 नबकूदनसे्सरका सनेाहरूले अन्तमा शहरको िभ ालाई भत्काए। त्यस रात राजा िसदिकयाह र उनका सबै सिैनकहरू भाग।े ितनीहरूले
गोप्य ार योग गरे जनु दइु पखार्ल भएर गएको िथयो। यो राजाको बगैंचा भएर गएको िथयो। श कुा सिैनकहरू शहरको व रप र िथए तर
िसदिकयाह र उनका मािनसहरू मरूभिूतको बाटो भएर भाग।े 5 बाबलेी सनेाहरूले राजा िसदिकयाहलाई प ाए अिन यरीहो छेऊ उनलाई
पि ए। िसदिकयाहाका सबै सिैनकहरूले उनलाई छोडे अिन भाग।े

6 बाबलेीहरूले राजा िसदिकयाहलाई रब्लामा बाबलेका राजा कहाँ लग।े बाबलेीहरूले िसदिकयाहलाई सजाय िदने िन य गरे। 7 ितनीहरूले
िसदिकयाहका छोराहरूलाई उनकै साम ु मारे। तब ितनीहरूले िसदिकयाहका आखाँहरू िनकाले ितनीहरूले उनलाई साङ्गलाले बाँध े अिन बाबले
पयुार्ए।

यरूशलमेलाई न पा रन्छ
8 नबकूदनसे्सर आफू बाबलेको राजा भएको उन्नाइसौं वषर्को पाँचौ महीनाको सातौं िदन यरूशलमे आए। नबजूरदान नबकूदनसेरको मखु

सिैनकहरूका अिधकारी िथए। 9 नबजूरदानले परम भकुो म न्दर, राजाको महल र यरूशलमेका सबै घरहरू जलाए। उनले मखु्य मािनसहरूका
घरहरू पिन जलाए।

10 तब नबजूरदानसगँै भएको बाबलेी सनेाहरूले यरूशलमेको व रप रको पखार्हरू लडाए। 11 नबजूरदानले शहरमा छोिडएका सबै
मािनसहरूलाई प ।े नबजूरदानले बाबलेको राजा समक्ष आत्म समपर्ण गरेका सबै मािनसहरूलाई बन्दीको रूपमा लग।े 12 नबजूरदानले साधारण
मािनसहरूमा अत्यन्त द र लाई मा त्यहाँ ब िदए। उनले ितनीहरूलाई ब िदए जसले गदार् ितनीहरू दाख र अन्य बालीको हरेचाह गनर् सकून।्

13 बाबलेी सिैनकहरूले परम भकुो म न्दरमा भएका सबै काँसाका चीजहरू टु ा टु ा पारे। ितनीहरूले काँसाको खाँबो, काँसाको गाडी अिन
िवशाल काँसाको खडँ्कुलो टु ायाए। तब ितनीहरूले त्यो सबै काँसा बाबले लग।े 14 बाबलेीहरूले भाँडाहरू, बले्चाहरू, मोसोदानी, धपूदानीभरू,
चम्चीहरू, तथा सबै काँसाका थालहरू लगे जो परम भकुो म न्दरमा उपयोग ग रन्थ्यो। 15 नबजूरदानले कराही र थालहरू सबै लग।े उनले
सनुले बिनएका सबै चीजहरू सनुका लािग लग।े अिन उनले सबै चाँदीले बिनएका चीजहरू चाँदीका लािग लग।े 16-17 यसकारण नबजूरदानले
लगःे 2 वटा काँसाका खाँबाहरू। ( त्यके खाँबो 18 हात अग्लो िथयो। खाँबोमािथका गजरूहरू तीन हात िफट अग्लो िथए। ितनीहरू काँसाको
बनाइएका िथए अिन जालो र दा रमको आकृित जस्ता िथए। दवुै खाँबाहरू एकै कारको आकृि का िथए।) ठूलो काँसाको खडकँुलो, गाडीहरू
जसलाई परम भकुो म न्दरका लािग सलमेानले बनाएका िथए। यी चीजहरूको काँसा जोख्दा सा ै नै ग ौ िथयो।

बन्दी बनाइएका यहूदाका मािनसहरू
18 म न्दरबाट नबजूरदानले लगे मखु्य पजूाहारी सरायाह, अकार् पजूाहारी सपन्याह, तीन जना मािनसहरू जसले वशे ारको सरुक्षा गन गदर्थे

ितनीहरूलाई पिन लग।े
19 अिन शहरबाट नबजूरदानले एउटा अिधकारीलाई लगे जो सिैनकहरूको मु खया िथए। पाँच जना राजाका सल्लाहकार जो अझै शहरमा

नै िथए, एकजना अध्यक्ष जसले साधारण मािनसहरूलाई य ु को िन म्त जम्मा गथ अिन 60 जना साधारण मािनसहरू जो अझै शहरमा िथए।
20-21 तब नबजूरदानले यी सबै मािनसहरूलाई हमातको इलाकामा रब्लामा बाबलेका राजाकहाँ लग।े बाबलेका राजाले ितनीहरूलाई

रब्लामा मारे। यसरी यहूदाका मािनसहरू आफ्नो दशेबाट बन्दीको रूपमा लखे टए।
गदल्याह यहूदाका राज्यपाल

22 नबकूदनसे्सर बाबलेका राजाले यहूदा दशेमा केही मािनसहरू छोडकेा िथए। एक मािनस िथए जसको नाउँ गदल्याह िथयो, शापानका छोरा
अहीकामका छोरा िथए। नबकूदनसे्सरले यहूदामा मािनसहरूका राज्यपाल बनाए।

23 सनेाका सनेापितहरू नतन्याहका छोरा ईश्माएल, कारेहका छोरा योहानान, नतोपातका तन्हमतेका छोरा सरायाह अिन माकाईका छोरा
याजन्याह िथए। यी सनेापितहरू तथा उनका मािनसहरूले थाह पाए, बाबलेका राजाले गदल्यालाई राज्यपाल बनाए। यसथर् ितनीहरू गदल्याहसगँ
भटे गनर् िमस्पा गए। 24 गदल्याहले यी अिधकारीहरू तथा उनका मािनसहरूलाई शपथ िदए। गदल्याहले ितनीहरूलाई भन,े “बाबले का
अिधकारीहरू िसत डरमान्न ु पदन। यहाँ बस अिन बाबलेका राजाको सवेा गर। तब ितमीहरूका लािग सबै कुरो ठीक हुनछे।”

25 एलीशामाको नाती नतन्याहको छोरा इश्माएल राजप रवारका िथए। सातौं मिहनामा इश्माएल अिन उनका दशजना मािनसहरूले
गदल्याहमािथ आ मण गरे अिन िमस्पामा गदल्याह सगँै सबै यहूदीहरू तथा बाबलेीहरूलाई मारे। 26 तब सनेाका अिधकारीहरू अिन सबै
मािनसहरू िम भाग।े कम्ती महत्वपणूर् दे ख बढी महत्वपणूर् भएका त्यके मािनसहरू भागे िकनभने ितनीहरू बाबलेीहरूिसत डराएका िथए।

27 पिछ एबील-मरोदक बाबलेका राजा भए। उनले यहूदाका राजा यहोयाकीनलाई बन्दीगहृबाट मु ग रिदए। यो घट्ना यहोयाकीन प ाउ
परेपिछ, स ाईस िदन बा ा महीना सैंतीसौं वषर्मा भएको िथयो। यो एबील-मरोदकको शासनको शरुूको वषर्मा भएको घट्ना हो। 28 एबील-
मरोदक यहोयाकीन ित दयाल ु िथए। उनले बाबलेमा उनीसगँ ब े अरू राजाहरू भन्दा यहोयाकीनलाई धरैे महत्वपणूर् पद िदए। 29 एबील-
मरोदकले यहोयाकीनलाई बन्दीको लगुा लगाउन बन्द गरे। अिन यहोयाकीनले जीवनको रहल समय त्यके िदन एबील-मरोदकसगँ एउटै मजेमा
बसरे खाए। 30 यस कार राजा एबील मरोदकले यहोयाकीनलाई रहल जीवनमा त्यके िदन भोजन दान गरे।
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इितहासको
पिहलो पसु्तक

आदमदे ख नहूसम्मको वशंावली
1-3 आदम, सते, एनोश, केनान, महललले यरेेद, हनोक, मतशूलेह, लमेके, नहू।
4 नहूका छोराहरू-शमे, हाम अिन यपेते िथए।

यपेतेका सन्तानहरू
5 यपेतेका छोराहरू-गोमरे, मागोग, माद,ै यावान, तबूल, मशेके अिन तीरास िथए।
6 गोमरेका छोराहरू-अश्कनज, दीपत अिन तोगमार् िथए।
7 यावानका छोराहरू-एलीशा, तश श, िक ीम अिन रोदानीम िथए।

हामका सन्तानहरू
8 हामका छोराहरू- कूश, िम मे, पतू र कनान िथए।
9 कूशका छोराहरू- सबा, हवीला, सबता, रामा
अिन सबत ्का िथए। रामाको छोराहरू शबा अिन ददान िथए।
10 कूशका छोरा, िन ोद िथए जो पथृ्वीमा पिहलो साहसी यो ा बनकेा िथए।
11 िम मेबाट, लदूीहरू, अनामीहरू, लहाबीहरू अिन न हूीहरू, 12 प सुीहरू, कस्लहूीहरू (जसबाट प लश्तीहरू आए) अिन क ोरीहरू

िथए।
13 कनान सीदोनका िपता िथए। सीदोन ितनका जठेा छोरा िथए। कनान र हते, 14 यबसूी, एमोरी, िगगार्शी, 15 िहव्वी अरकी, सीनी,

16 अवार्दी, समारी अिन हमातीहरूका पिन िपता िथए।
शमेका सन्तानहरू

17 शमेका छोराहरू- एलाम, अश्शरू, अपर्क्षद, लदू अिन अराम िथए। अरामका छोराहरू-ऊज, हूल, गतेरे मशेके िथए।
18 अपर्क्षद शलेहका िपता िथए। शलेह एबरेका िपता िथए।
19 एबरेका दइु छोराहरू िथए। एउटा छोराको नाउँ पलेगे िथयो, िकनभने ितनको जीवनकालमा पथृ्वीका मािनसहरूको िविभन्न भाषाहरूमा

िवभाजन भएका िथए। पलेगेको भाइको नाउँ यो ान िथयो। 20 (यो ान, अल्मोदाद, शलेपे, हसमार्वते, यरेह, 21 हदोराम, ऊजाल,
िदकला, 22 एबाल, अबीमाएल, शबा, 23 ओपीर, हवीला र योबाबका यी सबै यो ानका छोराहरू िथए।)

24 शमे, अपर्क्षद, शलेह, 25 एबरे, पलेगे, रऊ, 26 सरूग, नाहोर, तरेह 27 अिन अ ाम (अ ामलाई अ ाहाम पिन भन्दछन।्)
अ ाहामका प रवार

28 अ ाहामका छोराहरू- इसहाक र इश्माएल िथए। 29 यी ितनीहरूका सन्तानहरू िथए।इश्माएलका जठेा छोरा नबायोत िथए। इश्माएलका
अरू छोराहरू- केदार, अदबले, िमब्साब, 30 िमश्मा, दमूा, मस्सा, हदद, तमेा, 31 यतरू, नापीश अिन केदमा िथए। यी इश्माएलका
छोराहरू िथए।

32 कतरूाका छोराहरू: कतरूा अ ाहामको उप-प ी िथईन। ितनले िज ान, योक्षान, मदान, िम ान, ियश्बाक अिन शअूहलाई जन्म िदइन।
योक्षानका छोराहरू शबा र ददान िथए।
33 िम ानका छोराहरू- एपा, एपरे, हनोक, अबीदा अिन एल्दा िथए।
यी सबै कतरूाका छोराहरू िथए।

साराका छोराहरू
34 अ ाहाम इसहाकका िपता िथए, इसहाकका छोराहरू एसाव अिन इ ाएल िथए।
35 एसावका छोराहरू- एलीपज, रूएल, यऊश, यालाम अिन कोरह िथए।
36 एलीपजका छोराहरू- तमेान, ओमार, एपी, गाताम र कनज िथए। एलीपज अिन ितम्नाका अमालके नाउँ गरेको छोरा पिन िथए।
37 रूएलका छोराहरू- नहत, जरेह, शम्मा अिन िमज्जा िथए।

सइेरबाट एदोमीहरू
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38 सइेरका छोराहरू- लोतान, शोबाल, िसबोन, अना, दीशोन, एसरे अिन दीशान िथए।
39 लोतानका छोराहरू- होरी र होमाम िथए। लोतानकी ितम्ना नाउँ गरेकी बिहनी िथइन।्
40 शोबालका छोराहरू- अल्यान, मानहत, एबाल, शपी अिन ओनाम िथए।
िसबोनका छोराहरू- अयीया अिन अना िथए।
41 अनाको छोरा दीशोन िथए।
दीशोनका छोराहरू- ह ान, एश्बान, िय ान, अिन करान िथए।
42 एसरेका छोराहरू- िबल्हान, जावान अिन याकान िथए।
दीशानका छोराहरू ऊज अिन अरान िथए।

एदोमका राजाहरू
43 इ ाएलमा राजाहरू हुन ु भन्दा धरैे अिघ नै एदोममा राजाहरू िथए, एदोमका राजाहरूका नाउँ यी हुनः
पिहलो राजा बओरको छोरा बलेा िथए। बलेाको शहरको नाउँ िदनहाबा िथयो।
44 जब बलेाको मतृ्य ु भयो जरेहाका छोरा योबाब नयाँ राजा भए। योबाब बो ाका छोरा िथए।
45 जब योबाबको मतृ्य ु भयो हूशाम नयाँ राजा भए। हूशाम तमेानी दशेका िथए।
46 जब हूशामको मतृ्य ु भयो बददका छोरा हदद नयाँ राजा भए। हददले मोआब दशेमा िम ानीहरूलाई परास्त गरे। हददको शहरको नाउँ

अबीत िथयो।
47 जब हददको मतृ्य ु भए पिछ सम्ला नयाँ राजा भए। सम्ला मा केाका िथए।
48 सम्लाको मतृ्य ु पिछ शाऊल नयाँ राजा भए। शाऊल य ू े टस नदी िकनारमा भएको रहोबोतका िथए।
49 जब शाऊलको मतृ्य ु भयो अकबोरका छोरा बाल-हनान नयाँ राजा भए।
50जब बालहनानको मतृ्य ुभयो हदद नयाँ राजा भए। हददको शहरको नाउँ पाई िथयो। हददकी प ीको नाउँ महतबले िथयो। महतबले म देकी

छोरी िथइन।् म दे मजेाहाबकी छोरी िथइन।् 51 तब हददको मतृ्य ु भयो।

एदोमका अगवुाहरू ितम्ना, अल्या, यतते, 52 ओहोलीबामा, एला, पीनोन, 53 कनज, तमेान, िमबसार, 54 मग्दीएल अिन ईराम, िथए।
एदोमका धान हरूको सचूी यिह हो।

2
इ ाएलका छोराहरू

1 इ ाएलका छोराहरू- रूबने, िशमोन, लवेी, यहूदा, इस्साकार, जबलूनू 2 दान, यसूफु, िबन्यामीन, न ाली, गाद अिन आशरे िथए।
यहूदाका छोराहरू

3 यहूदाका छोराहरू- एर, ओनान अिन शलेा िथए। बतशअ ितनीहरूकी आमा िथइन।् बतशअ कनान दशेकी ी िथइन।् परम भलुे दे ु भयो
िक यहूदाका जठेा छोरा एर द ु िथयो। यसकारण परम भलुे एरलाई मा रिदन ु भयो। 4 यहूदाको बहुारी तामारले परेेस अिन जरेहलाई जन्म
िदइन।् यसरी यहूदाका पाँच छोराहरू िथए।

5 परेेसका छोराहरू- हे ोन र हामलू िथए।
6 जरेहका पाँचजना छोराहरू- िथए ितनीहरू िज ी, एतान, हमेान, कल्कोल अिन दारा िथए।
7 िज ीका छोरा कम िथए। कम को छोरा आकान* िथए। आकान ती मािनस िथए जसले इ ाएल मािथ धरैे क ल्याएका िथए। आकानले

य ु मबाट लएका चीजहरू राख।े उसले ती सबै िचजहरू परमे रलाई िदन ु पन िथयो।
8 एतानका छोरा अजयार्ह िथए।
9 हे ोनका छोराहरू यरहमले, राम अिन कालबे िथए।

रामका सन्तानहरू
10 राम अम्मीनादाबका िपता िथए, अम्मीनादाब नहशोनका िपता िथए। नहशोन यहूदामा अगवुा िथए। 11 नहशोन सल्माका िपता िथए।

सल्मा बोअजका िपता िथए। 12 बोअज ओबदेका िपता िथए। ओबदे ियशकैा िपता िथए। 13 ियशै एलीआबका िपता िथए। एलीआब
ियशकैा जठेा छोरा िथए। ियशकैा मािहला छोरा अबीनादाब िथए। ितनका सािहलंा छोरा िशमा िथए। 14 नतनले ियशकैा कािहलंा छोरा
िथए। ियशकैा अन्तरे छोरा र ै िथए। 15 ओसमे ियशकै जन्तरे छोरा िथए अिन दाऊद कान्छा छोरा िथए। 16 ितनीहरूका बिहनीहरू
सरूयाह अिन अबीगले िथए। सरूयाहका तीन जना छोराहरू अबीश,ै योआब अिन असाहले िथए। 17अबीगले अमासाका आमा िथइन।्
अमासाका िपता यतेरे िथए। यतेरे इश्माएली िथए।
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कालबेका सन्तानहरू
18 कालबे हे ोनका छोरा िथए। कालबेकी प ी अजबूाबाट नानीहरू जन्म।े अजबूाको नाउँ यरीओत पिन िथयो।† अजबूाका छोराहरू यशेरे,

शोबाब अिन अद न िथए। 19जब अजबूाको मतृ्य ुभयो, कालबेले ए ातलाई िववाह गरे। कालबे अिन ए ातका एक छोरा िथए। ितनहरूले
उसको नाउँ हूर राख।े 20 हूर ऊरीका िपता िथए। ऊरी बसललेका िपता िथए।

21 पिछ, जब हे ोन साठी बर्षका िथए, ितनले माकीरकी छोरीलाई िववाह गरे। माकीर िगलादका िपता िथए। हे ोनले माकीरकी छोरीिसत
शारी रक सम्बन्ध गरे अिन ितनले सगबूलाई जन्म िदइन।् 22 सगबू याईरका िपता िथए। याईरको िगलाद दशेमा तईेसवटा शहरहरू िथए।
23 तर गशरू र अरामले याईरका गाउहँरू कब्जागरे। ितनीहरू मध्ये कनतर त्यसका व रप रका सा-साना शहरहरू िथए। जम्मा साठीवटा
सा-साना शहरहरू िथए। यी सबै शहरहरू िगलादका िपता माकीरका छोराहरूका िथए।

24 हे ोनको मतृ्य ु ए ाताको कालबेको शहरमा भयो। ितनको मतृ्य ु भए पिछ, ितनकी प ी अबीयाले ितनको िन म्त छोरो जन्माइन।् त्यो
छोराको अशहूर नाउँ िदएको िथयो अशहूर तकोका िपता िथए।

यरहमलेका सन्तानहरू
25 यरहमले हे ोनका जठेा छोरा िथए। यरहमलेका छोराहरू राम, बनूा, ओरेन, ओसमे र अिहयाह िथए। राम यरहमलेका जठेा छोरा िथए।

26 यरहमलेकी अक प ी अतारा िथइन।् ओनामकी आमा अतारा िथइन।्
27 यरहमलेका जठेा छोरा रामका छोराहरू िथए। ितनीहरू मास, यामीन अिन एकेर िथए।
28 ओनामका छोराहरू शम्मै अिन यादा िथए। शम्मकैा छोराहरू नादाब अिन अबीशरू हो।
29 अबीशरूकी प ीको नाउँ अबीहले िथयो। ितनीहरूका दइु छोराहरू िथए। ितनीहरूका नाउँ अहबान अिन मोलीद िथए।
30 नादाबका छोराहरू सलेदे अिन अप्पमे िथए। सलेदेको मतृ्य ु िबनासन्तान भयो।
31 अप्पमेका छोरा ियशी िथए। ियशींका छोरा शशेान िथए। शशेानका छोरा अहलै िथए।
32 यादा शम्मकैा भाइ िथए। यादाका छोराहरू यतेरे अिन जोनाथन िथए। यतेरेको मतृ्य ु सन्तान िबहीन भयो।
33 जोनाथनका छोराहरू पलेते र जाजा िथए। यो यरहमलेका सन्तानको सचूी िथयो।
34 शशेानका छोराहरू िथएनन।् ितनका छोरीहरू मा िथए। शशेान कहाँ यहार् नाउँ गरेका एउटा िम ी सवेक िथए।
35 शशेानले आफ्नी छोरीको िववाह यहार्िसत गरी िदए। ितनीहरूका एक छोरा िथए। उसको नाउँ अ ै िथयो।
36 अ ै नातानका िपता िथए। नातान जाबादका िपता िथए। 37 जाबाद एपलालका िपता िथए। एपलाल ओबदेका िपता िथए। 38 ओबदे

यहेूका िपता िथए। यहेू अजयार्हका िपता िथए। 39 अजयार्ह हलेसेका िपता िथए। हलेसे एलासाका िपता िथए। 40 एलासा िसम्मकैा िपता
िथए। िसम्मै शल्लमूका िपता िथए। 41 शल्लमू यकम्याहका िपता िथए अिन यकम्याह एलीशामाका िपता िथए।

42कालबे यरहमलेका भाइ िथए। कालबेका छोराहरू यी िथएः ितनका जठेा छोरा मशेा िथए। मशेा जीपका िपता िथए। मारेशा पिन कालबेका
छोरा िथए। मारेशा हे ोनका िपता िथए।

43 हे ोनका छोराहरू- कोरह, तम्पहू, रेकेम अिन शमेा िथए। 44 शमेा रहमका िपता िथए। रहम योकार्मका िपता िथए। रेकेम शम्मकैा िपता
िथए। 45 शम्मकैो छोरा माओन िथए। माओन बते्सरूका िपता िथए।

46 कालबेकी उप-प ीको नाउँ एपा िथयो। एपा हारान, मोसा अिन गाजजेकी आमा िथइन।् हारान गाजजेका िपता िथए।
47 यहदकैा छोराहरू- रेगमे, योताम, गशेान, पलेते, एपा अिन शाम हुन।
48 माका कालबेकी अक उपप ी िथइन।् माका शबेरे अिन ितहार्नकी आमा िथइन।् 49 माका, चाप अिन शबािक पिन आमा िथइन।् चाप

मदमन्नाका िपता िथए। शबा मक्बनेा अिन िगबाका िपता िथए। कालबेकी छोरी अक्सा िथइन।्
50 यो कालबेका सन्तानहरूको सिूच हो। हूर कालबेका जठेा छोरा िथए। ितनी ए ाताबाट ज न्मएका हुन। हूरका छोराहरू िकयार्त-यारीमका

ससं्थापक शोबाल, 51 बतेलहेमेका ससं्थापक सल्मा अिन बते-गादरेका ससं्थापक हारेप िथए।
52शोबाल िकयार्त-यारीमका ससं्थापक िथए। यो शोबालका सन्तानहरूको सचूी हो- हारोए, मनहुोनीहरूका आधा मािनसहरू, 53अिन िकयार्त

यारीमका प रवार समहू ियनीहरू- िय ी, पहूी, शमुाती अिन िम ाती मािनसहरू हुन।् सोराती अिन एश्ताओलीहरू िम ानी मािनसहरूबाट
आएका िथए।

54 यो सल्माका सन्तानहरूको सचूी हो- बतेलहेमेबाट मािनसहरू नतोपाती िथए, अतारोत, बतेयोआब, मानहतका आधा जनसखं्याहरू, सोरी
मािनसहरू, िथए। 55अिन ती पजूाहरीहरूका प रवार जो याबशेमा, ितरातमा, िशमातमा अिन सचुामा बस्थ।े यी शा ीहरू र केनी मािनसहरू
हुन जो हम्मतबाट आए। हम्मत बते-रेकाबका घरका ससं्थापक िथए।

3
दाऊदका छोराहरू
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1 दाऊदका केही छोराहरूः हे ोन शहरमा जन्मकेा िथए। यो दाऊदका छोराहरूको सचूी होः

दाऊदका जठेा छोरा अम्मोन हुन। अम्मोनकी आमा अहीनोअम िथइन।् ितनी िय ले शहरकी हुन।्
मािहला छोरा दािनएल िथए। ितनकी आमा अबीगले यहूदाको कमलकी िथइन।्
2 सािहलंा छोरा अब्शालोम िथए। ितनकी आमा तल्मकैी छोरी माका िथइन।् तल्मै गशरूका राजा िथए।
काँिहला छोरा अदोिनयाह िथए। ितनकी आमा हग्गीत िथइन।्
3 अन्तरे छोरा शपत्याह िथए। ितनकी आमा अबीतल िथइन।्
कान्छा छोरा िय ाम िथए। ितनकी आमा दाऊदकी प ी एग्ला िथइन।्

4 दाऊदका यी छ जना छोराहरू हे ोनमा ज न्मए।
दाऊदले त्यहाँ सात वषर् छः महीना शासन गरे। दाऊदले यरूशलमेमा 33 वषर् सम्म राज गरे।
5 यरूशलमेमा जन्मकेा दाऊदका छोराहरू यी हुन।्

दाऊदकी प ी बतेशबेा अम्मीएलकी छोरी िथइन।् बतेशबेाबाट चारजना छोरा छोरीहरू भए, िशमा, शोबाब, नातान र सलुमेान। 6-8 अन्य
नौ जना छोरा छोरीहरू िथए, ियभार, एलीशअू, एलीपलेते, नोगह, नपेगे, यापी, एलीशामा, एल्यादा अिन एलीशापलेते। 9 ितनीहरू सबै
दाऊदका छोराहरू िथए। दाऊदकी उप-प ीबाट अन्य छोराहरू िथए। तामार दाऊदकी छोरी िथइन।्

दाऊदको पिछ यहूदाका राजाहरू
10 सलुमेानका छोरा रहबाम िथए। अिन रहबामका छोरा अिबयाह िथए। अिबयाहका छोरा आसा िथए। आसाका छोरा यहोशापात िथए।

11 यहोशापातका छोरा योराम िथए। योरामका छोरा अहज्याह िथए। अहज्याहका छोरा योआश िथए। 12 योआशका छोरा अमस्याह
िथए। अमस्याहका छोरा अजयार्ह िथए। अजयार्हका छोरा योताम िथए। 13 योतामका छोरा आहाज िथए। आहाजका छोरा िहजिकयाह
िथए। िहजिकयाहका छोरा मनश्शे िथए। 14 मनश्शकेा छोरा आमोन िथए। आमोनका छोरा योिशयाह िथए।

15 यो योिशयाहका छोराहरूको सचूी यही होः जठेा छोरा योहानान िथए। मािहला छोरा यहोयाकीम िथए। सािहलंा छोरा िसदिकयाह िथए
अिन कान्छा छोरा शल्लमू िथए।

16 यहोयाकीमका छोराहरू यकोन्याह, ितनका छोरा िसदिकयाह िथए।

बाबले कब्जा पिछ दाऊदको प रवार
17 यहोयाकीम बाबलेमा कैदी भए पिछ यहोयाकीमका छोरा-छोरीहरूको सचूी यही हो। ितनका छोरा-छोरीहरू शालतीएल, 18 मल्कीराम,

पदायाह, शनेस्सर, यकन्याह, होशामा अिन नदब्याह िथए।
19 पदायाहका छोराहरू यरूबाबले अिन िशमी िथए। यरूबाबलेका छोराहरू मशलु्लाम अिन हनन्याह िथए। शलोमीत ितनीहरूकी बिहनी

िथइन।् 20 यरूबाबलेका अरू पिन पाँच जना छोरा िथए। ितनीहरूका नाउँ हशबूा, ओहले, बरेेक्याह, हसयाह, अिन यशूप-हसेदे हो।
21 हनन्याहका छोरा पलत्याह िथए ितनका छोरा यशयैाह िथए अिन ितनका छोरा रपायाह िथए, अिन ितनका छोरा अनार्न िथए, ितनका छोरा

ओबधाह, ितनका छोरा शकन्याह िथए।
22यो शकन्याहका सन्तानहरूको सचूी हो शमायाह शमायाहका छ जना छोराहरू िथएः शमायाह, ह ूश, ियगाल, बारीह, नायार्ह अिन शापात।
23 नायार्हका तीन जना छोराहरू िथए। ती एल्योएन,ै िहजिकयाह अिन अ ीकाम िथए।
24 एल्योएनकैा सात जना छोराहरू िथए। ती होदक्याह, एल्यासीब, पलयाह, अक्कूब, योहानान, दलायाह र अनानी िथए।

4
यहूदाका अन्य कुल समहूहरू

1 यो यहूदाका छोराहरूको सचूी हो:

ती परेेस, हे ोन, कम , हूर अिन शोबाल िथए।
2 शोबालका छोरा रायाह िथए। रायाह यहतका िपता िथए। यहत अहूमै अिन लहदका िपता िथए। सोराती मािनसहरू अहूमै अिन लहदका

सन्तान िथए।
3 एतामका छोराहरू िय ले, ियश्मा अिन ियदबश िथए। अिन ितनीहरूकी हस्सलले पोनी नाउकँी एक बिहनी िथइन।्
4 पनएूल गदोरका िपता िथए अिन एजरे हूशका िपता िथए।
यी हूरका छोराहरू िथए। हूर ए ातका जठेा छोरा िथए अिन ए ात बतेलहेमेका ससं्थापक िथए।
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5 तकोका िपता अश्शरू िथए। अश्शरूको दइु प ीहरू िथए। ितनीहरूको नाउँ हलेा र नारा िथयो। 6 नाराका अहुज्जाम, हपेरे, तमेनी अिन
हाहशतारी आमा िथइन। ियनीहरू नारा ारा अश्शरूका पु हरू िथए। 7 हलेाका छोराहरू सरेेत, ियसहार एतमान र कोस िथए। 8 कोस
आनबू अिन सोबबेाका िपता िथए। कोस अहहल प रवार समहूका पिन िपता िथए। अहहल हारूमका छोरा िथए।

9 याबशे उसका दाज्य-ूभाइहरू भन्दा धरैे आदरणीय िथए। ितनकी आमाले भ न्थन,् “मलैे उसको नाउँ याबशे राखे िकनभने जब मलैे उसलाई
जन्म िददा म अित वदेनमा िथएँ।” 10 याबशेले इ ाएलका परमे रलाई ाथर्ना गरे र भन,े “म चाहन्छु िक तपाईंले मलाई साँच्चै आशीवार्द
िदनहुुनछे। म चाहन्छु तपाईंले मलाई अिधक भिूम िदनहुुनछे। मरेो निजक रहन ु होस ्अिन मलाई चोट पयुार्उन कसलैाई पिन निदनहुोस। तब
मलाई कुनै पीडा हुने छैन।” अिन परमे रले याबशेलाई त्यही िदन ु भयो जो ितनले मागकेा िथए।

11 कलबू शअूका भाइ िथए। कलबू महीरका िपता िथए। महीर एश्तोनका िपता िथए। 12 एश्तोन बते-रापा, पासहे अिन तिहन्नाका िपता
िथए। तिहन्ना इर-नाहशका िपता िथए। ती मािनसहरू रेकाका िथए।

13 कनजका छोराहरू ओ ीएल अिन सरायाह िथए। ओ ीएलका छोराहरू हतत अिन मोनोतै िथए। 14 मोनोतै ओ ाका िपता िथए। अिन
सरायाह योआबका िपता िथए। योआब गहरशीमीका ससं्थापक िथए। ती मािनसहरूलाई यो नाउँ िदए िकनभने ितनीहरू कारीगरहरू िथए।

15 कालबे यपनू्नकेा छोरा िथए। कालबेका छोराहरू ईरू, एला, अिन नआम िथए। एलाका छोरा कनज िथए।
16 यहलललेका छोराहरू-जीप, जीपा, ितरया अिन असरेल िथए।
17-18 ए ाका छोराहरू यतेरे, मरेेद, एपरे अिन यालोन िथए अिन िबत्याहले िमयार्म, शम्मै अिन ियश्बहलाई जन्म िदए। ियश्बह एश्तमोका

िपता िथए। अिन उसकी प ी यहूदाबाटका िथइन ्जसले यरेद, हबेर र यकूतीएल जन्म िदइन।् यरेद गदोरका पता िथए। हबेरे सोकोका
िपता िथए अिन यकूतीएल जानोका िपता िथए। यी सबै िफराउनकी छोरी िबत्याहका छोराहरू िथए ितनी यहूदाकी प ी िथइन।्

19 मरेेदकी प ी नहमकी बिहनी िथइन।् मरेेदको प ी यहूदाकी िथइन।् मरेेदको प ीका छोराहरू कीला र एश्तमोका िपता िथए। कीला गरेेमी
मािनसहरूबाट िथए। अिन एश्तमो माकाती मािनसहरूबाट िथए। 20 िशमोनका छोराहरू अम्नोन, रन्ना, बने, हानान अिन तीलोन िथए।

ियशीकाछोराहरू जोहते अिन बने-जोहते िथए।
21-22 यहूदाका छोरा शलेा िथए। शलेाका छोराहरू- एर, लादा, योकीम, कोजबेाका मािनसहरू, योआश अिन साराप िथए। एर लकेाका

िपता िथए। लादा मारेशा अिन बते अश्बयेाम मलमलका लगुा बनाउने प रवार समहूका िपता िथए। योआश अिन सारापले मोआबी ीहरू
िववाह गरे। तब ितनीहरू बतेलहेमे फक गए। यो प रवारको िवषयमा ले खएका कुराहरू अित परुाना छन।् 23 शलेाका ती छोराहरू
कम िथए जो माटोका सामानहरू बनाउथ।े ितनीहरू नताईम अिन गदरेामा बस्थ।े ितनीहरू शहरमा बस्थे अिन राजाका िन म्त काम गथ।

िशमोनका सन्तानहरू
24 िशमोनका छोराहरू नमएूल, यामीन, यारीब, जरेह अिन शाऊल िथए। 25 शाऊलका छोरा शल्लमू िथए। शल्लमूका छोरा िमब्साम िथए।

िमब्सामका छोरा िमश्मा िथए।
26 िमश्माका छोरा हम्मएूल िथए। हम्मएूलका छोरा जक्कूर िथए। जक्कूरका छोरा िशमी िथए। 27 िशमीको सो जना छोरा र छ जना

छोरीहरू िथए। तर िशमीका भाइहरूका धरैे छोरा िथएनन।् िशमीका भाइहरूको प रवार यहूदाका अन्य समहूहरूको जस्तै ितनीहरूको
प रवार ठूलो िथएन।

28 िशमीका सन्तानहरू बशबा, मोलादा, हसरशआूल, 29 िबल्हा, एसमे, तोलाद, 30 बतएूल, होमार्, िसक्लग, 31 बते, मकार्बोत, हसरशसूीम,
बते, िबरी अिन शारेममा बस्थ।े ितनीहरू ती शहरमा दाऊद राजा नभए सम्म बस।े 32 यी शहरहरू निजकका पाँचवटा गाउँ एताम,
ऐन, रम्मोन, तोकेन अिन आशान िथए। 33 त्यहाँ बलेा सम्म अन्य गाउहँरू पिन िथए। यहीं ितनीहरू बस्थे अिन ितनीहरूले आफ्ना
प रवारकोबारे इितहास पिन लखे।े

34-38 यो सचूी ती हरूको हो जो ितनीहरूका प रवार समहूका धान िथए। ितनीहरू मशोबाब, यम्लके, अमस्याहका छोरा योशा,
योएल, योिशब्याहका छोरा यहेू, सरायाहका छोरा योिशब्याह, असीएलका छोरा सरायाह, एल्मयोएन,ै याकोबा, याशोहायाह, असायाह,
अदीएल, यसीमीएल, बनायाह, अिन जीजा िशपीका छोरा िथए। िशमी अल्लोनका छोरा िथए अिन अल्लोन यदायाहका छोरा िथए।
यदायाह िश ीका छोरा िथए अिन िश ी शमायाहका छोरा िथए।

यी मािनसहरूका प रवारहरू खबुै िवशाल भए। 39 ितनीहरू गदोर शहर दे ख बािहर बेंसीको पवूर्ितरको क्षे मा गए। ितनीहरू त्यस स्थानमा
आफ्ना भडेा र गाई बस्तकुा िन म्त खर्क खोज्न गए। 40 ितनीहरूले त्यहाँ शस्त मा ामा फलवान भिूम भे ाए। भिूम िवस्ततृ शा न्तपणूर् अिन
सनूसान िथयो। अतीतमा यहाँ हामका सन्तानहरू बस्थ।े 41यो त्यस समय िथयो जब िहजिकयाह यहूदाका राजा िथए। ती मािनसहरू गदोरमा आए
अिन हामीत मािनसहरूिसत य ु गरे। ितनीहरूले हामीत मािनसहरूका छाउनीहरू न ग रिदए। ती मािनसहरू मिुन जाितका मािनसहरूिसतपिन
लडे जो त्यहाँ बस्थ।े यी मािनसहरूले समस्त मिुन मािनसहरूलाई परास्त गरे। यो स्थानमा अिहले पिन कुनै मिुन जाितका मािनसहरू छैनन।् यसथर्
ती मािनसहरू त्यहाँ ब थाले िकनभने त्यो भिूममा ितनीहरूका भडेाहरूका िन म्त घाँस िथयो।
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42 िशमोन प रवार समहूबाट पाँच सय मािनसहरू सइेरको पहाडी दशेमा गए। ियशीका छोराहरूले ितनीहरूको अगवुाइ गरे। ती छोराहरू
पलत्याह, नायार्ह, रपायाह अिन उज्जीएल िथए। िशमोनी जाितका मािनसहरू त्यस स्थानमा ब े मािनसहरूिसत लड।े 43 त्यहाँ केही बाँचकेा
अमालकेीहरू मा अझै बस्दै िथए। यसकारण यी िशमोनीहरूले ितनीहरूलाई मा रिदए। त्यस समय दे ख अिहले सम्म ती िशमोनीहरू सइेरमा
बिसरहकेा छन।्

5
रूबनेका सन्तानहरू

1-3 इ ाएलका जठेा छोरा रूबने िथए। रूबनेले जठेो छोराले पाउन ु पन िवशषे सिुवधाहरू, पाउन ु पन िथयो। तर रूबनेले आफ्ना िपताको
उपप ीिसत शारी रक सम्बन्ध राख।े यसथर् ती िवशषे सिुवधाहरू यसूफुका छोराहरूलाई िदइयो। प रवा रक इितहासमा रूबनेको नाउँ जठेा
छोराको रूपमा ले खएको छैन। यहूदा आफ्ना भाइहरू भन्दा अिधक बलवान भए यसथर् ितनका प रवारबाट धानहरू आए। तर यसूफुका
प रवारले अन्य सिुवधाहरू पाए जो सबै भन्दा जठेा छोराले पाउथँ।े

रूबनेका छोराहरू हनोक, पल्ल,ू हे ोन अिन कम िथए।
4 यी नाउहँरू योएलका सन्तानहरूका हुन ्योएलका छोरा शमायाह िथए। शमायाहका छोरा गोग िथए। िशमी गोगका छोरा िथए। 5 िशमीका

छोरा मीका िथए। मीकाका छोरा रायाह िथए। रायाहका छोरा बाल िथए। 6 बालका छोरा बरेा िथए। अश्शरूका राजा ितग्लत-िपलसेरेले
बरेालाई आफ्नो घर छोड्न करलगाए। यसथर् बरेा राजाका कैदी भए। बीरह रूबने प रवार समहूका एक अगवुा िथए।

7 योएलका भाइहरू अिन ितनका सबै प रवार समहूहरूलाई त्यसरी नै ले खएको छ जसरी वशंावलीको सचूीमा ले खएको छ यीएल जठेा
छोरा िथए, त्यसपिछ जकयार्ह, 8अिन बलेा, बलेा अजाजका छोरा िथए। अजाज शमेाका छोरा िथए। शमेा योएलका छोरा िथए। ितनीहरू
अरोएरको नबेो अिन बाल-मोनसम्म फै लएको क्षे मा बस्थ।े 9बलेाका मािनसहरू पवूर्मा य ू े टस नदीको पवूर् प को मरूभिूमको िकनारमा
बस्थ।े िकनभने िगलाद ान्तमा ितनीहरूका धरैे गाई-वस्तहूरु िथए। 10जब शाऊल राजा िथए। बलेाका मािनसहरूले हगारी मािनसहरूिसत
य ु गरे। ितनीहरूले हगारी मािनसहरूलाई परास्त गरे। त्यस बलेाका मािनसहरू तम्बहूरूमा बसे जो हगारी जाितका िथए। ितनीहरू ती
तम्बहूरूमा बसे अिन िगलादको पवूर्ितरको सम्पणूर् क्ष े मा या ा गरे।

गादका सन्तानहरू
11 गाद कुल समहूका मािनसहरू रूबने कुल समहूका मािनसहरूको छेउमा बस्थ।े गादी मािनसहरू बाशान क्षे मा सलका शहरसम्म बस्थ।े

12 बाशानमा थम धान योएल भए। शापाम ि तीय धान िथए। त्यसपिछ यानै धान भए। 13 ितनीहरूका प रवारका सात भाइहरू
मीकाएल, अशलु्लाम, शबेा, योरै, याकान, जीआ अिन एबरे िथए। 14 ती मािनसहरू अबीहलेका सन्तान िथए। अबीहले हूरीका छोरा
िथए। हूरी यारोहका छोरा िथए। यारोह िगलादका छोरा िथए। िगलाद मीकाएलका छोरा िथए। मीकाएल यशीशकैा छोरा िथए। यशीशै
यहदोका छोरा िथए। यहदो बजूका छोरा िथए। 15अही अब्दीएलका छोरा िथए। अब्दीएल गनूीका छोरा िथए। अही ितनीहरूको प रवार
समहूका धान िथए।

16 गाद प रवार समहूका मािनसहरू िगलाद क्षे मा बस्थ।े ितनीहरू बाशानको क्षे मा बाशान व रप रका सा-साना शहरहरूमा अिन शारोन
क्षे का सीमानासम्म फै लएका सबै खर्कहरूमा बस्थ।े

17 योताम अिन यारोबामका समयमा यी सबै मािनसहरूका नाउँ गादका वशंावलीका सिूचमा ले खएका िथए। योताम यहूदाका राजा िथए
अिन यारोबाम इ ाएलका राजा िथए।

य ु मा िनपणु केही सनै?कहरू
18 मनश्शे कुल समहूका आधा कुल अिन रूबने र गादका कुल समहूहरूिसत 44,760 साहसी मािनसहरू य ु का िन म्त तयार िथए।

ितनीहरू य ु मा िनपणूर् िथए। ितनीहरूले ढाल अिन तरवारहरू बोक्थे अिन ितनीहरू धन ु काँड चलाउन पिन िसपाल ु िथए। 19 ितनीहरूले हगारीहरू
र यतरू, नापीश अिन नोदाबका मािनसहरूिसत य ु शरुू गरे। 20 मनश्श,े रूबने अिन गादका कुल समहूहरूका ती मािनसहरूले य ु मा परमे रिसत
ाथर्ना गरे। ितनीहरूले परमे रिसत यहायता मागे िकनभने ितनीहरूले उहाँमा भरोसा गरेका िथए। यसथर् परमे रले ितनीहरूलाई सहायता

गन ुर् भयो। परमे रले ितनीहरूलाई ह ीहरूलाई हराउन आिशष िदनभुयो। अिन ितनीहरूले अन्य मािनसहरूलाई पिन हराए जो ह ीहरूिसत
िथए। 21 ितनीहरूले हगारीहरूका पशहुरू लग।े ितनीहरूले 50,000 ऊँटहरू; 2,50,000 भडेाहरू; 2,000 गधाहरू; अिन 1,00,000
मािनसहरूलाई कैद गरे। 22 धरैे हगारीहरू मा रए िकनभने परमे रले रूबनेीहरू, गादीहरू र मनश्शकेो आधाकुल समहूरूलाई य ु िज सहायता
गन ुर्भएको िथयो। तब मनश्श,े रूबने अिन गादका कुल समहूहरूका ती मािनसहरू हगारीहरूको भिूममा बस।े ितनीहरू त्यहाँ त्यसबलेा सम्म बसे
जबसम्म इ ाएलका मािनसहरूलाई कैद ग रएका िथएनन।्

23 मनश्शकेा आधा कुल समहूका मािनसहरू बाशान क्षे मा बाल-हमार्न, सनीर अिन हम न पवर्त सम्म बस्थे ितनीहरू अनगन्ती िथए।
24 मनश्शकेा आधा कुल समहूका मखु्य मािनसहरू यी िथएः एपरे, ियशी, एलीएल, अ ीएल, ियमर्याह होदिबयाह अिन यहदीएल। ती सबै

बलवान र साहसी मािनसहरू िथए। ती िस मािनसहरू िथए अिन ितनीहरू आफ्ना प रवारहरूका मखु अगवुा िथए। 25 तर ती अगवुाहरूले
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ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले पजु्ने परमे रको िवरू पाप गरे। ितनीहरूले त्यस भिूमका दवेताहरूको पजूा गनर् शरुू गरे। परमे रले ती मािनसहरू
जसलाई पिहले ध्वस्त गन ुर् भएको िथयो।

26 इ ाएलका परमे रले पलूलाई य ु मा जान इच्छुक तलु्याउन ु भयो। पलू अश्शरूका राजा िथए। ितनलाई ितग्लत िपलसेरे पिन भिनन्थ्यो।
ितनले मनश्श,े रूबने अिन गाद कुल समहूका मािनसहरूिसत य ु गरे। ितनले उनीहरूलाई आफ्ना घर छोड्न बाध्य तलु्याए अिन ितनीहरूलाई
कैदी बनाए। पलूले ितनीहरूलाई हलह, हाबोर, हारा अिन गोजान नदी निजकमा ल्याए। इ ाएलीको कुल समहू ती स्थानहरूमा त्यस समय दे ख
आजसम्म पिन बिसरहकेा छन।्

6
लवेीका सन्तानहरू

1 लवेीका छोराहरूः गशे म, कहात अिन मरारी िथए।
2 कहातका छोराहरूः अ ाम, इसहार, हे ोन, अिन उज्जीएल िथए।
3 अ ामका छोरा-छोरीहरूः हारून, मोशा र म रयम िथए।
हारूनका छोराहरूः नादाब, अबीहू, एलाजार अिन ईतामार िथए। 4 एलाजार पीनहासका िपता िथए। पीनहास अबीशकूा िपता िथए। 5अबीश ू

बकु्कीका िपता िथए। बकु्की उज्जीका िपता िथए। 6 उज्जी जरयाहका िपता िथए। जरयाह मरायोतका िपता िथए। 7 मरायोत अमयार्हका
िपता िथए। अमयार्ह अहीतबूका िपता िथए। 8 अहीतबू सादोकका िपता िथए। सादोक अहीमासका िपता िथए। 9 अहीमास अजयार्हका
िपता िथए। अजयार्ह योहानानका िपता िथए। 10 योहानान अजयार्हका िपता िथए। (अजयार्ह ती हुन जसले यरूशलमेमा सलुमेान
ारा िनमार्ण ग रएको म न्दरमा पजूाहारीको रूप सवेा गरेका िथए।) 11 अजयार्ह अमयार्हका िपता िथए। अमयार्ह अहीतबूका िपता िथए।
12 अहीतबू सादोकका िपता िथए। सादोक शलु्लमूका िपता िथए। 13 शल्लमू िह ल्कयाहका िपता िथए। िह ल्कयाह अजयार्हका िपता
िथए। 14 अजयार्ह सरायाहका िपता िथए। सरायाह यहोसादाकका िपता िथए।

15 यहोसादाकलाई उनको घर छोड्न बाध्य तलु्याइयो जब परम भलुे यहूदा अिन यरूशलमेलाई टाढा पठाउन ु भयो। ती मािनसहरूलाई अक
दशेमा कैदी बनाइएको िथयो। परम भलुे यहूदा अिन यरूशलमेका मािनसहरूलाई कैदी तलु्याउनको िन म्त नबकूदनसेरलाई योग गन ुर्भयो।

लवेीका अन्य सन्तानहरू
16 लवेीका छोराहरूः गशे म, कहात अिन मरारी िथए।
17 गशे मका छोराहरूको नाउ:ँ लब्नी र िशमी िथए।
18 कहातका छोराहरूः अ ाम, ियसहार, हे ोन अिन उज्जीएल िथए।
19 मरारीका छोराहरूः महली अिन मशूी िथए।
यी लवेीका कुल समहूका वशंावलीको सिूच हो ितनीहरूका नाउकँो अिघ ितनीहरूका िपताहरूका नाउँ ले खएका छन।्
20यी गशे मका सन्तानहरू िथएः लब्नी गशे मका पु िथए। यहज लब्नीका छोरा िथए। जीम्मा यहतका छोरा िथए। 21योआह जीम्माहका

छोरा िथए। इ ो योआहका छोरा िथए। जरेह इ ोका छोरा िथए। यातरै जरेहका छोरा िथए।
22 यी कहातका सन्तानहरू िथएः अम्मीनादाब कहातका छोरा िथए। कोरह अम्मीनादाबका छोरा िथए। अस्सीर कोरहका छोरा िथए।

23 एल्काना अस्सीरका छोरा िथए। एब्यासाप एल्कानाका छोरा िथए। अस्सीर एब्यासापका छोरा िथए। 24जहत अस्सीरका छोरा िथए।
ऊरीएल नहतका छोरा िथए। उ ज्जयाह ऊरीएलका छोरा िथए। शाऊल उ ज्जयाहका छोरा िथए।

25 एल्कानाका छोराहरू अमासै अिन अहीमोत िथए। 26 सोपे एल्कानाका छोरा िथए। नहत सोपकेा छोरा िथए। 27 एलीआब नहतका छोरा
िथए। यरोहाम एलीआबका छोरा िथए। एल्काना यरोहामका छोरा िथए। शमएूल एल्कानाका छोरा िथए। 28शमएूलका जठेा छोरा योएल
र कान्छ अब्याह हुन।्

29 यी मरारीका छोराहरू हुन;् महली मरारीका छोरा िथए, लब्नी महलीका छोरा िथए; िशमी लब्नीका छोरा िथए। उज्जा िशमीका छोरा
िथए। 30 िशमी उज्जाका छोरा िथए। ह ग्गयाह िशमीअका छोरा िथए। असायाह ह ग्गयाहका छोरा िथए।

म न्दरका सगंीतकारहरू
31 यी ती मािनसहरू हुन ्जसलाई दाऊदले परम भकुो म न्दरको पालमा करारको सन्दकू राखपेिछ सङ्गीतको हरे- िवचारका िन म्त छान।े

32 यी मािनसहरूले पिव पालमा गाएर सवेा गथ। पिव पाललाई भटेघाट गन पालपिन भिनन्छ अिन यी मािनसहरूले सलुमेानले यरूशलमेमा
परम भकुो म न्दर नबनाउञ्जलेसम्म सवेा गरे। ितनीहरूले आफ्ना कामका िन म्त िदइएका िनयमहरूको अनसुरण गद सवेा गरे।

33 यी नाउँ ती मािनसहरू अिन ितनीहरूका छोराहरूका हुन जसले सगंीत ारा सवेा गरे।

कहात वशंका प रवारहरू िथएः सङ्गीतकार हमेान। हमेान योएलका छोरा िथए। योएल शमएूलका छोरा िथए। 34शमएूल एल्कानाका छोरा
िथए। एल्काना यरोहामका छोरा िथए। यरोहाम एलीएलका छोरा िथए। एलीएल तोहका छोरा िथए। 35 तोह सपूका छोरा िथए। सपू
एल्कानाका छोरा िथए। एल्काना योएलका छोरा िथए। 36 योएल अजयार्हका छोरा िथए, अजयार्ह सपन्याहका छोरा िथए। 37 सपन्याह
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तहतका छोरा िथए। तहत अ स्सरका छोरा िथए। अ स्सर एब्यासापका छोरा िथए। एब्यासाप कोरहका छोरा िथए। 38कोरह ियसहारका
छोरा िथए। ियसहार कहातका छोरा िथए। कहात लवेीका छोरा िथए। लवेी इ ाएलका छोरा िथए।

39 आसाप हमेानका आफन्त िथए। आसापले हमेानको दािहनिेतर बसरे सवेा गथ। आसाप बरेाक्याहका छोरा िथए। बरेाक्याह िशमाअका
छोरा िथए। 40 िशमाअ मीकाएलका छोरा िथए। मीकाएल बासयेाहाका छोरा िथए। बसयेाह म ल्कयाहका छोरा िथए। 41 म ल्कयाह
ए ीका छोरा िथए। ए ी जरेहका छोरा िथए। जरेह अदायाहका छोरा िथए। 42अदायाह एतानका छोरा िथए। एतान जीम्माका छोरा िथए।
िजम्मा िशमीका छोरा िथए। 43 िशमी यहतका छोरा िथए। यहत गशे मका छोरा िथए। गशे म लवेीका छोरा िथए।

44 मरारीका सन्तानहरू हमेान अिन आसापका आफन्तहरू िथए। ितनीहरू हमेानका दे िेतरका गायक समहू िथए। एतान कीशीका छोरा
िथए। िकशी अब्दीका छोरा िथए। अब्दी मल्लकूका छोरा िथए। 45 मल्लकू हश्बयाहका छोरा िथए। हश्बयाह अमस्याहका छोरा िथए।
अमस्याह िह ल्कयाहका छोरा िथए। 46 िह ल्कयाह अम्सीका छोरा िथए। अम्सी बानीका छोरा िथए। बानी शमेरेका छोरा िथए। 47शमेरे
महलीका छोरा िथए। महली मशूीका छोरा िथए। मशूी मरारीका छोरा िथए। मरारी लवेीका छोरा िथए।

48हमेान अिन आसापका दाज्य-ूभाईहरू लवेीहरू िथए। लवेीहरूलाई पिव पालमा काम गनर्को िन म्त चिुनएका िथए। पिव पाल परमे रको
घर िथयो। 49 तर, हारूनका सन्तानहरूलाई मा होमब लको वदेीमा अिन धपूवदेीमा धपू बाल्ने अनमुित िथयो। हारूनका सन्तानहरूले परमे रको
म न्दरको अिन पिव स्थानमा सबै कामहरू गथ। ितनीहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई श ु तलु्याउने रित पिन गथ। ितनीहरूले ती सबै िनयमहरू
अिन िविधहरू अनसुरण गदर्थे जसको िन म्त मोशाले आज्ञा िदएका िथए। मोशा परमे रको दास िथए।

हारूनका सन्तानहरू
50 यी हारूनका छोरा िथए, एलाजार हारूनका छोरा िथए। पीनहास एलाजारका छोरा िथए। अबीहू पीनहासका छोरा िथए। 51 बकु्की

अबीशकूा छोरा िथए। उज्जी बकु्कीका छोरा िथए। जरायाह उज्जीका छोरा िथए। 52मरायोत जरायाहका छोरा िथए। अमयार्ह मरायोतका
छोरा िथए। अहीतबू अमयार्हका छोरा िथए। 53 सादोक अहीतबूका छोरा िथए। अहीमास सादोकका छोरा िथए।

लवेी प रवारहरूका िन म्त घरहरू
54 यी ती स्थानहरू हुन ्जहाँ हारूनका सन्तानहरू बस्दथे ितनीहरूलाई िदएको ितनीहरूको भिूममा आफ्ना छाउनी हालरे बस्थ।े कहातीहरूले

त्यस भिूमको पिहलो भाग पाए जो लवेीहरूलाई िदइएको िथयो। 55 ितनीहरूलाई हे ोन शहर अिन त्यसका वरीप रका खतेहरू िदइएका िथए।
यो यहूदाको ान्तमा िथयो। 56 तर शहर खतेहरू अिन हे ोन व रप रको गाउहँरू यपनु्नकेा छोरा कालबेलाई िदइयो। 57 हारूनका सन्तानहरूलाई
सरुिक्षत-शहरहरू िदइयोः हे ोन, लब्ना, य ीर एश्तमो, 58 हीलने, दबीर, 59 आशान, यनु्ता अिन बते-शमेशे शहरहरू पिन िदईयो। ितनीहरूले
ती सबै शहरहरू अिन ती व रप रका खतेहरू पाए। 60 िबन्यामीन कुल समहूबाट ितनीहरूले िगबोन, गबेा, अल्लमेते अिन अनातोत शहरहरू
पाए। ितनीहरूले ती सबै शहरहरू अिन ती व रप रका खतेहरू पाए।

कहात वशंलाई ते वटा शहरहरू िदईयो।
61 कहातका बाकी सन्तानहरूले मनश्शकेा आधा कुल समहूबाट गोला हालरे दशवटा शहरहरू पाए।
62 ती प रवार समहू जो गशे मका सन्तान िथए ितनीहरूले ते वटा शहरहरू पाए। ितनीहरूले ती शहरहरू इस्साकार, आशरे, न ाली अिन

बाशानका क्षे मा ब े मनश्शकेा कुल समहूका अशंबाट पाए।
63 प रवार समहू जो मराका सन्तानहरू िथए, ितनीहरूले बा वटा शहरहरू पाए। ितनीहरूले ती शहरहरू रूबने, गाद अिन जबलूनूका कुल

समहूहरूबाट पाए। ितनीहरूले ती शहरहरू िच ा ारा पाए।
64 यसरी इ ाएली मािनसहरूले ती शहरहरू अिन खतेहरू लवेी मािनसहरूलाई िदए। 65 ितनीहरूले ितनीहरूलाई शहरहरू यहूदा, िशमोन

अिन िबन्यामीन कुल समहूहरूलाई गोला हालरे िदए। ती शहरहरू नाउँ ारा तोिकएका िथए।
66 ए मै कुल समहूले कहाती वशंलाई केही शहरहरू िदए। ती शहरहरू िच ा ारा पाए। 67 ितनीहरूले ितनीहरूलाई सरुिक्षत शहरहरू रोकेम,

गजेरे िदए। 68 योकमाम, बथेहोरोन, 69 अय्यालोन अिन गात रम्मोन शहरहरूपिन िदइए। ितनीहरूले ती शहरहरूसगँ खतेहरू पिन पाए। ती
शहरहरू ए मैका पहाडी दशेमा िथए। 70 अिन मनश्शे कुल समहूका आधाबाट इ ाएली मािनसहरूले आनरे अिन िबलाम शहरहरू कहातका
वशंहरूलाई िदए। ती कहात वशंहरूले शहरहरूसगंै खतेहरू पिन पाए।

अन्य लवेी प रवारहरूले घरहरू ा गरे
71 गशे म प रवारहरूले बाशान क्षे बाट गोला अिन मनश्शकेा आधा कुल समहूबाट अश्तारोतसगंै ितनीहरूले खतेहरू यी शहरहरू िसतै पाए।
72-73 गशे म प रवारहरूले केदशे, दाबरत, रामोत अिन अनमे शहरहरू पिन इस्साकारका कुल समहूबाट पाए। ितनीहरूले ती शहरहरू

निजकका खतेहरू पिन यी शहरहरूिसतै पाए।
74-75 गशे म कुलहरूले माशाल, अब्दोन, हूकोक अिन रहोबले पिन आशरेका कुल समहूबाट शहरहरू पाए। ितनीहरूले शहरहरूिसतै खतेहरु

पिन पाए।
76 गशे म वशंहरूले गालीलको केदशे, हम्मोन अिन िकयार्तमै शहरहरू पिन न ालीका कुल समहूबाट पाए। ितनीहरूले शहरहरूिसतै खतेहरु

पिन पाए।
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77 बािकरहकेा रम्मोन अिन ताबोर शहरहरू जबलूनूका कुल समहूबाट पाए। ितनीहरूले निजकैको खतेहरू पिन शहरहरूिसतै पाए।
78-79 मरारी प रवारहरूले मरूभिूमको बसेरे अिन यहसा, शहरहरू रूबनेका कुल समहूबाट पाए। रूबनेका कुल समहू यदर्न नदी पा र यरीहो

शहरको पवूर्मा बस्थ।े यी मरारी प रवारहरूले ती शहरहरूिसतै निजकका खतेहरू पिन पाए।
80-81अिन मरारी वशंहरूले िगलादको रामोत, महनमे, हशे्बोन, अिन याजरे शहरहरू गादका कुल समहूबाट पाए। ितनीहरूले ती शहरहरूसगै

निजकका खतेहरू पिन पाए।

7
इस्साकारका सन्तानहरू

1 इस्साकारका चारजना छोराहरू िथए। ितनीहरूका नाउँ तोला, पवूा, याशबू अिन िश ोन िथयो।
2 तोलाका छोराहरू- उज्जी, रपायाह, यरीएल, यहम,ै ियब्साम अिन शमएूल िथए। ती सबै ितनीहरूका प रवारहरूका धानहरू िथए।

ती मािनसहरू अिन ितनीहरूका सन्तानहरू श शाली सिैनकहरू िथए। ितनीहरूका प रवारहरू बढ्दै गए दाऊद राजा भएको समयमा
22,600 मािनसहरू य ु का िन म्त तयार िथए।

3 उज्जीका छोरा िय याह िथए। िय याहका छोराहरू मीकाएल, ओबिदयाह यीएल अिन ियशयाह िथए। ती पाँचै जना ितनीहरूका
प रवारहरूका अगवुाहरू िथए। 4 ितनीहरूका वशंावलीको सिूचले दखेाउछँ िक ितनीहरूिसत 36,000 सनेाहरू य ु का िन म्त तयार
िथए। ितनीहरूको प रवार ठूलो िथयो िकनभने ितनीहरूका धरैे प ीहरू अिन छोरा छोरीहरू िथए।

5 वशंावली सिूचले दखेाउछँ िक इस्सकारका कुल समहूमा 87,000 श शाली सिैनकहरू िथए।
िबन्यामीनका सन्तानहरू

6 िबन्यामीनका तीन जना छोराहरू िथए। ितनीहरूका नाउँ बलेा, बकेेर, अिन यदीएल िथयो।
7 बलेाका पाँच जना छोराहरू िथए। ितनीहरूका नाउँ एस्बोन, उज्जी, उज्जीएल, यरीमोत अिन ईरी िथयो। ती ितनीहरूका प रवारहरूका

अगवुाहरू िथए। ितनीहरूका वशंावलीको सिूचले दखेाउछँ िक ितनीहरूिसत 22,034 सिैनकहरू िथए।
8 बकेेरका छोराहरू जमीरा, योआश, एलाजार, एल्योएन, ओ ी, यरेमोत, अ ब्बयाह, अनातोत अिन आलमेते िथए। ती सबै बकेेरका छोरा

छोरीहरू िथए। 9 ितनीहरूका वशंावलीका सिूचले दखेाउछँ िक प रवारका अगवुाहरू को को हुन।् अिन ितनीहरूको वशंावलीका सिूचले
यो पिन दखेाउँ छ िक ितनीहरूिसत 20,200 सनैकहरू िथए।

10 यदीएलका छोरा िबल्हान िथए। िबल्हानका छोराहरू- यऊूश, िबन्यामीन, एहुद, कनाना जतेान, तश श अिन अहीशहरू िथए।
11 यदीएलका सबै छोराहरू ितनीहरूका प रवारका मखु्य मािनसहरू िथए। ितनीहरूिसत 17,200 सनैिकहरू य ु का िन म्त तयार
िथए।

12 शपु्पी अिन हुप्पीहरू ईरका सन्तानहरू िथए। हुशीम अहरेका छोरा िथए।
न ालीका सन्तानहरू

13 न ालीका छोराहरू यहसीएल, गनुी, यसेरे अिन शल्लमू िथए।
अिन यी िबल्हाका सन्तानहरू िथए।

मनश्शकेा सन्तानहरू
14 यी मनश्शकेा सन्तानहरू हुनः मनश्शकेो अरामी उप-प ीबाट जन्मकेा छोराको नाउँ अ ीएल िथयो। ितनले माकीर जन्माइन।् माकीर

िगलादका िपता िथए। 15 माकीरले हुप्पी अिन शपु्पी मािनसहरूका समहूकी एउटी ीलाई िववाह गरे। माकीरका बिहनीको नाउँ माका
िथयो। अक को नाउँ सलोफाद िथयो। सलोफादका छोरीहरू मा िथए। 16माकीरकी प ी माकाका एउटा छोरा िथए। माकाले यो छोराको
नाउँ परेेस रा खन।् परेेसको भाइको नाउँ शरेेश िथयो। शरेेशका छोराहरू ऊलाम अिन राकेम िथए।

17 ऊलामका छोरा बदान िथए।
यी िगलादका सन्तानहरू िथए। िगलाद माकीरका छोरा िथए। माकीर मनश्शकेा छोरा िथए। 18 माकीरकी बिहनी हम्मोलकेेतका छोराहरूका

नाउहँरू ईशोद, अिबएजरे अिन महला िथए।
19 शमीदाका छोराहरू अिहयान, शकेेम, लखी अिन अनीआम िथए।

ए मैका सन्तानहरू
20 यी ए मैका सन्ताहरूका नाउहँरू यही हो। ए मैका छोरा शतूलेह िथए। शतूलेहका छोरा बरेेद िथए। बरेेदका छोरा तहत िथए। 21 तहतका

छोरा एलादा िथए। एलादाका छोरा तहत िथए। तहतका छोरा जाबाद िथए। जाबादका छोरा शतूलेह िथए।
केही मािनसहरू गात शहरमा गएका िथए, ितनीहरूले गातका मािनस एजरे अिन एलालाई मारे। यसो भयो िकनभने एजरे र एला िग ी

मािनसहरूका गाई बस्त ु र भडेाहरू चोनर् गएका िथए। 22 ए मै एसरे अिन एलाका िपता िथए। ितनी धरैे िदनसम्म एजरे र एलादको
मतृ्यकुो कारण रोइरह।े ए मैका प रवार उनलाई सान्त्वना िदन आए। 23 तब ए मैले आफ्नी प ीिसत सहवास गरे। ए मैकी प ी गभर्वती
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भइन ्अिन एक छोरा जन्माइन।् ए मैले त्यो छोराको नाउँ बरीआ राखे िकनभने ितनका प रवार मािथ केही नरा ो घटना घटेको िथयो।
24 ए मैको छोरी शरेाह िथइन।् शरेाहले िनम्न बते होरोन र उच्च बते होरोन अिन िनम्न उज्जने शरेाह र उच्च उज्जने शरेाह बनाइन।्

25 रेपा ए मैका छोरा िथए। रेशपे रेपाका छोरा िथए। तलेह रेशपेका छोरा िथए। माहान तलेहका छोरा िथए। 26लादान माहानका छोरा िथए।
अम्मीहूद लादानका छोरा िथए। एलीशामा अम्मीहूकादा छोरा िथए। 27 ननू एलीशामाका छोरा िथए। यहोश ू ननूका छोरा िथए।

28 यी ित शहर अिन दशेहरू हुन ्जहाँ ए मैका सन्तानहरू बस्थःे बतेले र यस निजकका गाउहँरू पवूर्मा नारान, प ममा गजेरे अिन यस
निजकका गाउहँरू शकेेम र अज्जा र त्यसका निजकका गाउहँरू सम्म पगु।े 29 मनश्शकेा भिूमका सीमानामा बते-शान, तानाक, मिगछो अिन
दोर र ती निजकका सा-साना शहररूहरू िथए। यसूफुका सन्तानहरू यी शहरहरूमा बस्थ।े यसूफु इ ाएलका छोरा िथए।

आशरेका सन्तानहरू
30 आशरेका छोराहरू-ियम्ना, िय ा, अिन बरीआ िथए। ितनीहरूकी बिहनीको नाउँ सरेाह िथयो।
31 बरीआका छोराहरू हबेरे अिन मल्कीएल िथए। मल्कीएल िबजतका िपता िथए।
32 यपे्लते, शोमरे, होताम अिन ितनीहरूकी बिहनी शअुका िपता हबेरे िथए।
33 यप्लतेका छोराहरू पासक, िबम्हाल अिन अ ात िथए। यी यपे्लतेका छोराहरू िथए।
34 शोमरेका छोराहरू अही, रोहगा, यहूब्बा अिन अराम िथयो।
35 शोमरेका भाइको नाउँ हलेमे िथए। हलेमेका छोराहरू सोपह, ियम्ना, शलेशे अिन आमाल िथए।
36 सोपहका छोराहरू सहू, हनेपरे, शआूल, बरेी, िय ाह, 37 बसेरे, होद, शम्मा, िशल्शा, िय ान अिन बरेा िथए।
38 यतेरेका छोराहरू- यपनू्न,े िपस्पा अिन अरा िथए।
39 उल्लाका छोराहरू आरह, हन्नीएल अिन रिसया िथए।

40 यी सबै मािनसहरू आशरेका सन्तानहरू िथए। ितनीहरू ितनीहरूका प रवारहरूका अगवुाहरू िथए। ितनीहरू िवशषे रूपले चिुनएका
मािनसहरू िथए। ितनीहरू महान ्सिैनकहरू अिन अगवुाहरू िथए। ितनीहरूका वशंावली इितहासले बताउछँ िक ितनीहरूका 26,000 सनैिकहरू
य ु का िन म्त तयार छन ्भनी।

8
राजा शाऊलको प रवा रक इितहास

1 िबन्यामीन बलेाका िपता िथए। बलेा िबन्यामीनका जठेा छोरा िथए। असबले िबन्यामीनका मािहला छोरा िथए। अहरह िबन्यामीनका साँिहला
छोरा िथए। 2 नोहा िबन्यामीनका काँिहला छोरा िथए अिन रफा िबन्यामीनका कान्छा छोरा िथए।

3-5 बलेाका छोराहरू अ ार, गरेा, अबीहूद, अबीश,ू नामान, अहोह, गरेा शपपूान अिन हुराम िथए।
6-7 यी एहूदका सन्तानहरू िथए। ितनीहरू गबेामा ितनीहरूका प रवारका अगवुाहरू िथए? ितनीहरूलाई आफ्ना घर छाड्न अिन मनहतमा

जान बाध्य तलु्याइएको िथयो। एहूदका सन्तानहरू नामान, अिहयाह अिन गरेा िथए गरेाले ितनीहरूलाई घर छाड्न कर लगाए। गरेा उज्जा
अिन अहीहूदका िपता िथए।

8 शहरेमले आफ्नी प ीहरू हूशीम अिन बारालाई मोआबमा त्यागप िदए। ितनले यसो गरे पिछ अक प ीबाट केही छोरा-छोरीहरूको
जन्म भयो। 9-10 शहरेमका योबाब, िसब्या, मशेा, मल्काम, यसू, सािकया अिन िममार् ितनकी प ी होदशेबाट ज न्मए ितनीहरू आफ्ना
प रवारहरूका धानहरू िथए। 11 शहरेम अिन हुशीमका अबीतबू अिन एल्पाल नाउकँा दइु छोराहरू भए।

12-13 एल्पालका छोराहरू एबरे, िमशाम, शमेदे, बरीअ अिन शमेा िथए। शमेदेले ओनो र लोद शहरहरू अिन लोदको व रप र सा-साना
शहरहरू बसाए। बरीआ अिन शमेा अय्यालोनमा ब े प रवा-प रवारका अगवुाहरू िथए। ती छोराहरूले गातमा ब े मािनसहरूलाई गात
छाड्न बाध्य गराए।

14 बरीआका छोराहरू,अिहयो शाशक अिन यरेमोत िथए। 15जबिदयाह,अराद, एदरे, 16 िमखाएल, ियश्पा अिन योहा िथए। 17 एल्पालका
छोराहरू जबिदयाह, मशलु्लाम, िहज्की, शबेरे, 18 ियश्मरै, ियज्लीआ अिन योबाब िथए।

19 िशमीका छोराहरू याकीम, िज ी, जब्दी, 20 एलीएन,ै िसल्लत,ै एलीएल, 21 अदायाह, बरायाह अिन िश ात िथए।
22 शाशकका छोराहरू- ियश्मान, एबरे, एलीएल, 23 अब्दोन, िज ी, हानान, 24 हनन्याह एलाम, अन्तोितयाह, 25 ियपिदया अिन पनएूल

िथए।
26 यरोहामका छोराहरू- शम्शरै, शहयार्ह, अतल्याह, 27 यारेश्याह, ए लया अिन िज ी िथए।

28 यी सबै मािनसहरू आफ्ना प रवारहरूका अगवुाहरू िथए। ितनीहरूको नाउँ ितनीहरूको वशंावलीको सचूीमा धानहरूको रूपमा रा खएका
छन।् ितनीहरू यरूशलमेमा बस्थ।े
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29 यीएल िगबोनका िपता िथए। ितनी िगबोन शहरमा बस्थ।े यीएलकी प ीको नाउँ माका िथयो। 30 यीएलका सबै भन्दा जठेा छोरा अब्दोन
िथए। अन्य छोराहरू शरू, कीश, बाल, नरे, नादाब, 31 गदोर अिहयो, जकेेर अिन िमक्लोत िथए। 32 िमक्लोत िशमाका िपता िथए। यी
छोराहरू पिन यरूशलमेमा आफ्ना आफन्तहरूका निजकमा बस्थ।े

33 नरे कीशका िपता िथए। कीश शाऊलका िपता िथए अिन शाऊल जोनाथन, मल्कीश,ू अबीनादाब अिन एश्बालका िपता िथए।
34 जोनाथनको छोरा म रब्बाल िथए। म रब्बाल मीकाका िपता िथए।
35 मीकाका छोराहरू पीतोन, मलेके, तारे अिन आहाज िथए।
36 आहाज यहोअदाका िपता िथए। यहोअदा आलमेते, अज्मावते अिन िज ीका िपता िथए। िज ी मोसाका िपता िथए। 37 मोसा िबनाका

िपता िथए। रापा िबनाका छोरा िथए। एलासा रापाहका छोरा िथए अिन आसले एलासाका छोरा िथए।
38 आसलेका छःजना छोराहरू िथए। ितनीहरूका नाउँ अ ीकाम, बोकरू, इश्माएल, शायार्ह, ओबिदयाह अिन हानान िथयो। यी सबै

आसलेका छोरा छोरीहरू िथए।
39आसलेका भाइ एशके िथए। एशकेका केही छोराहरू िथए। यी एशकेका छोराहरू िथएः ऊलाम एशकेका जठेा छोरा िथए। यऊेश एशकेका

मािहला छोरा िथए। एलीपलेते एशकेका कान्छा छोरा िथए। 40 ऊलामका छोराहरू बलवान सिैनकहरू िथए जो धन ु काँड चलाउनमा
खबूै िसपाल ु िथए। ितनीहरूका धरैे छोराहरू अिन नाितहरू िथए। सबै जम्मा 150 जना छोरा र नाितहरू िथए।

यी सबै मािनसहरू िबन्यामीन कुलका िथए।

9
1 इ ाएलका सबै मािनसहरूको नाउँ ितनीहरूका वशंावलीको सचूीमा ले खएको छ। त्यो वशंावलीको सचूी इ ाएलका राजाहरूको इितहासको

पसु्तकमा ले खएको छ।
यरूशलमेका मािनसहरू

यहूदाका मािनसहरूलाई कैदी बनाईयो र बाबलेमा जान बाध्य तलु्याइयो। ितनीहरूलाई त्यस स्थानमा लिगयो िकनभने ितनीहरू परमे र ित
िव ासनीय िथएनन।् 2 सबै भन्दा पिहला फकर आउने अिन आफ्नै भिूम र शहरहरूमा ब े मािनसहरू केही इ ाएलीहरू, पजूाहारी, लवेीहरू
अिन सवेकहरू जो म न्दरमा काम गछर्न ्ितनीहरू िथए।

3 यी मािनसहरू यहूदा, िबन्यामीन, ए मै अिन मनश्शे कुल समहूहरूका िथए अिन ितनीहरू यरूशलमेमा बस्थ।े

4 ऊ ै अम्मीहूदका छोरा िथए। अम्मीहूद, ओ ीका छोरा िथए। ओ ी इ ीका छोरा िथए। इ ी बानीका छोरा िथए। बानी परेेसका सन्तान
िथए। परेेस यहूदाका छोरा िथए।

5 शीलोनी मािनसहरू जो यरूशलमेमा बस्थे ितनीहरू यी िथएः असायाह सबै भन्दा जठेा छोरा िथए अिन असायाहका छोराहरू। जरेहाका
मािनसहरू यी िथए जो यरूशलमेमा बस्थ।े

6 यएूल र ितनीहरूका आफन्तहरू। जम्मा 690 िथए।
7 यी मािनसहरू िबन्यामीन कुल समहूका हुन जो यरूशलमेमा बस्थे सल्ल ू मशलु्लामका छोरा िथए। मशलु्लाम होदिबयाहका छोरा िथए।

होदिबयाह हस्सनआूका छोरा िथए। 8 िय ब्नयाह यरोहामका छोरा िथए। एला उज्जीका छोरा िथए। उज्जी िम ीका छोरा िथए अिन
मशलु्लाम शपत्याहका छोरा िथए। शपत्याह रूएलका छोरा िथए। रूएल ियबिनयाका छोरा िथए। 9 िबन्यामीनको वशंावली इितहासले
दखेाउछँ िक ितनीहरू 956 सखं्यामा िथए अिन यरूशलमेमा बस्थ।े ितनीहरू सबै आफ्ना प रवारहरूका अगवुाहरू िथए।

10 यी ती पजूाहारीहरू हुन ्जो यरूशलमेमा बस्थ।े यदायाह, यहोयारीब, याकीन अिन अजयार्ह। 11 अजयार्ह िह ल्कयाहका छोरा िथए।
िह ल्कयाह मशलु्लामका छोरा िथए। मशलु्लाम सादोकका छोरा िथए। सादोक मरायोतका छोरा िथए। मरायोत अहीतबूका छोरा िथए।
अहीतबू परमे रको म न्दरका एक मखु्य अिधकारी िथए। 12 त्यहाँ यरोहामका छोरा अदायाह पिन िथए। यरोहाम पशहूरका छोरा िथए।
पशहूर म ल्कयाहका छोरा िथए अिन त्यहाँ अदीएलका छोरा मसै पिन िथए। अदीएल यहजरेाका छोरा िथए। यहजरेा मशलु्लामका छोरा
िथए। मशलु्लाम मिशलमेीतका छोरा िथए। मिशलमेीत इम्मरेका छोरा िथए।

13 त्यहाँ 1,760 जना पजूाहारीहरू िथए। ितनीहरू आफ्ना प रवारहरूका अगवुाहरू िथए। ितनीहरू परमे रको म न्दरमा सवेाको िन म्त
िजम्मावार योग्य मािनसहरू िथए।

14 यी लवेी कुल समहूका मािनसहरू हुन जो यरूशलमेमा बस्थे यश्शबूका छोरा, शमायाह। यश्शबू अ ीकामका छोरा िथए। अ ीकाम
हशब्याहका छोरा िथए। हशब्याह मररीका सन्तान िथए। 15यरूशलमेमा ब े बक् बक्कर, हरेेश, गालाल अिन मतन्याह पिन िथए। मतन्याह
मीकाका छोरा िथए। िमका िज ीका छोरा िथए। िज ी आसापका छोरा िथए। 16ओबिदया शमायाहका छोरा िथए। शमायाह गाललका
छोरा िथए। गालाल यदतूनूका छोरा िथए। बरेेक्याह आसाका छोरा िथए। आसा एल्कानाका छोरा िथए। बरेेक्याह नतोपाहतीहरूको
निजकमा बस्थ।े

17 यी ारपालकहरू हुन जो यरूशलमेमा बस्थ।े शल्लमू, अक्कूब तल्मोन, अहीमान अिन ितनीहरूका आफन्तहरू। शल्लमु ितनीहरूका
धान िथए। 18 ितनीहरूले यी िदनहरूमा राजाको ारको पवूर्ितर सवेा गन। ितनीहरू लवेी प रवार समहूबाटका ारपालकहरू िथए।
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19 शल्लमू कोरेका छोरा िथए। कोरे एब्यासापका छोरा िथए। एब्यासाप कोरहका छोरा िथए। शल्लमू अिन उसका भाइहरू ारपालक
िथए। ितनीहरू कोरहका प रवारका िथए। अिन ितनीहरूको काम पिव पालका वशे ारहरूको रक्षा गन ुर् िथयो। ितनीहरूले यो काम
गरे जसरी ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले ितनीहरूले भन्दा अिघ गथ। ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूका काम पिव पालको वशे ार रक्षा गन ुर्
िथयो। 20 अतीतमा पीनहास ारपालहरूका िनरीक्षक िथए। पीनहास एलाजारको छोरा िथए। परम भु पीनहासको साथमा हुनहुन्थ्यो।
21 जकयार्ह जो मशेलेमे्याहका छोरा िथए भटे हुने पालको वशे ारका ारपालक िथए।

22जम्मा 212 जना मािनसहरू भटे हुने पालको ार रक्षा गनर्का िन म्त चिुनएका िथए। ितनीहरूका नाउँ ितनीहरूका वशंावलीको इितहासमा
ितनीहरूका गाउँ अनसुार ले खएका िथए। दाऊद अिन दश शमएूलले ितनीहरूलाई छाने िकनभने ितनीहरू िव ास योग्य िथए। 23 ारपालकहरू
र ितनीहरूका सन्तानहरू परम भकुो घर- ारहरूको रक्षा गन िजम्मा िथए त्यो पिव पालका हो। 24 त्यहाँ चारितर ारहरू िथए। पवूर्, प म,
उ र अिन दिक्षण। 25 ापालकका आफन्तहरू जो साना शहरहरूमा बस्थे त्यके सात िदनमा आउन ु पथ्य मौकामा ितनीहरूलाई सहयोग गन ुर्
पथ्य । ितनीहरू आउँथे अिन हरेक पल्ट सात िदन सम्म ारपालहेरूलाई सघाउँथ।े

26 चारजना ारपालहेरू िथए जो सबै ारपालहेरूका धान िथए। ितनीहरू लवेी समदूायका मािनसहरू िथए। ितनीहरूको काम परमे रको
म न्दरका कोठाहरू अिन कोषहरूको हरेचाह गन ुर् िथयो। 27 ितनीहरू परमे रको म न्दरको रक्षा गद रात भ र जागा रहन्थ।े ितनीहरू अिन त्यके
िबहान परमे रको म न्दर खोल्ने काम गथ।

28 केही ारपालकहरूको काम म न्दरको सवेाहरूमा चलाईने थालहरूको हरेचाह गन ुर् िथयो। ितनीहरूले यी थालहरू िग न्त गथ जब ित
ल्याइन्थ।े ितनीहरूले पिछ पिन ती थालहरू िग न्त गथ जब ित बािहर लिगन्थ।े 29 केही ारपालकहरूले सजाइने साम ीहरू अिन सबै पिव
थालहरूको हरेचाह गनर्लाई िथए। ितनीहरूले पीठो, दाखरस, तले, धपू अिन िवशषे तलेको हरेचाह गदर्थ।े 30 पजूाहारीहरूलाई मा मसला
िमसाउने काम िदएको िथयो।

31 मि त्याह नाउकँा एक लवेी मािनस िथए जसको काम भटेी चढाउनमा योगग रने रोटी बनाउन ु िथयो। मि त्याह शल्लमूका सबै भन्दा
जठेा छोरा िथए। शल्लमू कोरह प रवारका िथए। 32 केही ारपालहेरू जो कोरहका प रवारमा िथए ितनीहरूको काम हरेक िव ाम िदनमा मचेमा
रा खने रोटी तयार पान ुर् िथयो।

33 लवेीहरू जो सङ्गीतकारहरू अिन आफ्ना प रवारहरूका अगवुाहरू िथए म न्दरका कोठहरूमा बस्थ।े ितनीहरूका अरू काम केिह िथएन
िकनभने ितनीहरू िदन रात म न्दरको कामको िन म्त ब्यस्त िथए।

34 यी सबै लवेीहरूका आफ्ना अगवुाहरू िथए। धानहरूको रूपमा ितनीहरूको वशंावलीको सचूीमा नाउँ ले खएका िथयो। ितनीहरू
यरूशलमेमा बस्थ।े

राजा शाऊलको पा रवा रक इितहास
35 यीएल िगबोनका िपता िथए। यीएल िगबोन शहरमा बस्थ।े यीएलकी प ीको नाउँ माका िथयो। 36 यीएलका सबै भन्दा जठेा छोरा अब्दोन

िथए। अरू छोराहरू सरू, कीश, बाल, नरे, नादाब, 37 गदोर, अिहयो, जकयार्ह, अिन िमक्लोत िथयो। 38 िमक्लोत िशमामका िपता िथए।
यीएलका प रवार यरूशलमेमा ितनीहरूका आफन्तहरूका निजक बस्थ।े

39 नरे कीशका िपता िथए। कीश शाऊलका िपता िथए अिन शाऊल जोनाथन, मल्कीश,ू अबीनादाब अिन एश्बालका िपता िथए।
40 जोनाथनका छोरा म रब्बाल िथए। म रब्बाल मीकाका िपता िथए।
41 मीकाका छोराहरू पीतोन, मलेके, तहरै अिन आहाज िथए। 42 आहाज यादाहका िपता िथए। याराह आलमेते, अज्मावते अिन िज ीका

िपता िथए। िज ी मोसाका िपता िथए। 43 मोसा िबनाका िपता िथए। रपायाह बीनाका छोरा िथए। एलासा रपायाहका छोरा िथए अिन
आसले एलासाका छोरा िथए।

44आसलेका छ जना छोराहरू िथए। ितनीहरूका नाउँ िथएः अ ीकाम, बोकारू, इश्माएल, शायार्ह,ओबिदयाह अिन हानान हो। ती आसलेका
छोरा छोरीहरू िथए।

10
राजा शाऊलको मतृ्य ु

1 प लश्ती मािनसहरू इ ाएलका मािनसहरू िसत लड।े इ ाएलका मािनसहरू प लश्ती मािनसहरू दे ख भाग।े धरैे इ ाएलीहरू िगल्बो डाँडामा
मा रए। 2प लश्तीहरूलेशाऊल अिन उनका छोरालाई खे ै गए। ितनीहरूले उनीहरूलाई भे ाए अिन मा रिदए। प लश्तीहरूलेशाऊलका छोराहरू
जोनाथन, अबीनादाब अिन मल्कीशअूलाई मा रिदए। 3 शाऊलको चारैितर घमासान य ु भयो। धनधुारीहरूले आफ्ना काँडले शाऊललाई हाने
अिन उनलाई घाइततेलु्याए।

4 तब शाऊलले आफ्ना हितयार बोक्नलेाई भन,े “तरेो तरवार बािहर िनकाल अिन मलाई मानर् योग गर। तब ती िवदशेीहरूले मलाई चोट
पयुार्उने छैनन।् अिन मलाई ल ज्जत बनाउने छैनन ्जब ितनीहरू आउँदा।”
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शाऊलका हितयार बोक्ने डराए। ितनले शाऊललाई मानर् अस्वीकार गरे। तब शाऊलले आफैलाई मानर् आपनै तरवार योग गरे। ितनी आफ्ना
तरवारको चचु्चोमा लड।े 5 हितयार बोक्नलेे शाऊलको मतृ्य ुभएको दखे।े तब उसले पिन उ तरवारको चचु्चयोमा लडरे आत्माहत्या गरे। 6यसरी
शाऊल अिन ितनका तीन जना छोराहरूको पनी मतृ्य ु भयो। शाऊलका प रवार सबकैो एकसाथ मतृ्य ु भयो।

7बेंसीमा ब े सबै इ ाएलका मािनसहरूले दखेे िक ितनीहरूका आफ्नै सनेा भाग।े ितनीहरूले दखेे िक शाऊल अिन ितनका छोराहरू मरे। यसथर्
ितनीहरूले आफ्ना शहरहरू छोडे र भाग।े तब प लश्ती मािनसहरू इ ाएलका मािनसहरूले छाडकेा शहरहरूमा आए अिन प लश्ती मािनसहरू
ती शहर कब्जाग र बस।े

8 भो ल पल्ट प लश्ती मािनसहरू मतृ शरीरहरूबाट मलू्यवान चीजहरू लन आए। ितनीहरूले शाऊलको शरीर अिन ितनका छोराहरूका
शरीरहरू िगल्बो डाँडामा पाए। 9प लश्तीहरूलेशाऊलको शरीरबाट मलू्यवान चीजहरू िनकाली लग।े ितनीहरूलेशाऊलको िशर अिन हितयारहरू
पनी लग।े ितनीहरूले उनीहरूका दशेभ र उनीहरूका असत्य दवेताहरू अिन उनीहरूका मािनसहरूलाई खबर सनुाउनका िन म्त दतूहरू पठाए।
10प लश्तीहरूलेशाऊलको हितयारहरू ितनीहरूका असत्य दवेताहरूको म न्दरमा राख।े ितनीहरूलेशाऊलको िशर दागोनको म न्दरमा झणु् ाए।

11 याबशे िगलाद शहरमा ब े सबै मािनसहरूले प लश्ती मािनसहरूले शाऊल ित गरेका सबै कुराहरू सनु।े 12 याबशे िगलादको सबै साहसी
मािनसहरू लएर शाऊल अिन उसका छोराहरूका मतृदहेहरू लन गए। ितनीहरूले ती मतृदहेहरू याबशे िगलादमा ल्याए। ितनीहरूले शाऊल
अिन ितनका छोराहरूको ह ीहरू याबशेमा एक िवशाल रूखमिुन गाड।े त्यस पिछ ितनीहरू सात िदनसम्म उपवास बस।े

13 शाऊलको मतृ्य ु भयो िकनभने ितनी परम भु ित िव ासनीय भएनन।् शाऊलले परम भकुा वचन पालन गरेनन।् शाऊलले परम भलुाई
सोध्नकुो स ा एउटा भतू ते खलेाउने कहाँ गए अिन ितनको सल्लाह माग।े 14 ितनले परम भकुो सल्लाह लएनन।् त्यसै कारणले परम भलुे
शाऊललाई मा रिदन ु भयो अिन राज्य ियशकैो छोरा दाऊदलाई िदन ु भयो।

11
दाऊद इ ाएलका राजा हुन्छन ्

1 इ ाएलका सबै मािनसहरू हे ोन शहरमा दाऊदकहाँ आए। ितनीहरूले दाऊदलाई भन,े “हामी तपाईकै मास ु र रगत हौं। 2अतीतमा तपाईले
हामीलाई य ु मा अगवुाइ गन ुर् भयो। तपाईले शाऊल राजा हुदँा पिन हा ो अगवुाई गन ुर् भयो। परम भलुे तपाईलाई भन्न ु भयो, ‘दाऊद त ँ इ ाएलका
मरेा मािनसहरूलको गोठालो हुनछेस।् त ँ मरेा मािनसहरूको धान हुनछेस।्’ ”

3 इ ाएलका सबै बढूा- धानहरू हे ोन शहरमा दाऊद कहाँ आए। दाऊदले हे ोनमा परम भु समक्ष ती बढूा- धानहरूिसत एक करार गरे अिन
ती बढूा- धानहरूले दाऊदलाई अिभषके गरे। ितनीहरूले ितनलाई इ ाएलका राजा बनाए। परम भलुे यसो हुन्छ भनी वचन िदन ु भएको िथयो।
परम भलुे त्यो वचन िदनकुा िन म्त शमएूलाई योग गन ुर् भएको िथयो।

दाऊदले यरूशलमे कब्जा गरेका
4 दाऊद अिन इ ाएलका सबै मािनसहरू यरूशलमे शहर गए। यरूशलमेलाई त्यस समयमा यबसू भिनन्थ्यो। त्यो शहरमा ब े मािनसहरूलाई

यबसूी भिनन्थ्यो। त्यो शहरमा 5 जो मािनसहरू बस्थे ितनीहरूले दाऊदलाई भन,े “तपाई हा ो शहर िभ आउन सक्न ु हुन्न।” तर दाऊदले ती
मािनसहरूलाई परास्त ग रिदए। दाऊदले िसयोनको िकल्ला लए। यो स्थान दाऊदको शहर बन्यो।

6 दाऊदले भन,े “त्यो जसले यबसूी मािनसहरू मािथ आ मण गछर्, मरेा सम्पणूर् सनेाको सनेापित हुनछे।” यसथर् योआबले आ मणको
अगवुाई गरे। योआब सरूयाहका छोरा िथए। योआब सनेाका सनेापित बन।े

7 तब दाऊदले िकल्लामा आफ्ना घर बनाए। त्यसै कारणले यसलाई दाऊदको शहर नाउँ िदइएको हो। 8 दाऊदले िकल्ला व रप र शहर
बसाए। ितनले यो िमल्लो दे ख शहर व रप रको सबै ठाउँमा पखार्ल बनाए। योआबले शहरका अन्य भागको ममर्त गरे। 9 दाऊद लगातार सफल
हुदँगैए। सवर्श मान परम भु ितनीिसत हुनहुुन्थ्यो।

तीन वीरहरू
10 यो सचूी दाऊदका िवशषे सनेापितहरूको हो। यी बीरहरू दाऊदिसत ितनका राज्यमा अित श शाली बन।े ितनीहरू र इ ाएलका सबै

मािनसहरूले दाऊदलाई सहयोग गरे अिन ितनलाई राजा बनाए। यो परमे रले वचन िदन ु भए जस्तै भयो।
11 यो सचूी दाऊदका िवशषे सिैनकहरूको होः
याशोबाम हक्मोनी िथए। याशोबाम अिधकारीहरूका अगवुा िथए। याशोबामले एकै पल्टमा तीन सय मािनसहरूलाई आफ्नो भाला योग गरेर

मारे।
12 अक अहोही दोदोका छोरा एलाजार िथए। एलाजार ती तीन वीरहरू मध्ये एक िथए। 13 एलाजार पास-दम्मीममा दाऊदसगँ िथए।

प लश्तीहरू य ु लडन तयारीको िन म्त त्यस स्थानमा आएका िथए। त्यस स्थान एक जौंले भ रएको खते िथयो। इ ाएलीहरू प लश्तीहरू
दे ख भाग।े 14 तर ती तीन बीरहरू त्यही खतेमा बसीरहे अिन त्यसलाई रक्षा गरे। ितनीहरूले प लश्तीहरूलाई परास्त गरे। परम भलुे इ ाएलका
मािनसहरूलाई महान िवजय िदनभुयो।

15 एकपल्ट, दाऊद अद ्दलुामको ओडारमा िथए, अिन प लश्ती सनेा तल रपाईमको बेंसीमा िथए। तीसजना वीरहरू मध्ये तीनजना वीरहरू
दाऊदलाई ङेट्न ओडारसम्म पगु।े
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16अक समय, दाऊद िकल्लामा िथए, अिन प लश्ती सनेाका एकदल बतेलहेमेमा िथए। 17 दाऊद ितखार्एका िथए आफ्ना शहरको पानीका
िन म्त यसथर् ितनले भन,े “म चाहन्छु िक कसलैे मलाई बतेलहेमे शहरको ार निजकको कूवाबाट केही पानी दओेस।्” दाऊदले वास्तवमा त्यो
चाहकेा िथएनन ् ितनी केवल कुरा मा गरेका िथए। 18 तर ती तीन जना वीरहरूले प लश्ती सनेाहरूको बीच भएर य ु गद बाटो पलै्याए र यी
तीन हरूले बतेलहेमेको शहर ार छेउको कूवाबाट केही पानी लए। तब ती तीन वीरहरूले ल्याएको पानी दाऊदकहाँ ल्याए। दाऊदले पानी
िपउन अस्वीकार गरे। ितनले त्यो पानी परम भलुाई भटेीको रूपमा भइँूमा खन्याए। 19 दाऊदले भन,े “परमे र, म यो पानी िपउँन स न।ँ यो
पानी मलैे िपएँ भने ती हरूको रगत िपएको जस्तो हुनछे जसले मरेो िन म्त यो पानी ल्याउनँ आफ्ना जीवन खतरामा पारे।” त्यस कारण
दाऊदले पानी िपउन अस्वीकार गरे। ती तीन जना वीरहरूले यस्ता अनके साहसी कायर्हरू गरे।

अन्य वीर सिैनकहरू
20 योआबका भाइ अबीशै यी तीन बीरहरूका धान िथए। ितनले आफ्ना भाला ारा 300 मािनसहरूिसत य ु गरे अिन ितनीहरूलाई

मा रिदए। अबीशै ती तीन वीरहरू जस्तै िस िथए। 21 अबीशै ती तीस जना वीरहरू भन्दा दोबर िस िथए। ितनी ती तीन वीरहरू मध्ये एक
नभएता पिन ितनी तीसजनाका अगवुा िथए।

22 यहोयादाका छोरा, बनायाह श शाली “मािनस” िथए। उनी कबसलेबाटका िथए। बनायाहले मोआब दशेका दईुजना महान ्वीरहरूलाई
मारे। एक िदन िहउँ पद िथयो, बनायाह भइँूमा भएको खाडल िभ पस।े अिन एक िसहंलाई मारे। 23 अिन बनायाहले एक ठूलो िम दशेका
सिैनकहरूलाई मारे। ती ायः साडे सात फीट अग्ला िथए। त्यस िम दशेकाहरूसगं एउटा भाला िथयो त्यो खबूै ठूलो अिन ग ौं। िथयो।
त्यो जलुाहाको तानको डण्डा जस्तै ठूलो िथयो। बनायाहिसत एउटा लहुरो मा िथयो। बनायाहले त्यो िम ीको हातमा भएको भाला अ ँ ाए
र उसको हातबाट खोस।े तब बनायाहले त्यस िम दशेीलाई उसको आफ्नै भाला ारा मा रिदए। 24 बनायाह यहोयादाका छोराले अनके यस्ता
साहसी कायर् गरे। बनायाह ती तीन वीरहरू जस्तै िस िथए। 25 बनायाह ती तीसजना वीरहरू भन्दा अिधक िस िथए, तर पनी तीन वीरहरू
मध्यकेा एकजना ितनी िथएनन।् दाऊदले बनायाहलाई आफ्ना अङ्गरक्षकहरूका धान बनाए।

तीस जना वीरहरू
26 परा मी सनैकहरूका तीस जना बीर यो ा यी हुनः

योआबका भाई असाहले,
बतेलहेमे, दोदोका छोरा एल्हानान;
27 शम्मोत, हारोद,
हलेसे, पलेोनी,
28 ईरा, तकोईका ईक्केशका छोरा;
अनातोतका अबीएजरे,
29 िसब्बकै हुशाती;
ईल,ै अहोही;
30 नतोपाका महरै;
नतोपाकै बानाका छोरा हलेदे,
31 िबन्यामीनको िगबाका रीबकैा छोरा;
इत,ै िपरातोनका, बनायाह,
32 गाशका खोल्चाहरूका
हुरै, अवार्तीका अबीएल,
33 बहरीमका अज्माबते;
शाल्बोनका, एल्याहबा,
34 गीजोनी हाशमेका छोराहरू;
जोनाथन, हरारी शागकेा छोरा;
35 अहीआम, हरारी साकारका छोरा;
एलीपाल, ऊरका छोरा,
36 मकेराहका हपेरे,
अिहयाह, पलेोनी,
37 कामली हे ो,
एज्बकैा छोरा; नारै,
38 नातानका भाइ;
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योएल, ह ीका छोरा; िमभार,
39 अम्मोनी; सलेके, बरेोतका;
नहरै, नहरैले सरूयाहका छोरा योआबको कवच बोकेका िथए।
40 यतेरेी, ईरा,
सत ी, गारेब,
41 अहलकैा छोरा िह ी,
उ रयाह, जाबाद,
42 अदीन, रूबनेको कुल समहूका शीजाका छोरा; अदीना रूबनेको कुल समहूका अगवुा िथए, अिन उिसत तीस वीरहरू िथए।
43 हानान, माकाका छोरा;
िम ी, योशापात,
44 उज्जीयाह, अश्तरेाती;
होतामका छोराहरू शामा अिन यीएल, अरोएका
45 यदीएल, िश ीका छोरा
अिन ितनका भाइ ितजी योहा,
46 महाबी, एदीएल, यरीबै अिन योशब्याह,
एल्नामका छोराहरू,
ियत्मा, मोआबी;
47 एलीएल; ओबदे अिन योबाका यासीएल।

12
दाऊदसगँ भएका साहसी मािनसहरू

1 यो मािनसहरूको सचूी िथयो जो दाऊद कहाँ सिम लत हुन आएका िथए जब ितनी िसक्लगमा िथए। यो त्यस समयको कुरा िथयो जब
दाऊद कीशका छोरा शाऊलबाट लकेुका िथए। यी मािनसहरूले दाऊदलाई य ु मा सहायता गरेका िथए। 2 यी मािनसहरू आफ्ना दािहने वा
दे हेातले आफ्ना धनहुरूबाट काँड हान्न िसपाल ू िथए। ितनीहरूले दवुै हातले आफ्ना घयु े ो ारा पिन ढुङँ्ग हान्न सक्थ।े ितनीहरू िबन्यामीनका
कुल समहूका शाऊलका आफन्तहरू िथए। ितनीहरू िथए!

3 अहीएजरे, ितनीहरूका धान अिन योआश; अहीएजरे अिन योआश िगबीयाती शमेाहका छोराहरू िथए। यजीएल अिन पलेते; यजीएल
र पलेते अज्मावतेका छोराहरू िथए। बराका र यहेू अनातोत शहरका िथए। 4 ियश्मायाह िगबोन शहरका िथए। ियश्मायाह तीन वीरहरू
मध्य एक िथए अिन ितनी तीन वीरहरूका धान पिन िथए। ियमर्याह, यहजीएल, योहानान अिन योजाबाद- गदरेा ती मािनसहरूबाट;
5 एलजू-ै यरीमोत, बाल्याह, अिन शमयार्ह, शपत्याह, हारूपी, 6 एल्काना, ियिशयाह अ ले, योएजरे अिन याशोबाम, सबै कोरहका
प रवार समहूका; 7 योएलह अिन जबिदयाह, गदेोर शहरका यरोहामका छोराहरू हुन।

गादी मािनसहरू
8 गाद कुल समहूका एक भाग दाऊदसगँ मरूभिूममा ितनका िकल्लामा आएर िमल।े ितनीहरू य ु का िन म्त िशक्षा पाएका साहसी सिैनकहरू

िथए। ितनीहरू ढाल अिन भाला चलाउनमा िसपाल ु िथए। ितनीहरू िसहं जस्तै भीषण दे खन्थ।े अिन ितनीहरू पवर्तमा मगृजस्तै िछटो दगनुर् सक्थ।े
9 एजरे गाद कुल समहूबाट सनेाका धान िथए। ओबिदयाह अिधकारमा दो ो दजार्का िथए। ए लआब अिधकारमा ते ो दजार्का िथए।

10 िमश्मन्ना अिधकारमा चौथा दजार्का िथए। ियमर्याह अिधकारमा पाँचौं दजार्का िथए। 11 अ ै अिधकारमा छैटौं दजार्का िथए। एलीएल
अिधकारमा सातौं दजार्का िथए। 12 योहानान अिधकारमा आठौं दजार्का िथए। एल्जाबाद अिधकारमा नवौं दजार्का िथए। 13 ियमर्याह
अिधकारमा दशौं दजार्का िथए। मकबन्नै अिधकारमा एघारौं दजार्का िथए।

14 ती मािनसहरू गादी सनेाका धानहरू िथए। त्यस समहूका सबभैन्दा कमजोर सिैनकले पिन श कुा एकसय सिैनकहरूिसत य ु गनर् सक्थ।े
त्यो प रवार समहूका सबै भन्दा बलवान सिैनक श कुा एकहजार सिैनकहरूिसत य ु गनर्सक्थ।े 15 गाद कुल समहूका मािनसहरू सिैनक िथए
जो वषर्को पिहलो महीना यदर्न नदी पारी जान्थ।े त्यो वषार्को समय िथयो जब यदर्न नदीमा बाढी आइरहथे्यो। ितनीहरूले बेंसीहरूमा ब े सबै
मािनसहरूलाई खदेी पठाए। ितनीहरूले ती मािनसहरूलाई पवूर् र प म ितर खदे।े

दाऊदसगँ अन्य सिैनकहरू िमले
16 िबन्यामीन र यहूदाका कुल समहूहरूबाट अन्य मािनसहरू िकल्लामा दाऊदकहाँ आए। 17 दाऊद ितनीहरूलाई भटे्न बािहर गए। दाऊदले

ितनीहरूलाई भन,े “यिद ितमीहरू शा न्तिसत मलाई सहायता गनर् आएका हौ भने म ितमीहरूलाई स्वागत गछुर्। मरेो साथ बस। तर यिद ितमीहरू
मरेो जाससूी गनर् आएका हौ भन,े जब मलैे केही नरा ो गरेको छैन ् तब हा ा िपता-पखुार्हरूका परमे रले हने ुर् हुनछे ितमीहरूले के गय भनी
अिन ितमीहरूलाई दण्ड िदन ु हुनछे।”
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18 अमासै तीस बीरहरूका अगवुा िथए। तब, आत्मा ारा बोल्यो अिन भन्यो।

“दाऊद, हामी तपाईका हौं।
ियशकैा छोरा, हामी तपाईिसत छौं,

तपाईलाई शा न्त, शा न्त होस!्
ती मािनसहरूलाई शा न्त होस जसले तपाईलाई सहायता गरे! िकन? िकनभने तपाईको परमे रले तपाईलाई सहायता गन ुर्हुन्छ।”

यसकारण दाऊदले यी मािनसहरूलाई आफ्ना समहूमा स्वागत गरे अिन ितनीहरूलाई उसका सनेाहरूका अिधकारीहरू बनाए।
19 मनश्शकेा कुल समहूका केही मािनसहरू पिन दाऊदिसत िमल।े जब ितनीहरू दाऊदिसत िमले तब ितनी प लश्तीहरूका साथ शाऊलिसत

य ु गनर् गए। तर दाऊद अिन ितनका मािनसहरूले प लश्तीहरूलाई वास्तवमा सहायता गरेनन।् प लश्ती धानहरूले ितनीहरूलाई दाऊदले सहायता
ग ररहछेन ्भन्ने िवषयमा कुरा गरे, तब ितनीहरूले ितनलाई पठाइिदने िन य गरे। ती शासकहरूले भन,े “यिद दाऊद ितनका मा लक शाऊल
कहाँ फक भने हा ा िशरहरू का टने छन।्” 20 यी मनश्शकेा मािनसहरू िथए जो दाऊदसगँ िमलकेा िथए जब ितनी िसक्लग शहर गएः अदनाह,
योजाबाद, यदीएल, मीकाएल, योजाबाद, एलीहू अिन िसल्लत।ै यी सबै जना मनश्शकेा कुल समहूबाट सनेा अध्यक्षहरू िथए। 21 ितनीहरूले
दाऊदलाई नरा ा मािनसहरूिसत लड्न सहायता गरेका िथए। ती नरा ा मािनसहरू दशेको चारै ितर गएर मािनसहरूका सामानहरू चोथ। मनश्शकेा
यी सबै मािनसहरू साहसी सिैनकहरू िथए। ितनीहरू दाऊदका सनेा धानहरू भए।

22 धरैे भन्दा धरैे मािनसहरू िदन ितिदन दाऊदलाई सहायता गनर्आए। यसरी दाऊदका धरैे श शाली सनेाहरू भए।

अन्य मािनसहरू हे ोनमा दाऊद सगं िमले
23 यी सखं्याहरू ती मािनसहरूका हुन जो हे ोन शहरमा दाऊद कहाँ आए। यी मािनसहरू य ु का िन म्त तयार िथए। ितनीहरू शाऊलको

राज्यािधकार दाऊदलाई िदन आए। यो त्यही कुरा िथयो जो हुने छ भनी परम भलुे भन्न ु भएको िथयो। यो ितनीहरूको सखं्या होः
24 यहूदाका कुल समहूबाट य ु का िन म्त 6,800 मािनसहरू तयार िथए। ितनीहरूले ढाल र भालाहरू बोक्थ।े
25 िशमोनका कुल समहूबाट 7,100 मािनसहरू िथए। ितनीहरू य ु का िन म्त तयार साहासी सिैनकहरू िथए।
26 लवेीका कुल समहूबाट 4,600 मािनसहरू िथए। 27 यहोयादा त्यो समहूमा िथए। ितनी हारून प रवारका अगवुा िथए। यहोयादािसत
3,700 मािनसहरू िथए।

28 सादोक पिन त्यस समहूमा िथए। ितनी एक साहसी यवुा सनैिक िथए। ितनी आफ्ना प रवारका बाईस जना अिधकारीहरूिसत आए।
29 िबन्यामीन कुल समहूबाट 3,000 मािनसहरू िथए। ितनीहरू शाऊलका आफन्तहरू िथए। धरैे जसो यी मािनसहरू त्यस बलेासम्म

शाऊलका प रवार ित िव सनीय रह।े
30 ए मै कुल समहूबाट 20,800 मािनसहरू िथए। ितनीहरू साहसी सिैनकहरू िथए। ितनीहरू आफ्ना गो अनसुार िस मािनसहरू िथए।
31 मनश्शे कुल समहूका आधाबाट 18,000 मािनसहरू िथए। ितनीहरूलाई नाउँ ारा आउन ु अिन दाऊदलाई राजा बनाउन बोलाइयो।
32 इस्साकार कुल समहूबाट 200 ब ु मान अगवुाहरू िथए। ती मािनसहरूले उिचत समयमा इ ाएलले गन ुर् पन ठीक कुराहरू जान्दथ।े

ितनीहरूका आफन्तहरूले ितनीहरूको आदशे भन्द िथए।
33 जबलूनू कुल समहूमा 50,000 िशिक्षत सिैनकहरू िथए। ितनीहरू सबै िकिसमका हितयारहरू चलाउनमा िसपाल ू िथए। ितनीहरू दाऊद

ित खबुै बफादारी िथए।
34 न ली कुल समहूबाट 1,000 अिधकारीहरू िथए। ितनीहरूिसत 37,000 मािनसहरू िथए। ती मािनसहरू ढाल अिन भालाहरू बोक्थ।े
35 दान कुल समहूबाट 28,600 मािनसहरू य ु का िन म्त तयार िथए।
36 आशरे कुल समहूबाट य ु का िन म्त 40,000 िशिक्षत सिैनकहरू तयार िथए।
37यदर्न नदीको पवूर् तफर् बाट रूबने गाद अिन मनश्शकेा आधा कुल समहूबाट 1,20,000 मािनसहरू िथए। ती मािनसहरूिसत सबै िकिसमका

हितयारहरू िथए।

38 ती सबै मािनसहरू साहसी लडाकुहरू िथए। ितनीहरू दाऊदलाई राजा तलु्याउन दढृ सकंल्प गरेर हे ोनमा आएका िथए। समस्त इ ाएलका
राजा बनाउन पणूर् सहमत भएर हे ोन शहरमा इ ाएलका अन्य सबै मािनसहरू पिन दाऊद राजा हुन ु पछर्, भन्ने कुरामा सहमत िथए। 39 ती
मािनसहरूले दाऊदिसत हे ोनमा तीन िदन िबताए। ितनीहरूले खाए अिन िपए िकनभने ितनीहरूका आफन्तहरूले ितनीहरूका िन म्त खाने कुरा
तयार गरेका िथए। 40 ितनीहरूका ती क्षे का िछमकेीहरूले पिन जहाँ इस्साकार, जबलूनू अिन न ालीका कुल समहूहरू बस्थ!े खाने कुरा, गधा,
ऊँट, खच्चर अिन गोरूहरूमा लएर आए। ितनीहरूले शस्त मा ामा पीठो, नभेाराका डल्ला, िकसिमसका झपु्पा, दाखका डल्ला, दाखरस,
तले गाई गोरूहरू अिन भडेाहरू ल्याए। इ ाएलका मािनसहरू अत्यन्त सन्न िथए।



1 इितहास 13:1 408 1 इितहास 14:14

13
करारको सन्दकू फकार्ई ल्याएको

1 दाऊदले आफ्ना सनेाका सबै अिधकारीहरूिसत कुरा-कानी गरे। 2 तब दाऊदले इ ाएली मािनहसहरूलाई एक साथ बोलाए। ितनले
उनीहरूलाई भन,े “यिद ितमीहरूले रा ो िवचार हो भन्ने सम्झन्छौ भन,े अिन यिद परम भु यही चाहनहुुन्छ इ ाएलका सबै क्षे मा हा ा दाज्य-ू
भाईहरूलाई हामी सन्दशे पठाऔं साथै पजूाहारीहरू अिन लवेीहरू कहाँ पिन सन्दशे पठाऔं जो हा ा दाज्य-ूभाईहरूिसत आफ्ना शहरहरू र ती
शहर निजकका खतेहरूमा बस्छन।् सन्दशेमा ितनीहरूलाई आउनु अिन हा ो साथ रहन ु भिनयोस।् 3 करारको सन्दकूलाई यरूशलमेमा हामीकहाँ
फकार्इ ल्याऔ। हामीले करारको सन्दकूको वास्ता गरेका िथएनौं जब शाऊल राजा िथए।” 4 यसथर् इ ाएलका सबै मािनसहरू दाऊदसगँ सहमत
भए। ितनीहरू सबलैे सोचे यसो गन ुर् नै उिचत हुनछे।

5यसथर् दाऊदले िम दशेको िशहोर नदी दे ख लबेो हमात शहर सम्मका सबै इ ाएलका मािनसहरूलाई भलेा गरे। करारको सन्दकूलाई िकयर्त-
यारीमबाट फकार्ई ल्याउदँा ितनीहरू साथमा आए। 6 दाऊद र ितनका साथमा सबै इ ाएलका मािनसहरू यहूदाको बालाहामा गए। (बालाहा,
िकयर्त यारीमको अक नाउँ हो।) ितनीहरू करारको सन्दकू बािहर ल्याउनका िन म्त त्यहाँ गए। त्यो करारको सन्दकू परम भु परमे रको सन्दकू
हो। उहाँ करूब स्वगर् दतूहरूको मािथ ब हुुन्छ। यो त्यो सन्दकू हो जसलाई परम भकुो नाउँ ारा पकुा रन्छ।

7 मािनसहरूले अबीनादाबको घरबाट करारको सन्दकू सारे। ितनीहरूले सन्दकूलाई नयाँ रथमा राख।े उज्जाह अिन अिहयोले रथ हाँक्दै लग।े
8 दाऊद अिन इ ाएलका सबै मािनसहरू परमे रको समक्ष उत्सव मनाइरहकेा िथए। ितनीहरूले परमे रको स्तिुत गद िथए अिन गीतहरू

गाउदँै िथए। ितनीरू साराङ्गी, वीणा, ढोल, झ्याली, खैंजडी अिन तरुही बजाउदँै िथए।
9 ितनीहरू िकदोनको खलामा आए। रथ तान्ने साँढहेरू ठो क्कए अिन करारको सन्दकू झण्डै लडयो। उज्जाहले सन्दकू समा हात बढाए।

10परम भुउज्जाहिसत खबुै रसाउन ुभयो। परम भलुे उज्जाहलाई मा रिदन ुभयो िकनभने उसले सन्दकू छोएका िथए। यसरी उज्जाह त्यितनखैरे
परमे रको समक्ष मरे। 11 परमे रले उहाँको ोध उज्जाह ित दखेाउन ुभयो अिन यसले दाऊदलाई अ शन्त तलु्यायो। त्यस समय दे ख अिहले
सम्म त्यस स्थानलाई “परेेस-उज्जाह” भिनन्छ।

12 दाऊद त्यस िदन परमे र दखेी भयभीत भए। दाऊदले भन,े “म करारको सन्दकू यहाँ मरेोमा ल्याउन स न।ँ” 13यसथर् दाऊदले करारको
सन्दकू आफूिसत दाऊदको शहरमा लगनेन ् तर ितनले एकाितर लगे िगन्ती ओबदे-एदोमको घरमा छोड।े 14 करारको सन्दकू ओबदे-एदोमका
प रवारिसत उनको घरमा तीन महीना सम्म र ो। परम भलुे ओबदे-एदोमका प रवारलाई अिन ओबदे एदोमका हरेक वस्तलुाई आिशष िदनभुयो।

14
दाऊदको राज्य िबस्तार हुन्छ

1 हीराम सोर शहरका राजा िथए। हीरामले दाऊदकहाँ दतूहरू पठाए। हीरामले दवेदार बकृ्षका मढूाहरू, डकम र िसकम हरू पिन दाऊद कहाँ
पठाए। हीरामले ती दाऊदको िन म्त महल िनमार्ण गनर्लाई पठाए। 2 तब दाऊदले दखेे िक परम भलुे साँच्चै नै ितनलाई इ ाएलका राजा बनाउन ु
भयो। परम भलुे दाऊदको राज्यलाई खबुै िवशाल अिन श शाली तलु्याइिदन ु भयो। परमे रले यसो गन ुर्भयो िकनभने उहाँले दाऊदलाई अिन
इ ाएलका मािनसहरूलाई मे गन ुर्हुन्थ्यो।

3 दाऊदले यरूशलमे शहरमा धरैे ीहरूलाई िववाह गरे। अिन ितनका धरैे छोरा छोरीहरू भए। 4 यरूशलमेमा जन्म भएका दाऊदका छोरा
छोरीहरूका नाँउ यी हुन;् शम्मअू, शोबाब, नातान, सलुमेान, 5 ियभार, एलीशअू, एल्पलेते, 6 नोगह, नपेगे, यापी, 7 एलीशामा, बलेीयादा अिन
एलीपलेते।

दाऊदले प लश्तीहरूलाई परािजत गछर्न ्
8 प लश्ती मािनसहरूले सनुे िक दाऊद इ ाएलका राजा चिुनएकाछन।् यसथर् सबै प लश्ती मािनसहरू दाऊदको खोिजमा गए। दाऊदले यस

िवषयमा सनु।े तब ितनी प लश्ती मािनसहरूिसत य ु गनर् िनक्ल।े 9 प लश्ती मािनसहरूले रपाईमको बेंसीमा ब े मािनसहरू मािथ आ मण गरे
अिन ितनीहरूका सर सामानहरू चोरे। 10 दाऊदले परमे रलाई सोध,े “के म जाऊँ अिन प लश्ती मािनसहरूिसत य ु गरुू? के मलाई तपाईले
उनीहरूलाई परास्त गन ुर् िदनहुुन्छ?”

परम भलुे दाऊदलाई उ र िदन ु भयो, “जाउ, म ितमीलाई ती प लश्ती मािनसहरु मािथ िबजय गराउनछुे।”
11 तब दाऊद र ितनका मािनसहरू बाल पराजीम शहरसम्म गए। त्यहाँ दाऊद अिन ितनका मािनसहरूले प लश्ती मािनसहरूलाई परास्त

गरे। दाऊदले भन,े “भत्केको बाँधबाट पानी छुट्छ। त्यही कारले परमे रले मरेो श हुरू मािथ छुट्न ु भयो। परमे रले मरेो माध्यमबाट यसो
गन ुर्भयो।” त्यसै कारणले त्यस स्थानको नाउँ बाल-पराजीम रा खएको हो। 12 प लश्ती मािनसहरूले बाल पराजीममा आफ्ना मिूतर्हरू छाडकेा
िथए। दाऊदले आफ्ना मािनसहरू ती मिूतर्हरूलाई जलाउने आदशे िदए।

प लश्ती मािनसहरू मािथ अक िवजय
13 प लश्तीहरूले रपाईमको बेंसीमा ब े मािनसहरू माथी फे र आ मण गरे। 14 दाऊदले फेरी परमे रिसत ाथर्ना गरे। परमे रले दाऊदको

ाथर्नाको उ र िदनभुयो। परमे रले भन्न ु भयो, “दाऊद, जब त ँआ मण गदार् प लश्तीहरूको पिछ पहाड ितर नलाग। त्यसको साटो ितनीहरूको
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चारै ितर जा अिन पीपलका रूखहरूका पहाड प ी लकु। 15अिन त्यस समयमा ितमीले िकम्बकूो टुप्पोहरूबाट िहडीरहकेो आवाज सनु्ने छौ। तब
ितमीले प लश्तीहरू मािथ आ मण गन ुर् नै पछर्। ितमीले यसो अवश्यै गन ुर् पछर्। परमे र आफैं ितमीहरूका अिघ अिघ प लश्तीका सनेाहरूलाई
हार गनर् जानहुुनछे।” 16 दाऊदले त्यसै गरे जो परमे रले ितनलाई गन ुर् भन्नभुएको िथयो। यसरी दाऊद अिन ितनका मािनसहरूले प लश्ती

सनेालाई परास्त गरे। ितनीहरूले िगबोन शहरदे ख गजेरे शहर सम्मका सबै प लश्ती सनेालाई परास्त गरे। ितनीहरूले िगबोन शहरदे ख गजेरे शहर
सम्मका सबै प लश्ती सनेाहरूलाई मारे। 17 यसरी दाऊद सबै दशेहरूमा िस भए। परम भलुे सबै रा हरूलाई दाऊददखेी भयभीत तलु ्याउन ु
भयो।

15
यरूशलमेमा करारको सन्दकू

1 दाऊदले आपने िन म्त दाऊदशहरमा राजमहलहरू बनाए। तब ितनले करारको सन्दकू रा लाई एउटा स्थान बनाए। ितनले त्यसका िन म्त
पाल टाँग।े 2 तब दाऊदले भन,े “लवेीहरूलाई मा करारको सन्दकू बोक्ने अनमुित छ। िकनभने ितनीहरू हुन ् जसलाई परम भलुे करारको
सन्दकू बोक्न अिन सदा सवर्दा उहाँको सवेा गनर्का िन म्त छान्न ु भएको िथयो।”

3 दाऊदले इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई यरूशलमेमा एकसाथ भटे्न ु भने जब लवेीहरूले करारको सन्दकूलाई बोकेर ितनले यसको िन म्त
बनाएको स्थान मा ल्याउने छन।् 4 दाऊदले हारूनका सन्तानहरू र लवेीहरूलाई एक साथ बोलाए।

5 कहातका प रवार समहूबाट 120 मािनसहरू िथए। ऊरीएल ितनीहरूका मु खया िथए।
6 मरारीका प रवार समहूबाट 220 मािनसहरू िथए। असायाह ितनीहरूका अगवुा िथए।
7 गशे मका प रवार समहूबाट 130 जना मािनसहरू िथए। योएल ितनीहरूका अगवुा िथए।
8 एलीसापानका प रवार समहूबाट 200 मािनसहरू िथए। शमायाह ितनीहरूका मु खया िथए।
9 हे ोनका प रवार समहूबाट 80 जना मािनसहरू िथए। ितनीहरूका मु खया एलीएल िथए।
10 उज्जीएलका प रवार समहूबाट 112 जना मािनसहरू िथए। ितनीहरूका मु खया अम्मोनीदाब िथए।

पजूाहारी र लवेीहरूिसत दाऊद कुराकानी गछर्न ्
11 तब दाऊदले पजूाहारीहरू, सादोक अिन अिबयाथारलाई ितनी कहाँ आउन ु भन।े दाऊदले यी लवेीहरूलाई पिन ितनी कहाँ आउन ु भन,े

उरीएल, असायाह, योएल, शमायाह, एलीएल अिन अम्मीनादाब। 12 दाऊदले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू लवेी कुल समहूका अगवुाहरू
हौ। ितमीहरू र अन्य लवेीहरूले आफैं लाई पिव बनाउन ु पछर्। त्यसपिछ करारको सन्दकूलाई मलैे त्यसको िन म्त बनाएको स्थानमा ल्याउन ु
पछर्। 13 अिघल्लो पल्ट करारको सन्दकू कसरी बोक्न ु पन भनी हामीले परम भलुाई सोधनेौं। ितमी लवेीहरूले त्यो बोकेनौ अिन त्यसै कारण
परम भलुे हामीलाई दण्ड िदनभुयो।”

14 तब पजूाहारी र लवेीहरूले स्वयमंलाई पिव तलु्याए जस ारा ितनीहरूले परम भु इ ाएलका परमे रको करारको सन्दकू बोक्न सके।
15 लवेीहरूले मोशाले आदशे गरे झैं करारको सन्दकूलाई आफ्ना काँधमा बोक्नमा िन म्त िवशषे डन्डा योग गरे। ितनीहरूले करारको सन्दकू
परम भलुे भन्न ु भए अनसुार बोके।

सङ्गीतकारहरू
16 दाऊदले लवेीहरूलाई आफ्ना सङ्गीतकार दाज्य-ूभाईहरूलाई ल्याउन ु भन।े सङ्गीतकारहरूले बाजा, वीणा, सारङ्गी अिन झ्यालीहरू

ल्याउन ु पन अिन खशुीको गीत गाउन ु पन िथयो।
17 तब लवेीहरूले हमेान अिन उसका दाज्य-ूभाईहरू आसाप अिन एतानलाई ल्याए। हमेान योएलका छोरा िथए। आसाप बरेेक्याहका छोरा

िथए। एतान कुशायाहका छोरा िथए। यी मािनसहरू मरारीका प रवार समहूका िथए। 18 ितनीहरूको प रवारमा दो ो दजार्का िथए। ितनीहरू
जकयार्ह, याजीएल, शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलीआब, बनायाह, मासयेाह, मि त्याह, एलीपलहेु, िमक्नयेाह ओबदे एदोम र यीएल यी
मािनसहरू ार पालहरू िथए।

19 सङ्गीतकार हमेान, आसाप अिन एतानले काँसाका झ्यालीहरू बजाए। 20 जकयार्ह, अजीएल, शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलीआब,
मासयेाह अिन बनायाहले अलामोत सारङ्गी बजाए। 21 मि त्याह, एलीपलहेू िमक्नयेाह, ओबदे-एदोम यीएल अिन अजज्याहले िशमीनीत
िनदशेक अनसुार वीणा बजाए। यो ितनीहरूको ितिदनको कायर् िथयो। 22लवेी मखू कनन्याह गाउने िजम्मामा िथए। कनन्याहले यो काम पाए
िकनभने ितनी गाउनमा खबूै िनपणु िथए।

23 बरेेक्याह अिन एल्काना करारको सन्दकूका दइु रक्षकहरू िथए। 24 पजूाहारीहरू शबन्याह, योशापात, नतनले, अमास,ै जकयार्ह, बनायाह
अिन एलीएजरेको काम करारको सन्दकू अिघ-अिघ िहडंदा तरुही बजाउने िथयो। ओबदे-एदोम अिन यिहयाह करारको सन्दकूका अन्य रक्षकहरू
िथए।
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25 दाऊद, इ ाएलका बढूा- धानहरू अिन सनेाका क ानहरू करारको सन्दकू लन गए। ितनीहरूले त्यसलाई ओबदे एदोमको घर बािहर
िनकाल।े त्यके खशुी िथए। 26 परमे रले लवेीहरूलाई सहायता गन ुर् भयो जसले करारको सन्दकू बोकेका िथए। ितनीहरूले सातवटा
साढे र सातवटा भडेाहरूको ब लिदए। 27सबै लवेीहरू जसले करारको सन्दकू बोकेका िथए ितनीहरूले मलमलका रा ा पोशाक लगाएका िथए।
कनन्याह, गाउने िजम्माका अिन सबै गायकहरूका मलमलका रा ा पोशाकहरूमा िथए। दाऊदले पिन मलमल ारािनिमर्त रा ा पोशाक
लगाएका िथए। अिन दाऊदले उ म मलमल ारा िनिमर्त एपोद पिन लाएका िथए।

28 यसरी इ ाएलका सबै मािनसहरूले करारको सन्दकू ल्याए। ितनीहरूले जय-जयकार गरे, ितनीहरूले नरिसङ्गा तरुहीहरू र झ्याली, वीणा
अिन साराङ्गीहरू बजाए।

29 जब करारको सन्दकू दाऊदको शहरमा ल्याइपयुार्इयो, मीकलले झ्यालबाट हे रन।् मीकल शाऊलकी छोरी िथइन।् तब ितनले राजा
दाऊदलाई नाच्दै गरेका अिन बा -बाजाहरू बजाउदँै गरेका दे खन,् अिन ितनले दाऊद ितको आफ्नो ा हराइन अिन ितनले सोिचन दाऊदले
आफैं लाई मखूर् बनाइरहछेन।्

16
1लवेीहरूले करारको सन्दकू ल्याए अिन त्यसलाई दाऊदले टाँगकेो पालिभ राख।े त्यस पिछ ितनीहरूले परमे रलाई होमब ल र मलेब ल

अपर्ण गरे। 2 दाऊदले होमब ल अिन मलेब ल चढाइसकेपिछ ितनले परम भकुो नाउमँा मािनसहरूलाई आशीवार्द िदए। 3 त्यस पिछ ितनले हरेक
इ ाएली परुूष र ीहरूलाई एउटा-एउटा रोटी, केही खजरूका झपु्पा अिन िकसिमसहरू िदए।

4 तब दाऊदले करारको सन्दकूको अिघ सवेा गनर् का िन म्त केही लवेीहरूलाई चनु।े ती लवेीहरूको काम उत्सव मनाउन,े धन्यवाद िदने
अिन इ ाएलका परम भु परमे रको स्तिुत गाउने िथयो। 5 आसाप पिहलो दलका मखु िथए। आसापका दलले झ्याली बजाए। जकयार्ह दो ो
दलका धान िथए। अन्य लवेीहरू यीएल, शमीरामोत, यहीएल, मि त्याह, एलीआब, बनायाह, ओबदे एदोम अिन यीएल िथए। यी मािनसहरूले
वीणा, अिन सारङ्गी बजाए। 6 बनायाह अिन यहजीएल पजूाहारीहरू िथए जसले सदवै करारको सन्दकू अिघ तरुही बजाउथ।े 7 यो त्यसबलेा
िथयो जब दाऊदले पिहलो पल्ट आसाप अिन उनका भाइहरूलाई परम भकुो स्तिुतगान गन काम िदएका िथए।

दाऊदको धन्यवादको गीत
8 परम भकुो स्तिुत गर। उहाँको नाउँ पकुार।

मािनसहरूलाई ती महान कायर्हरूको बारेमा भन जो परम भलुे गन ुर् भएको छ।
9 परम भकुो िन म्त गाओ। परम भकुो िन म्त स्तिुत गान गर।

उहाँका आ यर्कमर्हरूको िवषयमा सनुाऊ।
10 परम भकुो पिव नाउकँो गौरव गर।

परम भु तफर् आउने सबै मािनसहरू, सन्न होऊ।
11 परम भु र उहाँको श तफर् हरे।

परम भु कहाँ जाऊ अिन उहाँको सहायता सधै खोज।
12 ती अचम्मका कामहरू सम्झ जो परम भलुे गन ुर् भएको छ।

उहाँका फैसलाहरू अिन उहाँले गन ुर् भएका श शाली कायर्हरूको स्मरण गर।
13 इ ाएलका मािनसहरू परम भकुा दास हुन।्

याकूबका सन्तानहरू परम भकुा चिुनएका मािनसहरू हुन।्
14 परम भु हा ा परमे र हुनहुुन्छ।

उहाँले ससंार भ र नै न्याय रा ु हुन्छ।
15 उहाँको करार सदवै सम्झ।

उहाँले ती आज्ञाहरू हजारौ पसु्ताहरूका िन म्त िदनभुएको छ।
16 त्यो करारलाई सम्झ जो परम भलुे अ ाहामिसत गन ुर् भएको िथयो।

उहाँले इसहाकिसत गन ुर् भएको ितज्ञा सम्झ।
17 परम भलुे यसलाई याकूबको िन म्त िविध बनाउन ु भयो।

यो करार इ ाएलिसतको हो जो सदवै लगातार च लरहन्छ।
18 परम भलुे इ ाएललाई भन्न ु भयोः “मलैे ितमीलाई यो कनानको भिूम स ु म्प िदएँ।

यो ित ो पतैकृ सम्पि को भाग हुनछे।”
19 जब ितनीहरू एउटा सानो सखं्याका मािनसहरू मा िथए,

अिन केही समयको लािग अन्य राज्यहरूसगँ बिस रह।े
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20 ितनीहरू एक रा दे ख अक रा मा गए।
ितनीहरू एक राज्य दे ख अक राज्यमा गए।

21 तर परम भलुे कसलैाईपिन ितनीहरू मािथ चोट पयुार्उन िदन ु भएन।
परम भलुे ितनीहरूलाई चोट नपुयार्उन ु भनी राजाहरूलाई चतेावनी िदनभुयो।

22 परम भलुे ती राजाहरूलाई भन्न ु भयो, “मरेो अिभषके भएका हरूलाई चोट नदऊे।
मरेा अगमव ाहरूलाई चोट नदऊे।”

23 सारा पथृ्वीका मािनस हो, परम भकुो िन म्त गाओ।
हामीलाई बचाउनँे परम भकुो बारेमा हरेक िदन ितमीले असल समाचार भन्नपुछर्।

24 सबै रा लाई परम भकुो मिहमाको िवषयमा घोषणा गर।
हरेकलाई भन उहाँ कित अ तु हुनहुुन्छ।

25 परम भु महान ्हुनहुुन्छ, अिन धरैेले उहाँको मिहमा गाउछँन,्
परम भकुो डर सबै दवेताहरूका भन्दा धरैे भयिभत हुन्छ।

26 िकन? िकनभने ससंारमा सबै दवेताहरू केवल थर्का मिूतर्हरू हुन।्
तर परम भलुे आकाश बनाउन ु भयो।

27 परम भकुो मिहमा अिन गौरव छ।
श र आनन्दले ठाउँ भदर्छ जहाँ उहाँ ब ु हुन्छ।

28 प रवारहरू अिन समहूहरू,
परम भकुो मिहमा र श को शसंा गर।

29 परम भकुो शसंा र उहाँको नाउकँो मिहमा होस।्
परम भु ित ितमीहरूका भटेीहरू ल्याऊ।
परम भु अिन उहाँको पिव सनु्दरताको आराधना गर।

30 उहाँको सामनुे डराओ, जो सबै पथृ्वीमािथ छ।
जितसक्दो ससंार दढृ िनमाणर् ग रएको छ। यो ह ल्लने छैन।

31 पथृ्वी अिन आकाश शन्न होऊन!्
सबिैतरका मािनसहरूले भननू,् “परम भलुे शासन गन ुर्हुन्छ।”

32 समु अिन यसमा भएका सबै वस्तहुरूले जय-जयकार गरून!्
खतेहरू र ितनीहरूमा भएका हरेक थोकहरूले आनन्द दखेाऊन।्

33 तब जङं्गलका वकृ्षहरूले गाउने छन।् िकन? िकनभने परम भु आउन ु हुदँछै।
उहाँ पथृ्वीको न्याय गनर् आउन ु हुदँछै।

34 परम भलुाई धन्यवाद दओे, िकनभने उहाँ असल हुनहुुन्छ,
हो परम भकुो मे सदा-सवर्दा लगातार बगीरहन्छ।

35 परम भिुसत भनः
“हा ो परमे र हा ा उ ारकतार् हामीलाई बचाउनँहुोस ्

हामीलाई एकसाथ पा रिदनहुोस ्
र हामीलाई अन्य दशेहरूबाट बचाउन ु होस।्

यसकारण हामी तपाईको पिव नाउकँो स्तिुत अिन मिहमा गनर् सकौं
जब तपाईको स्तिुत गछ ं।”

36 परम भु इ ाएलका परमे रको सदा सवर्दा स्तिुत भइरहोस,् जसरी सदा-सवर्दा उहाँको स्तिुत भइरहकेोछ।

तब सबै मािनसहरूले परम भकुो स्तिुत गद भन,े “आिमन।”
37 त्यस पिछ दाऊदले आसाप अिन उनका भाइहरूलाई करारको सन्दकूको साम ु छाड।े दाऊदले ितनीहरूलाई त्यसको अिघ हरेक िदन सवेा

गनर् भनी छोडकेा िथए। 38 दाऊदले ओबदे-एदोमलाई र 68 जना अन्य लवेीहरूलाई पिन आसाप अिन ितनका भाइहरूिसत सवेा गनर्का िन म्त
छाड।े ओबदे एदोम र होस्सा रक्षकहरू िथए। ओबदे-एदोम यदतूनूका छोरा िथए।

39 दाऊदले पजूाहारी सादोक अिन अन्य पजूाहारीहरू जसले ितनीिसत िगबोनको उच्च स्थानमा परम भकुो पाल अिघ सवेा गरेका िथए।
40 हरेक िबहान र साँझमा सादोक अिन अन्य पजूाहारीहरू होमब लको बदेीमा होमब ल चढाउँथ।े ितनीहरूले परम भकुो वस्थामा ले खएका
िनयमहरू जो परम भलुे इ ाएलीहरूलाई िदन ु भएको िथयो, पालन गनर्लाई यसो गथ। 41 हमेान यदतूनू अिन अन्य सबै लवेीहरूलाई स्तिुत
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गान गाउदँ,ै “परम भकुो स्तिुत गर, िकनभने उहाँको मे सदासवर्दा रिहरहन्छ।” 42 गायक नाउँ अनसुार चिुनएका िथए। हमेान अिन यदतूनू
ितनीहरूका साथ िथए। ितनीहरूको काम तरुही फुक्न ु अिन झ्याली बजाउन ु िथयो। जब परम भकुा िन म्त भजन गाइन्थ्यो ितनीहरूले अन्य
वाध्ययन् हरू पिन बजाउने गथ। यदतूनूका छोराहरूले ारको रक्षा गदर्थ।े

43 समारोह पिछ, सबै मािनसहरू आफ्नो-आफ्नो घर गए। अिन दाऊद पिन आफ्ना प रवारलाई आशीवार्द िदन घर गए।

17
परमे रको दाऊदलाई ितज्ञा

1 दाऊद आफ्ना घर गए पिछ ितनले अगमव ा नातानलाई भन,े “हरे, म दवेदारको काठले बनाएको घरमा बिसरहछुे, तर करारको सन्दकू
पाल मिुन राखकेो छ। म परमे रको िन म्त एउटा म न्दर बनाउन चाहन्छु।”

2 नातानले दाऊदलाई उ र िदए, “तपाई जे गनर् चाहनहुुन्छ त्यो गनर् सक्न ु हुन्छ। परमे र तपाईिसत हुनहुुन्छ।”
3 तर त्यो रात परमे रको वचन नातान कहाँ आयो। 4 परमे रले भन्न ु भयो,

“जा, अिन यी कुराहरू मरेो दास दाऊदलाई भनः परम भलुे भन्न ु हुन्छ, ‘दाऊद म ब को िन म्त मरेो म न्दर िनमार्ण गन त ँ होइनस।्
5-6 इ ाएललाई मलैे िम दशेबाट बािहर ल्याएको समय दखेी आज सम्म म म न्दरमा बसकेो छैन। म पालको चारैितर घिुमरहछुे। मलैे
मािनसहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूका िवशषे अगवुाहरू हुनलाई छानें। ती अगवुाहरू मरेा मािनसहरूका िन म्त गोठालाहरू तलु्य छन।् जब
म इ ाएलका चारैितर िविभन्न स्थानमा घिुमरहथेें। त्यसबलेा कुनै पिन ती अगवुाहरूलाई मलैे किहले पिन भिनन िकन ितमीहरूले मरेो िन म्त
दवेदारू काठको म न्दर िनमार्ण गरेनौ?’

7 “यसकारण अब, यी सबै कुराहरू मरेो सवेक दाऊदलाई भन, सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, ‘मलैे तलँाई गोठाला हुदँा खतेबाट
ल्याएँ। मलैे तलँाई मरेा इ ाएल मािनसहरूका राजा बनाएँ। 8 त ँ जहाँ गए ता पिन म तरेो साथ िथएँ। म त ँ भन्दा अिघ गएँ र तरेा श ु हरूलाई
मा रिदएँ। अब म तलँाई पथृ्वीको एक िस मािनस बनाउनछुे। 9 म यो भिूम मरेो इ ाएली मािनसहरूलाई िदरहकेोछु। म उिनहरूलाई यस
भिूममा स्थापना गनछु अिन ितनीहरू त्यहां ब छेन।् कसलैे ितनीहरूलाई िदक्दारी िदनछैेन। नरा ा मािनसहरूले ितनीहरूलाई चोट पयुार्उने
छैनन।् जसरी ितनीहरूले पिहले गरेका िथए। 10 ती नरा ा कुराहरू भए, तर मलैे मरेा इ ाएली मािनसहरूको हरेचाहको िन म्त मखुहरू चनुे
अिन म तरेा सबै श हुरूलाई पिन परास्त गनछु।

“ ‘म तलँाई भन्छु िक परम भलुे तरेो िन म्त एउटा राजकीय घरना िनमार्ण ग रिदन ु हुनछे। 11 जब तरेो मतृ्य ु हुनछे अिन त ँ तरेा िपता-
पखुार्हरूिसत िमल्नछेस म तरेो आफ्नै छोरालाई नयाँ राजा बनाउनछे। नयाँ राजा तरेा छोराहरू मध्ये एक जना हुनछे। अिन म उसको राज्यलाई
श शाली बनाउनछुे। 12 तरेो छोराले मरेो िन म्त एक म न्दर िनमार्ण गनछ। म तरेो प रवारालाई सवर्दा शासन गन बनाउनछुे। 13 म उसको
िपता हुनछुे अिन उ मरेो छोरा हुनछे। तरेो अिघ शाऊल राजा िथयो। अिन मलैे मरेो सहयोग शाऊलबाट हटाएँ। तर म तरेो छोरालाई मे गनर्
किहले पिन छाडने छैन। 14 म उसलाई मरेो म न्दर अिन राज्यको िजम्मामा सवर्दा रा े छु। उसको शासन सवर्दा च लरहने छ।’ ”

15 नातानले यो दशर्नबाट परमे रले भन्न ु भएका सबै कुराहरूको िवषयमा दाऊदलाई भन।े
दाऊदको ाथर्ना

16 तब, राजा दाऊद पिव पालमा गए र परम भु समक्ष बस।े दाऊदले भन,े

“हे परम भु परमे र तपाईले मरेा िन म्त अिन मरेा प रवारका िन म्त यित िबघ्न वास्ता ग रिदन ु भयो। म यो िकन ब ु झ्दन? 17 ियनीहरू
बाहके तपाईंले मलाई जान्न िदन ु भयो िक भिवष्यमा मरेा प रवारको भाग्य के हुन्छ भिन। तपाईले मलाई सधैं एउटा अिन िस लाई
जस्तै वहार गन ुर्भयो। 18 यो भन्दा धरैे म के भन्न सक्छु र? तपाईले मरेो िन म्त यित धरैे ग रिदन ु भयो। अिन म तपाईको मा दास
हु।ँ तपाईंले मलाई जान्नहुुन्छ। 19 हे परम भ,ु तपाईंले मरेा िन म्त यो अ तु कायर् ग रिदन ु भयो। तपाईले यसो गन ुर्भयो िकनभने तपाई यो
चाहन ु हुन्थ्यो। 20 हे परम भु तपाई जस्तो अन्य कोही हुने छैन। तपाई बाहके अन्य ई र छैन। हामीले किहले पिन कुनै ई रले यस्तो
अ तु कायर् गरेको सनुकेा छैनौ। 21 इ ाएल जस्तै अन्य कुनै रा छ? छैन पथृ्वीमा इ ाएल मा यस्तो रा हो जसको िन म्त तपाईंले यस्ता
अ तु कायर्हरू गन ुर् भयो। हामीलाई िम दशेबािहर िनकाल्नभुयो अिन तपाईले हामीलाई स्वतन् बनाउन ु भयो। तपाईले आफैं स्वयलंाई िस
तलु्याउन ु भयो। तपाईले तपाईका मािनसहरूका अिघ जान ु भयो अिन अन्य मािनसहरूलाई हा ो िन म्त ितनीहरूको दशे छोड्न बाध्य तलु्याउन ु
भयो। 22 तपाईंले तपाईका इ ाएली मािनसहरूलाई सदा-सवर्दा तपाईंको बनाउनभुयो। अिन तपाई परम भु ितनीहरूको परमे र बन्न ु भयो।

23 “त्यसकैारण परम भु तपाईले म अिन मरेो सन्तानहरूको िवषयमा के भन्नभुयो यो सदा-सव दा सत्य रहोस।् तपाईले के भन्नभुयो त्यो
गन ुर्होस ्तपाईले गन ुर् हुनछे। 24 तपाईका वचन रा हुोस ्जस ारा मािनसहरूले सदवै तपाईको नाउकँो सम्मान गनछन।् तब मािनसहरूले भन्ने
छन,् ‘सवर्श मान परम भु इ ाएलका परमे र हुनहुुन्छ।’ अिन दाऊद तपाईंको दासको सा ाज्य तपाईंको सामनु्ने स्थािपत होस।्
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25 “तपाईं आफैले मलाई कट गन ुर् भएकोछ। त्यो तपाईंले मरेो प रवारलाई, राजाहरूको प रवार बनाउनँ ु हुनछे। त्यसै कराण म िनधर्क्क
साथ तपाईलाई दयाहरू मािगरहछुे। 26 यसकरण अब मरेो परम भ,ु तपाई नै परमे र हुनहुुन्छ। परमे र तपाई स्वयलंे मरेा िन म्त यी असल
कुराहरू ग रिदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर् भएको छ। 27 त्यसकारण मरेो परम भलुाई इच्छा भए तपाईंले तपाईंको दासको राजवशंलाई आिशष
िदनहुोस ्यो तपाईंको उप स्थमा सदा-सवर्दा लगातार रहनछे। कारण परम भु तपाईं आफैले यसलाई आशीवार्द िदन ु भएको छ। अिन तपाईंले
जे आशीवार्द िदनभुयो सदा-सवर्दै आशीष हुनछे।”

18
दाऊदले िविभन्न रा हरू िजत्छन ्

1 पिछ दाऊदले प लश्ती मािनसहरूलाई आ मण गरे। ितनले प लश्तीहरूलाई परास्त गरे। ितनले गात शहर अिन त्यसका व रप रका
सा-साना अरू शहरहरू प लश्ती मािनसहरूबाट लए।

2 त्यस पिछ दाऊदले मोआब दशेलाई परास्त गरे। मोआबीहरू दाऊदका सवेक बन।े ितनीहरूले दाऊदलाई कर ितथ।
3 दाऊदले हदर-एजरेको सनेाहरू िवरू पिन य ु गरे। हदर-एजरे सोबाका राजा िथए। दाऊद ती सनेाहरूिसत हमात शहरसम्म लड।े दाऊदले

यसो गरे िकनभने हदर-एजरेले आफ्नो राज्य य ू े टस नदी सम्म फैलाउने चे ा गरेका िथए। 4 दाऊदले हदर-एजरेका 1,000 रथहरू, 7,000
सारिथहरू अिन 20,000 पदैल सनैिकहरू कब्जामा लए। दाऊदले हदर-एजरेका ब लया घोडाहरू पिन अपाङ्ग बनाइिदए जनु चाँही रथ
तान्नमा योगग रएका िथए। तर दाऊदले 100 वटा रथहरू तान्ने शस्त घोडाहरू आफ्नो िन म्त बचाइिदए।

5 अरामी मािनसहरू दमीशक शहरबाट हदर-एजरेलाई सहायता गनर् आए। हदर-एजरे सोबाका राजा िथए। तर दाऊदले ितनलाई परास्त गरे र
22,000 अरामी सिैनकहरूलाई मा रिदए। 6 दाऊदले अराममीहरूको राज्य दमीशका शहरमा सनेा लगरे बसाए। अरामी मािनसहरू दाऊदका
सवेक भए अिन ितनीकहाँ कर ल्याउन थाल।े यसरी परम भलुे दाऊदलाई जहाँ गए ता पिन िवजय गराउनभुयो।

7 दाऊदले हदर-एजरेका सनेा धानहरूबाट सनुका ढालहरू लए अिन ती यरूशलमेमा ल्याए। 8 दाऊदले तबेह अिन कून-शहरहरूबाट धरैे
मा ामा काँसा पिन ल्याए। ती शहरहरू हदर-एजरेका िथए। पिछ सलुमेानले त्यो काँसालाई काँसाको कुण्ड, काँसाका स्तम्भ र काँसाका िविभन्न
भाँडाहरू म न्दरको िनमाणर् गनर्को िन म्त योगगरे।

9 तोऊ हमात शहरका राजा िथए। हदर-एजरे सोबाका राजा िथए। तोऊले हदर-एजरेका सबै सनेालाई दाऊदले परास्त पारे भन्ने कुरा सनु।े
10 यसकारण तोऊले उसको छोरा हदोरामलाई दाऊद कहाँ उसलाई उसको िवजयमा अिभनन्दन गनर् अिन बधाई िदन पठाए। ितनले यसो गरे
िकन भने दाऊद हदर-एजरेका िवरू लडकेा िथए अिन ितनलाई परास्त गरेका िथए। हदर-एजरेका अिघ तोऊ सगँ य ु गरेका िथए। हदोरामले
दाऊदलाई सनु, चाँदी अिन कांसा ारा िनिमर्त धरैे िकिसमका चीज बीजहरू िदए। 11 दाऊदले ती वस्तहुरूलाई पिव तलु्याए र परम भलुाई
चढाए। दाऊदले एदोम, मोआब, अम्मोनीहरू, प लश्तीहरू अिन अमालकेीहरूबाट ल ्याएका सबै चाँदी अिन सनु पिन त्यसै गरे।

12 अबीश,ै सरूयाहका छोराले 18,000 एदोमी मािनसहरूलाई ननूको बेंसीमा मारे। 13 अबीशलैे एदोममा िकल्लाहरू बसाए अिन सबै
एदोमीहरू दाऊदका सवेक बनाए। परम भलुे दाऊदलाई ितनी जहाँ सकैु गए पिन िवजय िदलाउन ु भयो।

दाऊदका मखु अधीकारीहरू
14 दाऊद सम्पणूर् इ ाएलका राजा िथए। ितनले त्यही गरे जो हरेकका िन म्त उिचत अिन उ म िथयो। 15 योआब सरूयाहका छोरा दाऊदका

सनेाका सनेापित िथए। यहोशापात, अहीलदूको छोरा दाऊदले गरेका कायर्हरूको िवषयमा लखे।े 16सादोक अिन अबीमलेके पजूाहारीहरू िथए।
सादोक अहीतबूका छोरा िथए अिन अहीमलेके एिबयातारका छोरा िथए। शब्शा लखेपाल िथए। 17 बनायाह करेती अिन पलेथेीहरूका अगवुाइ
गन िजम्मामा िथए। बनायाह यहोयादाका छोरा िथए। अिन दाऊदका छोराहरू मखु्य अिधकारीहरू िथए। ितनीहरू राजा दाऊद सगं सवेागथ।

19
अम्मोनीहरूले दाऊदका मािनसहरूलाई ल ज्जत तलु्याउछँन ्

1 नाहाश अम्मोनी मािनसहरूका राजा िथए। केही समयपिछ नाहाशको मतृ्य ु भयो र ितनको स ामा उनका छोरा नयाँ राजा भए। 2 तब दाऊदले
भन,े “नाहाश म ित दयाल ु िथए, यसथर् म हाननू, नाहाशका छोरा ित दयाल ु हुनछुे।” यसथर् दाऊदले ितनको िपताको मतृ्य ु ित हाननूलाई
सान्त्वना िदनका िन म्त दतूहरू पठाए। दाऊदका दतूहरू अम्मोन दशेमा हाननूलाई सान्त्वना िदन गए।

3 तर अम्मोनी धानहरूले हाननूलाई भन,े “मखूर् नबन्नहुोस।् दाऊदले वास्तवमा यी मािनसहरू तपाईलाई सहानभुिूत िदन वा तपाईंका मतृ
िपता ित सम्मान जनाउन पठाएका होइनन,् दाऊदले ितनका समाचारवाहकहरूलाई तपाईंको दशेको जाससूी गनर् भनी पठाएका हुन। दाऊदले
वास्तवमा तपाईंको दशेलाई ध्वशं पानर् चाहन्छन।्” 4 यसथर् हाननूले दाऊदका समाचारवाहकहरूलाई प े अिन ितनीहरूका दा ी र कपाल
का टिदए। हाननूले ितनीहरूका ब हरू पिन कम्मर सम्म का ट िदए। त्यस पिछ ितनले ितनीहरूलाई पठाइिदए।

5 दाऊदका मािनसहरूलाई घर जान अप्ठेरो पय । केही मािनसहरू दाऊद कहाँ गए अिन ितनका मािनसहरू ित के घटना घटयो सो भन।े
यसथर् राजा दाऊदले आफ्ना मािनसहरूलाई यो समाचार पठाए “ितनीहरू ितमीहरूको दा ी फे र नबढुञ्जले यरीहो शहरमै ब ।ु त्यस पिछ
ितमीहरू घर फकर आउन सक्छौ।”
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6 अम्मोनीहरूले सोचे िक दाऊदले ितनीहरूलाई उसको श ु हो भन्ने िवचार गरे। तब ितनीहरूले 1,000 तोडा चाँदी योग गरेर
िमसपुतुािमयाबाट रथहरू अिन सारिथहरू ज्यालामा ल्याए। ितनीहरूले अराम-माका अिन सोबाबाट पिन रथहरू अिन सारिथहरू ज्यालामा ल्याए।
7 अम्मोनीहरूले 32,000 रथहरू ज्यालामा ल्याए। ितनीहरूले मकाका राजा अिन ितनका सनेालाई सहायता गनर् आउन ु भनी ितनीहरूलाई
ज्याला िदए। माकाका राजा र उसका सिैनकहरू आए अिन मदेबा शहरको निजकमा छाउनी बसाए। अम्मोनीहरू आफैं आफ्ना शहरहरू बाट
बािहर आए र य ु का िन म्त तयार भए।

8 दाऊदले सनुे िक अम्मोनी मािनसहरू य ु का िन म्त तयार हुदँछैन।् यसथर् ितनले योआब अिन इ ाएलका समस्त सनेालाई अम्मोनी
मािनसहरूिसत य ु गनर् पठाए। 9 अम्मोनीहरू बािहर आए अिन य ु का िन म्त तयार बस।े ितनीहरू शहर ारको निजक िथए। जो राजाहरू
सहायता गनर् आएका िथए ितनीहरू आफै बािहर मदैान ितर बस।े

10योआबले दखेे िक ितनीिसत लड्नका िन म्त दइु सनै्यदलहरू तयार िथए। एक दल ितनको सामनु्ने िथयो अिन अक दल ितनका पिछल्लितर
िथयो। यसथर् योआबले इ ाएलका केही सव म सिैनकहरूलाई छान।े ितनले ितनीहरूलाई अरामका सनेा िवरू लड्न पठाए। 11 योआबले
इ ाएलका सिैनकहरूलाई अबीशकैो अधीनमा रहने आदशे िदए। अबीशै योआबका भाइ िथए। ती सिैनकहरू अम्मोनी सनेा िबरू लडन गए।
12 योअबले अबीशलैाई भन,े “यिद अरामका सिैनक मरेा िन म्त अित श शाली भए तब ितमीले मलाई सहायता गन ुर्पछर्। यिद अम्मोनी सिैनक
ित ा िन म्त अित श शाली भए भने म ितमीलाई सहायता गनछु। 13 हामी साहसी अिन श शाली बनौं जब हामी हा ा मािनसहरूका िन म्त
अिन हा ा परमे रको शहरहरूका िन म्त लड्छौ। परम भलुे त्यही गरून ्जो उहाँले उिचत ठान्नहुुन्छ।”

14 योआब अिन ितनीिसत भएका सनेाले अरामका सनेालाई आ मण गरे। अरामका सनेाहरू योआब अिन ितनका सनेाहरू दे ख भाग।े
15 अम्मोनी सनेाहरूले अरामका सनेाहरू भािगरहकेो दखेे यसथर् ितनीहरू पिन भाग।े ितनीहरू अबीशै र ितनका सनेा दे ख भाग।े अम्मोनीहरू
आफ्ना शहरमा फक अिन योआब यरूशलमे फकर गए।

16 अरामी धानहरूले दखेे िक इ ाएलीहरूले ितनीहरूलाई परास्त गरे। यसथर् ितनीहरूले य ू े टस नदीको पवूर्ितर बसकेा अरामी मािनसहरू
बाट सहायता पाउनका िन म्त दतूहरू पठाए। शोपक अरामका हदर-एजरेका सनेापित िथए। शोपकले ती अन्य अरामी सिैनकहरूको पिन अगवुाइ
गरे।

17 दाऊदले समाचार सनुे िक अरामका मािनसहरू य ु का िन म्त एकि त भइरहकेा छन।् यसथर् दाऊदले इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई एकजटु
गराए। दाऊदले ितनीहरूलाई यदर्न नदी पारी लग।े ितनीहरू अरामीहरूको आमन-ेसामने भए। दाऊदले आफ्ना सनेालाई य ु का िन म्त तयार हुन ु
हुकुम गरे अिन ितनीहरूले अरामीहरूलाई आ मण गरे। 18अरामीहरू इ ाएलीहरूबाट भाग।े दाऊद र ितनका सनेाले 7,000 सारिथहरू अिन
40,000 अरामी सिैनकहरूलाई मारे। दाऊद अिन ितनका सनेाले अरामी सनेाका सनेापित शोपकलाई पिन मा रिदए।

19जब हदर-एजरेका अधीकारीहरूले ितनीहरूलाई इ ाएलले परास्त पारेका दखे,े ितनीहरूले दाऊदिसत स न्ध गरे। ितनीहरू दाऊदका सवेक
बन।े यसथर् अरामीहरूले अम्मोनीहरूलाई फे र सहायता गनर् अस्वीकार गरे।

20
योआबले अम्मोनीहरूलाई न पादर्छन ्

1 बसन्त ऋतमुा, योअबले इ ाएलका सिैनकहरूलाई य ु मा लगरे गए। यो वषर्को त्यो समय िथयो जब राजाहरू य ु मा जान्थ,े तर दाऊद
यरूशलमे मै बस।े इ ाएलका सिैनकहरू अम्मोन दशेमा गए अिन त्यसलाई ध्वशं पारे। त्यस पिछ ितनीहरू रब्बा शहरमा गए। सिैनकहरू शहरको
चारैितर छाउनीमा ितनीहरू जानबाट रोक्नलाई मािनसहरूलाई शहरको िभ वा बािहर त्यहाँ बस।े योआब अिन इ ाएलका सनेा रब्बा शहरको
िवरू त्यसलाई ध्वशं नपारूञ्जले सम्म लड।े

2 दाऊदले ितनीहरूका राजाको िशरबाट ीपचे िनकाल।े त्यो सनुको ीपचे लगभग एक तोडा* िथयो। ीपचेचमा मलू्यवान र हरू िथए।
ीपचे दाऊदको िशरमा लगाइयो। तब दाऊदले रब्बा शहरबाट धरैे मलू्यवान बस्तहुरू पाए। 3 दाऊदले रब्बाका मािनसहरूलाई ल्याए अिन

ितनीहरूलाई आरा, फलामका गल अिन बञ्चरो ारा काम गनर् लगाए। दाऊदले अम्मोनीहरूका सबै शहरहरूलाई पिन त्यसै गनर् लगाए। त्यस
पिछ दाऊद अिन सबै सनेा यरूशलमे फक।

प लश्ती दैंत्यहरू मा रन्छन ्
4 पिछ इ ाएलीहरूको प लश्ती मािनसहरूिसत गजेरे शहरमा य ु भयो। त्यस समय हूशाका िसब्बकैले िसप्पलैाई मारे। िसप्पै दैंत्यहरूका

(रपाईहरूका) एकजना छोरा िथए। यसरी ती प लश्ती मािनसहरू इ ाएली मािनसहरूका दास सरह भए।
5 फे र त्यहाँ इ ाएलीहरू अिन प लश्तीहरूको बीचमा य ु भयो। एल्हानान, याएरका छोराले लहमीलाई मारे। लहमी गोल्यतका भाइ िथए।

गोल्यत गात शहरका िथए। लहमीको भाला अत्यन्त ठूलो अिन ग ौ िथयो। त्यो तानको िवशाल डन्डा जस्तै िथयो।
6 पिछ, इ ाएलीहरूले प लश्तीहरूिसत गात शहरमा य ु लड।े यो शहरमा एकजना दैंत्य मािनस िथयो। त्यसको हात अिन खु ामा चौबीसवटा

औंलाहरू िथए। त्यस मािनसको त्यके हातमा छः वटा औंलाहरू अिन त्यके खु ामा छ वटा औंलाहरू िथए। त्यो पिन दतै्यहरूको छोरा िथयो।
* 20:2: “75 पाउण्ड” वा “चौंतीस िकलो ाम।”
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7 यसरी जब त्यस मािनसले इ ाएललाई िनन्दा गय , तब जोनाथनले त्यसलाई मा रिदए। जोनाथन िशमअेका छोरा िथए। िशमअे दाऊदका दाज्य ू
िथए।

8 ती प लश्ती मािनसहरू गात शहरका दैंत्यहरूका (रफाका सन्तान) छोराहरू िथए। दाऊद अिन ितनका सवेकहरूले ती दैंत्य मािनसलाई मारे।

21
इ ाएलीहरूको गन्ती गरेर दाऊदले पाप गछर्न

1 शतैान इ ाएलका मािनसहरूको िवरू िथयो। त्यसले दाऊदलाई इ ाएलका मािनसहरूको गन्ती गनर् उत्सािहत तलु्यायो। 2 यसथर् दाऊदले
योआब र मािनसहरूका अगवुाहरूलाई भन,े “जाऊ अिन इ ाएलका सबै मािनसहरूको गणना गर। दशेमा भएका हरेकको िगन्तीगर। बशेबा
शहरदे ख दान शहरसम्म। तब मलाई भन, जस ारा त्यहाँ कित जना मािनसहरू छन ्म जान्ने छु।”

3 तर योआबले भन,े “परम भलुे उहाँको रा लाई सय गणुा िवशाल बनाउन।् हजरू, इ ाएलका सबै मािनसहरू तपाईका दास हुन।् तपाई िकन
यो काम गनर् चाहनहुुन्छ, मरेा परम भु राजा तपाईले इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई पापको दोषी तलु्याउन ु हुनछे।”

4 तर राजा दाऊद ढीट िथए। योआबले त्यसै गन ुर् पय जो राजाले भन।े यसथर् योआब गए अिन मािनसहरूको िगन्ती गद दशे भ र घमु।े त्यस
पिछ योआब यरूशलमे फक आए। 5अिन कितजना मािनसहरू िथए सो दाऊदलाई भन।े इ ाएलमा 11,00,000 मािनसहरू िथए जो तरवार
चलाउन सक्थ।े अिन 4,70,000 मािनसहरू यहूदामा िथए जो तरवार चलाउन सक्थ।े 6 योआबले लवेी अिन िबन्यामीनका कुल समहूहरूको
िगन्ती लएनन।् योआबले ती अिन प रवार समहूहरूको गणना गरेनन ्िकनभने ितनलाई दाऊदको आदशे मनपरेन। 7 परमे रको नजरमा दाऊदले
नरा ो कायर् गरेका िथए। यसथर् परमे रले इ ाएललाई दण्ड िदन ु भयो।

परमे रले इ ाएललाई दण्ड िदन ु हुन्छ
8 तब दाऊदले परमे रलाई भन,े “मलैे अित मखूर्ता पणू र् काम गरेकोछु। मलैे इ ाएलका मािनसहरूको गणना गरेर अित नरा ो पाप गरेका

छु। त्यसकारण म तपाईको दासबाट यो पाप हटाई िदनहुोस ्भनी याचना गछुर्।”
9 गाद दाऊदका दश िथए। परम भलुे गादलाई भन्नभुयो, 10 “जा, अिन दाऊदलाई भनः ‘परम भलुे जे भन्नहुुन्छ त्यो यो होः म तलँाई

तीनवटा रोजाइ िददंछुै। तैंले ती मध्ये एउटा रोज्न ु पछर्। तब म तैंले रोजे अनसुार दण्ड िदनछुे।’ ”
11 तब गाद दाऊद कहाँ गए। गादले दाऊदलाई भन,े “परम भु यही भन्नहुुन्छ, ‘दाऊद रोज कुन दण्ड त ँ चाहन्छस?् 12 शस्त आहर िबना

तीन वषर्, वा तीन महीनासम्म, तरेो श हुरू दे ख भागी िहडंन ु जब ितनीहरू आफ्ना तरवार लएर तलँाई खे नछेन ्परम भबुाट तीन िदनको दण्ड।
भयानक रूिड दशे भ र फैलने छ अिन परम भकुा स्वगर्दतूले मािनसहरूलाई ध्वशं गद इ ाएलको चारैितर जानछेन।्’ दाऊद परमे रले मलाई
पठाउन ु भएको हो। अब तपाईले िनणर्य गन ुर्होस ्कुन उ र मलैे उहाँलाई िदन?ु”

13 दाऊदले गादलाई भन,े “म सकं मा परेको छु। म कुनै मािनसहले मलाई दण्ड िदएको फैसला चाहिँदन। परम भु दयाल ूहुनहुुन्छ यसकारण
मलाई उहाँको हातमा पनर् िदनोस।्”

14 यसथर् परम भलुे इ ाएलमा भयकंर रोगहरू पठाउनभुयो अिन 70,000 मािनसहरू मरे। 15 परमे रले एउटा स्वगर्दतूलाई यरूशलमे
ध्वशं त गनर् पठाउन ु भयो। तर जब ती स्वगर् दतूले यरूशलमेलाई ध्वशंत गनर् शरुू गरे परम भलुे त्यो दे ु भयो अिन उहाँलाई दःुख लाग्यो
यसथर् परम भलुे यरूशलमेलाई नाश नपान िन य गन ुर्भयो। परम भलुे स्वगर्दतूलाई जो नाश गद िथए, भन्नभुयो, “रोक! यित नै पयार् छ।”
परम भकुा स्वगर्दतू यबसूी ओनार्नको खलामा उिभएका िथए।

16 दाऊदले मािथितर हरेे अिन परम भकुा स्वगर्दतूलाई आकाशमा दखे।े स्वगर्दतूले ितनको तरवार यरूशलमे शहर मािथ समाितरहकेा िथए।
तब दाऊद अिन बढूा- धानहरूले आफ्ना िशरलाई भइँूछुने ग र झकुाएर णाम गरे। दाऊद अिन बढूा- धानहरूले आफ्ना दःुख कट गनर्का
िन म्त िवशषे व पिहरेका िथए। 17 दाऊदले परमे रलाई भन,े “म त्यही एक हुँ जसले पाप गय । मािनसहरूको िगन्ती गनर्का िन म्त मलैे नै
आदशे गरेको िथएँ। म अन्जानमा िथएँ। इ ाएलका मािनसहरूले केही भलू गरेका िथएनन।् परम भु मरेा परमे र, मलाई र मरेो प रवारलाई
दण्ड िदनहुोस।् तर यो भयानक रोगहरूलाई रोक्नहुोस ्जसले तपाईका मािनसहरूलाई मा ररहछे।”

18 तब परम भकुा स्वगर्दतूले गादलाई भन।े ितनले भन,े “दाऊदलाई परम भकुो आराधना गनर्का िन म्त एक वदेी िनमार्ण गन ुर् भन। दाऊदले
त्यो बदेी यबसूीका ओनार्नको खलाको निजक िनमार्ण गन ुर्पछर्।” 19 गादले ती कुराहरू दाऊदलाई भने अिन दाऊद ओनार्नको खला ितर गए।

20 ओनार्न गहू ँ कुट्दै िथए। ओनार्न फक अिन स्वगर्दतूलाई दखे।े ओनार्नका चारजना छोराहरू लकु्नलाई कुद।े 21 दाऊद ओनार्न डाँडा ितर
उकालो लाग।े ओनार्नले ितनलाई दखेे र खला छाड।े ितनी दाऊद भए ितर गए अिन ितनको सामनु्ने भइँूछुने गरी िशर झकुाई णाम गरे।

22 दाऊदले ओनार्नलाई भन,े “ित ो खला मलाई बचे। म ितमीलाई परूा दाम िदनछुे। तब म यो जग्गालाई परम भकुो अराधना गनर्को िन म्त
बदेी िनमार्ण गनर् योग गन छु। तब यी भयानक रोगहरू बन्द हुनछेन।्”

23ओनार्नले दाऊदलाई भन,े “यो खला लनहुोस।् तपाई मरेो स्वामी, महाराजा हुनहुुन्छ। तपाईंलाई जे इच्छ लाग्छ त्यही गन ुर् होस।् तपाईलाई
होम ब लहरूका िन म्त गाई-गोरूहरू पिन िदनछुे। म तपाईलाई खलाको तखताहरू दाउराको रूपमा िदनछुे। म अन्न ब ल चढाउनको िन म्त गहु ँ
र यी सबै सामानहरू तपाईलाई िदनछुे।”
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24 तर राजा दाऊदले ओनार्नलाई उ र िदए, “होइन, म ितमीलाई परूा दाम िदन्छु। परम भलुाई अपर्ण गनर्का िन म्त म ित ो केही चीज
लिंदन। म त्यो भटे अपर्ण गिदर्न जसको कुनै मलू्य िदन ु पदन।”
25 यसथर् दाऊदले ओनार्नलाई त्यो स्थानको िन म्त 600 शकेेल जित सनु िदए। 26 दाऊदले त्यहाँ परम भकुो आराधना गनर्का िन म्त एउटा

बदेी िनमार्ण गरे। दाऊदलले होमब ल र मलेब ल चढाए। दाऊदले परम भिुसत ाथर्ना गरे। परम भलुे स्वगर्बाट आगो पठाएर दाऊदलाई उ र
िदनभुयो। त्यो आगो तल होमब लको बदेीमा झय । 27 तब परम भलुे स्वगर्दतूलाई ितनको तरवार म्यानमा हाल्न ु भनी आज्ञा िदनभुयो।

28 दाऊदले दखेे िक परम भलुे ओनार्नको खलामा ितनलाई उ र िदनभुयो। यसथर् दाऊदले परम भकुो िन म्त ब ल चढाए। 29 (पिव पाल
अिन होमब लको वदेी िगबोन शहरको उच्च स्थानमा िथयो। मोशाले त्यो पिव पाल िनमार्ण गरेका िथए जब इ ाएलका मािनसहरू मरूभिूममा
िथए। 30 दाऊद परमे रिसत कुरा-कानी गनर् पिव पालमा जान सकेनन ्िकनभने ितनी भयभीत िथए। दाऊद परम भकुा स्वगर्दतू अिन ितनको
तरवारिसत भयभीत िथए।)

22
1 दाऊदले भन,े “परम भु परमे रको म न्दर अिन इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त भटेीहरू जलाउने बदेी यहाँ िनमार्ण ग रने छ।”

दाऊदले म न्दर िनमाणर्को िन म्त योजना बनाउछन ्
2 दाऊदले इ ाएलमा ब े सबै िवदशेीहरूलाई एकसाथ भलेा हुने आदशे िदए। दाऊदले िवदशेीहरूबाट ढुङं्गा काट्नहेरू मािनसहरु छान।े

ितनीहरूको काम परमे रको म न्दर बनाउनका िन म्त ढुङं्गा काटेर तयार गन िथयो। 3 दाऊदले फाटकको ढोकाहरूका िन म्त काँटी अिन
कब्जाहरू बनाउन फलाम ल्याए। दाऊदले जो पिन नसिकने मा ामा चरु काँसा ल्याए। 4 अिन दाऊदले िगन्ती गनर् नसिकने िहसाबमा
दवेदारूका मढूाहरू ल्याए। सीदोन अिन सोर शहरका मािनहरूले पिन दाऊद कहाँ धरैे दवेदारूका मढूाहरू ल्याए।

5 दाऊदले भन,े “हा ा परम भकुो िन म्त हामीले अत्यन्त िवशाल म न्दर बनाउन ु पछर्। तर मरेो छोरा सलुमेान सानै छ यसथर् त्यसले ती
कुराहरू िसकेको छैन जो त्यसले जान्न ु पछर्। परम भकुो म न्दर अत्यन्त िवशाल हुन ु पछर्। यो यसको िवशाल अिन सनु्दरताको िन म्त सबै
रा हरूमा िस अिन उज्जवल हुनपुछर्। त्यसै कारण म परम भकुो म न्दर िनमार्ण गनर्को लािग योजनाहरू बनाउने छु।” यसकारण उनको मतृ्य ु
अिघ दाऊदले म न्दर िनमाणर्को िन म्त धरैे योजनाहरू बनाए र साम ीहरू िदए।

6 त्यस पिछ दाऊदले आफ्ना छोरा सलुमेानलाई बोलाए उनलाई इ ाएलका परम भु परमे रको िन म्त म न्दर बनाउनँ ु भन।े 7 दाऊदले
सलुमेानलाई भन,े “मरेो छोरो, परम भु मरेा परमे रको िन म्त म एउटा म न्दर बनाउन चाहन्थें। 8 तर परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ‘दाऊद, तैंले
धरैे य ु हरू लडकेो छस ्र धरैे मािनसहरू मारेको छस।् यसथर् मरेो नाउकँो िन म्त तैंले म न्दर बनाउन स ै नस।् 9 तर ित ो छोराहरू मध्ये एकजना
जो शा न्त ि य हो। म शा न्तको समय दान गनछु। त्यसका व रप रका श हुरूले त्यसलाई आ मण गन छैनन।् त्यसको नाउँ सलुमेान
हो। म इ ाएललाई उ राजा भएको समयमा शा न्त र आरम दान गनछु। 10 सलुमेान एउटा हो जसले मरेो िन म्त अवश्यै म न्दर बनाउनछे।
सलुमेान मरेो छोरा हुनछे अिन म उसको िपता हुनछुेन।् अिन म उसको राजवशंलाई श शाली तलु्याउने छु र उसको सन्तानहरूले इ ाएलमा
सदासवर्दा शासन गन छ।’ ”

11 दाऊदले यो पिन भने अब छोरा, “परम भु तरेो साथ रहून!् त ँ सफल बन ्अिन तैंले म न्दर बनाउने छस ्भनी परम भलुे भन्न ु भए जस्तै
परम भु तरेो परमे रको िन म्त म न्दर िनमार्ण गर। 12जसरी पिन परम भलुे तपाईंलाई ज्ञान र ब ु िदउन।् तािक जब उहाँले तलँाई इ ाएल मािथ
अिधकार िदन ु हुन्छ, तलैे होिसयारी साथ परम भु तरेो परमे रको आज्ञा पालन गन छस।् 13यिद तैंले होिशयारी साथ ती िनयम अिन वस्थाहरू
पालन ग रस भन,े परम भलुे मोशालाई जो िदन ु भएको िथयो, तैंले त्यो सफलता ा गन छस।् बलवान र साहसी बन। नडरा िनरूत्सािहत नहो।

14 “सलुमेान, मलैे परम भकुो म न्दर िनमार्ण गनर् क ठन प र म गरेको छु। मलैे एक लाख तोडा* सनु िदएको छु। अिन लगभग दश लाख
तोडा† चाँदी िदएको छु। मलैे यितिबघ्न काँसा र फलाम िदएको छु जसको तौल गनर् सिकंदनै। साथै मलै े काठपात र ढुङ्गाहरू िदएकोछु। सलुमेान
तैंले त्यस मािथ थप्न सक्छस।् 15 तिँसत धरैे कारीगरहरू, डकम हरू अिन िसकम हरू छन।् तिँसत हरेक कारको काम गनर् िसपाल ु मािनसहरू
छन।् 16 ितनीहरू सनु, चाँदी, काँसा अिन फलामका काम गनर्मा िसपाल ु छन।् तिँसत अिधक िनपणु कम हरू छन ्जसको गन्ती लन सिकंदनै।
अब काम शरुू गर। अिन परम भु तरेो साथ रहून।्”

17 तब दाऊदले इ ाएलका समस्त अगवुाहरूलाई ितनका छोरा सलुमेानलाई सहायता गन ुर् भनी आदशे िदए। 18 दाऊदले ती अगवुाहरूलाई
भन,े “साच्चै नै परम भु ितमीहरूका साथ हुनहुुन्छ। अिन उहाँले ितमीहरूलाई राजनीितक शा न्त िदनभुएको छ। िकनभने उहाँले यस भिूम
िनवासीहरूलाई परास्ता गनर् मलाई सहायता गन ुर् भएकोछ अब परम भु र उहाँका मािनसहरूले यस भिूममािथ अिधकार गनछन।् 19 अब
ितमीहरूको तन मन अिन धन परम भु ित ा परमे र ित लगाऊ, अिन उहाँले भन्न ु भएका कामहरू गर। परम भु परमे रको पिव स्थान र
परम भकुो िन म्त म न्दर िनमार्ण गर। त्यस पिछ करारको सन्दकू अिन अन्य सबै पिव बस्तहुरू म न्दरमा ल्याओ।”

* 22:14: “ 3,750 टन।” † 22:14: “ 37,500 टन।”
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23
लवेीहरूका िन म्त म न्दरमा सवेाकायर्का योजनाहरू

1 दाऊद व ृ भए, यसथर् ितनले आफ्ना छोरा सलुमेानलाई इ ाएलका नयाँ राजा बनाए। 2 दाऊदले इ ाएलका समस्त अगवुा पजूाहारीहरू अिन
लवेीहरूलाई पिन भलेा गरे। 3 दाऊदले तीस बर्ष अिन त्यस भन्दा अिधक उमरे भएका लवेीहरूको िगन्ती लए। जम्मा 38,000 लवेीहरू िथए।
4 दाऊदले भन,े “24,000 लवेीहरूले परम भकुो म न्दर िनमार्ण कायर्को हरेचाह गनछन।् 6,000 लवेीहरू सरुक्षा कम अिन न्यायक ार्हरू
हुनछेन।् 5 चारहजार लवेीहरू ार-पालक हुनछेन ्अिन 4,000 िवशषे वाध्य-यन् लवेीहरू बनाएको छु। ती यन् हरू ितनीहरूले परम भकुो
स्तिुतका िन म्त योग गनछन।्”

6 दाऊदले लवेीहरूलाई तीन समहूमा िवभाजन गरे। ती लवेीका तीन जना छोराहरू गशे न, कहात र मरारीका प रवार समहूहरू िथए।
गश नका प रवार समहू

7 गशे नको प रवार समहूबाट लादान र िशमी िथए। 8लादानका तीन जना छोराहरू िथए। ितनका सबै भन्दा जठेा छोरा यहीएल िथए। ितनका
अन्य छोराहरू जतेाम अिन योएल िथए। 9 िशमीका छोराहरू शलोमोत, हजीएल अिन हारान िथए। यी तीन छोराहरू लादानको प रवारका
अगवुाहरू िथए।

10 िशमीका चार जना छोराहरू यहत, जीजा, यऊेश अिन बरीआ िथए। 11 यहत सबै भन्दा जठेा छोरा िथए अिन जीजा मिहला छोरा यऊेश
अिन बरीआलाई एकै प रवारको रूपमा गन्ती ग रन्थ्यो।

कहातका प रवार समहू
12 कहातका चार जना छोराहरू अ ाम, ियसहार, हे ोन अिन उज्जीएल िथए। 13 अ ामका छोराहरू हारून अिन मोशा िथए। हारूनलाई

अित िविश हुनको िन म्त चिुनएको िथयो। हारून अिन ितनका सन्तानहरूलाई सदासवर्दा िविश हुनको िन म्त चिुनएको िथयो। ितनीहरू
परम भकुो सवेाको िन म्त सबै पिव साम ीहरू तयार गनर्लाई चिुनएका िथए। हारून अिन ितनका सन्तानहरू परम भकुो समक्ष धपू
बाल्नकुो िन म्त चिुनएका िथए। ितनीहरू परम भकुो सवेाका िन म्त पजूाहारीरूको रूपमा चिुनएका िथए। ितनीहरूलाई परम भकुो पिव
नाउमँा मािनसहरूलाई आशीवार्द िदन सदाका िन म्त चिुनएको िथयो।

14 जहाँ सम्म परम भकुा जन मोशा सम्ब न्धत उसका छोराहरू लवेी कुल समहूमा गािभए। 15 मोशाका छोराहरू गशे म अिन एलीएजर
िथए। 16गशे मका सबै भन्दा जठेा छोरा। शबएूल िथए। 17 एलीएजरेका सबै भन्दा जठेा छोरा रहब्याह िथए। एलीएजरेका अन्य छोराहरू
िथएनन।् तर रहब्याहका धरैे छोराहरू िथए।

18 ियसहारका सबै भन्दा जठेा छोरा शलोमीत िथए।
19 हे ोनका सबै भन्दा जठेा छोरा य रयाह, मािहला छोरा अमयार्ह िथए। यहजीएल सािहलंा छोरा िथए अिन यक्माम कान्छा छोरा िथए।
20 उज्जीएलका सबै भन्दा जठेा छोरा मीका अिन ियिशयाह कान्छा छोरा िथए।

मरारीका प रवार समहू
21 मरारीका छोराहरूः महली र मशूी िथए। महलीका छोराहरूः एलाजार अिन कीश िथए। 22 एलाजारको छोराहरू नभई मतृ्य ु भयो। ितनका

छोरीहरू मा िथए। एलाजारका छोरीहरूले आफन्तहरूिसत िववाह गरे। ितनीहरूका आफन्तहरू कीशका छोराहरू िथए। 23 मशूीका
छोराहरूः महली, एदरे र यरीमोत गरी। जम्मा तीन जना छोराहरू िथए।

लवेीका कायर्हरू
24 यी लवेीका सन्तानहरू िथए। सचूीमा ितनीहरूको नाउँ आफ्ना प रवार-प रवार अनसुार िथयो। ती प रवारका धानहरू िथए। त्यके

को नाउँ सचूीमा ले खएको िथयो। सचूीमा ले खएका हरू बीस वषर् वा त्यस भन्दा मािथका िथए। ितनीहरू परम भकुो म न्दरमा
सवेा गथ।

25 दाऊदले भनकेा िथए, “परम भु इ ाएलका परमे रले उहाँका मािनसहरूलाई शा न्त िदनभुएको छ। परम भु सदा सवर्दा रहनको िन म्त
यरूशलमेमा आउनभुएको छ। 26 यसथर् लवेीहरूले पिव पाल वा सवेामा योगग रने कुनै पिन साम ी बोक्न ु पनछैन।”

27 इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त दाऊदका अ न्तम िनदशन लवेी कुल समहूका सन्तानहरूको गन्ती गन ुर् पन िथयो। ितनीहरूले ती लवेी
मािनसहरूको गन्ती लए जो बीस अिन त्यस भन्दा बढ्ता उमरेका िथए।

28 लवेीहरूको काम हारूनका सन्तानहरूलाई परम भकुो म न्दरको सवेाकायर्मा सहायता गन ुर्िथयो। लवेीहरूले म न्दरको आगँान अिन
म न्दरका छेउका कोठाहरूको पिन हरेचाह गथ। ितनीहरूको काम सबै पिव चीज बीजहरूलाई श ु गन ुर् अिन परमे रको म न्दरमा सवेागन
काम िथयो। 29 म न्दरको टेिबलमा िवशषे रोटी रा े ितनीहरू िजम्मा िथयो। ितनीहरू पीठो, अन्नब ल र अखिमरी रोटी पोलकेा अिन िमि त
भटेीहरूको पिन िजम्मामा िथए। ितनीहरूले सबै कुराको नाप-तौल गथ। 30लवेीहरू हरेक िबहान उिभन्थे अिन परम भु ित धन्यवाद चढाउँथे र
स्तिुत गथ। ितनीहरूले यो पिन हरेक साँझ गथ। 31शाबाथ अिन अरू चाडका िदनहरूमा अिन औंसी उत्सवमा ितनीहरूले होमब लहरू तयार गथ।
परम भकुो अिघ ितनीहरू होमब लहरू तयार गथ। परम भकुो अिघ ितनीहरू हरेक िदन सवेा गथ। त्यहाँ िनयमहरू िथए कित जना लवेीहरूले
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सवेा गन ुर् पथ्य । 32 ितनीहरूले पिव पाल साथै पिव स्थानको हरेचाह गथ। ितनीहरूले आफ्ना पजूाहारी, हारूनका सन्तानहरूलाई सहायता
गथ। लवेीहरूले परम भकुो म न्दरका कामहरू ारा पजूाहारीहरूलाई सहायता गथ।

24
पजूाहारीहरूका समहूहरू

1 हारूनका छोराहरूका समहूहरू यी िथएः हारूनका छोराहरू नादाब, अबीहू, एलाजार अिन ईतामार िथए। 2 तर नादाब र अबीहू आफ्ना
िपताको मतृ्य ु हुन भन्दा अिघनै मरे। अिन नादाब र अबीहूका छोराहरू िथएनन।् यसथर् एलाजार अिन ईतामारले पजूाहारीको रूपमा काम गरे।
3दाऊदले एलाजार र ईतामारका प रवार समहूलाई दइु िभन्न समहूहरूमा िवभाजन गरे। दाऊदले यसो गरे की समहूहरूले ितनीहरूलाई गनर् िदइएका
कायर्हरू गनर् सकुन।् दाऊदले सादोक र अहीमलेकेको सहायता ारा यसो गरे। सादोक एलाजारका सन्तान िथए। तर अहीमलेके ईतामारका सन्तान
िथए। 4 एलाजारका प रवारमा ईतामारका प रवारमा भन्दा धरैे म ु खयाहरू िथए। एलाजारका प रवामा सो जना म ु खयाहरू िथए अिन ईतामारका
प रवारमा आठजना म ु खयाहरू िथए। 5 मािनसहरू हरेक प रवारमा चिुनएका िथए। ितनीलाई िच ा ारा चिुनएको िथयो। केही मािनसहरूलाई
पिव स्थानको िजम्मा लनको िन म्त चिुनएको िथयो। अिन अन्य मािनसहरूलाई पजूाहारीको रूपमा सवेा गनर्को िन म्त चिुनएको िथयो। यी सबै
मािनसहरू एलाजार अिन ईतामारका प रवारहरूबाट िथए।

6 शमायाह मु खया िथए। ितनी नतनलेका छोरा िथए। शमायाह लवेी कुल समहूबाट िथए। शमायाहले ती सन्तानहरूका नाउँ लखेकेा िथए।
ितनीले ती नाउहँरू राजा दाऊद अिन यी म ु खयाहरूका सामनु्ने लखेकेा िथएः पजूाहारी सादोक, अहीमलेके अिन पजूाहारीहरू र लवेीहरूका
प रवार-प रवारका म ु खयाहरू। अहीमलेके अिबयाथारका छोरा िथए। हरेक पल्ट िच ा लगाउथँे अिन एक छािनन्थ्यो, र शमायाहले
त्यस को नाउँ लखे्थ।े यसरी ितनीहरूले एलाजार अिन ईतामारको प रवारका मािनसहरू बीच काम िवभाजन ग रिदएको िथयो।

7 पिहलो यहोयारीबको दल िथयो।
दो ो दल यदायाहको िथयो।
8 ते ो हारीमको दल िथयो।
चौथो दल सोरीमको िथयो।
9 पाँचौं म ल्कयाहको दल िथयो।
छैटौं दल िमयामीनको िथयो।
10 सातौं हक्कोसको दल िथयो।
आठौं दल अिबयाको िथयो।
11 नवौं यशेअूको दल िथयो।
दशौं दल शकन्याहको िथयो।
12 एघारौं एल्यासीबको दल िथयो।
बा ौं दल याकीमको िथयो।
13 ते ौं हुप्पाको दल िथयो।
चौधौं दल यशेबेाबको िथयो।
14 पन् ौं िबल्गाको दल िथयो।
सो ौं दल इम्मरेको िथयो।
15 स ौं हजेीरको दल िथयो।
अठारौं दल ह प्पससेको िथयो।
16 उन्नाईसौं पतिहयाहको दल िथयो।
बीसौं दल यहजेकेलको िथयो।
17 एक्काईसौं याकीनको दल िथयो।
बाईसौं दल गमरूालको िथयो।
18 तईेसौं दलायाहको दल िथयो।
चौबीसौं दल माज्याहको िथयो।
19 यी परम भकुो म न्दरमा सवेा गनर्का िन म्त छािनएका दलहरू िथए। ितनीहरूले म न्दरमा सवेा गनर्का िन म्त हारूनका िविध-िवधानहरू

पालन गरे। परम भु इ ाएलका परमे रले ती िवधानहरू हारूनलाई िदन ु भएको िथयो
20 बाँकी रहकेा लवेीका सन्तानहरूका नाउँ यी हुन:्
अ ामका सन्तानबाट शबूाएल
शबूाएलका सन्तानबाट यहेदयाह।
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21 रहब्याहका सन्तानबाटः ियिशयाह ियिशयाह सबै भन्दा जठेो छोरो िथए।
22 ियसहार वशंबाटः शलोमोत।
शलोमोतका वशंबाटः यहत।
23 हे ोनका सबै भन्दा जठेा छोरा य रयाह िथए।
अमयार्ह हे ोनका मािहला छोरा िथए।
यहजीएल ितनका साँिहला छोरा
अिन यक्माम कान्छा छोरा िथए।
24 उज्जीएलका छोरा मीका िथए।
मीकाका छोरा शमीर िथए।
25 ियश्याह मीकाका भाइ िथए।
ियश्याहका छोरा जकयार्ह िथए।
26 मरारीक सन्तानहरू महली, मशूी र ितनका छोरा यिजयाह िथए।
27 मरारीका छोराहरू यिजयाबाटः बनो, शोहम जक्कूर र इ ी नाउकँा िथए।
28 महलीका छोरा एलाजार िथए। तर एलाजारका छोराहरू िथएनन।्
29 कीशका कीशबाट छोरा यरहमले िथए।
30 मशूीका छोराहरू महली, एदरे अिन यरीमोत िथए।

ती लवेी प रवारहरूका मु खयाहरू हुन।् ितनीहरूको नाउँ आ-आफ्ना प रवारहरूका सचूीमा ले खएको छ। 31 ितनीहरू िवशषे कायर् गनर्का
िन म्त चिुनएका िथए। ितनीहरूले पिन आफ्ना पजूाहारीहरूले झैं िच ाहाल्थ।े पजूाहारीहरू हारूनका सन्तान िथए। ितनीहरूले राजा दाऊद,
सादोक, अहीमलेके अिन पजूाहारीहरू अगवुाहरू अिन लवेीहरू समक्ष िच ा हाल।े जब ितनीहरूलाई कायर् गनर्को िन म्त चनुे तर ठूला र साना
प रवारहरूलाई एकै कारको हार गरे।

25
सगंीतकारहरू

1 दाऊद र सनेापितहरूले आसापका छोराहरू हमेान अिन यदतूनूलाई िवशषे कायर् गनर्का िन म्त छानकेा िथए। ितनीहरूको िवशषे काम
सारङ्गी, वीणा अिन झ्यालीहरूको योग गरी परमे रको वचनको अगमवाणी गन ुर् िथयो। यस कारले सवेा गन मािनसहरूको सचूी यहाँ छः

2आसापका प रवारबाटः जक्कूर, योसफे, नतन्याह अिन अशरेला। राजा दाऊदले आसापलाई अगमवाणी गनर्का िन म्त चनुे अिन आसापले
आफ्ना छोराहरूको अगवुाइ गरे।

3 यदतूनूका प रवारबाटः गदल्याह, सरी, यशयाह, िशमी, हशिबयाह र मि त्याह। ती छः जना िथए। यदतूनूले आफ्ना छोराहरूको अगवुाइ
गरे। यदतूनूले अगमवाणी गनर्का िन म्त परम भलुाई धन्यवाद िदन र उहाँको स्तिुत गनर्का िन म्त वीणाको योगगरे।

4 हमेानका छोराहरू जसले सवेा गरे ती ब ु क्कयाह, म न्याह, उज्जीएल, शबएूल, यरीमोत, हनन्याह, हनानी, एलीआता, िग लती, रोममती-
एजरे, योश्बाकाशा, मल्लोती, होतीर अिन महजीओत िथए। 5 यी सबै मािनसहरू हमेानका छोराहरू िथए। हमेान दाऊदका दश िथए।
परमे रले हमेानलाई श शाली बनाउने वचन िदन ु भएको िथयो। यसथर् हमेानका धरैे छोराहरू भए। परमे रले हमेानलाई चौध छोरा
अिन तीन जना छोरीहरू िदन ु भयो।

6 हमेानले परम भकुो म न्दरमा गाउन आफ्ना छोराहरूको अगवुाइ गरे। ती छोराहरूले झ्याली, वीणा अिन साराङ्गीहरू योग गरे। राजाको
आज्ञा अनसुार आसाप यदतू अिन हमेनले परमे रको म न्दरमा सवेा गन त्यो ितनीहरूको यही त रका िथयो। 7 ती मािनसहरू अिन लवेीका कुल
समहूका ितनीहरूका आफन्तहरूलाई परम भकुो मिहमा गाउनमा ता लम िदइएको िथयो। त्यहाँ 288 जना मािनसहरू िथए। 8 हरेक ले
गन ुर् पन िविभन्न िकिसमका कामहरू छान्न ितनीहरूले िच ा लगाए। हरेक लाई समान वहार ग रन्थ्यो। जवान अिन बढूा मािनसहरू
ित एकसमान वहार ग रन्थ्यो। अिन गरुूलाई िशष्यलाई जस्तै समान वहार ग रन्थ्यो।
9 पिहलो-आसापका छोराहरू (योसफे)
अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए। दो ो-गदल्याहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका

िथए।
10 ते ो-जवकूरका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए।
11 चौथो-िय ीका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए।
12 पाँचौं-नतन्याहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए।
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13 छैटौं-ब ु क्कयाहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए।
14 सातौं-यसरेलाका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा हरू चिुनएका िथए।
15 आठौं-यशयाहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए।
16 नवौं-म न्याहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए।
17 दशौं-िशमीका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए।
18 एघारौं-अ लेका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए।
19 बा ौं-हशिबयाहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए।
20 ते ौं-शबूाएलका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए।
21 चौधौं-मि त्याहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए।
22 पन् ौं-यरेमोतका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए।
23 सो ौं-हन्नयाहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए।
24 स ौं-योशबकाशाका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए।
25 अठारौं-हनानीका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए।
26 उन्नाईसौं मल्लोतीका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए।
27 बीसौं-ए लयाताका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए।
28 एक्काईसौं-होतीरका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए।
29 बाईसौं-िग लतीका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए।
30 तईेसौं-महजीओतका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए।
31 चौबीसौं-रोम्मती, एजरेका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए।

26
वार पालकहरूको समहू

1 कोरहका प रवारबाट ारपालकहरू यी हुन:्

मशेलेमे्याह अिन ितनका छोराहरू। मशेलेमे्याह कोरेका छोरा िथए। ितनी आसापका प रवार समहूका िथए। 2 मशेलेमे्याहका छोराहरू िथएः
जकयार्ह सबै भन्दा जठेा छोरा िथए। यदीएल मािहला छोरा िथए। जबिदयाह सिँहलंा छोरा िथए। य ीएल काँिहला छोरा िथए। 3 एलाम
अन्तरे छोरा िथए। यहोहानान जन्तरे छोरा िथए अिन एल्यहोनै कान्छा छोरा िथए।

4 ओबदे-एदोम अिन ितनका छोराहरूः ओबदे-एदोमका सबै भन्दा जठेा छोरा शमायाह िथए। यहोजाबाद ितनका मािहला छोरा िथए। योआह
ितनका सािहला छोरा िथए। साकार ितनका कािहला छोरा िथए। नतनले ितनका अन्तरे छोरा िथए। 5 अम्मीएल ितनका जन्तरे छोरा
िथए। ियस्सारकार ितनका खन्तरे छोरा िथए अिन पलु्लतै ितनका कान्छा छोरा िथए। परमे रले साँच्चै नै ओबदे एदोमलाई बरदान
िदन ु भएको िथयो। 6 ओबदे-एदोमका छोरा शमायाह िथए; शमायाहका पिन छोराहरू िथए। शमायाका छोराहरू ितिनहरूका िपताका
प रवारका अगवुाहरू िथए िकनभने ितनीहरू योग्य मािनसहरू िथए। 7 शमायाहका छोराहरू ओ ी, रफाएल, ओबदे, एल्जाबाद, एलीहू,
अिन समिकयाह िथए। एल्जाबादका आफन्तहरू सामथ्यर्वान मािनसहरू िथए। 8 यी सबै मािनसहरू ओबदे-एदोमका सन्तानहरू िथए। ती
मािनसहरू अिन ितनीहरूका छोराहरू र आफन्तहरू श शाली मािनसहरू िथए। ितनीहरू असल रक्षकहरू िथए। ओबदे एदोमका 62
जना छोराहरू िथए।

9 मशेलेमे्याहका छोराहरू अिन आफन्तहरू िथए, जो श शाली हरू िथए। जम्मा 18 जना छोराहरू अिन आफन्तहरू िथए।
10 यी मरारीका प रवारका ारपालकहरू िथए। त्यसमा होसा एक िथए। िश ी जठेो छोरो अगवुा िथए। य िप िश ी पिहला जन्मकेो छोरा

िथएन, उसलाई उसको िपताले अगवुा चनु।े 11 िह ल्कयाह ितनका मािहला छोरा िथए। तब लयाह ितनका सािहलंा छोरा िथए, अिन
जकयार्ह ितनका कान्छा छोरा िथए। होसाका जम्मा 13 छोरा र आफन्तहरू िथए।

12 यी ारपालकहरूका समहूहरूमा धानहरू िथए। ारपालकहरूले परम भकुो म न्दरमा सवेा गन िवशषे त रका िथयो जस्तो ितनीहरूका
आफन्तहरूले गथ। 13 हरेक प रवारलाई एउटा ारको रक्षा गनर् िदइएको िथयो। एउटा प रवारको िन म्त ार छान्न िच ा लगाएको िथयो। जवान
र ब ृ हरू ित समान वहार ग रन्थ्यो।

14 मशेलेमे्याह पवूर् ारको रक्षाका िन म्त चिुनएका िथए। त्यसपिछ मशेलेमे्याहका छोरा जकयार्हका िन म्त िच ा लगाए। जक रया एक
ब ु मान सल्लाहकार िथए। जक रया उ र ारका िन म्त चिुनए। 15 ओबदे-एदोम दिक्षण ाराका िन म्त चिुनए अिन ओबदे-एदोमका छोराहरू



1 इितहास 26:16 421 1 इितहास 27:8

त्यस म न्दरको रक्षाका िन म्त चिुनए जहाँ मलू्यवान चीज-बीजहरू रा खएका िथए। 16 शपु्पीम अिन होसा प म ार र मािथल्लो सडकको
शल्लकेेत ाराका िन म्त चिुनए।

रक्षकहरू एक-अकार्को छेउ छेउमा उिभन्थ।े 17 छः जना लवेीहरू हरेक िदन रक्षामा पवूर् ार ितर उिभन्थ।े चार जना लवेीहरू हरेकिदन
रक्षामा उ र ारितर उिभन्थ।े चारजना लवेीहरू रक्षामा दिक्षण ार ितर उिभन्थे अिन दइुजना लवेीहरूले त्यस म न्दरको रक्षा गथ जहाँ मलू्यवान
बस्तहुरू रा खएको िथयो। 18 जित सक्दो प मी (कचहरीको बाटोमा) चार जना रक्षकहरू िथए अिन दइुजना रक्षकहरू कचहरीमा नै बस्थ।े

19 यी, ारपालकहरूका समहूहरू िथए। ती ारपालकहरू कोरह अिन मरारीका प रवारहरूबाट िथए।
भण्डारे र अिधकारीहरू

20अिहयाह लवेी कुल समहूबाट िथए। अिहयाहले परमे रको म न्दरका बहुमलू्य वस्तहुरूको हरे चाहको िजम्मा लएका िथए। जहाँ पिव
बस्तहुरू रा खएका िथए।

21 लादान गशेन प रवारका िथए। यहीएली लादान प रवार समहूका म ु खयाहरू मध्ये एक िथए। 22 यहीएलीका छोराहरू जतेाम अिन
जतेामको भाइ योएल िथए। ितनीहरूले परम भकुो म न्दरका मलू्यवान वस्तहुरूको िजम्मा लएका िथए।

23 अन्य मु खयाहरू अ ाम, ियसहार, हे ोन अिन उज्जीएल कुल समहूका िथए।

24 शबएूल परम भकुो म न्दरका मलू्यवान बस्तहुरूको िजम्मवेार धान िथए। शबूाएल गशे मका छोरा िथए। गशे म मोशाका छोरा िथए।
25 यी शबएूलका आफन्तहरू िथएः एलाजारबाट ितनका आफन्तहरूः रहब्याह-एलीजरका छोरा, यशियया-रहब्याहका छोरा, योराम-
यशिययाका छोरा, िजं ी-योरामका छोरा अिन शलोमीत-िज ीका छोरा। 26 यी शलोमीत र ितनका आफन्तहरू दाऊदले सं ह गरेका
बस्तहुरूको िजम्मामावाल िथए।

सनेाका अिधकारीहरूले पिन चीज बीजहरू म न्दरका िन म्त िदए। 27 ितनीहरूले य ु मा लएका कितपय वस्तहुरू िदए। ितनीहरूले ती
वस्तहुरू परम भकुो म न्दरको सचंालनको लािग िनदशन िदए। 28शलोमीत र ितनका आफन्तहरूले दश शमएूल कीशका छोरा शाऊल,
नरेका छोरा अबनरे अिन सरूयाहका छोरा योआबले िदएका पिव वस्तहुरूको पिन हरेचाह गरे। शलोमीत अिन ितनका आफन्तहरूले
सबै पिव वस्तहुरूको हरेचाह गरे जनु मािनसहरूले परम भलुाई िदएका िथए।

29 केनन्याह ियसहारका प रवारका िथए। केनन्याह अिन ितनका छोराहरू म न्दर बािहर काम गदर्थ।े ितनीहरूले इ ाएलका िविभन्न
भागमाहरूमा बन्धक अिधकारी र न्यायक ार्हरूका रूपमा काम गदथ।े 30 हशब्याह हे ोन प रवारका िथए। हशब्याह अिन ितनका
आफन्तहरूले परम भकुा सबै कायर् गदर्थे अिन इ ाएलको यदर्न नदीको प म ितर राजाको काम-काजको िजम्मावाला पिन िथए।
हशब्याहका समहूमा 1,700 जना योग्य मािनसहरू िथए। 31 हे ोन प रवारको वशंावलीले यो दखेाउछँ िक य रयाह ितनीहरूका अगवुा
िथए। दाऊद राजाको चालीसौं वषर्को शासन कालमा उसले उसको अिधकारीहरूलाई बलवान अिन कुशल मािनसहरूको प रवा रक
वशंवाली खोज्ने आज्ञा गरे केही योग्य मािनसहरू हे ोनीहरूले बीचमा यारजे र िगलादमा पाए। 32 य रयाहका 2,700 जना आफन्तहरू
िथए, जो श शाली हरू प रवारहरूका मु खयाहरू िथए। राजा दाऊदले ती 2,700 जना आफन्तहरूलाई रूबने, गाद अिन
मनश्शकेा आधा कुल समहूहरूलाई परम भकुो कायर् अिन राजाको काम-काजको हरे चाह गनर्मा अगवुाइ गन िजम्मा िदए।

27
सनै्य समहूहरू

1यी इ ाएलीहरूको सचूी हो जसले सनेामा राजाको सवेा गथ। त्यके समहूले त्यके वषर् एक महीना काम गदर्थ।ै त्यहाँ प रवारका अगवुाहरू
हजार जना सनेाध्यक्षहरू, सहायक सनेाध्यक्षहरू, अिधकारीहरू, जसले राजाको सवेा गथ। त्यके सनै्य समहूमा 24,000 मािनसहरू िथए।

2 याशोबाम पिहलो समहूको पिहलो महीनाको िजम्मामावाल िथए। याशोबाम जब्दीएलका छोरा िथए। याशोबामको समहूमा 24,000
हरू िथए। 3 याशोबाम परेेसका सन्तानहरूमा एक अगवुाजन िथए। याशोबाम पिहलो महीनाको िन म्त सबै सनै्य अिधकारीहरूका

मखु िथए।
4 दोदै दो ो महीनाका िन म्त सनै्य समहूका िजम्मावाला िथए। ितनी आहोहका िथए। त्यहाँ उसको समहूमा 24,000 मािनसहरू िथए।

िमकलट उनका समहूका अगवुा िथए।
5 ते ो सनेापित बनायाह यहोयादाका छोरा बनायाह ते ो महीनाका िन म्त सनेापित िथए। यहोयादा मखु्य पजूाहारी िथए। बनायाहको समहूमा
24,000 मािनसहरू िथए। 6 ियनी उही बनायाह िथए, जो तीस यो ाका एक साहसी सिैनक िथए। बनायाहले ती मािनसहरूको अगवुाई
गरे। बनायाहका छोरा अम्मीजाबाद बनायाहको समहूका िजम्मामा िथए।

7 चौथो सनेापित योआबका भाइ असाहले िथए। असाहले चौथो महीनाका िन म्त सनेापित िथए। पिछ असाहलेका छोरा जबिदयाहले
सनेापितको रूपमा ितनको स्थान लए। असाहलेका समहूमा 24,000 मािनसहरू िथए।

8 पाँचौं सनेापित शम्हूत िथए। शम्हूत पाँचौं महीनाको िन म्त सनेापित िथए। शम्हूत जरेह प रवारका िथए। शम्हूतका समहूमा 24,000
हरू िथए।
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9 छैटौं सनेापित ईरा िथए। ईरा छैटौं महीनाको िन म्त सनेापित िथए। ईरा इक्केशका छोरा िथए। इक्केश तको शहरका िथए। ईराको समहूमा
24,000 मािनसहरू िथए।

10 सातौं सनेापित हलेसे िथए। हलेसे सातौं महीनाका िन म्त सनेापित िथए। ितनी पालोनी मािनसहरूबाट िथए अिन ए मैका सन्तान िथए।
हलेसेको समहूमा 24,000 मािनसहरू िथए।

11 आठौं सनेापित िसब्बकै िथए। िसब्बकै आठौं महीनाका िन म्त सनेापित िथए। िसब्बकै हूशाहबाट िथए। िसब्बकै जरेह प रवारका िथए।
िसब्बकैको समहूमा 24,000 मािनसहरू िथए।

12 नवौं सनेापित अबीएजरे िथए। अबीएजरे नवौं महीनाका िन म्त सनेापित िथए। अबीएजरे अनातोत शहरका िथए। अबीएजरे िबन्यामीन
कुल समहूका िथए। अबीएजरेको समहूमा 24,000 मािनसहरू िथए।

13 दशौं सनेापित महरै िथए। महरै दशौं महीनाका िन म्त सनेापित िथए। महरै नतोपाहका िथए। ितनी जरेह प रवारका िथए। महरैको समहूमा
24,000 मािनसहरू िथए।

14 एघारौं सनेापित बनायाह िथए। बनायाह एघारौं महीनाका िन म्त सनेापित िथए। बनायाह िपरातोनका िथए। बनायाह ए मैका कुल समहूका
िथए। बनायाहको समहूमा 24,000 मािनसहरू िथए।

15 बा ौं सनेापित हले्दै िथए। हले्दै बा ौं महीनाका िन म्त सनेापित िथए। हले्दै नतोपाहका िथए। हले्दै ओ ीएल प रवारबाट िथए। हले्दकैो
समहूमा 24,000 मािनसहरू िथए।

कुल समहूका धानहरू
16 इ ाएलका कुल समहूहरूका मु खयाहरू यी नै िथएः

रूबनेकाः िज ीका छोरा एलीएजर।
िशमोयोनकाः शपत्याह माकाको छोरा।
17 लवेीकाः कमएूलका छोरा हशब्याह।
हारूनकाः सादोक।
18 यहूदाकाः एलीहू (एलीहू दाऊदका भाइहरू मध्ये एक जना िथए) इस्सकारकाः
मीकाएलका ओ ी छोरा।
19 जबलूनूकाः ओबिदयाका छोरा ियश्मायाह।
न ालीकाः यरीमोत अ ीएलका छोरा।
20 ए इैमकाः अज्जयाहका छोरा होशयेा।
प म मनश्शकेाः योएल पदायाहका छोरा।
21 पवूर् मनश्शकेाः जकयार्हका छोरा इ ो।
िबन्यामीनकाः यसीएल अबनरेका छोरा।
22 दानकाः यरोहामका छोरा अ ले।

यी इ ाएली कुल समहूका म ु खयाहरू िथए।
दाऊदले इ ाएलीहरूको गन्ती गछर्न ्

23 दाऊदले इ ाएलका मािनसहरूको गन्ती गन िन य गरे। त्यहाँ अित धरैे मािनसहरू िथए िकनभने परमे रले इ ाएलका मािनसहरूलाई
आकाशमा भएका ताराहरू जस्तै धरैे बनाउने ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो। यसथर् दाऊदले ती मािनसहरूको मा गणना गरे जो बीस वषर् अिन त्यस
भन्दा मािथका िथए। 24 योआब, सरूयाहका छोराले मािनसहरू गन्ती गनर् शरुू गरे, तर ितनले सकेनन।् परमे र इ ाएलका मािनसहरूिसत

ोिधत हुन ु भयो। त्यसै कारणले गदार् राजा दाऊदको इितहासको पसु्तकमा मािनसहरूको सखं्या ले खएन।
राजाका शासकहरू

25 यो ती मािनसहरूको सचूी हो जसले राजाका सम्पि को िजम्मा लएका िथएः

अज्मावते, अदीएलका छोरा राजा भण्डार कक्षको िजम्मामा िथए।
जोनाथन, उ ज्जयाहका छोरा सा-साना शहर, गाउ,ँ खते अिन बजुार्हरूका भण्डार कक्षका िजम्मामा िथए।
26 ए ी कलबूका छोरा कृषकहरूको िजम्मा लएका िथए।
27 रामा शहरका िशमी दाखबारीको िजम्मा मा िथए।
शपेमेका जब्दी दाखबारीहरूबाट आउने दाखरसको हरेचाह अिन भण्डारको िजम्मा मा िथए।
28 गदेरेका बाल हानान प मी पहाड दशेका भ ाक्ष अिन अञ्जीरको बकृ्षहरूका
िजम्मावाला िथए। योआश भ ाक्षको तलेको भण्डारको िजम्मावाला िथए।



1 इितहास 27:29 423 1 इितहास 28:17

29 शारोनका िश ै शारोन व रप रका गाई वस्तकुा िजम्मा मा िथए।
अदलूकेा छोरा शापात बेंसीमा गाई वस्तहुरूका िजम्मा मा िथए।
30 इश्माएलले ओबील ऊँटहरूका िजम्मामा िथए।
मरेोनोती यहेदयाह गधाहरूका िजम्मामा िथए।
31 हगरीका याजीज भडेा-बा ाहरूका िजम्मामा िथए।

यी सबै मािनसहरू धान िथए, जसले राजा दाऊदका सम्पि हरूका हरे चाह गदर्थ।े
32जोनाथन एक बु मानी, सल्लाहकार र लखेापाल िथए। जोनाथन दाऊदका भतीजा िथए। हक्मोनीका छोरा यहीएल राजाका छोराहरू को

हरेचाह गदर्थ।े 33 अहीतोपले राजाका सल्लाहकार िथए। हूशै राजाका िम िथए। हूशै एरकी मािनसहरूबाट िथए। 34 यहोयादा र एबीयातारले
पिछ राजाका सल्लाहकारको रूपमा अहीतोपलेले स्थान लए। यहोयादा बनायाहका छोरा िथए। योआब राजाका सनेापित िथए।

28
म न्दरको िन म्त दाऊदका योजनाहरू

1 दाऊदले इ ाएलीहरूका सबै अगवुाहरूलाई एकि त गरे। ितनले ती सबै अगवुाहरूलाई यरूशलमेमा आउन भिन हुकूम िदए। उनले कुल
समहूहरूका सबै अगवुाहरूलाई, राजाका सवेामा रहकेा सनै्यका सनेापितहरू, हजारहरूको सनेाध्यक्षहरू, सयहरूका सनेाध्यक्षकहरू, राजा अिन
ितनका छोराहरूका सम्पि अिन पशहुरूको हरेचाह गन अिधकारीहरू, राजाका धान अिधकारीहरू, बीरहरू अिन सबै साहसी सनैीकहरूलाई
बोलाए।

2 राजा दाऊद उठे र भन,े “मरेा दाज्य-ूभाईहरू अिन मरेा मािनसहरू, मरेा कुरा सनु। म परम भकुो करारको सन्दकूको िन म्त एउटा िव ामस्थान
िनमार्ण गनर् अितनै चाहन्थें, एउटा स्थान जो हा ो परम भकुो खु ् ाको पाउदान हुन सकोस ्मलै े म न्दर िनमार्ण गनर्लाई धरैे तयारीहरू गरें। 3 तर
परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ‘अह,ँ दाऊद, तैंले मरेो नाउमँा म न्दर बनाउन ु पदन। तैंले त्यसो गन ुर् हुदँनै िकनभने त ँ एक सिैनक होस,् र तैंले धरैे
मािनसहरूलाई मारेको छस।्’

4 “परम भु इ ाएलका परमे रले इ ाएलका बा कुल समहूहरूको अगवुाइ गनर्का िन म्त यहूदाका कुल समहूलाई चनु्न ु भयो। अिन
त्यसपिछ प रवार समहूबाट परम भलुे मरेा िपताका प रवारलाई चनु्न ु भयो। र त्यो प रवारबाट परमे रले मलाई सदाको िन म्त इ ाएलका राजा
चनु्नभुयो। परमे रले मलाई इ ाएलको राजा बनाउन चाहन ु भयो। 5 परम भलुे मलाई धरैे छोराहरू िदन ु भएको छ। अिन ती सबै छोराहरूबाट
परम भलुे सलुमेानलाई इ ाएलको नयाँ राजा बनाउन िन म्त छान्नभुयो। वास्तवमा, इ ाएल परम भकुो राज्य हो। 6 परम भलुे मलाई भन्नभुयो,
‘दाऊद, तरेो छोरा सलुमेान त्यही एउटा हो जसले मरेो िन म्त म न्दर र त्यसका चोकहरू बनाउनछे। िकन? िकनभने मलै े सलुमेानलाई मरेो छोरा
हुन चनुकेोछु अिन म त्यसको िपता हुनछुे। 7 सलुमेानले मरेा िनयमहरू र आदशेहरू अिहले पालन गद छ। यिद उसले मरेा िनयमहरू पालन
ग रर ो भने,् तब म सलुमेानको राज्यलाई सदा सवर्दाका िन म्त श शाली बनाउने छु।’ ”

8दाऊदलेभन,े “यसकैारण अब सारा इ ाएलीहरू अिन परमे रका समदुायको समक्ष म ितमीहरूलाई यी कुराहरू भन्दछुः परम भु ितमीहरूका
परमे रका सबै आज्ञाहरू पालन गनर्मा सावधान बन। तब मा ितमीहरूले यो असल भिूम सदा-सवर्दा रा सक्ने छौ। अिन ितमीहरूले यसलाई
ितमीहरूका सन्तानहरूलाई सदा-सवर्दाका िन म्त िदन सक्नछेौ।

9 “अिन त,ँ मरेो छोरो सलुमेान, आफ्नो िपताका परमे रलाई िचन।् परमे रको सवेा श ु हृदयले गर।् परमे रको सवेा गनर् हृदयबाट नै
खशुी बन।् िकन? िकनभने परम भलुे हरेक हृदय जाँच्नहुुन्छ। परम भलुे तैंले सोचको हरेक कुराहरू बझु्न ु हुन्छ। यिद त ँ सहायताको िन म्त
परम भु कहाँ गइस ्भने तैंले उ र पाउने छस।् तर यिद त ँ परम भु दे ख टाढा फिकर् स ्भने उहाँले तलँाई सदाको िन म्त त्याग्न ु हुनछे। 10सलुमेान,
तैंले यो बझु्न ु पछर् िक परमे रले उहाँको पिव स्थान अथार्त म न्दर िनमार्ण गनर्को िन म्त तलँाई चनु्न ु भएको छ। श शाली बन ्र काम पणूर्
गर।्”

11 त्यसपिछ दाऊदले आफ्ना छोरा सलुमेानलाई म न्दर िनमार्ण गन योजनाहरू िदए। ती योजनाहरू म न्दरको चारै ितरका दलान अिन
त्यसका भण्डार कक्षहरू, मािथल्ला कोठाहरू, िभ ी कोठाहरू अिन दया आसनका स्थानको िन म्त पिन िथए। 12 दाऊदले म न्दरका सबै
अशंका योजनाहरू बनाएका िथए। दाऊदले ती योजनाहरू सलुमेानलाई िदए। दाऊदले ितनलाई परम भकुो म न्दर व रप रका आगँान अिन
त्यस व रप रका सबै कोठाहरूका योजनाहरू िदए। दाऊदले ितनलाई म न्दरको भण्डार कक्षहरू अिन ती भण्डार कक्षहरू जहाँ म न्दरमा योग
ग रने पिव वस्तहुरू राख्थे त्यसका योजनाहरू िदए। 13 दाऊदले सलुमेानलाई पजूाहारी अिन लवेीहरूको समहू बारे भन।े दाऊदले सलुमेानलाई
परम भकुो म न्दरको सवेाका सबै कायर्हरू अिन म न्दरको सवेामा योग ग रने सबै चीज-बीजहरूको बारेमा भन।े 14 दाऊदले सलुमेानलाई
म न्दरमा योग ग रने वस्तहुरू बनाउन कित सनु अिन चाँदी योग गन ुर् पछर्-त्यस िवषयमा पिन भन।े 15 सनुका िदयो र सामदानहरूका िन म्त
योजना बनाएका िथए, अिन चाँदीका िदयो अिन सामदानहरूका िन म्त योजानहरू िथए। दाऊदले सलुमेानलाई त्यके सामदान अिन िदयोका
िन म्त कित सनु वा चाँदी योगगन ुर् पछर् सो भन।े जहाँ िभन्दा िभन्दै सामदानहरू आवश्यक हुन्छ त्यहाँ योग गन ुर्पन िथयो। 16 पिव रोटीको
िन म्त योगग रने त्यके टेबलको िन म्त कित सनु योगगन ुर् पछर् सो दाऊदले भन।े चाँदीका मचेका िन म्त कित चाँदी योगगन ुर् पछर् सो दाऊदले
भन।े 17काँटा, छकर् ने कचौरा, अिन कलशहरू बनाउन कित शु सनु योगगन ुर् पछर् दाऊदले सो पिन भन।े त्यके सनुका थाली बनाउन कित सनु
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योगगन ुर् पछर् अिन त्यके चाँदीका रकाबी बनाउन कित चाँदी योगगन ुर्पन सो दाऊदले भन।े 18 दाऊदले भन,े धपू-वदेी बनाउनलाई श ु सनु
योगगन िवषयमा पिन भन।े दाऊदले सलुमेानलाई करूबहरूकोलािग सनुको रथको िवषयमा पिन वणर्न गरे। ितनीहरूका पखटेाहरू परम भकुो

करारको सन्दकू मािथ फै लन ु पछर्। ती करूब स्वगर्दतूहरू सनुले बिनएका िथए।
19 दाऊदले भन,े “यी सबै योजनाहरू परम भलुे मलाई अगवुाइ गन ुर्भए अनसुार ले खएका हुन।् परम भलुे मलाई योजनामा भएका हरेक

चीज बझु्नमा म त गन ुर्भयो।”
20 दाऊदले आफ्ना छोरा सलुमेानलाई यो पिन भन,े “श शाली र साहसी बन अिन यो काम पणूर् गर। नडराऊ र िनरूत्सािहत नहोऊ िकनभने

परम भु मरेा परमे र तिँसत हुनहुुन्छ। सबै कायर् पणू र् नभएसम्म उहाँले तलँाई सहायता गन ुर् हुनछे। उहाँले तरेो साथ छोड्न ु हुनछैेन। तैंले परम भकुो
म न्दर िनमार्ण गनछस।् 21 यहाँ पजूाहारी र लवेीहरूको समहू छन ्जो परमे रको म न्दरमा सबै कायर्हरू गनर्को िन म्त तयार छन।् सबै िसपाल ु
कम हरू सबै कायर्हरूमा तलँाई सहायता गनर् तयार छन। सबै अिधकारीहरू र सबै मािनसहरूले तपाईको हुकूम मान्नछेन।्”

29
म न्दर बनाउनका िन म्त भटेीहरू

1 राजा दाऊदले इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई भने जो एकसाथ एकि त भएका िथए, “परमे रले मरेो छोरा सलुमेानलाई मा चनु्न ु भएको
छ। सलुमेान सानै छ अिन यो काम गनर्का िन म्त चािहने सबै कुरा त्यसले जान्दनै। तर यो काम अत्यन्त महत्वपणूर् छ। यो म न्दर मािनसहरूका
िन म्त होइन, तर परम भु परमे रको िन म्त हो। 2 मलैे परमे रको म न्दर िनमार्णका िन म्त योजना बनाउन मलैे मरेो पणू र् श लगाएको छु।
सनुका वस्तहुरू बनाउनकुा िन म्त मलैे सनु िदएको छु। चाँदीका चीज-बीजहरू बनाउनकुा िन म्त मलैे चाँदी िदएको छु। काँसाका साम ीहरू
बनाउनकुा िन म्त मलैे काँसा िदएको छु। फलामका वस्तहुरू बनाउनकुा िन म्त मलैे फलाम िदएको छु। काठका साम ीहरू बनाउनकुा िन म्त मलैे
काठ िदएको छु। मलैे जोडने स्थानका िन म्त गोमदेक र , अलकृंत ईटे, सबै कारका िभन्न-िभन्न रङ्गका बहुमलू्य र हरू र सतेो सगं ममर्रहरू
पिन िदएको छु। मलैे परम भकुो म न्दरको िन म्त यस्ता धरैे-धरैे चीज-बीजहरू िदएको छु। 3 मलैे मरेो परम भकुो म न्दरको िन म्त जे िदएको
बाहके म मरेो आफ्नै ढुकुटीबाट सनु र चाँदी िददछुै िकनभने म पिव म न्दर िनमार्ण गनर्लाई ल भएको छु। 4 मलैे ओपरेको 3,000 तोडा श ु
सनु िदएको छु। मलैे 7,000 तोडा श ु चाँदी िदएको छु। चाँदी म न्दरका िभ ाहरूमा लगाउनको िन म्त हो। 5 मलैे सनु र चाँदीका सबै चीज
बीजका िन म्त सनु र चाँदी िदएको छु। जसमा िक कुशल कम हरूले म न्दरका िन म्त सबै िभन्न-िभन्न कारका चीज बीजहरू बनाउनँ सक्ने
छन।् अब, इ ाएलका मािनसहरू, ितमीहरू कितजना आज परम भकुा िन म्त स्वयलंाई अपर्ण गनर् तयार छौ?”

6 प रवारहरूका अगवुाहरू, इ ाएली कुल समहूका अगवुाहरू, एकहजारका सनेाध्यक्षहरू, सयहरूका सनेाध्यक्षहरू र अिधकारीहरू स्त
भएका सबै तयार िथए। अिन ितनीहरू सबलैे आफ्ना मलू्यवान वस्तहुरू अपर्ण गरे। 7 यी ती वस्तहुरू हुन ्जो ितनीहरूले परमे रको म न्दरका
िन म्त अपर्ण गरेका िथएः 5,000 तोडा सनु, 10,000* असफ ,† 10,000 तोडा चाँदी, 18,000 तोडा काँसा, अिन 1,00,000 तोडा
फलाम। 8 मािनसहरू जोिसत मलू्यवान र हरू िथए ती परम भकुो म न्दरको िन म्त अपर्ण गरे। यहीएलले ती मलू्यवान र हरूको हरेचाह गरे।
यहीएल गशे न प रवारका िथए। 9 मािनसहरू अित आन न्दत िथए िकनभने ितनीहरूले राजीखसुीिसत िदएका िथए। अगवुाहरूले खलुा हृदयले
स्वतन् ता पवूर्क अपर्ण गरेकािथए र ितनीहरू आन न्दत िथए। राजा दाऊद पिन अत्यन्तै आन न्दत िथए।

दाऊदको सनु्दर ाथर्ना
10 त्यस पिछ दाऊदले सबै मािनसहरूलाई परम भकुो शसंा गनर् भलेा गराएका िथए। दाऊदले भनःे

“परम भु इ ाएलका परमे र, हे हा ा िपता,
सदा सवर्दाका िन म्त तपाईको शसंा होईरहोस।्

11 महानता, श गौरव, िवजय अिन सम्मान तपाई कै हुन।
िकन? िकनभने पथृ्वी अिन स्वगर्का सबै कुरा तपाईकै हुन।्

हे परम भ,ु राज्य तपाईकै हो
तपाई िशर हुनहुुन्छ, हरेक बस्त ु मािथ शासक हुनहुुन्छ।

12 धन अिन सम्मान तपाई बाट नै आउँछन।्
तपाई सबमैािथ शासन गन ुर्हुन्छ।

परा म अिन श तपाईकै हातमा छन।्
अिन कसलैाई पिन महान अिन श शाली बनाउने श तपाईकै हातमा छन।्

13 यसकारण अब हा ा परमे र, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौं,
अिन हामी तपाईको मिहिमत नाउकँो शसंा गछ ं।

* 29:7: 10,000 अथर्त “345 मे ीक टन।” † 29:7: 10,000 असफ इ ानीमा-दा रक। (एक कारको बहुमलू्य धात।ु)
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14 सबै सत्य कुराहरू चाँिह म अिन मरेा मािनसहरूबाट आएका होइनन।्
यी सबै कुराहरू तपाईबाट मा आएका हुन।्

हामी केवल तपाईबाट आएका कुराहरू तपाईलाई नै अपर्ण ग ररहकेाछौं।
15 िकनभने हामी हा ा िपता-पखुार्हरू जस्तै यो ससंारमा या ा गन परदशेी मा हौं।
यो पथृ्वीमा हा ो समय क्षिणक छन ्िवतीजाने छाया जस्तो

हामी यसलाई रोक्ने आशा गदनौ।
16 हे परम भु हा ा परमे र, हामीले यी सबै िचजहरू तपाईको म न्दर िनमार्ण गनर्का िन म्त जम्मा गय ं।

हामीले यो म न्दर तपाईको नाउकँो सम्मान गनर्का िन म्त िनमार्ण गदर्छौं।
तर यी सबै वस्तहुरू तपाईबाट आएका हुन।्

हरेक थोक तपाईकै हुन।्
17 मरेा परमे र, म जान्दछु

िक तपाईले आफ्ना मािनसहरूको जाँज गन ुर्हुन्छ
अिन तपाईंले धािमर्कता मन पराउन ु हुन्छ।

म यी सबै वस्तहुरू स्वच्छ अिन ईमान्दार हृदयले तपाई ित अपर्ण गछुर्।
तपाईका मािनसहरू यहाँ एकि त भएका म दखे्छु

र तपाईलाई यी वस्तहुरू अपर्ण गनर् ितनीहरू खशुीछन।्
18 हे परम भु तपाई हा ा पखुार्

अ ाहाम, इसहाक अिन इ ाएलका परमे र हुनहुुन्छ।
कृपया तपाईका मािनसहरूलाई तपाईको काम गनर्मा सहायता गन ुर्होस।्

ितनीहरूलाई तपाई ित धन्यवादी हुनमा सहायता गन ुर्होस।्
19 अिन मरेो छोरो सलुमेानलाई तपाई ित सत्य रहन सहायता गन ुर्होस।्

तपाईको हुकूमहरू वस्था अिन िनयमहरूको सदा पालन गनर्मा सधैं त्यसलाई सहायता गन ुर्होस।्
सलुमेानलाई यी कुराहरू सम्पन्न गनर्मा सहायता िदनहुोस ्

अिन यो िकल्ला जो मलैे योजना गरेकोछु, िनमार्ण गनर्मा त्यसलाई सहायता िदनहुोस।्”
20 तब दाऊदले भलेा भएका सबै समहूका मािनसहरूलाई भन,े “अब परम भु ितमीहरूका परमे र ित शसंा अपर्ण गर।” यसथर् सारा

समदुायले परम भु आफ्ना पखुार्हरूको परमे रको शसंा अिन आराधना गरे! ितनीहरूले परम भु अिन राजा ित सम्मान जनाउन आफ्ना िशर
भ ूइँितर झकुाए।

सलुमेान राजा हुन्छन ्
21अक िदन मािनसहरूले परम भु ित ितनीहरूको ब लहरू चढाए। ितनीहरूले होमब ल अपर्ण गरे। ितनीहरूले1,000 साँढहेरू, 1,000

भडेाहरू, 1,000 थमुाहरू अिन ितनीहरू साथमा चल्ने अघर्-बली अपर्ण गरे। ितनीहरूले धरैे ब लहरू इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त अपर्ण
गरे। 22 त्यस िदन मािनसहरू अत्यन्त खशुी िथए िकनभने ितनीहरूले त्यहाँ परम भकुा साथ खानपीन गरे।

अिन ितनीहरूले दाऊदका छोरा सलुमेानलाई दो ो पल्ट राजा बनाए। ितनीहरूले सलुमेानलाई राजाको रूपमा िनय ु गरे साथै सादोकलाई
पिन पजूाहारीको रूपमा िनय ु गरे। ितनीहरूले यो काम त्यस स्थानमा परम भकुो सामनु्ने गरे। 23 तब सलुमेान राजाको रूपमा परम भकुो
िसहंासनमा बस।े सलुमेानले आफ्ना िपताको स्थान लए। सलुमेान खबूै सफल भए। इ ाएलका सम्पणूर् मािनसहरूले सलुमेानको आज्ञा पालन
गरे। 24 सबै अगवुाहरू, यो ाहरू अिन दाऊदका सबै छोराहरूले पिन उसलाई राजाको रूपमा स्वीकार गरे र ितनको हुकुम पालन गरे।

25 परम भलुे सलुमेानलाई अत्यन्त महान तलु्याउन ु भयो। इ ाएलका सबै मािनसहरू जान्दिथए िक परम भलुे सलुमेानलाई महान बनाउदँै
हुनहुुन्छ। परम भलुे सलुमेानलाई राजाले पाउनपुन सम्मान दान गन ुर्भयो। सलुमेान अिघ इ ाएलका कुनै पिन राजाले यस्तो सम्मान पाएका
िथएनन।्

दाऊदको मतृ्य ु
26 यसकारण ियशकैा छोरा दाऊद सम्पणूर् इ ाएल मािथ चालीस वषर्सम्म राजा िथए। 27 दाऊद हे ोन शहरमा सात वषर्सम्म राज्य गरे। तब

उनी यरूशलमे शहरमा ते ीस वषर्सम्म राज्य गरे। 28 दाऊदको त्यस बलेा मतृ्य ु भयो जब ितनी ब ृ भए। दाऊदले एक असल र दीघर् जीवन
िबताएका िथए। दाऊदका अनके सम्पि हरू अिन ित ाहरू िथए। अिन दाऊदका छोरा सलुमेान ितनी पिछ नयाँ राजा भए।

29 राजा दाऊदले शरुूदे ख अन्त सम्म जो कामहरू गरे ती दश शमएूल, अगमव ा नातान अिन दश गाद ारा ल खत पसु्तकहरूमा छन।्
30 ती लखेहरूले इ ाएलका राजाको रूपमा दाऊदले गरेका कामहरूको बारेमा बताउछँन।् ितनीहरूले दाऊदका परा म अिन ितनी मािथ घटेका
घटनूाहरूको बारेमा दखेाउदँछ। अिन ितनीहरूले इ ाएल र यसका व रप रका राज्यहरूमा जे भयो त्यसको बारेमा दखेाउदँछ।
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इितहासको
दो ो पसु्तक

सलुमेान ब ु का िन म्त याचना गछर्न ्
1 सलुमेान एक अित श शाली राजा भए िकनभने परम भु ितनका परमे र ितनका साथ हुनहुुन्थ्यो। परम भलुे सलुमेानलाई अित महान

बनाउन ु भयो।
2-3 सलुमेानले इ ाएलका सबै मािनसहरूिसत कुरा-कानी गरे। ितनले सनेाका नायकहरू, सनेा अध्यक्षहरू, न्यायक ार्हरू सम्पणूर् इ ाएलका

अगवुाहरू अिन प रवारहरूका मु खयाहरूिसत कुरा-कानी गरे। तब सलुमेान अिन ितनी िसत एकि त भएका सबै मािनसहरू िगबोनको डाँडामािथ
पजूा-स्थानमा गए। त्यहाँ परमे रको भटे हुने पाल िथयो। परम भकुा दास मोशाले पाल बनाएका िथए जब ितनी इ ाएलका मािनसहरू मरूभिूममा
िथए। 4 दाऊदले परमे रको करारको सन्दकू िकयार्त-यारीमदे ख बोकेर यरूशलमेमा ल्याएका िथए। यसलाई रा का िन म्त दाऊदले यरूशलमेमा
एक स्थान बनाएका िथए। दाऊदले परमे रको करारको सन्दकूको िन म्त यरूशलमेमा एउटा पाल टाँगकेा िथए। 5 ऊरीका छोरा, हूरका
नाित बजललेले काँसाको वदेी बनाएका िथए। काँसाको वदेी परम भकुो पालको सामनु्ने िथयो। यसकारण सलुमेान अिन मािनसहरू िगबोनमा
परम भलुाई सल्लाह माग्न भिन गए। 6 सलुमेान भटे हुने पालमा परम भकुो सामनु्नकेो काँसाको वदेीसम्म गए। सलुमेानले वदेीमा 1,000
होमब ल अपर्ण गरे।

7 त्यस रात परमे र सलुमेान कहाँ आउन ु भयो। परमे रले भन्नभुयो, “सलुमेान, मलैे तलँाई के िदएको त ँ चाहन्छस ्मलाई भन।”
8 सलुमेानले परमे रलाई भन,े “तपाईं मरेा िपता दाऊद ित अित दयाल ु हुनहुुन्थ्यो। तपाईंले मलाई मरेा िपताको स्थानमा नयाँ राजा बन्नका

िन म्त चनु्न ु भयो। 9अब हे परम भु परमे र, तपाईंले मरेा िपता दाऊदलाई िदनभुएको वचन रा ख िदनहुोस।् तपाईंले मलाई एक अत्यन्त िवशाल
रा का राजा चनु्न ु भयो। त्यहाँ यित िवघ्न मािनसहरू छन ्जस्तै ितनीहरू पथृ्वीका धलूो सरी छन।् 10 अब मलाई ब ु र ज्ञान िदनहुोस ्जसमा
िक म यी मािनसहरूलाई सही ढङं्गले अगवुाइ गनर् सकँू। कुनै ले पिन तपाईंको सहायता िबना यी तपाईंका महान मािनसहरूमािथ शासन
गनर् स ै न।”

11 परमे रले सलुमेानलाई भन्नभुयो, “तरेो ढाँचा ठीक छ। तैंले धन-सम्पि का िन म्त वा सम्मानको िन म्त याचना ग रनस।् तैंले तरेा श हुरू
मा रयोस ्भन्ने याचना ग रनस ्अिन तैंले लामो जीवनको िन म्त याचना ग रनस।् अह ँ तैंले ती कुराहरूका िन म्त याचना ग रनस।् तैंले ब ु अिन
ज्ञानको याचना ग रस ्जसमा िक तैंले मरेो मािनसहरूको िन म्त ब ु मानी पवूर्क िनणर्य लन सक्छस ्ती मािनसहरू जो मािथ शासन गनर् मलै े तलँाई
चनुें। 12 यसथर् म तलँाई ब ु र ज्ञान िदनछुे। तर म तलँाई धन-सम्पि , अिधकार अिन ित ा पिन िदनछुे। तरेो अिघ रहकेा कुनै पिन राजािसत
किहले पिन यित िबध्न सम्पि अिन ित ा िथएन। अिन भिवष्यमा पिन कुनै राजाको यित िवघ्नसम्पि अिन ित ा हुने छैन।”

13 त्यसकैारण, सलुमेान िगबोनमा आराधनाको स्थानमा गए। तब सलुमेानले भटे हुने पाल छाडे अिन यरूशलमेमा इ ाएलमािथ शासन गनर्
फिकर् ए।

सलुमेानले उसको सनेा र सम्पि वस्था गछर्न ्
14 सलुमेानले आफ्ना सनेाका िन म्त घोडा अिन रथहरू एकि त गनर् शरुू गरे। सलुमेानले 1,400 रथहरू अिन 12,000 घोडा सवारहरू

ल्याए। सलुमेानले ितनीहरूलाई रथ-शहरहरूमा राख।े सलुमेानले ती मध्ये केही यरूशलमेमा पिन राखे जहाँ राज भवन िथयो। 15 यरूशलमेमा
सलुमेानले शस्त सनु अिन चाँदी एकि त गरे। त्यहाँ यित िवघ्नसनु अिन चाँदी िथयो जो ढुङँ्गा सरह िथयो। सलुमेानले शस्त दवेदारका काठ
जम्मा गरे। त्यहाँ यित िवघ्नदवेदार िथए, ितनीहरू प मी पहाडी दशेका नभेाराका बकृ्ष सरह िथए। 16 सलुमेानले िम दशे अिन क्यएूबाट
घोडाहरू ल्याए। राजाका ापा रहरूले घोडाहरू क्यएूमा िकन।े 17 सलुमेानका ापारीहरूले िम दशेबाट 600 शकेेल* चाँदी िदएर एक रथ
र 150 शकेेल† चाँदी ितरेर एक घोडा िकन।े तब ती ापारीहरूले घोडा अिन रथहरू सबै िह ीका राजाहरू र अरामका राजाहरूलाई बचेीिदए।

2
सलुमेानले म न्दर र महल िनमार्ण गन योजना गछर्न ्

1 सलुमेानले परम भकुो नाउकँो सम्मानका िन म्त एउटा म न्दर िनमार्ण गन योजना गरे। सलुमेानले आफ्नै िन म्त पिन एउटा राजमहल िनमार्ण
गन योजना गरे। 2 सलुमेानले 70,000 भारी बोक्नहेरू अिन पहाडमा ढुङ्गा काट्नका िन म्त 80,000 डकम हरू ल्याए। सलुमेानले काम
गनहरूको दखे-रेख गनर्लाई 3,600 मािनसहरू चनु।े

3 त्यसपिछ सलुमेानले हूरामलाई खबर पठाए। हूराम सोर शहरका राजा िथए। सलुमेानले भन,े
* 1:17: 600 शकेेल “6.9 िकलो म” र “15 पौण्ड।” † 1:17: 150 शकेेल “1.725 िकलो ाम।”
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“तपाईंले मरेो िपता दाऊदलाई सहायता िदन ु भए झैं मलाई सहायता िदनहुोस।् तपाईंले ितनलाई दवेदार बकृ्षका काठ पठाउन ु भएको िथयो
जसमा िक ितनले आफैं ब का िन म्त एउटा राज भवन बनाउन सकून।् 4 परम भु मरेा परमे रका नाउकँो सम्मानका िन म्त म एउटा म न्दर
िनमार्ण गनछु। म न्दरमा हामी परम भकुो समक्ष धपू जलाउने छौं अिन हामी सदवै िवशषे मचेमा पिव रोटी रा छेौं। हामी हरेक साँझ,
िबहान हरेक शबाथको िदन, हरेक औंसी अिन परम भु हा ा परमे रले हामीलाई मनाउन भनी आदशे िदन ु भएका अन्य चाडहरूमा होमब ल
अपर्ण गन छौं। इ ाएली मािनसहरूले सदा सवर्दा पालन गन ुर् पन यो एउटा िनयम हो।

5 “हा ा परमे र अन्य सबै दवेताहरू भन्दा महान हुनहुुन्छ। यसथर् उहाँको िन म्त म एक िवशाल म न्दर िनमार्ण गनछु। 6 कुनै पिन
ले वास्तवमा हा ा परमे रलाई रा का िन म्त म न्दर िनमार्ण गनर् स ै न स्वगर्ले पिन परमे रलाई रा स ै न। अह ँ सव च्च स्वगर्ले

पिन हा ा परमे रलाई रा स ै न। यसथर् परमे रका िन म्त म म न्दर िनमार्ण गनर् स न।ँ म केवल उहाँलाई सम्मान जनाउनको िन म्त
धपू जलाउने स्थान बनाउन सक्छु।

7 “अब तपाईंले मलाई एक जो सनु, चाँदी, काँसा अिन फलामका काम गनर्मा िसपाल ु छ पठाइ िदनहुोस ् भनी चाहन्छु। त्यस
मािनसले बजैनी, रातो अिन नीलो ब को काम गनर् जानकेो हुनपुछर्। त्यस मािनसले मरेा िपताले चनु्न ु भएका कारीगरहरू िसत यहाँ यहूदा
अिन यरूशलमेमा काम गनछ। 8 दया गरेर मलाई लबानोनबाट दवेदार, सल्ला अिन चन्दनका वकृ्षका काठहरू पिन पठाइिदन ु होस।् मलाई
थाहा छ, तपाईंका सवेकहरू लबानोन दशेका वकृ्षहरू ढाल्नमा अनभुवी छन।् मरेा सवेकहरूले तपाईंका सवेकहरूसगँै काम गनछन।् 9 मलाई
शस्त काठको दकार्र पनछ िकनभने म न्दर म जो िनमार्ण गदछु अत्यन्त िवशाल र सनु्दर हुनछे। 10 काठका िन म्त बकृ्षहरू ढाल्ने तपाईंका

सवेकहरूलाई म जे िदनछुे त्यो यो हो। म ितनीहरूलाई खानका िन म्त 20,000 मरुी * गहु,ँ 20,000 मरुी जौं, 20,000 पाथी † दाखरस
अिन 20,000 पाथी तले िदने छु।”

11 तब हूरामले सलुमेानलाई उ र िदए। हूरामले सलुमेानलाई एक खबर पठाए। त्यो खबरमा भिनएका कुराहरू यी हुन;्

“सलुमेान, परम भलुे उहाँका मािनसहरूलाई मे गन ुर् हुन्छ। त्यसै कारणले उहाँले तपाईंलाई ितनीहरूको राजा चनु्न ु भयो।” 12 हूरामले
यो पिन भन,े “इ ाएलका परम भु परमे रको स्तिुत गन ुर्होस।् उहाँले स्वगर् अिन पथृ्वीको सजृना गन ुर् भयो। उहाँले राजा दाऊदलाई एक
बु मान छोरा िदन ु भयो। सलुमेान ब ु मानी अिन समझदारी हुनहुुन्छ। तपाईंले परम भकुो िन म्त म न्दर िनमार्ण गन ुर् हुदँछै। तपाईंले आफ्नै
िन म्त पिन राज-महल िनमार्ण गन ुर् हुदँछै। 13 म तपाईं कहाँ हूराम अब्बी नाउँ गरेको एक िसपाल ु कारीगर पठाउने छु। 14 त्यसकी आमा दान
कुल समहूकी िथइन।् त्यसका िपता सोर शहरका िथए। हूराम अब्बी सनु, चाँदी, काँसा, फलाम, ढुङँ्गा अिन काठको काम गनर्मा िसपाल ु
छ। हूराम अब्बीसगं बजैनी, नीलो अिन रातो ब र मलू्यवान मलमलको काम गनर्मा पिन िसपाल ु छ। हूराम अब्बी तपाईंले भन्न ु भएका
नक्कासी गनर् अिन कुनै पिन काम गनर् सक्छ। त्यसले तपाईंका कारीगरहरू अिन तपाईंका िपता राजा दाऊदका कारीगरहरू िसत काम गनछ।

15 “अब, महाशय, तपाईंले हामीलाई गहु,ँ जौं, तले अिन दाखरस िदने वचन िदन ु भयो। ती चीजहरू मरेा सवेकहरूलाई िदन ु होस।्
16 अिन हामी लबानोन दशेबाट काठ काट्ने छौं। हामी तपाईंलाई चािहएसम्म काठ काट्ने छौं। हामी मढूाहरू साथ बाँध्ने छौं। अिन
ितनीहरूलाई समु बाट यापो शहरितर पठाउने छौं। त्यसपिछ तपाईंले काठहरू यरूशलमेमा लान सक्न ु हुने छ।”

17 तब सलुमेानले इ ाएलमा ब े सबै िवदशेीहरूको गन्ती लए। (यो त्यस समय पिछ भयो जब दाऊदले मािनसहरूको गणना गरेका
िथए। दाऊद सलुमेानका िपता िथए।) ितनीहरूले दशेमा 1,53,600 िवदशेीहरू भे ाए। 18 सलुमेानले मालसामान बोक्नका िन म्त 70,000
िवदशेीहरू छान।े सलुमेानले 80,000 िवदशेीहरूलाई पहाडमा ढुङँ्गा काट्नका िन म्त चनु।े अिन सलुमेानले 3,600 िवदशेी मािनसहरूलाई
काममा लगाइ रा का िन म्त िनरीक्षक चनु।े

3
सलुमेानले म न्दर िनमार्ण गछर्न ्

1 सलुमेानले यरूशलमेको मोरीयाह पवर्तमा परम भकुो म न्दर िनमार्ण गनर् शरुू गरे। मोरीयाह पवर्त त्यो स्थान हो जहाँ परम भु दाऊद,
सलुमेानका िपता कहाँ आउन ु भएको िथयो। सलुमेानले त्यस स्थानमा म न्दर िनमार्ण गरे जनु स्थान दाऊदले तयार पारेका िथए। यो स्थान िढकी
भएको खलामा िथयो जो यबसूी ओनार्नको िथयो। 2 सलुमेानले इ ाएलमािथ शासन गरेको चौथो वषर्को दो ो महीनामा काम शरुू गरे।

3 सलुमेान ारा परमे रको म न्दरको घडरेी िनमार्ण गनर्का िन म्त योग ग रएका नाप यी हुन।् घडरेी 60 हात लामो अिन 20 हात चौडा
िथयो। सलुमेानले म न्दरको नाप गदार् परुानो हाते नाप चलाए। 4 म न्दरको सामनु्ने दलानको लमाइ 20 हात अिन उचँाइ 20 हात िथयो।
सलुमेानले दलानको िभ ी भाग श ु सनुले मोड।े 5 सलुमेानले ठूलो कोठाका िभ ाहरूमा सल्लाका काठका तख्ताहरू लगाए। त्यस पिछ ितनले
सल्लाका तख्ताहरू मािथ शु सनु लगाए। अिन ितनले श ु सनु मािथ खजरूको बकृ्षको िच अिन िस ी लगाए। 6 सलुमेानले सनु्दरताको िन म्त
* 2:10: 20,000 मरुी अथार्त “1,25,000 बशुले” † 2:10: 20,000 पाथी अथार्त “1,15,000 गेंलन।”
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म न्दरमा बहुमलू्य र हरू लगाए। सलुमेानले योग गरेको सनु पवमबाट ल्याएका िथए। 7सलुमेानले म न्दरको िभ ी अशं सनुले मोहोरे सलुमेानले
छाना मिुनको स री, चौखट िभ ा अिन ढोकाहरूमा सनु लगाए। सलुमेानले िभ ाहरूमा करूब स्वगर्-दतूहरू कँुदरे बनाए।

8 त्यस पिछ सलुमेानले महा पिव स्थान बनाए। त्यो महा पिव स्थान 20 हात लामो अिन 20 हात चौडा िथयो। त्यो म न्दर जि कै चौंडादार
िथयो। सलुमेानले महा पिव स्थानको िभ ा सनुले मोहोरे। सनुको तौल ायः 600 तोडा िकलो ाम िथयो। 9 सनुका कीलाहरूको ओजन ायः
50 शकेेल िथयो। सलुमेानले मािथल्लो कोठा सनुले ढाकी िदए। 10 सलुमेानले महा पिव स्थानमा रा का िन म्त दइुवटा करूब स्वगर्दतूहरू
बनाए। कारीगरहरूले करूब स्वगर्दतूहरूलाई सनुले मोहो रिदए। 11करूब स्वगर्दतूका त्यकेका पखंटेा पाँच हात लामा िथए। पखंटेाहरूको मोठ
लमाइ बीसहात िथयो। पिहलो करूब स्वगर्दतूको एउटा पखंटाले कोठाको एक ितरको िभ ा छोएको िथयो, अिन अक पखंटाले दो ो करूब
स्वगर्दतकूो एउटा पखंटेा छोएको िथयो। 12 अिन दो ो करूब स्वगर्दतूको अक पखंटेाले कोठाको अक ितरको िभ ा छोएको िथयो अिन
यसको अक पखंटेाले अक करूब स्वगर् ातको पखंटेा छोएको िथयो। 13 करूब स्वगर्दतूहरूका पखंटेाहरूले मोठ 20 हात ढाकेको िथयो।
करूब स्वगर्दतूहरू िभ पिव स्थान तफर् हरेेर उिभएका िथए।

14 सलुमेानले नीलो, बजैनी र रातो ब अिन मलू्यवान मलमल योग गरेर पदार् बनाए। सलुमेानले पदार्मा करूब स्वगर्दतूहरूको िच बनाए।
15 सलुमेानले म न्दरको अिघ दइुवटा स्तम्भहरू खडा गरे। स्तम्भहरू 35 हात अग्ला िथए। दइु स्तम्भका टुप्पाको अशं 5 हात लामो िथयो।

16 सलुमेानले िस ीहरूका हार बनाए। ितनले िस ीहरू स्तम्भहरूका टुप्पामा लगाए। सलुमेानले 100 वटा दारीम बनाए अिन ितनीहरूलाई
िस ीमा झणु् ाइ िदए। 17 त्यस पिछ सलुमेानले स्तम्भहरूलाई म न्दरको सामनु्ने खडा गरे। एउटा स्तम्भ दािहनिेतर खडा िथयो। अक स्तम्भ
दे ोितर खडा िथयो। सलुमेानले दािहनिेतरको स्तम्भको नाउँ “याकीन” र दे िेतरको स्तम्भको नाउँ “बोअज” राख।े

4
म न्दरका िन म्त सजाउनँे सामानहरू

1सलुमेानले वदेी बनाउनका िन म्त काँसाको योग गरे त्यो कँसाको वदेी 20 हात लामो, 20 हात चौडा अिन 10 हात अग्लो िथयो। 2 त्यस
पिछ सलुमेानले ग लत काँसाको योग एउटा ठूलो खड्कँुले िनमार्ण गनर्का िन म्त गरे। त्यो ठूलो जलाशय गोलो िथयो अिन एक धारदे ख अक
धार सम्म यसको नाप 10 हात िथयो। अिन त्यसको अग्लाइको नाप 5 हात अिन 30 हात घरेा भएको िथयो। 3 ठूलो काँसाको खड्कँुलाको िबट
मिुन गोरूका आकृितहरू अिंकत िथए। ती आकृतीहरू दइु पं मा िथए जो खड्कँुला व रप र 10 हात फै लएका िथए। खडकँुलाको आकृित
बनाउदँा नै उिचत स्थानमा गोरूका आकृित ढा लएका िथए। 4 ठूलो काँसाको खड्कँुला बा वटा गोरू ठूल्ठूला मिूतर्हरू मािथ िथए। तीनवटा गोरू
उ र तफर् फकका िथए। तीनवटा गोरू प मतफर् फकका िथए। तीनवटा गोरू दिक्षण तफर् फकका िथए। तीनवटा गोरू पवूर् तफर् फकका िथए।
ठूलो काँसाको खड्कँुला यी गोरूहरू मािथ िथए। सबै गोरूहरू ितनीहरूका पिछल्ला भाग एक अकार्का साथ अिन माझमा पारेर उभ्याइएका
िथए। 5 ठूलो काँसाको खड्कँुला आठ सने्टी िमटर बाक्लो िथयो। ठूलो खडकँुलाको घरेा प्यालाको घरेा जस्तै िथयो। घरेा फि एको लली
जस्तै दे खन्थ्यो। त्यसमा ायः स री हजार पाथी* अटाउनँ सिकन्थ्यो।

6 सलुमेानले दशवटा ान भाँडाहरू बनाए। पाँच ान भाँडाहरू ितनले ठूलो काँसाको खडकँुलाको दािहनिेतर राखे अिन सलुमेानले पाँच ान
भाँडा ठूलो काँसाको खड्कँुलाको दे िेतर राख।े यी दशवटा ान भाँडाहरू होमब लका िन म्त अपर्ण ग रएका साम ीहरू धनुका िन म्त योग
ग रन ु िथयो। तर ठूलो काँसाको खड्कँुला ब ल अपर्ण गन ुर्को अिघ पजूाहारीहरूले नहुाउनका िन म्त योग ग रन ु िथयो।

7 सलुमेानले सनुको दशवटा सामदान बनाए। ितनले ती सामदान बनाउने योजनालाई अनसुरण गरे ितनले ती सामदानहरू म न्दरमा राख।े
पाँचवटा सामदान दािहनतेफर् अिन पाँचवटा सामदान दे िेतर िथए। 8 सलुमेानले दशवटा टेबलहरू बनाए अिन ितनीहरूलाई म न्दरमा राख।े
पाँचवटा टेबलहरू दािहनिेतर अिन पाँचवटा टेबलहरू म न्दरमा दे िेतर रा खए। अिन सलुमेानले 100 ान भाँडाहरू बनाउन सनु योग गरे।
9 सलुमेानले पजूाहारीहरूको आगँन, ठूलो आगँन अिन आगँनहरूका िन म्त ढोकाहरू पिन बनाए। ितनले आगँानितर खु लने ती ढोकाहरूलाई
ढाक्न काँसाको योग गरे। 10 त्यसपिछ ितनले ठूलो काँसाको खड्कँुलालाई म न्दरको दािहनिेतर दिक्षण पवूर् िदशामा राख।े

11 हूरामले भाँडा, बले्चा अिन कचौराहरू बनाए। त्यसपिछ हूरामले परमे रको म न्दरमा राजा सलुमेानका िन म्त कायर् समा गरे। 12 हूरामले
दइुवटा स्तम्भहरू अिन ती दइु स्तम्भका मािथल्ला भागका ठूला कचौराहरू बनाएका िथए। हूरामले दइु ठूला स्तम्भका टुप्पोको अशंमा भएका दइु
ठूला कचौरहरूलाई ढाक्न ब ु ादार जाली पिन बनाए। 13 हूरामले दइु ब ु ादार जालीका िन म्त 400 दा रम पिन बनाए। त्यके जालीका िन म्त
दईु लहर दा रमहरू िथए। ती जालीहरूले दइु स्तम्भका टुप्पोका अशंमा भएका कचौराहरू छोिपएका िथए। 14 हूरामले ठेला-गाडीहरू अिन
आधार स्तम्भमा कचौराहरू पिन बनाए। 15 हूरामले एउटा ठूलो काँसाका खडकँुला अिन खडकँुला म ु न्तर बा वटा गोरूहरू बनाए। 16 हूरामले
भाँडाहरू, बले्चाहरू, काँटाहरू अिन सबै साम ीहरू परम भकुो िन म्त राजा सलुमेानलाई बनाइिदए। यी साम ीहरू कलाईवाला काँसा ारा
बनाइएका िथए। 17 राजा सलुमेानले ती साम ीहरू पिहला माटाका साँचामा खन्याए। ती साँचाहरू सकु्कोत अिन सरेदा शहर माझ भएको यदर्न
बेंसीमा िनमार्ण ग रएका िथए। 18सलुमेानले यित िवघ्नयी चीज बीजहरू बनाए िक कसलैपेिन यसका िन म्त योग ग रएको काँसाको तौल लने
चे ा गरेनन।्
* 4:5: “17,400 गे लन।”
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19 सलुमेानले परमे रको म न्दरका िन म्त चीज बीजहरू बनाए। सलुमेानले सनुको वदेी बनाए। ितनले टेबलहरू बनाए जहाँ उप स्थतको
रोटी रा खन्थ्यो। 20 सलुमेानले सामदानहरू अिन त्यसका ब ीहरू शु सनुको बनाए। ती ब ीहरू ितनीहरूका िन म्त बनाएको योजना अनसुार
िभ पिव स्थानको अिघ जलाउन ु पन िथयो। 21 सलुमेानले फूलहरू, ब ीहरू, धपुौरा अिन िचम्टाहरू बनाउनका िन म्त श ु सनुको योग गरे।
22 सलुमेानले छ रतो पान, बाटाहरू, कचौराहरू, तावा िचम्टाहरू अिन धपूदानीहरू बनाउका िन म्त श ु सनुको योग गरे। सलुमेानले म न्दरका
ढोकाहरू, महा पिव स्थानको िभ ी ढोकाहरू अिन मखु्य िवशाल कक्षका ढोकाहरू िनमार्ण गनर्का िन म्त श ु सनुको योग गरे।

5
1 तब, परम भकुो म न्दरका िन म्त सलुमेानले गरेका सम्पणूर् कायर् पणू र् भए। सलुमेानले सबै चीजहरू ल्याए जो ितनका िपता दाऊदले म न्दरका

िन म्त िदएका िथए। सलुमेानले सनु चाँदीका सबै चीजहरू अिन सजाउने सबै वस्तहुरू ल्याए। सलुमेानले ती सबै चीज बीजहरू परमे रको
म न्दरका कोष-कक्षमा राख।े

पिव सन्दकू म न्दरमा ल्याइयो
2 सलुमेानले इ ाएलका सबै अ ज अिन कुल समहूका धानहरूलाई यरूशलमेमा एक साथ भटे गन आदशे िदए। (यी मािनसहरू इ ाएलका

प रवारहरूका धानहरूका मखुहरू िथए।) सलुमेानले यसो गरे जसमा िक लवेीहरूले परम भकुो करारको सन्दकू दाऊदको शहर िसयोनबाट
म न्दर सम्म ल्याउन सकोस।् 3 इ ाएलका सबै मािनसहरू झ ू ो-बासको चाडको समयमा राजा सलुमेानको समक्षमा एकसाथ भलेा भए। यो
उत्सव सातौं महीनामा मनाइन्थ्यो।

4 जब इ ाएलका सबै अ जहरू आइपगु,े लवेीहरूले करारको सन्दकू उठाए। 5 तब पजूाहारी अिन लवेीहरूले करारको सन्दकू बोकेर
यरूशलमेमा लग।े ितनीहरूले भटे हुने पाल अिन त्यसमा भएका सबै पिव बस्तहुरू पिन यरूशलमेमा ल्याए। 6 राजा सलुमेान अिन इ ाएलका
सबै मािनसहरूले करारको सन्दकू अिघ भटेे। राजा सलुमेान अिन इ ाएलका समस्त मािनसहरूले भडेा अिन गोरूहरूका ब ल चढाए। भेंडा अिन
गोरूहरू यित िवघ्निथए िक कुनै ले ती िगन्ती गनर् सकेनन।् 7 त्यसपिछ पजूाहारीहरूले परम भकुो करारको सन्दकू त्यसका िन म्त तयार
पा रएका स्थानमा ल्याए। त्यो स्थान म न्दर िभ को महापिव स्थान िथयो। करारको सन्दकूलाई करूब स्वगर्दतूहरूका पखंटेा मिुन रा खयो।
8 करूब स्वगर्दतूहरूले ितनीहरूका पखंटेाहरू त्यस स्थान मािथ फैलाएका िथए जहाँ करारको सन्दकू िथयो। करूब स्वगर्दतूहरूले करारको
सन्दकूलाई ढाकेका िथए र सन्दकू बोक्न योग ग रएका डन्डामािथ खडा िथए। 9 ती डन्डाहरू यित लामा िथए िक ितनीहरूको टुप्पो महा पिव
स्थानको सामनु्नबेाट नै दे सिकन्थ्यो। तर कुनै ले पिन ती डंण्डाहरूलाई म न्दरको बािहरबाट दे स ै न िथयो। ती डंण्डाहरू आज सम्म
पिन त्यहीं छन।् 10करारको सन्दकूमा दईु फलाकहरू बाहके अरू केही िथएन। मोशाले ती दइु फलाकलाई होरेब पहाडमा करारको सन्दकूिभ
राखकेा िथए। होरेब त्यो स्थान हो जहाँ परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूिसत करार गन ुर् भएको िथयो। इ ाएलका मािनसहरू िम दशेबाट बािहर
भए पिछ त्यो कुरा घटेको िथयो।

11 त्यहाँ भएका सबै पजूाहारीहरूले स्वयलंाई पिव तलु्याउने रीित सम्पन्न गरे। तब, पजूाहारीहरू पिव स्थानको बािहर आए, ितनीहरू
एकै साथ उिभए, तर ितनीहरूको िवशषे समहूमा होइन। 12 लवेी गायकहरू वदेीका पवूर्तफर् उभीए। आसाप, हमेान अिन यदतूनूका सबै गायक
समहूहरू त्यहां िथए। ितनीहरूका छोरा अिन आफन्तहरू पिन त्यहाँ िथए। ती लवेी गायकहरू सतेो मलमलका पोशाकमा िथए। ितनीहरू िसत
झ्याम्टा, वीणा र सारङ्गीहरू िथए। त्यहाँ 120 पजूाहारीहरू ती लवेी गायकहरू साथ िथए। ती 120 पजूाहारीहरूले तरुही बजाए। 13मािनसहरू
कसलैे तरुही बजाए कसलैे गाए ती एक जस्तै िथए। ितनीहरूले एउटै ध्विनमा बजाए जब ितनीहरूले परम भकुो स्तिुत गरे अिन धन्यवाद
ज्ञापन गरे। ितनीहरूले तरुही, झ्याम्टा अिन वा -यन् बाट ठूलो आवाज िनकाल।े ितनीहरूले

“परम भकुो स्तिुत गर, िकनभने उहाँ असल हुनहुुन्छ।
उहाँको सत्य मे सदा सवर्दा रिह रहन्छ” भनी गीत गाए।

तब परम भकुो म न्दर बादलले भ रयो। 14 पजूाहारीहरूले सवेा कायर् चलाइ रा सकेनन ्िकनभने यो म न्दर परम भकुो मिहमाले बादलको
रूपमा भ रएको िथयो।

6
1 तब सलुमेानले भन,े

“परम भलुे भन्नभुयो,
‘उहाँ अन्धकार मघेमा ब ु हुने छ।’

2 परम भ,ु मलैे तपाईंलाई ब का िन म्त एक म न्दर िनमार्ण गरेको छु।
यो एउटा उच्च म न्दर हो, एक स्थान जहाँ तपाईं सदा सवर्दा रहन ु हुनछे।”
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सलुमेानको भाषण
3 राजा सलुमेान घमुे अिन त्यहाँ भलेा भएका इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई आशीवार्द िदए जो जती उनको अिघ उिभरहकेा िथए। 4सलुमेानले

भन,े

“परम भु इ ाएलका परमे रको स्तिुत होस।् उहाँले मरेो िपता दाऊदिसत बातिचत गन ुर्हुदँा जे ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो त्यो परूा ग रिदन ु
भयो। परम भु परमे रले भन्नभुयो त्यो यो होः 5 ‘मलैे इ ाएललाई धरैे अिघ िम दशेबाट बािहर ल्याएँ। अिन अिहले सम्म मलैे मरेो नाउमँा
म न्दर िनमार्ण गन स्थानका िन म्त इ ाएलका कुनै पिन कुल समहूको शहर मलैे छानकेो छैन।् मलैे मरेा इ ाएलका मािनसहरू, मािनसहरूलाई
अगवुाइ गन चनुकेो छैन। 6 तर अिहले मरेो नाउकँो िन म्त स्थानको रूपमा यरूशलमे चनुकेो छु। अिन मलैे मरेा इ ाएली मािनसहरूको
अगवुाइका िन म्त दाऊदलाई चनुकेो छु।’

7 “मरेा िपता दाऊदले इ ाएलका परम भु परमे रको नाउमँा एउटा म न्दर िनमार्ण गनर् चाहकेा िथए। 8 तर परम भलुे मरेा िपतालाई
भन्नभुयो, ‘दाऊद जब तैंले मरेो नाउमँा एउटा म न्दर िनमार्ण गनर् चािहस,् तैंले उ म ग रस।् 9 तर तैंले म न्दर िनमार्ण गनर् स ै नस।् तर तरेो
आफ्नो छोराले मरेो नाउमँा म न्दर िनमार्ण गन छ।’ 10 अिहले परम भलुे जे गछुर् भन्न ु भएको िथयो त्यही गन ुर् भएको छ। म मरेा िपताको
स्थानमा नयाँ राजा भएको छु। दाऊद मरेा िपता िथए। अिहले म इ ाएलको राजा भएको छु। यही नै परम भलुे ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो।
अिन मलैे इ ाएलका परम भु परमे रको नाउमँा म न्दर बनाएको छु। 11 मलैे म न्दरमा करारको सन्दकू राखकेोछु। कराको सन्दकू जहाँ
छ त्यही परम भकुो करार रा खएको छ। परम भलुे यो करार इ ाएलका मािनसहरूिसत सम्पन्न गरेका िथए।”

सलुमेानको ाथर्ना
12-13 सलुमेान परम भकुो वदेी अिघ उिभए। ितनी इ ाएलका समस्त मािनसहरूको सामनु्ने उिभएका िथए जो एक साथ भलेा भएका िथए।

त्यस पिछ सलुमेानले आफ्ना हात पाखरुाहरू फैलाए। सलुमेानले 5 हात लामो, 5 हात चौडा अिन 3 हात उच्च काँसाको मञ्च बनाएका िथए
अिन त्यसलाई बािहरको आगँनको माझमा रा खएको िथयो। तब ितनी मञ्चमा उिभए अिन इ ाएलका समस्त मािनसहरू अिघ घुडँा टेके, जो
त्यहाँ एकि त भएका िथए। सलुमेानले आफ्ना हातहरू आकाश ितर फैलाए। 14 सलुमेानले भनःे

“इ ाएलका परम भु परमे र, तपाईं जस्तो परमे र स्वगर् वा पथृ्वीमा कोही छैन। तपाईंले तपाईंको मे अिन दयाको करार रा ु हुन्छ।
तपाईंले तपाईंका सवेकहरूिसत गन ुर् भएको करारको पालन गन ुर्हुन्छ, यिद ितनीहरू सम्पणूर् हृदयले ठीकिसत बस्छन ्अिन तपाईंको आज्ञा पालन
गछर्न ्भन।े 15 तपाईंले तपाईंका सवेक दाऊदिसत गन ुर् भएको ितज्ञा परुा गन ुर्भयो। दाऊद मरेा िपता िथए। तपाईंले तपाईंको मखुारबनृ्दबाट
ितज्ञा गन ुर्भयो। आज तपाईंले त्यो ितज्ञालाई तपाईंका हात ारा सत्य तलु्याउन ु भयो। 16अब, परम भु इ ाएलका परमे र तपाईंको सवेक

मरेा िपता दाऊद ितको तपाईंको ितज्ञा रा खिदन ु होस।् तपाईंले गन ुर् भएको ितज्ञा यही होः तपाईंले भन्नभुयो, ‘दाऊद, तरेो प रवारबाट
मरेो सामनु्ने इ ाएलको िसहंासनमा बसाउनँका िन म्त एक पाउन ु किहले असफल हुने छैनस।् यो लगातार भइरहनछे जबसम्म ित ा
सन्तानहरूले मरेो आज्ञाहरू पच् ाउँछन।् ितनीहरूले मरेो िनयम त्यस्तै कारले पालन गन ुर् पन छ जसरी तैंले मरेो वस्था पालन गरेको
छस।्’ 17 अब इ ाएलका परम भु परमे र, तपाईंको ितज्ञा सत्य तलु्याइ िदनहुोस।् तपाईंले यो ितज्ञा तपाईंको सवेक दाऊदलाई िदन ु
भएको िथयो।

18 “तर हामी जान्दछौं िक, परमे र, तपाईं वास्तवमा पथृ्वीमा मािनसहरूसाथ ब ु हुन्न। स्वगर् अिन सव च्च स्वगर्ले पिन तपाईंलाई
आफूमा अटँाउनँे क्षमता रा स ै न। अिन हामी जान्दछौं। िक मलैे बनाएको यो म न्दरले तपाईंलाई अटँाउनँ स ै न। 19 तर दया गरेर
परम भु परमे र मलैे गरेको ाथर्ना ित अिन मलैे दयाको याचना गरेको समयमा ध्यान िदनहुोस।् दया गरेर मरेो खशुीको िचच्याहट र
तपाईंमा चढाइएको मरेो ाथर्ना सनुीिदनहुोस।् म तपाईंको सवेक हु।ँ 20 म यो ाथर्ना गछुर् िक तपाईंको दिृ यो म न्दरलाई हनेर् िदन अिन रात
खलुा रा ु हुनछे। तपाईंले भन्न ु भएको िथयो िक तपाईंले तपाईंको नाउँ यस स्थानमा रा ु हुनछे। तपाईंले मरेो ाथर्ना सिुनिदन ु हुनछे जब म यो
म न्दरलाई हरेेर ाथर्ना गनछु। 21 मरेा ाथर्ना अिन तपाईंका इ ाएलका मािनसहरूले गरेका ाथर्ना सिुनिदनहुोस।् हा ा ाथर्ना सिुनिदनहुोस ्
जब हामी यो म न्दर ितर हदे ाथर्ना गदर्छौं। तपाईं स्वगर्मा जहाँ रहन ु हुन्छ त्यहींबाट सिुन िदनहुोस।् जब तपाईंले हा ा ाथर्ना सनु्न ु हुन्छ,
हामीलाई क्षमा दान गन ुर् होस।्

22“कुनै कुनै अन्य मािनस ित केही नरा ो गरेर दोषी हुन सक्छ। जब त्यसो हुन्छ तब दोषी ले उ िनद ष छ भनी ितज्ञा गनर्
तपाईंको नाउँ योग गन ुर्पन छ। जब उ ितज्ञा गनर्का िन म्त म न्दरमा तपाईंको वदेी समक्ष आउँछ। 23 तब स्वगर्बाट सिुनिदनहुोस।् तपाईंले
सवेकको फैसला गरेर कायार् न्वत ग रिदनहुोस।् नरा ा लाई दण्ड िदनहुोस ्अिन उसलाई त्यस्तै क भोगाउनहुोस ्जस्तो क उसले
अन्यलाई भोगाएको िथयो। यो िस ग रिदनहुोस िक जनु ले सही कायर् गरेको छ उ िनद ष छ।

24 “यिद श लुे तपाईंका इ ाएली मािनसहरूलाई परास्त तलु्याउन सक्छन िकनभने तपाईंका मािनसहरूले तपाईंको िवरू पाप गरेका
छन।् तब, यिद ितनीहरू तपाईंको नाउमँा दोषहरूलाई स्वीकार गद तपाईं कहाँ फक आएर अिन यिद ितनीहरूले यो म न्दरमा तपाईंलाई ाथर्ना
गरी क्षमा याचना माग्छ भन।े 25 तब स्वगर्बाट सिुन िदनहुोस ्अिन तपाईंका इ ाएली मािनसहरूको पापलाई क्षमा गरी िदनहुोस।् ितनीहरूलाई
त्यस दशेमा फकार्इ पठाउन ु होस ्जनु तपाईंले ितनीहरूलाई अिन ितनीहरूको पखुार्हरूलाई िदन ु भएको िथयो।
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26 “केही समय आकाश बन्द हुन सक्छ यस्तो कारले पानी पदन िकनभने इ ाएलका मािनसहरूले तपाईंको िवरू पाप गरे। यिद
यसो भए इ ाएका मािनसहरूले प ाताप गछर्न ्अिन यो म न्दरलाई हदे ाथर्ना गछर्न।् तपाईंको नाउमँा दोष स्वीकार गछर्न ्अिन ितनीहरूले
पाप गनर् छोडछन,् िकनभने तपाईंले ितनीहरूलाई दण्ड िदन ु हुदँछै। 27 तब स्वगर्बाट सिुनिदनहुोस।् सनु्नहुोस ् अिन ितनीहरूको पाप क्षमा
ग रिदनहुोस।् इ ाएलका मािनसहरू तपाईंका सवेक हुन।् तब, ितनीहरूलाई िजउन ु पन उिचत मागर् िसकाइ िदनहुोस।् अिन तपाईंको दशेमा
वषार् पठाइ िदनहुोस।् त्यो तपाईंले तपाईंका मािनसहरूलाई िदन ु भएको दशे हो।

28“दशेमा अिनकाल हुन वा महामारी र फसलको िबरामी वा ढुसीपन रोग वा सलह फटेङ् ाहरू आउन सक्छनन ्र यिद श लुे इ ाएलका
मािनसहरूलाई ितनीहरूका शहरमा आ मण गलार् र इ ाएलमा कुनै िकिसमको िबरामी होला, 29अिन त्यस बलेा कुनै पिन तपाईंका इ ाएलका
मािनसल-े त्यके ले आफ्नो क अिन पीढा जानरे-अिन यिद त्यस ले आफ्नो हात अिन पाखरुा यो म न्दरलाई हदे फैलाउला।
30 त्यसबलेा स्वगर्बाट सिुनिदनहुोस।् स्वगर् त्यो स्थान हो जहाँ तपाईं ब ु हुन्छ। सनु्नहुोस ्अिन क्षमा दान ग रिदनहुोस।् त्यके लाई
त्यही िदनहुोस ्जो उसले पाउन ु पछर्, िकनभने तपाईंले जान्न ु हुन्छ त्यके को हृदयमा के छ। तपाईं मा जान्न ु हुन्छ एक को
हृदयमा के छ। 31 तब मािनसहरू डराउने छन ्अिन तपाईंले हा ा पखुार्हरूलाई िदन ु भएको दशेमा बसनु्जले तपाईंको आज्ञा पालन गन छन।्

32 “कोही यस्तो परदशेी हुन सक्छ जो तपाईंका इ ाएलका मािनसहरू मध्ये एक होइन, तर जो अित टाढा भिूमबाट यहाँ आएका छन।्
उसले तपाईंको महान नाउ,ँ तपाईंको िवशाल श ले तपाईंले मािनसहरूलाई बचाउनँ सक्न ु हुन्छ भिन सनुे र आएको हुनसक्छ जब आउँछन ्
अिन यो म न्दरलाई हरेेर ाथर्ना गछर्न।् 33 तब स्वगर्मा जहाँ तपाईं ब ु हुन्छ, परदशेीको कुरा सिुनिदनहुोस ् अिन उसको ाथर्नाको उ र
िदनहुोस।् तब पथृ्वीका सबै मािनसहरूले तपाईंको नाउँ जान्ने छन।् इ ाएली मािनसहरूले तपाईंको सम्मान गरे झैं तपाईंको सम्मान गन छन।्
पथृ्वीका सबै मािनसहरूले जान्नछेन ्िक जनु म न्दर मलैे बनाएँ त्यो तपाईंको नाउँ ारा िचिनन्छ।

34 “तपाईंले तपाईंका मािनसहरूलाई ितनीहरूका श हुरूिसत लड्नका िन म्त कुनै स्थानमा पठाउन ु हुनछे। ितनीहरूले तपाईंले छान्न ु
भएको यो शहर ितर अिन मलैे तपाईंको नाउमँा िनमार्ण गरेको यो म न्दर ितर हरेेर तपाईंको ाथर्ना गनछन।् 35 कृपा पवूर्क स्वगर्मा ितनीहरूको
ाथर्ना सिुनिदनहुोस।् ितनीहरूलाई सिुनिदनहुोस ्जब ितनीहरू सहायताका िन म्त याचना गछर्न।् अिन ितनीहरूलाई सहायता ग रिदनहुोस।्
36 “मािनसहरूले तपाईंको िवरू पाप गन छन ्पाप नगन मािनस कोही छैनन।् अिन तपाईं ितनीहरू ित ोिधत बन्नहुुन्छ। तपाईंले कुनै

श ु ारा ितनीहरूलाई परास्त ग र िदन ु हुनछे, र कब्जामा पनर् िदनहुुनछे अिन अित टाढ वा निजकको दशेमा जान वाध्य तलु्याउन ु हुनछे।
37 तर त्यसबलेा ितनीहरूले आफ्ना िवचार बदल्ने छन ्अिन तपाईं िसत याचना गनछन ्जब ितनीहरू त्यस दशेमा रहकेा हुन्छन ्जहाँ ितनीहरू
कैदी छन।् ितनीहरूले भन्ने छन,् ‘हामीले पाप गरेका छौं। हामीले गल्ती गरेका छौं अिन हामीले द ु ता पवूर्क काम गरेका छौं।’ 38 अिन
ितनीहरू तपाईं कहाँ त्यस दशेबाट आफ्ना पणूर् हृदय र मन सिहत फिकर् आउने छन।् अिन ितनीहरूले ितनीहरूको दशे, तपाईंले ितनीहरूका
पखुार्हरूलाई िदन ु भएको दशेितर अिन तपाईंले छान्न ु भएको शहरितर हरेेर ाथर्ना गन छन।् अिन ितनीहरूले मलैे तपाईंको नाउमँा िनमार्ण
गरेको म न्दर ितर फकर ाथर्ना गनछन।् 39 जब यसो हुन्छ स्वगर्बाट सिुन िदनहुोस।् स्वगर् तपाईंको बास स्थान हो। ितनीहरूको ाथर्ना
स्वीकार ग र िदनहुोस ्जब ितनीहरू सहायताका िन म्त याचना गछर्न।् अिन ितनीहरूलाई सहायता ग रिदनहुोस।् तपाईंका मािनसहरूलाई क्षमा
ग र िदनहुोस।् जसले तपाईंको िवरू पाप गरेका छन।् 40 अब, मरेा परमे र, म तपाईंसगँ याचना गछुर्, तपाईंको आखँा अिन तपाईंको कान
खोली िदनहुोस।् हामीले यस स्थानमा गरेका ाथर्नाहरू सिुनिदनहुोस ्अिन त्यस ित ध्यान िदनहुोस।्

41 “अब, हे परम भु मे र, उठ्न ु होस,् अिन तपाईंको िवशषे स्थानमा,
करारको सन्दकूमा आउन ु होस ्जसले तपाईंको परा म दर्िशत गछर्।

तपाईंका पजूाहारीहरूले म ु धारण गनर् सकून।्
तपाईंका साँच्चा अनयुायीहरू यी असल कुराहरूमा खशुी होऊन।्

42 हे परम भु परमे र, अिभषके भएको तपाईंका राजालाई स्वीकार गन ुर्होस।्
तपाईंको अचकू मेले सवेक दाऊदलाई सम्झना गन ुर्होस।्”

7
परम भलुाई म न्दर समिपर्त

1 जब सलुमेानले ाथर्ना पणू र् गरे तब आकाशबाट आगो झय अिन होमब ल र ब लदानहरूलाई जलाइ िदयो। परम भकुो मिहमाले म न्दर
भ रयो। 2 परम भकुो मिहमाले भ रएको हुनाले पजूाहारीहरू म न्दर िभ प सकेनन।् 3 इ ाएलका समस्त मािनसहरूले आगोलाई स्वगर्बाट
उ केो दखे।े इ ाएलका मािनसहरूले म न्दरमा परम भकुो मिहमा पिन दखे।े ितनीहरूले आफ्ना अनहुार आगँनका भ ूइँ ितर झकुाए। ितनीहरूले
परम भकुो आराधना गरे अिन धन्यवाद ज्ञापन गरे। ितनीहरूले गीत गाए,
“परम भु असल हुनहुुन्छ।

उहाँको करूणा सदा सवर्दा च लरहन्छ।”
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4 त्यस पिछ राजा सलुमेान अिन इ ाएलका समस्त मािनसहरूले परम भकुो समक्ष ब लदान चढाए। 5 राजा सलुमेानले 22,000 गोरूहरू
अिन 1,20,000 भडेा अपर्ण गरे। राजा र सबै मािनसहरूले परमे रको म न्दरलाई समर्पन गरे। यो परमे रको आराधना गनर्का िन म्त मा
योग ग रन्थ्यो। 6 पजूाहारीहरू आफ्ना कायर् गनर् तयार खडा भए। लवेीहरू पिन परम भकुो सगंीतका यन् हरू सिहत खडा भए। ती यन् हरू

परम भकुो धन्यवाद चढाउनका िन म्त राजा दाऊदले बनाएका िथए। पजूाहारी अिन लवेीहरूले गाउदँै परम भकुो स्तिुत गरे िकनभने उहाँको मे
सदा सवर्दा च लरहन्छ। लवेीहरू दे ख अक ितर पजूाहारीहरू उिभदंै ितनीहरूले आफ्ना तरुही बजाए। अिन इ ाएलका सबै मािनसहरू उिभएका
िथए।

7सलुमेानले आगँनको मध्य भाग पिव बनाए। त्यो आगँन परम भकुो म न्दरको सामनु्ने िथयो। त्यो त्यही स्थान हो जहाँ सलुमेानले होमब ल
अिन मले ब लको बोसो अपर्ण गरे। सलुमेानले आगँनको मध्य अशं योग गरे िकनभने ितनले िनमार्ण गरेको काँसाको वदेीमा सबै होमब ल,
अन्नब ल अिन बोसोहरू अटँाउन सकेन। त्यस्ता भटेीहरू अनके िथए।

8 सलुमेान अिन इ ाएलका समस्त मािनसहरूले सात िदन सम्म भोज उत्सब मनाए। सलुमेानका साथ िवशाल जन समहू िथए। ती मािनसहरू
लीवो-हमातको शहर दे ख फैलीएर िम दशेको खोल्चासम्मका क्षे बाट आएका िथए। 9आठौं िदनमा ितनीहरूले एक पिव सभा राखे िकनभने
ितनीहरूले सातिदन सम्म भोज उत्सव मनाएका िथए। ितनीहरूले वदेीलाई समर्पण अिन यसको समपर्णको उत्सव अझ सात िदनसम्म मनाए।
10 सातौं महीनाको तईेसौं िदनमा सलुमेानले मािनसहरूलाई घर फकार्इ पठाए। मािनसहरू अत्यन्तै हर्िषत िथए अिन ितनीहरूको हृदय आनन्दले
प रपणूर् िथयो, िकनभने परम भु दाऊद ित, सलुमेान ित अिन आफ्ना इ ाएली मािनसहरू ित अत्यन्त असल हुनहुुन्थ्यो।

परम भु सलुमेान कहाँ आउन ु हुन्छ
11 सलुमेानले परम भकुो म न्दर अिन राज-महलको िनमार्ण कायर् परुा गरे। सलुमेानले परम भकुो म न्दर अिन आफ्नो महलको िनमार्ण कायर्

पणू र् गनर्का िन म्त जे जित योजना बनाएका िथए त्यसमा ितनलाई सफलता ा भयो। 12 तब परम भु राती सलुमेान कहाँ आउन ु भयो। परम भलुे
ितनलाई भन्नभुयो,

“सलुमेान, मलैे तरेो ाथर्ना सनुकेो छु, अिन मलैे यो स्थानलाई आफ्नै िन म्त ब ल-गहृको रूपमा चनुकेोछु। 13 जब म आकाशलाई बन्द
गछुर् तब वषार् हुदँनै वा म सलहलाई दशेको ध्वशं गन आदशे िदन्छु वा म मरेा मािनसहरू कहाँ महामारी पठाउँछु। 14अिन यिद मरेो मािनसहरू,
जसलाई मरेो नाउँ ारा पकुा रन्छ, ितनीहरू आफै िवन भई ाथर्ना गछर्न,् र यिद ितनीहरूले मलाई खोज्छन ्अिन आफ्ना नरा ा बाटोबाट
ितनीहरू हट्छन ्भन,े तब म स्वगर्बाट ितनीहरूलाई सनु्नछुे। अिन म ितनीहरूको पापलाई क्षमा ग रिदने छु अिन ितनीहरूको भिूमलाई िनको
पारी िदनछुे। 15 अब, मरेा आखँा खलु्लाछन ्अिन मरेा कानले यस स्थानमा ग रएका ाथर्नाहरू ित ध्यान िदने छन।् 16 मलैे यो म न्दर
चनुकेोछु मलैे यसलाई पिव तलु्याएको छु जस ारा मरेो नाउँ सदा-सवर्दा यहाँ रिहरहनछे। हो, मरेा आखँा अिन हृदय सदवै यहाँ यो म न्दरमा
रहनछे। 17 अब सलुमेान, यिद त ँ मरेो सामनु्ने तरेो िपता दाऊद बसे जस्तै बिसस ् भने अिन मलैे िदएका सबै आदशेहरू तैंले पालन ग रस ्
भन,े यिद तैंले मरेा वस्था अिन िनयमहरूको पालन ग रस ्भन।े 18 तब म तलँाई एक श शाली राजा बनाउनँे छु अिन तरेो राज्य महान
बन्नछे। मलैे तरेा िपता सगँ गरेको करार त्यही हो। मलैे त्यसलाई भने थें, ‘दाऊद, तैंले आफ्नो प रवारमा एक यस्तो सदवै पाउने छस ्
जो इ ाएलमा राजा हुनछे।’

19 “तर, यिद तैंले मलै े गरेका मरेा वस्था अिन आदशेहरू पालन गदनस ्भने यिद तैंले अन्य दवेताहरूको पजूा गछर्स ्अिन ितनीहरूको
सवेा गछर्स ्भन।े 20 तब म इ ाएलका मािनसहरूलाई मलैे ितमीहरूलाई िदएको दशेबाट बािहर िनकाल्ने छु। अिन म यो म न्दरलाई त्याग्ने
छु जसलाई मलैे आफ्ना नाउकँा िन म्त पिव तलु्याएको छु। म यो म न्दरलाई केही यस्तो बनाउने छु जसमा िक सबै रा हरूले यसको बारेमा
नरा ा कुरा गन छन।् 21 त्यके , जो यो म न्दर भएर पार हुन्छ जो यित उच्च रूपले सम्मािनत िथयो, आ यर्मा पन छ। ितनीहरूले
भन्ने छन,् ‘परम भलुे यो दशे अिन यो म न्दर मािथ िकन यस्तो भयानक कुरो गन ुर् भयो?’ 22 त्यस बलेा मािनसहरूले उ र िदने छन,् ‘िकनभने
इ ाएलका मािनसहरूले परम भु परमे र ितनीहरूको िपता-पखूार्हरूका परमे रलाई त्याग।े उहाँ उही परमे र हुनहुुन्छ जसले ितनीहरूलाई
िम दशे दे ख बािहर ल्याउनमा अगवुाइ गन ुर् भएको िथयो। तर इ ाएलका मािनसहरूले अन्य दवेताहरूलाई स्वीकार गरे। ितनीहरूले ती अन्य
दवेताहरूको पजूा अिन सवेा गरे। त्यही कारण हो िक परम भलुे इ ाएली मािनसहरूमािथ यी सबै भयानक कुराहरू घट्न िदन ु भयो।’ ”

8
सलुमेानले िनमार्ण गरेका शहरहरू

1 परम भकुो म न्दर अिन आफ्नो भवन िनमार्ण गनर्का िन म्त सलुमेानलाई बीस वषर् लाग्यो। 2 त्यसपिछ सलुमेानले फे र ती शहरहरू बनाए
जो हूरामले ितनलाई िदएका िथए। अिन सलुमेानले इ ाएलका केही मािनसहरूलाई ती शहरूहरूमा ब े अनमुित िदए। 3 त्यस पिछ सलुमेान
सोबाको हमातमा गए अिन त्यसलाई कब्जा गरे। 4 सलुमेानले े मरूभिूममा तदमोर शहर िनमार्ण गरे। ितनले चीज-बीजहरू सं ह गनर्का िन म्त
हमातमा सबै शहरहरू िनमार्ण गरे। 5 सलुमेानले उच्च बतेहोरोन अिन िनम्न बते होरोन शहरहरूलाई फे र िनमार्ण गरे। ितनले ती शहरहरूलाई
ब लया िकल्ला बनाए। ती शहरहरूका ब लया पखार्ल, फाटक, अिन फाटकमा बारहरू िथए। 6सलुमेानले वालात शहर अिन अन्य सबै शहरहरू
फे र िनमार्ण गरे जहाँ ितनले धरैे चीज बीजहरू सं ह गरेका िथए। ितनले सबै शहरहरू िनमार्ण गरे जहाँ रथहरू रा खएका िथए अिन सबै शहरहरू
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जहाँ घोड-सवारहरू बस्थ।े सलुमेानले जे चाहे यरूशलमेमा त्यही िनमार्ण गरे उसले यरूशलमे, लबानोन अिन ती सबै क्षे हरूमा जहाँ ितनीले
शासन गथ।

7-8 त्यहाँ धरैे सखं्यामा िवदशेीहरू बाँकीरहकेा िथए, जहाँ इ ाएलका मािनसहरू बस्थ।े ितनीहरू िह ी, एमोरी, प रज्जी, िहव्वी अिन
यबसूीहरू िथए। सलुमेानले ितनीहरूलाई सबै दास-कम हरू बन्न बाध्य तलु्याए। यो आजसम्म च लरहकेो छ। ती मािनसहरू इ ाएलका
मािनसहरूबाट िथएनन।् ती मािनसहरू ितनीहरूका सन्तान िथए, जो दशेमा बाँकी रहकेाहरू िथए। अिन त्यस बलेासम्म इ ाएलका मािनसहरू ारा
न ग रएका िथएनन।् 9 सलुमेानले इ ाएलका कुनै पिन मािनसहरूलाई दास र कम हुन कर गरेनन।् इ ाएलका मािनसहरू सलुमेानका लडाकू
िथए। ितनीहरू सलुमेानका सिैनक अिधकारीहरू र सनेापित िथए। ितनीहरू सलुमेानका रथहरूका सनेापित िथए अिन सलुमेानका सारिथहरूका
सनेापित िथए। 10अिन इ ाएलका केही मािनसहरू सलुमेानका महत्वपणूर् अिधकारीहरूका मखुहरू िथए। मािनसहरूको िनरीक्षण गनहरू यस्ता
250 जना मखुहरू िथए।

11सलुमेानले दाऊद शहर दखेी िफरऊनकी छोरीलाई उसको िन म्त िनमार्ण ग रएको घरमा ल्याए। सलुमेानले भन,े “मरेी प ी राजा दाऊदको
भवनमा रहन ु हुदँनै िकनभने ती स्थानहरू जहाँ परम भकुो सन्दकू रहकेाछन ्पिव स्थानहरू हुन।्”

12 तब सलुमेानले परम भकुो वदेीमा परम भलुाई होमब ल अपर्ण गरे सलुमेानले त्यो वदेी म न्दरको दलानको सामनु्ने िनमार्ण गरेका िथए।
13सलुमेानले हरेक िदन मोशाले िदएको वस्था अनसुार ब लहरू अपर्ण गरे। ब लहरू िव ामको िदन, औंसीको िदनको चाड अिन तीन वािषर्क
िवदाका िदन अपर्ण गन ुर् पन िथयो। तीन बािषर्क िवदाहरू अखमीरी रोटीको चाड, सा ािहक चाड अिन झु ो-बासको चाडहरू िथए। 14सलुमेानले
आफ्ना िपता दाऊदका िनदशनहरूको पालन गरे। सलुमेानले ितनीहरूको सवेाका िन म्त पजूाहारीहरूका दल चनु।े सलुमेानले लवेीहरूलाई पिन
ितनीहरूका क र् का िन म्त चनु।े लवेीहरूले स्तिुत गनर्मा अगवुाइ गन ुर् अिन पजूाहारीहरूलाई म न्दरको सवेामा िदन िदनै ग रन ु पन कायर्मा
सहायता िदन ु िथयो। अिन सलुमेानले त्यके ारमा सवेा गनर्का िन म्त ारपालहरू ितनीहरूका समहू अनसुार चनु।े यो त रकाको िनद श
परमे रका दाऊदले िदएका िथए। 15 इ ाएलका मािनसहरूले पजूाहारी अिन लवेीहरू ित सलुमेानले िदएको कुनै पिन िनदशनहरू
प रवतर्न गरेनन,् अवज्ञा पिन गरेनन।् ितनीहरूले कुनै पिन िनदशनहरू यहाँसम्म िक ितनीहरूले मलू्यावान चीजहरू रा ु पन त रका समते केही
प रव र्न गरेनन।्

16 सलुमेानका सबै कायर्हरू परूा भए। परम भकुो म न्दरको कायर् शरुू भएदे ख समा नभए सम्मको योजना ठीक बनकेो िथयो। यसरी
परम भकुो म न्दरको िनमार्ण कायर् समा भयो।

17 त्यस पिछ सलुमेान एसोन-गबेरे अिन एलोत शहरहरूमा गए। ती शहरहरू एदोम दशेको लाल समु निजक िथए। 18 हूरामले सलुमेानलाई
जहाजहरू पठाए। हूरामका आफ्नै मािनसहरूले जहाज चलाए। हूरामका मािनसहरू समु मा जहाज चलाउन िसपाल ु िथए। हूरामका मािनसहरू
सलुमेानका सवेकहरूिसत ओपीरमा गए अिन चार सय पचास तोडा सनु लएर सलुमेान कहाँ फक आए।

9
शबाकी रानीले सलुमेानलाई भे ट्छन ्

1 शबाकी रानीले सलुमेानको िकितर्को िवषयमा सिुनन।् ितनी सलुमेानलाई क ठन हरू ार परीक्षा गनर् यरूशलमे आइन।् शबाकी रानीका
साथ एक िवशाल समहू िथयो। ितनीिसत ऊँटहरू िथए जसले मसला, चरुमा ामा सनु अिन बहुमलू्य र हरू बोकेका िथए। ितनी सलुमेान
कहाँ आइन ् र ितनीिसत कुरा-कानी ग रन।् ितनीिसत सलुमेानलाई सोध्ने अनके हरू िथए। 2 सलुमेानले ितनका सबै हरूका उ र िदए।
सलुमेानका िन म्त ाख्या गनर् वा उ र िदन क ठन पन कुनै कुरा िथएन। 3 शबाकी रानीले सलुमेानको ज्ञान अिन ितनले िनमार्ण गरेका भवन
दे खन।् 4 ितनले सलुमेानको मचेमा भोजन र ितनका अनकेौं महत्हपणूर् अिधकारीहरू दे खन।् ितनले ितनका सवेकहरूले काम गरेको ब
पिहरेको त रका दे खन।् ितनले सलुमेानका दाखरस तयार गन सवेकहरू अिन ितनीहरूले पिहरेका ब हरू दे खन।् ितनले परम भकुो म न्दरमा
सलुमेानले होमब ल अपर्ण गरेका दे खन।् जव शबाकी रानीले यी सबै कुराहरू दे खन ्तब ितनी आ यर् भइन।्

5 तब ितनले राजा सलुमेानलाई भिनन,् “मलैे मरेो दशेमा तपाईंको महान कायर्हरू अिन ब ु को िवषयमा सनुकेा कथाहरू सत्य रहछेन।्
6 म यहाँ आएर आफ्नै आखँाले नदखेञु्जले मलैे ती कथाहरूमा िव ास गरेकी िथइन। अहो, मलाई तपाईंको महान ब ु को आधा मा पिन
भिनएको छैन रहछे। तपाईं मलैे सनुकेा कथाहरू भन्दा महान हुनहुुन्छ। 7 तपाईंका प ीहरू अिन अिधकारीहरू अित भाग्यमानी रहछेन।् तपाईंका
ज्ञानका कुराहरू ितनीहरूले तपाईंको सवेा गद सनु्न सक्ने छन।् 8 परम भु ितमीहरूका परमे रको शसंा होस।् उहाँ तपाईंिसत सन्न हुनहुुन्छ
अिन परम भु तपाईंका परमे रका िन म्त शासन गनर् तपाईंलाई उहाँको िसहंासनमािथ रा ु भएको छ। परमे रले इ ाएललाई मे गन ुर् हुन्छ।
इ ाएललाई सदा-सवर्दा सहयोग दान गन ुर् हुन्छ। यसकारण उहाँले तपाईंलाई इ ाएलमािथ न्याय र धाम कता पालन गन राजा बनाउन ु भयो।”

9 तब, शबाकी रानीले सलुमेानलाई एक सय बीस तोडा सनु, चरु मा ामा मसला, अिन बहुमलू्य र हरू िदइन।् शबाकी रानीले जस्तै उ म
मसलाहरू कसलैे सलुमेानलाई िदएका िथएनन।्

10 हूरामका सवेकहरू अिन सलुमेानका सवेकहरूले ओपीरबाट सनु ल्याए। ितनीहरूले चन्दनका काठ अिन बहुमलू्य ढुङ्गाहरू पिन ल्याए।
11 राजा सलुमेानले चन्दनका काठ परम भकुो म न्दरको िन म्त िसडंी र राज भवन िनमार्ण गनर्मा योग गरे। सलुमेानले चन्दनका काठ
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गायकहरूका िन म्त बीणा र सारङ्गीहरू बनाउनमा पिन योग गरे। यहूदा दशेमा चन्दनका काठ ारा बनाइएका ती बस्तहुरू जस्ता सनु्दर
बस्तहुरू कसलैे किहले दखेकेा िथएनन।्

12 राजा सलुमेानले शबाकी रानीलाई ितनले चाहकेा अिन याचना गरेका सबै चीजहरू िदए। ितनले शबाकी रानीले आफूलाई िदएको भन्दा
अिधक िदए। त्यस पिछ शबाकी रानी र ितनका सवेकहरू िवदा भए आफ्नै दशेमा फक गए।

सलुमेानको अपार सम्पि
13 सलुमेानले एक वषर्मा जित सनु ा गरे त्यसको तौल 666 तोडा िथयो। 14 घमुन्ते पकैारीहरू अिन ापारीहरूले सलुमेान कहाँ अझ

अिधक सनु ल्याए। अरबका सबै राजाहरू अिन दशेका शासकहरूले पिन सलुमेान कहाँ सनु अिन चाँदी ल्याए।
15 राजा सलुमेानले िपटेका सनुको 200 वटा ठूल ठूला ढालहरू बनाए। त्यके ढाल बनाउनका िन म्त ायः 600 शकेेल िपटेको सनु योग

ग रयो। 16 सलुमेानले िपटेको सनुको 300 वटा सा-साना ढालहरू पिन बनाए। त्यके ढाल बनाउनका िन म्त ायः 300 शकेेल सनु योग
ग रयो। सलुमेानले सनुका ढालहरू लबानोनको बन-महलमा राख।े

17 राजा सलुमेानले िवशाल िसहंासन िनमार्ण गनर् हा ीको दाँत योग गरे। ितनले िसहंासनलाई श ु सनु ारा मोहोरे। 18 िसहंासनमा छःवटा
िसं हरू िथए। अिन त्यसको एक पाउ-दान िथयो जो सनुले बिनएको िथयो। िसहंासनको आसनका दवुै ितर पाखरुा अडयाउने बाहुहरू िथए।
त्यके बाहुको छेउमा िसहंका मिूतर् उिभएका िथए। 19 छःवटा िसडंीमा बा वटा िसहंका मिूतर्हरू उिभएका िथए। त्यके िसडंीको त्यके छेउमा

एउटा िसहं िथयो। यस कारले बनाएको िसहंासन जस्तो अन्य कुनै राज्यमा िथएन।
20 राजा सलुमेानका िपउने सबै प्यालाहरू सनु ारा बिनएका िथए। लबानोनको बन-महलका सबै घरेल ु चीज-बीजहरू शु सनुले बिनएका

िथए। सलुमेानको समयमा यित िवघ्न सम्पि िथयो िक चाँदीलाई त्यित मलू्यवान ठािनदंनै िथयो।
21 िकनभने राजा सलुमेानका जहाजहरू िथए जो हूरामका मािनसहरूले तश श ितर चलाएर लान्थ।े अिन त्यके तीन-तीन वषर्मा सनु, चाँदी

हस्ती-हाड अिन मजुरुहरू ारा लािदएर तश शबाट फकर् न्थ।े
22 राजा सलुमेान धन सम्पि र ब ु मा ससंारका अन्यक कुनै पिन राजा भन्दा महान भए। 23 ससंारका सबै अन्य राजाहरू सलुमेान कहाँ

ितनका ब ु म ा पणू र् िनणर्यहरू सनु्नका िन म्त भटे गनर् आउँथ।े ितनीहरू सलुमेानलाई परमे रले िदन ु भएको ज्ञानका कुरा सनु्न आउँथ।े 24 हरेक
साल ती राजाहरूले सलुमेानका िन म्त भटेी ल्याउथँ।े ितनीहरूले चाँदी अिन सनुले बनकेा चीज बीजहरू, ब हरू, हितयारहरू, मसालाहरू,
घोडाहरू अिन खच्चरहरू ल्याउथँ।े

25 सलुमेान िसत 4,000 घोडा अिन रथहरू रा े तबलेा िथए। ितनका 12,000 सारिथहरू िथए। सलुमेानले ितनीहरूलाई यरूशलमेमा
आफूिसत रथका िन म्त िवशषे शहरहरूमा राख।े 26 सलुमेान य ू े टस नदी दे ख प लश्ती मािनसहरूको दशे, अिन िम दशेको सीमानासम्म
फै लएका क्षे का राजाहरूका राजा िथए। 27 राजा सलुमेानिसत यित िवघ्नचाँदी िथयो िक त्यो यरूशलमेका ढुङँ्गाहरू जस्तै िथयो। अिन ितनी
िसत यित धरैे दवेदारका काठहरू िथए िक त्यो पावर्त्य दशेहरूका अन्जीरका रूखहरू जस्तै साधरण िथए। 28 मािनसहरूले िम दशेबाट अिन
अन्य सबै दशेहरूबाट सलुमेान कहाँ घोडाहरू ल्याउथँ।े

सलुमेानको मतृ्य ु
29 सलुमेान ारा अन्य कुराहरू शरुू दे ख अन्तसम्म ग रएका, अगमव ा नातानका लखेहरूमा, शीलोका अिहयाहका अगमवाणी अिन

दश इ ोका दशर्नमा ले खएका छन।् इ ोका दशर्नहरू नबातका छोरा यारोबामको बारेमा िथए। 30 सलुमेान चालीस वषर्सम्म यरूशलमेमा सम्पणूर्
इ ाएलका राजा िथए। 31 त्यसपिछ सलुमेानलेआफ्ना पखुार्हरूिसत िव ाम लए। मािनसहरूले ितनलाई ितनका िपता दाऊदको शहरमा गािडिदए।
सलुमेानका छोरा रहबाम सलुमेानको स्थानमा नयाँ राजा भए।

10
रहबामले मखूर्ता पणू र् काम गछर्न ्

1 रहबाम शकेेम शहरमा गए िकनभने इ ाएलका सबै मािनसहरू ितनलाई राजा बनाउन त्यहाँ गएका िथए। 2 यारोबाम िम दशेमा िथए िकनभने
ितनी राजा सलुमेान दे ख भागकेा िथए। यारोबाम नबातका छोरा िथए।

रहबाम नयाँ राजा हुदँछैन ् भन्ने कुरा यारोबामले सनु।े यसथर् यारोबाम िम दशेबाट फकर आए। 3 इ ाएलका मािनसहरूले यारोबामलाई
ितनीहरूिसत आउनु भनी बोलाए। त्यस पिछ यारोबाम इ ाएलका सबै मािनसहरू अिन रहबाम कहाँ गए। ितनीहरूले ितनलाई भन,े “रहबाम,
4 तपाईंका िपताले हा ो जीवन क मय बनाए। यो ग ौ भारी बोकेको जस्तै छ। त्यो भारलाई हल्का बनाइ िदनहुोस ्तब हामी तपाईंको सवेा गन
छौं।”

5 रहबामले ितनीहरूलाई भन,े “मकहाँ तीन िदन पिछ फकर आऊ।” यसथर् मािनसहरू फिकर् ए।
6 तब राजा रहबामले अ ज मािनसहरूिसत कुरा-कानी गरे जसले पहीला ितनका िपता सलुमेानका सवेा गरेका िथए। रहबामले ितनीहरूलाई

भन,े “ती मािनसहरूलाई के भन्ने सल्लाह तपाईंहरू मलाई िदनहुुन्छ?”
7 ती अ जहरूले रहबामलाई भन,े “यिद तपाईं ती मािनसहरू ित दयाल ु हुनभुयो अिन ितनीहरूलाई खशुी पान ुर्भयो अिन ितनीहरूलाई रा ो

कुरा भन्नभुयो भने ितनीहरूले सदा सवर्दा तपाईंको सवेा गनछन।्”
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8 तर, रहबामले ती अ जहरूले ितनलाई िदएका सल्लाह स्वीकार गरेनन।् रहबामले ती यवुकहरूिसत कुरा-कानी गरे जो ितनी साथ बढकेा
िथए अिन ितनको सवेा गद िथए। 9 रहबामले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू मलाई के सल्लाह िदन्छौ? ती मािनसहरूलाई हामीले कस्तो उ र
िदन ु पन? ितनीहरूले मलाई ितनीहरूको काम सिजलो बनाइ िदन ु भने अिन ितनीहरू चाहन्छन ्िक मरेा िपताले ितनीहरू मािथ लदाएको भार मलैे
कम ग रिदन ु भनी।”

10 तब, ती यवुाहरू जो रहबामिसतै बढकेा िथए, “ितनीहरूले ितनलाई भन,े जनु मािनसहरूले तपाईं िसत कुरा गरे ितनीहरूलाई तपाईंले यसो
भन्न ु पछर्। ती मािनसहरूले तपाईंलाई भन,े ‘तपाईंका िपताले हा ो िन म्त जीवन क ठन बनाउन ु भयो। त्यो ग ौ भार बोकेको जस्तै िथयो। तर हामी
तपाईंले त्यो भारलाई हल्का पा रिदन ु होस ्भनी चाहन्छौं।’ तर रहबाम, तपाईंले यो कुरा ती मािनसहरूलाई भन्नपुछर्ः ितनीहरूलाई भन्नहुोस।्
‘मरेो कान्छी औंला मरेा िपताको कम्मर भन्दा मोटो हुनछे। 11 मरेा िपताले भारी बोझ ितमीहरूलाई लदाउन ु भयो। तर म त्यो बोझालाई अझ भारी
बनाइिदने छु। मरेा िपताले ितमीहरूलाई चाबकुले दण्ड िदन ु भयो। तर म ितमीहरूलाई धातकुा तीखो टुप्पा भएका चाबकुले दण्ड िदने छु।’ ”

12 तीन िदन पिछ यारोबाम अिन सबै मािनसहरू रहबाम कहाँ आए। रहबामले ितनीहरूलाई गन ुर् भनकेा कुरा त्यही हो, जब ितनले भन,े “म
कहाँ तीन िदन पिछ फकर आऊ।”

13 तब राजा रहबामले ितनीहरूिसत नीच त रकाले कुरा गरे। राजा रहबामले अ जहरूका सल्लाह स्वीकार गरेनन।् 14 राजा रहबामले ती
मािनसहरूिसत यवुाहरूले िदएको सल्लाह अनसुार कुरा गरे। ितनले भन,े “मरेा िपताले ितमीहरूको बोझ भारी बनाउन ुभएको िथयो, तर म त्यसलाई
अझ भारी बनाउने छु। मरेा िपताले ितमीहरूलाई कोरार् ारा दण्ड िदन ु भएको िथयो। तर म ितमीहरूलाई धातकुा तीखा टुप्पा भएको कोरार् ारा
दण्ड िदने छु।” 15 यसरी राजा रहबामले मािनसहरूका कुरा सनुनेन।् िकनभने यो कुराहरूको प रवतर्न परमे रबाट आएको िथयो। परमे रले
यस्तो हुन िदनभुयो। यो यस्तो भयो जसमा िक परम भलुे उहाँको वचनलाई सत्य सािवत गनर् सकून ्जो उहाँले अिहयाह ारा यारोबामलाई भन्न ु
भएको िथयो। अिहयाह शीलोका िथए अिन यारोबाम नबातका छोरा िथए।

16 इ ाएलका मािनसहरूले दखेे राजा रहबामले ितनीहरूका कुरा सनुनेन।् तब ितनीहरूले राजालाई भन,े “के हामी दाऊदका प रवारका अशं
हौं? अह।ँ हामीले ियशकैा कुनै भिूम पाउने छौं? अह।ँ यसथर् इ ाएलीहरू हो, हामी हा ा आफ्नै घर जाऔं। दाऊदका छोराले ितनका आफ्नै
मािनसहरू मािथ शासन गरोस।्” तब इ ाएलका सबै मािनसहरू आफ्ना घरितर गए। 17 तर इ ाएलमा केही यस्ता मािनसहरू िथए, जो यहूदाका
शहरहरूमा बस्थ।े अिन रहबाम ती मािनसहरूका राजा िथए।

18 हदोराम काम गनर् कर लगाइएका मािनसहरूको िजम्मामा िथयो। रहबाले ितनलाई इ ाएलका मािनसहरू कहाँ पठाए। तर इ ाएलका
मािनसहरूले हदोरामलाई ढुङ्गाले हानरे मा रिदए। तब रहबाम दगरेुर आफ्ना रथमा उि एर चढे अिन भाग।े ितनी भागरे यरूशलमे गए। 19 त्यस
समयदे ख अिहलसेम्म इ ाएल दाऊदका प रवारको िवरू मा छन।्

11
1जब रहबाम यरूशलमे आए, ितनले1,80,000 सव म सिैनकहरू भलेा गरे ितनले ती सिैनकहरू यहूदा अिन िबन्यामीनका कुल समहूबाट

भलेा गरे। उसले राज्यलाई आफ्नो िन म्त फकार्एर ल्याउन र ितनीहरूलाई इ ाएलको िवरू य ु गनर् भलेा गरे। 2 तर परम भबुाट शमायाह कहाँ
सनं्दशे आयो। शमायाह परमे रका मािनस िथए। परम भलुे भन्नभुयो, 3 “शमायाह, सलुमेानका छोरा रहबाम अिन यहूदाका राजािसत कुरा
गर। यहूदा िबन्यामीनमा ब े सबै इ ाएली मािनसहरूिसत कुरा-कानी गर। ितनीहरूलाई भनः 4 परम भु यसो भन्न ु हुन्छः ‘ितमीहरू आफ्ना
भाइहरूिसत लड्न ु हुदँनै। हरेक घर फक जाओस।् मलैे नै यसो हुन िदएको हु।ँ’ ” यसथर् रहबाम अिन ितनका सनेाले परम भकुो सनं्दशे
मानरे फिकर् ए। ितनीहरूले यारोबाम मािथ आ मण गरेनन।्

रहबामले यहूदालाई श शाली बनाउछँ
5 रहबाम यरूशलमेमा बस्थ।े ितनले आ मणको िवरू रक्षा गनर्का िन म्त यहूदामा मजबतू शहरहरू बसाल।े 6 ितनले बतेलहेमे, एताम, तको,

7 बतेसर, सोको, अदलु्लाम, 8 गात, मरेशा, जीप, 9अदोरेम, लाकीश, अजकेा, 10सोरा, अय्यालोन अिन हे ोन शहरहरूको मरम्मत गरे। यहूदा
अिन िबन्यामीनका यी शहरहरूलाई मजबतू तलु्याइयो। 11 जब रहबामले ती शहरहरूलाई सदुढृ तलु्याए तब ितनले त्यसमा सनेापितहरू राख।े
ितनले ती शहरहरूमा भोजन, तले र दाखरसको आफ्◌ूितर्को वस्था पिन ग रिदए। 12 रहबामले हरेक शहरमा ढाल र भालाहरू पिन राखे र
शहरहरूलाई अत्यन्त मजबतू तलु्याए। रहबामले यहूदा अिन िबन्यामीनका मािनसहरू अिन शहरहरू आफ्ना अिधकारमा राख।े

13 इ ाएल भ रका पजूाहारी अिन लवेीहरू रहबाम िसत सहमत भए अिन ितनीिसत िमल।े 14 लवेीहरूले आफ्ना भिूम र ितनीहरूका आफ्नै
खतेहरू छोडे अिन यहूदा र यरूशलमेमा आए। लवेीहरूले यसो गरे िकनभने यारोबाम अिन ितनका छोराहरूले परम भकुो सवेकको रूपमा
ितनीहरूलाई सवेा गनर् िदन अस्वीकार गरेका िथए।

15 यारोबामले उच्च स्थानहरूमा सवेा गनर्का िन म्त, जहाँ ितनले बनाएका बा ा अिन बाछाका मिूतर्हरू स्थापना गरेका िथए, आफ्नै
पजूाहारीहरू छान।े 16जब लवेीहरूले इ ाएल छाडे तब इ ाएलका सम्पणूर् प रवार समहूका ती मािनसहरू, जो इ ाएलका परम भु परमे र ित
िव सनीय िथए, आफ्ना िपता पखुार्हरूका परम भु परमे रलाई ब ल चढाउन यरूशलमे आए। 17 ती मािनसहरूले यहूदा राज्यलाई श शाली
बनाए। ितनीहरूले सलुमेानका छोरा रहबामलाई तीन वषर्सम्म सम्मथर्न गरे। ितनीहरूले यसो गरे िकनभने त्यस समयमा ितनीहरूले दाऊद अिन
सलुमेानको अनशुरण गरे।
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रहबामका प रवार
18 रहबामले महलतलाई िववाह गरे। ितनका िपता यरीमोत िथए। ितनकी आमा अबीहले िथइन।् यरीमोत दाऊदका छोरा िथए। अबीहले

एलीआबकी छोरी िथइन,् अिन एलीआब ियशकैा छोरा िथए। 19 महलतबाट रहबामका यी छोराहरू भएः ययेशू, शमयार्ह अिन साहम। 20 तब
रहबामले माकालाई िववाह गरे। माका अब्शालोमको नाितनी िथइन।् अिन माकाबाट रहबामका यी छोरा-छोरीहरू भएः अिबयाह, अ ,ै जीजा
अिन शलोमीत। 21 रहबामले माकालाई ितनका अरू सबै प ीहरू र सिेवकाहरूलाई भन्दा अिधक मे गथ। माका अब्शालोमकी नाितनी िथइन।्
रहबामका अ ार जना प ीहरू र सा ीजना सिेवकाहरू िथए। रहबाम अ ाईस जना छोरा अिन सा ी जना छोरीहरूका िपता िथए।

22 रहबामले अिबयाहलाई आफ्ना भाइहरूका मखु छान।े रहबामले यसो गरे िकनभने ितनले अिबयाहलाई राजा बनाउने योजना गरेका
िथए। 23 रहबामले ब ु म ा पवूर्क काम गरे अिन आफ्ना सबै छोराहरूलाई यहूदा अिन िबन्यामीन दशे भ रका हरेक सदुढृ शहरमा फैलाए। अिन
रहबामले आफ्ना छोराहरूलाई शस्त आफ्◌ूितर्को वस्था ग रिदए। ितनले आफ्ना छोराहरूका िन म्त प ीहरू खोिज िदए।

12
िम दशेका राजा शीशकले यरूशलमेमािथ आ मण गछर्न ्

1 रहबाम एक श शाली राजा भए। ितनले आफ्नो राज्य श शाली तलु्याए। तब रहबाम अिन यहूदाका कुल समहूले परम भकुो वस्था
पालन गनर् अस्वीकार गरे।

2 रहबामको राज्यकालको पाँचौं वषर्मा शीशकले यरूशलमे शहर मािथ आ मण गरे। शीशक िम दशेका राजा भए। िकनभने रहबाम अिन
यहूदाका मािनसहरू परम भु ित िव सनीय िथएनन।् 3 शीशकिसत 1,200 रथहरू, 60,000 घोड सवारहरू सनेा जो कसलैे गन्ती गनर्
नसक्ने िथए। शीशकका िवशाल सनेामा लबूी, सु क्कया अिन कूशी सिैनकहरू िथए। 4 शीशकले यहूदाका सदुढृ शहरहरूलाई परास्त गरे।
त्यसपिछ शीशकले आफ्ना सनै्यलाई यरूशलमेमा ल्याए।

5 तब शमायाह अगमव ा रहबाम अिन यहूदाका मखुहरू कहाँ आए। यहूदाका ती मखुहरू यरूशलमेमा भलेा भएका िथए िकनभने ितनीहरू
सबै शीशकिसत भयभीत िथए। शमायाहले रहबाम अिन यहूदाका मखुहरूलाई भन,े “परम भलुे जे भन्नहुुन्छ त्यो यो होः ‘रहमबाम त ँ अिन
यहूदाका मािनसहरूले मलाई त्याग गरेका छौ मरेो वस्था पालन गनर् अस्वीकार गरेका छौ। यसथर् अब म मरेो सहायता िबना तलँाई शीशकको
सामना गनर् छोड्ने छु।’ ”

6 तब यहूदाका मखुहरू अिन राजा रहबाम दःु खत भए अिन स्वयलंाई न तलु्याए। तब परम भबुाट शमायाह कहाँ “सनं्दशे आयो।”
7 परम भलुे शमायाहलाई भन्नभुयो, “राजा अिन मखुहरू स्वयं न भएका छन।् यसथर् म ितनीहरूलाई न गन छैन, म ितनीहरूलाई चाँडै

बचाउनँे छु। म मरेो रीस यरूशलमे मािथ पो लाई शीशकको योग गन छैन। 8 तर यरूशलमेका मािनसहरू शीशकका सवेक हुने छन।् यस्तो
हुने छ जस ारा ितनीहरूले यो िसक्ने छन ्िक मरेो सवेा गन ुर् अन्य रा हरूका राजाहरूको सवेा गन ुर् भन्दा िभन्न हो।”

9 शीशकले यरूशलमे मािथ चढाईं गरे अिन सम्पि हरू लगे जो परम भकुो म न्दरमा िथयो। शीशक िम दशेका राजा िथए। अिन ितनले
ती सम्पि पिन लगे जो राजाको भवनमा िथयो। शीशकले हरेक चीज लए अिन ती सम्पि हरू लगरे गए। ितनले ती सनुका ढालहरू पिन
लगे जो सलुमेानले बनाएका िथए। 10 राजा रहबामले सनुका ढालहरूको स्थानमा काँसाका ढालहरू बनाए। रहबामले ती काँसाका ढालहरू
अिधकारीहरूलाई िदए जो भवनको वशे ारको रक्षागन िजम्मामा िथए। 11 जब राजा परम भकुो म न्दर िभ पस्थे तब रक्षकहरूले काँसाका
ढालहरू बािहर िनकाल्थ।े पिछ ितनीहरूले ती काँसाका ढालहरू लगरे रक्षा गहृमा राख्थ।े

12 जब रहबामले स्वयलंाई न तलु्याए तब परम भलुे आफ्नो ोध रहबामबाट हटाउन ु भयो। यसरी नै परम भलुे रहबामलाई पणूर् रूपले
ध्वशं पान ुर् भएन। त्यहाँ यहूदामा केही असल कुरा पिन िथयो।*

13 राजा रहबामले स्वयलंाई यरूशलमेमा एक श शाली राजा बनाए। ितनी एकचालीस वषर्का िथए जब ितनी राजा भए। रहबाम यरूशलमेमा
स वषर्सम्म राजा िथए। यरूशलमे त्यो शहर हो जसलाई परम भलुे इ ाएलका समस्त कुल समहूबाट चनु्न ु भएको हो। परम भलुे आफ्ना नाउँ
यरूशलमेमा रा रोज्न ु भयो। रहबामकी आमा नामा िथइन।् नामा अम्मोन दशेकी िथइन।् 14 रहबामले नरा ा कुराहरू गरे िकनभने ितनले
परम भकुो आज्ञा पालन गन कुरा हृदयबाट िन य गरेका िथएनन।्

15 रहबामले आफू राजा हुदँा शरुूदे ख अन्त सम्मको आफ्नो शासनमा जे जित कुराहरू गरे ती शमायाह अगमव ाका लखेहरूमा अिन
इ ो, दश का लखेहरूमा ले खएका छन।् ती पसु्तकहरू वशंाव लहरू जस्तै लखेीएका छन।् अिन रहबाम र यारोबाम माझ, दवुै राजाहरूको
शासनकालभरी य ु च लर ो। 16 रहबामको मतृ्य ु भयो अिन उसलाई उसको िपता-पखुार्हरूिसत गाड।े रहबामलाई दाऊदको शहरमा गािडयो।
त्यसपिछ रहबामका छोरा अिबयाह नयाँ राजा भए।

13
अिबयाह यहूदाका राजा

* 12:12: …
, यसकराण परमे रले ितनीहरूलाई जोगाउन ु भयो।
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1 जब राजा यारोबाम अठा ौं वषर्मा इ ाएलका राजा भए अिबयाह यहूदाका नयाँ राजा भए। 2 अिबयाह तीन वषर् सम्म यरूशलमेमा राजा
िथए। अिबयाहकी आमा माका िथइन।् माका उरीएलकी छोरी िथइन।् उरीएल िगबा शहरका िथए। अिन अिबयाह र यारोबामका माझ य ु
च लरहथे्यो। 3 अिबयाहका सनेामा 4,00,000 साहसी सिैनकहरू िथए। अिबयाहले त्यस सनेालाई य ु मा अगवुाइ गरे। यारोबामका सनेामा
8,00,000 साहसी सिैनकहरू िथए। यारोबाम अिबयाहिसत य ु गनर् तयार भए।

4 तब अिबयाह ए मैको पहाडी दशेको समारैम डाँडामा उिभए। अिबयाहले भन,े “यारोबाम अिन समस्त इ ाएलीहरू, मरेो कुरा सनु।
5 ितमीहरूले यो जान्न ु पछर् िक इ ाएलका परम भु परमे रले दाऊद अिन ितनका छोराहरूलाई सदा सबर्दा इ ाएलका राजा हुने अिधकार
िदन ु भएको छ। परमे रले दाऊदिसत ननूको करार ारा यो िदन ु भएको हो। 6 तर यारोबाम आफ्ना स्वामीका िवरू भए। यारोबाम नबातको
नाित, दाऊदका छोरा सलुमेानका एक सवेक िथए। 7 तब, अयोग्य द ु मािनसहरू यारोबामका िम हरू िथए अिन ितनीहरूले एकै साथ रहबाम
सलुमेानका छोराको िवरोध गरे। रहबाम सानै र अनभुवहीन िथए। यसथर् उसले यारोबाम अिन ितनका द ु साथीहरूलाई रोक्न सकेनन।्

8 “अब, ितमी मािनसहरूले परम भकुो राज्यलाई त्यो राज्य जसलाई दाऊदका छोराहरूले शासन गरेका छन ् परास्त गन िन य गरेका
छौ। ितनीहरू िसत धरेै मािनसहरू छन ्अिन ितमीहरूका ती सनुौला बाछाहरू ती ‘दवेताहरू’ छन ्जो यारोबामले ित ा िन म्त बनाए। 9 ितमीले
परम भकुा पजूाहारीहरूलाई िनकाली बािहर गय , जो हारूनका सन्तानहरू िथए। अिन ितमीले लवेीहरूलाई िनकाली बािहर गय । त्यस पिछ
ितमील,े पथृ्वीका हरेक रा ले जस्तै आफ्नै पजूाहारीहरू छान्यौ। अिन अिहले कुनै पिन जसले एउटा बाछा अिन सातवटा भेंडा ल्याउने
छ, त्यो पजूाहारी हुन सक्छ- ती ‘झु ा दवेताहरूको’ सवेा गन पजूाहारी।

10“तर हा ो िन म्त, परम भु हा ा परमे र हुन ु हुन्छ। हामी यहूदाका मािनसले परमे रको आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार गरेका छैनौं। हामीले
उहाँलाई छाडकेा छैनौं। पजूाहारीहरू जसले परम भकुो सवेा गछर्न ह्ारूनका छोराहरू हुन।् अिन लवेीहरू परम भकुो सवेा गनर्मा पजूाहारीहरूलाई
सहयोग गछर्न।् 11 ितनीहरू हरेक साँझ िवहान परम भलुाई होमब ल अपर्ण गछर्न ्र सगुन्धीत धपू बाल्छन।् ितनीहरूले म न्दरको िवशषे मजेमा
लहरमा रोटी राख्छन।् अिन ितनीहरू सनुौला सामदानमा ब ीहरूको हरेचाह गछर्न ् जस ारा उच्यालो रूपले त्यके साँझ चम्कन्छन।् हामी
अत्यन्त सावधानीपवूर्क परम भु हा ा परमे रको सवेा गछ तर ितमी मािनसहरूले उहाँलाई त्याग गरेका छौ। 12 परमे र स्वयं हा ो साथ हुन ु
हुन्छ। उहाँ हा ा शासक हुन ु हुन्छ अिन उहाँका पजूाहारीहरू हामीिसत छन।् परमे रका पजूाहारीहरूले ितमीहरूलाई ूझँाउन ्अिन ितमीहरूलाई
उहाँको आगमनमा उ िेजत तलु्याउनका िन म्त आफ्ना तरुही बजाउछँन।् इ ाएलका मािनसहरू हो, ित ा पखुार्हरूका परम भु परमे रको िवरू
नलड। ितमीहरू सफल हुने छैनौं।”

13 तर यारोबामले सिैनकको एक दललाई अिबयाहको सनेाको पिछ ल्तर सटुुक्क पठाए। यारोबामका सनेा अिबयाहको सनेा समक्ष िथए।
यारोबामका सनेाका ग ु सिैनकहरू अिबयाहका सनेाका पिछ िथए। 14 जब अिबयाहका सनेामा भएका यहूदी सिैनकहरूले व रप र हरेे तब
ितनीहरूले यारोबामका सनेाले अिघ पिछ दवुै ितरबाट आ मण गरेका दखे।े यहूदाका मािनसहरूले परम भलुाई जोडले पकुारे अिन पजूाहारीहरूले
तरुही बजाए। 15 त्यसपिछ अिबयाहका सनेाका मािनसहरू जोडले कराए। जब यहूदाका मािनसहरू कराए परमे रले यारोबामका सनेालाई
परास्त ग रिदन ु भयो। यारोबामका सबै इ ाएलका सनेाहरू अिबयाहका यहूदाका सनेाहरू ारा परास्त भए। 16 इ ाएलका मािनसहरू यहूदाका
मािनसहरूदे ख भाग।े परमे रले इ ाएलका सनेाहरूलाई परास्त गनर् यहूदाका सनेाहरूलाई अनमुित िदन ु भयो। 17अिन इ ाएलका 5,00,000
सव म मािनसहरू मा रए। 18 यसरी त्यस बलेा इ ाएलका मािनसहरू परास्त भए। यहूदाका मािनसहरूले िवजय ा गरे। यहूदाका सनेाले
िवजय ा गरे िकनभने ितनीहरूले आफ्ना िपता-पखुार्हरूका परम भु परमे र मािथ भरोसा राख।े

19अिबयाहका सनेाले यारोबामका सनेालाई खदे।े अिबयाहका सनेाले यारोबामबाट बतेले, यशेना अिन ए ोन शहरहरू कब्जा गरे। ितनीहरूले
ती शहरहरू अिन ती शहरहरू निजकका सा-साना गाउहँरू अिधकारमा ल्याए।

20 जबसम्म अिबयाह जीिवत रहे यारोबाम फे र किहल्यै श शाली भएनन।् परम भलुे यारोबामलाई मा रिदन ु भयो। 21 अिन अिबयाह
श शाली बन।े ितनले चौध जना ीहरू िववाह गरे अिन बाईस जना छोरा र सो जना छोरीहरूका िपता िथए। 22अन्य सबै कुरा जो अिबयाहले
गरे सो अगमव ा इ ोका पसु्तकहरूमा ले खएका छन।्

14
1 अिबयाहको मतृ्य ु भयो अिन उसलाई िपता-पखुार्हरूिसतै गािडयो। मािनसहरूले ितनलाई दाऊदको शहरमा गाड।े त्यसपिछ अिबयाहका

छोरा आसा अिबयाहका स्थानमा नयाँ राजा भए। आसाका समयमा दशेमा दश वषर्सम्म शा न्त िथयो।
आसा यहूदाका राजा

2 आसाले आफ्ना परम भु परमे रको समक्ष असल र उिचत कुराहरू गरे। 3 आसाले ती िवदशेी वदेीहरू हटाइिदए जो मिूतर् पजूाका िन म्त
योग ग रन्थ।े आसाले उच्च स्थानहरू हटाइिदए अिन स्मारक िशलाहरू फोिडिदए। आसाले अशरेा-स्तम्भहरू भाँची िदए। 4 आसाले यहूदाका

मािनसहरूलाई परम भु परमे रको अनसुरण गन ुर् भनी आदशे िदए। उहाँ ितनीहरूका पखुार्हरूले अनसुरण गरेका परमे र हुनहुुन्छ। आसाले
ितनीहरूलाई परम भकुा वस्था अिन आदशेहरू पालन गन आदशे िदए। 5आसाले उच्च स्थानहरूका धपूवदेीहरू पिन यहूदाका सबै शहरहरूबाट
हटाइ िदए। यसरी राज्यमा शा न्त िथयो। जब आसा राजा िथए। 6 आसाले यहूदामा त्यो समय सदुढृ शहरहरू िनमार्ण गरे जब यहूदामा शा न्त
िथयो। आसाले यी वषर्हरूमा कुनै य ु गन ुर् परेन िकनभने परम भलुे ितनलाई शा न्त दान गन ुर् भएको िथयो।
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7आसाले यहूदाका मािनसहरूलाई भन,े “हामी यी शहरहरूलाई िनमार्ण गरौं अिन ियनीहरूका चारैितर पखार्लहरू बनाऔं। हामी बजुार् ारहरू
अिन ारमा बारहरू बनाऔं हामी यो दशेमा बससेम्म यसो गरौं। यो दशे हा ो हो िकनभने हामीले परम भु हा ा परमे रको अनसुरण गरेका छौं।
उहाँले हामीलाई हा ो चारैितर शा न्त िदन ु भएको छ।” यसथर् ितनीहरूले िनमार्ण गरे अिन सफलता ा गरे।

8 आसाका यहूदाका प रवार समहूका 3,00,000 मािनसहरू अिन िबन्यामीनका कुल समहूका 2,80,000 मािनसहरूका सनेा िथए।
यहूदाका मािनसहरूले ठूला-ठूला ढाल र भालाहरू बोक्थ।े िबन्यामीनका मािनसहरूले सा-साना ढाल अिन धनबुाट काँड हान्थ।े ती सबै मािनसहरू
ब लया र साहसी सिैनकहरू िथए।

9 तब जरेा आसाका सनेाका िवरू आए। जरेा कूशका िथए। जरेाका 10,00,000 मािनसहरू अिन 300 रथहरू ितनका सनेामा िथए।
जरेाका सनेा मारेशा शहर सम्म पगु।े 10आसा जरेा िवरू लडनका िन म्त िनक्ल।े आसाका सनेाहरू मारेशामा सपाता बेंसीमा य ु का िन म्त तयार
भए।

11 आसाले परम भु आफ्ना परमे रलाई पकुारे अिन भन,े “परम भ,ु तपाईंले मा बलवान मािनसहरूको िवरू कमजोर मािनसहरूलाई
सहायता गनर् सक्न ु हुन्छ। परम भु हा ा परमे र। हामीलाई सहायता गन ुर् होस।् हामी तपाईं मािथ िनभर्रछौं। हामी तपाईंको नाउमँा यी िवशाल
सनेाको िवरू लडछौं। परम भ,ु तपाईं हा ा परमे र हुनहुुन्छ। तपाईंको िवरू कसलैाई पिन िज निदन ु होस।्”

12 तब परम भलुे कूशी सनेाहरूलाई परास्त गनर् आसाका यहूदी सनेा योग गन ुर् भयो। अिन कूशी सनेाहरू भाग।े 13 आसाका सनेाले कूशी
सनेाहरूलाई गरार शहर सम्म खदेरे लग।े यित िबघ्न कुशी सनेाहरू मा रए िक ितनीहरू फे र लड्नका िन म्त सनेाका रूपमा एकि त हुन सकेनन।्
ितनीहरूलाई परम भु अिन उहाँका सनेाले कु ल्च िदए। आसा अिन ितनका सनेाले श हुरूका अनके बहूमलू्य चीजहरू लग।े 14 आसा अिन
ितनका सनेाहरूले गरार निजकका सबै शहरहरूलाई परास्त गरे। ती शहरहरूमा ब े मािनसहरू परम भु िसत भयभीत िथए। ती शहरहरूमा अनके
कारका धरैे बहूमलू्य बस्तहुरू िथए। आसाका सनेाहरूले ती बहूमलू्य चीजहरू ती शहरहरूबाट लग।े 15 आसाका सनेाले िशिवरहरूमा पिन

आ मण गरे जहाँ गोठालाहरू बस्थ।े ितनीहरूले धरैे भडेा र ऊँटहरू लग।े तब, आसाका सनेाहरू यरूशलमे फक।

15
आसाका प रव र्नहरू

1 परमे रको आत्मा अजयार्हमािथ उ नभुयो। अजयार्ह ओददेका छोरा िथए। 2 अजयार्ह आसालाई भटे्न गए। अजयार्हले भन,े “मरेो कुरा
सनु आसा अिन यहूदा र िबन्यामीनका ितमी सबै मािनसहरू! परम भु ितमीहरूका साथ रहन ु हुन्छ जब ितमीहरू उहाँका साथ हुन्छौ। यिद
ितमीले परम भलुाई खोज्यौ भन,े उहाँलाई पाउने छौ। तर यिद ितमीहरूले उहाँको साथ छोडयौ भने उहाँले ितमीहरूको साथ छोडन ु हुनछे।
3 धरैे समयसम्म इ ाएल सत्य परमे र िबहीन िथयो। अिन ितनीहरू िशक्षा िदने पजूाहारी िबहीन र िनयम िबहीन िथए। 4 तर जब इ ाएलका
मािनसहरूले दःुख पाए, ितनीहरू फे र परम भु परमे र तफर् फिकर् ए। उहाँ इ ाएलका परमे र हुन ु हुन्छ। ितनीहरूले परम भलुाई खोजे अिन
उहाँलाई पाए। 5 दःुखको त्यस समयमा कुनै पिन मािनस िनरापद या ा गनर् स ै न िथयो। सबै रा हरूमा यित धरैे क िथयो 6 एउटा रा ले अक
रा लाई अिन एक शहरले अक शहरलाई ध्वशं पाथ। यस्तो हुदँै िथयो। िकनभने परमे रले ितनीहरूलाई सबै िकिसमका क हरू िदन ु भयो।
7 तर आसा, ितमी अिन यहूदाका र िबन्यामीनका मािनसहरू श शाली बन। कमजोर नबन, नछोड िकनभने ितमीहरूले ित ा असल कायर्का
िन म्त परुस्कार ा गन छौ।”

8 जब आसाले यी वचनहरू अिन सनं्दशेहरू ओबदे, अगमव ाबाट सनुे ितनी खबूै उत्सािहत भए। त्यसपिछ उसले ती घिृणत मिूतर्हरू यहूदा
अिन िबन्यामीनका सबै स्थानबाट हटाए। आसाले ती घिृणत मिूतर्हरू ए मैका पहाडी दशेकाअिधकारमा ल्याएका शहरहरूबाट पिन हटाए। अिन
ितनले परम भकुो वदेी मरम्मत गरे जो परम भकुो म न्दरको दलान अिघ िथयो।

9 त्यस पिछ आसाले यहूदा अिन िबन्यामीनका सबै मािनसहरूलाई एकि त गरे। ितनले ए मै, मनश्शे अिन िशमोनका कुल समहूका
मािनसहरूलाई पिन, जो यहूदा दशेमा ब का िन म्त इ ाएल दशेबाट आएका िथए भलेा गरे। धरैे सखं्यामा ती मािनसहरू यहूदामा आए िकनभने
ितनीहरूले दखेे िक परम भ,ु आसाका परमे र आसाका साथ हुनहुुन्थ्यो।

10आसा अिन ती मािनसहरू यरूशलमेमा आसाका शासनकालको पन् ौं वषर्को ते ो महीनामा एकि त भए। 11 त्यस समय ितनीहरूले700
गोरूहरू, 7,000 भडेा अिन बा ाहरू परम भलुाई ब ल चढाए। आसाका सनेाले ती पशहुरू र अन्य मलू्यवान वस्तहुरू आफ्ना श हुरूबाट
लएका िथए। 12 तब ितनीहरूले आफ्ना सम्पणूर् हृदय अिन आफ्ना सम्पणूर् आत्मा ारा परम भु इ ाएलका परमे रको सवेा गन करार गरे।

उहाँ ितनीहरूका पखुार्हरूले सवेा गरेका परमे र हुनहुुन्छ। 13 कुनै पिन जसले परम भु इ ाएलका परमे रको सवेा गनर् अस्वीकार
गथ त्यसलाई मा रन्थ्यो। यसको केही महत्व िथएन त्यो मखु्य होस ्वा साधारण होस,् यिद त्यो परुूष होस ्वा ी होस।् 14 तब
आसा अिन मािनसहरूले परम भु ित शपथ लए। ितनीहरू उच्च आवाजमा कराए। ितनीहरूले तरुही र नरिसङ्गाहरू पिन बजाए। 15 यहूदाका
सबै मािनसहरू शपथबारे खशुी िथए। िकनभने ितनीहरूले आफ्ना हृदयबाट ितज्ञा गरेका िथए। ितनीहरूले आफ्ना सम्पणूर् हृदयले परमे रको
अनसुरण गरे। ितनीहरूले परमे रलाई खोजे अिन उहाँलाई पाए। यसरी परम भलुे सबै दशेमा ितनीहरूलाई शा न्त दान गन ुर् भयो।

16 राजा आसाले आफ्नी आमा माकालाई पिन राजमाताको पदबाट हटाए। आसाले यसो गरे, िकनभने ितनले अशरेा दवेीको सम्मानमा ती
भयानक स्तम्भहरू मध्ये एक स्तम्भ खडा गरेकी िथइन।् आसाले त्यो अशरेा-स्तमभ काटेर त्यसलाई सा-साना टु ा पा रिदए। त्यसपिछ ितनले
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ती टु ाहरूलाई िक ोन बेंसीमा जलाइिदए। 17 उच्च स्थानहरू इ ाएलबाट हटाइएन, तर आशाको हृदय आसाको जीवनकाल भ र परम भु ित
िव सनीय र ो।

18 अिन आसाले सनु र चाँदीले बिनएका पिव उपहारहरू जो ितनी अिन ितनका िपताले अपर्ण गरेका िथए ती सबै परमे रको म न्दरमा
राख।े 19 आसाको पैंतीस वषर् सम्मको शासनमा अरू कुनै य ु भएन।

16
आसाका अ न्तम वषर्हरू

1 आसाका राज्य कालका छ ीसौं वषर्मा बाशाले यहूदा दशे मािथ आ मण गरे। बाशा इ ाएलका राजा िथए। ितनी रामा शहरमा गए अिन
त्यसलाई िकल्लाको रूप िदए। बासाले रामा शहरलाई यहूदाका राजा आसा कहाँ मािनसहरूलाई आउँन जानबाट रोक्नका िन म्त एक स्थानको
रूपमा योग गरे। 2 आसाले परम भकुो म न्दरको भण्डार गहृहरूमा भएका सनु अिन चाँदी िनकाल।े ितनले राज भवनबाट सनु अिन चाँदी
िनकाल।े तब आसाले बने-हदद कहाँ सनं्दशे बाहक पठाए। बनेहदद अरामका राजा िथए, अिन ितनी दमीशक शहरमा बस्दथ।े आसाको सनं्दशे
िथयो। 3 “बनेहदद, ितमी अिन म माझ एक स न्ध होस।् हामी यसलाई तपाईंका िपता अिन मरेा िपताले गरेका स न्ध जस्तै तलु्याऔं। हने ुर्होस,्
म तपाईं कहाँ सनु अिन चाँदी पठाउँदै छु। अब, बाशा, इ ाएलका राजा सगँको तपाईंको स न्ध भङ्ग गरी िदनहुोस ्जस ारा ितनले मलाई एक्लो
छाडने छन ्अिन मलाई िदकदारी िदन बन्द गन छन।्”

4 बनेहदद राजा आसासगँ सहमत भए। बनेहददले आफ्ना सनेाका सनेापितहरूलाई इ ाएलका शहरहरू मािथ आ मण गनर् पठाए। ती
सनेापितहरूले इयोन, दान अिन आबले-ममै शहरहरूमािथ आ मण गरे। ितनीहरूले न ालीका इलाकामा भएका सबै शहरहरू मािथ पिन आ मण
गरे जहाँ खा -वस्त ु सं ह ग रएको िथए। 5 बाशाले इ ाएलका शहरहरू मािथ आ मण भएको कुरा सनु।े यसथर् ितनले रामा शहरलाई िकल्लाको
रूपमा िनमार्ण गन काम रोके। ितनले ितनको काम बन्द ग रिदए। 6 तब राजा आसाले यहूदाका सबै मािनसहरूलाई एकि त बोलाए। ितनीहरू
रामा शहरमा गए ढुङँ्गा अिन काठहरू लगे जो बाशाले िकल्ला बनाउनमा योग गरेका िथए। आसा र यहूदाका मािनसहरूले ती ढुङँ्गा अिन
काठहरू गबेा अिन िमस्पा शहरहरूलाई अिधक सदुढृ तलु्याउनमा योग गरे।

7 त्यसबलेा दश हनानी यहूदाका राजा आसा कहाँ आए। हनानीले ितनलाई भन,े “आसा ितमीलाई सहायता गरोस ् भनी ितमी अरामका
राजा मािथ भर पय । परम भु ित ा परमे र मािथ भर परेनौ। ितमी परम भु मािथ भरपन ुर् पन िथयो। तर ितमी सहायताका िन म्त परम भु
मािथ भर नपरेको हुनाले राजा अरामका सिैनकहरू ितमीबाट उ म्कए। 8 कूशीहरू अिन लबूीहरूको अत्यन्त िवशाल, श शाली सनेा िथए।
ितनीहरूिसत अनके रथ अिन सारिथहरू िथए। तर आसा त्यो िवशाल श शाली सनेालाई परास्त गनर् सहायताका िन म्त ितमी परम भु मािथ
भर पय अिन परम भलुे ितमीलाई ितनीहरूलाई परास्त पानर् िदन ु भयो। 9 परम भकुो दिृ पथृ्वीभ र ती मािनसहरूलाई हदे नजर रा हुुन्छ जो
उहाँ ित िव सनीय छन ्जस ारा उहाँले ती मािनसहरूलाई श शाली तलु्याउन सक्न ु हुन्छ। आसा, ितमीले मखूर्ता पणू र् काम गय । यसथर् अब
उ ान्त ितमीले य ु ग ररहन ु पनछ।”

10 आसा हनानी िसत उनले भनकेा कुरामा ोिधत भए। आसा यित पागल भए िक ितनले हनानीलाई कैदखानामा बन्द ग रिदए। आसा त्यस
बलेा कोही मािनसहरूिसत नीच र कठोरता पवूर्क वहार गथ।

11 आसाले शरुू दे ख अन्तसम्म गरेका कुराहरू यहूदा अिन इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन।् 12 आसा राजा
भएको उन्चालीस वषर्मा ख ु ा कुहुने रोगले स्त भए। ितनको रोग अत्यन्त नरा ो िथयो तर पिन ितनले परम भबुाट सहाएता खोजनेन।्
आसाले वै हरूको सहायता खोज।े 13 आफ्नो राज्य कालको एकचालीसौं वषर्मा आसाको मतृ्य ु भयो अिन उनका िपता-पखुाहरूिसत गािडए।
14 मािनसहरूले आसालाई ितनकै िचहानमा गािड िदए जो ितनी आफैं ले दाऊदका शहरमा बनाएका िथए। मािनसहरूले ितनलाई पलङ्गमा सतुाए
जो मसालाहरू अिन िविभन्न कारका िमि त सगु न्धत पदाथर्हरू ारा भ रएको िथयो। मािनसहरूले आसाका सम्मानका िन म्त िवशाल आगो
बाल।े

17
यहोशापात यहूदाका राजा

1 यहोशापात आसाका स्थानमा यहूदाका नयाँ राजा भए। यहोशापात आसाका छोरा िथए। यहोशापातले यहूदालाई श शाली तलु्याए जसमा
िक ितनीहरू इ ाएलको िवरू लडन सकून। 2 ितनले सिैनकहरूका दलहरू यहूदाका सबै शहरहरूका िकल्लाहरूमा राख।े यहोशापातले यहूदामा
अिन ितनका िपता आशाले अिधकारमा लएका ए मैका शहरहरूमा सिैनकहरूको िकल्ला समहू लगाए।

3 परम भु यहोशापातका साथ हुनहुुन्थ्यो िकनभने यहोशापातले यौवन कालमा आफ्ना पखुार् दाऊदले गरेका असल कुराहरू गरेका िथए।
यहोशापातले बाल मिूतर्हरूको अनसुरण गरेनन।् 4 यहोशापातले ितनका पखुार्हरूले अनसुरण गरेका परमे रलाई खोज।े ितनले परमे रका
आदशेहरू पालन गरे ितनी इ ाएलका मािनसहरू बसकेा त रकाले बसनेन।् 5 परम भलुे यहोशापातलाई यहूदाका श शाली राजा बनाउन ु भयो।
यहूदाका सबै मािनसहरूले यहोशापातलाई उपहारहरू ल्याउथँ।े यसथर् यहोशापातिसत शस्त धन सम्पि अिन सम्मान िथयो। 6 यहोशापातको
हृदयले परम भकुो त रकामा आनन्द ा गरे। ितनले उच्च स्थानहरू अिन अशरेा-स्तम्भहरू यहूदा दशेबाट बािहर िनका ल िदए।
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7 यहोशापातले आफ्ना मखुहरूलाई उपदशे िदनका िन म्त यहूदाका शहरहरूमा पठाए। यहोशापातको शासनको ते ो वषर्मा यस्तो भयो। ती
मखुहरू बनेहले, ओबिदयाह, जकयार्ह, नतनले अिन मीकायाह िथए। यहोशापातले यी मखुहरू िसत लवेीहरूलाई पिन पठाए। 8 ती लवेीहरू

शमायाह, नतन्याह, जबिदयाह, असाहले, शमीरामोत, यहोनातान, अदोिनयाह तोिबयाह अिन तोब-अदोिनयाह िथए। यहोशापातले एलीशामा र
योराम पजूाहारीहरू पिन पठाए। 9 ती मखुहरू, लवेीहरू अिन पजूाहारीहरूले यहूदामा मािनसहरूलाई िशक्षा िदए। ितनीहरू िसत परम भकुो

वस्थाहरूको पसु्तक िथयो। ितनीहरू यहूदाका सबै शहरहरूमा गए अिन मािनसहरूलाई िशक्षा िदए।
10 यहूदा निजकका रा हरू परम भु िसत भयभीत िथए। त्यसै कारणले गदार् ितनीहरूले यहोशापात िवरू य ु शरुू गरेनन।् 11 केही प लश्ती

मािनसहरूले यहोशापातलाई उपहारहरू ल्याए। ितनीहरूले यहोशापात कहाँ चाँदी पिन ल्याए िकनभने ितनीहरू जान्दथे उनी अत्यन्त श शाली
राजा हुन।् केही अरबी मािनसहरूले यहोशापात कहाँ पशहुरूका बथानहरूपिन ल्याए। ितनीहरूले 7,700 भडेाहरू अिन 7,700 बा ाहरू
ितनी कहाँ ल्याए।

12 यहोशापात अिधक भन्दा अिधक श शाली भए। ितनले यहूदा दशेमा िकल्लाहरू अिन भण्डार शहरहरू िनमार्ण गरे। 13 ितनले भण्डार
शहरहरूमा अनके आपिुतर्हरू राख।े अिन यहोशापातले यरूशलमेमा िशिक्षत सिैनकहरू राख।े 14 ती सिैनकहरू ितनीहरूका प रवार समहूमा
सचूी ब िथए। यरूशलमेका ती सिैनकहरूको सचूी यो होः

यहूदाका कुल समहूका सनेाध्यक्षहरू यी िथएः
अदना 3,00,000 सिैनकहरूका सनेाध्यक्ष िथए।
15 योहोहानान 2,80,000 सिैनकहरूका सनेाध्यक्ष िथए।
16 अमस्याह 2,00,000 सिैनकहरूका सनेाध्यक्ष िथए। अमस्याह िज ीका छोरा िथए। अमस्याह परम भकुो सवेामा आफूलाई अपर्ण

गनर्मा खशुी िथए।
17 िबन्यामीनका कुल समहूका सनेाध्यक्षहरू यी िथएः
एल्यादाका 2,00,000 सिैनकहरू िथए जसले धन,ु काँढ अिन ढालहरू चलाउथँ।े एल्यादा अत्यन्त साहसी सिैनक िथए।
18 यहोसापात 1,80,000 मािनसहरूका अगवुा िथए जो य ु का िन म्त तयार िथए।

19 ती सबै सिैनकहरू राजा यहोशापातका सवेा गथ। राजाका अन्य मािनसहरू पिन परूा यहूदा दशेका िकल्लाहरूमा िथए।

18
मीकायाले राजा आहाबलाई चतेाउनी िदन्छन ्

1 यहोशापात िसत शस्त धन-सम्पि अिन सम्मान िथयो। उसले आहाबिसत उसको प रवारालाई िववाह गरेर स न्ध गरेका िथए। 2 केही
वषर् पिछ, यहोशापात आहाब िसत भटे गनर् साम रया शहरमा गए। आहाबले यहोशापात अिन ितनी िसत भएका मािनसहरूका िन म्त धरैे भडेा
अिन गाईहरू ब ल चढाए। आहाबले रामोत िगलाद शहर मािथ आ मण गनर् यहोशापातलाई उत्सािहत तलु्याए। 3आहाबले यहोशापातलाई भन,े
“तपाईं म िसत रामोत िगलाद मािथ आ मण गनर् जान ु हुन्छ?” आहाब इ ाएलका राजा िथए अिन यहोशापात यहूदाका राजा िथए। यहोशापातले
आहाबलाई उ र िदए, “म तपाईं जस्तै हु ँअिन मरेा मािनसहरू तपाईंका मािनसहरू जस्तै हुन।् हामी य ु मा तपाईंको साथ िदनछेौं।” 4यहोशापातले
आहाबलाई यो पिन भन,े “तर पिहला हामी परम भबुाट सनं्दशे ा गरौं।”

5 यसथर् राजा आहाबले अगमव ाहरू एकि त गरे 400 मािनसहरू। आहाबले ितनीहरूलाई भन,े “हामी रामोत िगलाद शहरको िवरू
लडाई गनर् जाऊँ िक नजाऊँ?”

अगमव ाहरूले आहाबलाई उ र िदए, “जानहुोस,् िकनभने परमे रले तपाईंलाई रामोत-िगलादलाई परास्त गनर् िदन ु हुनछे।”
6 तर यहोशापातले भन,े “के यहाँ परम भकुो अगमव ा कोही छन?् हामीले परम भलुाई उहाँका एक अगमव ा ारा याचना गनर् आवश्यक

छ।”
7 तब राजा आहाबले यहोशापातलाई भन,े “यहाँ अझ पिन एक छ। हामी ितनी ारा परम भिुसत सोध्न सक्छौं। तर म यो मान्छेलाई

घणृा गछुर्, िकनभने परम भबुाट मरेो बारेमा ितनीिसत असल सनं्दशे किहल्यै हुदँनै। ितनीिसत मरेा िन म्त सदवै नरा ो सनं्दशे हुन्छ। त्यो मान्छेको
नाउँ मीकाया हो। ितनी ियम्लाका छोरा हुन।्”

तर यहोशापातले भन,े “आहाब, तपाईंले त्यसो भन्न ु हुदँनै।”
8 तब राजा आहाबले आफ्ना एक अिधकारीलाई बोलाए र भन,े “चाँडो गर, ियम्लाका छोरा मीकायालाई यहाँ ल्याऊ।”
9 आहाब इ ाएलका राजा अिन यहोशापात यहूदाका राजाले आफ्ना राज-पोशाक लगाएका िथए। ितनीहरू साम रया शहरको सामनु्नकेो

ारको निजक िढकीमा आफ्ना िसहंासनमा बसकेा िथए। ती 400 जना अगमव ाहरू दइु राजाहरूका सामनु्ने आफ्ना सनं्दशे भनीरहकेा िथए।
10 िसदिकयाह केनान नाउकँा का छोरा िथए। िसदिकयाहले फलामका केही सींङ्गहरू बनाएका िथए। िसदिकयाहले भन,े “यही हो जो
परम भलुे भन्न ु हुन्छः ‘तपाईंहरूले यी फलामका सींङ्गहरू अरामी मािनसहरूलाई ितनीहरू ध्वशं नहुञ्जले घोच्नलाई योग गन ुर् हुनछे।’ ”
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11 सबै अगमव ाहरूले एकै कुरा भन।े ितनीहरूले भन,े “रामोत िगलाद शहरमा जान ु होस।् तपाईंहरूले सफलता पाउन ु हुनछे अिन िज ु
हुनछे। परम भलुे राजालाई अरामी मािनसहरूलाई परास्त पानर् िदन ु हुनछे।”

12 मीकायालाई लन गएका सनं्दशे वाहकले ितनलाई भन,े “मीकाया, सनु, सबै अगमव ाहरूले एकै कुरा भन।े ितनीहरू राजाले सफलता
ा गन ुर् हुनछे भनी भन्दै छन।् यसथर् ितनीहरूले जे भन्दै छन ्त्यही कुरा भन। ितमीले पिन रा ो कुरा भन।”
13 तर मीकायाले भन,े “परम भु जीिवत हुनहुुन्छ भन्ने कुरा सत्य भएझै म त्यही मा भन्न सक्छु जो मरेा परमे रले भन्न ु हुन्छ।”
14 तब मीकाया राजा आहाब कहाँ आए। राजाले ितनलाई भन,े “मीकाया य ु गनर्का िन म्त हामी रामोत-िगलाद शहर जान ु िक नजान?ु”

मीकायाले उ र िदए, “जान ु होस ्अिन आ मण गन ुर् होस।् परमे रले तपाईंलाई ती मािनसहरूमािथ परास्त गनर् िदन ु हुनछे।”
15 राजा आहाबले मीकायालाई भन,े “धरैे पल्ट मलैे ितमीलाई परम भकुो नाउमँा मलाई सत्य मा भन भनी ितज्ञा गराएको िथएँ।”
16 तब मीकायाले भन,े “मलैे इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई पवर्तहरूमा छ रएका दखेें। ितनीहरू गोठाला िबनाका भडेाहरू जस्तै िथए।

परम भलुे भन्नभुयो, ‘ितनीहरूका कुनै अगवुा छैन। त्यके लाई सकुशल घर फिकर् न दऊे।’ ”
17आहाब, इ ाएलका राजाले यहोशापातलाई भन,े “मलैे तपाईंलाई भनकेो िथएँ िक मीकायािसत परम भबुाट मरेो बारेमा रा ो सनं्दशे हुदँनै।

ितनीिसत मरेो बारेमा नरा ो सनं्दशे मा हुन्छ।”
18 मीकायाले भन,े “परम भकुो सनं्दशे सनु्नहुोसः् मलैे परम भलुाई उहाँको िसहंासनमा ब ु भएको दखेें। स्वगर्का सम्पणूर् सनेाहरू उहाँका

व रप र उिभएका िथए, कोही उहाँका दे िेतर कोही उहाँको दािहनिेतर। 19 परम भलुे भन्नभुयो, ‘इ ाएलका राजा आहाबलाई रामोत िगलाद
शहर मािथ आ मण गनर् कसले फसाउलँा जसमा िक ितनलाई त्यहाँ मा रयोस?्’ परम भकुो व रप र उिभने िविभन्न आत्माहरूले िभन्न िभन्न
कुराहरू भन।े 20 तब एउटा आत्मा आए अिन परम भकुो सामनु्ने अिभए। त्यो आत्माले भन,े ‘आहाबलाई म छल गन छु।’ परम भलुे त्यो
आत्मालाई सोध्न ु भयो, ‘कसरी?’ 21 त्यो आत्माले उ र िदए, ‘म बािहर जान्छु अिन आहाबका अगमव ाहरूका मखुमा झ ूठँो बोल्ने आत्मा
हुनछुे।’ अिन परम भलुे भन्नभुयो, ‘त ँ आहाबलाई छल गनर्मा सफल हुनछेस।् यसथर् बािहर जा अिन यसै गर।’ ”

22 “अब हरे आहाब, परम भलुे तपाईंका अगमव ाहरूको मखुमा झ ूठँो बोल्ने आत्मा हा लिदन ु भएको छ। परम भलुे तपाईंलाई नरा ो
हुनछे भनी भन्न ु भएको छ।”

23 त्यसपिछ िसदिकयाह मीकाया भएकहाँ गए अिन अनहुारमा िहकार्इिदए। िसदिकयाहका िपताको नाउँ कनान िथयो। िसदिकयाहले भन,े
“मीकाया, परम भकुा आत्मा कुन बाटो गयो जब त्यो तिँसत कुरागनर् म दे ख गयो?” 24 मीकायाले उ र िदए, “िसदिकयाह ितमी िभ को एक
कोठामा लकु्न गएको िदन ितमीले थाहा पाउनछेौ।”

25 तब राजा आहाबले भन,े “मीकायालाई लजैाऊ अिन त्यसलाई शहरका शासक आमोन अिन राजाका छोरा योआशकहाँ पठाई दऊे।
26 आमोन अिन योआशलाई भन, ‘राजा यो भन्नहुुन्छः मीकायालाई कैदखानामा हा लदऊे। उसलाई केही नदऊे खाली एउटा कैदीहरूलाई िदने
रोटी र पानी बाहके जबसम्म म य ु बाट सरुक्षा िसत फकर आउँिदन।’ ”

27 मीकायाले उ र िदए, “आहाब, यिद तपाईं य ु बाट सरुक्षा िसत फिकर् एर आउन ु भयो भने तब परम भु म ारा बोल्न ु भएको होइन।” उनले
भने सबै ितमी मािनसहरु पिन मरेो कुरा सनु।

रामोत-िगलादमा आहाब मा रए
28यसथर् इ ाएलका राजा आहाब अिन यहूदाका राजा यहोशापातले रामोत-िगलाद शहर मािथ आ मण गरे। 29 राजा आहाबले यहोशापातलाई

भन,े “म लडाइँमा जानकुो अिघ आफ्नो रूप प रव र्न गछुर्। तर तपाईं तपाईंको आफ्नै राज ब लगाउन ु होस।्” यसथर् आहाब इ ाएलका राजाले
आफ्नो रूप प रव र्न गरे अिन दइु राजाहरू य ु मा गए।

30 अरामका राजाले आफ्ना रथका सनेापितहरूलाई आदशेिदए। ितनले ितनीहरूलाई भन,े “कुनै िसत नलड चाहे जितकै महान
वा तचु्छ होस।् तर आहाब, इ ाएलका राजािसत मा य ु गर।” 31 जब रथका सनेापितहरूले यहोशापातलाई दखेे ितनीहरूले ठान,े “त्यहाँ
इ ाएलका राजा आहाब छन।्” ितनलाई आ मण गनर् ितनीहरू यहोशापात ितर फक। तर यहोशापात कराए अिन परम भलुे ितनलाई सहायता
गन ुर् भयो। परमे रले रथका सनेापितहरूलाई यहोशापात दे ख टाढा हुन िदन ु भयो। 32 जब ितनीहरूले दखेे िक यहोशापात इ ाएलका राजा
होइनन ्तब ितनीहरूले ितनलाई खे छाड।े

33 तर एक सिैनकले केही कुरामा ल य नगरी आफ्ना धनबुाट एक काँढ हान।े त्यो काँढले आहाब, इ ाएलका राजालाई लाग्यो। त्यसले
आहाबको कवचको खलु्ला भागमा लाग्यो। आहाबले आफ्ना रथका सारािथलाई भन,े “घमु, अिन मलाई य ु बाट बािहर लजैाऊ। मलाई चोट
लाग्यो।” 34 त्यस िदन अत्यन्त िभषण य ु भयो। आहाब आफै उसको रथमा उिभए अिन साँझसम्म अरामीहरूको सामना ग ररह।े तब सयूार्स्त
हुदँा, आहाबको मतृ्य ु भयो।

19
1 यहूदाका राजा यहोशापात कुशलै आफ्ना घर यरूशलमेमा फिकर् आए। 2 दश यहेू यहोशापातलाई भटे्न आए। यहेूका िपताको नाउँ हनानी

िथयो। यहेूले राजा यहोशापातलाई भन,े “िकन तपाईंले नरा ा मािनसहरूलाई सहायता गन ुर् भयो? िकन तपाईंले ती मािनसहरूलाई मे गन ुर् हुन्छ
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जो परम भलुाई घणृा गछर्न?् परम भु तपाईं िसत ोिधत हुन ु भएको कारण त्यही हो। 3 तर तपाईंको जीवनमा केही असल कुराहरू छन।् तपाईंले
अशरेा-स्तम्भहरू यो दशेबाट हटाउन ु भयो, अिन तपाईंले तपाईंको हृदयबाट परमे रको अनसुरण गन िन य गन ुर् भयो।”

यहोशापातले न्यायकतार्हरू चनुे
4 यहोशापात यरूशलमेमा बस्थ।े उनी मािनसहरूिसत रहन बशेबा शहर दे ख लएर ए मैको पहाडी दशेसम्म गए। यहोशापातले ितनीहरूलाई

ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले अनसुरण गरेका परम भु परमे र तफर् फकार्एर ल्याए। 5 यहोशापातले यहूदामा न्यायकतार्हरू चनु।े ितनले
न्यायकतार्हरू यहूदाका त्यके िकल्लामा रहनका िन म्त चनु।े 6 योशापातले ती न्यायक ार्हरूलाई भन,े “तपाईंहरू जे गन ुर्हुन्छ त्यसमा होिशयार
हुनहुोस,् िकनभने तपाईंहरूले मािनसहरूका िन म्त न्याय ग ररहन ु भएको होईन तर परम भकुो िन म्त न्याय गन ुर् हुदँछै। परम भु तपाईंहरूिसत
हुनहुुन्छ जब तपाईंले केही िनणर्य गन ुर्हुन्छ। 7अब तपाईंहरू त्यके परम भिुसत डराउन ु पछर्। तपाईंहरूले जे गन ुर् हुन्छ सावधान हुनहुोस ्िकनभने
परम भु हा ा परमे र न्यायी हुनहुुन्छ। परम भलुे कुनै पिन लाई अक लाई भन्दा अिधक महत्वपणूर् ठानरे वहार गन ुर् हुन्न। अिन
उहाँ आफ्ना िनणर्य बद्ली गनर्को िन म्त धन स्वीकार गन ुर् हुन्न।”

8अिन यरूशलमेमा, यहोशापातले केही लवेीहरू, पजूाहारीहरू अिन इ ाएली प रवारहरूका अगवुाहरूलाई न्यायकतार् हुन चनु।े मािनसहरूले
यरूशलमेमा ब े मािनसहरूका समस्याहरू समाधान गनर्का िन म्त परम भकुो िनयम योग गन ुर् पन िथयो। तब ितनीहरू यरूशलमेमा फकर आए।
9 यहोशापातले ितनीहरूलाई आदशे िदए। यहोशापातले भन,े “तपाईंहरूले सम्पणूर्हृदयले िव सनीय रूपले सवेा गन ुर् पछर्। तपाईंहरू परम भिुसत
डराउन ु पछर्। 10 तपाईंहरूले हत्या, िनयम, आदशे, िविध वा केही अन्य िनयमको बारेमा म ु ा पाउन ु हुनछे। यी सबै म ु ाहरू तपाईंहरूका
शहरहरू ितर ब े तपाईंका भाइहरूबाट आउने छन।् ितमीहरूले मािनसहरूलाई चतेाउनी िदन ु पछर्। ित ा सबै म ु ाहरूको िशक्षाहरू पालन गन ुर्
पछर्। न भने ितनीहरू परमे रको सामनु्ने दोषी हुनछेन।् यिद ितमीहरूले िव ासयोग्य भएर सवेा गदनौ भने परम भु ितमीहरू अिन ितमीहरूको
दाज्य-ूभाईहरूिसत ोिधत हुनहुुनछे। यस्तो गन ुर्होस ्तब तपाईंहरू दोषी हुनहुुने छैन।

11 “अमयार्ह मखु्य पजूाहारी हुन।् ितनी परम भु सम्बन्धी सबै कुरामा तपाईंहरू मािथ रहनछेन।् अिन जबिदयाह राजा सम्बन्धी सबै कुरामा
तपाईंहरू मािथ रहनछेन।् जबिदयाहका िपताको नाउँ इश्माएल हो। जबिदयाह यहूदा कुल समहूका एक मखु हुन।् लवेीहरूले पिन तपाईंहरूको
िन म्त लखेापालको रूपमा सवेा गन छन।् तपाईंहरूले गन सबै काममा साहस गन ुर् होस।् परम भु ितनीहरूसाथ रहून ज्सले त्यही गछर् जे उिचतछ।”

20
यहोशापातले य ु को सामना गछर्न ्

1 पिछ मोआबी, अम्मोनी अिन केही िमनईु मािनसहरू यहोशापातिसत य ु शरुू गनर् आए। 2 केही मािनसहरू आए अिन यहोशापातलाई
भन,े “एदोमबाट एक िवशाल सनेा तपाईंको िवरू आउँदछै। ितनीहरू खारा समु को पल्लो छेउबाट आउँदछैन।् ितनीहरू हसासोन-तामारमा
आइसकेका छन।्” (हासासोन-तामारलाई एन-गदी पिन भिनन्छ।) 3 यहोशापात भयभीत भए अिन के गन ुर् पन भनी ितनले परम भिुसत सोध्ने
िन य गरे। ितनले यहूदाका हरेकलाई उपवासको िन म्त समयको घोषणा गरे। 4 यहूदाका मािनसहरू परम भिुसत सहायताको याचना गनर् एक
साथ भलेा भए। ितनीहरू यहूदाका सबै शहरहरूबाट परम भलुाई सहायता माग्न आए। 5 यहोशापात नयाँ आगँनको सामनु्ने परम भकुो म न्दरमा
िथए। ितनी यहूदा अिन यरूशलमेका मािनसहरूको सभामा उिभए। 6 ितनले भन,े

“हा ा पखुार्हरूका परम भु परमे र, तपाईं स्वगर्मा परमे र हुनहुुन्छ। तपाईंले सबै रा हरूका सबै दशेहरूमािथ शासन गन ुर् हुन्छ। तपाईंिसत
श अिन बल छन।् कुनै तपाईंको िवरू उठ्न स ै न। 7 तपाईं हा ा परमे र हुनहुुन्छ। तपाईंले यो दशेमा ब े मािनसहरूलाई छोडन
बाध्य तलु्याउन ु भयो। तपाईंले तपाईंका इ ाएली मािनसहरूका सामनु्ने यो काम गन ुर् भयो। तपाईंले यो दशे सदाको िन म्त अ ाहामका
सन्तानहरूलाई िदन ु भयो। अ ाहम तपाईंका िम िथए। 8 अ ाहमका सन्तानहरू यो दशेमा बस्थे अिन ितनीहरूले तपाईंको नाउमँा एउटा
म न्दर िनमार्ण गरे। 9 ितनीहरूले भन,े ‘यिद हामी मािथ क आइपरे अथार्त तरवार, दण्ड, रोग वा अिनकाल, हामी यो म न्दरको सामनु्ने
अिन तपाईंको सामनु्ने उिभने छौं। तपाईंको नाउँ यो म न्दरमा छ। हामी तपाईंलाई पकुान छौं जब हामी क मा पछ । त्यसबलेा तपाईंले हा ो
िबन्ती सिुनिदन ु हुनछे अिन हामीलाई बचाउनँ ु हुनछे।’

10 “तर अिहल,े अम्मोन, मोआब अिन सईेर पवर्तका मािनसहरू यहाँ आएका छन।् तपाईंले त्यस बलेा इ ाएलका मािनसहरूलाई
ितनीहरूको दशेमा जानिदनभुएन जब इ ाएलका मािनसहरू िम दशेबाट आए। यसथर् इ ाएलका मािनसहरू फिकर् एका िथए अिन ती
मािनसहरूलाई ध्वशं गरेका िथएनन।् 11 तर हने ुर्होस ् ितनीहरूलाई ध्वशं नगरेकोमा ती मािनसहरूले हामीलाई कस्तो कारको परुस्कार
िदए। ितनीहरू हामीलाई तपाईंको भिूमदे ख िनकाल्न वाध्य तलु्याउन आएका छन।् तपाईंले यो भिूम हामीलाई िदन ु भयो। 12 हा ा परमे र,
ितनीहरूलाई दण्ड िदन ु होस।् यो िवशाल सनेाको िवरू हा ो केही श छैन, जो हामी िवरू आउँदछैन।् के गन ुर् पन सो हामी जान्दनैौं।
त्यसै कारणले हामी सहायताका िन म्त तपाईं ितर हदेर्छौं।”
13 यहूदाका समस्त मािनसहरू ितनीहरूका बालकहरू, प ीहरू अिन छोरा-छोरीहरू परम भकुो सामनु्ने उिभए। 14 तब परम भकुो आत्मा

यहजीएल मािथ उि ए। यहजीएल जकयार्हका छोरा िथए। जकयार्ह बनायाहका छोरा िथए। (बनायाह यीएलका छोरा अिन यीएल मतन्याहका
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छोरा िथए।) यहजीएल एक लवेी अिन आसापका सन्तान िथए सभाको माँझमा। 15 यहजीएलले भन,े “मरेो कुरा सनु्नहुोस ् राजा यहोशापात,
यहूदा अिन यरूशलमेमा ब े समस्त मािनसहरू। परम भलुे तपाईंलाई यसो भन्न ु हुन्छः ‘यो िवशाल सनेाको बारेमा भयभीत पिन नहोऊ सतुार्
पिन नगर िकनभने यो य ु ितमीहरूको य ु होइन। यो परमे रको य ु हो। 16 भो ल त्यहाँ तल जाऊ अिन ती मािनसहरूिसत य ु गर। ितनीहरू
सीसको उकालो भएर मािथ आउने छन।् ितमीहरूले ितनीहरूलाई यरूएल मरूभिूमको अक छेऊमा भएको बेंसीको छेउमा भटे्नछेौ। 17 यो
य ु मा ितमीहरूले लड्न ु पनछैन। आफ्ना स्थानहरूमा सदुढृ भएर बस। परम भलुे ितमीहरूलाई बचाउनँ ु भएको ितमीहरूले दे छेौ। यहूदा अिन
यरूशलमे नडराऊ। सतुार् नगर। परम भु ितमीहरू साथ हुनहुुन्छ, यसथर् ती मािनसहरूको िवरू भो ल जाऊ।’ ”

18 यहोशापात तल िनहु रए। ितनको िशरले भईू छोयो। अिन यहूदाका सबै मािनसहरू र यरूशलमेमा ब े मािनसहरू परम भकुो सामनु्ने झकेु।
अिन ितनीहरू सबलैे परम भकुो उपासना गरे। 19कहात प रवार समहूका अिन कोरह प रवार समहूका लवेीहरू इ ाएलका परम भु परमे रको
स्तिुत गनर्का िन म्त उिभए। परम भकुो स्तिुत गदार् ितनीहरूको आवाज एकदमै चक िथयो।

20 यहोशापातका सनेाहरू िबहानै तको मरूभिूम ितर गए। ितनीहरू जसै िहडंन थाले यहोशापात उठे र भन,े “यहूदाका मािनसहरू अिन ितमी
यरूशलमेका मािनसहरू मरेो कुरा सनु। परम भु ित ा परमे र मािथ िव ास राख अिन तब सदुढृ रहनछेौ। परम भकुा अगमव ाहरूमा िव ास
गर। ितमीहरू सफल हुनछेौ।”

21 यहोशापातले मािनसहरूलाई उत्सािहत तलु्याए अिन िनदशन िदए। त्यसपिछ ितनले परम भकुा िन म्त गायकहरू चनु।े ती गायकहरूलाई
परम भु ित स्तिुत अपर्ण गनर्लाई चिुनएका िथए िकनभने उहाँ पिव आ यर्जनक हुनहुुन्छ। ितनीहरू सनेाका अिघ िहडंे अिन परम भकुो स्तिुत
गरे। ितनीहरूले गीत गाए,

“परम भकुो स्तिुत गर!
िकनभने उहाँको मे सदा-सवर्दा रिहरहन्छ।”

22जसै ती मािनसहरूले गाउन र परमे रको स्तिुत गनर् शरुू गरे, परम भलुे अम्मोनी, मोआबी अिन सईेर पवर्तका मािनसहरू मािथ ग ु आ मण
चलाइ िदन ु भयो। ती, मािनसहरू िथए जो यहूदा मािथ आ मण गनर् आएका िथए। 23 अम्मोनी अिन मोआबीहरू सईेर पवर्तबाट आएका
मािनसहरूिसत लड्न थाल।े अम्मोनी अिन मोआबीहरूले सइेर पवर्तका मािनसहरूलाई मारे अिन न ग र िदए। सइेरका मािनसहरूलाई मारे पिछ
ितनीहरूले एक अकार्लाई मारे।

24 यहूदाका मािनसहरू मरूभिूममा भएको पहरा राखकेो िकल्लमा आइपगु।े ितनीहरूले श कुा िवशाल सनेालाई खोज।े तर ितनीहरूले केवल
मतृ शरीरहरू मा भइँूितर लिडरहकेा दखे।े कोही पिन जीिवत िथएनन।् 25 यहोशापात अिन ितनका सनेा ती शरीरहरूबाट मलू्यवान चीजहरू
लन आए। ितनीहरूले अनके पशहुरू, धन, ब अिन मलू्यवान चीजहरू पाए। यहोशापात अिन उनका सनेाले ती बस्तहुरू आफ्नै िन म्त लग।े

ती चीजहरू यहोशापात अिन ितनका मािनसहरूले बोक्न सक्ने भन्दा अिधक िथए। ितनीहरूले मतृ शरीरहरूबाट मलू्यवान चीजहरू लानलाई
तीन िदन लगाए, िकनभने चीजहरू अिधक िथए। 26चौथो िदनमा यहोशापात अिन ितनका सनेाले बराका उपत्यकामा भटे गरे। ितनीहरूले त्यस
स्थानमा परम भकुो स्तिुत गरे। त्यसै कारणले मािनसहरूले त्यस स्थानलाई आज पिन “बराका बेंसी” भन्छन।्

27 त्यसपिछ यहोशापातले यहूदा अिन यरूशलमेका मािनसहरूलाई यरूशलमेमा फकार्एर ल्याए। परम भलुे ितनीहरूलाई अत्यन्त खशुी
तलू्याउन ु भयो।, िकनभने ितनीहरूका श हुरू परास्त भए। 28 ितनीहरू वीणा, सारङ्गी अिन तरुहीहरू सिहत यरूशलमे आए अिन परम भकुो
म न्दरमा गए।

29 सबै निजकका राज्यहरू परम भु दखेी भयभीत भएर डराए िकनभने ितनीहरूले सनुे िक इ ाएलका श हुरूको िवरू परम भु आफैं लड्न ु
भएको िथयो। 30 त्यसै कारणले गदार् यहोशापातका राज्यमा शा न्त िथयो। यहोशापातका परमे रले ितनलाई ितनका चारै ितर शा न्त दान गन ुर्
भयो।

यहोशापातको शासनको अन्त
31यहोशापातले यहूदादशे मािथ शासन गरे। यहोशापात पैंतीस वषर्का िथए जब ितनले शासन गनर् शरुू गरे। ितनले पच्चीस वषर्सम्म यरूशलमेमा

शासन गरे। ितनकी आमाको नाउँ अजबूा िथयो। अजबूा िशल्हीकी छोरी िथइन।् 32 यहोशापातले ठीक कारले आफ्ना िपता आसाले जस्तै
जीवन िजए। यहोशापातले आसाको त रका अनसुरण गनर् छाडनेन।् यहोशापातले परम भकुो दिृ मा ठीक कायर् गरे। 33 तर उच्च स्थानहरूलाई
हटाइएन। अिन मािनसहरूले आफ्ना हृदय आफ्ना पखुार्हरूले अनसुरण गरेका परमे रको अनसुरण गनर् दे ख हटाएनन।्

34 यहोशापातले शरुू दखेी अन्तसम्म गरेका अन्य कुराहरू हनानीका छोरा यहेूका अिधका रक उल्लखेमा ले खएका छन।् यी कुराहरूको
नकल गरेर इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा सलंग्न ग रएका छन।्

35 पिछ यहूदाका राजा यहोशापातले इ ाएलका राजा अहस्याहिसत सं न्ध गरे। अहस्थाले नरा ो गरे। 36 तश शमा जाने जहाजहरू िनमार्ण
गनर्का िन म्त यहोशापात अहस्याहिसत िमल।े ितनीहरूले जहाजहरू एसोन-गबेरे शहरमा बनाए। 37 तब एलाजार यहोशापातको िवरू बोल।े
एलाजारका िपताको नाउँ दोदाबाहु िथयो। एलाजार मरेशा शहरका िथए। ितनले भन,े “यहोशापात तपाईं अस्याहिसत िमल्न ु भयो, त्यसै कारणले
परम भलुे तपाईंका कायर्हरू न ग रिदन ु हुनछे।” जहाजहरू भ त्कए, यसथर् यहोशापात अिन अहस्याह ितनीहरूलाई ताश श पठाउन समथर्
भएनन।्
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21
1 तब, यहोशापातको मतृ्य ु भयो अिन ितनका पखुार्हरूिसत गािडए। ितनलाई दाऊदका शहरमा गािड िदए। योराम यहोशापातको स्थानमा नयाँ

राजा भए। योराम यहोशापातका छोरा िथए। 2 योरामका भाइहरू अजयार्ह, यहीएल, जकयार्ह, अजयार्ह, मीकाएल अिन शपत्याह िथए। ती
हरू यहोशापातका छोराहरू िथए। यहोशापात यहूदाका राजा िथए। 3 यहोशापातले आफ्ना छोराहरूलाई चाँदीका, सनुका अिन बहुमलू्य

बस्तहुरूका अनके उपहारहरू िदए। ितनले यहूदाका सदुढृ िकल्लाहरू पिन ितनीहरूलाई िदए। तर यहोशापातले राज्य योरामलाई िदए िकनभने
योराम ितनका सबै भन्दा जठेा छोरा िथए।

योराम, यहूदाका राजा
4 योरामले आफ्ना िपताका राज्य लए अिन स्वयमं ्लाई श शाली तलु्याए। त्यसपिछ ितनले आफ्ना सबै भाइहरूलाई मानर् भनी तरवारको

योग गरे। ितनले इ ाएलका केही मखुहरूलाई पिन मारे। 5 योराम ब ीस वषर्का हुदँा ितनले शासन गनर् शरुू गरे। उसले आठ वषर् यरूशलमेमा
शासन गरे। 6 ितनले इ ाएलका राजाहरूले बाँचकेा जीवन जस्तै जीवन िजए। ितनी त्यसरी नै बाँचे जसरी आहाबका प रवार बाचकेा िथए। यसो
भएको कारण के हो भने योरामले आहाबकी छोरीलाई िववाह गरेरे परम भकुो दिृ मा नरा ो काम गरे। 7 तर परम भलुे दाऊदका प रवारलाई
न गन ुर् भएन िकनभने परम भलुे दाऊदसगँ करार गन ुर् भएको िथयो। परम भलुे दाऊद अिन ितनका छोरा छोरीहरूका िन म्त एक दीप सवर्दा
जलाइ रा े वचन िदन ु भएको िथयो।

8 योरामको समयमा, एदोम यहूदाको िवरू बागी भए अिन यहूदाका अिधकारबाट एदोम छु यो। एदोमका मािनसहरूले आफ्नो लािग राजा
आफै चनु।े 9 यसथर् योराम आफ्ना समस्त सनेापितहरू अिन रथहरू सिहत एदोममा गए। एदोमी सिैनकले योराम अिन ितनका रथ-सनेापितहरूलाई
घरेे। तर योरामले राती य ु गरेर एदोमीहरूमािथ आ मण गरे। 10 त्यस समय दे ख अिहलसेम्म एदोम दशे यहूदाका िवरू िव ोही रहकेो छ।
लब्ना शहरका मािनसहरू पिन योरामका िवरू भए। यस्तो भयो िकनभने योरामले परम भु परमे रलाई त्याग गरे। उहाँ योरामका पखुार्हरूले

अनसुरण गरेका परमे र हुनहुुन्छ। 11 योरामले यहूदाका पहाडहरूमािथ उच्च स्थानहरू पिन िनमार्ण गरे। योरामले यरूशलमेका मािनसहरूलाई
ती कामहरू गनर्बाट रोके जो परमे र चाहन ु हुन्थ्यो। ितनले यहूदाका मािनसहरूलाई परम भु दे ख टाढा डो ाए।

12 योरामले ए लया अगमव ाबाट एउटा सनं्दशे पाए। सनं्दशेमा यो भिनएको छः

“परम भु परमे रले भन्न ु भएको कुरा यस्तो छ। उहाँ तपाईंका िपता दाऊदले अनसुरण गरेका परमे र हुनहुुन्छ। परम भु भन्नहुुन्छ,
‘योराम, त ँ तरेा िपता यहोशापात जनु कारले बसे त्यस कारले बिसनस।् त ँ त्यस कारले बिसनस ्जनु कारले यहूदाका राजा आसा बस।े
13 तर त ँ इ ाएलका राजाहरू जस्तै िजइस ्तैंले यहूदा अिन यरूशलमेका मािनसहरूलाई, परमे र दे ख अिव ासीहरू हुने कारण बनाईस।्
आहाब अिन ितनका प रवारले त्यसै गरे। ितनीहरू परमे र ित अिव सनीय िथए। तैंले तरेो भाइहरूलाई मा रस।् जो त ँ भन्दा असल िथए।
14 यसकारण अब परम भलुे चाँडै तरेा मािनसहरूलाई अिधक दण्डबाट द ण्डत तलु्याउने छन।् परम भलुे तरेा छोरा-छोरी, प ीहरू अिन
तरेा सबै सम्पि लाई दण्ड िदन ु हुनछे। 15 तलँाई पटेको भयानक रोग लाग्ने छ। त्यो हरेक िदन झन-झन नरा ो हुनछे। त्यसपिछ तरेो भयानक
रोगको कारणले आन् ा भ ुडँी बािहर िनस्कनछे।’ ”
16 परम भलुे कूशी मािनसहरूका छेउ छाउमा ब े प लश्ती अिन आरबी मािनसहरूलाई योराम ित ोिधत तलु्याइ िदन ु भयो। 17 ती

मािनसहरूलाई यहूदा दशे मािथ आ मण गरे। ितनीहरूले राजमहलका सबै सम्पि हरू अिन योरामका छोराहरू एवं प ीहरू लग।े योरामका
कान्छा छोरा मा छािडए। योरामका कान्छा छोराको नाउँ यहोआहज* िथयो।

18 ती घट्नाहरू घटे पिछ परम भलुे योरामको भुडँीमा यस्तो रोग उत्पन्न ग रिदन ु भयो जसलाई िनको पानर् सिकंदनै िथयो। 19 तब दइु वषर्
पिछ रोगको कारणले योरामको आन् ा-भुडँी बािहर िन क्लयो। ितनी नरा ो पीढाले मरे। मािनसहरूले योराम ित सम्मान जनाउन ितनका िपताको
सम्मानको िन म्त जस्तै िवशाल ज्योित बालनेन।् 20 योराम ब ीस वषर्का िथए जब ितनी राजा भए। ितनले आठवषर्सम्म यरूशलमेमा शासनगरे।
जब योरामको मतृ्य ु भयो तब कुनै दःु खत भएनन।् मािनसहरूले योरामलाई दाऊदको शहरमा गाड,े तर राजाहरूलाई गािडने िचहानमा
होइन।

22
अहज्याह यहूदाका राजा

1 यरूशलमेका मािनसहरूले अहज्याहलाई योरामको स्थानमा नयाँ राजा चनु।े अहज्याह योरामका कान्छा छोरा िथए। योरामको छाउनीमा
आ मण गनर् आउने अरबी मािनसहरूिसत आएका मािनसहरूले योरामका सबै ठूला छोराहरू मा र िदएका िथए। यसथर् अहज्याहले यहूदामा
शासन गनर् थाल।े 2 अहज्याह 22 वषर्का िथए जब ितनले शासन चलाउन शरुू गरे। अहज्याहले यरूशलमेमा एक वषर् शासन गरे। ितनकी
आमाको नाउँ अतल्याह िथयो। अतल्याहका िपताको नाउँ ओ ी िथयो। 3 अहज्याह पिन आहाबका प रवार बसकैे कारले बस।े ितनी त्यस
कारले बसे िकनभने ितनकी आमाले ितनलाई नरा ा कुराहरू गनर् उत्सािहत तलु्याइन।् 4 अहज्याहले परम भकुो दिृ मा नरा ा कामहरू गरे।
* 21:17: “ ”
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त्यस्तै नै आहाबका प रवारले गरेका िथए। आहाबका प रवारले अहज्याहका िपताको मतृ्य ु भएपिछ अहज्याहलाई सल्लाह िदए। ितनीहरूले
अहज्याहलाई नरा ो सल्लाह िदए। त्यही नरा ो सल्लाहले ितनलाई मतृ्य ु तफर् डोयार्यो। 5 अहज्याहले आहाबका प रवारले ितनलाई िदएका
सल्लाह अनसुरण गरे। अहज्याह राजा योराम साथ रामोत िगलाद शहर तफर् अरामका राजा हजाएलको िवरू य ु गनर् गए। योरामका िपताको
नाउँ आहाब िथयो जो इ ाएलका राजा िथए। तर अरामीहरूले योरामलाई य ु मा घाइते तलु्याए। 6 योराम िनको हुनका िन म्त िय ले शहर फक
गए। ितनी रामोतमा घाइते भए जब ितनी अरामका राजा हजाएल िवरू लड।े तब अहज्याह योरामिसत भटे गनर् िय ले गए। अहज्याहका
िपताको नाउँ यहूदाका राजा योराम िथयो। योरामका िपताको नाउँ आहाब िथयो। योराम िय ले शहरमा िथए िकनभने ितनी घाइते भएका िथए।

7 परमे रले त्यसबलेा अहज्याहको मतृ्य ु गराउन ु भयो जब ितनी योरामलाई भटे्न गए। अहस्याह आइपगुे अिन योरामिसत यहेूलाई भटे्न गए
यहेूका िपताको नाउँ िनम्शी िथयो। परम भलुे आहाबका प रवारलाई न गनर् यहेूलाई चनु्न ु भयो। 8 यहेूले आहाबका प रवारलाई दण्ड िदइरहकेा
िथए। यहेूले यहूदाका मखुहरू अिन अहज्याहका आफन्तहरू, जो अहज्याहका सवेा गद िथए ितनीहरूलाई भे ाए। यहेूले यहूदाका मखुहरू
अिन अहज्याहका आफन्तहरूलाई मा रिदए। 9 त्यसपिछ यहेूले अहज्याहलाई खोज।े यहेूका मािनसहरूले ितनलाई प े जब ितनी साम रया
शहरमा लकु्ने कोिशश ग ररहकेा िथए। ितनीहरूले अहज्याहलाई यहेूकहाँ ल्याए। ितनीहरूले अहज्याहलाई मारे अिन ितनलाई गािडिदए।
ितनीहरूले भन,े “अहज्याह यहोशापातका सन्तान िथए। यहोशापातले सम्पणूर् हृदयले परम भकुो अनसुरण गरे।” अहज्याहको प रवारमा कोही
पिन यहूदाका राज्यलाई शासन गन श शाली िथएन।

रानी अतल्याह
10अतल्याह अहज्याहको आमा िथइन।् जब ितनले आफ्ना छोराको मतृ्य ु भएको दे खन ्तब ितनले यहूदामा राजाका सबै छोरा-छोरीहरूलाई

मा रिदइन।् 11 तर यहोशबेाले अहज्याहका छोरा योआशलाई लिगन ्अिन ितनलाई लकुाइन।् यहोशबेाले योआश अिन ितनकी ससुारेलाई िभ ी
शयनकक्ष िभ रा खन।् यहोशबेा राजा योरामकी छोरी िथइन।् ितनी यहोयादा की प ी पिन िथइन।् यहोयादा एक पजूाहारी िथए। अिन यहोशबेा
अहज्याहकी बिहनी िथइन।् अतल्याहले योआशलाई मा रनन ् िकनभने यहोशबेाले ितनलाई लकुाएकी िथइन।् 12 योआश पजूाहारीहरूिसत
परमे रको म न्दरमा छः वषर्सम्म लकेुर बस।े त्यस बलेा अतल्याहले दशेमा रानीको रूपमा शासन ्ग रन।्

23
पजूाहारी यहोयादा अिन राजा योआश

1 छःवषर् पिछ यहोयादले आफ्नो परा म दखेाए। ितनले सनेा नायकहरूिसत स न्ध गरे। ती सनेा नायकहरू-यरोहामका छोरा अजयार्ह,
यहोहानाका छोरा इश्माएल, ओबदेका छोरा अजयार्ह, अदायाहका छोरा मासयेाह अिन िज ीका छोरा एलीशापात िथए। 2 ितनीहरू यहूदाका
चारैितर गए अिन यहूदाका सबै शहरहरूबाट लवेीहरूलाई भलेा गरे। ितनीहरूले इ ाएलका प रवारहरूका मखुहरूलाई पिन भलेा गरे। त्यस
पिछ ितनीहरू यरूशलमे गए। 3 एकसाथ भलेा भएका सबै मािनसहरूले राजािसत परमे रको म न्दरमा करार बाँध।े

यहोयादाले ती मािनसहरूलाई भन,े “राजाका छोराले शासन गन छन।् त्यो यही ितज्ञा हो जो परम भलुे दाऊदका सन्तानका बारेमा गन ुर्
भएको िथयो। 4 अब ितमीहरूले गन ुर् पन यही होः ितमीहरू मध्ये एक ितहाइ पजूाहारी अिन लवेीहरू जो िव ामको िदनमा काममा जान्छन,्
ितनीहरूले ारहरूको रक्षा गन छन।् 5अिन ितमीहरू मध्ये एक-ितहाइ राज महलमा रहने छौ। अिन ितमीहरू मध्ये एक-ितहाइ घडरेी- ारमा रहने
छौ। तर सबै अन्य मािनसहरू परम भकुो म न्दरको आगँनमा ब ु पन छ। 6 कुनै पिन मािनसलाई परम भकुो म न्दर िभ आउन निदन।ु केवल
पजूाहारी अिन लवेीहरू, जो सवेा गछर्न,् ितनीहरूलाई म न्दर िभ आउने अनमुित छ, िकनभने ितनीहरू पिव छन।् तर अन्य सबै मािनसहरूले
ितनीहरूलाई परम भलुे िदन ु भएको काम गन ुर् पछर्। 7 लवेीहरू राजाको समीपमा ब ु पछर्। हरेक मािनससगँ आफ्नो तरवार हुन ु पछर्। यिद कोही

म न्दर िभ प े चे ा गछर् भने त्यस लाई मा र िदन।ु ितनी जहाँ कही गए ता पिन ितमीहरू राजाको साथ रहन ु पछर्।”
8 लवेीहरू अिन यहूदाका सबै मािनसहरूले पजूाहारी यहोयादाले िदएका आदशेहरू पालन गरे। यसकारण त्यके क ान र सबै मािनसहरू

िदनमा ितनीहरूले काम गन ुर् पछर् िक पदन भने सचूना सनु्न िभ आए, िकनभने पजूाहारी यहोयादले केही पिन ितनीहरूको समहूहरूलाई पदयाच्यतु
गराएका िथए। 9 पजूाहारी यहोयादाले भाला र ठूला साना दवुै ढालहरू अिधकारीहरूलाई िदए ती राजा दाऊदका िथए। ती हितयारहरू परमे रको
म न्दरमा रा खएका िथए। 10 तब यहोयादाले मािनसहरूलाई कहाँ उिभन ु पन सो बताए। त्यके मािनसको हातमा आफ्ना हितयार िथए। ती
मािनसहरू म न्दरको दािहने दे ख म न्दरको दे े सम्म उिभएका िथए। ितनीहरू वदेीका अिन म न्दरको निजक र राजाका निजकमा उिभएका
िथए। 11 ितनीहरूले राजाका छोरालाई बािहर ल्याए र ितनलाई मकुुट लगाई िदए। ितनीहरूले िनयमका पसु्तकको एक ित ितनलाई िदए।
तब ितनीहरूले योआशलाई राजा बनाए। यहोयादा अिन ितनका छोराहरूले योआशको अिभषके गरे। ितनीहरूले भन,े “राजा लामो समय सम्म
बाँचनू।्”

12अतल्याहले मािनसहरू म न्दर तफर् दगरेुका अिन राजाको शसंा गरेको आवाज सिुनन।् ितनी परम भकुो म न्दरमा मािनसहरू कहाँ आइन।्
13 ितनले हे रन ् अिन राजालाई दे खन।् राजा खम्बाको छेउको अिघ उिभरहकेो िथयो। अिधकारीहरू अिन मािनसहरू जो तरुही बजाउथँ,े
राजाका छेउमा िथए। दशेका मािनसहरू खशुीले तरुही बजाउदँै िथए। गायकहरू सङ्गीतका बाजाहरू बजाउदँै िथए। गायकहरूले शसंा गाउनमा
मािनसहरूलाई अगवुाइ ग ररहकेा िथए। तब अतल्याहले ितनका व हरू च्याितन ्अिन भिनन,् “राज ोह! राज ोह!”
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14 पजूाहारी यहोयादाले सनेा नायकहरूलाई बािहर ल्याए। ितनले ितनीहरूलाई भन,े “अतल्याहलाई बािहर सनेाको माझ लजैाऊ। ितनलाई
जोकोिहले प ाउँछ त्यसलाई मानर् ितमीहरूको तरवार योग गर।” तब पजूाहारीले सिैनकहरूलाई चतेावनी िदए, “अतल्याहलाई परम भकुो
म न्दरमा नमान ुर्।” 15 तब मािनसहरूले राजमहलको घोडा- ारमा आउँदा ितनलाई पि ए जनु चािहं एउटा राज महलको वेश ार हो। तब
ितनीहरूले ितनलाई तत ्कालै त्यही स्थानमा मा रिदए।

16 तब यहोयादाले सबै मािनसहरू अिन राजािसत एक करार बाँध।े ितनीहरू सहमत भए िक ितनीहरू सबै परम भकुा मािनस हुनछेन।् 17 सबै
मािनसहरू बाल मिूतर्का म न्दरमा गए अिन त्यसलाई फोिड िदए। ितनीहरूले बाल म न्दरमा भएका वदेीहरू अिन मिूतर्हरू पिन भत्काइिदए।
ितनीहरूले बालका परुोिहत मातानलाई बाल वदेीहरूको सामनु्ने मारे।

18 तब यहोयादाले परम भकुो िजम्मामा रहने पजूाहारीहरू चनु।े ती पजूाहारीहरू लवेीहरू िथए अिन दाऊदले ितनीहरूलाई परम भकुो
म न्दरको िजम्मामा रहने काम िदएका िथए। ती पजूाहारीहरूले मोशाका वस्थाका आदशे अनसुार परम भलुाई होमब ल अपर्ण गन ुर् पन िथयो।
ितनीहरूले दाऊदका आदशे अनसुार अित खशुी साथ गाउदँै ब ल अपर्ण गरे। 19 यहोयादाले परम भकुो म न्दरको ारमा रक्षकहरू राखकेा िथए।
यसकारण एउटा जो अशु िथयो भने म न्दरिभ प पाउदँनै िथयो।

20यहोयादालेसनेाका सनेा-नायकहरू, मखुहरू, मािनसहरूका शासकहरू अिन दशेका सबै मािनसहरूलाई आफ्ना साथ लए। तब यहोयादाले
राजालाई परम भकुो म न्दर बािहर ल्याए अिन मािथल्लो ार भएर ितनीहरू राज भवनमा गए। त्यस स्थानमा ितनीहरूले राजालाई िसहंासनमा
बसाए। 21 यहूिदका सबै मािनसहरू अत्यन्त आन न्दत िथए। अिन यरूशलमे शहरमा शा न्त िथयो िकनभने अतल्याहलाई तरवार ारा मा रएको
िथयो।

24
योआशले फे र म न्दर िनमार्ण गछर्न ्

1 योआश सात वषर् उमरेका िथए जब ितनी राजा भए। ितनले यरूशलमेमा चालीस वषर् शासन गरे। ितनकी आमाको नाउँ िसब्या िथयो। िसब्या
बशेबा शहरकी िथइन।् 2 योआशले पजूाहारी यहोयादा बाँचनु्जले परम भकुो सामनु्ने उिचत कायर् गरे। 3 यहोयादाले योआशका िन म्त दइुवटी
प ीहरू चनु।े योआशका छोरा-छोरीहरू भए।

4 तब, पिछ योआशले परम भकुो म न्दर फे र िनमार्ण गन िनणर्य गरे। 5 योआशले पजूाहारी अिन लवेीहरूलाई साथ बोलाए। ितनले
ितनीहरूलाई भन,े “यहूदा शहरमा जाऊ अिन इ ाएलका सबै मािनसहरूले ित वषर् ितन धन सं ह गर। त्यो धन ित ो परमे रको म न्दर
फे र िनमार्ण गनर्मा योग गर। चाँडो गर अिन यो काम गर।” तर लवेीहरूले हतार गरेनन।्

6 यसथर् राजा योआशले मखु्य पजूाहारी यहोयादालाई बोलाए। राजाले भन,े “यहोयादा, ितमीले िकन लवेीहरूलाई यहूदा अिन यरूशलमेबाट
ितरो-धन ल्याउन लगाएनौं? परम भकुो सवेक मोशा अिन इ ाएलका मािनसहरूले पिव पाल िनमार्ण गनर्मा त्यो ितरो-धन योग गरेका िथए।”

7 िवगत कालमा, अतल्याहका छोराहरू जबरजस्ती परमे रको म न्दर िभ पसकेा िथए। ितनीहरूले परम भकुो म न्दरमा भएका पिव
चीजहरू आफ्ना बाल दवेताहरूको पजूा गनर्मा योग गरेका िथए। अतल्याह अत्यन्त द ु ी िथइन।्

8 राजा योआशले एउटा सन्दकू बनाउने अिन त्यसलाई परम भकुो म न्दरको ारको बािहर रा े आदशे गरे। 9 तब लवेीहरूले यहूदा अिन
यरूशलमेमा एक घोषणा गरे। ितनीहरू रोए मािनसहरूलाई परम भकुा िन म्त ितरो-धन ल्याउन ुभन।े परमे रका सवेक मोशाले मरू-भिूममा भएको
समयमा इ ाएलका मािनसहरूबाट जो ितरो-धन मागकेा िथए यो धन त्यित नै हो। 10 समस्त मखुहरू अिन मािनसहरू खशुी िथए। ितनीहरूले
आफ्ना धन ल्याए अिन त्यसलाई सन्दकूमा हाल।े ितनीहरूले तबसम्म लगातार िदइरहे जब सम्म सन्दकू भरी भएन। 11 तब लवेीहरूले त्यो
सन्दकू राज-अिधकारीहरू कहाँ लान ु पय । ितनीहरूले सन्दकू धनले प रपणूर् भएको दखे।े राजाका सिचव अिन मखु्य पजूाहारीका अिधकारी
आए अिन सन्दकूबाट धन िनकालरे लग।े तब ितनीहरूले त्यो सन्दकूलाई फे र त्यस कै स्थानमा फकार्ई लग।े ितनीहरूले यो काम घ र-घ र
गरे अिन चरु धन सं ह गरे। 12 तब राजा योआश अिन यहोयादाले त्यो धन ती मािनसहरूलाई िदए जो परम भकुो मिनदरमा काम गथ। अिन
परम भकुो म न्दरमा काम गन मािनसहरूले परम भकुो म न्दर फे र िनमार्ण गनर्का िन म्त िनपणू काठ खोप्नहेरू अिन िसकम हरूलाई ज्यालमा
राख।े ितनीहरूले ती कम हरू पिन ज्यालमा ल्याए जो परम भकुो म न्दरलाई फे र िनमार्ण गनर्का िन म्त फलाम अिन काँसाका काम गनर् िसपाल ु
िथए।

13 मािनसहरू जसले कामको िनरीक्षण गदर्थे एक्दमै प र मी िथए। परम भकुो म न्दर फे र िनमार्ण गन कायर् सफल भयो। ितनीहरूले
परम भकुो म न्दर पिहलाको जस्तै िनमार्ण गरे अिन ितनीहरूले यसलाई पिहलाको भन्दा ब लयो बनाए। 14 जब कम हरूले काम परूा गरे
ितनीहरूले उि एको धन राजा योआश अिन यहोयादा कहाँ ल्याए। ितनीहरूले त्यो धन परम भकुो म न्दरका िन म्त चीज-बीज बनाउनमा योग
गरे। ती चीज-बीजहरू म न्दरको सवेामा अिन होम-ब ल अपर्ण गनर्मा योग ग रन्थ।े ितनीहरूले सनु-चाँदीका कचौरा एवं अन्य चीजहरू पिन
बनाए। पजूाहारीहरूले यहोयादा जीिवत रहसेम्म ितिदन परम भकुो म न्दरमा होमब ल अपर्ण ग ररह।े

15 यहोयादा ब ृ भए। ितनी लामो समयसम्म बाँच,े त्यसपिछ ितनको मतृ्य ु भयो। यहोदा 130 वषर्को ब ृ हुदँा ितनको मतृ्य ु भयो।
16 मािनसहरूले यहोयादालाई दाऊदका शहरमा गािडिदए जहाँ राजाहरूलाई गािडन्छन।् मािनसहरूले यहोयादालाई त्यहाँ गािड िदए िकनभने
ितनले आफ्ना जीवनमा इ ाएलमा परमे र अिन परमे रका म न्दरका िन म्त धरैे असल कायर् गरे।
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17 यहोयादाको मतृ्य ु पिछ, यहूदाका मखुहरू आए अिन राजा योआश समक्ष झकेु। राजाले ती मखुहरूका कुरा सनु।े 18 राजा अिन ती
अगवुाहरूले ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले आराधना गन परम भु परमे रको म न्दरलाई प रत्याग गरे। ितनीहरूले अशरेा खामा अिन अन्य
मिूतर्हरूका पजूा गनर् शरुू गरे। परमे र यहूदा अिन यरूशलमेका मािनसहरूिसत ोिधत हुन ु भयो िकनभने राजा अिन अगवुाहरू दोषी िथए।
19 परमे रले मािनसहरू कहाँ ितनीहरूलाई परम भु ितर फकार्इ ल्याउन भनी अगमव ाहरू पठाउन ु भयो। अगमव ाहरूले मािनसहरूलाई
चतेाउनी िदए। तर मािनसहरूले सनु्न अस्वीकार गरे।

20 परमे रको आत्मा जकयार्ह मािथ उि नभुयो। जकयार्हका िपता पजूाहारी यहोयादा िथए। जकयार्ह मािनसहरूका सामनु्ने उिभए अिन
भन,े “परमे रले जे भन्न ु हुन्छ त्यो यो होः ‘िकन ितमीहरूले परम भकुो आदशेहरूको पालन गनर् अस्वीकार गछ ? ितमीहरू सफल हुने छैनौं।
ितमीहरूले परम भलुाई त्याग्यौ यसकारण परम भलुे पिन ितमीहरूलाई त्याग्न ु भएको छ।’ ”

21 तर मािनसहरूले जकयार्हको िवरू षड ्यन् रच।े राजाले जकयार्हलाई मानर् भनी मािनसहरूलाई आदशे िदए, यसथर् ितनको मतृ्य ु नहुञ्जले
मािनसहरूले ितनलाई ढुङँ्गा हान।े मािनसहरूले यो काम म न्दरको आगँनमा गरे। 22 राजा योआशले ितनी ित यहोयादाले दशार्एको दया सम्झनेन।्
यहोयादा जकयार्हका िपता िथए। तर योआशले यहोयादाका छोरा जकयार्हलाई मा रिदए। जकयार्हको मतृ्य ु हुन ु अिघ ितनले भन,े “परम भलुे
दे ु हुनछे जो ितमीहरूले गद छौ अिन ितमीहरूलाई दण्ड िदन ु हुनछे।”

23 वषर्को अन्तितर, अरामी सनेा योआशको िवरू आए। ितनीहरूले यहूदा अिन यरूशलमे मािथ आ मण गरे अिन मािनसका सबै
मखुहरूलाई मा रिदए। ितनीहरूले सबै मलू्यवान बस्तहुरू दमीशकका राजा कहाँ पठाए। 24 अरामी सनेा मािनसहरूको सानो दलको रूपमा

आएका िथए तर परम भलुे ितनीहरूलाई यहूदाका अित िवशाल सनेालाई परास्त पानर् िदन ु भयो। परम भलुे यसो गन ुर् भयो। िकनभने यहूदाका
मािनसहरूल,े आफ्ना पखुार्हरूले अनसुरण गरेका परम भु परमे रलाई त्याग गरे। यसरी योआश द ण्डत भए। 25जब अरामीहरूले योआशलाई
छाडे तब ितनी नरा ो कारले घाइते भएका िथए। योआशका आफ्नै सवेकहरूले ितनको िवरू षड ्यन् रच।े ितनीहरूले यसो गरे िकनभने
योआशले पजूाहारी यहोयादाका छोरा जकयार्हलाई मारेका िथए। सवेकहरूले योआशलाई ितनको आफ्नै ओ ानमा मा रिदए। योआशको मतृ्य ु
भएपिछ मािनसहरूले ितनलाई दाऊदको शहरमा गाडीिदए। तर ितनीहरूले ितनलाई त्यस स्थानमा गाडनेन ्जहाँ राजाहरूलाई गािडन्छ।

26 ती ियनै सवेकहरू हुन ्जसले योआशको िवरू षड ्यन् रचकेा िथएः जाबाद अिन यहोजाबाद। जाबादकी आमाको नाउँ िशमात िथयो।
िशमात अम्मोनकी िथइन।् अिन यहोजाबादकी आमाको नाउँ िशि त िथयो। िशि त मोआबकी िथइन।् 27 योआशका छोराहरूको िवषयमा कथा,
ितनी िवरू को महान अगमवाणीहरू अिन ितनले कसरी फे र परमे रको म न्दर िनमार्ण गरे, यी सबै राजाहरू सम्बन्धी ाख्या नाउकँो पसु्तकमा
ले खएका छन।् अमस्याह ितनका पिछ नयाँ राजा भए। अमस्याह योआशका छोरा िथए।

25
यहूदाका राजा अमस्याह

1 अमस्याह पच्चीस वषर्का िथए जब ितनी राजा भए। ितनले यरूशलमेमा उनन्तीस वषर् शासन गरे। ितनकी आमाको नाउँ यहोअद ्दान
िथयो। यहोअद ्दान यरूशलमेकी िथइन।् 2 अमस्याहले त्यही कुराहरू गरे जो परम भलुे ितनी ारा गराउन चाहन ु हुन्थ्यो। तर ितनले ती कुराहरू
सम्पणूर् हृदयले गरेनन।् 3 अमस्याह श शाली राजा भए। त्यस पिछ ितनले ती अिधकारीहरूलाई मा र िदए जसले ितनका राजा मारेको िथए।
4 तर अमस्याहले ती अिधकारीहरूका छोरा छोरीहरूलाई मारेनन।् िकन? ितनले मोशाको पसु्तकमा ले खएका वस्था पालन गरे। परम भलुे
आदशे िदन ु भएको िथयो, “माता-िपतालाई उनीहरूका छोरा-छोरीहरूले केही गरेको खण्डमा मान ुर् हुदँनै। अिन छोरा-छोरीहरूलाई ितनीहरूका
माता-िपताहरूले केही गरेका खण्डमा मान ुर् हुदँनै कुनै लाई ितनी स्वयलंे गरेका नरा ो कामका िन म्त मा मान ुर् पछर्।”

5 अमस्याहले यहूदाका मािनसहरूलाई एक साथ भलेा गरे। ितनले प रवार अनसुार ितनीहरूको दल बनाए अिन ती दलहरूलाई सनेाध्यक्ष र
सनेा नायकहरूका िजम्मामा राख।े ती मखुहरूका िजम्मामा यहूदा अिन िबन्यामीनका समस्त सिैनकहरू िथए। सबै मािनसहरू जो सिैनक हुनका
िन म्त छािनए ती बीस वषर् अिन त्यस भन्दा अिधक उमरेका िथए। जम्मा 3,00,000 िसपाल ु सिैनकहरू भाला अिन ढाल सिहत य ु का िन म्त
तयार िथए। 6 अमस्याहले इ ाएलबाट 1,00,000 सिैनकहरू पिन ज्यालामा ल्याए। ती सिैनकहरूलाई ज्यालामा ल्याउनका िन म्त ितनले
100 तोडा चाँदी िदए। 7 तर परमे रका एक अमस्याह कहाँ आए। परमे रका ले भन,े “राजा इ ाएलका सनेालाई तपाईं साथ
जान निदन ु होस।् परम भु इ ाएलीहरूका साथमा हुनहुुन्न। परम भु ए मैका मािनसहरूका साथ हुनहुुन्न। 8 यिद तपाईंले तपाईं आफैं लाई ब लयो
अिन य ु को िन म्त तयार बनाउनहुुन्छ भने परमे रले तपाईंलाई परास्त गन ुर्हुनछे, िकनिक िवजय अथवा परास्त परमे रको सहायतामा भर
पछर्।” 9अमस्याहले परमे रका लाई भन,े “तर मरेो धनको बारेमा के हुन्छ जो मलैे इ ाएली सनेाहरूलाई िदइ सकेको छु?” परमे रका
मािनसले भन,े “परम भिुसत शस्त छन।् उहाँले तपाईंलाई त्यो भन्दा धरैे िदन सक्न ु हुन्छ।”

10 यसथर् अमस्याहले इ ाएली सिैनकहरूलाई घर ितर ए ाईम फकार्ई पठाए। ती मािनसहरू राजा अिन यहूदाका मािनसहरू ित अत्यन्त
ोिधत भए। ितनीहरू अत्यन्त ोिधत भएर घर फिकर् ए।
11 तब अमस्याह अत्यन्त साहसी भए अिन आफ्ना सनेाहरूलाई लएर एदोम दशेको ननूकोबेंसी तफर् गए। त्यस स्थानमा अमस्याहका

सनेाहरूले सईेरका 10,000 मािनसहरूलाई मारे। 12 यहूदाका सनेाले पिन सईेरका 10,000 मािनसहरूलाई कब्जामा लए। ितनीहरूले
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सइेरका ती मािनसहरूलाई एक पहाडको टुप्पोमा लग।े ती मािनसहरू अझसम्म जीिवत िथए। तब यहूदाका सनेाले ती मािनसहरूलाई पहराको
टुप्पोदे ख तल ितर झा रिदए अिन ितनीहरूका शरीरहरू तल च ानहरूमा चकना चरू भए।

13 तर त्यस समयमा अमस्याहले ती सनैाहरूलाई यहूदाका शहरहरू साम रया दे ख बते-होरोनसम्म आ मण गनेर् अनमुित िदएका िथएनन।्
तै पिन ितनीहरूले शहरहरूमा आ मण गरे। ितनीहरूले 3,000 मािनसहरू मारे धरैे मालहरू लटेु।

14अमस्याह एदोमी मािनसहरूलाई परास्त गरे पिछ घर आए। ितनले सइेरका मािनसहरूले पजूा गन मिूतर्हरू ल्याए। अमस्याहले ती मिूतर्हरूको
पजूा गनर् शरुू गरे। ितनी ती मिूतर्हरू अिघ झकेु अिन ितनीहरूका िन म्त धपू बाल।े 15 परम भुअमस्याह िसत अत्यन्त ोिधत हुनभुयो। परम भलुे
अमस्याह कहाँ अगमव ा पठाउन ु भयो। अगमव ाले भन,े “अमस्याह िकन तपाईंले ती मािनसहरूले पजूा गन मिूतर्हरूको पजूा गन ुर् भएको?
ती दवेताहरूले ितनीहरूका आफ्नै मािनसहरूलाई पिन तपाईंबाट बचाउन सकेनन।्”

16 जब अगमव ा बोल,े अमस्याहले अगमव ालाई भन,े “हामीले ितमीलाई राजाको सल्लाहकार बनाएका छैनौं! चपु लाग! ितमी चपु
लागनेौ भने ितमीलाई मा रने छ।” अगमव ा चपु भए, तर तब भन,े “परमे रले तपाईंलाई ध्वशं गन िन य गन ुर् भएकोछ। िकनभने तपाईंले
ती नरा ा कुराहरू गन ुर् भयो। अिन मरेो वचन सनु्न ु भएन।”

17 यहूदाका राजा अमस्याहले आफ्ना परामशर्दाताहरू िसत कुरा गरे। तब ितनले इ ाएलका राजा योआशलाई एक सनं्दशे पठाए। अमस्याहले
योआशलाई भन,े “हामी मखुा-मखुी भटे गरौं।” योआश यहोआहाजका छोरा िथए। योआहाज यहेूका छोरा िथए।

18 तब योआशले अमस्याह कहाँ आफ्नो उ र पठाए। योआश इ ाएलका राजा िथए अिन अमस्याह यहूदाका राजा िथए। योआशले यो
कथा भनःे “लबानोन एक सानो काँढादार पो ाले लबानोन एक िवशाल दवेदारको वकृ्ष कहाँ सनं्दशे पठायो। सानो काँढादार पो ाले भन्यो, ‘ित ी
छोरीलाई मरेो छोरािसत िववाह ग रदऊे।’ तर एक जङ्गली पशु आयो अिन काँढादार पो ा मािथ िहं ो र त्यसलाई न ग र िदयो। 19 ितमी
स्वयमंलाई भन्छौं, ‘मलैे एदोमलाई परास्त गरे।’ ितमी घमण्डी छौ अिन ितमी धाक लाउँछौ। तर ितमी घरमा बस। ितमीलाई खतरा मोल्न ु खाँचो
छैन। यिद ितमी मिसत ल ौ भन,े ितमी अिन यहूदा ध्वशं हुने छौ।”

20 तर अमस्याहले सनु्न अस्वीकार गरे। यो परमे रबाट आएको हो परमे रले इ ाएल ारा यहूदालाई परास्त गराउने योजना बनाउन ु भयो,
िकनभने यहूदाका मािनसहरूले एदोमका मािनसहरूले अनसुरण गन दवेताहरूको अनसुरण गरे। 21यस कारण इ ाएलका राजा योआशले यहूदाका
राजा अमस्याहिसत बत-शमेशे शहरमा मखुा-मखुी भटे गरे। बते-शमेशे यहूदामा छ। 22 इ ाएलले यहूदालाई परास्त गरे। यहूदाका हरेका मािनस
आफ्ना घर ितर भाग।े 23 योआशले अमस्याहलाई बते-शमेशेमा प े अिन ितनलाई यरूशलमे लग।े अमस्याहका िपताको नाउँ योआश िथयो।
योआशको िपताको नाउँ योआहाज िथयो। योआशले यरूशलमेको ए मै फाटक दे ख कुनाको फाटक सम्मको पखार्लको 400 हात* लामो अशं
भत्काइ िदए। 24 परमे रको म न्दरमा सनु अिन चाँदी एवं धरैे अन्य चीज-बीजहरू िथए। ओबदे एदोम ती चीज बीजहरूको िजम्मामा िथए। तर
यहेोआशले ती सबै चीज-बीजहरू लग।े योआशले राज महलबाट कोषहरू पिन लग।े त्यस पिछ योआशले केही मािनसहरूलाई कैदीको रूपमा
लगे अिन फकर साम रया गए।

25 योआशको मतृ्य ु पिछ अमस्याह पन् वषर्सम्म बाँच।े अमस्याहका िपता यहूदाका राजा योआश िथए। योआशको िपता यहोआहाज
इ ाएलका राजा िथए। 26 अमस्याहले शरुू दे ख अन्तसम्म गरेका अन्य कुराहरू यहूदा अिन इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा
ले खएका छन।् 27 जब अमस्याहले परम भकुो आज्ञा पालन गनर् छाड,े यरूशलमेमा मािनसहरूले अमस्याह िवरू षडयन् रच।े ितनी लाकीश
शहर ितर भागरे गए। तर मािनसहरूले लाकीशमा मािनसहरू पठाए अिन ितनीहरूले अमस्याहलाई त्यही मा रिदए। 28 तब ितनीहरूले अमस्याहको
शरीरलाई घोडाहरूमा लदाएर ल्याए अिन यहूदाको शहरमा ितनका पखुार्हरूिसत गािड िदए।

26
उ ज्जयाह यहूदाका राजा

1 त्यस पिछ यहूदाका मािनसहरूले उ ज्जयाहलाई अमस्याहको स्थानमा नयाँ राजा हुनका िन म्त चनु।े अमस्याह उ ज्जयाहका िपता िथए।
उ ज्जयाह सो वषर्का हुदँा यस्तो भयो। 2 उ ज्जयाहले एलात शहरलाई फे र िनमार्ण गरे अिन यहूदालाई फकार्इ िदए। अमस्याहको मतृ्य ु भयो
र ितनका पखुार्िसत गािडए पिछ उ ज्जयाहले यसो गरे।

3 उ ज्जयाह सो वषर्का िथए जब ितनी राजा भए। ितनले बाउन्न वषर् सम्म यरूशलमेमा शासन गरे। ितनकी आमाको नाउँ यकोल्याह िथयो।
यकोल्याह यरूशलमेकी िथइन।् 4 उ ज्जयाहले ती कुराहरू गरे जो परम भलुे ितनी ारा गराउन चाहन ु हुन्थ्यो। ितनले परमे रको आज्ञा त्यसरी
नै पालन गरे जसरी ितनका िपता अमस्याहले गरेका िथए। 5 उ ज्जयाहले परमे रको अनसुरण जकयार्हको जीवनकालमा गरे। जकयार्हले
उ ज्जयाहलाई परमे रको कसरी सम्मान गन ुर् अिन आज्ञा पालन गन ुर् सो िसकाए। जब उ ज्जयाहले परम भकुो आज्ञा पालन ग ररहकेा िथए
परमे रले ितनलाई सफलता दान गन ुर् भयो।

6 उ ज्जयाहले प लश्ती मािनसहरूको िवरू य ु लड।े ितनले गात, यब्ने अिन अश्दोद शहरहरूका व रप रका पखार्लहरू भत्काइ िदए।
उ ज्जयाहले अश्दोद शहरको छेउमा अिन प लश्ती मािनसहरू माझ अन्य स्थानहरूमा शहरहरू बसाए। 7 परमे रले उ ज्जयाहलाई प लश्तीहरू
* 25:23: 400 हात अथार्त ्“600 फीट लामो।”
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अिन गरु-बलमा ब े अरबीहरू अिन मनूीहरूको िवरू मा य ु गनर्मा सहायता िदनभुयो। 8 अम्मोनीहरूले उ ज्जयाहलाई सौगातहरू ितथ।
उ ज्जयाहको नाउँ िम दशेको सीमाना सम्म िस भएर गयो। ितनी िस िथए िकनभने ितनी अत्यन्त श शाली िथए।

9 उ ज्जयाहले यरूशलमेमा कुनाको फाटकमा र बेंसीको फाटकमा अिन पखार्ल घमुकेो स्थानमा िकल्लाहरू िनमार्ण गरे। उ ज्जयाहले ती
िकल्लाहरू दढृ बनाए। 10 उ ज्जयाहले मरूभिूममा िकल्लाहरू िनमार्ण गरे। ितनले अनके कुवाहरू पिन खनाए। ितनीिसत पहाडी दशे अिन
समतल भिूममा शस्त गाई-बस्तहुरू िथए। उ ज्जयाहका पवर्तहरू अिन असल उब्जनी हुने भिूमका कृषक िथए। ितनीिसत ती हरू पिन
िथए जसले दाख उ ने खतेहरूको हरेचाह गथ। ितनीले खतेी-पाती मन पराउँथ।े

11 उ ज्जयाहिसत िशिक्षत सिैनकहरूका सनेा िथए। ती सिैनकहरूलाई सिचव यीएल अिन अिधकारी मासयेाहले दल-दल पारेर राखकेा
िथए। हनन्याह ितनीहरूका मखु िथए। यीएल अिन मासयेाहले ती सिैनकहरूको गन्ती गरे अिन ितनीहरूलाई दल, दलमा राख।े हनन्याह राजाका
एक अिधकारी िथए। 12 सिैनकहरू मािथ 2,600 मखुहरू िथए। 13 ती प रवार- मखुहरूका िजम्मामा 3,07,500 मािनसहरूका सनेा िथए
जो ठूलो श िसत लडथ।े ती सिैनकहरूले श कुो िवरू राजालाई सहायता गथ। 14 उ ज्जयाहले सनेालाई ढाल, भाला, फलामको टोपी,
कवच, िझलम, धन ु अिन घ ुयँ े ोका िन म्त ढुङ्गाहरू िदएका िथए। 15 यरूशलमेमा उ ज्जयाहले यन् हरू बनाए जो चतरु हरूले आिवष्कार
गरेका िथए। ती यन् हरूलाई िकल्लाहरू अिन कुनाका पखार्लहरूमा रा खएका िथए। यी यन् हरूले काँढहरू अिन ठूल्ठूला ढुङँ्गाहरू हान्दथ।े
उ ज्जयाह िस भए। मािनसहरूले टाढा टाढाका स्थानहरूमा ितनका नाउँ जान्दथ।े ितनले शस्त सहायता पाए अिन श शाली राजा बन।े

16 तर जब उ ज्जयाह श शाली भए ितनको घमण्डको कारणले ितनलाई न पाथ्य । ितनी परम भु ितनका परमे र ित िव सनीय
िथएनन।् ितनी परम भकुो म न्दर िभ धपू बाल्ने वदेीमा धपू बाल्न गए। 17 पजूाहारी अजयार्ह अिन अस्सी जना साहसी पजूाहारीहरू, जो
परम भकुो सवेा गथ, उ ज्जयाहलाई प ाउँदै म न्दर िभ गए। 18 ितनीहरूले उ ज्जयाहलाई भने तपाईंले गल्ती गन ुर् हुदँछै। ितनीहरूले ितनलाई
भन,े “उ ज्जयाह, परम भकुो िन म्त धपू बाल्ने यो तपाईंको काम होइन। यसो गन ुर् तपाईंको िन म्त असल छैन। पजूाहारीहरू अिन हारूनका
सन्तानहरूले मा परम भकुो िन म्त धपू बाल्ने गछर्न।् यी पजूाहारीहरूलाई पिव सवेाका िन म्त धपू बाल्न िशिक्षत तलु्याइएका छन।् तपाईं यो
महा पिव स्थानबाट बािहर जान ु होस।् तपाईं िव सनीय हुन ु भएको छैन। परम भु परमे रले यसका िन म्त तपाईंको सम्मान गन ुर् हुने छैन।”

19तर उ ज्जयाह ोिधत भए। ितनको हातमा धपू दानी िथयो। जब उ ज्जयाह पजूाहारीहरूिसत खबूै रसाएका िथए त्यस बलेा ितनको िनधारमा
कोर रोग िन स्कयो। यो घटना परम भकुो म न्दरको धपू बाल्ने वदेीको छेउमा पजूाहारीहरूको सामनु्ने घट ्यो। 20अजयार्ह-मखु्य पजूाहारी अिन
अन्य सबै पजूाहारीहरूले उ ज्जयाहलाई हरेे। ितनीहरूले ितनको िनधारमा कोर रोग दे सक्थ।े पजूाहारीहरूले उ ज्जयाहलाई म न्दरबाट चाँडो
बािहर जान कर लगाए। उ ज्जयाह स्वयं ह ा रएर बािहर िनस्के िकनभने परम भलुे ितनलाई दण्ड िदनभुएको िथयो। 21 उ ज्जयाह राजा कोरी
भएको िथयो। ितनी िभन्नै घरमा ब ु पथ्य । ितनी परम भकुो म न्दरमा वेश गनर् स ै न िथए। उ ज्जयाहका छोरा योतामले राज दरबारलाई
िनयन् णमा राखे अिन दरबारको िन म्त शासक भए।

22 उ ज्जयाहले शरुू दे ख अन्त सम्म अन्य जे कुराहरू गरे ती आमोसका छोरा अगमव ा यशयैा ारा ले खएका िथए। 23 उ ज्जयाहको
मतृ्य ु भयो अिन आफ्ना िपता-पखुार्हरूका छेउमा गािडए। उ ज्जयाहलाई राजाको िचहान निजकको खलु्ला मदैानमा गाड।े िकनभने मािनसहरूले
भन,े “उ ज्जयाहलाई कोर िनस्केको छ।” अिन उ ज्जयाहको स्थानमा योताम नयाँ राजा भए। योताम उ ज्जयाहका छोरा िथए।

27
यहूदाका राजा योताम

1 योताम राजा हुदँा पच्चीस वषर्का िथए। ितनले यरूशलमेमा सो वषर् शासन गरे। ितनकी आमाको नाउँ यरूशा िथयो। यरूशा सादोककी
छोरी िथइन।् 2 योतामले ती कुराहरू गरे जो परम भलुे ितनी ारा ग रएको चाहन ु हुन्थ्यो। ितनले आफ्ना िपता उ ज्जयाहले जस्तै परमे रको
आज्ञा पालन गरे। तर योताम आफ्ना िपताले गरे जस्तै धपू बाल्न ु परम भकुो म न्दर िभ पसनेन।् तर मािनसहरूले नरा ा काम लगातार ग ररह।े
3 योतामले परम भकुो म न्दरको मािथल्लो फाटक फे र िनमार्ण गरे। ितनले ओपले नाउकँा स्थानमा पखार्ल लगाउने अनके िनमार्ण कायर्
गरे। 4 योतामले यहूदाको पहाडी दशेमा पिन शहरहरू बनाए। योतामले जङ्गलहरूमा गढहरू अिन िकल्लाहरू िनमार्ण गरे। 5 योताम अम्मोनी
मािनसहरूका राजा अिन ितनका सनेाका िवरू पिन लडे अिन ितनीहरूलाई परास्त गरे। यसथर् हरेक वषर् तीन वषर् सम्म अम्मोनीहरूले योतामलाई
100 तोडा चाँदी, 10,000 मरुी* गहु ँ अिन 10,000 मरुी जा िदए।

6 योताम श शाली भए िकनभने ितनले िव सनीय रूपले परम भु उसका परमे रका आदशे पालन गरे। 7 योतामले गरेका अन्य कुराहरू
अिन ितनका सबै य ु हरू इ ाएली अिन यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन।् 8 योताम पच्चीस वषर्का िथए जब ितनी
राजा भए। ितनले यरूशलमेमा सो वषर् सम्म शासन गरे। 9 तब योतामको मतृ्य ु भयो अिन ितनका पखुार्हरूिसत गािडए। मािनसहरूले ितनलाई
दाऊदका शहरमा गाड।े आहाज योतामका स्थानमा नयाँ राजा भए। आहाज योतामका छोरा िथए।

28
आहाज यहूदाका राजा

* 27:5: 10,000 मरुी अथार्त ्“62,000 बशुल” िथयो।
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1 आहाज बीस वषर्का िथए जब ितनी राजा भए। ितनले यरूशलमेमा सो वषर् सम्म शासन गरे। आहाज आफ्ना पखुार् दाऊद जस्तै ठीक िसत
बसनेन।् आहाजले ती कुराहरू गरेनन ्जो परम भु ितनले गरेका चाहन ु हुन्थ्यो। 2आहाजले इ ाएलका राजाहरूको नरा ो उदाहरण अनसुरण गरे।
ितनले बाल दवेताहरूको पजूा गनर्का िन म्त मिूतर् िनमार्ण गनर् साँचाहरूको योग गरे। 3 आहाजले बने-िहन्नोम बेंसीमा धपू जलाए। ितनले आफ्नै
छोराहरूलाई आगोमा जलाएर ब ल चढाए। ितनले त्यस्तै भयानक पापहरू गरे जस्तो पाप त्यस दशेमा ब े मािनसहरूले गरेका िथए। परम भलुे
ती मािनसहरूलाई त्यहाँबाट बािहर िनक्लन िववश पान ुर् भएको िथयो, जब इ ाएलका मािनसहरू त्यस दशेमा आएका िथए। 4 आहाजले उच्च
स्थानहरूमा, पहाडहरूमा अिन हरेक ह रयो वकृ्ष मिुन ब लहरू चढाए र धपू बाल।े

5-6आहाजले पाप गरे, यसथर् परम भु ितनका परमे रले अरामका राजालाई आहाजलाई परास्त गनर् िदन ु भयो। अरामका राजा अिन ितनका
सनेाले आहाजलाई परास्त गरे अिन यहूदाका अनके मािनसहरूलाई बन्दी बनाए। अरामका राजाले ती बन्दीहरूलाई दमीशक शहरमा लग।े
परम भलुे इ ाएलका राजा पकेहलाई पिन आहाजलाई परास्त गनर् िदन ु भयो। पकेहका िपताको नाउँ रमल्याह िथयो। पकेह अिन ितनका सनेाले
यहूदाका 1,20,000 साहसी सिैनकहरूलाई एकै िदनमा मारे। पकेहले ती यहूदाका मािनसहरूलाई परास्त गरे िकनभने ितनीहरूले ितनीहरूका
पखुार्हरूले आज्ञा पालन गन परम भु परमे रको आज्ञा पालन गनर् छाडकेा िथए। 7 िज ी ए मैका एक साहसी सिैनक िथए। िज ीले राजा
आहाजका छोरा मासयेाह राज महलको िजम्मामा रहकेो अिधकारी अ ीकाम अिन एल्कानालाई मारे। एल्काना राजा दे ख दो ो श का िथए।

8 इ ाएली सनेाले यहूदामा ब े ितनीहरूको आफ्नै 2,00,000 आफन्तहरू प े । ितनीहरूले ी, केटा-केटीहरू अिन मलू्यवान वस्तहुरू
यहूदाबाट लग।े इ ाएलीहरूले ती बन्दीहरू अिन ती बस्तहुरूलाई साम रया शहरमा ल्याए। 9 तर त्यहाँ परम भकुो एउटा अगमव ा िथए। यो
अगमव ाको नाउँ ओबदे िथयो। ओबदेले ती इ ाएली मािनसहरूिसत भटे गरे जो साम रया फक आएका िथए। ओददेले इ ाएली सनेालाई
भन,े “ितमीहरूका पखुार्हरूले आज्ञा पालन गन परम भु परमे रले ितमीहरूलाई यहूदाका मािनसहरूलाई परास्त पानर् िदन ु भएको िथयो िकनभने
उहाँ ितनीहरूिसत ोिधत हुनहुुन्थ्यो। ितमीहरूले यहूदाका मािनसहरूलाई अित नीच कारले माय अिन दण्ड िदयौ अब परमे र ितमीहरूिसत

ोिधत हुनहुुन्छ। 10 ितमीहरूले यहूदा र यरूशलमेका मािनसहरूलाई दासको रूपमा रा े योजना गरेका छौ। ितमीहरूले ितमीहरूका परम भु
परमे रको िवरू पिन पाप गरेका छौ। 11 मरेो कुरा सनु। ित ा दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरू जसलाई ितमीहरूले प े का छौ, फकार्इ पठाऊ।
यो काम ग रहाल िकनभने परम भकुो भयानक ोध ितमीहरूको िवरू छ।”

12 तब ए मैका केही मखुहरूले इ ाएली सनेालाई य ु दे ख घर फिकर् एर आएका दखे।े ती मखुहरूले इ ाएली सिैनकहरूिसत भटे गरे
अिन ितनीहरूलाई चतेाउनी पिन िदए। ती मखुहरू योहानानका छोरा अजयार्ह, मिशल्लमेोतको छोरा बरेेक्याह, शल्लमूका छोरा िहजिकयाह
अिन हद्लकेा छोरा अमासा िथए। 13 ती मखुहरूले इ ाएली सिैनकहरूलाई भन,े “यहूदाका कैदीहरूलाई यहाँ नल्याऊ। यिद ितमीहरूले त्यसो
गय भने यसले हामीलाई परम भकुो िवरू घोर पाप गरेको तलु्याउने छ। त्यसले हा ा पाप अिन दोषहरूलाई अिधक नरा ो तलु्याउने छ अिन
परम भु इ ाएलको िवरू अत्यन्त ोिधत हुनहुुने छ।”

14 यसथर्, सिैनकहरूले ती कैदीहरू अिन मलू्यवान वस्तहुरू ती मखुहरू अिन इ ाएलका मािनसहरूलाई िदए। 15 ती मखुहरू अजयार्ह,
बरेेक्याह, िहजिकयाह अिन अमासा उठे अिन कैदीहरूलाई सहायता गरे। यी चार हरूले व हरू लए जो इ ाएली सिैनकहरूले ल्याएका
िथए अिन ती व हरू, ती मािनसहरूलाई िदए जो नग्न िथए। ती मखुहरूले ती मािनसहरूलाई जु ाहरू पिन िदए। ितनीहरूले यहूदाका कैदीहरूलाई
केही खान अिन िपउन िदए। ितनीहरूले ती मािनसहरूको घाउलाई नरम पानर् अिन िनको तलु्याउन तले मा लस ग र िदए। त्यस पिछ ए मैका ती
मखुहरूले कमजोर कैदीहरूलाई गधामा चढाए र ितनीहरूलाई खजरू बकृ्षको शहर यरीहोमा ितनीहरूका प रवारहरू कहाँ घर फकार्इ लग।े तब

ती चार जना मखुहरू घर तफर् साम रया फक।
16-17 त्यस समयमा, एदोमका मािनसहरू फे र आए अिन यहूदाका मािनसहरूलाई परास्त गरे। एदोमीहरूलाई मािनसहरूले प े अिन

ितनीहरूलाई कैदीको रूपमा लगरे गए। यसथर् राजा आहाजलेअश्शरूका राजािसत ितनलाई सहायता गन ुर् भनी याचना गरे। 18प लश्ती मािनसहरूले
पिन पहाडहरू अिन दिक्षण यहूदाका शहरहरू मािथ आ मण गरे प लश्तीहरूले बते-शमेशे,अय्यालोन, गदरेोत, सोको, ितम्ना अिन िगम्जो शहरहरू
कब्जामा लए। ितनीहरूले ती शहरहरू निजकका गाउहँरू पिन अिधकारमा लए। त्यस पिछ ती प लश्तीहरू ती शहरहरूमा बस।े

19 परम भलुे यहूदालाई दःुख-क िदन ु भयो िकनभने यहूदाका राजा आहाजले यहूदाका मािनसहरूलाई पाप गनर्मा उत्सािहत तलु्याएका
िथए। ितनी परम भु ित अत्यन्त अिव ासनीय िथए। 20 अश्शरूका राजा ितग्लत िपलसेरे आए अिन आहाजलाई सहायता गनर्का स ा क
िदए। 21 आहाजले परम भकुो म न्दरबाट र राज महलबाट अिन राज कुमार-महलबाट केही मलू्यवान वस्तहुरू िनकाल।े आहाजले ती बस्तहुरू
अश्शरूका राजालाई िदए। तर त्यसले आहाजलाई केही सहायता भएन।

22 आहाजको क मा ितनले अझ नरा ो पाप गरे अिन परम भु ित अझ अिधक अिव ासनीय भए। 23 ितनले दमीशकका मािनसहरूले
पजूा गन दवेताहरूलाई ब ल अपर्ण गरे। दमा (तामामा छालाले बे रएको बाजा) दमीशकका मािनसहरूले आहाजलाई परास्त पारेका िथए। यसथर्
ितनले आफै सोच,े “अरामका मािनसहरूले पजूा गन दवेताहरूले ितनीहरूलाई सहायता गरे। यसथर् यिद मलैे ती दवेताहरूलाई ब ल अपर्ण गरें भने
हुन सक्छ ितनीहरूले मलाई पिन सहायता गन छन।्” आहाजले ती दवेताहरूको पजूा गरे। यस कारले ितनले पाप गरे अिन ितनले इ ाएलका
मािनसहरूलाई पाप गनर् लगाए।

24 आहाजले परमे रको म न्दरबाट चीज-बीज जम्मा गरे अिन ितनीहरूलाई टु ा-टु ा पारे। त्यसपिछ ितनले परम भकुो म न्दरको ढोका
बन्द ग रिदए। ितनले वदेीहरू बनाए अिन ितनीहरूलाई यरूशलमेको हरेक सडकका कुना कुनामा राख।े 25 यहूदाका त्यके शहरमा आहाजले
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अरू दवेताहरूको पजूा गनर्का िन म्त धपू बाल्न उच्च स्थानहरू िनमार्ण गरे। आहाजले ितनका पखुार्हरूले आज्ञा पालन गन परम भु परमे रलाई
अत्यन्त ोिधत तलु्याए।

26आहाजले शरुू दे ख अन्त सम्म गरेका अन्य कुराहरू यहूदा अिन इ ाएलका राजाहरूका इितहास पसु्तकमा ले खएका छन।् 27आहाजको
मतृ्य ुभयो अिन ितनका पखुार्हरू िसत गािडए। मािनसहरूले आहाजलाई यरूशलमे शहरमा गाड।े तर ितनीहरूले आहाजलाई त्यो िचहानमा गाडनेन ्
जहाँ इ ाएलका राजाहरूलाई गािडन्थ्यो। िहजिकयाह आहाजका स्थानमा नयाँ राजा भए। िहजिकयाह आहाजका छोरा िथए।

29
िहजिकयाह यहूदाका राजा

1 िहजिकयाह जब पच्चीस वषर् पगुे तब ितनी राजा भए। ितनले यरूशलमेमा उनन्तीस वषर्सम्म राज गरे। ितनकी आमाको नाउँ अिबयाह
िथयो। अिबयाह जकयार्हकी छोरी िथइन।् 2 िहजिकयाहले परम भलुे ितनी ारा गनर् चाहन ु भएका कुराहरू गरे ितनले आफ्ना पखुार् दाऊदले
गरेका जस्तै सही कायर् गरे।

3 िहजिकयाहले परम भकुो म न्दरका ढोकाहरू लगाइ िदए अिन ितनीहरूलाई दढृ बनाए। िहजिकयाहले म न्दर फे र खलु्ला ग र िदए।
ितनले यो काम आफू राजा भएको पिहलो वषर्को पिहलो महीनामा गरे। 4-5 िहजिकयाले पजूाहारीहरू अिन लवेीहरूलाई सभामा एक साथ गरे।
ितनले ितनीहरूिसत म न्दरको पवूर् तफक खलु्ला आगँानमा सभा गरे। िहजिकयाहले ितनीहरूलाई भन,े “मरेो कुरा सनु, लवेीहरू। ितमीहरूले
स्वयलंाई पिव सवेाको िन म्त तयार गर। परम भु परमे रको म न्दरलाई पिव सवेाका िन म्त तयार पार, उहाँ ितमीहरूका पखुार्हरूले आज्ञा
पालन गन परमे र हुन ु हुन्छ। म न्दरबाट ती चीज-बीजहरू हटाइ दऊे जो त्यहाँको होइन। ती चीज बीजहरूले म न्दरलाई श ु तलु्याउदँनै। 6 हा ा
पखुार्हरूले परम भलुाई त्याग गरे अिन आफ्ना अनहुार परम भकुो म न्दरबाट टाढा फकार्ए। 7 ितनीहरूले म न्दरको दलानका ढोकाहरू थिुन
िदए अिन दीपहरूमा ब ी िनभ्न िदए। ितनीहरूले इ ाएलका परमे रलाई पिव स्थानमा धपू बाल्न अिन होमब ल चढाउन बन्द गरे। 8 यसथर्
परम भु यहूदा अिन यरूशलमेका मािनसहरू ित अत्यन्त ोिधत हुन ुभयो। परम भलुे ितनीहरूलाई दण्ड िदन ु भयो। अरू मािनसहरू भयभीत भए
अिन िवच लत भए जब ितनीहरूले दखेे परम भलुे यहूदा अिन यरूशलमेका मािनसहरूलाई के गरे। ती अन्य मािनसहरूले यहूदाका मािनसहरूका
िन म्त घणृा अिन लाजले आफ्ना िशरहरू हल्लाए। ितमीहरू जान्दछौ, यी कुराहरू सत्य हुन।् ितमीहरू आफ्नै आखँाले दे सक्छौ। 9 अिन,
त्यसै कारणले गदार् हा ो पखुार्हरू य ु मा मा रए। हा ा छोरा अिन छोरीहरू अिन प ीहरूलाई कैदी बनाइए। 10 यसकारण अब म, िहजिकयाहले
इ ाएलका परम भु परमे र िसत करार गन िन य गरेको छु। तब उहाँ हामी िसत अब उ ान्त ोिधत हुनहुने छैन। 11 यसकारण मरेो छोराहरू,
अल्छे नबन वा अझ अिधक समय खरे नफाल। परम भलुे उहाँको सवेा गनर्का िन म्त ितमीहरूलाई चनु्न ु भएको छ। उहाँले ितमीहरूलाई उहँाको
म न्दरमा सवेा गनर् अिन धपू बाल्नका िन म्त चनु्न ु भएको छ।”

12-14 यो त्यहाँ भएका लवेीहरूको सचूीहो जसले काम गनर् शरुू गरेः

कहातका प रवारबाट अमासकैा छोरा महत अिन अजयार्हका छोरा योएल िथए।
मरारीका प रवारबाट अब्दीका छोरा कीश अिन यहल्ललेका छोरा अजयार्ह िथए।
गशे नका प रवारबाट जीम्माका छोरा योआह अिन योआहका छोरा एदने िथए।
एलीसापानका प रवारहरूबाट िश ी अिन यएूल िथए।
आसापका प रवारहरूबाट जकयार्ह अिन म न्याह िथए।
हमेानका प रवारहरूबाट यहूएल अिन िशमी िथए।
यदतूनूका प रवारहरूबाट शमायाह अिन उज्जीएल िथए।

15 तब, यी लवेीहरूले आफ्ना दाज्य-ूभाइहरूलाई पिन ितनीहरू िसत भलेा गरे अिन स्वयलंाई पिव सवेाका िन म्त तयार पारे। ितनीहरूले
राजाका आदशेको पालन गरे जो परम भबुाट आएको िथयो। ितनीहरूले यसलाई श ु पानर्का िन म्त परम भकुो म न्दर िभ गए। 16 पजूाहारीहरू
परम भकुो म न्दरको िभ ी भाग श ु गनर् गए। ितनीहरूले भे ाएका सबै अशु चीज-बीजहरू िनकाल।े ितनीहरूले अशु चीज-बीजहरू
परम भकुो म न्दरको आगँनमा ल्याए। तब लवेीहरूले ती अशु चीज-बीजहरू बािहर िक ोन बेंसीमा लग।े 17 पिहलो महीनाको पिहलो िदनमा
लवेीहरूले स्वयलंाई पिव सवेाका िन म्त तयार पानर् शरुू गरे। त्यो महीनाको आठौं िदनमा लवेीहरू परम भकुो म न्दरको दलानमा आए। अझ
आठ िदन ितनीहरूले परम भकुो म न्दरलाई पिव योगका िन म्त तयार पानर्का िन म्त सफा गरे। ितनीहरूले पिहलो महीनाको सो ौं िदनमा
काम पणूर् गरे।

18 तब ितनीहरू राजा िहजिकयाह कहाँ गए। ितनीहरूले ितनलाई भन,े “राजा िहजिकयाह, हामीले परम भकुो म न्दरको, होमब लको वदेी
अिन म न्दरका सबै चीजहरू सफा गय ं। हामीले रोटीका लहर रा े मचे त्यस मचे िसत योग ग रने सबै चीहरू सिहत सफा गय ं। 19 आहाज
राजा रहकेो समयमा ितनले परमे रको िवरू िव ोह गरे। ितनले म न्दरमा भएका धरैे चीजहरू फ्याँकी िदए। तर हामीले ती सबै चीजहरू रा ख
िदयौं अिन ितनीहरूलाई ितनीहरूको िवशषे योगका िन म्त तयार पाय ं। अिहले ितनीहरू परम भकुो वदेी सामनु्ने छन।्”
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20 राजा िहजिकयाहले शहर अिधकारीहरूलाई भलेा गरे अिन भो ल पल्ट िबहानै परम भकुो म न्दर सम्म गए। 21 ितनीहरूले सातवटा
गोरूहरू सातवटा भडेाहरू, सातवटा भडेाका थमुाहरू अिन सातवटा भडेका पाठाहरू ल्याए। यी पशहुरू राज्यका पापब लको िन म्त िथए, पिव
स्थानलाई श ु तलु्याउन अिन यहूदाका मािनसहरूका िन म्त िथए। राजा िहजिकयाहले ती पशहुरूलाई परम भकुो वदेीमािथ अपर्ण गन ुर् भनी
पजूाहारीहरूलाई आज्ञा िदए जो हारूनका सन्तानहरू िथए, ितनीहरूलाई आदशे िदए। 22 यसथर् पजूाहारीहरूले गोरूहरूलाई मारे अिन रगत लए।
त्यसपिछ ितनीहरूले गोरूको रगत वदेीमा छिकर् िदए। तब पजूाहारीहरूले भेंडाका पाठाहरू मारे अिन भेंडाका पाठाको रगत वदेीमा छिकर् िदए।
23-24 त्यस पिछ पजूाहारीहरूले बा ाहरूलाई राजा र भलेा भएका मािनसहरूको सामनु्ने ल्याए। ती बा ाहरू पाप ब ल िथए। पजूाहारीहरूले
आफ्ना हात बा ा मािथ राखे अिन बा ाहरूलाई मारे। पजूाहारीहरूले बा ाको रगत ारा वदेीमा पाप ब ल अपर्म गरे। ितनीहरूले यसो गरे जस ारा
परमे रले इ ाएलका मािनसहरूको पापलाई क्षमा ग रिदनहुुनछे। राजाले भने िक त्यो होमब ल अिन पाप ब ल इ ाएलका सबै मािनसहरूका
िन म्त हुन ु पछर्।

25 राजा िहजिकयाहले लवेीहरूलाई दाऊद, राजाका दश गाद अिन अगमव ा नातानले आदशे गरेका कारल,े झ्याम्टा, िसतार अिन
वीणाहरू सिहत परम भकुो म न्दरमा राख।े यो आदशे उहाँका अगमव ा माफर् त परम भबुाट आएको हो। 26 यसथर् लवेीहरू दाऊदका वा
यन् हरू सिहत अिन पजूाहारीहरू आफ्ना तरुहीहरू सिहत उिभए। 27 तब िहजिकयाहले वदेीमा होमब ल चढाउने आदशे िदए। जब होमब ल
शरुू भयो परम भकुो स्तिुत गान पिन शरुू भयो। तरुहीहरू फुके अिन इ ाएलका राजा दाऊदका बाजा बजाइए। 28 सम्पणूर् सभाले िशर झकुाए,
सङं्गीतकारहरूले गाए अिन तरुही बजाउनहेरूले आ-आफ्ना तरुही होमब ल पणूर् नभएसम्म बजाए।

29 ब लदानहरू परूा भए पिछ राजा िहजिकयाह अिन ितनका साथ भएका सबै मािनसहरू तल झकेु र आराधना गरे। 30 राजा िहजिकयाह
अिन ितनका अिधकारीहरूले लवेीहरूलाई परम भकुो शसंा गन आज्ञा िदए। ितनीहरूले ती गीतहरू गाए जो दाऊद अिन दश आसापले लखेकेा
िथए। ितनीहरूले परमे रको शसंा गरे अिन शन्न भए। ितनीहरू सबै झकेु र परमे रको आराधना गरे। 31 िहजिकयाहले भन,े “अब यहूदाका
मािनसहरू ितमीहरूले स्वयलंाई परम भु ित अपर्ण ग रसकेकाछौ। निजक आऊ ब ल र धन्यवादको भटेी परम भकुो म न्दरमा ल्याऊ।” तब
मािनसहरूले ब लहरू अिन धन्यवादका भटेीहरू ल्याए। कुनै पिन जसले चाहन्थ,े ितनीहरूले पिन होमब ल ल्याए। 32 सभाले म न्दरमा
ल्याएका होमब लहरू यी हुन;् 70 गोरूहरू, 100 वटा भडेाहरू अिन 200 भडेाका थमुाहरू। यी सबै पशहुरूलाई परम भकुा िन म्त होमब लको
रूपमा ब लदान ग रए। 33 परम भकुो िन म्त पिव भटेीहरू 600 गोरूहरू अिन 3,000 भडेा अिन बा हरू िथए। 34 तर त्यहाँ होमब लका
िन म्त पशहुरूको छाला काढ्ने अिन पशहुरूलाई काट्ने पयार् पजूाहारीहरू िथएनन।् यसथर् ितनीहरूका आफन्तहरू, लवेीहरूले काम नसकुञ्जले
अिन अन्य पजूाहारीहरूले स्वयलंाई पिव सवेाका िन म्त तयार नपारूञ्जले ितनीहरूलाई सहायता गरे। ितनीहरू स्वयलंाई परम भकुो सवेाका
िन म्त तयार गनर् लवेीहरू अिधक ध्यान मग्न िथए। ितनीहरू पजूाहारीहरू भन्दा अिधक ध्यान मग्न िथए। 35 त्यहाँ अनके होमब ल, अिन
मलेब लको बोसो अिन अघर्ब लहरू िथए। यसरी परम भकुो म न्दरमा सवेा कायर् फे र शरुू भयो। 36 िहजिकयाह अिन मािनसहरू अित शन्न
िथए परमे रले मािनसहरूका िन म्त स्ततु गन ुर् भएका कुराहरूको बारेमा। अिन ितनीहरू उहाँले यित चाँडो गन ुर् भएकोमा खशुी िथए।

30
िहजिकयाहले िनस्तार चाड नया उत्सव मनाउछन ्

1 राजा िहजिकयाहले इ ाएल अिन यहूदाका समस्त मािनसहरूलाई खबर पठाए। ितनले ए मै अिन मनश्शकेा मािनसहरूलाई पिन प हरू
लखे।े िहजिकयाहले ती सबै मािनसहरूलाई परम भकुो म न्दरमा यरूशलमे आउनुभनी िनमन् ण गरे, तािक परम भु इ ाएलका परमे रका िन म्त
ितनीहरू सबलैे िनस्तार चाड मनाउन सकून।् 2 उसका सबै अिधकारीहरू अिन यरूशलमेका मािनसहरूले िनस्तार पवर् दो ो महीना ग रने कुरामा
राजा िहजिकयाह सहमत भए। 3 ितनीहरूले िनस्तार उत्सव िनयिमत समयमा मनाउन सकेनन।् िकन? िकनभने पजूाहारीहरू पयार् सखं्यामा
स्वयलंाई पिव सवेाका िन म्त तयार पारेका िथएनन।् अिन अक कारण हो मािनसहरू यरूशलमेमा भलेा भएका िथएनन।् 4 त्यो सहमतीले राजा
िहजिकयाह अिन सम्पणूर् सभालाई सन्त ु तलु्यायो। 5 यसथर् ितनीहरूले इ ाएलका चारैितर, बशेवा शहरदे ख दान शहरसम्म एउटा घोषणा गरे।
ितनीहरूले मािनसहरूलाई परम भु इ ाएलका परमे रका िन म्त िनस्तार चाड मनाउन यरूशलमेमा आउन ु भनी भन।े इ ाएलका मािनसहरूको
एक िवशाल समहूले िनस्तार चाड लामो समय अिघ दे ख त्यस कारले मनाउन पाएका िथएनन ्जनु कारले मोशाको वस्थाले यसलाई मनाउन ु
भनकेा िथए। 6 यसथर् सनं्दशे बाहकहरू राजा अिन अिधकारीहरू राजाले आज्ञा गरे झैं प हरू लएर इ ाएल अिन यहूदा भ र गए। ती प हरूमा
यस्तो भिनएको िथयोः

“इ ाएलका छोरा-छोरीहरू, परम भ,ु परमे र तफर् फकर आऊ जसका आज्ञा अ ाहाम, इसहाक अिन इ ाएलले पालन गदर्थ।े तब
परमे रका मािनसहरू ितमीहरू जो अझ सम्म जीिवत छौ अिन अश्शरूका राजाको अिधकारबाट उम्केका छौ। ितमीहरू कहाँ परमे र फक
आउनु हुनछे। 7 ितमीहरू आफ्ना िपताहरू अिन दाज्य-ूभाइहरू जस्तो नहोओ। परम भु ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूका परमे र हुनहुुन्थ्यो,
तर ितनीहरू उहाँको िवरू फक यसथर् परम भलुे मािनसहरूलाई ितनीहरू ित ितरस्कार गन अिन ितनीहरूको बारेमा नरा ो भन्ने बनाइिदन ु
भयो। ितमीहरू ितमीहरूका आफ्नै आखँाले दे सक्छौ िक यो साँचो हो। 8 ितमीहरूका पखुार्हरू जस्तै ितमीहरू ढीठ नबन। तर साँचो हृदयले
परम भकुो आज्ञा पालन गर। सवार्िधक पिव स्थानमा आऊ। परम भलुे महा पिव स्थानलाई सधंकैा िन म्त पिव तलु्याउन ु भएको छ।
परम भु ित ा परमे रको सवेा गर। तब परम भकुो डरलाग्दो ोध ितमीहरूबाट टाढा फकर् ने छ। 9 यिद ितमीहरू फक आयौ भने अिन
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परम भकुो आज्ञा पालन गय भन,े तब ित ा आफन्तहरू अिन ित ा केटा केटीहरूले ती मािनसहरूबाट दया पाउने छन ्जसले ितनीहरूलाई
कैद गरे। अिन ित ा आफन्तहरू अिन ित ो केटा-केटीहरू यो दशेमा फक आउने छन।् परम भु ित ा परमे र दयाल ुअिन कृपाल ु हुनहुुन्छ।
उहाँ ितमीहरूबाट टाढा फकर् न ु हुने छैन यिद ितमीहरू उहाँ कहाँ फक आयौ भन।े”

10 सनं्दशे वाहकहरू ए मै अिन मनश्शकेा क्षे का त्यके शहरमा गए। ितनीहरू जबलूनू क्षे सम्म गए। तर मािनसहरू ती दतूहरू ित हाँस े
अिन ितनीहरूको खल्ली उडाए। 11 तर, आशरे, मनश्शे अिन जबलूनूका केही मािनसहरूले स्वयलंाई िवन तलु्याए अिन यरूशलमे ितर गए।
12 यहूदामा पिन परमे रको श ले मािनसहरूलाई सगं ठत तलु्याए जस ारा ितनीहरूले राजा अिन ितनका अिधकारीहरूका आज्ञा पालन गन
छन।् यस कारले ितनीहरूले परम भकुो वचन पालन गरे।

13 धरैे मािनसहरू दो ो महीनामा अखमीरे रोटीको चाड मनाउनका िन म्त यरूशलमेमा साथ आए। यो एउटा अत्यन्त िवशाल भीड िथयो।
14 ती मािनसहरूले यरूशलमेका वदेीहरू िनकाले जो असत्य दवेताहरूका िन म्त िथए। ितनीहरूले सबै धपू वदेीहरू पिन हटाए जो असत्य
दवेताहरूका िन म्त िथए। ितनीहरूले ती वदेीहरूलाई िक ाने बेंसीमा फ्याँिक िदए। 15 त्यस पिछ ितनीहरूले दो ो महीनाको चौदौं िदनमा िनस्तार
चाडको थमुाको पाठा मारे। पजूाहारी अिन लवेीहरू ल ज्जत भए। ितनीहरूले स्वयलंाई पिव सवेाका िन म्त तयार गरे। पजूाहारी अिन लवेीहरूले
परम भकुो म न्दर िभ होमब लहरू ल्याए। 16 ितनीहरूले मोशा, परमे रको का वस्थामा भिनएको जस्तै कारले म न्दरमा आफ्ना
िनयिमत स्थानहरू लए। लवेीहरूले रगत पजूाहारीहरूलाई िदए। तब पजूाहारीहरूले रगतलाई वदेीमा छिकर् िदए।

17 त्यहाँ समहूमा धरैे मािनसहरू िथए जसले स्वयलंाई पिव सवेाका िन म्त तयार राखकेा िथएनन,् यसथर् ितनीहरूलाई िनस्तार चाडको
थमुाको पाठालाई मान अनमुित िथएन। त्यसै कारणले हरेक का िन म्त, जो श ु िथएन, िनस्तार चाडको थमुाको पाठालाई मान िजम्ममा
लवेीहरू िथयो। लवेीहरूले त्यके थमुाका पाठालाई परम भकुा िन म्त पिव बनाए।

18-19 ए मै, मनश्श,े इस्साकार अिन जबलूनूका धरैे मािनसहरूले स्वयमलाई िनस्तार चाडका िन म्त उिचत ढङ्गले तयार पारेका िथएनन।्
ितनीहरूले मोशाको वस्थामा भनकेो कारले ठीक ढङ्गले िनस्तार चाड मनाएनन।् तर िहजिकयाहले ती मािनसहरूका िन म्त ाथर्ना गरे।
यसथर् िहजिकयाहले यो ाथर्नामा यो भन,े “परम भु परमे र, तपाईं असल हुनहुुन्छ। यी मािनसहरू साँच्चनैै तपाईंको आराधना उिचत ढङ्गले
गनर् चाहन्थ,े तर ितनीहरूले वस्थामा भने अनसुार स्वयलंाई श ु पारेनन।् कृपया ती मािनसहरूलाई क्षमा ग रिदन ु होस।् तपाईं परमे र हुनहुुन्छ
जसको आज्ञा हा ो पखुार्हरू मान्थ।े यिद कसलैे महा-पिव स्थानको िनयम अनसुार स्वयलंाई श ु नपारेको भएता पिन क्षमा ग रिदन ु होस।्”
20 परम भलुे राजा िहजिकयाहको ाथर्ना सिुनिदन ु भयो। परम भलुे मािनसहरूलाई क्षमा दान गन ुर् भयो। 21 यरूशलमेमा इ ाएलका केटा-
केटीहरूले अखिमरी रोटीको उत्सव सात िदन सम्म मनाए। ितनीहरू अत्यन्त सन्न िथए। लवेी अिन पजूाहारीहरूले आफ्ना परूा श लाएर
ितिदन परम भकुो स्तिुत गरे। 22 राजा िहजिकयाहले ती सबै लवेीहरूलाई उत्साह िदए जसले परम भकुो सवेा कसरी गन ुर् पछर् सो रा ोिसत

जान्दथ।े मािनसहरूले त्यो उत्सव सात िदनसम्म मनाए अिन मलेब ल अपर्ण गरे। ितनीहरूले ितनीहरूका पखुार्हरूका परम भु परमे रलाई
धन्यवाद चढाए अिन स्तिुत गरे।

23 समस्त मािनसहरू अझ सात िदन ब सहमत भए। ितनीहरूले िनस्तार चाड अझ सात िदन मनाउदा ितनीहरू अित सन्न रह।े
24 िहजिकयाह, यहूदाका राजाले 1,000 गोरूहरू अिन 7,000 भडेाहरू मान ुर् र खान ु भनी सभालाई िदए। मखुहरूले 1,000 गोरूहरू
अिन 10,000 भेंडाहरू सभालाई िदए। धरैे पजूाहारीहरूले ितनीहरू स्वयलंाई पिव सवेाका िन म्त तयार पारे। 25 यहूदाका सम्पणूर् सभा,
पजूाहारीहरू, लवेीहरू, सम्पणूर् सभा जो इ ाएलबाट आएका िथए अिन या ीहरू जो इ ाएलबाट आएर यहूदामा पगुकेा िथए।ती सबै मािनसहरू
अत्यन्त सन्न िथए। 26 यसरी यरूशलमेमा अित ठूलो रमाहट िथयो। यस िकिसमको समारोह जस्तो इ ाएलका राजा दाऊदका छोरा सलुमेानको
समय दे ख यता अरू कुनै कुरा भएको िथएन। 27 पजूाहारीहरू अिन लवेीहरू उिभए अिन मािनसहरूलाई आशीवार्द िदन ु भनी परम भु िसत
ाथर्ना गरे। परमे रले ितनीहरूका ाथर्ना सिुनिदन ु भयो। ितनीहरूको ाथर्ना स्वगर्मा परम भकुो पिव म न्दर सम्म पगु्यो।

31
राजा िहजिकयाहले सधुार गछर्न ्

1 िनस्तार चाडको समारोह समा भयो। इ ाएलका मािनसहरू जो िनस्तार चाडका िन म्त यरूशलमेमा िथए यहूदाका शहरहरूितर गए। तब
ितनीहरूले पिव खामाहरू तोिडिदए जो त्यो शहरहरूमा िथए। ती पिव खामाहरू असत्य दवेताहरूको लािग अपर्ण ग रएका िथए। मािनसहरूले
अशरेा स्तम्भहरू पिन का ट िदए। अिन ितनीहरूले यहूदा अिन िबन्यामीन क्षे भ रका उच्च स्थानहरू अिन वदेीहरू न ग रिदए। मािनसहरूले
ए मै अिन मनश्शे क्षे मा त्यसै गरे। मािनसहरूले असत्य दवेताहरूको पजूा गनर्मा योग ग रने सबै चीज-बीजहरू न नभए सम्म यस्ता कुराहरू
ग ररह।े त्यसपिछ सबै इ ाएलीहरू आ-आफ्ना शहरमा घर ितर फक।

2 पजूाहारी अिन लवेीहरू समहूहरूमा िवभ ग रएका िथए अिन त्यके समहूले गन ुर् पन आफ्नै िवशषे कामहरू िथए। यसथर् राजा
िहजिकयाहले यी समहूहरूलाई आफ्ना कामहरू गनर् शरुू गन ुर् भन।े यसथर् पजूाहारी अिन लवेीहरूले फे र होमब ल अिन मलेब ल चढाउने काम
गनर् थाल।े अिन ितनीहरूको काम म न्दरमा सवेा गन ुर्,अिन गाउन ुअिन परम भकुो म न्दरको ारमा परमे रको स्तिुत गन ुर् िथयो। 3 िहजिकयाहले
ितनका आफ्नै केही पशहुरू होमब लका िन म्त चढाउन ु भनी िदए। यी पशहुरूलाई दिैनक होमब लका िन म्त योग ग रन्थ्यो जो त्यके िवहान
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अिन त्यके साँझ ग रन्थ्यो। यी पशहुरूलाई िव ामका िदनहरूमा, औंसीका उत्सवहरूमा अिन अन्य िवशषे उत्सवहरूमा चढाइन्थ्यो। यसलाई
परम भकुो वस्थामा ले खएको जस्तै रूपमा ग रन्थ्यो।

4 मािनसहरूले आफ्ना फसल अिन बस्तहुरूको एक अशं पजूाहारी अिन लवेीहरूलाई िदन ु पन िथयो। यसथर् िहजिकयाहले यरूशलमेमा ब े
मािनसहरूलाई ितनीहरूका भाग िदन ु भनी आदशे गरे। यस रीतले पजूाहारी अिन लवेीहरूले आफ्ना परुा समय त्यसो गनर्मा लगाउन सक्ने छन ्
जो वस्थाले ितनीहरूलाई गन ुर् भनकेो छ। 5 दशे भ रका मािनसहरूले यो आदशेको बारेमा सनु।े यसथर् इ ाएलका मािनसहरूले आफ्ना अन्न,
दाख, तले, मह अिन ितनीहरूले आफ्ना खतेहरूमा उमारेका सबै चीजहरूको फसलको पिहलो भाग िदए। ितनीहरूले यी धरैे चीजहरूका दशौं
भाग ल्याए। 6 यहूदामा ब े इ ाएलीहरू अिन यहूदाका मािनसहरूले पिन आफ्ना गाई बस्त ु अिन भडेाका एक-दशौं भाग ल्याए। ितनीहरूले ती
चीजहरूको एक-दशौं अशं पिन ल्याए जसलाई िवशषे स्थानमा रा खन्थ्यो जो केवल परम भकुो िन म्त िथयो। यी सबै चीज-बीजहरू ितनीहरूले
आफ्ना परम भु परमे रको िन म्त ल्याए। ितनीहरूले ती सबै चीज-बीजहरू थाक पारेर राख।े

7 मािनसहरूले ती चीज-बीजहरू ते ो महीना ितर ल्याउन शरुू गरे अिन सातौं महीनामा सं हको काम परूा गरे। 8 जब िहजिकयाह
अिन मखुहरू आए ितनीहरूले चीज-बीजका राश दखेे जो सं ह ग रएका िथए। ितनीहरूले परम भु अिन उहाँका मािनसहरूको, इ ाएलका
मािनसहरूको शसंा गरे।

9 तब िहजिकयाहले पजूाहारी अिन लवेीहरूलाई चीज बीजको रासको बारेमा सोध।े 10 अजयार्ह, सादोकका प रवारका धान पजूाहारीले
िहजिकयाहलाई भन,े “मािनसहरूले परम भकुो म न्दरमा भटेीहरू ल्याउन थालकेो समय दे ख हामीले शस्त खाने कुरा पाएका छौं। हामीले
हा ो पटे नभ रए सम्म खाएका छौं अिन अझ पिन शस्त मा मा उि एका छन।् साँच्चनैै परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई आशीवार्द िदन ु
भएको छ। त्यसै कारणले हामी िसत यित धरैे उि एका छन।्”

11 तब िहजिकयाहले पजूाहारीहरूलाई परम भकुो म न्दरमा भण्डार कक्षहरू बनाउने आदशे िदए। यसथर् यो काम ग रयो। 12 तब
पजूाहारीहरूले भटेीहरू, दशौं अशंहरू अिन अन्य चीज-बीजहरू ल्याए जो केवल परम भलुाई अपर्ण गन ुर् पन िथयो। सं ह ग रएका ती सबै चीज
बीजहरूलाई म न्दरमा भण्डार कक्षहरूमा रा खयो। लवेी कोनन्याह ती सबै चीजहरूका िजम्मावार रहे जो सं ह ग रएका िथए। ती चीजहरूका
दो ो िजम्मावार िशमी िथए। िशमी कोनन्याहका भाइ िथए। 13 कोनन्याह अिन ितनका भाइ िशमी यी मािनसहरूका िनरीक्षक िथएः
यहीएल, अज्जयाह, नहत, असाहले, यरीमोत, योजाबाद, एलीएल, ियस्मक्याह, महत अिन बनायाह। राजा िहजिकयाह अिन परम भकुो
म न्दरको िजम्मावार रहकेा अिधकारी अजयार्हले ती मािनसहरूलाई चनु।े

14 ती भटेीहरूका िजम्मामा िथए कोरे जो मािनसहरूले म ु रूपले परमे रलाई अपर्ण गरेका िथए। ितनी ती सं ह ग रएका बस्तहुरू िदइ
पठाउने िजम्मामा िथए जो परम भलुाई अपर्ण ग रएका िथए। अिन ितनी ती भटेीहरू िदइ पठाउने िजम्मामा िथए जो परम भकुा िन म्त पिव
तलु्याईका िथए। कोरे पवूर् ारका ारपाल िथए। ितनका िपताको नाउँ लवेी ियम्ना िथयो। 15 एदने, िमन्यामीन, यशेअू, शमायाह, अमयार्ह अिन
शकन्याहले कोरेलाई सघाउँथ।े ती मािनसहरूले शहरहरूमा िव ास पवूर्क सवेा गथ जहाँ पजूाहारीहरू बस्दथ।े ितनीहरूले चीज िबजहरूको सं ह
पजूाहारीहरू को त्यके समहूका आफ्ना आफन्तहरूलाई िदन्थ।े ितनीहरूले त्यस्तै कुराहरू अिधक मखु मािनसहरूलाई अिन अल्प मखु
मािनसहरूलाई िदन्थ।े

16 यी मािनसहरूले चीज-बीजहरूको सं ह तीन वषर् अिन त्यस भन्दा अिधक उमरेका परुूषहरूलाई पिन िदन्थे जसका नाउँ लवेी पा रवा रक
इितहासहरूमा िथए। यी सबै परुूषहरू ितनीहरूको िजम्माका कामहरू गनर् दिैनक सवेाका िन म्त परम भकुो म न्दरमा वशे गन ुर् पदर्थ्यो। त्यके
लवेी समहूको ितनीहरूको आफ्नै िजम्मावारी िथयो। 17पजूाहारीहरूलाई सं हको ितनीहरूको भाग िदइन्थ्यो। यो काम प रवारहरू ारा प रवा रक
इितसहासमा ले खएका तरीकाले ग रन्थ्यो। बीस वषर् अिन त्यस भन्दा अिधक उमरेका लवेीहरूलाई सं हका ितनीहरूका अशं िदइन्थ्यो। यो
काम ितनीहरूको िजम्मावारी अिन समहू अनसुार ग रन्थ्यो। 18 लवेी का नानीहरू, प ीहरू, छोरा अिन छोरीहरूले पिन सं हका अशं पाउथँ।े
यसो सबै लवेीहरूका िन म्त ग रन्थे जसका नाउँ पा रवा रक इितहासमा ले खएका िथए। यस्तो भयो िकनभने लवेीहरू सदवै स्वयलंाई पिव
रा अिन सवेाका िन म्त तयार रा मा िव ासी िथए।

19 हारूनका केही सन्तानहरू पजूाहारीहरूका, शहरहरूको निजक जहाँ लवेीहरू बस्दथ,े केही कृिष भिूमहरू िथए। अिन हारूनका केही
सन्तानहरू शहरहरूमा पिन बस्दथ।े ती त्यके शहरहरूमा मािनसहरूलाई, हारूनका यी सन्तानहरूलाई सं हका अशं िदनका िन म्त नाउँ ारा
चिुनन्थ।े परुूषहरू अिन लवेीहरूको प रवा रक इितहासहरूमा नाउँ ले खएका ती सबलैे सं हका अशं पाउथँ।े

20 यसरी राजा िहजिकयाहले यहूदामा ती असल कायर्हरू गरे। ितनले त्यही गरे जो परम भु ितनका परमे रका समक्ष असल, उिचत अिन
िव ास योग्य िथयो। 21 ितनले शरुू गरेका हरेक काममा ितनले सफलता ा गरे—परमे रको म न्दरको सवेामा, वस्था अिन आदशेहरूको
पालनमा अिन आफ्ना परमे रको अनसुरण गनर्मा। िहजिकयाहले यी सबै कुराहरू आफ्ना सम्पणूर् हृदयले गरे।

32
अश्शरूका राजाले िहजिकयाहलाई सताउछँन ्

1 िहजिकयाहले यी सबै कुराहरू िव ास पवूर्क ग र सकेपिछ, अश्शरूका राजा सनहरेीब यहूदा दशे मािथ आ मण गनर् आए। सनहरेीब
अिन ितनका सनेाले िकल्लाका बािहर छाउनी बसाए। ितनले यसो गरे जसमा िक ती शहरहरूलाई परास्त गनर्का िन म्त ितनले योजना बनाउन
सकून।् सनहरेीब ती शहरहरूलाई आफ्नै िन म्त िज चाहन्थ।े 2 िहजिकयाहले जान्दथे िक सनहरेीब यरूशलमेमा यसलाई आ मण गनर् आएको
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हो। 3 तब िहजिकयाहले आफ्ना अिधकारीहरू अिन सिैनक अिधकारीहरू िसत कुरा-कानी गरे। ितनीहरू सबै शहर बािहरका जल ोतका
पानी रोिक िदन सहमत भए। ती अिधकारीहरू अिन सनै्य अिधकारीहरूले िहजिकयाहलाई सहयोग गरे। 4 धरैे मािनसहरू साथ आए अिन सबै
जल- ोत अिन दशेको मध्य भागबाट बग्ने खोलालाई बन्द ग रिदए। ितनीहरूले भन,े “अश्शरूका राजाले अिधक पानी पाउने छैन जब ितनी
यहाँ आउँछन।्” 5 िहजिकयाहले यरूशलमेलाई अझ अिधक सदुढृ बनाए। ितनले यो काम यसरी गरेः ितनले पखार्लका सबै अशंहरू फे र
बनाए जो भ त्कएका िथए। ितनले पखार्ल मािथ िकल्लाहरू बनाए। ितनले पिहलो पखार्लको बािहर प अक पखार्ल पिन िनमार्ण गरे। ितनले
यरूशलमेको परुानो अशंको पवूर् ितरको सदुढृ स्थानहरूलाई फे र िनमार्ण गरे। ितनले अनके हितयारहरू अिन ढालहरू बनाए। 6-7 िहजिकयाहले
य ु का अिधकारीहरूलाई मािनसहरू ित िजम्मावार रहनकुा िन म्त चनु।े ितनले यी अिधकारीहरूिसत शहर ार निजकको खलु्ला स्थानमा भटे
गरे। िहजिकयाहले ती अिधकारीहरूिसत कुरा-कानी गरे अिन ितनीहरूलाई उत्सिहत तलु्याए। ितनले भन,े “दढृ अिन साहसी बन। अश्शरूका
राजा वा ितनीिसत भएका िवशाल सनेािसत नडराऊ वा सतूार् नगर। अश्शरूका राजा जो ितनीिसत भएको श भन्दा हामीिसत महान श छ।
8 अश्शरूका राजाका मािनसहरू मा छन।् तर हामी िसत परम भु हा ा परमे र साथ हुनहुुन्छ। हा ा परमे रले हामीलाई सहायता गन ुर् हुने
छ। हा ा लडाईहरू उहाँले लडी िदन ु हुनछे।” यसरी यहूदाका राजा िहजिकयाहले मािनसहरूलाई उत्साह िदए अिन ितनीहरूलाई श शाली
अनभुव गराए।

9 अश्शरूका राजा सनहरेीब अिन ितनका सबै सनेाहरू लाकीश शहरको निजकमा छाउनी लाएर बसकेा िथए जसमा िक ितनीहरूले यसलाई
परास्त गनर् सकून।् तब सनहरेीबले आफ्ना अिधकारीहरूलाई यहूदाका राजा िहजिकयाह अिन यरूशलमेका सबै मािनसहरूका िन म्त सनहरेीबाका
अिधकारीहरूिसत सनं्दशे िथयो।

10 ितनीहरूले भन,े “अश्शरूका राजा सनहरेीब यसो भन्न ु हुन्छ, ‘ितमीहरू के कुरामा िव ास गछ जसले ितमीहरूलाई य ु को स्थितमा
पिन यरूशलमेमा बिसरहन िसकायौ? 11 िहजिकयाहले ितमीहरूलाई मखूर् बनाउदँै छन।् ितमीहरूलाई छल गरेर यरूशलमेमा बिसरहन लाएका
छन ्जसमा िक ितमीहरू भोक र ितखार् ारा मन छौ। िहजिकयाहले ितमीहरूलाई भन्छन,् “परम भु हा ा परमे रले हामीलाई अश्शरूका
राजा दे ख बचाउनँ ु हुन्छ।” 12 िहजिकयाह आफैले परम भकुो उच्च स्थानहरू अिन वदेीहरू हटाए। ितनले ितमी यहूदा अिन यरूशलमेका
मािनसहरूलाई भने िक ितमीहरूले केवल एउटा वदेीमा मा पजूा गन ुर् पछर् अिन धपू बाल्न ु पछर्। 13 िन य नै ितमीहरू जान्दछौ िक मरेा
पखुार्हरू अिन मलैे अन्य दशेका मािनसहरू ित के गरेका छु? अन्य दशेहरूका दवेताहरूले आफ्ना मािनसहरूलाई बचाउनँ सकेनन।् ती
दवेाताहरूले ितनीहरूका मािनसहरूलाई न गनर् दे ख मलाई रोक्न सकेनन।् 14 मरेा पखुार्हरूले ती दशेहरूलाई ध्वशं गरे। कुनै यस्तो दवेता
छैन जसले मलाई उहाँका मािनसहरूलाई न गनर् दे ख रोक्न सक्छन।् यसथर् ित ो दवेताले ितमीहरूलाई म बाट बचाउनँ सक्छन ्भनी ितमी
सोच्छौ? 15 िहजिकयाहलाई ितमीहरूले मखूर् तलु्याउन वा ितमीहरूलाई छल्न नदऊे। ितनी ित िव ास नगर िकनभने कुनै रा वा राज्यका
कुनै पिन दवेता आफ्ना मािनसहरूलाई म वा मरेा पखुार्हरूबाट बचाउनँ किहले पिन समथर् भएनन।् यसथर् ित ा दवेताले ितमीहरूलाई न गनर्
बाट मलाई रोक्न सक्छन ्भनी नसोच।’ ”

16 अश्शरूका राजाका अिधकारीहरूले परम भु परमे रको िवरू अिन परमे रका सवेक िहजिकयाहको िवरू अत्यन्त नरा ा कुराहरू
भन।े 17 अश्शरूका राजाले प हरू पिन लखेे जसमा परम भु इ ाएलका परमे रको अपमान ग रएको िथयो। यी शब्दहरू अश्शरूका राजा ारा
प हरूमा भनकेो िथएः “अन्य रा हरूका दवेताहरूले ितनीहरूका मािनसहरूलाई ध्वशं गनर्बाट मलाई रोक्न सकेनन।् यस्तै कारले िहजिकयाहका
परमे रले उहाँका मािनसहरूलाई ध्वशं गनर्बाट मलाई रोक्न समथर् हुने छैनन।्” 18 तब अश्शरूका राजाका अिधकारीहरूले यरूशलमेका
मािनसहरूलाई जोडले कराए जो शहरका पखार्लमा िथए। ती अिधकारीले िह ू भाषा योग। गरे जब ितनीहरू मािथ भएका मािनसहरू ित
कराए। अश्शरूका राजाका ती अिधकारीहरूले यरूशलमेका मािनसहरूलाई भयभीत तलु्याउन भनी यसो गरे। ितनीहरूले ती कुराहरू भने जस ारा
ितनीहरू यरूशलमे शहरलाई कब्जा गनर् सकून।् 19 ती अिधकारीहरूले ससंारका मािनसहरूले पजूा गन दवेताहरूको िवरू नरा ा कुराहरू भन।े ती
दवेताहरू केवल मािनसहरूले अफ्ना हातहरू ारा बनाएका कुराहरू हुन।् त्यही कारल,े ती अिधकारीहरूले त्यस्तै नरा ा कुराहरू यरूशलमेका
परमे रको िवरू भन।े

20 राजा िहजिकयाह अिन अगमव ा यशौया-आमोसका छोराले यो समस्याको िवषयमा ाथर्ना गरे। ितनीहरूले ठूलो आवाजमा स्वगर्ितर हरेेर
ाथर्ना गरे। 21 तब परम भलुे अश्शरूका राजाको छाउनीमा एक स्वगर्दतूलाई पठाउन ु भयो। त्यो स्वगर्दतूले अश्शरूी सनेाका सबै सिैनकहरू अिन
मखुहरू र अिधकारीहरूलाई मा रिदए। यसथर् अश्शरूका राजा आफ्नै दशेतफर् फिकर् ए, अिन ितनका मािनसहरू ितनी ित ल ज्जत िथए। ितनी

आफ्ना दवेताको म न्दर िभ गए अिन ितनका आफ्नै केही छोराहरूले ितनलाई त्यही तरवार ारा मा रिदए। 22यसरी परम भलुे िहजिकयाह अिन
यरूशलमेका मािनसहरूलाई अश्शरूका राजा सनहरेीब अिन सबै अन्य मािनसहरूबाट बचाउनँ ु भयो। परम भलुे िहजिकयाह अिन यरूशलमेका
मािनसहरूको हरेचाह ग रिदन ु भयो। 23 धरैे मािनसहरूले यरूशलमेमा परम भकुा िन म्त उपहारहरू ल्याए अिन यहूदाका राजा िहजिकयाहका
िन म्त मलू्यवान वस्तहुरू ल्याए। त्यस समयदे ख सबै रा हरूले िहजिकयाहलाई सम्मान गरे।

24 ती िदनहरूमा िहजिकयाह सा ै िबरामी भए अिन मतृ्यकुो निजक पगु।े ितनले परम भलुाई ाथर्ना गरे। परम भु िहजिकयाहिसत बोल्न ु
भयो अिन ितनलाई सकेंत िदन ु भयो। 25 तर िहजिकयाहको हृदय घमण्डले भ रएको िथयो, यसथर् ितनले परमे रको दयालपुन ित परमे रलाई
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धन्यवाद चढाएनन।् यसै कारणले गदार् परमे र िहजिकयाह अिन यहूदा र यरूशलमेका मािनसहरू ित ोिधत हुन ु भयो। 26 तर िहजिकयाह
अिन यरूशलमेमा ब े ती मािनसहरूले ितनीहरूको हृदय र जीवनलाई प रव र्न गरे। ितनीहरू न भए र घमण्ड गनर् छोडे त्यसकारण िहजिकयाह
जीिवत रहसेम्म परम भकुो ोध ितनीहरूमािथ परेन।

27 िहजिकयाहिसत धरैे धन अिन सम्मान िथए। ितनले चाँदी, सनु, मलू्यवान र , मसाला, ढाल अिन सबै िकिसमका चीजहरू रा े स्थानहरू
बनाए। 28 िहजिकयाहका अन्न, नयाँ दाख म अिन तलेहरू, ती मािनसहरूले पठाएका वस्तहुरू, रा े भणं्डारहरू िथए। ितनका सबै िकिसमका
पशहुरू रा े पशशुालाहरू अिन भडेाहरू रा े खर्कहरू िथए। 29 िहजिकयाहले अनके शहरहरू पिन िनमार्ण गरे अिन ितनले धरैे भेंडा अिन गाई
बस्तहुरूका बथानहरू पिन ा गरे। परमे रले िहजिकयाहलाई धरैे धन-सम्पि िदन ु भयो। 30 यो िहजिकयाह नै िथए जसले यरूशलमेमा गीहोन
जल ोतको मािथल्लो ोत बन्द ग रिदए अिन ती पानीलाई दाऊदको शहरको प म तफर् बगरे जाने तलु्याए। अिन ितनले गरेका हरेक कुरामा
िहजिकयाह सफल रह।े

31 एक समयमा बाबलेका मखुहरूले िहजिकयाह कहाँ दतूहरू पठाए। ती दतूहरूले एक अदभतू सकेंतको बारेमा सोधे जो रा हरूमा कट
भएको िथयो। जब ितनीहरू आए, परमे रले ितनको प रक्षा गनर् अिन िहजिकयाहको मनमा के छ ती सबै जान्नका िन म्त िहजिकयाहलाई एक्लै
छाड्न ु भयो।

32 िहजिकयाहले गरेका अन्य कुराहरू र उनको परमे र ितको िव ासयोग्यता, आमोसका छोरो यशयैा अगमव ाको दशर्न भिनने पसु्तक
अिन यहूदा अिन इ ाएलका राजाहरूका इितहास भिनने पसु्तकमा ले खएका छन।् 33 िहजिकयाहको मतृ्य ु भयो अिन आफ्ना पखुार्हरूिसत
गािडए। मािनसहरूले िहजिकयाहलाई डाँडामा गाडे जहाँ दाऊदका पखुार्हरूका िचहानहरू छन।् यहूदाका अिन यरूशलमेमा ब े सबै मािनसहरूले
िहजिकयाहलाई सम्मान दान गरे जब ितनको मतृ्य ु भयो। मनश्शे िहजिकयाहका स्थानमा नयाँ राजा भए। मनश्शे िहजिकयाहका छोरा िथए।

33
मनश्शे यहूदाका राजा

1 मनश्शे बा वषर् उमरेका िथए जब ितनी यहूदाका राजा भए। ितनी यरूशलमेमा पचपन्न वषर् सम्म राजा भए। 2 मनश्शलेे ती कामहरू
गरे जो परम भलुे गल्ती हो भन्नभुयो। ितनले ती रा हरूका भयानक अिन पाप पणूर् त रका अनसुरण गरे जसलाई परम भलुे इ ाएलका
मािनसहरूको सामनु्ने दशेबाट िनक्लन वाध्य तलु्याउन ु भएको िथयो। 3 मनश्शलेे उच्च स्थानहरू फे र िनमार्ण गरे जसलाई िहजिकयाह ितनका
िपताले भत्काइिदएका िथए। मनश्शलेे बाल दवेताहरूका िन म्त वदेीहरू िनमार्ण गरे अिन अशरेा स्तम्भहरू खडा गरे। ितनी तारा-मण्डललाई िशर
झकुाउँथे अिन ती नक्ष समहूका पजूा गथ। 4 मनश्शलेे असत्य दवेताहरूको िन म्त वदेीहरू परम भकुो म न्दरमा बनाए। परम भलुे म न्दरको
बारेमा भन्नभुएको िथयो, “मरेो नाउँ सदवै यरूशलमेमा रहनछे।” 5 तर मनश्शलेे परम भकुा दइु आगँनहरूमा सारा तारा-मण्डलहरूका िन म्त
वदेीहरू िनमार्ण गरे। 6 मनश्शलेे ब लको िन म्त आफ्नै छोरा-छोरीहरूलाई पिन बने िहन्नोमको बेंसीमा होम गरे। मनश्शलेे भिवष्य भन्न,े जोखाना
हने, जाद-ूटुना गन काम गरेर जादकूो योग पिन गरे। ितनले मतृ आत्मािसत कुरा-कानी गन र भतू- तेहरूिसत कुरा-कानी गरे। मनश्शलेे धरैे
कुराहरू गरे जसलाई परम भलुे गल्ती हो भन्न ु भयो अिन यसले परम भलुाई ोिधत तलु्यायो। 7 मनश्शलेे एउटा मिूतर्को शा लग बनाए अिन
त्यसलाई परमे रको म न्दरमा राख।े त्यही म न्दर जसको बारेमा परमे रले दाऊद अिन ितनका छोरा सलुमेान िसत कुरा-कानी गन ुर् भएको िथयो।
परमे रले भन्न ु भएको िथयो, “म मरेो नाउँ यो म न्दर अिन यरूशलमे त्यो शहरमा राख्छु जसलाई मलैे सबै प रवार समहूका सबै शहरहरूबाट
चनुकेो छु,अिन मरेो नाउँ सदा सवर्दा त्यहाँ रहने छ। 8म इ ाएलीहरूलाई फे र यो भिूमबाट बािहर गन छैन जसलाई मलैे ितनीहरूका पखुार्हरूलाई
िदनकुा िन म्त चनुें। तर मलैे ितनीहरूलाई िदएका सबै आदशेहरू ितनीहरूले पालन गन ुर् पन छ। इ ाएलका मािनसहरूले सबै वस्था, िविध अिन
आदशेहरू पालन गन ुर् पन छ जो ितनीहरूलाई िदन ु भनी मलैे मोशालाई िदएँ।”

9 मनश्शलेे यहूदाका मािनसहरू अिन यरूशलमेमा ब े मािनसहरूलाई गल्ती कुरा गनर् उत्सािहत तलु्याए। ितनीहरू ती रा हरू भन्दा अित
नरा ा िथए जो यो भिूममा इ ाएलीहरू भन्दा अिघ िथए अिन परम भलुे ती मािनसहरूलाई न गन ुर् भएको िथयो।

10 परम भलुे मनश्शे अिन ितनका मािनसहरू िसत कुरा-कानी गन ुर् भयो, तर ितनीहरूले सनु्न अस्वीकार गरे। 11 यसथर् परम भलुे यहूदामािथ
आ मण गनर्का िन म्त अश्शरूका राजाका सनेाका सनेापितहरू ल्याउन ु भयो। ती सनेापितहरूले मनश्शलेाई प े अिन ितनलाई आफ्ना बन्दी
बनाए। ितनीहरूले ितनलाई अकुंशहेरू लगाइ िदए अिन हातमा िप लका साङ्गलाहरू लगाइ िदए अिन ितनलाई बाबले दशेमा लग।े

12 जब ितनी मािथ यी दःुख क आई पय तब मनश्शलेे ितनका परम भु परमे रबाट सहायताको िन म्त िबन्ती गरे। मनश्शलेे आफ्ना
पखुार्हरूका परमे र समक्ष स्वयलंाई िबन तलु्याए। 13 मनश्शलेे परमे रसगँ ाथर्ना गरे अिन ितनलाई सहायता गन ुर् होस ्भनी परमे रिसत
िबन्ती गरे। परम भलुे मनश्शकेो पाथर्ना सनु्न ु भयो अिन ितनका िन म्त दःु खत हुन ु भयो। परम भलुे ितनलाई यरूशलमे अिन ितनका िसहंासनमा
फकर जान िदन ु भयो। तब मनश्शलेे जाने परम भु नै साँचो परमे र हुनहुुन्छ भनी।

14 त्यो घट्ना भए पिछ, मनश्शलेे दाऊद शहरको िन म्त एक बािहरी पखार्ल िनमार्ण गरे। यो पखार्ल िक ोन बेंसीको गीहोन जल ोतको
प मितर, मतस्थ फाटकको वशे ार ितर अिन ओपले डाँडाको व रप र फै लएको िथयो। ितनले पखार्ल अत्यन्त अग्लो बनाए। त्यसपिछ
ितनले यहूदाका सबै िकल्लाहरूमा अिधकारीहरू राख।े 15 मनश्शलेे ती िविच मिूतर्दवेताहरू हटाए। ितनले परम भकुो म न्दरबाट मिूतर् िनकाल।े
ितनले म न्दर डाँडामा अिन यरूशलमेमा ितनले िनमार्ण गरेका सबै वदेीहरू हटाए। मनश्शलेे ती सबै वदेीहरू यरूशलमे शहर बािहर िनकाल।े
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16 तब उसले परम भकुो वदेी स्थापना गरे अिन त्यसमा मलेब ल अिन धन्यवादका उपहारहरू अपर्ण गरे। मनश्शलेे यहूदाका सबै मािनसहरूका
िन म्त परम भु इ ाएलका परमे रको सवेा गन ुर् भनी एक आदशे गरे। 17 मािनसहरूले उच्च-स्थानहरूमा ब लहरू चढाउन थाल,े तर ितनीहरूका
ब लहरू केवल परम भु ितनीहरूका परमे र िन म्त िथए।

18 मनश्शलेे गरेका अन्य कुराहरू, अिन ितनका परमे रिसत ितनका ाथर्ना अिन दश हरूका वचनहरू जसले परम भु इ ाएलका
परमे रबाट मनश्शलेाई िदएका वचनहरू यी सबै कुराहरू, इ ाएलका राजाहरूको अिधका रक उल्लखे नाउकँा पसु्तकमा ले खएका छन।्
19 मनश्शकेो ाथर्ना परमे रले कसरी सनुीिदन ु भयो अिन ितनी ती दःु खत हुन ु भयो, सो दश हरूको पसु्तकमा ले खएको छ। मनश्शकेा ितनी
स्वयं िवन हुन ु भन्दा अिघका पापहरू र गल्तीहरू, ती स्थानहरू जहाँ ितनले उच्च स्थानहरू िनमार्ण गरेका िथए अिन अशरेा स्तम्भहरू स्थािपत
गरेका िथए सो पिन दश हरूको पसु्तकमा ले खएका छन।् 20 यसरी मनश्शकेो मतृ्य ु भयो अिन ितनका पखुार्हरूिसत गािडए। मािनसहरूले
मनश्शलेाई ितनको आफ्नै राज भवनमा गािड िदए। आमोन मनश्शकेा स्थानमा नयाँ राजा भए। आमोन मनश्शकेा छोरा िथए।

आमोन यहूदाका राजा
21 आमोन बाईस वषर्का हुदँा यहूदाका राजा भए। ितनी यरूशलमेमा दइु वषर् सम्म राजा िथए। 22 आमोनले परम भकुो समक्ष नरा ा

कुराहरू गरे। ितनले आफ्ना िपता मनश्शलेे जस्तै परम भलुे जो ितनी ारा गराउन चाहन ु हुन्थ्यो, ठीक त्यसरी गरेनन।् आमोनले कँुिदएका मिूतर्
अिन सा लकहरूलाई ब लहरू चढाए जो ितनका िपताले िनमार्ण गरेका िथए। आमोनले ती मिूतर्हरूको पजूा गरे। 23 आमोनले ितनी स्वयलंाई
परम भकुो समक्ष न तलु्याएनन ्जसरी मनश्श,े ितनका िपताले आफूलाई न तलु्याएका िथए। यसकारण आमोन परमे रको सामनु्ने धरैे दोषी
िथए। 24 आमोनका सवेकहरूले ितनी िवरू षडयन् रच।े ितनीहरूले आमोनलाई ितनको आफ्नै घरमा मा रिदए। 25 तर यहूदाका मािनसहरूले
ती सबै सवेकहरूलाई मा रिदए जसले राजा आमोनको िवरू षडयन् रचकेा िथए। त्यसपिछ मािनसहरूले योिशयाहलाई नयाँ राजा हुन चनु।े
योिशयाह आमोनका छोरा िथए।

34
योिशयाह यहूदाका राजा

1 योिशयाह आठ वषर् पगुकेा िथए जब ितनी राजा भए। ितनी एकतीस वषर्सम्म यरूशलमेमा राजा िथए। 2 योिशयाहले त्यही गरे जो सही
िथयो। परम भलुे चाहन ु भएका कुराहरू नै ितनले गरे। ितनले ितनका पखुार् दाऊदले जस्तै रा ा कुराहरू गरे। योिशयाहले उिचत कुराहरू गनर्बाट
मखु मोडनेन।् 3 जब योिशयाह उसको राज्यको आठौं वषर्मा पगुकेा िथए ितनले परमे रको अनसुरण गनर् शरुू गरे जसलाई ितनका पखुार्
दाऊदले अनसुरण गरेका िथए। योिशयाह अझ सानै िथए जब ितनले परमे रलाई प ाउन शरुू गरे। जब योिशयाह उनी राजा राज्यको बा ौं
वषर्मा िथए ितनले उच्च स्थानहरू, अशरेा स्तम्भहरू अिन मिूतर्हरू जो कँुिदएका िथए, अिन मिूतर्हरू जो यहूदा अिन यरूशलमेका साँचाहरूबाट
िनमार्ण ग रएका िथए सबै न गनर् शरुू गरे। 4 मािनसहरूले बाल दवेताहरूका वदेीहरू भत्काइिदए। ितनीहरूले योिशयाहका सामनु्ने यसो गरे।
तब योिशयाहले धपू वदेीहरू का टिदए जो वदेीमािथ बाललाई अपर्ण गरेका िथए। उसले मिूतर्हरू जो कँुिदएका िथए अिन मिूतर्हरू जो साँचोमा
ढालरे िनमार्ण ग रएका िथए, भत्काइिदए। ितनले ती मिूतर्हरूलाई धलूो-पीठो पा रिदए। तब योिशयाहले त्यो पीठो ती मािनसहरूका िचहानहरूमा
छिकर् िदए जसले बाल दवेताहरूलाई ब लहरू चढाएका िथए। 5 योिशयाहले ती पजूाहारीहरूका हाडहरू पिन जलाइिदए जसले आफ्नै वदेीमा
बाल दवेताहरूको सवेा गरेका िथए। यस्तै कार योिशयाले यहूदा अिन यरूशलमेलाई श ु पारे। 6 योिशयाहले मनश्श,े ए मै, िशमोन दे ख न ाली
सम्मका इलाकाका शहरहरूमा पिन यसै गरे। 7 योिशयाहले वदेीहरू अिन अशरेा स्तम्भहरू भत्काइिदए। ितनले मिूतर्हरूलाई धलूो पीठो पा रिदए।
ितनले इ ाएल दशे भ र बाल पजूाका िन म्त योग ग रएका धपू वदेीहरू का टिदए। त्यसपिछ योिशयाह यरूशलमे फकर गए।

8जब योिशयाह यहूदाका राजाका रूपमा अठा ौ वषर्मा िथए ितनले शापान, मासयेाह अिन योआहलाई ितनका परम भु परमे रको म न्दरलाई
फे र िनमार्ण अिन स्थापना गन ुर् भनी पठाए। शापानका िपताको नाउँ अज लयाह िथयो। मासयेाह शहरका मखु िथए, अिन योआहका िपताको
नाउँ योआहाश िथयो। योआहाश त्यही मािनस िथए जसले जे कुराहरू घटे ती लखे।े

यसरी योिशयाहले म न्दरलाई स्थापना गन आदशे िदए जस ारा ितनले यहूदा अिन म न्दरलाइ श ु तलु्याउन सकून।् 9ती मािनसहरू िह ल्कयाह,
धान पजूाहारी कहाँ आए। ितनीहरूले ितनलाई धन िदए जो मािनसहरूले परमे रका म न्दरका िन म्त िदएका िथए। लवेी ारपालहरूले मनश्श,े

ए मैका मािनसहरूबाट अिन रहकेा सबै इ ाएलीबाट धनसं ह गरेका िथए। ितनीहरूले यो धन यहूदा, िबन्यामीन अिन यरूशलमेमा ब े समस्त
मािनसहरूबाट पिन सं ह गरेका िथए। 10 तब लवेीहरूले ती मािनसहरूलाई पसैा भ ु ानी गरे जसले परम भकुो म न्दरको काम दखे-रेख गरे।
अिन दखे-रेख गनहरूले कम हरूलाई भु ानी गरे जसले परम भकुो म न्दर स्थािपत गरे। 11 ितनीहरूले धन िसकम अिन िनमार्ण क ार्हरूलाई
ठूला ढुङ्गाहरू िकन्न जो अिघनै का ट राखकेा िथए अिन काठहरू िकन्न भनी िदए। काठहरू म न्दरहरूलाई फे र िनमार्ण गनर् अिन म न्दरहरूका
िन म्त आड िदने काठ बनाउनमा योग ग रए। िवगत समयमा यहूदाका राजाहरूले म न्दरहरूको वास्ता गरेका िथएनन।् ती म न्दरहरू परुाना अिन
ध्वस्त भएका िथए। 12-13 मािनसहरूले िव ास पवूर्क काम गरे। ितनीहरूका िनरीक्षकहरू पहत अिन ओबिदयाह िथए। यहत अिन ओबिदयाह
लवेीहरू िथए, अिन ितनीहरू मरारीका सन्तान िथए। अन्य िनरीक्षकहरू जकयार्ह अिन मशलु्लाम िथए। ितनीहरू कहातका सन्तानहरू िथए।
लवेीहरू जो सङं्गीतका वाध्य यन् हरू बजाउनमा िसपाल ु िथए ितनीहरूले िमकहरूको र अन्य सबै कम हरूको िन रक्षण पिन गदर्थ।े केही
लवेीहरूले सिचव, अिधकारी अिन ारापालहरूको रूपमा काम गदर्थ।े
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व ्
वस्थाको पसु्तक पाए

14 लवेीहरूले त्यो धन बािहर िनकाले जो परम भकुो म न्दरमा िथयो। त्यस समयमा पजूाहारी िह ल्कयाहले परम भकुो वस्थाको पसु्तक
पाए जो मोशा ारा िदइएको िथयो। 15 िह ल्कयाहले सिचव शापानलाई भन,े “मलैे वस्थाको पसु्तक परम भकुो म न्दरमा पाएँ।” िह ल्कयाहले
त्यो पसु्तक शापानलाई िदए। 16शापानले त्यो पसु्तक राजा योिशयाह कहाँ ल्याए। शापानले राजालाई सचूना िदए, “तपाईंका सवेकहरूले तपाईंले
ितनीहरूलाई गन ुर् भन्न ु भएका हरेक कुराहरू ग ररहकेा छन।् 17 ितनीहरूले त्यो धन िनकाले जो परम भकुो म न्दरमा िथयो अिन ितनीहरूले धन
िनरीक्षकहरू अिन कम हरूलाई भु ानी गद छन।्” 18 तब शापानले राजा योिशयाहलाई भन,े “पजूाहारी िह ल्कयाहले मलाई एउटा पसु्तक
िदएका छन।्” तब शापानले पसु्तकबाट पढ।े ितनी पढ्दै गदार् राजाका सामनु्ने िथए। 19 जब राजा योिशयाहले पिढएको वस्थाका शब्दहरू
सनु,े ितनले ितनका ब हरू च्यात।े 20 तब राजाले िह ल्कयाह, शापानका छोरा अहीकम, मीकाका छोरा अब्दोन, सिचव शापान अिन सवेक
असायालाई एक आदशे िदए। 21 राजाले भन,े “जाऊ, मरेा िन म्त अिन मािनसहरूका िन म्त जो इ ाएल अिन यहूदामा रहकेा छन,् परम भु िसत
याचना गर। ती पसु्तकका शब्दहरूको बारेमा जो पाइएको िथयो, सोध। परम भु हामी िसत अत्यन्त ोिधत हुनहुुन्छ िकनभने हा ा पखुार्हरूले
परम भकुो बचनको पालन गरेनन।् ितनीहरूले यो पसु्तकले गन ुर् भनकेा सबै कुराहरू गरेनन।्”

22 िह ल्कयाह अिन राजाका सवेकहरू अगमवािदनी हुल्दा कहाँ गए। हुल्दा शल्लमूकी प ी िथइन।् शल्लमू तोखतका छोरा िथए। तोखत
हसराका छोरा िथए। शल्लमू राज-ब हरूको हरेचाह गदर्थ।े हुल्दा यरूशलमेको नयाँ अशंमा बस्थीन।् िह ल्कया अिन सवेकहरूले हुल्दालाई सबै
कुरा भने जो भइसकेको िथयो। 23 हुल्दाले ितनीहरूलाई भनीन,् “इ ाएलका परम भु परमे र जे भन्नहुुन्छ त्यो यो होः राजा योिशयाहलाई भनः
24 ‘म यो स्थानमा अिन यहाँ ब े मािनसहरू मािथ दःुख क ल्याइिदनछुे। म ती सबै भयानक कुराहरू ल्याउनछुे जो त्यो पसु्तकमा ले खएका
छन ्जसलाई यहूदाका राजाको सामनु्ने पिढएको िथयो। 25 म यसो गनछु िकनभने मािनसहरूले मलाई त्याग गरे अिन अन्य दवेताहरूलाई धपू
बाल।े ती मािनसहरूले मलाई ोिधत तलु्याए िकनभने ितनीहरूले सबै नरा ा कुराहरू गरेका छन।् यसथर् म यो स्थान मािथ मरेो ोध पोखाउने
छु। तातो बल्दो आगो जस्तै मरेो ोधलाई िनभाउन सिकने छैन।’

26 “ ‘तर यो कुरा यहूदाका राजा योिशयाहलाई भन जसले ितमीहरूलाई परम भु िसत सोध्न ु पठाउनभुयो यही परम भु इ ाएलका परमे र
ितमीहरूले सनुके वचनहरू बारेमा भन्नहुुन्छ। 27 योिशयाह जब तैंले यो भिूम अिन बािसन्दाहरूको िवषयमा कुराहरू सिुनस ्तैंले आफैं लाई न
बनाइस ्अिन तरेो लगुाहरू च्याितस।् त ँ मरेो सामनु्ने रोइस ्अिन मलैे यो सनुे यसकारण तरेो हृदय कोमल छ। 28 म तलँाई तरेो िपता-पखुार्हरू कहाँ
लाने छु। त ँ तरेो िचहानमा शा न्तिसत जाने छस।् तैंले कुनै पिन दःुख क हरू दे ु पन छैन जो म यो स्थान मािथ अिन यहाँ ब े मािनसहरू मािथ
ल्याउने छु।’ ” िह ल्कयाह अिन राजाका सवेकहरू यो सनं्दशे लएर राजा योिशयाह कहाँ फक।

29 तब राजा योिशयाहले यहूदा अिन यरूशलमेका सबै अ ज मािनसहरूलाई आउनु अिन ितनीिसत भटे्न ु भनी बोलाए। 30 राजा परम भकुो
म न्दर सम्म गए। यहूदाका सबै मािनसहरू, अिन यरूशलमेमा ब े मािनसहरू, पजूाहारीहरू लवेीहरू अिन सबै मखु्य अिन साधरण मािनसहरू
योिशयाहसाथ िथए। योिशयाहले ितनीहरूलाई करारको पसु्तकमा भएका सबै कुराहरू पढरे सनुाए। त्यो पसु्तक परम भकुो म न्दरमा पाइएको
िथयो। 31 तब राजा आफ्ना स्थानमा उिभए। ितनले परम भिुसत करार गरे। ितनी परम भकुो अनसुरण गनर् अिन परम भकुो आदशे, िनयम,
िविधहरू पालन गनर् सहमत भए। योिशयाहले आफ्नो सम्पणूर् हृदय अिन आत्मा ारा आज्ञा पालन गनर् सहमत भए। ितनी यो पसु्तकमा ले खएका
करारका कुराहरू पालन गनर् सहमत भए। 32 तब योिशयाहले यरूशलमे अिन िबन्यामीनका सबै मािनसहरूलाई करार स्वीकार गनर् ितज्ञा
गराए। यरूशलमेका मािनसहरूले परमे रको आज्ञापालन गरे, जसरी ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले परमे रलाई प ाएका िथए। 33 इ ाएलका
मािनसहरू िसत िविभन्न दशेका मिूतर्हरू िथए। तर योिशयाहले ती भयानक मिूतर्हरू सबै ध्वस्त ग रिदए। योिशयाहले इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई
परम भु ितनीहरूका परमे रको सवेा गनर् लगाए। अिन जब सम्म योिशयाह जीिवत िथए तब सम्म मािनसहरूले ितनीहरूका पखुार्हरूका परम भु
परमे रको सवेा ग ररह।े

35
योिशयाह िनस्तार चाड मनाउछँन ्

1 राजा योिशयाहले परम भकुा िन म्त यरूशलमेमा िनस्तार चाड मनाए। िनस्तार चाडको थमुाको पाठालाई पिहलो महीनाको चौधौं िदनमा
मा रयो। 2योिशयाहले ितनीहरूको कायर् गनर्का िन म्त पजूाहारीहरू छान।े ितनले पजूाहारीहरूलाई उत्साह िदए जब ितनीहरू परम भकुो म न्दरमा
सवेा ग ररहकेा िथए। 3 योिशयाहले ती लवेीहरूसगँ कुरा-कानी गरे जसले इ ाएलका मािनसहरूलाई िशक्षा िदन्थे अिन जसलाई परम भकुो
सवेाको िन म्त पिव तलु्याइएका िथए। ितनले ती लवेीहरूलाई भन,े “पिव सन्दकूलाई म न्दर िभ राख जसलाई सलुमेानले िनमार्ण गरे।
सलुमेान दाऊदको छोरा िथयो। दाऊद इ ाएलका राजा िथए। पिव सदंकूलाई काँधमा बोकेर एक स्थान दे ख अक स्थानितर नलजैाऊ। अब
परम भु ित ा परमे रको सवेा गर। परमे रका मािनसहरू इ ाएलका मािनसहरूको सवेा गर। 4 ितमीहरू स्वयलंाई ित ा प रवार समहूहरू
अनसुार म न्दरमा सवेाका िन म्त तयार पार। ती कामहरू गर जो राजा दाऊद अिन ितनका छोरा सलुमेानले गन ुर् भनी ितमीहरूलाई िदएका छन।्
5 पिव स्थानमा लवेीहरूको समहूिसत उिभएरबस हरेक िभन्न-िभन्न प रवार समहूका मािनसहरूको िन म्त यसो गर, यसरी ितमीहरू ितनीहरूको
सहायता गनर् सक्ने छौ। 6 िनस्तार चाडका थमुा पाठाहरू मार, ितमीहरू स्वयलंाई परम भकुा िन म्त पिव तलु्याऊ। भडेाका पाठाहरूलाई ित ा
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दाज्य-ूभाइहरू इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त तयार पार। परम भलुे हामीलाई गन ुर् भनी आदशे गन ुर् भएका सबै कुराहरू गर। परम भलुे हामीलाई
ती सबै आदशेहरू मोशा ारा िदन ु भएको िथयो।”

7 योिशयाहले इ ाएलका मािनसहरूलाई िनस्तार चाडका िन म्त मान ुर् भनी 3,000 भेंडा र बा ाहरू िदए। ितनले मािनसहरूलाई 3,000
गाई-बस्तहुरू पिन िदए। यी सबै पशहुरू राजा योिशयाहका आफ्नै बगालका िथए। 8 योिशयाहका अिधकारीहरूले पिन खशुीसाथ मािनसहरूलाई,
पजूाहारीहरूलाई अिन लवेीहरूलाई िनस्तार चाडमा योग गन ुर् भनी पशहुरू अिन चीज-बीजहरू िदए। धान पजूाहारी िह ल्कयाह, जकयार्ह
अिन यहीएल म न्दरको िजम्मावार अिधकारीहरू िथए। ितनीहरू पजूाहीहरूलाई 2,600 भेंडाका पाठा र बा ाहरू अिन 300 गोरूहरू िनस्तार
चाडका ब लहरूका िन म्त िदए। 9 कोन्नयाह ितनका भाइहरू शमायाह अिन नतनले, अिन हशिबयाह सिहत, यीएल अिन योजाबादले 5,000
भेंडा र बा ाहरू अिन 500 गोरूहरू िनस्तार चाडका ब लहरूका िन म्त लवेीहरूलाई िदए। ितनीहरू लवेीहरूका अगवुाहरू िथए।

10 िनस्तार चाडको सवेाका िन म्त जब हरेक कुरा तयार भए तब पजूाहारीहरू ितनीहरूको स्थानहरूमा गए अिन लवेीहरू ितनीहरूको
समहूहरूमा खडा भए। राजाले जो आदशे गरे त्यो यस्तै िथयो। 11 िनस्तार चाडका थमुाहरू मा रए। तब लवेीहरूले पशहुरूका छाला काढे अिन
रगत पजूाहारीहरूलाई िदए। पजूाहारीहरूले रगत वदेीमा छिकर् िदए। 12 त्यसपिछ ितनीहरूले िविभन्न प रवार समहूहरूलाई होमब लका िन म्त
योग गनर् भनी पशहुरू िदए। यो यसकारणले ग रयो िक होमब ल मोशाले वस्थामा ले खए अनसुार अपर्ण गनर् सिकयोस।् ितनीहरूले गोरूहरू

लाई पिन त्यसै गरे। 13 लवेीहरूले िनस्तार चाडका ब लहरूलाई ितनीहरूलाई आदशे ग रएको कारले आगोमा पोल।े अिन ितनीहरूले पिव
भटेीहरूलाई भाँडा, िकत्ली अिन तावाहरूमा उमाल।े तब ितनीहरूले चाँडो गरी मास ु मािनसहरूलाई िदए। 14यो समा भएपिछ, लवेीहरूले आफ्नै
िन म्त अिन पजूाहारीहरू जो हारूनका सन्तानहरू िथए। ितनीहरूका िन म्त मास ु ल्याए। ती पजूाहारीहरूलाई अधं्यारो नभएसम्म खराएर ब्यस्त
रा खए। ितनीहरूले होमब लहरू अिन ब लका बोसो जलाउन क ठन प र म गरे। 15 आसापका प रवारका लवेी गायकहरू ती स्थानहरूमा
गए जो राजा दाऊदले ितनीहरू उिभनका िन म्त चनुकेा िथए। ती आसाप, हमेान अिन यदतूनू-राजाका अगमव ा िथए। त्यके फाटकमा
ारपालहरूले आफ्ना स्थान छाडन ु परेन िकनभने ितनीहरूका लवेी दाज्य-ूभाइहरूले िनस्तार चाडका िन म्त हरेक कुरा ितनीहरूका िन म्त तयार

गरेका िथए।
16 यसरी त्यस िदन राजा योिशयाहले आदशे गरे अनसुार परम भकुो आराधनाका िन म्त हरेक कुरा ग रए। िनस्तार चाड मनाइयो अिन

परम भकुो वदेीमा होम-ब लहरू अपर्ण ग रए। 17 इ ाएलका मािनसहरूल,े जो त्यहाँ िथए, िनस्तार चाड अिन अखमीरे रोटीको चाड सात
िदन सम्म मनाए। 18 िनस्तार चाड, अगमव ा शमएूलको समय दे ख यता यस्तो कारले इ ाएलमा मनाइएको िथएन। इ ाएलका कुनै पिन
राजाहरूले यो जस्तो िनस्तार चाड किहले मनाएका िथएनन।् राजा योिशयाह, पजूाहारीहरू, लवेीहरू अिन यहूदा र इ ाएलका मािनसहरूले जो
त्यहाँ िथए यरूशलमेका सबै मािनसहरू साथ अत्यन्त िवशषे रूपले िनस्तार चाड मनाए। 19 ितनीहरूले यो िनस्तार चाड योिशयाहको शासन
कालको अठा ौं वषर्मा मनाए।

योिशयाहको मतृ्य ु
20 योिशयाहले म न्दरका िन म्त ती सबै असल कुराहरू गरे। पिछ, िम दशेका राजा नकेो य ू े टस नदीको ककर् मीश शहर िवरू लडाईं गनर्

सनेा लएर आए। राजा योिशयाह नकेो िवरू लड्न गए। 21 तर नकेोले योिशयाह कहाँ दतूहरू पठाए।

ितनीहरूले भन,े “राजा योिशयाह, यो य ु तपाईंको समस्या होइन। म तपाईंको िवरू लड्न आएको होइन।् म मरेा श हुरू िसत लड्न
आएको हु।ँ परमे रले मलाई चाँडो गर भन्न ु भयो। परमे र मरेो पक्षमा हुनहुुन्छ, यसथर् मलाई िदकदारी नगन ुर्होस।् यिद तपाईंले म िवरू
लडाई गन ुर् भयो भन,े परमे रले तपाईंलाई न गन ुर् हुनछे।”

22 तर योिशयाह हटेनन।् ितनले नकेोिसत लड्ने िन य गरे, यसथर् ितनले आफ्नो रूप बद्ले अिन लडाईं लड्न गए। योिशयाहले परमे रको
आदशेबारे नकेोले भनकेा कुरा सनुनेन।् 23 योिशयाह य ु मा भएको बलेा काँढले लाग्यो। ितनले आफ्ना सवेकहरूलाई भन,े “मलाई यहाँबाट
लजैाऊ, म नरा ो रूपले घाइते भएकोछु।”

24 यसथर् सवेकहरूले योिशयाहलाई ितनको रथबाट बािहर िनकाले अिन ितनलाई ितनले आफूिसत लडाईमा ल्याएको अक रथमा हाल।े
तब ितनीहरूले योिशयाहलाई यरूशलमे लग।े राजा योिशयाहको यरूशलमेमा मतृ्य ु भयो। योिशयाहलाई त्यो िचहानमा गािडयो जहाँ ितनका
पखुार्हरूलाई गािडएका िथए। यहूदा अिन यरूशलमेका समस्त, मािनसहरू अित दःु खत िथए िकनभने योिशयाहको मतृ्य ु भएको िथयो।
25 ियमर्याहले योिशयाहका िन म्त केही शोक-गीतहरू लखेे अिन गाए। अिन परुूष एवं ी गायकहरू आज सम्म ती शोक-गीतहरू गाउदँै
छन।् यो इ ाएलका मािनसहरूले सदवै गन केही कुरा बन्यो-ितनीहरू योिशयाहका िन म्त शोक-गीत गाउछँन।् ती गीहरू शोक-गीतहरू नाउकँो
पसु्तकमा ले खएका छन।्

26-27 योिशयाहले ितनी राजा हुदँा आफ्नो शासनकालको शरुू दे ख अन्त सम्म गरेका सबै अन्य कुराहरू इ ाएल अिन यहूदाका राजाहरूको
इितहास नाउकँो पसु्तकमा ले खएका छन।् त्यो पसु्तकले परम भु ित ितनको भ अिन ितनले परम भकुो वस्था कसरी पालन गरे सो
दखेाउदँछ।
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36
यहोआहाज यहूदाका राजा

1 यहूदाका मािनसहरूले यहोआहाजलाई यरूशलमेमा नयाँ राजा हुनका लािग चनु।े यहोआहाज योिशयाहका छोरा िथए। 2 यहोआहाज तईेस
वषर्का िथए जब ितनी यहूदाका राजा भए। ितनी यरूशलमेमा तीन महीनासम्म राजा िथए। 3 तब िम दशेका राजा नकेोले यहोआहाजलाई कैदी
बनाए। नकेोले यहूदाका मािनसहरूलाई 100 तोडा चाँदी अिन एक तोडा सनु दण्डको रूपमा ितनर् लगाए। 4 नकेोले यहोआहाजका भाइलाई
यहूदा अिन यरूशलमेका नयाँ राजा हुन भनी चनु।े यहोआहाजका भाइको नाउँ एल्याकीम िथयो। तब नकेोले एल्याकीमलाई नयाँ नाउँ िदए।
ितनले उसको नाउँ यहोयाकीम राख।े तर नकेोले यहोआहाजलाई िम दशे लग।े

यहोयाकीम यहूदाका राजा
5 यहोयाकीम पच्चीस वषर्का िथए जब ितनी यहूदाका नयाँ राजा भए। ितनी यरूशलमेमा एघार वषर्सम्म राजा रह।े यहोयाकीमले ती कुराहरू

गरेनन ्जो परम भलुे ितनी रा ग रएका चाहन ु हुन्थ्यो। ितनले परम भु ितनका परमे रको िवरू पाप गरे।
6 बाबलेका राजा नबकूदनसेरले यहूदा मािथ आ मण गरे ितनले यहोयाकीमलाई कैदगरे अिन काँसाका साङ्गलाहरूले बाँध।े तब

नबकूदनसेरले राजा यहोयाकीमलाई बाबलेमा लग।े 7 नबकूदनसेरले परम भकुो म न्दरबाट केही चीज-बीजहरू लग।े ितनले ती चीज-बीजहरू
बाबले लगे अिन ितनीहरूलाई ितनले आफ्नै िनवास स्थानमा राख।े 8 अन्य कुराहरू जो यहोयाकीमले गरे, भयानका पाप जो ितनले गरे अिन
ती हरेक कुरा जो गरेकोमा ितनी दोषी छन,् यी सबै कुराहरू इ ाएल अिन यहूदाका राजाहरूका इितहास नाउकँा पसु्तकमा ले खएका छन।्
यहोयाकीन यहोयाकीमका स्थानमा नयाँ राजा भए। यहोयाकीन यहोयाकीमका छोरा िथए।

यहोयाकीन यहूदाका राजा
9यहोयाकीन अठा वषर् उमरेको हुदँा ितनी यहूदाका राजा भए। ितनी तीन महीना दशिदनसम्म यरूशलमेमा राजा रह।े यहोयाकीनले परम भकुो

िवरू पाप गरे। 10 बसन्तकालमा राजा नबकूदनसेरले यहोयाकीनलाई ल्याउन ु भनी केही सवेकहरू पठाए। ितनीहरूले यहोयाकीनलाई अिन
परम भकुो म न्दरबाट केही मलू्यवान सम्पि हरू बाबलेमा ल्याए। नबकूदनसेरले िसदिकयाहलाई यहूदा अिन यरूशलमेका नयाँ राजा हुन चनु।े
िसदिकयाह यहोयाकीनका एक आफन्त िथए।

िसदिकयाह यहूदाका राजा
11 िसदिकयाह एक्काईस वषर्का िथए जब ितनी यहूदाका राजा भए। ितनी एघार वषर्सम्म यरूशलमेमा राजा िथए। 12 िसदिकयाहले ती

कुराहरू गरेनन ्जो परम भलुे ितनी ारा ग रएका चाहन ु हुन्थ्यो। िसदिकयाहले परम भकुो िवरू पाप गरे। अगमव ा ियमर्याले परम भबुाट
ा भएका सनं्दशेहरू भन।े तर िसदिकयाहले स्वयलंाई िवन तलु्याएनन ्अिन ियमर्याले भनकेा कुराहरू पालन गरेनन।्

यरूशलमे ध्वशं भयो
13 िसदिकयाह राजा नबकूदनसेरको िवरू गए। अतीतकालमा नबकूदनसेरले िसदिकयालाई नबकूदनसेर ती िव ासी रहन ु भनी ितज्ञा गनर्

वाध्य तलु्याएका िथए। िसदिकयाहले परमे रको नाउँ लए अिन नबकूदनसेर ित िव ासी रहने ितज्ञा गरे। तर िसदिकयाह ढीट िथए अिन ितनले
आफ्नो जीवन बद्लने एवं फकर आउने इ ाएलका परम भु परमे रको आज्ञा पालन गन कुरा अस्वीकार गरे। 14 पजूाहारीहरूका अगवुाहरू
अिन यहूदाका मािनसहरूका मखुहरूले पिन धरैे पापहरू गरे अिन परम भु ित झन बढ्ता अिव सनीय बन।े ितनीहरूले अन्य रा हरूका नरा ा
उदाहरण अनसुरण गरे। ती अगवुाहरूले परम भकुो म न्दरलाई अशु पारे। परम भलुे यरूशलमेमा म न्दरलाई पिव तलु्याउन ु भएको िथयो।
15 परम भु ितनीहरूका पखुार्हरूका परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई चतेाउनी िदनका िन म्त बारम्बार अगमव ाहरू पठाउन ु भयो। परम भलुे
यसो गन ुर् भयो िकनभने उहाँ ितनीहरू अिन आफ्ना म न्दर ित दःु खत हुनहुुन्थ्यो। परम भु ितनीहरूलाई वा आफ्ना म न्दरलाई न गनर् चाहन ु हुन्न
िथयो। 16 तर परमे रका मािनसहरूले परमे रका अगमव ाहरूलाई हाँसोका पा बनाए। ितनीहरूले परमे रका अगमव ाहरूका कुरा सनु्न
अस्वीकार गरे। ितनीहरूले परमे रका सनं्दशेहरूलाई ितरस्कार गरे। यसकारण परमे र आफ्ना मािनसहरू ित ोिधत हुनभुयो अिन त्यसलाई
रोक्नका िन म्त केही िथएन। 17 यसथर् परमे रले बाबलेका राजालाई यहूदा अिन यरूशलमेका मािनसहरू मािथ आ मण गनर् िन म्त ल्याउन ु
भयो। बाबलेका राजाले यवुाहरूलाई म न्दरमा भएको समयमा पिन मा रिदए। यहूदा अिन यरूशलमेका मािनसहरू ित ितनको केही दया-माया
िथएन। बाबलेका राजाले यवुा अिन ब ृ मािनसहरूलाई मारे। ितनले परुूष अिन ीहरूलाई मारे। ितनले रोगी अिन स्वस्थ्य मािनसहरूलाई मारे।
परमे रले यहूदा अिन यरूशलमेका मािनसहरू दण्ड िदन ु नबकूदनसेरलाई अनमुित िदन भयो। 18 नबकूदनसेरले परमे रको म न्दरका सबै
चीज-बीजहरू चाहे त्यो ठूलो हो वा सानो बाबलेितर लग।े ितनले म न्दरबाट, राजाबाट अिन राजाका अिधकारीहरूबाट सबै मलू्यवान चीजहरू
लग।े 19 नबकूदनसेर अिन ितनका सनेाले परमे रको म न्दर जलाई िदए। ितनीहरूले यरूशलमेको पखार्लहरू भत्काए अिन राजाको महल अिन
उसका अिधकरीहरूका भवनहरू जलाईिदए। ितनीहरूले यरूशलमेको त्यके बहूमलु्य चीजहरू लगे अथवा न ग रिदए। 20 नबकूदनसेरले ती
मािनसहरूलाई बाबले फकार्इ लगे जो अझ जीिवत िथए अिन ितनीहरूलाई दास हुन बाध्य तलु्याए। ती मािनसहरू फारस राज्यले बाबले राज्यलाई
परास्त नगरे सम्म दासको रूपमा बाबलेमा बस।े 21 यस कारले ियमार्याह अगमव ाको माध्यमबाट परम भलुे इ ाएलका मािनसहरू ित भन्न ु
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भएका कुराहरू साँच्चै घट्न गयो। परम भलुे ियमार्याह ारा भन्न ु भएको िथयोः “यो स्थान स री वषर्सम्म शनू्य उज्जाड भिूम रहनछे। यो शबात
िव ामको क्षित पिूतर्को रूपमा हुनछे जो मािनसहरूले गरेनन।्”

22 कोरेस फारसको राजा रहकेो पिहलो वषर् परम भलुे कोरेसलाई िवशषे घोषणा गनर् लगाउन ु भयो। उहाँले यसो गन ुर् भयो जस ारा परम भलुे
ियमर्याह अगमव ा माफर् त िदन ु भएका वचनका कुराहरू साँच्चै नै घ टत ्हुने छन।् कोरेसले आफ्नो राज्यका हरेक स्थानमा सनं्दशेवाहकहरू
पठाए। ितनीहरूले यो सनं्दशे बोकेः

23 कोरेस, फारसका राजा भन्छन:्
“परम भ,ु स्वगर्का परमे रले मलाई सम्पणूर् पथृ्वीको राजा बनाउन ु भएको छ। उहाँले मलाई उहाँका िन म्त यरूशलमेमा एउटा म न्दर

िनमार्ण गन िजम्मा िदन ु भएको छ। अब ितमीहरू सब,ै जो परमे रका मािनसहरू हौ, यरूशलमेमा जानका िन म्त स्वतन् छौ। अिन परम भु
ित ा परमे र ितमीहरू साथ रहुन।्”
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ए ाको
पसु्तक

कोरसले कैिदहरूलाई फकर् नमा म त गरे
1 थम वषर्मा कोरेस फारस का राजा िथए। अगमव ा यिमर्याह ारा बो लएको परम भकुो वचन पणूर् गनर्का िन म्त परम भलुे फारसका

राजा कोरेसलाई उनको राज्य भ र घोषणा गन रेणा िदन ु भयो। कोरेसले त्यो घोषणा लखेे अिन आफ्नो राज्य को सबै स्थानमा पिढिदए। त्यसमा
यो भिनएको िथयोः

2 “फारसका राजा कोरेस यो भन्नहुुन्छः
परम भ,ु स्वगर्का परमे रले पथृ्वीका सम्पणूर् राज्यहरू मलाई िदन ु भएको छ,अिन उहाँले यहूदाका यरूशलमेमा उहाँको िन म्त एक म न्दर

िनमार्ण गनर् मलाई िनय ु गन ुर् भएको छ। 3 उहाँका समस्त मािनसहरू मध्ये को ितमीहरूिसत छन? ितनीहरूका परमे र ितनीहरूका साथ
रहून।् अिन परम भ,ु इ ाएलका परमे र, जो परमे र यरूशलमे रहनहुुन्छ र उहाँको म न्दर िनमार्ण गनर् यहूदाको मािनसहरू यरूशलमेमा
जान सक्छन।् 4जो यहूदाहरू ब े सबै भिूमहरूमा बस्छन ्जो फिकर् एर आए ितनीहरूलाई सनु र चाँदी, सामा ी अिन पशहुरू इच्छा अनसुारका
भटेीहरू िदएर यरूशलमेमा परमे रको म न्दरको िन म्त सहायता गरोस।्”
5 तब यहूदा अिन िबन्यािमन कुलका अगवुाहरू अिन पजूाहारीहरू र लवेीहरू जानलाई तयार भए। त्यके लाई परमे रले यरूशलमेमा

परम भु को म न्दर िनमार्ण गनर् जानको िन म्त रेणा िदन ु भयो। 6 ितनीहरू का समस्त िछमकेीहरूले चाँदी ारा िनिमर्त वस्तहुरू, सनु, माल-ताल
अिन पश-ु ािणहरूको साथै मलु्यवान भटेीहरू सिहत सबै िकिसमका स्वे च्छक अपर्णहरू दान गरेर ितनीहरूलाई सहयोग गरे। 7 राजा कोरेसले
परम भकुो म न्दरका ती भाँडा-व र्नहरू पिन ल्याए जो नबकूदनसेरले यरूशलमेबाट लगकेा िथए। अिन आफ्ना दवेताहरू को म न्दरमा राखकेा
िथए। 8 फारसका राजा कोरेसले ती सामान कोषाध्यक्ष िम देयलाई स ु म्पिदए। अिन िम देयले यहूदाका राजकुमार शशेबस्सरको िन म्त गन्ती
ग रिदए।

9 यो ितनीहरूले परमे रको म न्दरमा ल्याएको सामानको िववरण िथयोः सनुका बटुकाहरू 30 चाँदीका बटुकाहरू 1,000 छुरीहरू 29
10 सनुका सानो बटुकाहरू 30 अन्य स-साना चाँदीका बटुकाहरू 410 अन्य भाडाहरू 1,000

11 त्यहाँ जम्मा 5,400 सनु अिन चाँदीका वस्तहुरू िथए। शशेबस्सरले यी सबै चीज बीजहरू बाबलेवाट कैदीहरूलाई यरूशलमेमा ल्याउदँा
ल्याएका िथए।

2
फिक आएका कैिदहरूको सचूी

1 त्यस दशेका यी मािनसहरू कैदबाट फकका िथए। जसलाई बाबलेका राजा नबकूदनसेरले कैदी बनाएर बाबलेमा लगकेा िथए। ितनीहरू
त्यके आफ्नै शहर यरूशलमे अिन यहूदामा फिकर् ए। 2 यी मािनसहरू ती छुन जो यरूबाबले, यहेूअ, नहमे्याह, सरायाह, रेलायाह, मोदर्कै,

िबल्शान, िमस्पार, िबग्बै अिन रहूम बानाहरू साथ फिकर् आएका िथए। इ ाएलको जाका परुूषहरूको सचूी यो होः
3 परोशका सन्तानहरू 2,172
4 शपत्याहका सन्तानहरू 372
5 आरहका सन्तानहरू 775
6 पहत-मोआबका सन्तानहरू यशेअूअिन योआब प रवारबाट 2,812
7 एलामका सन्तानहरू 1,254
8 ज ू का सन्तानहरू 945
9 जक्कैका सन्तानहरू 760
10 बानीका सन्तानहरू 642
11 बबेकैा सन्तानहरू 623
12 अज्गादका सन्तानहरू 1,222
13 अदोनीकामका सन्तानहरू 666
14 िबग्गकैा सन्तानहरू 2,056
15 आदीनका सन्तानहरू 454
16 आतरेका सन्तानहरू िहजिकयाका प रवारबाट 98
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17 बजेकैा सन्तानहरू 323
18 योराका सन्तानहरू 112
19 हाशमूका सन्तानहरू 223
20 िगब्बारका सन्तानहरू 95
21 बतेलहेमेका सन्तानहरू 123
22 नतोपाहका मािनसहरू 56
23 अनातोतका मािनसहरू 128
24 बते-अज्माबतेका मािनसहरू 42
25 िकयार्त-आरीम कपीरा अिन बरेोतका मािनसहरू 743
26 रामा अिन िगबा शहरका मािनसहरू 621
27 िमक्मासका मािनसहरू 122
28 बतेले अिन ऐका मािनसहरू 223
29 नबेोका मािनसहरू 52
30 मग्बीशका मािनसहरू 156
31 अक शहर एलाम का मािनसहरू 1,254
32 हारीम शहरका मािनसहरू 320
33 लोब, हादीद अिन ओनो का मािनसहरू 725
34 यरीहो का मािनसहरू 345
35 सनेाह शहरका मािनसहरू 3,630

36 यी पजूाहारीहरूः
यदायाहका सन्तानहरू योशअूका घरबाट 973
37 इम्मरेका सन्तानहरू 1,052
38 पहशरूका सन्तानहरू 1,247
39 हारीमका सन्तानहरू 1,017

40 लवेीहरूः
यशेअू अिन कदमीएलका होदिबयाहका सन्तानहरू 74

41 गायकहरूः
आसापका सन्तानहरू 128

42 म न्दरका ारपालहरूका सन्तानः
शल्लमू, आतरे, तल्मोन, अक्कूब, हतीता, अिन शोबकैा सन्तानहरू

43 ियनीहरू म न्दरका सवेकहरूः
सीहाका सन्तान, हसपूका सन्तान र तब्बाओतका सन्तानहरू।
44 केरोसका सन्तान, सीआका सन्तान र पादोनका सन्तानहरू।
45 लबानका सन्तान, हगाबाका सन्तान र अक्कूबका सन्तानहरू।
46 हागाबका सन्तान, शल्मकैा सन्तान र हानानका सन्तानहरू।
47 िगददूलेका सन्तान, गहरका सन्तान र रायाका सन्तानहरू।
48 रसीनका सन्तान, नकोदका सन्तान र गज्जामका सन्तानहरू।
49 उज्जाका सन्तान, पासदेका सन्तान र बसेकैा सन्तानहरू।
50 अ ाका सन्तान, मिेनमका सन्तान र नोिपसीमका सन्तानहरू।
51 बक्बकूका सन्तान, हकूपाका सन्तान र हहुर्रका सन्तानहरू।
52 बस्लतूका सन्तान, महीदका सन्तान र हशार्का सन्तानहरू।
53 बक सका सन्तान, सीसराका सन्तान र तमेहका सन्तानहरू।
54 नसीहका सन्तान अिन हतीपाका सन्तानहरू।

55 सलुमेानका सवेकहरूका सन्तानहरूः
सोतकैा सन्तान र हस्सोपरेेतका सन्तान अिन परूदाका सन्तानहरू।
56 यालाका सन्तान, दक नका सन्तान र िगददूलेा सन्तानहरू
57 शपत्याहका सन्तान, ह ीलका सन्तान र पोकरेत हसबायीमका सन्तान अिन आमीका सन्तानहरू
58 समस्त म न्दरका सवेकहरू अिन सलुमेानका सवेकहरूको सखं्या 392 िथयो।

59 िनम्न ल खत मािनसहरू तले मलेह, तले हशार् करूब, आदान अिन एम्मरे शहरहरूबाट यरूशलमेमा आएका हुन,् तर ितनीहरूका आफ्ना
प रवार अिन छोरा-छोरीहरू इ ाएलका िथए भनी माण िदन सकेनन।्
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60 दलायाहका सन्तान, तोिबयाहका सन्तान, अिन नकोदका सन्तानहरू 652 िथए।
61 अिन पजूाहारीहरूका प रवारः

हबायाहका, सन्तानहरू, हक्कोसका सन्तान अिन बर्िजलकैा सन्तानबाट (एक जसले िगलादी बर्िजलकैा छोरीलाई िववाह गरेका िथए,
अिन ितनीहरू कै नाउँ ारा सम्बोधन ग रथ्यो।)

62 यी मािनसहरूले ितनीहरूको प रवा रक इितहास खोजे तर ितनीहरूले पाउन सकेनन।् यसकैारणले ितनीहरूले पजूाहरीिगरी हुनबाट अशु
झैं िनका लिदए। 63 राज्यपालले ितनीहरूलाई भने िक जब सम्म ऊरीम अिन त ु म्मम उपयोग गनर् सक्ने पजूाहारी त्यहाँ हुदँनै। कुनै पिन महापिव
चीज ितनीहरूले खान सक्ने छैनन।्

64-65 जन समहुका ितनीहरूका सवेक सिेवकाहरू 7,337 परुूष सवेक अिन ी सिेवकाहरू बाहके जम्मा 42,360 मािनसहरू िथए।
अिन ितनीहरू िसत 200 परुूष र ी गायक-गाियकाहरू पिन िथए। 66-67 ितनीहरूका। 736 घोडाहरू, 245 खच्चरहरू, 435 ऊँटहरू
अिन 6,720 गधाहरू िथए।

68सन्तानका केिह अगवुाहरू, जब यरूशलमे मा परम भकुो म न्दरमा आइपगु।े त्यो स्थानमा परमे र को म न्दरलाई पनुःिनर्मार्ण गनर् स्वचे्छाले
भटेीहरू दान गरे। 69 ितनीहरूको योग्यतानसुार ितनीहरूल,े यस कायर्का िन म्त कोष-भण्डारलाई 500 िकलो ाम सनु, 3,000 िकलो ाम
चाँदी, अिन पजूाहारीको िनम्ती 100 अङ्ग व हरू िदए।

70 पजूाहारीहरू, लवेीहरू, केिह अन्य मािनसहरू, गवयैाहरू, ारपालहरू अिन म न्दरका सवेकहरू आफ्ना शहरहरूमा बस्थे अिन सबै
इ ाएलीहरू आफ्ना शहरहरूमा बस्थ।े

3
वदेीको पनुर्स्थापना

1 जब सातौं महीना आयो अिन इ ाएलका मािनसहरू ितनीहरूको शहरहरूमा िथए, समस्त मािनसहरू यरूशलमेमा एकै साथ भलेा भए।
2 योसादाकको छोरा यशेअू अिन ितनका सगंी पजूाहारी र शालतीएलका छोरा यरूबाबले अिन ितनका मािनसहरूले इ ाएलका परमे रको बदेी
पनु िनमार्ण गनर् शरुू गरे, जसमा िक ितनीहरूल,े परमे रका मािनस मोशाको िनदशनमा ले खए जस्तै गरी त्यसमा होमब लहरूको ब लदान अपर्ण
गनर् सकुन।्

3 ितनीहरूले त्यो वदेी त्यसको खास घडरेीमा िनमार्ण गरे िकनभने ितनीहरू आफ्ना व रप रका मािनसहरूिसत डराएका िथए। अिन ितनीहरूले
त्यसमा िवहान बलेकुी दवुै पटक अपर्णहरू होमब लहरु अपर्ण गरे। 4तब ितनीहरूलेछा ो बासको चाड िनयममा ले खए अनसुार मनाए। ितनीहरूले
चाडको त्यके िदनको िन म्त आवश्यक अनसुार ठीक सखं्यामा होमब ल अपर्ण गरे। 5 अिन त्यसपिछ ितनीहरूले िनयिमत होमब लहरू र
तोिकएका िदनमा परम भकुा तोिकएका सबै पिव उत्सवका िन म्त अपर्णहरू चढाए। अिन ितनीहरूले परम भलुाई स्वचे्छाले ब लदानहरू
अपर्ण गरे। 6 सातौं मिहनाको पिहलोिदन परम भलुाई होमब ल चढाउन शरुू गरे।

म न्दरको पनुःिनर्मार्ण
7 य िप ितनीहरूले त्यसबलेा सम्म परम भकुो म न्दरको जग बसाएका िथएनन।् तब ितनीहरूले (मािनसहरू जो फक आएका िथए)

डकम हरूलाई िसकम हरूलाई पसैा िदए भोजन, िपउने पदाथर् अिन भ ाक्षकेो तले सीदोन र सोरका मािनसहरूलाई िदए जस ार ितनीहरूले
लबानोन समु ारा योप्पामा दवेदारका मढूाहरू ल्याउनछेन।् फारसका राजा कोरेसको अनमुित लएर यसो ग रयो।

8 दो ोवषर्को दो ो मिहनामा शालतीएलका छोरा यरूबाबले अिन योशादाकका छोरा यशेअूले आफ्ना अन्य मािनसहरू, पजूाहारीहरू,
लवेीहरू कैदबाट यरूशलमेमा परम भकुो म न्दरमा आए पिछ यरूशलमे आउनहेरूले एकसाथ काम शरुू गरे। 9 परम भकुो म न्दर िनमार्ण
कायर्को िनरीक्षकको रूपमा काम गनर्का िन म्त 20 वषर् अिधक उमरेका लवेीहरूलाई िनय ु गरे। यशेअू, ितनका छोराहरू अिन ितनका दाज्य-ू
भाइहरू, कदमीएल अिन ितनका छोराहरू (यहूदाका सन्तानहरू) िबन्नईू होदिबयाहका छोराहरू अिन नातीहरू र ितनीहरूका भाइहरू-लवेीहरूसगं
परमे को म न्दरमा काम गनहरूको िनरक्षण गनर् सहमत भए। 10 जब िनमार्णक ार्हरूले परम भकुो म न्दरको जग बसाए तब पजूाहारीहरूले
आफ्ना िवशषे व लगाएर हातमा तरुही लए अिन लवेीहरूले आफ्ना झ्याम्टाहरूको साथ, इ ाएलका राजा दाऊदको िनदश अनसुार परम भकुो
स्तिुत गनर् आफ्नो स्थान हन गरे। 11 आिन ितनीहरूले त्य ु र गीतहरू, स्तिुतगीत अिन परम भकुो स्तिुत गरे:

“िकनभन,े उहाँ भलो हुनहुुन्छ।
िकनभने इ ाएल ित उहाँको िव ासमय मे सदा-सवर्दा रिहरहन्छ।”

अिन समस्त मािनसहरू परम भकुो स्तिुत गनर् जोडले कराए, िकनभने परम भकुो म न्दरको जग बसा लएको िथयो।
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12तर धरैे अगवुा पजूाहारीहरू, लवेीहरू अिन कुलका अगवुाहरू जसले अिघको म न्दर दखेकेा िथए, ती रोए। 13जब ितनीहरूले यो म न्दरको
जग बसा लएको दखे।े य िप धरैे खशुीले जोड सगँ कराए। यसथर् कसलैे पिन खशुीको कराई अिन रूवाइको आवाज छु ाउन सकेनन।् िकनभने
मािनसहरूले यित सा ो हल्ला मच्चाइरहकेा िथए िक त्यो आवाज टाढा-टाढा सम्म सिुनन्थ्यो।

4
म न्दर पनुःिनर्मार्ण गरेकोमा श हुरूको िव ोह

1-2 जब यहूदा अिन िबन्यामीनका श हुरूले सनुे िक कैदीहरूले परम भ,ु इ ाएलका परमे रको म न्दर पनुःिनर्मार्ण गदछन।् ितनीहरू
यरूबाबले, “कुलका अगवुाहरू कहाँ आए। अिन ितनीहरूलाई भन।े हामीहरूलाई िनमार्ण गनर् र ितमीहरूलाई सहायता गनर् दऊे, ितमीहरूले जस्तै
हामी पिन ितमीहरूका परमे रको ाथर्ना गछ अिन हामीहरू अश्शरूका राजा एसरहद ्दोनको समयदे ख ब लदान अपर्ण ग ररहकेा छौं जसले
हामीहरूलाई यहाँ ल्याए।”

3 तर यरूबाबले यशेअू अिन इ ाएल का अन्य कुलका अगवुाहरूले ितनीहरूलाई भन,े “हा ो परमे रको म न्दर िनमार्ण गनर् हामीलाई
ितमीहरूले सहायता गन ुर्पदन। िकनभने फारसका राजा कोरेसले हामीलाई आदशे गन ुर् भए अनसुार परम भ,ु इ ाएलका परमे रको िन म्त
हामीले मा म न्दरको िनमार्ण गन छौ।”

4 यस कारले ती व रप रका मािनसहरूले यहूदाका मािनसहरूलाई हतोत्साह पारे अिन म न्दर िनमार्ण गनर् ितनीहरूलाई भयभीत तलु्याए।
5 फारसका राजा कोरेसको समयभ र, राजा दाराले शासन नगरे सम्म ती यहूदी मािनसहरू।

6 अहासरूसको शासनकालको शरुूमा ितनीहरूले यहूदा अिन यरूशलमेमा ब े यहूदीहरूको िवरू एउटा अिभयोग प लखेरे पठाए।
यरूशलमे पनुःिनर्माणर् गरेकोमा श हुरूको िवरू

7 अिन आटर्-जारसजे* समयमा िब ाम, िम दात, ताबले अिन आफ्ना अन्य सहयोगीहरूले फारसका राजा आटर्-जारसजेलाई कागजमा
लखेकेो प आरामी लिपमा† िथयो, अिन अरामी भाषामा नै अनवुाद ग रएको िथयो।

8 उच्च आयु रहूम, अिन िशम्श,ै सिचवले यरूशलमेको िवरू राजा आटर्-जारसजेलाई एक प यसरी लखेःे

9 उच्च आयु रहूम अिन िशम्शै सिचव र ितिनहरूका अन्य सहयोिगहरू, न्यायधीशहरू, आयु हरू, फारसीहरू, एरेकहरू, बाबले अिन
शशूनका मािनसहरू अथवा एलामीहरू अिन अन्य मािनसहरू जसलाई महान अिन ख्यात अस्सरूबिनपालले ितनीहरूका दशेबाट िनकालकेा
िथए। 10अिन साम रयाको शहरहरू र दशेका नदीपा र अन्य स्थानमा बसकेा िथए। यो, ितनीहरूले उनलाई पठाएका प को एक ती लिप
हो।
11 राजा आटर्-जारसजे ित,

तपाईंका सवेकहरू, नदी पा रको दशेका मािनसहरू ारा।
12 अबः राजालाई यो ज्ञानहोला िक यहूदीहरू जो तपाई बाट हामी कहाँ आएका िथए यरूशलमे गएका छन।् ितनीहरूले बागी अथार्त द ु

शहर पनुःिनर्मार्ण ग ररहछेन।् ितनीहरूले पखार्लहरू पनुःिनर्मार्ण ग ररहछेन ्ितनीहरूले जग िनमार्ण ग ररहछेन।्
13 अब, राजाले यो कुरा जान्न सकून िक यिद त्यो शहरको पनुःिनर्मार्ण भयो भने र त्यसका पखार्लहरू पणूर् भए भने ितनीहरूले कुनै

िकिसमका ितरोहरू ितनछैनन।् आ खरमा यसले राज्यस ा ित हानी पयुार्उनछे।
14 अिहल,े हामीले राजा ित स्वामीभ हुने वचन िदएकाछौं। यसकारण राजा ित अपमान भएको हने ुर् हा ो िन म्त उिचत होइन।

यसकैारण हामीले राजालाई सिूचत गनर् यो समाचार पठायौं।
15 जसमा िक तपाईका िपता-पखुार्हरूका अिभलखेमा खोिज ग रयोस।् यी अिभलखेहरूमा तपाईंले यो पाउनहुुनछे अिन जान्न ु हुनछे िक

त्यो एक बागी शहर हो। एक शहर जसले राजाहरू अिन दशेहरू ितघात पयुार्उछँ धरैे अिघ दे खनै त्यो दशे िभ िव ोह भईराइराखकेो छ।
यसकैारणले गदार् त्यो शहर ध्वशं भएको िथयो।

16 हामी राजालाई यो सिूचत गदर्छौ, िक त्यो शहरको पनुःिनर्मार्ण भयो अिन त्यसका पखार्लहरू को िनमार्ण भयो भने य ू े टस नदीको
प मी सीमानापारी तपाईं को अिधकार रहने छैन।
17 राजाले यो सन्दशे पठाएः

रहूम, उच्च आयु अिन िशम्शै सिचव अिन तपाईंहरूका अन्य सरकारी मािनसहरू जो साम रयामा बस्छन ्नदी पा रका अन्य दशेहरू ितः
* 4:7: -जरासजे फारस का राजा जसले ायः 485–465 ी.प.ूमा शासन गथ। ितनी जजर्कस का छोरा िथए। † 4:7:
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अिभवादन:
18 अबः ितमीहरूले हािमलाई पठाएको प मरेा समक्ष पिढयो र अनवुाद ग रयो। 19 मलैे एक आदशे िदए अिन खोज-तलाश ग रयो

ितनीहरूले यो थाहा पाए िक त्यो शहरले धरैे अिध दे ख राजाहरूको िवरू राज ोही गरेकोछ। त्यहाँ अनाज्ञाका र राज ोहीहरूको उप स्थत
छ। 20 त्यहाँ यरूशलमेमा श शाली राजाहरू िथए अिन जसले नदी पा रका समस्त दशेहरू िनयन् ण गरे। अिन सबै िकिसमका ितरोहरू
ितनीहरूलाई ित रन्थ्यो।

21 अब, यी यहूदी मािनसहरूलाई काम रोक्न ु भिन आदशे दऊे जसमा िक मलैे त्यसो गन आज्ञा निदएसम्म त्यो शहरको पनुःिनर्मार्ण
ग रनछैेन। 22 यस कुरालाई नल्याइयोस।् त्यसमा सावधान रहन ु जस ारा राजकीय-रूची ित अझ अिधक क्षित हुनछैेन।

23 रहूम, सिचव िशम्शै अिन ितनीहरूका सरकारी मािनसहरू राजा आटर्-जारसजे समक्ष प पिढनकुा साथै ितनीहरू तरुून्तै यरूशलेममा
यहूदीहरू कहाँ गए। अिन बल एवं श ारा ितनीहरूले कामदारलाई काम बन्द गनर् लगाए।

म न्दरको काम स्थिगत
24 तब यरूशलमेमा परमे रको म न्दर िनमार्ण कायर् रोिकयो अिन त्यो कायर् फेरी फारसका राजा दाराको शासन कालको दो ो वषर्‡ नभए

सम्म शरुू भएन।

5
1 अिहले अगमव ा हाग्गै अिन इ ोको छोरा जकयार्हले यहूदा अिन यरूशलमेका यहूदीहरूलाई इ ाएलका परमे र-जो ितनीहरूमा िथए।

परमे रको नाउमँा अगम वाणी गरे। 2 तब शालतीएलका छोरा यरूबाबले अिन योशादाकका छोरा यशेअू यरूशलमेमा म न्दर पनुःिनर्मार्ण गनर्
अ सर भए। परमे रका अगमव ाहरू ितनीहरूको साथ िथए। अिन ितनीहरूलाई सहयोग गरे। 3 त्यसबलेा य ू े टस निद पा र प मको दशेमा
राज्यपाल िथए। ता नेै श र-बोज्नै अिन ितनीहरूका सहयोगीहरूले ितनीहरू कहाँ आए अिन ितनीहरूलाई सोधःे “यो म न्दरको पनुःिनर्मार्ण गनर्
अिन पनुःस्थापना गन ुर् भनी ितमीहरूलाई कसले अनमुित िदयो?” 4 त्यसपिछ ितनीहरूलाई यो पिन भन,े “ती मािनसहरूका नाउँ के, के हुन ्
जसले यो भवन िनमार्ण ग ररहकेाछन?्”

5 तर परमे रले यहूदीहरूका अगवुाहरूलाई हे ररहन ु भएको िथयो। अिन दारालाई व ृ ान्त पठाइएको बलेा ितनीहरूलाई कामगनर्बाट
ितनीहरूले रोकेनन,् अिन यस सम्ब न्ध एक ल खत आदशे िफतार् पठाउँन ु भयो।

6 यो नदी पा र य ू े टस नदीको प म को दशेका राज्यपाल त नै अिन श र-बोज्नै र ितनीहरूका सहका रहरू, नदीपारीको दशेका
िनरीक्षकहरूले राजा दारालाई पठाएको प को ित हो। 7 ितनीहरूले ितनलाई एक व ृ ान्त पठाए अिन त्यसमा यी कुराहरू ले खएको िथयोः

राजा दारा ित,

सम्पणूर् अिभवादन!
8यो कुरा राजालाई अवगत होस ्िक हामी महान परमे रको म न्दर यहूदा दशेमा गयौ,अिन िवशाल िशला खण्ड ारा यसको पनुःिनर्मार्ण

हुदँिैथयो, काठका बीमहरू पखार्लहरूमा लगाइँदै िथयौ यो काम सरासरी ग रदै िथयो। ितनीहरूको हातबाट रा री काम भईरहकेो िथयो।
9 तब हामीले यी अगवुाहरूलाई यस कारले गय ं हामीले ितनीहरूलाई भन्यौ, “ितमीहरूलाई यो परमे रको म न्दर पनुःिनर्मार्ण गनर्

अिन यो िभ ाको काम परुा गनर् कसले अनमुित िदयो?” 10 हामीले ितनीहरूलाई उनीहरूको नाउहँरू पिन सोध्यौ जस ारा हामी तपाईंलाई
यो सिूचत गनर् सकौंिक हामी ती मािनसहरूका अगवुाहरूको िथए नाउँ ले सकौ।

11 ितनीहरूले हामीलाई यस कारले जवाफ िदएः

“हामी स्वगर् अिन पथृ्वीका परमे रका सवेकहरू हौं हामीले त्यो म न्दरको पनुःिनर्मार्ण ग ररहरेाछौं जो धरैे वषर् अिघ बिनएको िथयो
जसलाई इ ाएलका एक महान राजाले िनमार्ण गरी पणूर् गरेका िथए। 12 िकनभने हा ा पखूार्हरूले स्वगर्का परमे रलाई ोिधत तलु्याएका
हुनाले उहाँले ितनीहरूलाई बाबलेका राजा नबकूदनसेर, चलिदयनको हातमा स ु म्पन ु भयो, अिन ितनले यो म न्दरलाई तोिड िदए र बाबलेमा
कैदी बनाए ती मािनसहरूलाई लग।े 13 तर बाबलेका राजा कोरेस को थमवषर्मा, यो परमे रको म न्दरलाई पनुःिनर्मार्ण गन आदशे िदए।
14 परमे रको म न्दरमा भएका सनु र चाँदीका भाँडा-व र्न, थालहरू जो नबकदनसेरले यरूशलमेको म न्दरबाट हटाएर बाबलेको म न्दरमा
राखकेा िथए, राजा कोरेसले ती सबै बाबलेको म न्दरबाट िनकाले अिन शशेबज्जर नाउँ गरेका मािनसलाई िदए,” जसलाई ितनले शासक
िनय ु गरेका िथए।

15 अिन कोरेसले शशेबज्जरलाई भन,े “यो बस्तहुरू लजैाउ यरूशलमेको म न्दरमा राख अिन परमे रको म न्दरको, त्यसको खास
स्थानमा पनुःिनर्मार्ण होस।्”

‡ 4:24: “520 ी.प.ू।”
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16 त्यसपिछ शशेबज्जर आए अिन यरूशलमेमा परमे रको म न्दरको जग बसाल।े त्यस समयदे ख अिहलसेम्म यसको पनुःिनर्मार्ण कायर्
च लरहकेो छ, तर अझ सम्म पणूर् भएकोछैन।

17 अब, यिद राजालाई इच्छा लाग्छ भने बाबलेको राज अिभलखेमा खोज-तलाश ग रयोस िक यरूशलमेमा परमे रको त्यो म न्दरको
पनुःिनर्मार्ण गन आदशे राजा कोरेसले िदएका िथए भन्ने कुरा सत्य हो िक होइन भनी हनेर्लाई अिन त्यस पिछ यस िवषयमा राजाले उनको
इच्छा हामी कहाँ पठाउन।्

6
दाराको आदशे

1 तब राजा दाराले एक आदशे जा रगरे अिन ितनीहरूले बाबलेमा जहाँ कोष भण्डार ग रएका िथए, त्यहाँ अिभलखेाको खोज-तलाश गरे।
2 तर मादी दशेमा राज वासस्थान-एक्बातानामा एक मठुा चमर्प भे ाए त्यसमा यस्तो ले खएको िथयोः

स्मा रकाः 3 राजा कोरेसको थम वषर्मा, राजा कोरेसले यरूशलमेमा परमे रको म न्दर सम्बन्धी एक आदशे िदए।

म न्दर त्यस स्थानमा पनुःिनर्मार्ण होस ्जहाँ ितनीहरूले ब लदानहरू अपर्ण गथ अिन यसको घडरेीमा जग उचा लयोस।् 4 यसको उचाइ
90 फीट चौडाइ 90 िफट हुनछे। िवशाल िशला खण्डका तीन प अिन काठका बीम एक प सिहत त्यसको खचर् राज कोषबाट िदइनछे।
5 परमे रको म न्दरका सनु, चाँदी, भाँडा-व र्नहरू पिन जो नबकूदनसे्सरले यरूशलमेको म न्दरबाट लगकेा िथए, अिन बाबलेमा ल्याएका
िथए फकार्इ ल्याउन ु पछर्, र यरूशलमेको म न्दर त्यसको आफ्नो स्थानमा रा खन ु पछर्। अिन त्यसलाई परमे रको म न्दरमा रा खन ु पछर्।

6अब ितमी, य ू े टस नदीपारी, प मको दशेका शासक त नै अिन श र-बोज्न,ै अिन ितनीहरूका सरकारी मािनसहरू, नदीपारीको
दशेका िनरीक्षकहरू, त्यहांबाट टाढा बस परमे रको म न्दरको काममा िदक्दारी नदऊे। 7 यहूदीहरूका शासक अिन यहूदीहरूका

धमर्गरुूलाई त्यसको खास स्थानमा परमे रको र म न्दर पनुःिनर्मार्ण गनर् दऊे। अब, परमे रको त्यो म न्दर को पनु:िनर्मार्ण गदार् यी यहूदी
धमर्गरुूहरूका िन म्त ितमीहरूले के गन ुर् पछर्

8 त्यस सम्बन्धमा यो आदशे िदन्छु परमे रको मािनस िनमार्ण कायर्मा यी म न्दरको खचर् पणु र्रूपले राज कोषबाट-नदीपारीको दशेका
ितरोहरूबाट-ितरीनछे, जसमा िक 9 ितनीहरूले काम रोक्न नसकुन। बाछाहरू, भडेाहरू वा धपुहरू स्वगर्का परमे रका िन म्त के चीज खाँचो
छ गहु,ँ ननू, दाखरस वा तले जे पिन यरूशलमेका पजूाहारीहरूले िनवदेन गरून।् 10 ती िदइनछे। निबराइकन ितनीहरूलाई िदइयोस ्जसमा िक
ितनीहरूले सबुास य ु ब लदानहरू स्वगर्का परमे रलाई अपर्ण गनर् सकुन ्अिन राजा र उनका। छोराहरूको जीवनका िन म्त ाथर्ना गरून।्

11 म आदशे िदन्छु, िक यिद कसलैे यो आदशेको अवहलेना गरे उसको घरबाट एउटा खम्बा िनकालरे उसलाई यसमा ठाडै झणु्डाउन ु पछर्
र िपट्न ु पछर् अिन त्यसको घरलाई ध्वशंावशषेको राश तलु्याउन ु पछर्।

12 आफ्नो नाउलँाई त्यहाँ बसाउन ु हुने यरूशलमेका परमे रको त्यो म न्दर न गनर्का िन म्त यो आदशेलाई अवज्ञा गन यास गन कुनै
राजा वा मािनसलाई परास्त गरून।्

म, दाराले यो आदशे गरेकोछु। यसलाई सावधानीपवूर्क चाँडो पालन ग रयोस।्

म न्दरको िनमार्को समाि र समपर्ण
13 तब, य ू े टस नदीको प मको दशेका शासक त न,ै अिन श र-बोज्नै र ितनीहरूका सरकारी मािनसहरूले राजा दाराले आदशे िदए

जस्तै गरे। 14 यहूदीहरूका धमर्गरुूहरू अगमव ा हाग्गै अिन इ ोका छोरा जकयार्ह अगमव ाको रेखदखेमा िनमार्ण कायर् सफलता पवुर्क गद
गए। इ ाएलका परमे रको आदशे कोरेस, दारा। 15 अिन आटर्-जारसजे फारसका राजाहरूको आदशे ारा ितनीहरूले िनमार्ण कायर् पणू र् गरे।
यसरी यो म न्दर राजा दाराको शासनकालको छैटौ वषर्को* अदार† महीनाको ते ो िदन पणुर् ग रयो।

16 त्यस पिछ इ ाएलका मािनसहरू, अिन लवेीहरू र अन्य फिकर् आएका कैदीहरूले परमे रको यो म न्दरको समपर्णको उत्सव खबूै हर्षसाथ
मनाए।

17 परमे रको म न्दरको समपर्णको िन म्त ितनीहरूले 100 साढ,े 200 भडेा, 400 थमुा अिन समस्त इ ाएलको पिवि करण-अपर्णका
िन म्त, इ ाएलका त्यके कुलबाट एक-एक गरी 12 वटा बोका अपर्ण गरे। 18 ितनीहरूले यरूशलमेमा परमे रको म न्दरमा सवेाका िन म्त
मोशाको पसु्तकमा ले खए अनसुार पजूाहारीहरूलाई र ितनीहरूका िवभागमा अिन लवेीहरूलाई ितनीहरूका वगर्मा स्थािपत गरे।

िनस्तार चाड
19 यहूदीहरू जो कैदबाट फकर आएका िथए, ितनीहरूले पिहलो महीनाको चौधौ िदनमा िनस्तार चाड मनाए। 20 िकनभने सबै पजूाहारीहरू

अिन लवेीहरूले स्वयलंाई श ु पारेका िथए। ितनीहरू सबै स्वच्छ िथए। यसकारण ितनीहरूले कैदबाट फकर आउने सबै यहूदीहरू अिन ितनीहरूका
* 6:15: … “515 ी.प.ू।” † 6:15: “ -माचर्,” केिह ाचीन लखेकहरू (1 एस्तर) का अनसुार
23औं अदार।
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पजूाहारीहरू, अिन ितनीहरूस्वयकंा िन म्त िनस्तार थमुा मारे। 21 कैदबाट फकर आउने इ ाएली मािनसहरूले िनस्तार भोज खाए जसरी परम भु
इ ाएलका परमे रको आराधना गनर्का िन म्त जसले स्वयलंाई दशे तथा रा हरूको अस्वच्छ पनबाट अलग पारेर ितनीहरूिसत िमल्नहेरूले
गरेका िथए। 22 ितनीहरूले सात िदनसम्म खबुै आनन्द िसत अखिमरी रोटीको उत्सव मनाए। िकनभने परम भलुे ितनीहरू ित अश्शरूका
राजाको‡ मन प रव र्न ग रिदन ु भएर, ितनीहरूलाई खशुी तलु्याएका िथए, जस ारा ितनले परम भ,ु इ ाएलका परमे रको म न्दरको कायर्मा
सहयोग िदए।

7
ए ा यरूशलमेा आए

1फारसका राजा आटार्-जारसजेको को शासनकालमा, यी कुराहरू पिछ ए ा बाबलेबाट यरूशलमेमा आए। ए ा सरायाहका छोरा,अजयार्हका
छोरा, िह ल्कयाहका छोरा। 2 िह ल्कया शल्लमूका छोरा, शल्लमू सादोकका छोरा, सादोक। 3 अहीतबूका छोरा, अहीतबू अमयार्हका छोरा,
अमयार्ह, अजयार्हका छोरा, अजयार्ह मरायोतका छोरा। 4 मरायोत, जरिहयाहका छोरा, जरिहयाह उज्जीका छोरा िथए। उज्जी बकु्कीका छोरा
िथए। 5 बकु्की अबीशअूका छोरा िथए, अबीशअू पीनहासका छोरा िथए, पीनहास एलाजारका छोरा िथए, एलाजार मखु्य पजूाहारी हारूनका
छोरा िथए।

6ए ा बाबलेबाट यरूशलमे आए अिन ितनी मोशाको वस्थाको िवषयमा रा ो ज्ञान भएका िशक्षक* िथए। जो परम भु इ ाएलका परमे रले
इ ाएललाई िदन ु भएको िथयो। अिन राजाले ए ालाई उसले चाहकेा हरेक बस्त ु िदए िकनिक परम भु उसका परमे रले उसलाई सहायता गद
िथए। 7 इ ाएलका केही मािनसहरू केही पजूाहारीहरू, लवेीहरू गवयैाहरू, ारपालहरू, म न्दरका सवेकहरू। 8 राजा आटर्-जोरसजेको शासनको
सातौ वषर्मा यरूशलमेसम्म आए। 9 उनी यरूशलमेमा राजाको सातौ वषर्को पाचौ मिहनामा आए िकनभने उनले पिहलो मिहनाको पिहलो िदनमा
मा नै बाबले छाडे अिन पाँचौ मिहनाको पिहलो िदनमा यरूशलमे आए िकनभने उनलाई उनका परमे रले सहायता गदिथए। 10 िकनिक ए ाले
स्वयलंाई परम भकुो िशक्षको अध्यायन गनर्मा अिन त्यसलाई वहारमा प रणत गनर्मा इ ाएलमा त्यसका सम्ब न्ध अध्यादशेहरू अिन काननू
िसकाउनमा आफूलाई समपर्ण गरेका िथए।

राजा आटर्-जारसजेले ए ालाई प पठाए
11यो प को ित लिप हो, जो राजा आटर्-जारसजले पजूाहारी लखेक अिन परम भबुाट िविधका गरूू, ए ा अिन उसका िनयमहरू इ ाएललाई

िदएका िथए।
12 आटर्-जारसजे,
स्वगर्का परमे रका राजाहरूका राजा, वस्थाका िव ान पजूाहारी ए ा ितः

अिभवादन!
13अब-म यो आदशे िददंछु िक मरेो राज्यमा कोिह पिन इ ाएलका मािनसहरू वा ितनीहरूका पजूाहारीहरू वा लवेीहरू स्वचे्छाले ितमीिसत

यरूशलमेमा जान चाहन्छन ्भने जानसक्छन।्
14 ितमीलाई राजा अिन उनका सातजना सल्लाहकारहरू परमे रको वस्थाको िवषयमा हनेर् पठाएको छु जनु चाँिह ित ो हात यहूदा

अिन यरूशलमेमािथ छ।
15 ितमीलाई राजा र उनका सल्लाहकारहरूले इ ाएलका परमे र, जसको म न्दर यरूशलमेमा छ, मु रूपले अपर्ण गरेका सनु र

चाँदीहरू लन पठाएका हुन साथै यरूशलमेमा ितनीहरूका परमे रको म न्दरको िन म्त मािनसहरू अिन पजूाहारीहरूले गरेका। 16 स्वे च्छक
अपर्णहरू सिहत बाबले दशे भ र ितमीले ा गनर् सकेका सनु र चाँदीहरू लान।ु

17 त्यसकारण, ितमीले यो पसैाले िनिदर् रूपमा साँढें, भडेा, थमुाहरू अिन अन्नव ल एवं अघर्ब ल िकन्न ु पछर्,अिन ितमीले ती यरूशलमेमा
ित ो परमे रको म न्दरको बदेीमा अपर्ण गन ुर्पछर्। 18 बाँकी रहकेा सनु अिन चाँदी ारा ित ो परमे र को इच्छा अनसुार ितमी अिन ित ा
यहूदी भाइहरूका िन म्त के गदार् रा ो हुन्छ त्यही गनर् सक्ने छौ। 19 ित ा परमे रकको उपासनाका िन म्त ितमीलाई दान ग रएका
भाँडा-व र्नहरू ितमीले यरूशलमेको म न्दरमा परमे रको समक्ष रा पुछर्। 20 अिन ित ा परमे रको म न्दरका िन म्त चािहएका अन्य
चीज-बीजहरू, जसको बन्ध गन िजम्मावारी ित ोहो ितमीले राज खजानाबाट बन्ध गनर् सकनछेौ।

21 म, राजा आटर्-जारसजेले यो आदशे पिन ती कोषाध्यक्षहरूलाई िददछुं जो य ू े टस नदीपा रका दशेमा छन ् िक पजूाहारी, स्वगर्का
परमे रका एक िव ान ए ाले जे भने पिन त्यसलाई पणुर् प र म सिहत गर। 223,400 िकलो ाम चाँदी, 250 मरूी गहु,ँ 22,000 लीटर
दाखरस 22,000 लीटर भ ाक्षकेो तले अिन चािहएजती ननु समते पणुर्रूपले तरुून्तै िदन।ु 23 स्वगर्का परमे रले गन ुर् भएको जसेकैु आदशे
पिन पणुर्रूपले तरुून्तै गन ुर्। परमे रको म न्दरको िन म्त सम्पणुर् प र मले गन ुर् जसमा िक परमे रको ोध राजा अिन उनका छोराहरूका
राज्य मािथ पनर् नआवोस।्

‡ 6:22: * 7:6:
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24 हामी ितमीहरूलाई सिुचत गछ ,ं िक समस्त पजूाहारीहरू लवेीहरू, गायकहरू, ारपालहरू, म न्दरका सवेकहरू अिन परमे रको
यो म न्दरका अन्य सवेकहरूले कुनै कारका ितरो ितन ुर् पन छैन। 25 अिन ए ा, ितमीिसत भएका ित ा परमे रका ज्ञान अनसुार ितमीले
नदीपारीको दशेका मािनसहरूको न्याय गनर् न्यायक ार् अिन हािकमहरूको िनय ु गन ुर् जसले ित ो परमे रको वस्था जान्दछन।् अिन
जसले जानदनैन,् ितनीहरूलाई ितमीले िसकाउने छौ। 26 जसले ित ा परमे रका वस्था अिन राजाका वस्थाको पालन गदन त्यसमािथ
मतृ्य ु वा दशे िनकाला वा ज रमाना िक त कारावास पणुर्रूपले पणु र् प र म ारा तरुून्तै न्याय ग रयोस।्

ए ाबाट परमे रको मिहमा
27 परम भ,ु हा ा पखुार्का परमे रको स्तिुत गर। उसले राजा र यरूशलमेका परम भकुो म न्दरलाई यस कारले सम्मािनत गन तलु्याए।

28अिन उसले मलाई राजा, ितनका सल्लाहकार अिन राजाका मखु अिधकारीहरूका उप स्थितमा उसको मे दशार्ए। परम भ,ु मरेा परमे रले
मलाई सहायता ग ररहन ु भएको हुनाले म उत्सािहत भएको छु। अिन म सगं यरूशलमेसम्म जानका िन म्त इ ाएलका अगवुाहरूलाई एकि त
गरे।

8
ए ासगं फकर आउने अगवुाहरूको सचूी

1 यी ितनीहरूका िवस्थािपत कुल वशंाका अगवुाहरू ती हुन ्जो राजा आटर्-जारसजे को शासनकालमा मसगं बाबलेदे खमािथ गए।

2 पीनहासका कुलकाः गशे म, ईतामारका कुलबाटः दािनयले दाऊदका कुलबाटः
3 शकन्याहका कुलका, ह ूश परोशका कुलबाटः जकयार्ह अिन ितनी िसत सचूी भएका 150 मािनसहरू िथए।
4 पहत-मोआबका कुलबाटः एल्याहोएन,ै जरिहयाहका छोरा अिन ितनीिसत 200 मािनसहरू।
5 ज ूका कुलहरूबाटः यहजीएलका छोरा शकन्याह अिन ितनी िसत 300 मािनसहरू।
6 आदीनका कुलबाटः जोनाथनका छोरा एबदे अिन ितनी िसत 50 मािनसहरू।
7 एलमाका कुलबाटः अतल्याहका छोरा यशिययाह अिन ितनी िसत 70 मािनसहरू।
8 शपत्याहका कुलबाटः मीकाएलका छोरा जबिदयाह अिन ितनीिसत 80 मािनसहरू।
9 योआबका कुलबाटः यहीएलका ओबिदया अिन ितनीिसत 218 मािनसहरु।
10 बानीका कुलबाटः योिसिपयाका छोरा शलोमीत अिन ितनीिसत 160 मािनसहरु।
11 बबेकैा कुलबाटः बबेकैा छोरा जकयार्ह अिन ितनीिसत 28 मािनसहरु।
12 अज्गादका कुलबाटः हक्कातान छोरा योहानान अिन ितनीिसत 110 मािनसहरू।
13 आ खरी चाँिह अदोनीकाम, सन्तानबाट िथए ितनीहरूका नाउ:ँ एलीपलेते, यीएल र शमायाह ितनीहरूिसत 60 मािनसहरू िथए।
14 बगै्बै कुलबाटः उ ै अिन जब्बदू अिन ितनीहरू िसत 70 मािनसहरू िथए।

यरूशलमेा फक एका
15 मलैे ितनीहरूलाई नदीको छेउमा भलेा गरें जो अहवातफर् बग्छ, हामी त्यहाँ छाउनी लगएर तीन िदनसम्म बस्यौ। मलैे ती मािनसहरू अिन

पजूाहारीहरूलाई हरेे तर मलैे त्यहाँ कुनै लवेीहरूलाई दे खन। 16 यसकारण मलैे एलाजार, अरीएल, शमायाह, एल्नातान, यारीब, एल्नातान,
नातान, जकयार्ह र अश्शलूाम, जो अगवुाहरू अिन योयारीब र एल्नातानहरूलाई बोलाएँ ितनीहरू बझुिक मािनस िथए। 17अिन मलैे ितनीहरूलाई
कािसिपयाह नामक स्थानमा अगवुा इ ो कहाँ पठाएँ। इ ो र ितनका दाज्य-ूभाइहरू अिन किसिपयाह स्थानको म न्दरका सवेकहरूलाई के भन्न ु
पन सो भने जस ारा ितनीहरूले हामी कहाँ हा ा परमे रको म न्दरको िन म्त कम हरू ल्याउन सकोस।् 18 िकनभने हा ा परमे रले हामीलाई
सहयाता गन ुर् भयो, ितनीहरूले हामीकहाँ एक व ु मान मािनस, लवेीको छोरा महलीका कुलहरूका। इ ाएलका छोरा जस्तै शरेिबयाह र ितनका
छोराहरू भाइहरू एवं अन्य मािनसहरू।

19 अिन शरेिबयाह ितनीिसत मरारीका सन्तानहरूका यशयैार ितनका भाई र छोराहरू।
20 अिन म न्दरका सवेकहरू जसलाई दाऊद अिन राजकुमारहरूले लवेीहरूलाई सहायता गनर् िनय ु गरेका िथए। 220 जना म न्दरमा

सवेकहरू पठाए। ती सबै का नाउँ सचूीमा ले खए।
21 त्यहाँ अहवा नदीको छेउमा, हामीहरू अिन हा ा केटा-केटीहरू र हा ा सबै सम्पि हरूको िनरापद या ाको िन म्त उहाँिसत िवन्ती गनर्लाई

हामी परमे रको समक्ष स्वयलंाई िवन तलु्याउन सकौ भनी उपवासको घोषणा गय ं। 22 िकनभने या ामा हामीलाई श हुरूबाट सरुिक्षत रा को
िन म्त राजासगं सिैनक अिन घोडसवारहरूको माग गनर्मा ल ज्जत िथयौं। िकनभने हामीले राजालाई भनकेो िथयौ, “हा ा परमे रले ती सबलैाई
सहायता गन ुर् हुन्छ, जो उहाँ ित िव ास गछर्न ् तर उहाँ ितनीहरू ित अित ोिधत हुनहुुन्छ, जो उहाँदे ख टाढा हुन्छन।्” 23 यसथर् हामीले
यसका िन म्त उपवास बस्यौं र हा ा परमे र ित ाथर्ना गय अिन उहाँले हा ो थर्नाको उ र िदन ु भयो।

24 त्यसपिछ मलैेशरेेब्याह र हिबशयाह अिन ितनीहरूका भाईहरू मध्ये दशजना पजूाहारीहरू सिहत12जना अगवुाहरूलाई चनुें। 25 त्यसपिछ
राजा र ितनका सल्लाहकारहरू र अिधकारीहरू त्यहाँ उप स्थत भएका इ ाएलका सबै मािनसहरूले हा ा परमे रको म न्दरका िन म्त अपर्ण
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गरेका सनु, चाँदी र भाँडा-व नर्हरू तौलरे मलैे ितनीहरूलाई िदए। 26 मलैे तौ लएर ितनीहरूलाई 22,100 िकलो ाम चाँदी 100 चाँदीका
भाडाहरू 3,400 िकलो ाम ओजनको, 3,400 िकलो ाम सनु 27 सनुका कचौराहरू 8 1/2 िकलो ाम ओजनको, 28 तब मलैे ती बा
पजूाहारीहरूलाई भन,े “ितमीहरू अिन यी चीजहरू परम भकुो िन म्त पिव छौ। मािनहरूले ितमीहरूका िपता-पखुार्का परमे रलाई सनु र
चाँदीहरू िदए। 29 ियनीहरू को खबूै होिशयारी िसत रक्षा गर। जब सम्म ितमीहरूले पजूाहारीहरू अिन लवेीहरूका अगवुाहरू अिन यरूशलमेमा
इ ाएल कुलका मखुहरू समक्ष परम भकुो म न्दरको कोठाहरू िभ तौलदँनैौं।”

30 यसथर् पजूाहारीहरू र लवेीहरूले जो खएका ती सनु-चाँदी र अरू म ोपणुर् सामानहरू यरूशलमेमा, हा ा परमे रको म न्दरमा ल्याउनका
िन म्त ा गरे।

31 हामीले यरूशलमे जानका िन म्त पिहलो मिहना* को बा ौ िदनमा अहावा नदी छोिडयौ। अिन हा ा परमे र हामीिसत हुनहुुन्थ्यो र उहाँले
हामीलाई श हुरूको श र चोरहरूबाट बाटोमा सरुिक्षत गन ुर्भयो। 32 अिन हामी यरूशलमे आइपगु्यौ। त्यहाँ हामीले तीनिदन िव ाम गय ।
33 चौथो िदनमा हामीले हा ा परमे रको म न्दरमा ती चाँदी अिन सनु अिन सामानहरू जो खयौ र ती पजूाहारी उ रयाहका छोरा मरेमोत साथै
पीनहासका छोरा एलाजार अिन ितनीहरूिसत लवेीहरू, यशेअूका छोरा योजाबाद अिन िबन्नईुका छोरा नोअिदयाहलाई िदयौ। 34 हरेक वस्तकुो
सखं्या ारा ओजन जाँच ग र अिन त्यस समयमा ठोस ओजन टिपयो।

35 तब कैदबाट फकर आउने यहूदीहरूले इ ाएलका परमे रलाई समस्त इ ाएलका िन म्त होमब ल अपर्ण गरे 12 वटा साँढ,े 96 वटा
भडेा, 77 वटा थमुा अिन पाप ब लका िन म्त 12 वटा बोकाहरू यी सबै परम भकुा िन म्त होमब ल िथए।

36 ितनीहरूले राजाका आदशे पिन राज अिधकारीहरू अिन नदीपारीका शासकहरूलाई िदए। तब ितनीहरूले यी अिधकारीहरूले शासकहरू
अिन इ ाएलका मािनसहरूले परमे रको म न्दरलाई सहयोग िदए।

9
िवदशेी जाितहरूसगं िववाह

1 यी कुराहरू गरेपिछ अगवुाहरू म कहाँ आए र भन,े “इ ाएलका मािनसहरू पजूाहारी अिन लवेीहरू भिूमका मािनसहरूबाट स्वयं पथृक
भएका छैनन।् ती इ ाएलका मािनसहरूले कनानी, िह ी, प रज्जी, यबसूी,अम्मोनी, मोआबी, िम ी अिन एमोरीसगँ िघनलाग्दा कायर् गरेकाछन।्
2 िकनभने ितनीहरूले आफू स्वयं अिन आफ्ना छोराहरूका िन म्त ितनीहरूले व रपरीका िछमिेकका छोरीहरूलाई पि को रूपमा राखकेाछन।्
अिन ितनीहरूले पिव मािनसहरूलाई भिूमका अरू मािनसहरूिसत िमलाएका छन।् अिधकारीहरू र अगवूाहरूले परमे र ित अिव सनीय
कायर्मा अगवुाइ गरेकाछन।्” 3 जब यो वचन मलैे सनुे मरेो पिहरन च्यातें अिन मलैे मरेो िशरका केश र दा ी उखाले 4 म अित आघातको
अवस्थाया बसें। तब सबै मािनसहरू मकहाँ आए, जो इ ाएलका परमे रको वचन ारा डरले काँमकेा िथए। ितनीहरू भयभीत िथए िकनभने
मािनसहरू जो कैदमा िथए, ितनीहरू परमे र ित अिव सनीय िथए। अिन म साझ ब लदान नहुज्जले आघातको अवस्थामा बसें।

5 तब साझको ब लदानको समयमा लज्जीत अवस्थ्यामा बिसरहकेो दे ख म उठें अिन च्याितएका पिहरन अङ्ग व सिहत म घडुाटेकेरे
िनहु रए र परम भु मरेो परमे र तफर् मलैे मरेा हात फैलाएँ 6 र मलैे भन:े

“हे मरेो परमे र, तपाईं ित मरेो अनहुार उठाउन ु होस हे परमे र, म अत्यन्तै ल ज्जत एवं घबराहट ् छु तपाईंलाई मािथहनेर्। 7 िकनभने हा ो
पापहरू हा ोिशर जितकै उच्च भएर बढकेा छन।् अिन हा ो अपराधहरू धरैे भएकाछन।् हा ा पापको कारणले आज हामी, हा ा राजाहरू अिन
हा ा पजूाहारीहरू। िवदशेी राजाहरूबाट तरवार, कैद, लटुमार अिन लाज र हीनता बोझ ारा द ण्डत ्भएकाछौं।

8“अिन अिहले क्षणभरका िन म्त हा ा परम भु परमे रले हामी ित दया दशार्उन ुभएको छ। हामीमध्ये केहीलाई कैदी बाट उम्कन िदन ुभएर
अिन आफ्नो पिव स्थानमा हामीलाई सरुिक्षत स्थान िदनभुएर जसमा िक हा ा परमे रले हामीलाई नया आशा िदनहुुन्छ, अिन हा ो दासत्वबाट
हामीलाई नयाँ जीवन िदन ु हुन्छ। 9 िकनभने हामी दासहरू हौ तर हा ा परमे रले हामीलाई हा ो दासत्वबाट छाडन ु भएको छैन। हामीलाई नया
िजवन िदन ु भएर हा ा परमे रको म न्दर पनुःिनर्मार्ण गनर् अिन त्यसको जीण ार गनर्का िन म्त यहूदा एवं यरूशलमेमा हामीलाई सरंक्षणशील
पखार्ल* िदन ु भएर फारसका राजा समक्ष उहाँले हामीलाई मे, भ भाव र दया दशार्उन ु भएको छ।

10 “तर अब हा ा परमे र, यसपिछ हामी के भन्नसक्छौं? िकनभने हामीले तपाईंका आदशेहरू ल्याएका छौ। 11 जो तपाईंले तपाईंका
सवेकहरू अगमब ाहरू ारा िदन ु भयो। जब तपाईंले भन्न ु भयोः ‘त्यो भिूम जसलाई अिधकारमा लन ितमीहरू वशे ग ररहछेौ, मािनसहरूको
द ु कायर्ले गदार् त्यो भिूम भएका छन।् ितनीहरूले त्यो भिूम एक छेऊ दे ख अक छेऊ सम्म कुकर् म अिन अशु ताले भ रएको छन।् 12 त्यो
भिुममा ितनीहरू एक छेउ दे ख अक छेउसम्म आफ्ना दषु्कमर् ारा आफ्ना अस्वच्छ पना ारा मरेका िथए। यसथर् आफ्ना छोरा-छोरीहरूको लािग
ितनीहरूका छोरा-छोरीहरूसघं पित-प ीको रूपमा ितनीहरूको कल्याण अथवा सफलताको चाहना किहल्यै नगर जस ारा ितमीहरू श शाली
हुनछेौ।’

13 “अिन ितमीहरूले त्यस भिूमको असल कुराहरूको उपभोग गनर् सक्ने छौ र ितमीहरूले सदाको िन म्त यसलाई पतैकृ सम्पि को रूपमा
आफ्ना छोरा-छोरीहरू तथा सन्तानलाई िदन सक्ने छौ। आ खरमा हा ो द ु कमर् अिन महादोषको कारणले त्यो हामीमािथ आइपरेको भएता पिन
* 8:31: “ -अ ले,” वा “458 ी.प.ू।” * 9:9:
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तपाईं, हा ा परमे रले हा ो पाप ित। 14 उिचत भन्दा कमदण्ड िदन ु भएकोछ तपाईंले हामीलाई यसरी बाँच्नहेरूको एक समहू िदन ु भए पिछ
के हािमले फे र तपाईंको आदशे भङ्ग गन ुर्, अिन यी इच्छा िवप रत कायर् गन मािनसहरू िसत अन्तर-जाितय िववाह गन ुर्? के हामीलाई न
गनर्का िन म्त तपाईं ोिधत हुनहुुन्न। जसमा िक त्यहाँ कोही पिन रहने छैन?

15 “हे परम भु इ ाएलका परमे र तपाई असल हुनहुुन्छ! िकनभने आज हामी बाँच्नहेरूको समहुमा छािडएका छौ। यो दोष को कारण
कोही पिन तपाईंको समक्ष िनद ष घोिषत हुन नसकेता पिन हामी दोष सिहत यहाँ तपाईंका समक्ष छौ।”

10
मािनसहरूकोले आफ्ना पापहरू मािन लए

1जब ए ाले स्वयं रूँदै परमे रको म न्दर अिघ बसरे ाथर्ना गरे। र दोष स्वीकार गरे त्यसबलेा इ ाएली परुूष, ी र केटा-केटीहरूको ठूलो
िभड ितनीकहाँ भलेा भए। िकनभने मािनसहरू जोडले रोइरहकेा िथए। 2 शकन्याह, यहीएलको छोरा, एलामका कुलहरू मध्ये एक-ले ए ालाई
भन,े “हामी हा ा परमे र ित िव ासहीन भएको छौ। त्यस भिूमका िवदशेी ीहरूिसत िववाह गरेर। 3 अब, यस िवषयमा इ ाएलका िन म्त
अझ आशा छ। यसथर् अब यी समस्त प ीहरू अिन ितनीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई मरेा मा लक ए ा को अिन हा ा परमे रको आदशे र आदर
गनहरूको सल्लाह अनसुार पठाउनका िन म्त वस्था अनसुार हा ा परमे र िसत हामी एक करार गरौ। 4 उठ, िकनभने यो ित ो िजम्मवेा रको
कुरा हो अिन हामी ित ोसाथ छौ। यसो गन साहस गर।”

5 यसथर् ए ा उठे र उनले पजूाहारीहरू लवेीहरू अिन इ ाएलका समस्त मािनसहरूका अगवुाहरूलाई, जे गन सल्लाह भएको छ। त्यही
गन शपथ िदलाए। ितनीहरूले त्यसै गन शपथ गरे। 6 त्यसपिछ ए ा परमे रको म न्दर सामनुबेाट पर गए अिन उनी एल्यासीबका छोरा
योहानानको कोठामा गए अिन उनले त्यहीं रात िबताए। उनले त्यहाँ रोटी खाएनन,्अिन पानी पिन िपएनन,् िकनभने कैदी बाट फकर आउनहेरूको
अिव ासीपनले गदार् उनी अझ आफशोस गद िथए। 7 ितनीहरूले कैदीबाट फकर आउने सबलैाई यरूशलमेमा भलेा हुन ुभिन यहूदा अिन यरूशलमे
भ र घोषणा गरे। 8 तीन िदन िभ मा जो आउदनै, अिधकारी अिन धमर्गरुूको िनणर्य अनसुार उसले आफ्नो सम्पणूर् सम्पि गमुाउन सक्ने छन।्
अिन उसलाई फकर दशेिनकालाहरूको समहूबाट अलग ग रनछे।

9 यसथर् तीन िदन िभ मा यहूदा अिन िबन्यामीनका समस्त मािनसहरू यरूशलमेमा भलेा भए। यो नवौ मिहनाको िबसौ िदन िथयो। समस्त
मािनसहरू परमे रको म न्दरको खलुा स्थानमा बसकेा िथए। अिन त्यस विृ को कारणले ितनीहरू डरले काम्दै िथए। 10 तब पजूाहारी ए ा उठे
अिन ितनीहरूलाई भन,े “िवदशेी ीहरू िववाह गरेर ितमीहरू अिव सनीय भएका छौ यसरी इ ाएलमा अपराध बढाएका छौ। 11 यसथर् अब
हा ा िपता-पखुार्का परमे र ित अपराध स्वीकार गर अिन उहाँको इच्छा अनसुार कायर् गर। ितमीहरूले स्वयलंाई त्यस भिूमका मािनसहरूबाट
अिन ितमीहरूका िवदशेी प ीहरूबाट अलग गर।”

12 सम्पणुर् सभाले उच्च आवाजमा उ र िदए, “हजरू, तपाईंले भन्न ु भए अनसुार हामीले गन ुर् पछर्। 13 तर यहाँ धरैे मािनसहरू छन ्अिन यो
वषार् ऋत ु हो। यसथर् हामी बािहर उिभन स नैौं। यो काम एक वा दइु िदनको होइन, िकन हामीले यस कुरामा महानरूपले पाप गरेका छौ। 14 हा ा
अिधकारीहरू, मखुहरूले सम्पणूर् सभाको ितिनिधत्व गरून ्अिन हा ा शहरका सबजैना जसले िवदशेी ीहरू िववाह गरेका छन।् ितनीहरूिसत
त्यके शहरका धमर्गरुू अिन त्यहाँका न्यायक ार्हरू िनयोिजत समयमा आउन,् जब सम्म यस िवषयमा हा ा परमे रको जल्दो ोध हामीबाट

टाढा हटदनै।”
15 केवल असाहलेका छोरा जोनाथन अिन, टकभाहका छोरा याजयाहले िवरोध गरे। अिन मशलु्लाम, शब्बतै लवेीले ितनीहरूलाई समथर्न

गरेनन।्
16 फकका कैदीहरूले यसो गरे। पजूाहारी ए ाले कुलका मखुहरूलाई आफ्ना कुलका िवभागको ितिनिधत्व गनर्का िन म्त थ र थ रका

मािनसहरू चनुे अिन ती सबलैाई नाउँ ारा पदस्थ गरेका िथए। दशौ मिहनाको को पिहलो िदन ितनीहरू िवषय अध्ययन गनर् बस।े 17 ितनीहरूले
ती सबै मािनसहरू, जसले िवदशेी ीहरू िववाह गरेका िथए। ापार अक वषर्को पिहलो मिहनाको पिहलो िदन सम्ममा परुा गरे।

मािनसहरूको सचूी जसले िवदशेी ीहरू सगं िववहा गरेका िथए
18 िवदशेी ीहरू िववाह गन पजूाहारीका सन्तान मध्ये ियनीहरू भे ीएः

योशादाकका छोरा यशेअुको सन्तान अिन भाईकाहरूकाः मासयेाह, एलाजार, यारीब अिन गदल्याह। 19 ितनीहरू सबलैे आफ्ना प ीहरूलाई
तलाक िदने वचन िदए अिन ितनीहरू त्यकले आफ्ना बथानबाट एउटा भडेा आफ्ना दोषका िन म्त दोष ब ल अपर्ण गरे।

20 इम्मरेका कुलहरूबाटः हनानी अिन जबिदयाह।
21 हारीमका कुलहरूबाटः मासयेाह, ए लयाह, शमायाह, यहीएल, र उ ज्जयाह।
22 पशहूरका कुलहरूबाटः एल्योएन,ै मासयेाह, इश्माएल, नतनले, योजाबाद अिन एलासा।

23 लवेीहरू मध्यःे
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योजाबाद, िशमी, केलायाह, पतिहयाह, यहूदा अिन एलाजार।
24 गवयैाहरू मध्यःे एल्याशीब।
ारपालहरू मध्यःे शल्लमू, तलेमे अिन ऊरी।

25 अिन रहकेा, अन्य इ ाएली मध्यःे
परोशका कुलहरूकाः सम्याह, ियज्याह, म ल्कया, िमय्यामीन, एलाजार, म ल्कयाह, बनायाह।
26 एलामका कुलहरूबाटः म न्याह, जकयार्ह, यहीएल, अब्दी, यरेमोत अिन ए लया।
27 ज ूका कुलहरूबाटः एल्योएन,ै एल्याशीव, अ न्याह, यरेमोत, जरबाद अिन अजीजा।
28 बबेकैा कुलहरूकाः यो मािनसहरू यहेोहानान, हनन्याह, जब्बै अिन अत्ल।ै
29 बानीका कुलहरूबाटः मशलू्लाम, मल्लकू, अदायाह, याशबू, शाल अिन यरेमोत।
30 पहत-मोआबका कुलहरूबाटः अ ा, केलाल, बनायाह, मासयेाह, म न्याह, बज्लले िबन्नईू अिन मनश्श।े
31 हारीमको कुलहरूबाट यी मािनसहरूः एलाजार, िय श्शयाह, म ल्कयाह, शमायह, िशमओेन। 32 िबन्यािमन, मल्लहू, अिन शमयार्ह।
33 हाशमूका कुलहरूबाट यी मािनसहरू म न,ै म ता, जाबाद, एलीपलेते, यरेेम,ै मनश्शे अिन िशमी।
34 बानीका कुलहरूबाट यी मािनसहरूः माद,े अ ाम, अिन ऊएल। 35 बनायाह, बदेयाह कलहूी। 36 बन्याह, मरेमोत, एल्याशीब।

37 म न्याह, म नै अिन यास।्
38 िबन्नईूको कुलहरूबाट यी मािनसहरूः 39 िशमी, शलेमे्याह, नातान अिन अदाया। 40 मक्नादब,ै शाश,ै अिन शारै। 41 अ ले शलेमे्याह,

शमयार्ह। 42 शल्लमू, अमयार्ह अिन योसफे।
43 नबेोका कुलहरूबाट यी मािनसहरूः यीएल, मि याह जाबाद, जीबना, इ ै योएल अिन बनायाह।

44 यी सबै मािनसहरूले िवदशेी ीहरूलाई िववाह गरेका िथए, अिन ितनीहरू कसकैो प ीहरूसगं छोरा-छोरीहरू िथएनन।्
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नहमे्याहकोपसु्तक
नहमे्याहको ाथर्ना

1 यी नहमे्याह, हकल्याहका छोराका बचन हुन;् बीसौ वषर्मा िकसलवे* महीनामा आटर्-जारसजे राजा िथए। म राजधानी शहर शशुनमा†
िथएँ। 2 अिन मरेा एकजना भाई हनानी केही अन्य मािनसहरूसिहत यहूदाबाट म कहाँ आए। मलैे ितनीहरूलाई बाँिकरहकेा यहूदी कुलहरूका
बारेमा सोधें जो काराबासबाट उम्केका िथए। अिन यरूशलमेको बारेमा मलैे सोधें।

3 ितनीहरूले मलाई भन,े “यहूदा दशेमा, दशे िनवार्सनबाट बाँचकेाहरू जो िथए, ितनीहरू अत्यन्त क र अपमानमा छन।् अिन यरूशलमेको
पखार्ल भत्केकोछ, त्यसका ारहरू आगोले जलकेा छन।्”

4 जब मलैे यी शब्दहरू सनुें म बसें र रोएँ। मलैे धरैे िदन अफसोस मनाएँ अिन स्वगर्का परमे रको अिघ उपवास ाथर्ना गरे। 5 मलैे भनें,

“परम भ,ु स्वगर्का परमे र, महान र भययोग्य परमे र उहाँको करारमा िव ास योग्य हुनहुुन्छ। जसले उहाँलाई मे गछर्न ् र उहाँका
आदशेहरू पालन गछर्न।्

6 “तपाईंको सवेक म र तपाईंका सवेक इ ाएलका मािनसहरूले हजरुको िवरोधमा गरेको पाप स्वीकार गरे रातिदन तपाईंलाई ाथर्ना
ग ररहकेोछु दया गरी कान थािपयोस ्अिन आखाँहरू उघा रयोस ्म र मरेो पखुार्हरूले पिन पाप गरेकोछौ। 7 हामी इ ाएलीहरूले तपाईं ित
द ु कायर् गरेका छौ अिन हामी तपाईंका सवेक मोशालाई िदनभुएको आज्ञा पालन गरेका छैनौ।

8 “तपाईंले तपाईंका सवेक मोशालाई िदनभुएको आदशे याद गन ुर् होस ्जब तपाईंले भन्नभुयो, ‘यिद ितमीहरू अिव ासनीय छौ, भने म
ितमीहरूलाई रा हरू माझ छरप पा रिदने छु। 9 तर यिद ितमीहरू म कहाँ फक आयौ भने र ितमीहरूले सावधानी साथ मरेा आदशेहरू
पालन गय भन।े तब ितनीहरूका कैदी मािनसहरू पथृ्वीको जहीं कहीं भएता पिन म ितनीहरूलाई त्यहाँ भलेा गनछु। अिन म ितनीहरूलाई
त्यो स्थानमा ल्याउनछुे जनु मलैे मरेो नाउँ रा चनुकेो छु।’

10 “ती मािनसहरू तपाईंका सवेक हुन ्जसलाई तपाईंले आफ्ना महानश अिन सदुढृ हात ारा म ु ग रिदन ु भयो। 11 हे मरेा परम भु
तपाईंका कान तपाईंको सवेकको ाथर्ना र तपाईंका समस्त सवेकहरूको ाथर्ना सनु्न ध्यानमय रहुन ्जसले तपाईंलाई सम्मान गनर् चाहन्छन,्
यी मािनसहरूलाई दया दखेाएर तपाईंको सवेक मलाई सफलता िदनहुोस।्”

म त्यसबलेा राजाको दाखरस िदने सवेक िथएँ।

2
राजाले नहमे्याहलाई यरूशलमेमा पठाउन ु भयो

1 बीसौवषर्को नीसान महीना आटर्-जारसजे शासनको समय जब उनको अिघ दाखरस ल्याएको िथयो। मलैे दाखरस लए अिन राजालाई
िदएँ। आज भन्दा अिघ म उहाँको उप स्थितमा उदासी भएको िथइन।् 2 यसथर् राजाले मलाई भन्नभुयो, “ित ो अनहुार िकन नरा ो दे खइरहकेो
छ य िप ितमी िवरामी छैनौ? मलाई लाग्छ यो केवल हृदयको दःुख हो अरू केही पिन होइन।” तब म अत्यन्तै डराएँ।

तब म अत्यन्त भयभीत भएँ। 3 मलैे राजालाई भन,े “राजा सदवै जीिवत रहुन।् मरेो अनहुार िकन उदास नहुन ु जब त्यो शहर जहाँ मरेो
िपता-पखुार्हरू गािढएका िथए। त्यो भग्नावशषे मा छ अिन त्यसका ारहरू आगोले न भएकाछन।्”

4 तब राजाले मलाई भन्नभुयो, “त्यो के हो जो ितमी चाहन्छौ।”
तब मलैे स्वगर्का परमे रिसत ाथर्ना गरें। 5 र राजालाई भनें, “यिद राजालाई खशुी लाग्छ भने तथा यिद तपाईंको सवेकले तपाईंलाई खशुी

तलु्याएको भए मलाई यहूदामा पठाइिदन ु होस जहाँ मरेो िपता-पखुार्हरू गािढएकाछन।् जसमा म पनुःिनर्मार्ण गनर्सकँू।”
6 तब राजाले उनको छेउमा बसकेी रानी साथ मलाई भन्नभुयो, “ित ो या ा कित लामो हुन्छ अिन ितमी किहले फकर् न्छौ?”
यसथर् मलाई पठाउन राजा खशुी हुन ु भयो, जब मलैे उनलाई कितलामो समयको िन म्त म जान्छु भनी बताएँ। 7 तब मलैे राजालाई भनें,

“यिद यसले राजालाई खशुी पाछर् भने य ू े टस नदी प मका राज्यपालहरूलाई सम्बोिधत प हरू मलाई िदइयोस,् तािक ितनीहरूले मलाई
यहूदा नपगुञु्जले नदी पारी सम्म जान िदनछेन।् 8 अिन राजाको जङ्गलका रक्षक असापलाई िदने असापको ठेगाना भएको प मलाई िदइयोस,्
जस ारा उसले मलाई म न्दरको िकल्लाका ाराहरू, शहरका पखार्लहरू। अिन मरेो घर बनाउनका िन म्त काठहरू िदनछेन।्”

अिन राजाले मलाई मलैे जे मागकेो िथएँ िदन ु भयो िकनभने परमे र म ित दयाल ू हुनहुुन्थ्यो।
* 1:1: 444 ी.प.ू। सायद यो समयमा आटर्-जारसजे पिहलो फारसका राजा िथए। † 1:1:
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9 यसकारण म य ू े टस नदी प मका राज्यपाल कहाँ गएँ, अिन ितनीहरूलाई राजाका प हरू िदएँ। राजाले मरेो साथ सिैनक अिधकारीहरू
अिन घोडसवारहरू पठाउन ु भएको िथयो। 10 जब होरोनीको सम्बलत अिन अम्मोनी अिधकारी तोिबयाहले यस बारेमा सनु,े कोही इ ाएली
मािनसहरू सहायता गनर् आयो भनी त्यसले ितनीहरूलाई खबूै िथएन।

नहमे्याहले यरूशलमेको पखार्ल प ा लगाए
11-12 यसकारण म यरूशलमेमा आएँ अिन तीन िदन म त्यहाँ िथएँ। त्यसपिछ केही मािनसहरू िसत म राती िहडँ।े मरेो परमे रले मरेो हृदयमा

यरूशलमेको िनम्ती गन ुर् पन जे कुरा हाल्न ु हुदँछै त्यो मलैे कसलैाई भनकेो िथइन। म चिडरहकेो पशबुाहके कुनै पशहुरू म िसत िथएनन।् 13 राती
म बेंसी ार अिन अजीङ्गरे कुवा सामन्ने भएर घयुार्न-ेमलू ढोका सामन्ने गएँ अिन म यरूशलमेको भ त्कएको पखार्ल अिन त्यसका आगोले
न पारेको ढोकाहरू जाँच गद िथएँ। 14 त्यस पिछ म फोहोरा-मलू ढोका अिन राजाको पोखरीमा गएँ। तर म चिढरहकेो पश ु पार भएर जाने
ठाउँ िथएन। 15 यसकारण म बेंसी भएर राती गएँ, अिन मलैे पखार्ल हे ररहकेो िथएँ म फिकर् एर बेंसीको ार िभ पसें अिन त्यही बाटो फक।
16 अिधकारीहरूलाई थाहा भएन म कहाँ गएको िथएँ वा मलैे के गद िथएँ, मलैे अझसम्म यहूदीहरू, महा-पजूाहारीहरू अथवा बाँकीरहकेा
अिधकारीहरू जो काम ग ररहकेा िथए कसलैाई भनकेो िथइन।ँ

17 तब मलैे ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले हामीहरूमा परेको क हरे यरूशलमे कस्तो ध्वशंावशषेमा छ अिन यसका ढोकाहरू आगो ारा
जलकेा छन।् आऊ, हामी यरूशलमेको पखार्लको पनुःिनमार्ण गरौं, जसमा िक हामी अझ अपमान बइेज्जतको बस्त ु रहने छैनौं।”

18 मलैे ितनीहरूलाई भनें, कसरी मरेो िन म्त परमे र दयाल ूहुनभयो। अिन राजाले मलाई के भन्न ु भएको िथयो। तब ितनीहरूले भन,े “हामी
पनुःिनमार्ण शरुू गरौ।” यसरी यो महान कायर्को तयारीको िन म्त ितनीहरूले स्वयलंाई उत्सािहत तलु्याए। 19 जब होरोनी सम्बलत, अम्मोनी
अिधकारी, अिधकारी तोिबयाह र अरबी गशेमेले सनुे ितनीहरूले हामीलाई िगल्ला गरें र भन,े “ितमीहरूले यो के ग ररहकेा छौ? के का िन म्त
ितमीहरू राजाको िवरोध गरीरहछेौ?”

20 मलैे ितनीहरूलाई भनें “स्वगर्का परमे रले हामीलाई सफलता दान गन ुर्हुनछे। हामी उहाँका सवेकहरू पनुःिनर्मार्ण शरुूगनछौ, तर
ितमीहरूको भाग, (काननूी) अिधकार वा सनातनी दाबी* यरूशलमेमािथ छैन।”

3
पखार्ल बनाउने कमर्चारीहरू

1 एल्यासीब, धान पजूाहारी अिन उनका सहयोगी पजूाहारीहरू काम गनर् गए,अिन ितनीहरूले भडेा-ढोका* फे र बनाए। ितनीहरूले यसलाई
परम भु ित समपर्ण गरे अिन ितनीहरूले यसका ढोकाहरू लगाए। ितनीहरूले सयको हन्मआे बजुार्सम्म अिन हननलेको बजुार्सम्म समपर्ण गरे।

2 यरीहोका मािनसहरूले पखार्लको अक भाग उसको छेउमा बनाए, अिन इ ीका छोरा जक्कूरले ितनीहरू छेउको पखार्लको अक भाग
बनाए।

3 हस्सनाका छोराहरूले माछा ढोका बनाए। ितनीहरूले त्यसका बीमहरू बनाए अिन त्यसका ढोकामा चकुुलहरू अिन बारहरू लगाए।
4 ितनीहरूको छेउमा अक हक्कोसका छोरा उ रयाहका छोरा मरेमोतले पखार्लको अक अशंको ममर्त गरे।
ितनीहरूको छेउमा अक मशजेबेलेका छोरा बरेेक्याहका छोरा मशलु्लामले ममर्त गरे।
अिन ितनीहरूको छेउमा अक बानाका छोरा, सादोकले ममर्त गरे।
5 ितनीहरूको छेउमा तकोका मािनसहरूले ममर्त गरे तर ितनीहरूका अ जहरूले राज्यपालहरूका िनम्ती काम गनर् अस्वीकार गरे।
6 पासहेका छोरा योयादा अिन बसोदयाहका छोरा मशलु्लमले परूानो ढोका ममर्त गरे। ितनीहरूले यसको छप्पर ममर्त गरे ती ढोकाहरूमा

चकुुल अिन बारहरू लगाए।
7 ितनीहरूको छेउमा िगबोनी मलत्याह अिन मरेोनोती यादानले िगबोनका मािनसहरू अिन नदी य ू टेस दशे प म दशेको राज्यपाल

अिधकारमा िमस्पाका मािनसहरू सिहत ममर्त गरे।
8 उसको छेउमा सनुार† हहर्याहका छोरा उज्जीएलल,े ममर्त गरे। अिन उसको छेउमा हनन्याह, एकजना अ र बनाउनलेे ममर्त गरे। अिन

ितनीहरूले यरूशलमेको चौडा पखार्लको भाग पनुःिनर्मार्ण गरे।
9 ितनीहरूको छेउमा हूरका छोरा रपायाह यरूशलमेको आधा िजल्लाका शासकहरूले ममर्त गरे।
10 ितनीहरूको छेउमा यदायाह, हरूमापका छोराले आफ्नै घरको सामनु्ने ममर्त गरे। अिन ितनको छेउमा हशिबयाहको छोरा ह ूशले ममर्त

गरे। 11 हारीमका छोरा म ल्कयाह अिन पहात-मोआबका छोरा मश्शबूले दो ो अशं अिन चलू्होको बजुार् ममर्त गरे।
12 ितनको छेउमा हल्लोहशेका छोराले शल्लमू यरूशलमेको आधा िजल्लाका शासकहरूले आफ्ना छोरीहरूिसत ममर्त गरे।
13 हाननू अिन जानोहमा ब े मािनसहरूले बेंसीको-ढोका ममर्त गरे। ितनीहरूले त्यसलाई फे र बनाए अिन त्यसका ढोकाहरूमा चकुुल र

बारहरू बनाए। ितनीहरूले घयुार्न-ेमलू-ढोका सम्म 500 गज पखार्ल ममर्त गरे।
* 2:20: * 3:1:

† 3:8:
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14 रेकाबका छोरा म ल्कयाह बते हक्केरेम िजल्लाका शासकहरूले घयुार्न-ेमलूढोका ममर्त गरे। ितनले यसको पनुःिनर्मार्णगरे अिन त्यसका
ढोकाहरूमा चकुुल र बारहरू लगाए।

15 कोल-होजकेा छोरा शल्लमू, िमस्पा िजल्लाका शासकहरूले फोहोरा मलू-ढोका ममर्त गरे। ितनले यसको पनुःिनर्मार्णअिन छप्पर लगाए
अिन त्यसका ढोकाहरूको, चकुुलहरू अिन बारहरू लगाए। ितनले राजाको बगैंचा छेऊ शलेाहको तलाउ पखार्ल पिन दाऊद शहर दे ख तलितर
गएको खु ड्कलाहरू सम्म ममर्त गरे।

16 ितनको पिछ नहमे्याह अज्जबकूा छोरा, बते-सरूको आधा िजल्लाका शासकहरूले दाऊदको िचहान दे ख पारीको स्थान कृि म तलाउ
अिन यो ाहरूको छाउनीसम्म ममर्त गरे।

17 ितनको पिछ लवेीहरूले ममर्त गरे। बानीका छोरा रहूमले अिन ितनको छेउमा हशािबयाह कोलाका आधा िजल्लाका शासकहरूले उसको
िजल्लाको िन म्त ममर्त गरे।

18 ितनको पिछ ितनीहरूका भाइहरूले ममर्त गरे। हनेादादका छोरा िबन्नईुल,े कोलाका आधा िजल्लाका शासकल।े
19 अिन ितनको छेउमा यशेअूका छोरा एजरे िमस्पाका शासकहरूले श गार चढने ठाँउ पारी अक अशं दे ख कोण िढस्कासम्म ममर्त गरे।

20 ितनको छेउमा जब्बकैा छोरा बारूकले क ठन प र म गरे अिन धान पजूाहारी एल्यासीबको म न्दरको ढोकासम्म ममर्त गरे। 21 ितनको पिछ
हक्कोसका छोरा उ रयाहका छोरा मरेेमोतले एल्यासीबको म न्दरको ढोका दे ख एल्यासीबको म न्दरको अखिदरीसम्म ममर्त गरे। 22 ितनको
पिछ व रप रका क्षे का ब े पजूाहारीहरूले ममर्त गरे।

23 ितनीहरू पिछ िबन्यामीन अिन हश्शबूले म न्दर दे ख पारी ममर्त गरे। ितनीहरू पिछ हनिनयाहका छोरा, मासयेाहका छोरा अजयार्हले
आफ्नो म न्दरको छेउमा ममर्त गरे।

24 ितनको छेउमा हनेादानका छोरा िबन्नईूले अजयार्हको म न्दर दे ख िदस्कना अिन कुनासम्म अक अशं ममर्त गरे।
25 ितनको छेउमा उज्जकैा छोरा पालालले बाङ्गीएको एउटा ठाउँ दे ख लएर राजाको घर दे ख िनस्कीएको बजुार् जोडीएको ठाउँसम्म

िनमार्ण गरे यो रक्षकहरूको मािथल्लो बजुार् िथयो। त्यसको छेउमा परोशका छोर पदायाले ममर्त गरे।
26 अिन म न्दरका सवेकहरू जो ओपलेमािथ बस्थे ितनीहरूले पवूर्प को पानी ारा अिन बािहर िनस्केको बजुार्सम्म ममर्त गरे।
27 उनी पिछ तकेोईका मािनसहरूले बािहर िनस्केको ठूलो बजुार्द े ख लएर ओपलेको पखार्लसम्म ममर्त गरे।
28 पजूाहारीहरूले अ -मल-ढोका मािथ त्यकेले आफ्नो घरको सामनु्ने ममर्त गरे। 29 ितनीहरूको छेउमा हम्मरेका छोरा सादोकले आफ्नो

घरको सामनु्ने ममर्त गरे। ितनीहरूको पिछ शकन्याहको छोरा शमायाहले ममर्त गरे जसले पवूर् ारको रक्षा गथ ितनले ममर्त गरे। 30 ितनीको पिछ
शलेमे्याहका छोरा हनन्याह र सालाबका जन्तरे छोरा हानन्याहले अक अशं ममर्त गरे।

ितनको पिछ बरेेिकयाका छोरा मशलु्लमले उसको घरको सामनु्ने ममर्त गरे। 31 ितनको पिछ म ल्कया, सनुारले म न्दरको सवेकहरू अिन
पारीका घरहरूसम्म मािथल्लो कोठाको कुनासम्म ममर्त गरे। 32 अिन कुनाको मािथल्लो कोठा र भेंडा-ढोकाको माझ सनुार र ापारीहरूले

ममर्त गरे।
4

सम्बल्लात अिन तोिबयाह
1 हामीहरूले पखार्ल िनमार्ण ग ररहकेा जब सम्बलतले सनु,े अिन ितनी अत्यन्तै ोिधत भए। ितनी यहूदीहरू ित हाँस।े 2 अिन ितनका

बन्धहुरू अिन साम रयाका सनेाहरू समक्ष ितनले भन,े “ती कमजोर यहूदीहरू के ग ररहछेन?् के ितनीहरूले त्यो पखार्लकेो पनूर्िनमार्ण गनर्
सक्छन?् के ितनीहरूले ब लदान गनछन?् के ितनीहरूले एकिदनमा शषे गनछन?् के ितनीहरूले र ीको राशका ढुङ्गहरूलाई ज लसकेको
भएता पिन िजउँदो तलु्याउन सक्छन?्”

3 अम्मोनी तोिबयाह उनको छेउमा िथए, अिन भन,े “ितमीहरू के बनाउदँछैौ, त्यसमािथ एउटा फ्याउरो पिन चढ ्यो भने ितमीहरूले बनाएको
ढुङ्गाको पखार्ल टु ा-टु ा भई भत्कनेंछ।”

4 मलैे भनें, “हा ा परमे र! हामीलाई सनु्न ु हुन्छ िकनभने हामी तचु्छ भएका छौं। ितनीहरूको िगल्लाले ितनीहरू आफैं ले क भोगनु।्
ितनीहरूलाई बन्दी बनाउन ु अिन लटुाउन सु म्पिदनहुोस।् 5 ितनीहरूको दोष नढािक िदनहुोस ् अिन ितनीहरूको पाप तपाईंको दिृ दे ख मे टन
निदनहुोस।् िकनभने ितनीहरूले िनमार्ण क ार्हरूलाई अपमान गरेका छन।्”

6 यसरी हामीले पखार्ल िनमार्ण गय र आधा उचाइँसम्म सम्पणूर् पखार्ललाई जोिडिदयौं। मािनसहरू काम गनर् उत्सकु िथए।
7जब सम्बलत, तोिबयाह, अरबीहरू अम्मोनीहरू अिन अश्दोदीका मािनसहरूले यरूशलमेका पखार्लहरूको ममर्त कायर् अिघ बिढरहछे अिन

भ त्करहकेा अशंहरूलाई ममर्त ग ररहकेा छन,् भनी सनुे ितनीहरू अत्यन्त ोिधत भए। 8 यसकारण ितनीहरू सबै साथै आएर यरूशलमेको िवरू
लडने अिन यसलाई खलबल गन योजना बनाए। 9 तर हािमले हा ो परमे र िसत ाथर्ना गय ं अिन हामीले ितनीहरूका कारणले पखार्लको
रक्षका िनम्ती िदन-रात रक्षकहरू िनय ु गय ं।

10 तर यहूदाका मािनसहरूले भन,े “कम हरू थिकत हुदँछैन।् त्यहाँ अत्यन्त धरैे मलैा कुिचलाहरू छन।् हामी आफैले मा पखार्लको
पनुःिनर्मार्णगनर् किहले पिन सक्ने छैनौ। 11 अिन हा ा श हुरूले भन,े ‘ितनीहरूले यहूदीहरू हामीहरू ितनीहरूको माझ आएर ितनीहरूलाई मारेर
काम नरोकेसम्म केही पिन जान्ने अिन दे े छैनन।्’ ”



4:12 476 नहमे्याह 5:15

12जब यहूदी जो हा ो श हुरूको बीचमा बस्थे आए ितनीहरूले दोहोयार्ई-दोहोयार्ई भन,े “हा ो श हुरूले हामीहरूलाई चारैितरबाट आ मण
गनछन।्”

13 तब मलैे मािनसहरूलाई पखार्लको पिछ सब भन्दा तल्लो खलु्ला ठाउँमा राखें र तल्लो खलु्ला भिूमहरूमा पठाए। मलैे मािनसहरूलाई
ितनीहरूको प रवार अनसुार तरवार, भाला अिन धनहुरूिसत तनैाथ गराएँ। 14 सबै कुरा हरेें पिछ मलैे तरुन्तै मखु्य अिधकारीहरू र अन्य
मािनसहरूलाई भन,े “ितनीहरूिसत भयभीत न होऊ। हा ा मा लक महान अिन श शाली एकलाई सम्मु आफ्ना भाईहरू आफ्ना छोरा-छोरीहरू
अिन, आफ्ना प ीहरू र घरका िनम्ती लडाई गर।”

15 जब हा ा श हुरूले ितनीहरूका सबै योजनाहरू हामीलाई थाहा भएको छ भनी सनु,े अिन परमे रले ितनीहरूको योजना ध्वशं पारीिदन ु
भयो। हामीसबै आ-आफ्ना काम गनर् पखार्ल ितर आयौं। 16 त्यस िदन दे ख मरेा आधा सवेकहरू पखार्लको काममा जटेु अिन आधाले ढाल,
भाला, धन ु अिन दहे-कवच धारण गरे। अिन अगवुाहरू यहूदाका समस्त मािनसहरूको पिछ उिभए। 17 भारी बोक्नहेरूले एकहातले भार थामी
अक हातले हितयार समाती काम गरे। 18 त्यके िनमार्णक ार्हरूले िनमार्ण गद गदार् आफ्नो तरवार एक छेउमा बाँधकेा िथए। अनी जसले तरुही
फुक्थ्यो मरेो छेउमा िथयो। 19 मलैे मखु्य मािनसहरू, अिधकारीहरू अिन अन्य मािनसहरूलाई भन,े “काम अत्यन्त ठूलो भएकोछ अिन हामी
पखार्लमा एक अकार्दे ख फरािकलो रूपमा छु एका छौं। 20जब ितमीहरूले तरुहीको आवाज सनु्छौ हामीसगँ त्यहाँ भलेा होऊ। हा ा परमे र
हा ो िन म्त लिडिदन ु हुनछे।”

21 यसरी िबहानको पिहलो िकरण फै लए दे ख राती तारा निनस्केसम्म आधा मािनसहरूले भाला समातरे हामीले लगातार काम ग र र ौ।
22 त्यस समयमा मलैे मािनसलाई यो पिन भनें, “हरेक मािनसहरू अिन उनीहरूको सबेकहरूले यरूशलमे मानै रात िबताओस ् जसमा िक

ितनीहरू हा ा िनम्ती रातका रक्षक अिन िदनका कम हुन सक्छन।्” 23 यसरी न त मलै,े न मरेा साथी सङ्गीहरूले न मरेा सवेकहरूले न त मरेो
अनसुरण गन रक्षक मािनसहरूले किहले हा ा ब हरू खोल्यौं। हरेकले आफ्ना दािहनहेातमा आफ्ना हितयार राख।े

5
नहमे्याहले गरीबहरूलाई सहायता गरे

1 अिहले साधारण मािनस अिन ितनीहरूका प ीहरूले आफ्ना सहदर यहूदीहरूको िवरू मा िवरोध जनाउन थाल।े 2 कोही भन्दै िथए, “हामी
आफ्ना छोरा अिन छोरीहरूिसत धरैे छौ। यसथर् हामीलाई केही अन्न िदन ु होस ्जस ारा हामी खाएर जीिवत रहन सकौं।”

3 अरूहरू भन्दै िथए, “हामी हा ा खतेहगरु, दाखबारीहरू अिन हा ा घरहरू बन्दक* राख्दछैौ जसमा िक अिनकालको समयमा हामीले
अन्न पाउन सकौं।”

4 अझ अरूहरू भन्दै िथए, “हामीले हा ा खतेहरू अिन दाख बारीहरूमािथ, राजाको ितरो ितनर्का िन म्त ऋण लनु परेकोछ। 5 अिन अिहले
जस्तो हा ो दशेका मािनसहरूमा रगत मास ु छ। हा ो पिन त्यस्तै हो। हा ा छोराहरू ितनीहरूका जस्तै छन ्अिन हरे हामी हा ा छोरा-छोरीहरूलाई
कमारा-कमारी िदन वाध्य भएका छौं अिन हा ा छोरीहरूलाई कमारी बनाई सिकएको छ। हामी ितनीहरूको मु को लािग केही गनर् स ै नौ
कारण हा ो खतेी र अङ्गरु बगान अिहले अकार्को भएकोछ।”

6 जब मलैे ितनीहरूको उजरू अिन यी वचनहरू सनुें म अत्यन्त ोिधत भएँ 7 मलैे त्यस िवषयमा सोचें मलै े मखु्य मािनसहरू अिन
अिधकारीहरूलाई दोष िदएँं र ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले ितमीहरूका आफ्नै मािनसहरूबाट ब्याज एकि त ग ररहकेा छौ।” तब मलैे
ितनीहरूिसत एउटा ठूलो जमघट प रमाण गनर् बोलाए। 8 मलैे ितनीहरूलाई भनें, “हामीले सकेसम्म हा ा यहूदी दाज्य-ूभाइहरू जो अन्य
जाितहरूकहाँ दास झैं बिेचएका िथए फकार्एर ल्याका छौं। तर अिहले ितमीहरूले ितमीहरूका दाज्य-ूभाइहरूलाई दासहरू जस्तै बिेचएका
छौं। फे र स्वतन् बनाउन ितनीहरूलाई हामीले िकन्न ु पछर्।”

ितनीहरूले जावाफ िदन एउटा शब्द पिन पाएनन।् 9 तब मलैे भनें, “ितमीहरूले जे ग ररहछेौ। त्यो रा ो छैन। ितनीहरू हा ा श ु रा हरूको
नजरबाट बाँच्नका िनम्ती हा ा परमे र ित सम्मानपवूर्क बाँच्न ु पछर्। 10 म मरेो दाज्य-ूभाइहरू अिन मरेो सवेकहरूले ितनीहरूलाई पसैा बाँकी
िदयौं। हामीले ऋणको ब्याज लन छा ौं। 11 ितनीहरूका खते र दाखबारी, ितनीहरूका भ ाक्षबारी अिन ितनीहरूका घरहरू आजनै ितनीहरूलाई
िफतार् गर। अिन धनको मािसक ब्याज, अन्न, दाखरस अिन तले जो ितमीहरूले ितनीहरूबाट लयौ फकार्इदऊे।”

12 तब ितनीहरूले भन,े “हामी सबै कुरा िफतार् िदने छौं। अिन हामी ितनीहरूबाट केही माग्ने छैनौं। हामी तपाईंले भन्न ु भएजस्तै गन छौं।”
यसकारण मलैे पजूाहारीहरूलाई बोलाएँ, अिन ितनीहरूले अिहले भने अनसुार गन ुर् पछर्, भनी मलैे ितनीहरूलाई शपथ िदलाएँ। 13 मलैे मरेो

खा ोको छेउ टक्टकाएँ र भन,े “परमे रले यसरीन,ै यो शपथपालन नगनहरू हरेकलाई घर अिन सम्पि बाट टक्टकाएर िनकाली िदऊन।् यसरी
लाई टक्टक्याइयोस ्र र ो तलु्याइयोस।्”

त्यस पिछ सम्पणूर् समहूले भन,े “आमीन!” अिन ितनीहरूले परम भकुो स्तिुत गरे।
14अिन मािनसहरूले शपथ लए जस्तै गरे। अझ यहूदा दशेको शासक िनय ु भएको िदन दे ख राजा अटर्-जारसजेको शासनकालको िबशौं

वषर् दे ख ब ीशौं वषर्, (बा वषर्) सम्म मलैे अिन मरेा निजकका आफन्तहरूले शासकको भोजन भोग गरेनौं। 15 पिहलकेा राज्यपाल जो मरेो
* 5:3:



5:16 477 नहमे्याह 6:19

अिघ िथए, मािनसहरू मािथ ग ौ बोझ लदाएको िथए। अिन आधा िकलो ाम चाँदीिसत ितनीहरूबाट खा अिन दाखरस पिन लएका िथए।
ितनीहरूका सवेकहरू अिघका मािनसहरू मािथ कठोर शासन गरेका िथए। तर मलैे यस्ता कुराहरू ग रन िकन भने म परमे रिसत डराउथँ।े
16 त्यसको स ा म स्वयलंे पखार्ल िनमार्ण गनर् लगाएँ अिन हामीहरूले कुनै भिूम ा गरेनौं। मरेा समस्त मािनस र सवेकहरू काम गनर्का िनम्ती
त्यहाँ भलेा भएका िथए।

17 मरेो टेबलमा हा ा व रप रका रा हरूबाट आएका मािनसहरू सिहत एक सय पचासजना यहूदी अिधकारीहरू िथए। 18 त्यके िदन एउटा
गोरू छःवटा चिुनएका भेंडाहरू अिन केही पिंक्षहरू मरेो खचर्मा तयार ग रन्थ्यो। अिन त्यके दश िदनमा धरैे मा मा सबै िकिसमका दाखरसको
बन्ध ग रन्थ्यो, तर यी सबै भएता पिन मलैे शासकको खा खोिजन िकनिक यी मािनसहरूमाथी कामको भारै भार िथयो। 19 हे मरेा परमे र

मरेो भलाईको िन म्त यी मािनसहरूका िनम्ती मलैे गरेका सबै याद गरी िदनहुोस।्

6
धरैे क हरू

1जब यी कुरा सम्बलत, तोिबयाह, अरबी गशेमे अिन हा ा अन्य श हुरूलाई भिनयो िक मलैे पखार्ल पनुःिनर्मार्ण गरे। अिन त्यहाँ कुनै खाली
छािडएन य िप त्यससमय मलैे ढोका फाटकहरूमा ढोकाहरू लगाएको िथएन। 2 सम्बलत अिन गशेमेले यो खबर म कहाँ पठायो, “आऊ अिन
हामी िकपहीराम ओनो भटे गरौ।” तर ितनीहरूले मलाई हािन गन योजना ग ररहकेा िथए।

3 यसकारण मलैे ितनीहरूकहाँ सन्दशेवाहकहरू पठाएँ जसले भन,े “मलैे एउटा मखु्य काम ग ररहछुे। यसथर् म ितमीहरूकहाँ आउन स न।
काम रोकेर म िकन ितमीहरूकहाँ आउँन?ु”

4 ितनीहरूले त्यही सन्दशे मलाई चारपल्ट पठाए, अिन मलैे ितनीहरूलाई त्यही कारले उ र िदएँ। 5 तब सम्बलतले त्यही कारले उनको
सवेकलाई म भएकहाँ पाँचौ पल्ट यस्तै कारले उसको हातमा एउटा खलु्ला प पठाए। 6 त्यसमा यो ले खएको िथयो,

“रा हरूमाझ यो भिनएकोछ अिन गशेमेले पिन त्यो सत्य हो भन्छ िक ितमीले अिन यहूदीहरूले िव ोह गन योजना ग ररहछेौ, यसकैारणले
गदार् ितमीले पखार्ल िनमार्ण ग ररहछेौ। अिन यी भनाई अनसुार ितमी नयाँ राजा हुन लागकेाछौ। 7 ितमीले अगमव ाहरू िनय ु गरेका छौ,
यरूशलमेमा ित ो सम्बन्धमा घोषणा गनर्का िनम्तीः ‘यहूदामा एक राजा छन!्’

“अब यी शब्दहरू राजालाई भिननछे, यसथर् अब हामीिसत आऊ। भटेगरौं।”

8 मलैे यो सन्दशे ितनीलाई पठाएँ, “ितमीले भनकेा यस्ताकुरा किहले भएको छैन। िकनभने ितमीले आफ्नो हृदयमा यी कुराहरू उत्पन्न
ग ररहछेौ।”

9 िकनभने ितनीहरू आफ्ना काम ग ररहन हतोत्सािहत हुनछेन,् “अिन काम समा हुने छैन। भन्ने सोंचरे ितनीहरूले हामीलाई भयभीत
तलु्याउने कोिशश गदछौ।”

तर अब “हे परमे र मलाई सदुढृ तलु्याउनहुोस।्”
10 एकिदन म शमायाह दलायाहका छोरा महेतेबलेका नाितको घरमा गएँ। अिन ितनी आफ्ना घर छाड्न समथर्न िथएनन।् ितनले भन,े “हामी

परमे रको म न्दर िभ भटे गरौं हामी म न्दरको ढोकाहरू बन्द गरौं, िकनभने ितनीहरू ितमीलाई मानर् राती आउँदछैन।्”
11 तर मलैे भन,े “के म जस्तो मािनस भाग्न?ु ितमीलाई त्यो थाहा छ म जस्तो एउटा साधारण मािनस मतृ्यमुा नलिगए सम्म म न्दर िभ जान

सक्दनै। म जाने छैन।्”
12 मलैे बझुें िक परमे रले ितनलाई यहाँ पठाउन ु भएको होइन तर ितनले यो अगमवाणी मरेो िवरू भनकेा हुन ् िकन भने सम्बलत अिन

तोिबयाहले उसलाई घसू िदएका रहछेन।् 13 उसलाई यसकारण घसू िथइरहकेोछ िक म भयभीत होस ्अिन उसले िदएको सझुाव अनसुार काम
गरोस ्र पाप गरोस।् तब मलाई अपमान गनर्का िन म्त ितनीहरूिसत मरेो नरा ो नाउँ हुनछे।

14 हे परमे र ितनीहरूले जे गरे, त्यसका िनम्ती सम्बलत, तोिबयाहलाई अिन नोअिदयाह अगमव ा अिन अन्य अगमव ाहरू जसले
मलाई भयभीत तलु्याउने कोिशश ग ररहकेा िथए ितनीहरुलाई दण्ड िदनहुोस।्

पखार्ल बनाई सिकयो
15यसरी एललू मिहनाको 25औं िदनमा िनमाणर् परूा भयो। सो बनाउनँ 52 िदन लाग्यो। 16जब हा ा सबै श हुरूले सनुे अिन हा ा व रप रका

सबै रा हरूले दखेे ितनीहरूले आफ्ना आत्मा िव ास गमुाए। यो कायर् हा ा परमे रले गन ुर् भएको हो भनी ितनीहरूले बझुें।
17 ती िदनहरूमा यहूदाका मखु्य मािनसहरूले तोिबयाहलाई धरैे प हरू पठाइरहकेा िथए, अिन तोिबयाहका प हरू ितनीहरूकहाँ आइरहकेा

िथए। 18 िकनिक यहूदामा धरैेजनाले ितनी ित स्वािमभ हुने ितज्ञा गरेका िथए। िकन भने ितनी आरहका छोरा शकन्याहका जवुाइँ िथए, अिन
ितनका छोरा यहोहानानल,े बरेेक्याहका छोरा मशलु्लमकी छोरीलाई िववाह गरेका िथए। 19 ितनीहरूले उसको असल कायर्को ितवदेन पिन
ितनी समक्ष िदइरहकेा िथए। अिन ितनीहरूले भिनरहकेा िथए, मलैे के ग ररहकेो िथएँ। तोिबयाहले मलाई भयभीत तलु्याउन प हरू पठाए।
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7
1जब पखार्लको पनुःिनर्मार्ण भयो,अिन मलैे ठीक ठाउँमा ढोकाहरू लगाएँ, ारपाल, गवयैा अिन लवेीहरूलाई पजूाहरी िनय ु गरे। 2 तब मलैे

मरेो भाइ हनानीलाई िकल्लाको सनेा नायक हनन्याह सिहत यरूशलमेको िजम्मा िदएँ िकनभने हनानी एक इमान्दार िथए अिन ितनले परमे रलाई
अन्य धरैे मािनसहरूले भन्दा अिधक सम्मान गथ। 3 मलैे ितनीहरूलाई भन,े “यरूशलमेको ारहरू घाम पणूर्रूपले उदय नहुञ्जले खोल्न ु हुदँनै,
अिन घाम अस्ताउन ु भन्दा अिघ बन्द गन ुर् पछर्। यरूशलमेका बािसन्दाहरूलाई रक्षा गनर् कसलैाई ितनीहरूको खामाितर अिन कसलैाई आफ्नै
घरको रक्षा गनर् िनय ु गर।”

फकर आएका कैिदहरूको सचूी
4 यरूशलमे फरािकलो अिन ठूलो िथयो, तर त्यस िम मािनसहरू कम िथए, अिन पनुःिनर्मार्णघरहरू शस्त िथएनन।् 5 यसकारण परमे रले

मलाई मखु्य मािनसहरू, अिधकारीहरू अिन साधारण मािनसहरूलाई कुल अनसुार नाउँ ले ु भिन रेणा िदन ु भयो। मलैे कैदबाट फक आउने
कुलहरूको िववरण* पसु्तक पाँए। मलैे त्यसमा यो लखेकेो पाएँ।

6 यी मािनसहरू त्यो दशेका मािनसहरू हुन ् जो कैदीबाट आएका हुन, जसलाई बाबलेका राजा नबकूदनसेरले कैद गरेर लगकेा िथए।
(ितनीहरू हरेक आ-आफ्ना शहर यरूशलमे अिन यहूदामा फक।) 7 ितनीहरू यरूबाबले, यशेअू, नहमे्याह, अजयार्ह, राम्याह, नहमानी, मोदर्कै,
िबल्शान, िमसपरेेत, िबग्ब,ै नहूम अिन बानाका साथ आए। इ ाएलका मािनसहरूको सचूीः

8 परोशका कुलहरू 2,172
9 शपत्याहका कुलहरू 372
10 आरहका कुलहरू 652
11 पहात-मोआबका कुलहरू अथार्थ यशेअू अिन योआबका कुलहरू 2,818
12 एलामका कुलहरू 1,254
13 ज ूका कुलहरू 845
14 जक्कैका कुलहरू 760
15 िबन्नईूका कुलहरू 648
16 बबेकैा कुलहरू 628
17 अज्गादका कुलहरू 2,322
18 अबोनीकामका कुलहरू 667
19 िबग्बकैा कुलहरू 2,067
20 अदीनका कुलहरू 655
21 आतरेका अथार्त िहज्याहका कुलहरू 98
22 हशमूका कुलहरू 328
23 बसेकैा कुलहरू 324
24 हारीमका कुलहरू 112
25 िगबोनका कुलहरू 95
26 बतेलहेमे अिन नतेोपात शहरहरूका मािनसहरू 188
27 अनातोत शहरका मािनसहरू 128
28 अज्मावते शहरका मािनसहरू 42
29 िकयार्त्यारीम, कापीरा अिन बरेोत शहरहरूका मािनसहरू 743
30 रामा अिन नबेा शहरहरूका मािनसहरू 621
31 िमक्मास शहरका मािनसहरू 122
32 बतेले अिन ऐ शहरहरूका मािनसहरू 123
33 अक नबेो शहरको मािनसहरू 52
34 अक एलाम शहरको मािनसहरू 1,254
35 हारीम शहरका मािनसहरू 320
36 यरीहो शहरका मािनसहरू 345
37 लोद, हादीद अिन ओनो शहरहरूका मािनसहरू 721
38 सना शहरका मािनसहरू 3,930

39 पजूाहारीहरूः
* 7:5: 2 हने ुर्होस।्
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यदायाहका कुलहरू अथार्त 973
40 इम्मरेका कुलहरू 1,052
41 पशहूरका कुलहरू 1,247
42 आरीमका कुलहरू 1,017

43 लवेीहरूः
यशेअूका कुलहरू अथार्त होदबाका प रवारका कदमूीएलका कुल 74

44 गवयैाहरूः
आसापका कुलहरू 148

45 ारपालहरूः
शल्लमू, आतरे, तल्मोन, अक्कूब, हतीता अिन शबेकैा कुलहरू 138

46 म न्दरका सवेकहरूः
सीहा, हसपूा, तब्बाओत।
47 केरोस, सीआ, पादोन।
48 लबान, हगाबा, सल्म।ै
49 हानान, िगददूलेका, गहर।
50 रायाह, रसीन, नकेादा।
51 गज्जाम, उज्जा, पसहे।
52 बसे,ै मनुीम, नापीश।
53 बक्बकु, हकूपा, हहूर्र।
54 बस्लीत, महीदा हशार्।
55 बक स, सीसरा, तमेह।
56 नसीह, अिन हतीम। ियनीहरू सबै म न्दरका सवेकहरू हुन।

57 सलुमेानका सवेकहरूका कुलहरूः सोतइै, सोपरेेत, परीदा
58 याला, दक न, िगददले।
59 शपत्याह, ह ीलका, पोकेरेत, हसबेायीम अिन आमोन।
60 शबै म न्दरका सवेकहरू अिन सलुमेानका सवेकहरूका कुलहरू 392

61 मािनसहरू यरूशलमेमा तले-मलेहे, तले-हशार्, हरूब, अददूोन अिन इम्मरेबाट आएका िथए। तर आफ्ना कुलहरू इ ाएलका िथए भनी
माण गनर् ितनीहरू सामथर् भएनन।्
62 दलायह, तोिबयाह अिन नकोदाका कुलहरू 642

63 पजूाहारीहरूमा होबायाह, हक्कोस अिन बर्िजलकैा सन्तानहरू िथए।
मािनसहरू जसले िगलादबाटका बर्िजलकैी छोरीहरूलाई िववाह गरे, जसलाई उसको नाउँ ारा बोलायो।

64 ितनीहरूले आफ्नो कुलहरूका िववरण अिधका रय सचूीमा खोजे तर पाएनन,् पजूाहारीहरूबाट ितनीहरू िन म्त अशु ठहरीए।
65 शासकले ितनीहरूलाई भने ितनीहरूले पिव भोजनबाट केही खान ु हुदँनै जबसम्म एकजना पजूाहारी उठ्दनै, जसले ऊरीम अिन तमु्मीम
उपयोग गनर् सक्छ।

66-67 सबै समहूको एकि त सखं्या 42,360 िथयो। ितनीहरूका परुूष अिन दासी- ीहरू बाहके जसको सखं्या 7,337 िथयो। अिन
ितनीहरूका 245 परुूष अिन ी गायकहरू पिन िथए। 68-69 त्यहाँ 435 ऊँटहरू र 736 घोडाहरू िथए अिन 6,720 गधाहरू र
245 खच्चरहरू िथए।
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70 केही कुलहरूका मखुहरूले िनमार्ण धन दान गरे। राज्यपालले खजानामा ाय 19 पाउण्ड सनुदान गरे अिन पजूाहारीहरूका िन म्त 50
कचौरा अिन 530 वटा पिहरने कपडा िदए। 71 केही कुलहरूका मखुहरूले िनमार्ण कोषका कामको िन म्त ायः 375 पाउण्ड सनु दान गरे।
अिन ायः 1 1/3 टन चाँदी दान गरे। 72अिन अन्य मािनसहरूले ायः 375 पाउण्ड सनु अिन ायः 1 1/4 टन चाँदी अिन पजूाहारीहरूका
िनम्ती 67 कपडाहरू दान गरे।

73 जब सातौं महीना आयो अिन पजूाहारीहरू, लवेीहरू, ारपालहरू, गवयैाहरू म न्दरका सवेकहरू अिन समस्त इ ाएलीहरू पिन आफ्ना
शहरहरूमा बस।े

8
ए ाले स्थाको िकताब पढे

1 समस्त मािनसहरू पानी मलू ार अिघ चोकमा एकि त भए। ितनीहरूले शा ी ए ालाई मोशाको वस्थाको पसु्तक ल्याउन ु भन,े जो
परम भलुे इ ाएललाई िदन ु भएको िथयो। 2 यसथर् पजूाहारी ए ाले वस्थाको पसु्तक समहूको समक्ष ल्याए, जो परुूष अिन ी दवु,ै हरेक
जसले सनुकेा कुरा बझु्न सक्थे ितनीहरू ारा गठन भएको िथयो। यो सातौं महीनाको पिहलो िदन िथयो। 3 ए ाले वस्थाको पसु्तकलाई पानी-
मलुढोका अिधको चोकमा फकर िवहान दे ख मध्यिदनसम्म परुूष, ी अिन अन्य जसले बझु्न सक्नें ग र पिढयो। सबै मािनसहरूले ध्यानपवूर्क

वस्थाको पसु्तकको कुराहरू सनु।े
4शा ी ए ा एक काठको मचानमा उिभए जो त्यसै अवसरको िन म्त बनाएको िथयो। उसको दािहने ितर मि त्याह, शमेा,अनायाह, उ रयाह,

िह ल्कयाह अिन मासयेाह उिभएका, िथए। उसको दे िेतर पदायाह, मीशाएल, म ल्कयाह, हशमू, हशवदा, जकयार्ह अिन मशलु्लाम उिभएको
िथए।

5 ए ाले सबै मािनसहरूले दे े गरी पसु्तक खोले िकनभने उनी ितनीहरू भन्दा मािथ उिभएका िथए। यसरी उसले वस्थाको पसु्तक खोले सबै
मािनसहरू उिभए। 6 ए ाले परम भु महान ्परमे रको स्तिुत गरे। अिन सबै मािनसहरूले आफ्ना हात उठाउँदै उ रिदए, “आमीन! आमीन!”
तब ितनीहरू सबै परम भकुो अिघ भइँुमा िनहुरीए।

7 लवेीहरूको कुल समहूबाट यशेअू, बानी, शरेेिबयाह, यामीन, अक्कूब, सब्बत,ै होिदयाह, मासयेाह, केलीता, अजयार्ह, योजाबाद, हानान,
अिन पलायाह मािनसहरूलाई वस्थाको िशक्षा िदए जब मािनसहरू चाँिह आफ्ना स्थानमा उिभरहकेा िथए। 8 ितनीहरूले परमे रको वस्थाको
पसु्तक स्प िसत पढे अिन के पिढएको िथयो मािनसहरूलाई बझु्न सहायता गय ।

9 नहमे्याह, जो राज्यपाल िथए, ए ा पजूाहारी, अिन शा ी अिन मािनसहरूलाई िनदश ग ररहकेा लवेीहरूले सबै मािनसहरूलाई भन,े “यो
िदन ितमीहरूका परम भु परमे रका िन म्त पिव िदन हो। उदास नहोऊ अिन िवलाप नगर।” िकनभने सबै मािनसहरू वस्थाका वचनहरू
सनु्दा रोइरहकेा िथए।

10 उसले ितनीहरूलाई भन,े “जाऊ अिन मीठो भोजन खाऊ, र स्वािद दाखरस िपऊ अिन ितनीहरूलाई भाग पठाऊ जसले तयार गरेका
छैनन,् िकनभने यो िदन हा ा मा लकको िन म्त पिव छ। अिन उदास नोहोऊ िकनभने परम भमुा आनन्द नै ित ो श हो।”

11 लवेीहरूले भन,े “शान्त होऊ, िकनभने यो पिव िदन हो। उदास नहोऊ।”
12 त्यस पिछ सबै मािनसहरूले खान-िपन गरे र भोजनका भागहरू पठाइिदए अिन खबूै आनन्दिसत उत्सब मनाउन गए। िकनिक ितनीहरूले

परमे रका वचनहरू बझुे जो ितनीहरूलाई याद गराइिदएको िथयो।
13 महीनाको दो ो िदनमा समस्त मािनसका मखुहरू, पजूाहारी अिन लवेीहरू वस्थाका वचनहरू अध्ययन गनर् शा ी ए ा कहाँ भलेा

भए।
14-15 ितनीहरूले वस्थामा यो ले खएको पाए िक मोशा माफर् त परम भलुे आदशे िदन ु भएको िथयो, सातौं महीनाको चाडको समयमा

इ ाएलका मािनसहरू छा ोमा-बास ब ु पछर्, अिन ितनीहरूले यी वचनहरू ितनीहरूका सबै शहरहरू अिन यरूशलमेमा घोषणा गरे अिन फैलाए,
“पावर्त्य दशेितर जाऊ अिन भ ाक्ष जङ्गली भ ाक्ष, महेदंी, खजरु अिन पातहरू भएका अन्य बकृ्षहरूका हाँगाहरू ल्याऊ ावस्थामा ले खए झैं
आ य छा ाहरू बनाउन।्”

16 यसथर् मािनसहरू गए र हाँगाहरू लएर आए, अिन ितनीहरू स्वयकंा िन म्त छा ोहरू बनाए, हरेकले आफ्ना छतमा अिन परमे रको
म न्दरको पानी-मलूढोका चोक ए मे मलू ढोकाको। 17 सम्पणूर् समहूका मािनसहरू जो कैदबाट आएका िथए अस्थाई छा ाहरू िनमार्ण गरे र
त्यसमा बसे िकनभने इ ाएकीहरूले ननूका छोरा यहोशकूो समयदे ख त्यसिदनसम्म त्यसो गरेका िथएनन।् ितनीहरू धरैे खशुी िथए।

18 उत्सवको पिहलो िदनदे ख लएर आखरी िदनसम्म ए ाले परमे रको वस्थको पसु्तक बाट पढ।े ितनीहरूले सातिदनसम्म उत्सव
मनाए। अिन आठौ िदनमा वस्थामा ले खए झैं समापन समारोह गरे।

9
इ ाएली मानिसहरूले आफ्ना पाप स्वीकार गरे
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1 अब, यो महीनाको चौबीसौं िदनमा इ ाएलका मािनसहरू उपवास बसे एकि त भए र भागङ्गरा लगाए अिन ितनीहरूले आफै मािथ धलूो
हाल।े 2 इ ाएली कुलहरूले स्वयलंाई समस्त िवदशेीहरूबाट अलग गरे। ितनीहरू उिभए अिन आफ्ना पापहरू र आफ्ना पखुार्हरूका भलू स्वीकार
गरे। 3 ितनीहरू आफ्ना स्थानमा उिभए अिन एक चौथाइ िदनसम्म ितनीहरूका परमे रको वस्थाको पसु्तक बाट पाठ गरे।

4 तब यहेूअ बानी, कदमूीएल, शबन्याह, बनु्नी, शरेेब्याह बानी, अिन कनानी सिहत लवेीहरूको िसढंींमा उिभए अिन ितनीहरू ठूलो स्वरमा
परम भु ितनीहरूका परमे र सगं कराए। 5 तब लवेी यशेअू, कद ्मीएल, बानी, हशिबयाह, शबन्याह, होिदयाह, शबेािनया अिन पतिहयाहले
भन:े
“उठ अिन परम भु ित ा परमे रको स्तिुत गर।
िकनभने उहाँ शरू दे ख अन्त सम्म हुनहुुन्छ।
तपाईंको मिहिमत नाउकँो स्तिुत होस।

य िप यो सम्पणूर् आशीष अिन शसंा भन्दा आ यर्जनक छ।
6 तपाईं परमे र हुनहुुन्छ,

हे परम भु तपाईंले मा सव च्च स्वगर्
अिन त्यसमा तारा-मण्डल बनाउन ु भयो।

तपाईंले पथृ्वी
अिन यसमा भएका हरेक बस्तहुरू सागरहरू

अिन त्यसमा भएका
हरेक बस्तहुरू बनाउन ु भयो।

तपाईंले ती सबलैाई जीवन दान गन ुर् भयो,
अिन स्वगर्का तारा-मण्डलले

तपाईंको आराधना गछर्न।्
7 तपाईं परम भु परमे र हुनहुुन्छ

जसले अ ामलाई चनु्न ु भयो,
अिन कल्दीहरूको ऊरबाट बािहर ल्याउन ु भयो,

अिन उसलाई अ ाहाम नाउँ िदनभुयो।
8 तपाईंले जान्न ु भयो िक उनी तपाईंका भ िथए

यसथर् तपाईंले ऊिसत
कनानीहरू, िह ीहरू, एमोरीहरू, प रज्जीहरू, यबसूीहरू र िगगार्शीहरूको भिूम

उसका सन्तानलाई िदन्छु भिन करार बाँध्न ु भयो।
तपाईंले आफ्नो ितज्ञा परूा गन ुर् भयो

िकनभने तपाईं धम हुनहुुन्छ।
9 तपाईंले िम दशेमा हा ा पखुार्हरूको यातना दे ु भयो,

अिन लाल समु मा तपाईंले सहायताका िन म्त उनीहरूको पकुारा सनु्न ु भयो।
10 तपाईंले िचन्हहरु र आ यर्मय कुराहरू

िफरऊन िम दशेका राजा
अिन ितनका समस्त सवेकहरू अिन ितनका दशेका समस्त मािनसहरूको िवरू गन ुर्भयो,

िकनभने ितनीहरूले हा ापखुार् हरूलाई
अत्याचार गरेको तपाईंलाई थाहा िथयो।

तपाईं अिहले सम्म रहन ु भए झैं िस हुनभुयो।
11 तपाईंले ितनीहरू समक्ष समु लाई िवभाजन ग रिदन ु भयो,

अिन ितनीहरू सखू्खा जमीन भएर िहडंी समु पार भए।
तर ितनीहरूलाई खे े िफरऊनका सनेालाई पानीमा ढुङ्गालाई फ्याँिकिदए जस्तै

तपाईंले फ्याँिकिदन ु भयो।
12 तपाईंले ितनीहरूलाई िदउसँो बादलको खामो

अिन राती आगोको ज्वाला सिहत
ितनीहरू िहडंन ु पन बाटो

उज्यालो पारी डोयार्उन ु भयो।
13 तपाईं सीनै पवर्तमािथ झन ुर् भयो
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अिन ितनीहरूलाई उिचत न्याय
र साँचो िशक्षा ितनीहरूिसत स्वगर्बाट बोल्नभुयो

अिन तपाईंले ितनीहरूलाई
असल आदशे र आज्ञाहरू िदनभुयो।
14 अिन तपाईंले ितनीहरूलाई तपाईंको पिव िव ामको िदनको बारेमा भन्नभुयो,
अिन तपाईंले ितनीहरूलाई तपाईंका सवेक मोशाको माफर् त आज्ञा अिन एक वस्था िदनभुयो।
15 तपाईंले ितनीहरू भोककाएको बलेा

ितनीहरूको िन म्त स्वगर्बाट रोटी िदनभुयो,
अिन ितनीहरू ितखार्एको बलेा

च ानबाट पानी िदनभुयो
तपाईंले ितनीहरूलाई

जाऊ अिन गएर ितनीहरूलाई
िदन्छु भनी वचन िदएको भिूम

अिधकारमा लऊे भन्नभुयो।
16 तर ती हा ा पखुार्हरू अ ेरी िथए

अिन तपाईंका आदशे पालन गरेनन।्
17 ितनीहरूले आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार गरे,

अिन तपाईंले ितनीहरूमाझ गन ुर्भएको चमत्कार ितनीहरूले सम्झनेन।्
ितनीहरू घमण्डी भए

अिन िम दशेमा दासत्वमा फिकर् जानलाई एक अगवुा िनय ु गरे।

“तपाईं क्षमाशील परमे र हुनहुुन्छ,
दयाल ु अिन कृपाल ु
र धीरजी मेपणूर् हुनहुुन्छ।

यसकारण तपाईंले ितनीहरूलाई त्याग्न ु भएन,
18 जब ितनीहरूले स्वयकंा िन म्त धात ु िनिमर्त बाछा को मिूतर् बनाए।अिन ितनीहरूले भन,े ‘यो ितमीहरूको दवेता हो

जसले ितमीहरूलाई िम दशे बािहर ल्याए जब ितनीहरूले तपाईंको िवरू डरलाग्दा कुराहरू गरे।’
19 तर तपाइको महान

करूणाको कारणले गदार्,
तपाईंले ितनीहरूलाई

मरूभिूममा छोडन ु भएन,
बादलको खामोले ितनीहरूलाई
िदनको या ामा अगवुाई गनर् रोकन ु भएन

अिन आगोको मसु्लोले
राती ितनीहरू िहडंन ु पन बाटो

उज्यालो तलु्याउन छोडन ु भएन।
20 तपाईंले ितनीहरूलाई िशक्षा िदन तपाईंको उ म जोश दान गन ुर्भयो।

तपाईंले ितनीहरूको मखुबाट तपाईंको स्वग य भोजन खो ु भएन,
अिन ितनीहरूको ितखार्मा तपाईंले ितनीहरूलाई पानी िदनभुयो।

21 तपाईंले चालीस वषर्सम्म उज्जाड स्थानमा ितनीहरूको हरेचाह गन ुर्भयो,
त्यहाँ ितनीहरूलाई केही अभाव िथएन।

ितनीहरूका व हरू म क्कएनन ्
र ितनीहरूका खु ाहरू पिन सिुनएनन।्

22 तपाईंले ितनीहरूलाई राज्यहरू अिन मािनसहरू िदनभुयो।
तपाईंले ितनीहरूलाई यी सीमा-भिूमको रूपमा दान गन ुर्भयो।

ितनीहरूले हशेबोनका राजा सीहोनको दशे
अिन बाशानका राजा ओगको भिूम अिधकारमा लए।

23 तपाईंले ितनीहरूका सन्तानहरूलाई
आकाशका ताराहरू जस्तै अनिगन्ती तलु्याई िदनभुयो।
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तपाईंले ितनीहरूलाई त्यो भिूममा ल्याउन ु भयो
जनु भिूममा ितनीहरूका पखुार्हरूलाई
वशे गन, अिधकारिदन ु भएको िथयो।

24 केटा-केटीहरू वशे गरे
र त्यो भिूम अिधकारमा लए।

अिन तपाईंले ितनीहरू समक्ष
त्यस भिूमका कनानीहरूलाई

परास्त गन ुर्भयो।
25 तपाईंले ितनीहरूका राजाहरू अिन भिूमका मािनसहरू सिहत ती ितनीहरूको िनयन् ण अिधकारमा िदनभुयो,

ितनीहरूको खशुी अनसुार ‘जे गरे पिन गरुन’् भनी।
ितनीहरूले िकल्ला बन्दी गरेका शहरहरू अिन म ललो भिूम अिधकारमा लए।

ितनीहरूले हरेक असल वस्तलुे भ रपणूर् घरहरू, खिन सकेका कुवा, दाख वारी
अिन भ ाक्षका वकृ्षहरू र अनके फलका बकृ्षहरू लए।

यसरी ितनीहरूले पटे भरूञ्जले खाए र मोटाभए
ितनीहरूले तपाईंको महान भला पनको आनन्द लए।
26 तर ितनीहरू अनाज्ञाकारी भएर तपाईंको िवरू िव ोह गरे

अिन तपाईंको वस्था आफ्ना िपठ ितर फ्याँके,
ितनीहरूले तपाईंका अगमव ाहरूलाई मारे

जसले ितनीहरूलाई तपाईं कहाँ फकार्ई ल्याउका िन म्त
ितनीहरूलाई चतेावनी िदएका िथए।
ितनीहरूले तपाईंको िवरू मा डरलाग्दा कामहरू गरे।

27 यसथर् ितनीहरूलाई तपाईंले
उनीहरुको श हुरूलाई स ु म्प िदनभुयो।

अिन श हुरूले ितनीहरूलाई नरा ो कारले सताए,
ितनीहरूको आफ्तको समयमा तपाईंको सहायताका िन म्त पकुारा गरे

अिन तपाईंले स्वगर्बाट ितनीहरूको रोदन सनु्नभुयो।
तपाईंको महान कृपाको कारण
ितनीहरूको लािग उ ारक ार्हरू दान गन ुर्भयो।

28 जसले ितनीहरूलाई ितनीहरूका श कुो श बाट बचँाए।
तर ितनीहरूले आफ्नो श हुरूबाट छुटकार पाउन साथ

फे र त्यही गरे जसलाई तपाईंले नरा ो ठान्न ु भएको िथयो।
यसकारण तपाईंले ितनीहरूलाई ितनीहरूका श कुा हातमा छािडिदनभुयो।

जसमा िक ितनीहरूमािथ श हुरूले शासन गरून ्भनी, तर फे र ितनीहरूले तपाईं ित रोदन गरे।
तपाईंले फे र ितनीहरूका कुरा स्वगर्बाट सिुनिदन ु भयो

अिन तपाईंको महा कृपा ारा धरैेपल्ट ितनीहरूको उ ार ग र िदनभुयो।
29 तपाईंको वस्था तफर् ितनीहरूलाई
फकार्उनका िन म्त

तपाईंले चतेावनी िदनभुयो।
तर ितनीहरू अ ेरी भए

र तपाईंका आदशेको पालन गरेनन।्
ितनीहरूले तपाईंको वस्थाको िवरू पाप गरे।

जनु ावस्थाले ती पालन गन हरूका िन म्त
जीवन ल्याउदँछ।

ितनीहरू ढीठ, अिनच्छुक
अिन अनाज्ञाकारी बन।े

30 “तपाईं धरैे वषर्सम्म ितनीहरू ित धीरजीरहन ु भयो,
अिन तपाईंले ितनीहरूलाई तपाईंका अगमव ाहरू ारा

तपाईंको आत्माले चतेावनी िदनभुयो।
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तर ितनीहरूले सनुनेन ्
यसथर् तपाईंले ितनीहरूलाई

िवदशेी रा हरूलाई स ु म्पिदनभुयो।

31 “तर, तपाईंको महा-कृपाले गदार्
ितनीहरूलाई तपाईंले पणू र्रूपले ध्वशं गन ुर्भएन,

अिन तपाईंले ितनीहरूलाई त्याग्नभुएन,
िकनिक तपाईं अन ु हमय र दयाल ु परमे र हुनहुुन्छ।

32 अब, हे परमे र, महान परमे र,
श शाली अिन भय योग्य परमे र,

जसले उहाँका करार मेमय िव ास सगँ पालन गन ुर्हुन्छ,
हा ो क हरूलाई साधारण नसम्झन ु

त्यो क ठनाई हामीमािथ आएको िथयो,
हा ा राजाहरूल,े

हा ा पजूाहारीहरूल,े
हा ा अगमव ाहरूल,े हा ा िपता-पखुार्हरूले
तपाईंका सम्पणूर् मािनसहरूले

अश्शरूका राजाहरूको समय दे ख लएर
आज सम्म सह।े

33 हामी मािथ घटेका
समस्त घटना ित

तपाईंले न्याय हुन ु भएकोछ
य ािप हामीले द ु कायर्हरू गय ।

34 हा ा राजाहरू, हा ा अगवुाहरू, हा ा पजूाहारीहरू
अिन हा ा पखुार्हरूले तपाईंको वस्थाको पालन गरेनन।्
अिन ितनीहरूले तपाईंका आदशे र तपाईंले िदन ु भएको चतेावनी ित ध्यान िदएनन।्

35 ितनीहरू आफ्नै दशेमा हुदँा पिन,
तपाईंले िदनभुएको महान सम ृ मा आनन्द भोग ग ररहदँा पिन,
तपाईंले ितनीहरूलाई िदनभुएको परूा म ललो भिूममा हुदँा पिन

तपाईंको सवेा गरेनन,्
अिन आफ्ना कुकमर्बाट फकनन।्

36 हने ुर्होस, हामी आज दास छौं हो,
हामी त्यस भिूममा दासछौं

जो तपाईंले हा ा पखुार्हरूलाई
त्यसका फलहरू अिन असल कुराहरू
खान भनी दान गन ुर् भएको िथयो।

37 भिूमको शस्त फसलहरू राजाहरूका अिधनमा छ
जसको अिधनमा हामीलाई हा ो पापको कारणले रा खिदन ु भयो।

ितनीहरूले हा ो शरीरहरू
अिन हा ा पशहुरू मािथ ितनीहरूको इच्छा अनसुार शासन गरे,
अिन हामीहरू ढलूो क मा पा ररहकेा छौ।

38 यी सबै हुदँाहुदँ ै पिन
हामी ल खत रूपमा बाचा बाँध्छौं।”

10
1 अिन मोहर लाएको कागज प मा सही छापलगाउने हा ा अगवुाहरू, यी िथए:
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लवेीहरू र हा ा पजूाहारी हकल्याहका छोरा राज्यपाल नहमे्याह िसदिूकयाह, 2सारयाह, अजयार्ह, ियमर्याह, 3 पशहूर, अमयाह, म ल्कयाह,
4 ह ूश, शबन्याह, भल्लहू, 5 हारीम, मरेमोत, ओबिदयाह। 6 दािनयल, िगन्नतोन, बारूक, 7 मशलु्लाम, अजयार्ह िमयामीन, 8 माज्याह,
िबल्गै अिन शमायाहका नाउछँन।् यी पजूाहारीहरू िथए जसको नाउँ मोहर लगाएको कागज प मा छ।

9 यी लवेीहरू िथए, जसले यसमा हस्ताक्षर गरेः

अजन्याहका छोरा यशेअू, हनेाददको छोरा-छोरीहरू िबन्नइू, कदमीएल, 10 अिन ितनीहरूका सगंी लवेीहरूः शबन्याह, होिदयाह, कलीता,
पलायाह, हानान, 11 मीका, रहोब, हशब्याह, 12 जक्कूर, शरेेब्याह, शबन्याह, 13 होिदयाह, बानी अिन बनीन।्

14 यी मािनसहरूका अगवुाहरू हुन जसले सन्धी हस्ताक्षर गरेः

परोश, पहत-मोआब, एलाम, ज ू, बानी, 15 बन्नी, अज्गाद, बव,ै 16 अदोिनयाह, िबग्ब,ै आदीन, 17 आतरे, िह ज्कयाह, अज्जरू,
18 होिदयाह, हाशमू, बसे,ै 19 हारीत, अनातोत, नोब,ै 20 मग्पीआश, मशलु्लाम, हजेीर, 21 मशजेबले, सादोक, यद ्द,ु 22 पलत्याह,
हानान, अनायाह, 23 होश,े हनन्याह, हश्शबू, 24 हल्लोहशे, िपल्हा, शबेके, 25 रहूम, हशब्ना, मासयेाह, 26 अिहयाह, हानान, आनान।
27 मल्लकू, हारीम, अिन बाना।

28-29बाँकीरहकेा मािनसहरू, पजूाहारीहरू लवेीहरू, ारपालहरू, गायकहरू, म न्दरका सवेकहरू, परमे रको वस्था पालन गनर्को िन म्त
व रप र भिूमका मािनसहरू बाट स्वयलंाई पथृक गरेका मािनसहरू, ितनीहरूका प ी र छोरा छोरीहरू, बझु्न सक्ने सबै जना ितनीहरूका आफन्त,
ितनीहरूका अगवुाहरू सगँ िमलरे बाँच्नको लािग सराप अिन शपथ लए, परम भलुे उहाँका दास मोशालाई िदएको वचन पालन ्गद परम भु
हा ा मा लकका सबै आदशेहरू अिन उहाँका न्याय र िनयमहरू सावधानी पवूर्क पालन गन सराप अिन शपथ लए।

30“हामी वचन िदन्छौ िक यो मिूममा हा ा छोरीहरूलाई प ीको रूपमा अन्य मािनसहरूलाई िदने छैनौं। अिन हामी ितनीहरूका छोरीहरूलाई
हा ा छोराहरूका प ीको रूपमा लने छैनौं।

31 “यिद यस भिूमका मािनसहरूले बचे्ने कुराहरू वा कुनै अन्न बचे्नका िन म्त िव ामको िदनमा ल्याए हामी ितनीहरूबाट िव ामको िदनमा
अथवा अन्यकुनै पिव छु का िदनमा िकन्ने छैनौ। हामी सातौं वषर्को बालीहरू त्याग गनछौ। अिन ऋणका िन म्त बन्दककी राखकेो कुनै पिन
बस्त ु िफतार् िदने छौं।

32 “हा ा परमे रको म न्दरको सवेाका िन म्त वषर्मा एक ितहाई शकेेल चाँदी दान गन अनबुन्धन गदर्छौं। 33 त्यो पैंसा रोटीको पं हरू
िकन्नको िन म्त खचर् हुनछे। र अन्नब ल त्यके िदन होमब लहरू, िव ाम-िदन, औंसी, ठहराइएका चाडहरू, पिव चीजहरू, इ ाएललाई श ु
गन पाप ब लहरू अिन सबै अरू कुराहरू परमे रको म न्दरका िन म्त आवश्यक पछर्।

34 “हामी पजूाहारीहरू लवेीहरू अिन मािनसहरूले वस्थामा ले खए अनसुार परम भु हा ा परमे रको विेदमा जलाउनका िन म्त त्यके
वषर् तोिकएको समयमा कुलहरूले परमे रको म न्दरमा ल्याउन ु पन काठ अपर्ण को सम्बन्धमा िच ा लगाए।

35 “हामीहरूले पिन त्यके वषर्को पिहलो फसलको अन्नहरू अिन त्यके वकृ्षका पिहलो गरेका छौ।
36 “ वस्थामा लखेे झैं हामी पिन हा ा पिहलो जन्मकेो छोराहरू र हा ा पशहुरू अिन हा ो पिहलो जन्मकेो गाई भडेा बा ाहरू हा ा

परमे रको म न्दरमा सवेा गन पजूाहारीहरू कहाँ ल्याउने ितज्ञा गय ं।
37 “हामीले परमे रको म न्दरको भण्डारकोठामा, पजूाहारीहरूका िन म्त पिहलो मछेुको िपठोको डत्ला अिन हा ा भटेी- त्यके वकृ्षका

फल नयाँ दाखरस अिन तले ल्याउनँे छौं। अिन हामी लवेीहरूका िन म्त पिन आफ्ना फसलका दशौ खण्ड पिन ल्याउने छौ। लवेीहरू ित हुन
जसले हामीले काम गन सबै शहरहरूमा दशौ खण्ड सं ह गछर्न।् 38अिन पजूाहारी जो हारूनका सन्तानहरू हुन, ितनीहरूले दशांश सं ह गछर्न।्
अिन लवेीहरूले परमे रको म न्दरको भण्डार गहृमा दशौं भाग ल्याउछँन।् 39 िकनभने इ ाएलका मािनसहरू अिन लवेीहरूले अन्नको भटेी
ल्याउन ु पछर् नयाँ दाखरस भटेी अिन तलेको भटेी भण्डार कक्षमा ल्याउन ु पछर्। जहाँ पिव भाँडा व र्नहरू छन,् जहाँ कायर्मा रहकेा पजूाहारीहरू,
ार, रक्षकहरू अिन गवयैाहरू छन।्

“हामीले हा ो परमे रको म न्दरलाई तचु्छ सम्झन ु हुदँनै।”

11
नयाँ मािनसहरू यरूशलमेमा िभ िहडंन थाले

1 मािनसका अगवुाहरू यरूशलमेमा बसे अिन बाँकी रहकेा मािनसहरूले त्यके दशजनामा एकजनालाई यरूशलमेमा ब का िन म्त ल्याउन
िच ा लगाए। अिन रहकेा दशै अशंमा नौ अशं अन्य शहरूमा बस।े 2 मािनसहरूले सइच्छाले यरूशलमेमा ब चाहनहेरूलाई आशीष िदए।
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3 ियनीहरू ामीण अगवुाहरू हुन ्जो यरूशलमेमा बस्थ।े तर यहूदाको शहरहरूमा, सबजैना ितनीहरूको शहरहरूमा आफ्ना सम्पि मा बस्थे
इ ाएलका केही मािनसहरू, इ ाएल पजूाहारीहरू, लवेीहरू, म न्दरका सवेकहरू अिन सलुमेानका सवेकहरूका सन्तानहरू। 4 अिन कोही
यहूदाका मािनसहरू अिन कोही िबन्यामीनका मािनसहरू यरूशलमेमा बस।े

यी यहूदाका सन्तानहरू िथए जो यरूशलमेमा बसःे

अतायाहरू, उ ज्जयाहका छोरा, (अमयार्हको छोरा, शपत्याहको छोरा, महललेका छोरा परेेसका कुलका।) 5कोल-होजकेा छोरा, हजायाहका
छोरा, अदायाहका छोरा, योयारीबका छोरा, जकयार्हका छोरा एउटा शीलोनीहरूको सन्तान। 6 यरूशलमेमा ब े परेेसक कुलहरूमा जम्मा
468 साहसी मािनसहरू िथए।

7 यी िबन्यामीनका कुलहरू िथए जो यरूशलमेमा बसःे

मशलु्लामका छोरा, सल्ल,ू (योएदका छोरा, पदायाहका छोरा, कोलायाहका छोरा, वासयेाहका छोरा, इतीएलका छोरा), 8 यशािययाहका
छोरा अिन ितनको पिछ गब्बै अिन सल्ल,ै 9 िज ीका छोरा योएललाई ितनीहरू अिन यहूदामािथ िनय ु ग रयो, अिन हासनेआ्का छोरा
शहरका दो ो मखु अिधकारी िथए।

10 पजूाहारीहरू मध्यबेाटः

योयारीबको छोरा, यदायाह, यािकन, 11 सरायाहका, िह ल्कयाहका छोरा, (मशलु्लामका छोरा, सादोकका छोरा, मरायोतका छोरा,
अहीतबूका छोरा), 12 परमे रको म न्दरका िनरीक्षक अिन ितनीहरूका सहयोगी भए जो परमे रको म न्दरको िन रक्षक िथए 822
अदायाह यरोहामका छोरा, जकयार् म ल्कयाहका 13 अिन ितनका सहयोगीहरू जो कुलका अगवुाहरू िथएः 242 अमाश,ै अजलैका छोरा,
अहजकैा छोरा, मिेशल्लमेोतका छोरा, इम्मरेका छोरा 14 अिन ितनका सहयोगीहरू साहसी यो ाहरूः 128 ितनीहरू मािथका अिधकारी
हग्गदेोलीमका छोरा जब्दीएल िथए।

15 लवेीहरूबाट ियनीहरू यरूशलमेमा बसःे

शमायाह हश्शबूका छोरा, अ ीकामका छोरा हशिबयाहका छोरा बनु्नीका छोरा। 16अिन शब्बतै र योजाबाद, लवेीहरूका दइुजना अगवुाहरू
जो परमे रको म न्दरको बािहर कामका िजम्मामा िथए। 17अिन मतन्याह मीकाका छोरा, जब्दीका छोरा आसापका छोरा, स्तिुतका अगवुा
जसले ाथर्नामा धन्यवाद ज्ञापन गरे, अिन बकबकु्याह ितनका सहयोगीहरूमा दो ो अिन अब्दा शम्मअूका छोरा गालालका छोरा यदतूनूका
छोरा। 18 पिव शहर यरूशलमेमा भएका समस्त लवेीहरू जम्मा 284

19 यी यरूशलमेमा ब े ार पालकहरू िथए।

अक्कूब, तल्मीन अिन ितनीहरूका आफन्तहरू जसले ारको हरेचाह गथ 172 जना िथए।

20 इ ाएलका रहकेा मािनसहरू, पजूाहारीहरू अिन लवेीहरू यहूदाका सबै शहरहरूका आफ्ना पखुार्का भिूममा बस।े 21 म न्दरका सवेकहरू
ओपले पहाडमा बसे अिन सीहा र िगश्पा म न्दरका सवेकहरूको िजम्मा मा िथए।

22 यरूशलमेमा मखु्य अिधकारी लवेीहरू उज्जीय बानीको छोरा, हशिबयाहका छोरा, मतन्याहको मीकाका छोरा, आसापका सन्तानहरू,
गवयैाहरू िथए जो परमे रको म न्दरको कामहरूका िजम्मामा िथए। 23 िकनभने ितनीहरूको सम्बन्धमा राजकीय आदशे िथयो अिन ितिदन
गायकहरूको सवेाको आवश्य ा िथयो। 24 पतिहयाह मशजबलेका छोरा, यहूदाका छोरा जरेहको कुल मािनसहरू सम्बन्धी सबै कुरामा राजाका
सल्लाहकार िथए।

25 गाउहँरूमा ितनीहरूमा खतेहरू सिहतः यहूदाका केही मािनसहरू िकयर्त-अबार् र त्यसका व रप रका स-साना गाउहँरू, दीबोन अिन त्यसका
व रप रका स-साना गाउहँरू अिन यकब्सले अिन यसका व रप रका स-साना गाउहँरू 26 यशेअूमा, मोलादा, बते्पलते। 27 हसश ूर्आल, बशेवा
अिन त्यसका व रप रका स-साना गाउहँरू। 28 िसकलगा, मकोना अिन त्यसका व रप रका स-साना गाउहँरू। 29 ए रमोन, सोराह, यम ूर्त,
30 जानोह, अद ्दलूाम अिन ितनीहरूका गाउहँरू लाकीश अिन त्यसका खतेहरू अजकेा अिन त्यसका व रप रका स-साना गाउहँरू। यसरी
ितनीहरू बशेबा दे ख लएर िहन्नोमको बेंसीसम्म अिधकार गरेर बस।े
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31 िबन्यामीनका केही मािनसहरू गबेा, िमकमाश, अय्या, बतेले अिन त्यसका व रप रका स-साना गाउहँरूमा बस।े 32 अनातोत, नोब,
अनन्याह, 33 हासीर, रामा, िग मै, 34 हादीद, सबोईम, नबलत, 35 लोद ओनो ग-ेहारािशम ओनोमा बस,े 36 केही यहूदाय लवेीय समहू
िबन्यामीनलाई स ु म्पयो।

12
पजूा र र लवेीहरू

1 यी पजूाहारीहरू अिन लवेीहरू हुन।् जो कैदबाट यरूशलमेमा यरूबाबले शालतीएलका छोरा अिन यशेअूिसत आएः

सरायाह, ियमर्याह, ए ा,
2 अमयार्ह मल्लकू, ह ूश,
3 शकन्याह, रहूम, मरेमोत,
4 इ ो, िगन्नतोन। अिबयाह,
5 िमयामीन, माथह, िबल्गा,
6 शमायाह, योयारीव, यदायाह।
7 सल्ल,ू अमोक, िह ल्कयाह अिन यदायाह।

यशेअूको समयमा ियनीहरू पजूाहारीहरू अिन ितनीहरूका सहयोगीहरू अगवुाहरू िथए।
8लवेीहरू यअे, िबन्नईू, कदमूीएल, शरेेिबयाह, यहूदा अिन म न्याह िथए। अिन उनका सहयोगीहरू धन्यवाद ज्ञापन गीतका िजम्मामा िथए।

9 ितनीहरूका सहयोगीहरू बक्बवुयाह उन्नी, सवेामा ितनीहरू दे ख पा र खडा भए। 10 यशेअू योयाकीम ्का िपता िथए। योयाकीम एल्याशीबका
िपता िथए। एल्याशीब योयादाका िपता िथए। 11 योयादा जोनाथनका िपता िथए। जोनाथन यदतूनूका िपता िथए।

12 योयाकीमको समयमा यी पजूाहारीहरू कुलका अगवुाहरू िथएः

सरायाहको कुलका अगवुा मरायाह िथए।
ियमर्याहको कुलका अगवुा हनन्याह िथए।
13 ए ाको कुलका अगवुा मशलु्लाम िथए।
अमयार्हको कुलका अगवुा यहोहानान िथए।
14 जोनाथन मल्लदूाको कुलका अगवुा िथए।
यसूफु शकन्याहको* कुलका अगवुा िथए।
15 अदनूा हारीमको कुलका अगवुा िथए।
हले्कै मरेमोत† प रवार अगवुा िथए।
16 इददूोको कुलका अगवुा जकयार्ह िथए।
िगन्नतोनको कुलका अगवुा मशलु्लाम िथए।
17 अिबयाहको कुलका अगवुा िज ी िथए।
िमन्यामीन अिन मोअ ाहका कुलहरूकाअगवुा िपल्तै िथए।
18 िबल्गाको कुलका अगवुा शम्म ू िथए।
शमायाहको कुलका अगवुा यहोनात िथए।
19 योयारीबका कुलका अगवुा म नै िथए।
यदायाहको कुलका अगवुा उज्जी िथए।
20 सल्लकूो कुलका अगवुा कल्लै िथए।
आमोकको कुलका अगवुा एबरे िथए।
21 िह ल्कयाको कुलका अगवुा हशिबयाह िथए।
यदायाहको कुलका अगवुा नतनले िथए।
22 एल्याशीब, योयादा, योहानान अिन यद ्दकूा समयमा लवेीका नाउहँरू कुलका अगवुाहरूका रूपमा ले खएका िथए अिन पजूाहारीहरूका

नाउँ पिन फारसीको शासनकालमा ले खएका िथए। 23लवेीहरूका कुलका अगवुाहरूका नाउँ एल्याशीबका छोरा योहानानको समयसम्म िववरण
पसु्तकमा ले खएका िथए। 24 लवेीहरूका अगवुाहरू हशब्याह, शरेेिबया, यशेअू, कद ्मीएलका छोरा अिन ितनीहरूका सहयोगीहरू िथए जो
* 12:14: , केही अन्य हस्तलखेहरूमा “शीबन्याह।” † 12:15: , केही अन्य
हस्तलखेहरूमा “िम रयोत।”
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ितनीहरू दे खपा र उिभए परमे रका दाऊदको आदशे अनसुार परमे रको स्तिुत गनर् अिन धन्यवाद ज्ञापन गनर्का िन म्त एक भागले
अक लाई उ रिदए।

25 मतन्याह, बक्बकु्याह, ओबिदयाह, मशलु्लाम, तल्मोन अिन अक्कूब ारपालहरू िथए। जो ारहरूमा भएका भण्डार कक्षको छेउमा
िथए। 26 ियनीहरूले योयाकीम यशेअूका छोरा, योसादका छोराको समयमा अिन शासक नहमे्याह अिन पजूाहारी र िशक्षक ए ाको समयमा
सवेा गरे।

यरूशलमे पखार्ल को समपर्ण
27 जब यरूशलमेको पखार्ललाई समपर्ण ग रयो। जहाँ कहींका लवेीहरूको खोज ग रयो। अिन यरूशलमेमा ल्याइयो खशुीयाली सिहत,

धन्यवाद ज्ञापन गन, गायकहरू झ्यामटा, साराङ्गी अिन वीणाहरू सिहत समपर्ण समारोह मनाउनका िन म्त।
28-29 गवयैाहरूलाई यरूशलमे व रप रका िजल्लाहरू अिन नतोपातीका गाउहँरू दवुै ितरबाट एक ग रयो। अिन बते-िगलगाल, गबेार

बते-अज्मोतका खतेहरूबाट पिन एक ग रयो। िकनिक गवयैाहरूले स्वयकंा िन म्त यरूशलमे व रप रका गाउहँरू िनमार्ण गरेका िथए।
30 पजूाहारीहरू अिन लवेीहरूले आफैं लाई श ु पारे अिन ती मािनसहरूले ार र पखार्लहरूलाई पिन श ु पारे।
31 त्यस पिछ मलैे यहूदाका अगवुाहरूलाई पखार्ल मािथ ल्याएँ, अिन दइु िवशाल गायकहरूको समहूलाई धन्यवाद ज्ञापन गनर् िनय ु

गरें। एक समहू गायकदल दािहनिेतर किसङ्गरे ारतफर् पखार्ल मािथ गए। 32 अिन ितनीहरूपिछ होिशयाह अिन यहूदाका आधा अगवुाहरू
गए। 33 अजयार्ह, ए ा, मशलु्लम, 34 यहूदा, िबन्यमीन, शमायाह अिन तरुहीसिहत ियमर्याह पिन गए। 35 केही पजूाहारीहरू अिन जकयार्ह
जोनाथनका छोरा, शमायाहका छोरा, म न्याहका छोरा जक्कूरका छोरा आसापका छोरा। 36 अिन ितनका सहयोगीहरू शमायाह, अ ले,
िमलल,ै िगलल,ै माऐ, नतनले, यहूदा अिन हनानी परमे रका जन दाऊका वा यन् हरू सिहत गए। अिन शा ी िशक्षक ए ा ितनीहरूका अिघ
अिघ गए। 37अिन ितनीहरू फोहरा-मलू-ढोकामा गए। त्यस पिछ ितनीहरू पखार्लको िसढंी भएर िसधै दाऊद शहरको िसढंी मािथ गए र दाऊदको
घरबाट नाघरे पानी मलु-ढोका ितर गए।

38 दो ो समहूका धन्यवाद ज्ञापन गाउनदेल दे तेफर् गए। म र मािनसहरूका अन्य आधा अगवुाहरूले ितनीहरूलाई पखार्लको टुप्पो भएर भ ी
धरहरा। 39 पार गरी ए मैी मलू ढोका पारी फरािकलो पखार्ल ितर परुानो शहरको ढोका मतस्य र मलू-ढोका हननलेको बजुार्, भडेा-ढोकासम्म बजुार्
भएर भडेा ारसम्म अनसुरण गय । अिन ितनीहरू रक्षक ढोकामा रोिकए। 40 ती धन्यवाद ज्ञापन गन दइु दल गवयैाहरूले परमे रको म न्दरमा
आफ्ना ठाउँहरू हण गरे यसकारण म अिन मरेा मािनसहरूका आधा अिधकारीहरू। 41 साथै पजूाहारीहरू एल्याकीम, मासयेाह, िमन्यामीन,
मीकायाह, एल्योएन,ै जकयार्ह अिन हनन्याहले तरुही सिहत हािमले 42 मासयेाह, शमायाह, एलाजार, उज्जी, यहोहानान, म ल्कयाह, एलाम
अिन एजरेले ितनीहरूका ठाउँहरू हण गय ं।

गवयैाहरूले गाए अिन िय िहयाह अगवुा िथए। 43 त्यस िदन ितनीहरूले धरैे ब लदान अपर्ण गरे र आनन्द मनाए िकनभने परमे रले
ितनीहरूलाई महान खशुी दान गन ुर् भएको िथयो ी एवं केटा केटीहरूले पिन आनन्द मनाए, हामीले यरूशलमेमा मनाएको उत्सव टाढासम्म
सिुनयो।

44 त्यस समय मािनसहरूले अगौटे फलहरूको भटेी अिन दशौं अशंको जम्मा गन कोठाका अिधकारीहरू िनय ु गरे। यो कुरा शहरका
जमीनहरूबाट जम्मा ग रयो। वस्थामा भने झैं यी कुराहरू पजूाहारीहरू अिन लवेीहरूलाई िदइने छन।् िकनभने यहूदाका मािनसहरूले पजूाहारी
र लवेीहरूिसत म न्दरमा सवेागरेको िन म्त धन्यवादी िथए। 45 दाऊद अिन उनका छोरा सलुमेानको आदशे अनसुार ितनीहरूले ितनीहरूको
परमे रको सवेा अिन श ु ीकरण गरे। 46 यसरी नै गायकहरू अिन ारपालहरूले गरे। (धरैे समय अिघ, दाऊद अिन आसापको समयमा
परमे रलाई धन्यवाद िदने अिन स्तिुतगन गवयैाहरूका अगवुाहरू िथए।)

47 यसथर् यरूबाबले अिन नहमे्याहका समयमा समस्त इ ाएलले त्यके िदन चािहए जितको अशं गवयैाहरूका िन म्त केही अशं छु ाए अिन
लवेीहरूले केही अशं हारूनका कुलको िन म्त छु ाए।

13
नहमे्याहको अ न्तम आज्ञा

1 त्यसिदन ितनीहरूले मािनसहरूलाई मोशाको पसु्तक बाट पिढ िदए अिन ितनीहरूले त्यसमा यो ले खएका पाए, िक कुनै अम्मोनी वा
मोआबीहरू परमे रको उपासना गनर् किहल्यै जमघटमा प ु हुदँनै। 2 िकनभने ितनीहरूले इ ाएलीहरूलाई रोटी र पानी ारा स्वागत जनाएका
िथएनन ् र ितनीहरूलाई ाप िदनलाई ितनीहरूको िवरू बलामलाई ज्यालामा ल्याएका िथए। तर परमे रले ापलाई वरदानमा प रणत
ग रिदनभुयो। 3 जब ितनीहरूले वस्था सनुे ितनीहरू हरेक िवदशेीलाई इ ाएलबाट पथृक गरे।

4-5यसको अिघ पजूाहारी एल्याशीबालाई परमे रको म न्दरका सवेकहरूको िजम्मामा राखकेा िथए। ितनी तोिबयाहका (अम्मोनी) ववैािहक
सम्बन्ध िथयो। अिन ितनीले तोिबयहाको िन म्त एक िवशाल कोठाको वस्था ग रिदएका िथए। पिहले ितनीहरूले त्यहाँ अन्नब ल, धपू,
म न्दरका भाँडा-व र्नहरू अिन अन्नका दशांश, नयाँ दाखरस अिन तले जम्मा गनर् योग गरेका िथए। त्यो िदन ितनीहरूलाई लवेी, गवयैा,
ारपाल अिन पजूाहारीहरूले आदशे िदएका िथए।
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6 यी सबै भएको बलेा म यरूशलमेमा िथइन।ँ िकनिक बाबलेका राजा आटर्-जारसजेको 32औं वषर्मा म राजाकहाँ फकर गएको िथएँ।
आ खरमा मलैे राजाबाट अनमुित मागें। 7अिन म यरूशलमे फकं। तब परमे रको म न्दरको आगँनमा तोिबयाहको िन म्त एउटा कोठाको बन्ध
ग रिदएको एल्याशीबाको दषु्कमर् मलै े थाहा पाएँ। 8 म यस िवषयमा अत्यन्त ोिधत भएँ यसथर्, मलैे तोिबयाहका सबै घरेल ु मालसामान आगंनमा
फ्याँिकिदएँ। 9 तब कोठालाई रीितपवूर्क शु गन मलैे आदशे गरे। अिन त्यहाँ मलै े धपूसिहत र अन्नब ल परमे रको म न्दरका भाँडा-व र्नहरू
फकार्एँ।

10 तब लवेीहरूको अशं ितनीलाई िदइएको िथएन, भनी मलैे थाहा पाएँ। यसथर् लवेीहरू अिन गायकहरू जसले सवेा गरेका िथए। आफ्ना
खतेितर फकका िथए। 11मलैे अिधकारीहरूलाई, “परमे रको म न्दरको िकन उपके्षा ग रएकोछ?” भनी हप्काएँ। त्यस पिछ मलैे ितनीहरूलाई
भलेा गरें। अिन ितनीहरूलाई फे र काममा फकार्एँ। 12 तब समस्त यहूदाले अन्नको दशांश, नयाँ दाखरस अिन तले भण्डार कक्षमा ल्याएँ।

13 त्यसपिछ मलैे भण्डार कक्षमा कोषाध्यक्षको रूपमा पजूाहारी शलेमे्याह, िशक्षक सादोक अिन लवेी पदायहलाई िनय ु गरें र हनान
जाक्कूरका छोरा, म न्याहका छोरालाई पिन ितनीहरूका सहायकको रूपमा िनय ु गरे। िकनिक ितनीहरू िव ास योग्य िथए अिन यो यसकारण
आफ्ना सहायकलाई अशं िदन ितनीहरूको कायर् भयो।

14 हे मरेो परमे र यसका िन म्त मलाई याद ग रिदनहुोस।् मलैे परमे रको म न्दर अिन यसको सवेाका िन म्त गरेका मरेो असल कमर्लाई
नभु ल िदनहुोस।्

15 त्यसबलेा मलैे मािनसहरूलाई यहूदामा िव ाम-िदनमा दाखरस पले्ने कामग ररहकेो दखेें। अिन अन्नकारा शल्या एका अिन त्यसलाई
गधाहरू मािथ लदाएको साथै दाखरस, दाख, नभेारा अिन सबै िकिसमका भारी लदाएको अिन यी सबलैाई िव ाम-िदनमा यरूशलमेमा ल्याएको
दखे।े अिन मलैे ितनीहरूलाई भोजन बचे्दा चतेावनी िदएँ।

16 यरूशलमे अथवा यहूदा छेउमा ब े सोरका मािनसहरूले बचे्नका िन म्त माछा अिन सबै िकिसमका वस्तहुरू ल्याइरहकेा िथए। िव ाम-
िदनमा यहूदा अिन यरूशलमेका मािनसहरूलाई ती बिेचरहकेा िथए। 17 तब मलैे यहूदाका मखु्य मािनसहरूलाई हप्काएँ। अिन मलैे ितनीहरूलाई
भन,े “यो के दषु्कमर् ितनीहरू ग ररहे छौ िव ाम-िदनलाई अपिव तलु्याउछँौ? 18 ितमीहरूका पखुार्हरूले यसै गरेको हुदँा हा ा परमे रले
हामीमािथ अिन यो शहर मािथ यी सबै िवपद ल्याउन ु भएको होइन र? तर ितमीहरूले िव ामलाई अपिव तलु्याएर। इ ाएल मािथ अझ अिधक

ोध ल्याउदँछैौ?”
19 जब शबाथको अिघ यरूशलमेको ारमा अन्धकार हुदँै िथयो। मलैे ढोका बन्द गन आदशे िदएँ। िव ाम निस ए सम्म ती ढोका नखोल्ने

आदशे िदएँ। अिन मलैे ढोकाहरूमा मरेा केही मािनसहरूलाई बसाएँ, जस ारा िव ाम िदनमा कुनै पिन भारीहरू शहरमा प नपाओस।्
20 एक वा दइुपल्ट सबै थ रका ापारी अिन िब े ताहरूले यरूशलमे बािहर रात िबताए। 21 ितमीहरू पखार्लको अिघ िकन रात िबताउँदछैौ?

“ितमीहरूले फेरी यसो गय भनें म ितमीहरू मािथ बल योग गन छु।” भनी ितनीहरूलाई चतेावनी िदएँ। त्यसबलेा दे ख ितनीहरू िव ाम-िदनमा
आएनन।्

22 त्यसपिछ मलैे लवेीहरूलाई ितमीहरूले स्वयलंाई श ु गन ुर्पछर् अिन िव ाम िदनलाई पिव रा को िन म्त जाऊ र ढोकाहरूको रक्षागर भनें।
हे मरेा परमे र यसको िन म्त पिन मलाई स म्झ िदनहुोस।् अिन तपाईंको महान मेले मलाई जोगाउन ु होस।्
23 ती िदनहरूमा मलैे अश्दोद, अम्मोन अिन मोआबका ीहरूलाई िववाह गन यहूदाका केही मािनसहरूलाई दखेें। 24 ितनीहरूका आधा

केटा-केटीहरूले अश्दोद वा अन्य मािनसका भाषा बोल्दथे अिन ितनीहरूले यहूदाको भाषा कसरी बोल्न ु सो जान्दनै िथए। 25 यसकारण मलैे
ितनीहरूिसत बहस गरें अिन मलैे ितनीहरूलाई ाप िदएँ। मलैे केही मािनसहरूलाई पीटें अिन ितनीहरूको दा ी तानी िदएँ। ितनीहरूलाई परमे रको
नाउमँा शपथ खान लगाए, “ितनीहरूलाई आदशे िदए ितनीहरूका छोरीहरूलाई िववाह नगर, नता ितनीहरूको छोरीहरूले ितमीहरू छोरािसत िववाह
गरोस,् नता यस्तो िवदशेीहरूले ितमीहरूको छोरीहरू िसत िववाह गरोस।् 26 ितमीहरूलाई थाहा छ, त्यस्तो िववाह गरेर सलुमेान पापमा फँस।े
सबै राज्यहरूमा सलुमेान जस्तो ठूलो राजा कोही पिन िथएन। परमे रले सलुमेानलाई माया गन ुर्भयो र परमे रले उहाँलाई इ ाएल दशेको राजा
बनाउनँ ु भयो। तर िवदशेी ीहरूले वहाँलाई परमे रको िवरू पाप गनर् लगाए। 27 अिन आज हामीहरू सनु्दछैौं िक ितमीहरूले त्यस्तै ठूला
पापहरू ग ररहकेा छौं, ितमीहरूले परमे रमा साँचो जीवन जीएका छैनौ। ितमीहरूले िवदशेी ीहरूलाई िववाह गरेका छौ।”

28 यहोयादा एकजाना धान पजूाहारी एल्याशीबका छोरा िथए, उसको छोरा-छोरीले होरोनी सम्बलतको छोरीलाई िववाह गरेको िथए। मलैे
उसलाई म बाट टाढ खिेद िदएँ।

29 मरेो िपताले त्यस्तो मािनसहरूलाई सजाए िदनहुुन्छ, जसले अशु बनाउछँन।् ितनीहरूले यसलाई धानताको मखु्य सम्झना रहोस।्
ितनीहरूले पजूाहारीहरू र लवेीहरूको आज्ञाका पालन गरेनन।् 30मलैे पजूाहारीहरू र लवेीहरूलाई िवदशेीहरूबाट छु ाएँ अिन ितनीहरू त्यकेलाई
िवदशेी कुरा दे ख शु पारे ितनीहरूको आफ्नै कामहरू अिन उ रदाियत्वहरू िदएँ। 31 मलैे आज्ञा गरे िक मािनसहरूका काठको उपहारहरू अिन
अगटेै फलहरू सही समयामा नै ल्याओस।्

हे मरेो परमे र, मलैे यी असल कुराहरू गरेको िन म्त सम्झना गन ुर् होस।्
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एस्तरको
पसु्तक

रानी वस्तीले राजाको हुकम मािननन
1 अहासरूसको समयमा यो कुरा घट ्यो यी अहासरू िथए जसले भारत वषर्दखेी लएर इिथयोिपया सम्मका 127 दशेहरू मािथ शासन गथ।

2 ती िदनहरूमा अहासरू राजाले साद िजल्लमा शासन गथ।
3 आफ्नो शासनकालको ते ो वषर्मा, राज्यमा भ बडाई अिन ितनीिधकोलाई ठूलो भोज िदन ऐ यर्का दशर्न गदार् ितनले आफ्ना सबै

अिधकारीहरू अिन सवेकहरू फारसी अिन मादी सनेापितहरू, कुलीनहरू 4 अिन आफ्ना अिधनका दशेबाट आएर अिधकारीहरूका िन म्त
180 िदनसम्म भोजको आयोजन गरे। 5 अिन त्यो उत्सव परुा भयो राजाले शशूनमा भटे्न सिकने सबै धनी एवं गरीब मािनसहरूका िन म्त
राजमहलसगंै बारेको बगौंचामा सातिदनसम्म भोजको आयोजन गरे। त्यहाँ िमहीन सतुी व का हातले बनुकेा जाली बनावटका व । 6 नीला
अिन सतेा सतुीका पदार्हरूको घरेामा मलमलको डोरी अिन बजैनी लगुा, चाँदीका खामाहरू सगंमर्मरको ढुङ्गाहरू िथए। तलमािथ ब ु ा बनाईएका
राता सतेा मोती अिन मलु्यावान पत्थर लाएको अिन चाँदीका आराम-आसनहरू रा खएका िथए। 7 दाखरस सनुका कचौराहरूमा िथए। कचौरा
िविभन्न कारका िथए। अिन त्यहाँ धरैे राजकीय दाखरस िथयो, िकनभने राजा धरैे दयाल ू िथए। 8 पये वस्त ु चरु िथयो त्यके पाहुनाले जित
इच्छा गछर् त्यित िपउन िदन ु भनी राजाले आफ्ना सवेकहरूलाई आदशे गरेका िथए।

9 त्यसै समयमा रानी वश्तीले ीहरूका िन म्त एक भोजको आयोजना राजा अहासरूस को राजमहलमा ग रन।
10-11 भोजको सातौ िदनमा जब राजा दाखरसको नशामा चरू िथए उनले यहूमान, िबज्ता, हब ना, िबग्ता, अबगता, जतेरे अिन ककर् स, सात

जना, नपुसंकहरू जसले राजा अहासरूसको सवेा गथ रानी वश्तीलाई राजकीय मकुुट लगाएर उनको अिघ ल्याउन ु भने उनले रानीको सनु्दरता
मािनसहरू अिन अिधकारीहरूलाई दखेाउन चाहन्थे िकनभने ितनी अत्यन्तै सनु्दरी िथइन।्

12 राजाले नपुशंकहरूलाई आज्ञा गरे। तापिन, रानी वश्तीले आउँन अस्वीकार ग रन।् यसकारण राजा एक्दमै ोिधत भए। 13 यसकारण
राजाले उनका ज्ञानी मािनसहरूसगं भन,े जो िनयमिवचार श का िवषयमा एक्दमै चतरु िथए, राजाले यी कुराहरू साधारण रूपले सोध।े 14 यी
सात जना कशर्ना, शतेार, अद ्माता, तश श, मरेेश, भर्सना अिन ममकूान, ज्ञानी अिधकारीहरू राजाका अत्यन्तै निजक िथए यी फारस र मादीका
अिधकारीहरूको राजािसत पहुचँ िथयो अिन ितनीहरूले राज्यमा शासन चलाउथँ।े 15 राजाले ितनीहरूलाई भन।े “िनयम, अनसुार रानी वश्तीलाई
के गन? िकनभने राजाले अहासरूस नपसुकहरू, माफर् त जे आदशे िदए त्यो रानीले पालन ग रनन?्”

16 अिन ममकूानले राजा अिन अधीकारीहरूको समक्ष भन,े “रानी वश्तीले राजा ित मा होइन सबै अिधकारीहरू अिन राजा अहासरूसका
दशेहरूमा ब े सबै मािनसहरू ित अनादर गरेकीछन।् 17 िकनिक रानी को अनादर सबै ीहरूमा पगुकेोछ, िक ितनीहरूले पिन खलु्लम खलु्ला

आफ्ना पितहरूलाई ितरस्कार गनर् सक्छन।् हरेक ीहरूले भन्नछे।” जब राजा अहासरूसले रानी वश्तीलाई ितनको समक्ष आउनु भने तर ितनी
आइनन।्

18 “आज, रानीले के ग रन ्फारस र मादी अिधकारीहरूका प ीहरूले सनुे अिन ितनीहरूले आफ्ना पितहरूिसत, राजाका अिधकारीहरूले
त्यही वहार गरे ितनीहरूमा धरैे अपमान र ोध हुनछे।

19 “यिद राजालाई रा ो लाग्छ भन,े उहाँबाट आदशे जारी होस ्अिन यसलाई फारस र मादीहरूको वस्थाको, िनयममा ले खयोस।् यसको
उलघंन नहोस।् आज्ञाप ले यो घोषणागन ुर्पछर् िक वश्ती फे र पिन राजा अहासरूसको अिघ आउनहुुदँनै। ितनको रानीको अिधकार पिन अन्य

ीलाई िदन ु पछर्। जो ितनी भन्दा सनु्दर िछन।् 20 राजाले जे हुकुम िदन्छन ् िवशाल राज्यले सनु्नछे अिन सामािजक स्तरमा ठूला या सानाका
प ीहरूले सम्मान गनछन।्”

21 अिन यो सल्लाह राजा अिन अिधकारीहरूको नजरमा असल ठािनयो। अिन राजाले ममकूानको सल्लाहलाई स्वीकार गरे। 22 अिन
राजाले समस्त दशेहरूलाई ितनीहरूको भाषा र ितनीहरूको बो ल अनसुार लाई उसको घरको शासक हुनलाई, ितनीहरूलाई
आफ्ना मािनसहरू कै भाषामा जाहरेगरेर प हरू पठाए।

2
एस्तरलाई रानी बनाईयो

1 यी घटनाहरू पिछ राजा अहासरूसको ोध शान्त भयो। ितनले वश्तीलाई सम्झे अिन ितनले के ग रन,् ितनको सम्बन्धमा राजाले के
आदशे िदए त्यो सम्झ।े 2 उनका सवेकहरू जसले उनको सवेा गथ भन,े “राजाका िन म्त रा ी केटीहरू खोज। 3 अिन आफ्ना राज्यका सबै
ान्तहरूमा राजाले अिधकारीहरू िनय ु गरून।् अिन ितनीहरूले सबै रा ी तरूणीहरू भलेा पारून ् र शशूान िजल्लाको नारी-कक्ष जनु नपुसंक

होगई नारी-गहृको रखवाला हो उसको सरंक्षणमा ल्याउन।् उसले ितनीहरूलाई गृांर सवेा िदनछे। 4अिन यी जवान ीहरू मध्य जसलाई राजाले
मनपराउने छन ्उनले वश्ती को स्थानमा शासन गन िछन।्” यो िवचार राजालाई असल लाग्यो अिन त्यसै गरे।
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5 शशूनको राजधानीमा एक जना यहूदी मािनस िथए। उसको नाउँ मोदर्कै िथयो। ितनी याइरका छोरा, िशमीका नाित, िबन्यामीनका कीशका
छोरा िथए। ितनी, यहूदाका राजा यकोन्याह मध्य दशे िनष्कासनहुनहेरु सिहतका एक जनाका सन्तान िथए। 6 यो बाबले का राज नबकूदनसेर
ारा ग रएको दशे िनकाला िथयो। 7 मोदर्कैकी एकजना भितजी िथई जसको नाउँ हदस्सा िथयो। उसको आमा-बाब ु म रसकेका िथए। मोदर्कैले

उसलाई धमर्-पु ीको रूपमा हण गरेको िथयो। हदस्सालाई एस्तर पिन भ न्नथ्यो। एस्तरको शारी रक गठन अिन अनहुार सनु्दर िथयो।
8 जब राजाको सन्दशे अिन उद सिुनयो तब अनके जवान ीहरूलाई राजधानी शशूनमा, हगेकेोमा भलेा ग रंदै िथयो, एस्तरलाई पिन

राजमहलमा लिगयो अिन अन्तपरुको रखवाला हगेकेो िनगरािनमा रा खयो। 9 अिन हगेले े त्यो केटी एस्तरलाई मन परायो अिन उसले उसको
कृपा ा गछ। यसकारण उसले एस्तरलाई तत्कालै गृांर सवेा तथा राजमहलबाट भोजन र सात जना नोकन हरू वस्था गय तब उसको
नोकन हरू र उसलाई हगेले े सब भन्दा रा ो नारी-गहृमा साय । 10 एस्तरले आफ्ना मािनसहरू वा आफ्ना पखुार्हरू को बारेमा केही बो लनन ्
िकन भने यस िवषयमा बोल्न मोदर्कैले ितनलाई िनषधे गरेका िथए। 11 त्यके िदन मोदर्कै अन्तपरुको आगँनको अघाडी, पछाडी िहिँडरहन्थे
जसमा िक एस्तर को बारेमा ितनलाई के भईरहछे, त्यो उसले थाहा पाउन सक्नछेन।्

12 त्यके कन्याहरू राजा अहासरूसको अिघ जाने समय आउँछ, ीहरू बा महीना सम्म िसङ्गार प ार मा रहन ु पथ्य ीहरूले छ महीना
सगु न्धत तले लाउथँे अिन छ महीना उ र अन्य सौन्दयर्का साम ीले िसङ्गा रन्थ।े 13 त्यसपिछ मा जवान ीहरू राजाकहाँ जान सक्थ।े माँग
ग रएका हरेक कुरा राजमहलको अन्तपरुबाट उनीहरूलाई लन िदइनथ्यो। 14 साँझमा ितनी राजा कहाँ जान ु पछर् अिन िवहान अक ीहरूको
िनवासस्थान शाश्गजको िजम्मामा नपुशंक राजाका दासीहरूको रक्षक कहाँ फकर जान्थ।े जब सम्म राजाले ितनीलाई आउन ु भनरे नाउँ ारा
बोलाउँदनै िथए। ितनी फे र पिन राजा कहाँ जान ु पदन िथयो।

15 एस्तर अबीहलेको छोरी िथइन,् ितनी ितनका काका मोदर्कैकी धमर्प ु ी िथइन।् जब एस्तरको राजा कहाँ जाने पालो आयो। ितनल,े राजाका
नपुसंक, ीहरूका अिभभावक हगेलेे ितनलाई गनुर् भनकेा सल्लाह बाहके अरू केही पिन ग रनन ् दे हेरू सबलैे एस्तरलाई खबूै मन पराए।
16 यसथर् राजा अहासरूसको शासनका सातौं वषर् को दशौं महीना, हो तबेतेको महीना-मा राजमहलमा राजाकोमा एस्तरलाई लिगयो। अिन
राजाले एस्तरलाई अन्य सबै ीहरूलाई भन्दा बढ्ता मन पराए।

17अिन अन्य सबै कन्याहरूलाई भन्दा राजाले ितनलाई मन पराए। यसथर् राजाले राजमकुुट एस्तरको िशरमा लगाइिदए अिन ितनले वश्तीको
स्थानमा एस्तरलाई रानीको रूपमा शासन गन अिधकार िथए। 18 यसथर् राजाले ठूलो भोजको आयोजना गरे आफ्ना सबै अिधकारीहरू अिन
सवेकहरूको िन म्त भोज गरे। अिन ितनले सबै ान्तहरूमा त्यस िदनलाई िवदाको िदन घोषण गरे अिन ितनले एक राजाले मा िदन सक्ने
उपहारहरू दान गरे।

मोदर्कैलाई द ु योजनाको जानकारी
19 कन्या केटीहरूलाई भलेा ग रएको यो दो ो पटक िथयो। अिन मोदर्कै राजाको ारमा बसकेा िथए। 20 एस्तरले अझ पिन आफ्ना

मािनसहरूको अथवा आफ्नो वशंको िवषयमा मोदर्कैले आदशे िदए अनसुार अरूलाई भनकेी िथइनन।् अिन उसको िनगरानीमा हुदँा जस्तै ितनले
मोदर्कैको आज्ञा पालन ग रन।्

21 त्यसबलेा, जब मोदर्कै राजाको मलुढोकामा िथए। िबग्थाना अिन तरेेश-राजाका दईु मलुढोका सरुक्षाकम हरू असन्त ु भए। अिन ितनीहरूले
राजा अहासरूसलाई मान षड ्यन् गरे। 22अिन मोदर्कैलाई त्यो षड ्यन् थाहा भयो, अिन उसले त्यो कुरा रानी एस्तरलाई भन।े अिन एस्तरले त्यो
कुरा राजालाई भिनन,् मोदर्कैलाई, सचुना िदएकोमा येिददं।ै 23 त्यो कुराको छानबीन ग रयो त्यो सत्य पाइयो र ती दईुलाई रूखमा झणु्ड ्याइयो।
अिन यो घट्ना राजको इितहासमा ले खयो।

3
यहूदीहरूलाई नाश गन हामानको योजना

1 यी घटनाहरू पिछ राजा अहासरूसले अगामी हम्मदाताको छोरा हामानलाई पदोन्नित दान गरे। ितनले उसलाई उसको समयमा भएका सबै
अिधकारीहरूको िजम्मामा रा खिदए। 2 अिन राजाको ारमा भएका समस्त सवेकहरूले झकेुर हामानलाई ा दखेाऊँथ,े िकनभने ितनीहरूलाई
त्यसो गन ुर् भनी राजाले आदशे िदएका िथए। तर मोदर्कैले झकेुर ा गरेनन।् 3 अिन राजाको ारमा भएका सवेकहरूले मोदर्कैलाई भन,े “िकन
ितमी राजाको आदशे भङ्ग गछ ?”

4जब ितनीहरूले िदनै िपच्छे ितनलाई भने तर ितनले ितनीहरूलाई उ र िदएनन।् तब ितनीहरूले मोदर्कैको िचयो गनर् हामानलाई भने िकनभने
उसले हा ाकुरा मान्छन ्मान्दनै मोदर्कैलाई ितनी एक यहूदी हो भनरे ितनीहरूलाई भनकेा िथए। 5 अिन हामानलाई मोदर्कैले झकेुर ा नगरेको
दखेे यसथर् हामान ोधले भ रए। 6 जब उसले मोदर्कैको रा यता चाल पायो उसले मोदर्कैलाई मा मानर् सतं ु िथएन। हामानले अहासरूसका
समस्त यहूदीहरूलाई न गनर् चाहन्थ्यो िकनभने ितनीहरू मोदकैको मािनसहरू िथए।

7 राजा अहासरूसको शासनकालको बा ौ वषर्को पिहलो मिहनामा हामान को क्षमता ितनीहरूले“परु” अथार्त िच ा गरे। यहूदीहरूको िवनाशको
िन म्त िनि चत िदन अिन मिहना तोक्नका िन म्त चयन ग रएको बा ौ महीना, अदारको मिहना िथयो। 8अिन हामानले राजालाई भन,े “तपाईंको
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राज्यको त्यके ान्तमा मािनसहरू माझ एक थ रका मािनसहरू छ रएका अिन छु ीएका छन।् अिन ितनीहरूको दस्तरु सबै मािनसहरूको दस्तरु
भन्दा िभन्नछै। ितनीहरू राजाको िनयमहरू मान्दनैन,् राजालाई त्यो कुरा अशयै भयो।

9 “यिद यसले राजालाई सन्न पाछर् भने आदशे ले खयोस ् िक ितनीहरूलाई न ग रयोस।् अिन म 10,000 चाँदीका टु ाहरू राजाको
भण्डारमा सहयोग िदनछुे जनु रकम ती आज्ञा पालन गनहरूलाई इनाम िदन।ु”

10 यसथर् राजाले आफ्नो हातबाट मु ीको राजमोहर औंठी िनकाले अिन ितनले त्यो हामान, अगागी हम्मदाताका छोरा, यहूदीहरूका श लुाई
िदए। 11 अिन राजाले हामानलाई भन,े “ितमीलाई जे इच्छा लाग्छ त्यिहगर तर चाँदी चािह आफूसगं राख।”

12 यसथर् राजाका लखेापालहरू लाई पिहलो महीनाको ते ौ िदनमा बोलाए अिन त्यके दशेका राज्यपालहरूलाई, र त्यक दशेका
अिधकारीहरूलाई लिप अिन भाषा अनसुार हामानले आदशे गरे मतुािबक ले खयो। त्यसलाई राजाको नामावाली मा ले खयो अिन त्यसलाई
राजाकै राजमोहर लगाइएको िथयो।

13 अिन राजाका दतुहरू ारा सबै आदशेहरू राज- दशेहरूमा पठाइयो िक सबै यहूदीहरू जवान अिन व ृ , केटाकेटी अिन ीहरूलाई बा ौ
महीना, अदारको महीनाको ते ौ िदनमा आज्ञा ग रयोस ्अिन एकै िदनमा मा रयोस ्र नाम िनशान मे ाइयोस।् अिन ितनीहरूका सर-सामानहरूलाई
य ु मा नास ग रयोस।्

14 आदशेको एक-एक ित वस्थाको रूपमा त्यके दशेमा पठाइयोस ् सबै मािनसहरूलाई भिनयोस ् जस ारा त्यसिदन ितनीहरू तयार
रहनछेन।् 15 समाचार वाहकहरू राजाको आदशे लएर हता रएर गए। आदशे शशूनको िजल्ल महलमा घोषणा ग रएको िथयो। राजा र हामान
मद िपउन बसे तर शशून शहरमा हलचल भयो।

4
मोदर्कैले एस्तरलाई सहायता गनर् राजी भए

1 मोदर्कैले त्यहाँ भएका सबै घटनाहरू थाहा पाए। यसथर् मोदर्कैले आफ्ना व हरू च्याते अिन भाङ्गारा लगाएर आफैं मािथ खरानी छिकर् ए।
त्यस पिछ ितनी शहरको बीचमा गए अिन क मा जोडले रोए। 2 तब ितनी राजा ाराको अिघ गए। तर उनी िभ गएनन ् िकनभने भाङ्गारा
लगाएर कोही पिन राजाको ारािभ जान ु हुदँनै िथयो। 3 अिन हरेक ान्तमा जब राजाको आदशे पगु्यो, त्यहाँका यहूदीहरू बीचमा अफसोस,
रूबावासी र िवलाप भयो। ितनीहरू धरैेजनाले शोक व लगाए अिन िशरमािथ खरानी छिकर् ए।

4 दासीहरू अिन नपुशंक जसले एस्तरको सवेा गथ ितनी कहाँ गए अिन मोदर्कैलाई के भिहरहछे ितनलाई भने तब रानी ाकुल भइन।् अिन
ितनले मोदर्कैलाई व हरू पठाइन ्उनले बोराको व हटाउन चािहन। तर ितनले व हरू स्वीकार गरेनन।् 5 तब एस्तरलले राज-नपुसंक हताकलाई
बोलाइन,् जसलाई राजाले ितनको सवेामा िनय ु गरेका िथए, अिन एस्तरले उसलाई मोदर्कै कहाँ के हुदँछै भिन बझु्नकेो िन म्त पठाईन।् 6 अिन
हताक मोदर्कै कहाँ गए शहर चोकमा जो राजाको ारअिघ िथयो। 7 मोदर्कैले घटेका सबै घटनाहरू उसलाई भने अिन ितनको को बारेमा जो
यहूदाहरूको सकंार को िन म्त राज-कोषबाट िदइने छ भिन हामानलभेनकेो कुरापिन भन।े 8 शशूनमा ितनीहरूको ससं्कार गन ुर् भिन जाहरे गरेको

वस्था ले खएको एक ित लिप एस्तरलाई दखेाइ िदन ु अिन राजा कहाँ जान ु र राजाको कृपा ा गन ूर् अिन आफ्ना मािनसहरूका िन म्त ितनी
िसत िनवदेन गन ुर्भिन िनदशन िदए।

9 यसथर् हताक गए अिन मोदर्कैले भनकेा कुरा उसले एस्तरलाई सनुाए।
10 तब एस्तर ले हताकलाई ितमीले मोदर्कैलाई भन्न ु भनी िनदश ग रन।् 11 “राजाका सबै सवेकहरू र राज- ान्तका मािनसहरूले यो जाननु

िक कुनै पिन परुूष वा ी राजाले नबोलाई राजाको आगँनमा िभ जान्छ त्यसको एउटै िनयम छ ‘मतृ्य’ु। अनमुित लएर वशे गन मा बाँच्छ
जसलाई राजाले आफ्ना सनुौला राज दण्ड फैलाउछँन।् अिन मलाई गएको तीस िदन दे ख राजा कहाँ जानलाई बोलाइएको छैन।”

12-13जब ितनीहरूले मोदर्कैलाई एस्तरले भनकेा कुरा सनुाए। तब मोदर्कैले यो जवाफ एस्तरलाई पठाए “ितमी स्वयलंे यो नसोच िक राजाको
दरवारमा बस्छु भनरे सबै यहूदीहरू मध्ये ितमी उम्कने ौ। 14 तर यिद यसवलेामा ितमी चपुलागरे बस्यौ भने यहूदीहरूले कही न कही बाट
छुटकारा पाउनछेन।् तर ितमी र ित ा िपताका घर* न हुनछेन।् अिन कसले जान्दछ शायद यस्तो समयमा ितमीलाई राज्यको उच्च पद िदइएको
छ?”

15-16 तब एस्तरले मोदर्कैलाई भनी पठाइन ्“जाऊ, शशूनमा भे एजित सबै यहूदीहरू भलेा गर अिन मरेो िन म्त उपवासबस। ितमीहरूले
तीन िदन तीन रात सम्म कुनै कुरा खान ु वा िपउन ु हुदँनै। अिन म र मरेा सिेवकाहरूले पिन यसरी नै उपवास ब छेौ। तब यो िनयमको िवरू मा
भए म राजा भएकहाँ जानछुे। मलाई माछर्न ्भनें मनछु।”

17 यसथर् मोदर्कै आफ्नो बाटो लागे अिन एस्तरले ितनलाई िनदश िदएका सबै कुरा गरे।

5
राजासगं एस्तरको कुरा-कानी

* 4:14: “ ,” अथवा “दाज्य-ूभाइ, काका, मामा, काकी, वा भाउज”ू वा “निजकको सािहनो।”
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1 अिन ते ो िदनमा एस्तर आफै राजकीय व पिह रन ्र गए राजमहलको अिघ आगनमँा उिभईन।् राजा िसहंासनमािथ वशे ार ितर फकर
बसकेा िथए। 2 जब राजाले रानी एस्तरलाई आगँनमा उिभरहकेी दखेे राजा उनलाई दखेरे खशुी भए। यसकारण राजाले आफ्नो हातमा भएको
सनुौलो राजदण्ड ितनी तफर् फैलाए अिन एस्तर निजक आइन ्अिन ितनले राजदण्डको टुप्पो छोइन।्

3 तब राजाले ितनलाई भन,े “रानी एस्तर, ितमी कस्तो छौ? ितमी के इच्छा गछ ? आधा राज्यसम्म भए पिन ितमीलाई िदइनछुे।”
4अिन एस्तरले भिनन,् “यिद तपाईंलाई असल लाग्छ भने मलै े तपाईंको िन म्त तयार गरेको भोजमा आउन ु होस ्अिन हामानलाई पिन ल्याउन ु

होस।्”
5 राजाले आदशे िदए, “हामानलाई िछटो बोलाऊ जसमा िक एस्तरले भनकेो कुरा हामीहरूले गनर् सकौ।”
अिन राजा र हामान एस्तरले आयोजन गरेको भोजमा गए। 6 राजाले दाखरस िपउँदै गदार् एस्तरलाई भन।े “ितमीले के माग्ने इच्छा गछ ? जो

केही ितमीले माग्छेऊ त्यो िदइने छ। अिन ितमी जे पिन माग्न चाहान् ौ यिद यो आधा राज्य नै हो भने पिन यो ितमीलाई िदइने छ।”
7अिन एस्तरले उ र िदइन,् “मरेो िनवदेन अिन मलैे खोजकेो कुरा यस्तोछ। 8 यिद राजाले मलाई मन पराउन ु हुन्छ भने यिद राजाले भो लको

मरेो िनवदेनलाई इज्जत गनर् चाहन ु हुन्छ र मरेो िवन्ती असल लाग्छ भने राजा अिन हामान मलैे िदने भोजमा आइिदन ु होस ्अिन भो ल राजाले
भन्न ु भएको को उ र िदनछुे।”

हामान मोदर्कैसगं रसाए
9 त्यस िदन हामान खशुी अिन सन्त ु भएर गए। तर जब हामानले मोदर्कैलाई राजाको ारमा दखेे अिन मोदकै इज्जत गनर् हामानको अिघ

िनउरीएनन ्तब हामान मोदर्कै ित सा ै ोिधत भए। 10 तर हामानले स्वयलंाई रोके अिन आफ्नो घरतफर् लाग।े ितनले आफ्ना साथीहरू अिन प ी
जरेेशलाई बोलाए। 11 हामानले उसका धरैे छोरा-छोरीहरूसगं राजाले ितनलाई सम्मन गरेको बताए राजाले ितनलाई राजाका समस्त अिधकारीहरू
अिन सवेकहरू मािथल्लो ओहोदामा राखकेो धाक लगाए। 12 हामानले भन,े “रानी एस्तरले राजाको िन म्त िदएको भोजमा मलाई बाहके अरू
कसलैाई पिन िनम्तो ग रनन।् अिन भो ल पिन मलाई राजािसत ितनीकहाँ जान बोलाएको छ। 13 तर यी सबै मरेो िन म्त ठूलो कुरा होईनन।् हरेक
समय त्यो यहूदी मोदर्कैलाई राजाको ारमा बसकेे दखे्छु।”

14 तब ितनकी प ी अिन ितनका सबै िम हरूले ितनलाई भने एउटा 75 फीट अग्लो फाँसी बनाऊ। अिन राजालाई िवहान भन, “मोदर्कैलाई
त्यसमा झणु्डयाउन ु होस।् त्यसपिछ खशुीिसत राजासगं भोजमा जानहुोस।्”

त्यो िवचार हामानलाई उ म लाग्यो अिन ितनले फाँसी बनाए।

6
मोदर्कैको इज्जत

1 त्यो रात राजालाई िनन् ै लागने। ितनले आफ्ना सवेकहरूलाई दफतरको लखे पसु्तक आफू कहाँ ल्याउन ु भने अिन त्यो राजालाई पढरे
सनुाइयो। जब िबग्ताना अिन तरेेश। 2 सघंारका रखवालाहरू मध्ये दइुजना राज अिधकारीहरूले राजा अहासरूसको िवरू कसरी षड ्यन् गरे
त्यसबारे मोदर्कैले गरेको सबै कुराको िववरणमा राजाले सनु।े

3 तब राजाले भन,े “यसका िन म्त मोदर्कैलाई हामीले के सम्मान अिन शसंा िदयौं?”
अिन जवान मािनसहरू जो राजाका सवेामा िथए ितनीहरूले भन,े “हामीले ितनका िन म्त केिह गरेनौं। अिन राजाले भने त्यहाँ आगँनमा को

छ?”
4 अिन हामान राज महलको बािहरी आगन ँ मा आउँदै िथए, आफूले बनाएको फाँसीमा मोदर्कैलाई झणु्ड ्याउन ु भनी राजालाई भन्नका िन म्त।

5 त्यो जवान, राजाको सवेकले भन,े “हामान आगँनमा उिभरहकेोछ।”
अिन राजाले भन,े “उसलाई यहाँ आउन दऊे।”
6 हामान आए। अिन राजाले ितनलाई भन,े “राजाले सम्मान गनर् चाहने लाई के गन ुर्पछर्?”
अिन हामानले सोच,े “राजाले कसलाई म भन्दा अिधक सम्मान गनर् चाहन्छन?्”
7 त्यसथर् हामानले राजालाई भन,े “राजाले जसलाई सम्मान गनर् चाहन ु हुन्छ, त्यस मािनसका िन म्त यसो गन ुर्होस।् 8 त्यस मािनस को िन म्त

राजा स्वयलंे लाउन ुभएको राज-व अिन एउटा घोडा जस मािथ राजा चढन ुभएको छ। ितनलाई िदन ु होस।् 9अिन उसको िशरमा एक राज-मकुुट
रा खिदनहुोस।् राज-व र र घोडालाई राजाका एक कुलीन अिधकारीको िनगरारीमा रा खयोस।् राजाले एक कुलीन अिधकारीको िनगरारीमा
रा खयोस।् राजाले जसलाई सम्मान गनर् चाहन ु हुन्छ त्यस मािनसलाई ितनीहरू ारा व पिहराउन िदनहुोस अिन ितनीहरू ारा ितनलाई घोडामा
चठाएर शहरको चौरमा परेड गराइयोस।् अिन ितनको अिघ ितनीहरू, त्यस मािनसलाई यसै ग रने छ, ‘जसलाई राजाले सम्मान गनर् चाहन ु हुनछे
भिन कराउन।्’ ”

10 तब राजाले हामानलाई भन,े “चाँडो, ितमीले अिहले भने झै व अिन घोडा लऊे राजाको ारमा ब े यहूदी मोदर्कैको िन म्त ती कुराहरू
ग रदऊे। ितमीले भनकेा कुनै पिन कुरा गनर् नचकु।”

11 यसथर् हामानले व अिन घोडा तयार पारे ितनले मोदर्कैलाई व पिहराई िदए। र ितनलाई शहरका चोक अिन सडकमा परी मा गराए
मोदर्कैको अिघ-अिघ कराए, “त्यस मािनसलाई यसै ग रनछे जसलाई राजाले सम्मान गनर् चाहन ु हुन्छ।”
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12 त्यस पिछ मोदर्कै राजाको ारामा फिकर् ए तर हामान आफ्नो घर तफर् कुदे अिन लाजले आफ्नो िशर लकुाए। 13 तब हामानले आफ्नी प ी
जरेेशलाई अिन आफ्ना साथीहरूलाई त्यहाँ भएको हरेक कुराको िववरण सनुाए। अिन उसका ज्ञानी साथीहरू र उसकी प ी जरेेशले उसलाई भन,े
“ित ो पतन जन्म-जात यहूदी मोदकै समक्ष शरुू भयो त्यसकारण ितमी उसको िवरू खडा हुन सक्दनैौ साँचनैै ितमी उसको अिघ पतन हुनछेौ
अिन न हुनछेौ।”

14 ितनीहरू ितनीसगँ कुरा ग ररहकेो बलेा राजाका मािनसहरू आइपगु।े ितनीहरूले हामानलाई एस्तरले दान गरेको भोजमा लग।े

7
हामानलाई झणु् ाइयो

1 यसकारण राजा र हामान रानी एस्तर को भोजमा गए। 2 दो ो िदनमा जब राजाले दाखरस िपउँदै िथए उनले एस्तरलाई भन,े “ितमी जे पिन
िनवदेन गछ , रानी एस्तर गर, त्यो ितमीलाई दान ग रनछे। ितमी जे चाहन्छौ, आधा राज्य पिन ित ो लािग िदइन्छ, भन ित ो िवन्ती के छ?”

3 अिन रानी एस्तरले जवाफ िदइन,् “यिद तपाईंले मलाई मन पराउन ु हुन्छ भन,े मलाई मरेो जीवन िदनहुोस यो मरेो िनवदेन हो। 4 िकनभने
म र मरेा मािनसहरू िवनाश हुन मा रन र ध्वशं ग रन बिेचएका छौं। यिद हामी कमरा स्वरूप मा बिेचएको भए म शान्त हुने िथएँ। म यस्तो
तचु्छतामा राजालाई झन्झट िदने िथईंन होला। म चपुचाप भए पिन हुनिेथयो िकनभने यस्तो अथर् दासत्व सच्चाईले राजाले राजालाई द ु खत
नबनाएको भए पिन हुने िथयो।”

5 अिन राजा अहासरूसले झकर रानी एस्तरलाई भन,े “यो को हो अिन त्यो कहाँ बस्छ जसले यस्तो कुरा गन भिन सोच्न सक्छ?”
6 अिन एस्तरले भिनन,् “त्यो अिभन मान्छे, हा ो श ु यो द ु हामान हो।”
हामान, राजा अिन रानी समक्ष भयिभत भए। 7 अिन राजा ोधले उठे ितनी दाखरस छाडरे भोजबाट राजमहलको वाटीका मा गए। अिन

हामान रानीसगँ आफ्नो ाणको िभक्षा माग्न उिभए, िकनभने ितनले सोंचे राजाको दण्ड ठूलो हुनछे। 8 तब राजा बगैंचाबाट भोजन कोठामा फिकर् दै
िथए अिन ितनले हामानलाई एस्तर रानी प ल्टरहकेो सोफामा लिडरहकेा दखे।े राजाले रसाएर भन,े “म घरमा भएकै बलेामा तैंले रानीलाई
आ मण ग ररहछेस।्”

जब ती वचनहरू राजाको मखुबाट िन स्कए राजाका नोकरहरूले हामानलाई बन्दी बनाए। 9 तब हब ना, राजाको समक्ष सवेा गन एक जना
नपुसंकले भन,े “राजालाई सावधान गराउनमेािनस मोदर्कैको िन म्त हामानले बनाएको 75 फीट अग्लो फाँसी हामानको छत ्मा खडा छ।”

राजाले भन,े “त्यसलाई त्यो फाँसीमा भणु्डयाऊ।”
10 यसरी ितनीहरूले हामानलाई त्यही फाँसीमा झणु्डयाए जो ितनले मोदर्कैको िन म्त बनाएका िथए। अिन राजाको ोध शान्त भयो।

8
यहूदी जातीलाई सहायता गन राजाको आदशे

1 त्यस समयमा राजा अहासरूसले रानी एस्तरलाई यहूदीहरूको श ु हामानको घर दान गरे। अिन मोदर्कै राजाको समक्ष गए िकनभने एस्तरले
राजालाई मोदर्कैिसत उसको के सम्बन्ध िथयो बताएकी िथई। (सम्बन्धको अथर् मोदर्कैले एस्तरलाई धमर् प ु ी रूपमा स्वीकार गरेको िथयो।) 2 तब
राजाले औठी फुकालरे जो ितनले हामानकोबाट िफतार् लएका िथए। अिन ितनले त्यो मोदर्कैलाई िदए। तब एस्तरले मोदर्कैलाई हामानको घरको
िजम्मा िदइन।्

3 अिन एस्तरले राजाको पाउमा झकेुर रूँदै भिनन ् अगागी हामानको कुआदशे हटाइिदन राजासगं अनरुोध ग रन ् हामानले जो षड ्यन्
यहूदीहरूको िवरू रचकेा िथए।

4 अिन राजाले आफ्नो राजदण्ड एस्तर तफर् फैलाए यसथर् एस्तर राजाको समक्ष उिभइन।् 5 र ितनले भिनन,् “यिद राजालाई असल लाग्छ
र मलाई मन पराउन ु हुन्छ भने मरेो िवन्तीलाई स्वीकार ग रिदन ु हुन्छ अगागी हम्मादाताको छोरा हामान ारा ले खएका ती षड ्यन् का प हरू
पल्टाउनका िन म्त एक आदशे ले खयोस ् ती प हरू जो हामानले राजाका समस्त दशेहरूमा भएका यहूदीहरूको अ स्तत्व मटेाउनको िन म्त
लखेकेा िथए। 6 िकनभने यिद मलैे मरेा मािनसहरूले भोग्न ु पन त्यो यातना दे ु पय भने म कसरी सहन सक्छु! अिन यिद मलैे मरेा कुलको
िवनाश दे ु पय भने कसरी सहन?ु”

7 अिन राजा अहासरूसले रानी एस्तर र यहूदी मोदर्कैलाई भन,े “मलैे हामानको घर एस्तरलाई िदएको छु। अिन ितनीहरूले हामानलाई
फाँसीमा झणु्डयाएकाछन।् हामानले यहूदीहरूलाई मान यास गरेका िथए। 8 अब राजाको अिधकार ारा यहूदीहरूको सम्बन्धमा ितमीहरूलाई
जे असललाग्छ, ितमीहरू त्यो लखे। त्यसपिछ त्यसलाई राजाको औठी ारा लाल मोहर लगाई बन्द गर। अिन राजाको नाउमँा लखेरे राजाको
औं ठ ारा मोहर बन्द ग रएको आदशेलाई उल्टाउन सिकदनै।”

9 यसथर् त्यित बलेा ते ो मिहमाको तइेसौं िदन, िसवानी मिहनामा राजिकय लखेापालहरूलाई बोलाए अिन मोदर्कैले भारतवषर् दे ख कुरादशे
सम्मका 127 ान्तका शासक, राज्यपाल तथा न्यायपालहरूलाई िदइएको नयाँ आदशेहरू ितनीहरूको त्यके जाितको लिप, भाषा अिन
यहूदीहरूको आफ्नो भाषा र लिपमा लखेाईयो। 10 अिन मोदर्कैले राजाको नाउमँा आदशे लखेे र त्यसलाई राजाबाट लाल मोहर लगाई बन्द गरे
अिन घोडामा चढाएर प हरू पठाइिदए ियनीहरू राजिकय घोडाहरू िथए।
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11 राजाले हरेक शहरमा भएका यहूदीहरूका िन म्त जे अनमुित िदए मोदर्कैले त्यही लखे।े
यहूदीहरूको साथ भलेा हुने अिन आफ्नो जीवनको रक्षा गन। जसले ितनीहरूलाई, ितनीहरूका केटा-केटीहरू अिन ितनीहरूका पि हरू लाई

आ मण गन कुनै पिन मािनस वा दशेका कुनै पिन सिैनकलाई न गन, अिन नाम िनशान मटेाइिदने अनमुित िदए राजाले ितनीहरूका श कुा
सामान लटु्ने ितनीहरूलाई अनमुित िदए।

12 राजा अहासरूसका समस्त दशेमा बा ौ महीनाको, अदारको महीनाको ते ौ यो लाग ु ग रन ु पन िथयो। 13 हरेक दशेलाई आदशेको
एक एक ित िनयमको ित लपी िदन ु पन िथयो। मािनसहरूलाई घोषणा गन ुर् पथ्य । 14 यसथर्, त्यसिदन यहूदीहरू आफ्ना श हुरू मािथ बद्ला
लनलाई तयार रहन ु पथ्य । राज-अ सवारहरू राजाको आदशे अनसुार सबै तयार िथए। वस्था पिन शशूनको ासाद िजल्लामा कािशत

ग रयो।
15 मोदर्कैले नीलो अिन सतेो व ले बनाएको राजव , पिहरेर, एक िवशाल सनुौला मकुुट र सतेो सतूीव अिन बजैिन व पिहरेर मोदर्कै

राजाको उप स्थबाट गए। अिन शशून शहरका मािनस कराए र खशुी मनाए। 16 यहूदीहरूले त्यहाँ हर्ष आनन्द र अित नै खशुी मनाएका िथए।
17अिन हरेक दशेमा, हरेक शहरमा, अिन हरेक स्थानमा जहाँ राजाका आदशे अिन वस्था सिुनए यहूदीहरूका िन म्त आनन्द मनाए अिन

एक भोजको आयोजना गरी िवदा गरे। अिन त्यो भिूमका हरेक मािनसहरू यहूदी हुनथाले िकनभने यहूदीहरूको डर ितनीहरूमािथ परेको िथयो।

9
यहूदीहरूको िबजय

1 बा ौ महीना (अथार्त आदरको महीना) को ते ौ िदनमा राजाको आदशे कायार् न्वनन ्गन िदन आइपगु्यो त्यसिदन ितनीहरूमािथ यहूदीका
श हुरूले भतु्व हािसल गन िदनिथयो, त्यसलाई उल्टाइयो जब यहूदीहरूलेआफूलाई िवरोध गनहरू मािथ भतु्व हाँिसल गरे। 2 राजा अहासरूसको
सवै ान्तहरूलाई हार गनर् आफ्ना शहरहरूमा भलेा भए। अिन ितनीहरूलाई चोट पयुार्उनहेरूको िवरू य ु गनर् भलेा भए। कसलैे ितनीहरूलाई
बाधा िदएनन।् िकनभने ितनीहरू िसत भयिभत िथए। 3 अिन ान्तहरूका समस्त अिधकारीहरू, हािकमहरू र राज्यपालहरू अिन ती सबै जसले
राजाको िन म्त काम गथ। यहूदीहरूलाई सहयोग गरेका िथए। 4 ितनीहरू मोदर्कैिसत डराएका िथए। िकनभने मोदर्कै राजा महलमा एक मखु्य

िथए, अिन समस्त ान्तमा ितनको भाव अनभुव ग रएको िथयो िकनभने मोदर्कैका धरैे भन्दा धरैे श शाली मािनसहरू िथए।
5 तब यहूदीहरूले ितनीहरूका श लुाई मारेर न ग रिदए, ितनलाई ितनीहरूको तरवारहरूले न गरे। अिन ितनीहरूको िवरोध गनहरूिसत

ितनीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही गरे। 6 अिन शशूनको ासाद िजल्लामा यहूदीहरूले 500 मािनसहरूलाई मारे। 7 ितनीहरूले पशर्न्दाता,
दल्पोन, अस्पाता, 8 पोराता अदल्या, अरीदाता, 9 पमर्श्ता, अरीश,ै अरीदै अिन बजैाता। 10 हम्मदाताका छोरा, यहूदीहरूका श ु हामानका
दशजना छोराहरूलाई पिन मारे। तर ितनीहरूले कुनै सर-सामान लटेुनन।्

11 त्यस समयमा शशूनको साद िजल्लामा मारीएका मािनसहरूको सखं्या राजालाई बताइयो। 12अिन राजाले रानी एस्तरलाई भन,े “शशूनको
साद िजल्लामा यहूदीहरूले दशजना हामानको छोराहरू लगाएत 500 जना मािनसहरूलाई मारे। राजाका अन्य ान्तहरूमा ितनीहरूले के गरे

ितमी सनु्न चाहन्छौ? जे सकैु ितमी माग्छौ त्यो मञ्जरू ग रनछे। अिन ितमीले अरूनै कुराहरू चाहे पिन त्यो परूा ग रनछे।”
13 अिन एस्तरले भिनन,् “यिद राजालाई असल लाग्छ भने शशूनमाब े यहूदीहरूलाई आज ितनीहरूले जे गरे भोली फेरी त्यसै गन अनमुित

िदनहुोस ्अिन हामानका दशजना छोराहरूलाई फाँसीमा झणु्डयाइयोस।्”
14 फे र एस्तरले भने अनसुार-राजाले त्यसै गन आदशे िदन ु भयो, अिन शशूनमा िवधान घोषणा ग रयो। ितनीहरूले हामानका दशजना

छोराहरूलाई झणु्डयाइिदए। 15 अिन शशूनमा भएका यहूदीहरू फेरी भलेा भए आदात महीनाको चौधौं िदनमा शशूनमा ितनीहरूले 300 जना
मािनसहरूलाई मारे। तर ितनीहरूले कुनै लटु-पाट गरेनन।्

16 अिन बाँकी अन्य यहूदीहरू, जो राजाका दशेहरूमा बस्थ,े आफ्नो िजवनको सरुक्षा गनर्, श हुरूबाट िव ाम पाउन, आफ्ना िवरोधीहरू
जम्मा 75,000 लाई मानर्का िन म्त एकि त भएका िथए। तर ितनीहरूले केही लटु-पाट गरेनन।् 17 यो घटना दशेहरूमा अदार महीना को
ते ौ िदनमा घ ो अिन चौधौं िदनमा ितनीहरूले िव ाम लए। अिन ितनीहरूले त्यस िदन भोज अिन समारोहको िदन तलु्याए।

परूीमको उत्सव
18 तर यहूदीहरू जो शशूनमा िथए ितनीहरू मिहनाको तरेौं अिन चौधौं िदनमा स्वयलंाई रक्षा गनर् एक ीत भएका िथए। त्यसपिछ ितनीहरूले

पन्धौं िदनमा िव ाम गरे त्यसलाई भोज अिन उत्सवको िदन तलु्याए।
19 यसले गदार् बस्तीितर शहरहरूमा ब े यहूदीहरूले अदार मिहनाको चौधौं िदनलाई समारोह अिन भोजको हर्िषत िदन तलु्याए अिन हरेकले

उपहारहरूको आदान- दान गरे।
20 अिन मोदर्कैले यी घटनाहरूको िवषयमा लखेे अिन ितनले राजा अहासरूसका सबै दशेहरू निजक वा टाढा ब े सबै यहूदीहरूलाई प

पठाए। 21 ितनले ितनीहरूका िन म्त अदार मिहनाको चौधौं अिन पन् ौं िदनलाई वष िपच्छे िवदाको रूपमा पालन गन दशर्-रेखा स्थायी गन ुर् भनी
प मा लखे।े 22 यी िवदाहरूलाई त्यो िदन िवदाको रूपमा अलग ग रयो जब यहूदीहरूले आफ्ना श हुरूबाट िव ामपाए, त्यो महीना ितनीहरूको
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शोकबाट खशुीको समारोहमा प रव र्न भयो अिन त्यो िदन ितनीहरूको रूवाई खशुीयालीको िदनमा प रवर्तनभयो। यी िदनहरूलाई भोज अिन
समारोहको िदन, उपहार आदन- दान गन िदन, अिन गरीबहरूलाई दान गन िदन तलु्यउन अलग ग रयो।

23 यसथर् ितनीहरूले भखर्रै शरुू गरेको िवदाको िदनलाई मोदर्कैले जे गन ुर् भिन ितनीहरूलाई लखेरे िदएका िथए, त्यही रूपले मनाउन यहूदीहरू
सहमत भए।

24 अगामी हम्मादाताका छोरा, समस्त यहूदीहरूका श ु हामानले यहूदीहरूको अ स्तत्व मटेाउने षड ्यन् गरेका िथए। अिन ितनले “परुीम”
अथार्त िच ा पिन गरेका िथए, ितनीहरूलाई ध म्किदन र ितनीहरू को अ स्तत्व मटेाऊन।् 25 तर जब एस्तर राजाको समक्ष गइन।् ितनले भन,े
“त्यो ले खए को जस्तै ितनले यहूदीहरू ित योजना गरेका नरा ो काम ितनी ितनै ग रयोस ्अिन ितनीहरूले ितनका छोराहरूलाई फाँसीमा
झणु्डयाओस।्”

26-27 त्यसथर् मािनसहरूले ती िदनहरूलाई “परूीम” भने “परूीम” नाउकँो कारण िकनभने मोदर्कैले पठाएको प हरूमा भएका दशर्-रेखा,
यस घटनासगं सम्ब न्ध िथए। ितनीले दखेे र ितनीहरूमािथ ायके घटयो त्यस कारण यहूदीहरूले आफू स्वयंमका िन म्त अिन आफ्ना कुलहरूका
िन म्त र ितनीहरूका समस्त सन्तानहरूका िन म्त अिन जो जित ितनीहरूिसत िमल्छन ् िवदाको दशर्-रेखालाई अिभ पिु गरे र स्वीकार
गरे। त्यके वषर् िनधार् रत समयमा वस्था ारा तोिकएका यी दइु िदन िवदा मनाउन कोही पिन चकु्न ु पाउने छैनन।् 28 यो िदन त्यके ान्त,
त्यके शहरभ र त्यके वशं तथा पसु्ताले सम्झना गछर्न अिन मनाउछँन।् यी दईु िदन मनाउन ु किहल्यै पिन रोिकन ु हुदँनै। यी दईु िवशषे िदनको

महत्व यहूदीहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई भन्न िबराउन ु हुदँनै।्
29 तब अबीहलेकी अिन यहूदी मोदर्कैकी छोरी रानी एस्तरले परूीमको िवषयमा पणूर् अिधकार सिहत दे ो प ले खन।् 30 अब मोदर्कैले

सबै यहूदीहरूलाई जो राजा अहासरूसका 127 ान्तहरूमा बस्थे शा न्त र सरुक्षाको बधाई प हरू पठाए। 31 मोदर्कैले ती िवदाको िन म्त उिचत
समय तय गनर्का िन म्त प हरू पठाएका िथए। जसरी यहूदी मोदर्कै अिन एस्तरले ितनीहरूमािथ गणु लगाएका िथए। जसरी ितनीहरूले ितनीहरू
स्वयमंािथ र ितनीहरू का सन्तानहरू मािथ उपवास ब े अिन खबुै िवलाप गन िनदशन िदएका िथए। 32 अिन एस्तरको वचनले परूीमा उत्सवको
दशर्-रेखा िनधार् रत गय अिन ती पसु्तकमा ले खए।

10
मोदर्कैलाई इज्जत गरे

1 त्यसपिछ राजा अहासरूसले भिुम र समु उपकुल मािथ ितरो लगाए। अिन हरेक श शाली र महान कमर् राजा अहासरूसले गरे। 2 अिन
मोदर्कैका महानकायर्को िववरण, जसलाई राजाले पदोन्नित दान गरेका िथए ती मिेदया अिन फारसका राजाहरूका इितहासमा ले खएका छन।्
साँच्चै यहूदी अिन मोदर्कै राजा अहासरूसका दो ो राजा िथए। 3 ितनी भावशाली अिन ितनलाई सबै यहूदीहरू खबुै मन पराएका िथए।
ितनी आफ्ना मािनसहरूको कल्याण चाहन्थे अिन आफ्ना सबै सन्तानहरूका िन म्त शा न्तको सनं्दशे दान गनर् चाहन्थ।े
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अय्यबूको
पसु्तक

असल मािनस अय्यबू
1अय्यबू नाउँ भएको एकजना मािनस ऊज मलुकुका वािसन्दा िथए। अय्यबू एकजना असल र ईमान्दारी मािनस िथए। अय्यबूले परमे रलाई

आदर गथ र ितनी खराब कमर्हरूबाट पर सथ। 2अय्यबूका सात भाई छोराहरू र तीन बिहनी छोरीहरू िथए। 3अय्यबूको आफ्नै7,000 भडेाहरू,
3,000 ऊँटहरू, 1,000 साँढहेरू र 500 गधाहरू िथए। उनको धरैे नोकर चाकरहरू िथए। अय्यबू पवूर्ितरका एक धनी मािनस िथए।

4 अय्यबूका छोराहरूले पालपैालो गरेर आफ्ना घरहरूमा ि तीभोजहरू िदने गथ, अिन ितनीहरूले आफ्ना बिहनीहरूलाई िनमं णा गथ।
5 ितनीहरूको भोजपिछ अय्यबूले ितनीहरूलाई बोलाउन पठाउँथे र परम भु ित समिपर्त गराउँथ।े उसले यो काम िबहान चाडै उठेर र त्यके
नानीहरूका लािग एउटा ब ल चढाएर गथ। अय्यबूले यस्ते गरे िकनभने उनी आफैले सोच्थ,े “हुन सक्छ असावधानीको कारण मरेो छोरा र
छोरीहरूले ग ु त रकारले केही गल्ती गरेर परमे रलाई सराप।े” अय्यबूले यी सबै सधैं गन गथ।

6 एक िदन स्वगर्दतूहरू* परम भसुगँ भटे्ने िदन आयो। त्यहाँ ती स्वगर्दतूहरूसगँ शतैान† पिन िथयो। 7 परम भलुे शतैानलाई भन्नभुयो,
“अिहलसेम्म त ँ कहाँ िथइस?्”

शतैानले परम भलुाई जवाफ िदयो, “म पथृ्वीकै व रप र घिुमरहकेो िथएँ।”
8 तब परम भलुे शतैानलाई भन्नभुयो, “तैंले मरेो दास अय्यबूलाई दे खस?् यस पथृ्वीमा ऊ जस्तो कुनै मािनस छैन। अय्यबू एक असल र

इमान्दार मािनस छ। उसले परमे रको आराधना गछर् र नरा ा कामहरूदे ख सधैं टाडो रहन्छन।्”
9शतैानले जवाफ िदयो, “िन य! तर परमे रलाई आराधना गनर् अय्यबूसगँ एक खास कारण छ। 10 तपाईंले सधैं उसको प रवार, उसलाई

र उसगँ भएका चीजहरूको रक्षा गन ुर्हुन्छ। उसले गरेका सबै कायर्हरू तपाईंले सफल पान ुर्हुन्छ। हो, ऊमािथ तपाईंको आिशष रहकेो छ। उ यित
सम्पन्न छ िक सारा मलुकुभ र उसको आफ्नै साँढ,े ऊँट, र भडेाका बथानहरू फै लएका छन।् 11 तर यिद तपाईंले उसगँ भएका सारा कुराहरू
न ग रिदन ु भयो भन,े म दढृता पवूर्क भन्छु िक उसले तपाईंलाई तपाईंकै साम ु सराप्नछे।”

12 परम भलुे शतैानलाई भन्नभुयो, “ठीक छ, अय्यबूसगँ भएका जे पिन कुराहरूमािथ त ँ जे चाहन्छस ् गर। तर उसको शरीरलाई चोट
नपयुार्।”

तब शतैान परम भदुे ख टाढा गयो।
अय्यबूले सारा चीजहरू गमुाउछँ

13 एकिदन, अय्यबूका छोरा-छोरीहरू आफ्ना जठेा दाज्यकूो घरमा खाँदै अिन दाखरस िपउँदै उत्सव मनाइरहकेा िथए। 14 तब एकजना
सन्दशे-वाहक अय्यबूकहाँ आए र भन,े “साँढहेरूले जोितरहकेा िथए र गधाहरूले छेउमा नै घाँस खाईरहकेा िथए। 15 शबाईका मािनसहरूले
हामीमािथ आ मण गरे अिन तपाईंका पशहुरू लग।े ती मािनसहरूले अन्य नोकरहरूलाई पिन मारे। यो समाचार तपाईंलाई िदन म मा बाँच।े”

16 त्यो सन्दशे-वाहक बो लरहकैे बलेा अक सन्दशे-वाहक अय्यबूकहाँ आई पगु्यो। त्यो दो ो सन्दशे-वाहकले भन्यो, “आकाशबाट आएको
च ाङले तपाईंको सारा भडेाहरू र नोकरहरू माय । यो समाचार तपाईंलाई िदन म मा बाँच।े”

17 त्यो सन्दशे-वाहक बो लरहकेो बलेा अक सन्दशे-वाहक आई पगु्यो। त्यो ते ो सन्दशे-वाहकले भन्यो, “कल्दीहरूले तीन सनै्यदलहरू
पठाए। ितनीहरूले हामीमािथ आ मण गरे अिन सारा ऊँटहरू लग।े ितनीहरूले नोकरहरूलाई पिन मारे। यो समाचार तपाईंलाई िदन म मा
बाँच।े”

18 ते ो सन्दशे-वाहक बो लरहकैे बलेा, अक सन्दशे-वाहक त्यहाँ आई पगु्यो। त्यो चौथो सन्दशे-वाहकले भन्यो, “तपाईंका जठेा छोरोको
घरमा तपाईंका अन्य छोरा-छोरीहरूले खाइरहकेा र दाखरस िपइरहकेा िथए। 19 तब एक जोडदार हावा मरूभिूमबाट अचानक चल्यो र त्यसले
घर घराशायी पा रिदयो। त्यो घर तपाईंका छोरा-छोरीहरूमािथ ब यो, अिन ितनीहरू सबजैना मरे। यो समाचार तपाईंलाई िदन म मा बाँच।े”

20 जब अय्यबूले ती सबै खबरहरू सनुे आफ्नो दःुख र उदासीनता कट गनर्का लािग उनले आफ्ना लगुाहरू च्याते अिन केश खौ रयो। तब
अय्यबू भईूंमा घोप्टो परेर परमे रलाई दण्डवत गरे। 21 उनले भनःे

“जब म यस ससंारमा जन्मको िथएँ,
म नाङ्गै िथएँ, अिन मसगँ केही पिन िथएन।

जब म मछुर् अिन यो ससंार छाडरे जान्छु,
म नाङ्गै नै जानछुे, अिन मसगँ केही रहनछैेन।

* 1:6: “ ” † 1:6: “ ” ! शतैानको अक
नाउँ “िदयाबलस”, “द ु आत्मा” वा “श ”ु पिन हुन्छ।
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परम भलुे िदनभुयो,
अिन परम भलुे लान ु भयो।

परम भकुो नाउकँो शसंा होस।्”
22 ती सारा कुराहरू घटे, तर अय्यबूले केही गल्ती काम गरेनन।् जे भयो त्यसको लािग अय्यबूले परमे रलाई दोष िदएनन।्

2
शतैानले अय्यबूलाई फे र सतायो

1 अक िदन स्वगर्दतूहरू परम भिुसत भटे गनर् आए। शतैान पिन परम भिुसत भटे गनर् आयो।
2 परम भलुे शतैानलाई भन्नभुयो, “अिहलसेम्म त ँ कहाँ िथइस?्”
शतैानले जवाफ िदयो, “म पथृ्वी व रप र घमुरहकेो िथएँ।”
3 तब परम भलुे शतैानलाई भन्नभुयो, “तैंले मरेो दास अय्यबूलाई कतै दे खस?् अय्यबू जस्तो यस पथृ्वीमा अन्य कोही मािनस छैन। अय्यबू

एक असल र ईमान्दारी मािनस हो। उसले परमे रको आराधना गदर्छ र अिश कुराहरू गनर् दे ख टाढा बस्छ। तैंले मलाई उिसत भएको त्यके
चीज कुनै कारण िबनै ध्वशं पान सझुाव िदएता पिन अझ उसले सही काम नै गछर्।”

4 शतैानले जवाफमा भन्यो, “चामको साटो चामलाई! एउटा मािनसले आफ्नो जीवन रक्षा गनर्का लािग सारा कुरा दान गदर्छ। 5 यिद
तपाईंले आफ्नो श उसको शरीरलाई चोट पयुार्उन ु भयो भन,े तब उसले तपाईंको मखुकै सामनु्ने तपाईंलाई सराप्ने छ।”

6 यसकारण परम भलुे शतैानलाई भन्नभुयो, “ठीक छ, अय्यबू ित ो अधीनमा छ। तर उसलाई मान अनमुित भने तलँाई छैन।”
7 तब शतैान परम भबुाट िवदा भयो। शतैानले अय्यबूलाई क मय घाउहरू गराई िदयो। पीडामय घाउहरू अय्यबूका खु ा दे ख टाउकोसम्म

शरीरभ र िथयो। 8 यसलैे जहाँ खरानी थपुा रएको िथयो त्यहाँ अय्यबू बस।े माटोको खपटेा लएर आफ्नो घाउहरू कन्याउन थाल।े 9अय्यबूको
प ीले उसलाई भनी, “अझ तपाईं परमे र ित इमान्दार हुनहुुन्छ? िकन तपाईं परमे रलाई सरापरे मन ुर् हुन्न!”

10 अय्यबूले आफ्नो प ीलाई जवाफ िदए, “ितमी एक मखूर् आईमाई जस्तै बोल्दछैौ। परमे रले हामीलाई असल कुराहरू िदनभुयो, अिन
हामीले ितनीहरू हण गय ं। यसकारण हामीले सकंटहरू पिन हण गनर्पछर्।” नाना िकिसमका घटनाहरू घटे। तर अय्यबूले पाप काम गरेनन।्
उनले परमे रको िवरू बोलनेन।्

अय्यबूका तीनजना साथीहरू उनलाई भटे्न आउँदछन ्
11 अय्यबूका तीनजना साथीहरू िथए। तमेानीका एलीपज, िबल्ददबाट शहुी अिन नमातीबाट सोपर। ती तीनजना साथीहरूले अय्यबूमािथ

जो आपतहरू घटेका िथए ती सबै सनु।े ितनीहरूले आफ्ना घरहरू छाडे अिन एक-अकार्लाई भटेे। आफ्ना सहानभुिूत दखेाउन ु र सान्त्वना िदनका
लािग अय्यबूलाई ितनीहरूले एक साथ भटे्न राजी भए। 12 जब ितनीहरूले अय्यबूलाई टाढाबाट दखे,े ितनी अय्यबू नै िथए भन्ने िन य भएन
ितनी अक दे खन्थ।े ितनीहरू िचच्याउँदै रून थाल।े आफ्ना दःुख र उदासीनता दखेाउनका लािग ितनीहरूले आफ्ना लगुाहरू च्यात,े धलूोमलैो
टाउकोमािथ हावामा उडाए। 13 तब ती तीनजना साथीहरू अय्यबूसगँ सात िदन सात रातसम्म भईूंमा बस।े ितनीहरू कसलैे पिन अय्यबूलाई एक
शब्द पिन भननेन ्िकनभने ितनीहरूले अय्यबूलाई सही नसक्ने पीडाले स्त पारेको बझु।े

3
आफू जन्मकेो िदनलाई अय्यबूले सराप्छ

1 तब अय्यबूले आफ्नो मखु खोले अिन आफू जन्मकेो िदनलाई िधक्कानर् लाग।े 2 उनले भनें,
3 “म जन्मकेो जनु िदन िथयो त्यो सधैंको लािग लोप होस ्

अिन जनु रात ितनीहरूले मलाई ‘त्यो केटो हो?’
भने त्यो रात पिन हराओस ्भन्ने म कामना गछुर्।

4 म त्यो रात अन्धकारै रहोस ्भन्ने कामना गदर्छु।
परमे रले त्यो िदन भलुनु ्भन्ने कामना राख्दछु।
त्यो िदनमा काश नपरोस ्भन्ने कामना गदर्छु।

5 म कामना गछुर् िक त्यो िदन मतृ्य ु झैं अधँ्यारो होस।्
बादलले त्यो िदनलाई ढािकिदयोस ्भन्ने कामना गदर्छु।

म कामना गछुर् कालो बादलहरूले म जन्मकेो िदनको उज्यालोलाई झसगं पा रिदन सकोस।्
6 िनष्प अन्धकारले त्यो रात राखोस।्

त्यो रातले त्यस वषर्को पञ्चाङ्गमा जग्गा नपावोस।्
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त्यो रात कुनै पिन महीनामा नपा रयोस।्
7 त्यो रात र ो रहोस।्

कुनै खशुीका होहल्ला त्यो रातमा नसिुनयोस।्
8 कितपय जादवुालाहरूले सधैं लब्यातनलाई* जगाउन ु चे ा ग ररहकेा छन।

यसकारण ितनीहरूका ापहरू ितनीहरूलाई भन्न दऊे
अिन म जन्मकेो िदनलाई ािपत पा रदऊे।

9 त्यो ातः कालको तारा अन्धकारमा रहोस।्
त्यो रातले िबहानलाई प खर्रहकेो होस ्तर त्यो काश किहल्यै नआवोस।्
यसले सयूर्को थम िकरणसम्म नदखेोस।्

10 िकन? िकनभने त्यस रातले म जन्मन ु मलाई रोकेन।
त्यो रातले ती दःुख सकंटहरू हनेर् मलाई रोकेन।

11 म जन्मदा नै िकन म रन?
िकन म गभर्मा नै तइुन?ँ

12 िकन मरेी आमाले मलाई घ ुडँामािथ रा खन?्
िकन मरेी आमाले मलाई दधू खवुाइन?्

13 यिद म जन्मकैे िदन मरेको भए
म अिहले िव ाममा हुने िथएँ।

म गहन िन ामा परेको हुन्थें।
14 आरामसगं ती राजाहरू एवं ज्ञानी परुूषहरूसगं रहन्थें जो िवगतमा यस पथृ्वीमा िथए।
ती मािनसहरूले आफ्ना लािग ठाउँहरू बनाए ती अिहले ध्वशं र शषे भइसकेको छ।

15 म ती शासकहरूसगंै दफनाइयोस ्
जसले आफ्ना िचहानहरू सनु र चाँदीहरूले भरेका िथए।

16 िकन म आमाको गभर्मा नै तइुन?ँ
म त्यस्तो बालक हुन चाहन्थें

जसले िदनको उज्यालो नै दे पाएन।
17 द ु मािनसहरू जब िचहानिभ हुन्छन ्तब कुकमर्हरू बन्द गछर्न।्

अिन जो मािनस थिकत हुन्छ उसले िचहानमा िव ाम पाउछँ।
18 कैदीहरूलसेम्म मोक्षा पाउछँन,्

ितनीहरूले आफ्ना पालहेरूका िचत्कारहरू सनु्ने छैनन।्
19 सबै कारका मािनसहरू िचहानमा छन,् अित महत्वपणूर् मािनसहरू अिन साधरण मािनसहरू

अिन दास पिन आफ्नो मा लकबाट मु हुन्छन।्

20 “िकन पीिडत मािनसहरू मा सधैं बाँच्नै पछर्?
जसको मन तीतो छ त्यस्ता मािनसलाई िकन जीवन िदन?ु

21 त्यो मािनस मनर् चाहन्छ तर मतृ्य ु आउँदनै।
त्यस दःुखी मािनसले मतृ्यलुाई गाडधन भन्दा पिन ज्यादा खोज्छ।

22 ती मािनसहरू आफ्ना िचहान पाउदँा खशुी हुनछेन।्
ती मािनसहरू आफ्ना िचहान पाउदँा फु ल्लत हुनछेनन।्

23 तर परमे रले ितनीहरूका भिवष्यलाई ग ु रा हुुन्छ
अिन ितनीहरूका सरुक्षाका िन म्त चारैितर पखार्लहरू िनमार्ण गन ुर्हुन्छ।

24 जब खाने बलेा हुदँछ, म शोक अनभुव गछुर्।
मरेा गनुासोहरू पानी झैं बग्छन।्

25 जनु कुराहरूिसत म डराउथँें मलाई त्यही भयो,
अिन जिेसत म अित डराउथें त्यही ममािथ पय ।

26 म चपु लाग्न स न।ँ
* 3:8: , ेल अथवा गोही झैं, कैयौं पल्ट लखेहरूमा उद ्धतृ ग रएको काल्पिनक “सामिु क राक्षश” वा “दैंत्य।”
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म िव ाम लन स न।ँ
म शान्त रहन स न मरेो सन्तापले मलाई छोिप रहन्छ।”

4
एलीपजका भाषण

1 तब तमेानीका एलीपज बोल:े
2 “यिद मलैे केही भने के ितमी रसाउदँनैौ?

जनु नभनी म रहन स न।ँ
3 अय्यबू ितमीले धरैेजना मािनसहरूलाई िशक्षा िदयौ।

ितमीले कमजोर हातहरूलाई बलवान बनायौ।
4 ित ो वचनहरूले मािनसहरूलाई म त गय जो पतन हुनलाई तयार िथए।

ितमीले मािनसहरूलाई बल िदयौ जो स्वयं उिभन स ै न िथए।
5 तर अिहले ितमीमािथ क हरू आए

अिन ितमी हतास भयौ।
क ले ितमीलाई छुन्छ

अिन ितमी हतास हुन्छौ।
6 ितमीले परमे रलाई आराधना गछ ।

ितमीले उहाँमािथ भरोसा गदर्छौ।
ितमी एकजना असल मािनस हौ।

यसकारण ती ित ा आशा बनोस।्
7 अय्यबू यस िवषयमा सोचः िनद ष मािनसहरू किहल्यै पिन ध्वशं भएका छैनन।्

असल मािनसहरू किहल्यै ध्वशं हुदँनैन।्
8 मलैे कितपय सकंटकारीहरूलाई दखेकेो छु अिन ितनीहरू जसले जीवन क मय पादर्छ।

तर ितनीहरू नै सधँ ै द ण्डत हुन्छन।्
9 परमे रको सरापले ती मािनसहरूलाई मादर्छ।

परमे रको ोधको रापले ितनीहरू नाश हुदँछन।्
10 द ु मािनसहरू िसहंहरू जस्तै गजर्न्छन र झर्िकन्छन।्

तर परमे रले ती द ु मािनसहरूलाई तहमा ल्याउन ु हुन्छ अिन ितनीहरूका दाँतहरू भाँिचिदन ु हुन्छ।
11 हो, ती द ु मािनसहरू िसहंहरू जस्तै हुन्छन जसले िशकार मानर्लाई भटे्दनैन।्

ितनीहरू मछर्न अिन ितनीहरूका डम्मरूहरू छरप हुन्छन।्
12 “ग ु रूपमा एउटा खबर मकहाँ ल्याइयो।

मरेो कानहरूले त्यसका कानखेसुी पि ए।
13 मरेो रातको सपनाहरू बीचमा

मािनसहरू िन ामा हुन्छन,्
14 म ािसत भएँ, अिन कामें।

मरेो सबै हाडहरू काम।े
15 एउटा मन्द हावाले मरेो अनहुारलाई छोएर गयो।

मरेा शरीरको रौं ठाडो भए।
16 त्यो आत्मा त्यहाँ उिभयो,

तर त्यो के िथयो मलैे दे सिकन।ँ
एउटा आकार मरेो आखँाको सामने उिभयो,

अिन त्यहाँ चकमन्न भयो,
तब मलैे एउटा अत्यन्त मधरु स्वर सनुें:
17 ‘एकजना मािनस परमे र भन्दा धम हुन स ै न।

मािनस आफ्नो सिृ कतार् भन्दा पिव हुन स ै न।
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18 हरे, परमे रले आफ्नैं स्वग य सनेाहरूमािथ पिन भरोसा रा सक्नहुुन्न।
परमे रले आफ्ना स्वगर् दतूहरूका समस्याहरू दे हुुन्छ।

19 यसकारण मािनसहरू िन य नै खराब हुन्छन।्
मािनसहरू माटाको घरमा बस्दछन।
ती माटाका घरहरूको जग फोहरमा हुन्छ।
कीरा फटेङ् ाहरू भन्दा ितनीहरू सिजलै िक च्चएर मछर्न।्

20 मािनसहरू िवहानदे ख बलेकुीसम्म मछर्न ्अिन कसलैाई पिन थाहा हुदँनै।
ितनीहरू मछर्न ्र सदाको लािग अ ल्पन्छन।्

21 यिद ितनीहरूको पालको डोरी तािनयो भने
मन कारण थाहा नपाई ितनीहरू मन छैनन ्र’ ”

5
1 “अय्यबू, यिद ितमी चाहन्छौ भने डाकी पठाऊ तर कसलैे पिन ितमीलाई जवाफ िदनछैेन।

कुन पिव परुूषले ितमीलाई फकार्उनछे?
2 मखूर् मािनसको ोधले उसलाई नै मानछ।

सरल मािनसको उ आवशेले उसलाई नै मानछ।
3 मलैे एकजना मखूर् मािनसलाई दखेें।

उसले आफू सबै सरुिक्षत मान्थ्यो तर अचानक उसको घर ािपत भयो।
4 उसको नानीहरूलाई सहयोग गन त्यहाँ कोही िथएन।

अदालतमा उनीहरूका पक्षमा बो लिदने कोही िथएन।
5 भोका मािनसहरूले उसको सबै अन्नहरू खाइिदए, ती भोका मािनसहरूले काँढाहरू माझ उ केा सबै अन्नहरूसम्म लिगिदए

ितनीहरूमा जे जित िथए लोभी मािनसहरूले सबै लिगिदए।
6 दःुख फोहरबाट आउँदनै।

सकंटहरू भिुमबाट उि न्दनै।
7 तर आगोबाट उडकेो िफलगंो जितकै

मािनस सकंट लनलाई नै जन्मन्छ।
8 तर अय्यबू, यिद म ितमी भएको भए, म परमे रप फिकर् ने िथएँ

अिन आफ्ना समस्याहरूका बारेमा उहाँलाई भन्ने िथए।
9 हा ो बझु्ने श बािहर परमे रले अलौिकक कमर्हरू गन ुर्हुन्छ।

चमत्कारी कमर्हरू गनर् उहाँले किहल्यै रोिकन ु हुन्न।
10 परमे रले पथृ्वीमा वषार्हरू पठाउन ु हुन्छ।

उहाँले खतेहरूमा पानी पठाउन ु हुन्छ।
11 परमे रले न मािनसलाई मािथ उठाउन ु हुन्छ,

अिन उहाँले दःुखी मािनसलाई सरुिक्षत रा ु हुन्छ।
12 परमे रले धतूर् र द ु हरूका य ु लाई िवफल पा रिदन ु हुन्छ,

यसकाण ितनीहरूले सफलता पाउदँनैन।्
13 परमे रले ज्ञानी मािनससम्मलाई ितनीहरूको आफ्नै पासोमा समा हुुन्छ।

यसलैे ती धतूर्पणू र् योजनाहरू सफल हुदँनैन।्
14 ती चतरु मािनसहरू िदउसँ ै पिन जताततै ठोक्कर खान्छन ्

मध्य िदनको बलेामा पिन ितनीहरू अन्धकारमा बाटो खोज्दै िहडं्ने मािनस जस्तो हुनछे।
15 परमे रले द र मािनसहरूलाई मतृ्यबुाट पिन जोगाउन ु हुन्छ।

उहाँले गरीब िनरीह मािनसहरूलाई श शालीहरूबाट जोगाउन ु हुन्छ।
16 यसकारण गरीब मािनसहरूले आशा गछर्न।

उहाँले द ु कम को मखु थिुनिदन ु हुन्छ।
17 त्यो मािनस धन्यको हो, जब परमे रले उसलाई समुागर् बताउनहुुन्छ।

यसलैे गनुासो नगर जब सवर्श मान परमे रले ितमीमािथ अनशुासन गन ुर्हुन्छ।
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18 परमे रले िदनभुएको घाउहरूमा
मलमप ी ग रिदनहुुन्छ।

उहाँले कसलैाई चोट पयुार्उनँ सक्नहुुन्छ
तर उहाँकै हातहरूले नै िनको पान ुर्हुन्छ।

19 उहाँले ितमीलाई छःपल्ट सकंटहरूबाट बचाउन ु हुनछे।
हो, सातपल्ट दघुर्टनाहरू हुदँा पिन ितमीलाई छुने छैन।

20 जब त्यहाँ अिनकाल आईपछर्
परमे रले ितमीलाई मतृ्यबुाट जोगाउन ु हुन्छ।

अिन जब त्यहाँ य ु हुदँछ
परमे रले ितमीलाई मतृ्यबुाट जोगाउन ु हुन्छ।

21 जब मािनसहरूले ित ो िनन्दा गछर्न
परमे रले ित ो रक्षा गन ुर् हुन्छ।

अिन यस्तो हुदाँ ित ो िवनाश हुन्छ भनी
डराउन ु पदन।

22 ितमी िवनाश र अिनकाल दखेरे हाँ े छौ।
ितमी जङं्गली जनावरहरूदे ख भयभीत हुने छैनौ।

23 खतेका ढुङ्गाहरूिसत ित ो वाचा बाँिधएको छ।
जङं्गली जनावरहरू ितमीसगं शा न्त साथ रहनछेन।्

24 ित ो घरमा शा न्त रहकेो
ितमीले चाल पाउनछेौ।

ितमीले आफ्नो सम्पि गन्नछेौ
अिन कुनै पिन चीज हराएको हुनछैेन।्

25 ित ा धरैे नानीहरू हुनछेन।
ितनीहरू घाँसका पातहरू झैं शस्त हुनछेन।

26 ितमी त्यो गहू ँ जस्तै हुनछेौ जनु बाली का टने बलेासम्ममा उब्जनछे।
हो, ितमी ब ृ वस्थासम्म बाँच्न ु पनछ।

27 “अय्यबू, हामीले ती कुराहरूका अध्ययन गरेका छौ अिन हामी जान्दछौ।
यसकारण अय्यबू, ध्यान िदएर सनु, अिन ितनीहरूबाट ितमी आफैं िसक।”

6
अय्यबूले एलीपजलाई जवाफ िददंछ

1 तब अय्यबूले जवाफ िदएः
2 “यिद मरेो पीडाहरू ओजन गनर् सक्ने भएता

अिन मरेो सबै सकंटहरू तराजमुा जो खन सक्ने भएता।
3 मरेो दःुख म यता समु हरूमा भएका बालवुाभन्दा ग ुङँ्ग हुनथे्यो।

यसलैे मरेो वचनहरू अथर्हीन तीत हुन्छ।
4 सवर्श मान परमे रको काँडहरू ममािथ छन।्

मरेो आत्मा ती काँडहरूदे ख िवषको अनभुव गदर्छु।
परमे रका डरलाग्दा हितयारहरू मरेो िवरू मा लस्कर लागकेा छन।

5 जब कुनै दघुर्टना घटेको छैन। ित ो शब्दहरू भन्नलाई सिजलो छ।
जगंली गधाले पिन गनुासो गदन। जब त्यहाँ उसलाई खान घाँस छ

अिन गाईले गनुासो गदन ्जब त्योसगँ खा छ भन।े
6 ननु िवनाको भोजनको स्वाद असल हुदँनै

अिन अण्डाको सतेो खोस्टाको कुनै स्वाद हुदँनै।
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7 यस कारको खा खान अस्वीकार गछुर्। यस्ता भोजनले मलाई अस्वास्थ पाछर्।
अिन ित ा कुराहरू त्यस्तै छन।्

8 “हाय! मलैे जे मागें त्यो पाउनँ सकँू।
म कामना गछुर् मलै े चाहकेो जे छ परमे रले िदनहुुनछे।

9 म कामना गछुर् परमे रले मलाई ाप िदउन,
केही अिघ बढरे मलाई मारून।्

10 अिन यिद उहाँले मलाई मान ुर्हुन्न भने म एउटा कुरामा आ ािसत हुनछुे।
म एउटा कुरामा खशुी हुनछुे।
अनकेौं पीडाहरू भए पिन मलैे परमे रको आज्ञा अमान्य किहल्यै गरेको छैन।

11 “मरेो बल गयो यसलैे मिसत बाँच्ने आशा पिन छैन।्
म जा न्दन ँ ममािथ के दघुर्टना आइपनछ।
यसलैे मसगं धयैर् पिन छैन।

12 म च ान जस्तो ब लयो छैन।
मरेो मास ु काँसको जस्तो धातबुाट बनकेो होइन।

13 म सगँ स्वयलंाई सहयोग गन क्षमता पिन अब छैन।
िकन? िकनभने मबाट सफलता जित लगरे गयो।

14 “कुनै मािनस यिद सकंटहरूमा छ भने उसको साथी उसको िन म्त कृपाल ु हुनपछर्।
यिद उसका साथी सवर्श मान परमे रदे ख िवमखु भए पिन कुनै मािनस आफ्नो साथीको लािग उ ार हुनपुछर्।

15 तर ितमी, मरेो दाज्य-ूभाइहरू, उ ार भएनौ।
म ितमीहरूमािथ आि त हुन स न।

ितमीहरू त्यस्ता खोलाहरू जस्तै हौ जनु किहले काहीं मा बहन्छ अिन अरू बलेा बहदँनै।
ितमीहरू त्यस्ता खोला हौ जो पो खन्छन।्

16 जब ितनीहरू बरफले जम्छन ्अिन जहाँ िहउँ लकुाएर रा खएको हुन्छ।
17 अिन जब ऋतु गम र सकू्खा हुन्छ,

पानी बहन रोिकन्छ।
अिन खोलाहरू सु छन।्

18 ापारीहरू बाङ्गो टेडो मोडहरू प ाउँदै जङं्गलमा हराउदँछ।
ितनीहरू िवनाशितर उक्लन्छन ्र न हुन्छन।्

19 तमेाका ापारीहरू पानी खोज्न आउँछन।्
शबेाबाट या ीहरू पानी पाउनँे पणू र् आशामा आउँछन।्

20 ितनीहरू पानी पाइन्छ भनरे आशा गछर्न
तर ितनीहरू िनराश हुनँ्छन।्

21 अिहले ितमीहरू त्यस्ता खोलाहरू जस्ता हौ।
ितमीहरूले मरेो सकंटहरू दखेरे भयभीत छौ।
22 के मलैे ितमीहरूलाई सहायता माग?े होइन।

तर ितमीहरूले मलाई आफ्ना सल्लाहहरू खलु्ला रूपमा िदयौ।
23 के मलैे ितमीहरूलाई भन,े ‘श हुरूबाट मलाई जोगाऊ?

िन ुर मािनसहरूबाट मलाई जोगाऊ?’

24 “यसलैे अब, मलाई िशक्षा दऊे अिन म चपूचाप रहनछुे।
मलाई दखेाऊ िक मलैे के त्यस्तो गल्ती गरे?

25 ईमान्दार वचनहरू श शाली हुन्छन।
तर ित ो तकर् हरूको के मतलब छ।

26 जब एकजना िनराशापणूर् मािनसको शब्दहरू बतास झैं हुन्छन ्भने
के ितमीहरू मरेा कुराहरूमा बहस गनर् सक्छौं भनी सोच्छौं?
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27 ितमीहरूले च्याँखसेम्म थापरे ती चीजहरू िज खोज्दछैौ
जनु ती बाब ु हीन नाबालकहरूका हुन।्
ितमीहरूले आफ्नै साथीहरूलाई बचे्नछेौ।

28 तर अब, दया गरेर मरेो अनहुारलाई ध्यान दऊे।
म ितमीहरू ित झटूो हुने छैन।

29 यसलैे अब, आफ्ना िवचारहरू प रवतर्न गर बईेमानी नगर सोचाइ प रवतर्न गर।
मलैे कुनै गल्ती काम गरेको छैन।

30 म झटूो बो लरहकेो छैन।
अिन म झटूोबाट सही के हो जान्दछु।”

7
1 अय्यबूले भन,े

“मािनसले पथृ्वीमा कठोर सघंषर् गछर्।
उसको जीवन एक ज्यालामा काम गनहरूको जस्तो छ।

2 मािनस एक दास जस्तो हो जसले गम को िदनमा कठोर काम गरेपिछ िचसो छाँया खोज्छ।
मािनस एक ज्यालाको कम जस्तो हो जसले ज्याला प खर्रहन्छ।

3 त्यसरी नै मलै े मिहनौसम्म अथर्हीन यातनाहरू भोगकेो िथएँ
अिन मरेो लािग क का रातहरू अलग रा खएका छन।्

4 जब म सतुें, मलैे सोचें,
‘कितञ्जले मलैे सोच्न,े जबसम्म म उ ठ्दन?’

तर रात लामो छ।
अिन घाम नझलु्कुञ्जलेसम्म म ओ नमा छट्पटाउदँै रहें।

5 मरेो शरीर िकराहरू र फोहरले ढािकएको छ।
मरेो छाला िनको हुन थाल्छ अिन त्यसपिछ फे र एकपल्ट नयाँ घाउहरूले छोिपन्छ।

6 “मरेो िदनहरू जलुाहा तानको धागो झैं चाढो चाढो िवितरहकेो छ
अिन त्यके िदन िनराशमय भई शषे हुन्छ।

7 परमे र, सम्झनहुोस ्मरेो जीवन त ढुकढुकी मा हो।
म किहल्यै पिन फे र केही रा ो दे े छैन।

8 अिन तपाईंले मलाई फे र दे ु हुने छैन,
तपाईंले मलाई हने ुर् हुनछे, तर म गई सकेको हुनछुे।

9 बादल िव लन भएर गए जस्तै मािनस मछर्
अिन िचहानिभ गािडन्छ अिन उ फे र फक आउँदनै।

10 उ आफ्नो परुानो घरमा फे र फक आउँदनै
उसको घरले फे र उसलाई िचन्ने छैन।

11 “यसलैे म चपुचाप रहने छैन।
म बोल्नछुे। मरेो आत्माले क पाएको छ।
म गनुासो गनछु िकनभने मरेो आत्मा दःुखमा छ।

12 के म समु हु ँ अथवा समु ी-जन्त ु हु?ँ
परमे र, िकन मरेो हरेचाह गन ुर् हुन्छ?

13 मरेो ओ ानले मलाई आराम िदन ु पछर्,
मरेो ओ ानले मलाई िव ाम र शा न्त िदनपुछर्।

14 तर परमे र जब म ढ ल्कन्छु
सपनाहरूमा तपाईंले तसार्उन ु हुन्छ, दशर्नहरूले भयभीत पान ुर् हुन्छ।

15 यसथर् म यसरी बाँिचरहन ु भन्दा
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गला अठँ ्याएर मनर् चाहन्छु।
16 म आफ्नो जीवनलाई घणृा गछुर्।

म चीरकालसम्म बाँच्न चाहन्न।
मलाई एक्लै छाडी िदनहुोस ्

मरेो जीवनको अथर् नै छैन।
17 परमे र, तपाईंको िन म्त मािनस िकन अत्यन्त मखु्य छ?

िकन तपाईंले उसको सम्मान गन ुर्पछर्?
िकन तपाईंले उसको हरेचाह गन ुर्पछर्?

18 िकन त्यके िबहान तपाईंले मािनसको ितक्षा गन ुर्हुन्छ?
अिन त्यके क्षण परीक्षा लनहुुन्छ?

19 परमे र, तपाईं मबाट किहल्यै टाढा रहन सक्नहुुन्न।
तपाईंले मलाई एकिछन पिन एक्लै छाडन सक्नहुुन्न।

20 परमे र तपाईंले मािनसहरूमािथ नजर रा हुुन्छ।
यिद मलैे पाप गरेको छु भन,े सजाय िदनहुोस,् मलैे के गनर् पछर्?

िकन तपाईंले मलाई िनशाना बनाई योग गन ुर् भयो?
के म तपाईंको िन म्त एक समस्या भएको िथएँ र?

21 िकन तपाईंले मरेो अपराध क्षमा गन ुर् भएन?
िकन तपाईंले मरेा िन म्त पापहरूको क्षमागन ुर् भएन?
चाँडै म मन छु र आफ्नो िचहानमा हुनछुे।

तब तपाईंले मलाई खोज्न ु हुनछे
तर म गइसकेको हुनछुे।”

8
िबल्दद अय्यबूसगं बोल्दछ

1 तब शहुाबाट आएका िबल्ददले उ र िदए:

2 “किहलसेम्म ितमी त्यसरी भनी रहने छौ?
ित ा वचनहरू ती हावाको हार जस्तो छ।

3 परमे र सदा िनष्पक्ष हुनहुुन्छ।
सवर्श मान परमे रले ती कुराहरू किहल्यै बदलून ु हुन्न जनु ठीक छन।्

4 यिद ित ा छोरा-छोरीहरूले परमे रको िवरू पाप गरेका छन ्भने
तब उहाँले ितनीहरूलाई दण्ड िदन ु हुने छ।

5 तर अब अय्यबू, परमे र प हरे,
अिन सवर्श मान ित ाथर्ना गर।

6 यिद ितमी िनद ष अिन इमान्दार छौ भने उहाँले ितमीलाई म त गनर्चाँडै आउन ु हुनछे।
उहाँले ित ा घर पनुः िनमार्ण ग रिदनहुुनछे।

7 तब ितमीसगं पिहले जित िथयो
त्यो भन्दा अझ ज्यादा हुनछे।

8 “बढूा- धानहरूलाई सोधखोज गर,
ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले के िसके।

9 हामी िहजै मा जन्मे जस्तो तीत हुदँछ,
त्यो पक्का बझु्नका लािग हामी अझ क ललै छौं।

यस पथृ्वीमा हा ा आय ु छायाँ जस्तै छोटो छन।्
10 हुनसुक्छ बढूा- धानहरूले ितमीलाई पढाउन सक्छन।्

हुनसक्छ उनीहरूले जे िसकेका छन ्त्यही िशक्षा िदनसक्छन।्”
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11 “िबल्ददले भन्यो, ‘के िसमसार अग्लो सकु्खा ठाउँमा उि न सक्छ?
के िनगालाहरू पानीिबना उ न सक्छ?’

12 अह!ँ यिद पानी सकुाइयो भन,े
तब ितनीहरू पिन अरू उि द्हरू भन्दा चाँडो ओइलाउने छैन।

13 मािनसहरू ज-जसले परमे रलाई भलु्छन ितनीहरू मिसना र सखू्खा िनगालाहरू जस्तो हुनछेन।्
जनु मािनसले परमे रलाई भलु्छ उसले आफ्नो सम्पणूर् आशा हराउनछे।

14 त्यो मािनसको अडसे लाग्ने ठाउँसम्म हुदँनै।
उसको सरुक्षाको घर माकुराको जालो जस्तो हुन्छ।

15 यिद त्यो मािनस माकुराको जालोमा अडसे लाग्यो भने
त्यो जालो फाट्छ।

माकुराको जालमा झु ण्डन्छ
तर त्यसले उसलाई थाम्न स ै न।

16 त्यो मािनस एक उि द ्जस्तो छ जसमा शस्त पानी र घामको िकरण छ
त्यसको हाँगाहरू सबै बगैंचा भ र फै लएको छ।

17 त्ययसले आफ्नो जराहरू व रप र ढुङ्गाहरूको थु ोले लपटे्छ।
ढुङ्गामा बढनका िन म्त ठाउँहरू खोिजरहन्छ।

18 तर यिद उि द्लाई त्यसको ठाउँ साय भने त्यो मनछ,
र त्यो उि द ्त्यहाँ एक समयमा िथयो भन्ने कसलैाई थाहा पिन हुदँनै।

19 तर उि द ्खशुी िथयो
अिन यसको ठाउँमा अक उि नछे।

20 परमे रले िनद ष मािनसहरूलाई त्याग्न ु हुन्न।
उहाँले द ु मािनसहरूलाई म त गन ुर्हुन्न।

21 परमे रले सधैं ित ो मखु हाँसोले भ रिदनहुुन्छ
अिन ितमीहरूका ओंठहरू खशुीका आवाजले भ रिदनहुुन्छ।

22 तर ित ा श हुरूले लगाउने पोषाक नै लाजको हुनछे
अिन द ु मािनसहरूका घरहरू भत्काइनछे।”

9
अय्यबूले िबल्ददलाई जवाफ िदन्छन ्

1 तब अय्यबूले जवाफ िदए,

2 “हो, म जान्दछु ितमीले जे कुरा भन्छौ त्यो सत्य हो।
तर कसरी मािनसले परमे रलाई तकर् मा परािजत गराउन ु सक्छ?

3 एक मािनसले परमे रसगं तकर् गनर् स ै न। परमे रले 1,000 हरू सोध्न सक्न ु हुनछे
तर त्यो मािनसले एउटा मा को पिन जवाफ िदन सक्ने छैन।

4 परमे र महाज्ञानी हुनहुुन्छ, अिन उहाँको श महान छ।
परमे रसगं लडाई गन कसलैे पिन चोट पाउन सक्छ।

5 परमे रको ोधले पवर्तहरू नै हल्लाइिदन सक्छ अिन ितनीहरूले थाहासम्म पाउदँनैन।्
6 परमे रले पथृ्वी थकार्उनलाई भईुंचालो पठाउन ु हुन्छ।

परमे रले पथृ्वीको मलूाधार हल्लाई िदनहुुन्छ।
7 परमे र घामसगँ बोल्न सक्न ु हुन्छ अिन यसलाई उदाउन िदनहुुन्न।

उहाँले ताराहरूलाई बन्द गनर् सक्न ु हुन्छ।
यसकारण ितनीहरू चम्कन स ै नन।्

8 परमे र एक्ललैे आकाशहरू बनाउनँभुयो।
उहाँ सम ु ी छालहरूमा िहडंनहुुन्छ।

9 “परमे रले स -ऋिष, मगृिशरा अिन िकिकर् ट ताराहरू बनाउनँभुयो।
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उहाँले दिक्षणी तारागण बनाउन ु भयो।
10 परमे रले महान कमर्हरू गन ुर्हुन्छ जनु मािनसहरूले बझु्न स ै नन।्

परमे रका चमत्कारहरूको कुनै अन्त हुदँनै।
11 जब परमे र मदे ख जानहुुन्छ, म उहाँलाई दे स न।

जब परमे र मरैे छेउबाट जान ु हुन्छ म उहाँलाई दे ख्दन।
12 यिद परमे रले केही थोक लगरे जान ु भयो भने

कसलैे उहाँलाई रोक्न सक्दनै।
कसलैे पिन उहाँलाई केही भन्न ‘स ै नन ्

तपाईं के ग ररहन ु भएको छ?’
13 परमे रले आफ्नो ोध फकार्उँनहुुन्न।

रहाबको सहयोगीहरूले परमे रको डर मान।े
14 यसलैे म परमे रसगं तकर् गनर् स न।ँ

उहाँलाई मलैे के भन्नपुछर् म जा न्दन।ँ
15 म िनद ष छु तर म उहाँलाई जवाफ िदन स न।ँ

म उहाँको दयाका िन म्त मा याचना गनर् सक्छु।
16 मलैे बोलाउँदा उहाँले जवाफ िदनभुयो,

म अझ िव ास गन छैन िक उहाँले साँिच नै मलाई सनु्न ु भएकोछ।
17 परमे रले मा मलाई िमच्न आधँी पठाउन ु भयो।

उहाँले कुनै कारणै िबना मलाई ज्यादा घाउ र चोटहरू िदनभुयो।
18 परमे रले फे र मलाई सास फेनर् िदनहुुने छैन।

उहाँले खाली मलाई ज्यादा दःुखहरू मा िदनहुुन्छ।
19 म परमे रलाई परािजत गनर् स न।ँ

परमे र अत्यन्त श शाली हुनहुुन्छ।
म परमे रलाई न्यायलयमा लजैान स न!ँ

अिन ममािथ िनष्पक्ष हुनहुोस ्भनरे िज ी गनर् स न।ँ
20 म िनद ष छु, तर मलैे भनकेा कुराहरूले मलाई दोषी बनाए जस्तो लाग्छ।

म िनद ष छु, तर यिद म बोलें भने मरेो मखुले मलाई नै दोषी माणगछर्।
21 म िनद ष छु। तर म जा न्दन के सोच्न।े

म आफ्नै जीवनलाई घणृा गछुर्।
22 म आफैलाई भन्छु, ‘त्यस्तै कुराहरू सबमैािथ घ टरहन्छन।्

िनद ष मािनसहरू दोषी झैं मछर्न।् परमे रले सबकैो जीवनलाई समा गन ुर्हुन्छ।’
23 जब कँही डरलाग्दो घटनाहरू भयो भने अिन िनद ष मािनसहरू मा रए भने के परमे र ितनीहरूमािथ हाँ ु हुन्छ?
24 जब एकजना द ु मािनस एउटा दशेको शासक हुन्छ तब के परमे रले आफ्नो नायकलाई त्यहाँ के भएको छ हनेर् पठाउनहुुन्छ?

यिद त्यो सत्य हो भने परमे र चाँिह को हुन ्त?
25 “दगनु भन्दा पिन मरेो िदनहरू चाँडो भाग्दछ मरेा िदनहरू उडी जाँदछै

अिन त्यहाँ ितनीहरूमा कुनै खशुीयाली नै छैन।
26 मरेा िदनहरू डुङ्गा जस्तै िछटो बग्छन।्

मरेो िदनहरू चीलले आफ्नो िशकारमािथ बगेले झम्टे झैं चाँडो िबत्छ।
27 “यिद म भन्छु ‘म गनुासो गन छैन

म आफ्ना पीडाहरू भलु्छु, म मरेो अनहुारमा मसु्कानले भछुर्।’
28 म मरेा पीडाले अझै भयभीत छु।

म जान्दछु ितमीले मलाई िनद ष मान्ने छैनौ।
29 यिद म दोषी ठहरी सकेको छु भने

आफ्नो परीक्षा िकन ग ररहन।े म भन्छु, ‘यो भ ु लदऊे।’
30 यिद मलैे स्वयलंाई िहऊँले धोएँ भने
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अिन साबनूले हातहरू सफा राखें भन,े
31 परमे रले मलाई िहलो भएको खाडलमा धकेल्न ु हुन्छ।

तब मरेो लगुाहरूले पिन मलाई घणृा गनछन।्
32 परमे र म जस्तो मािनस हुनहुुन्न यसकारणले गदार् म उहाँलाई जवाफ िदन स न।ँ

हामी न्यायलयमा एकाकार्ले भटे गनर् स ै नौ।
33 म चाहन्छु िक त्यहाँ दवु ै पक्षहरूलाई सिुनिदने कोही रहोस।्

म चाहन्छु िक त्यहाँ दवु ै पक्षलाई िनष्पक्ष रूपमा न्याय गन कोही होस।्
34 म चाहन्छु िक परमे रले लने डण्डा लिगिदने त्यहाँ कोही होस।्

तब परमे रले मलाई एकदमै भयभीत पान ुर् हुने छैन।
35 तब परमे रको भयबाट स्वतन् भएर

मलैे चाहकेो कुरा म भन्न सक्थें।

10
1 “म आफ्नो जवीनलाई घणृा गदर्छु।

यसकारण म स्वतन् रूपमा गनुासो पो छुे।
मरेो मन एकदमै िततो छ, यसकारण अब म बोल्नछुे।

2 म परमे रलाई भन्ने छुः ‘मलाई दोष निदन ु होस।्
मलाई भन्नहुोस, मलैे के गल्ती गरेको छु?
मिसत िवरोध गन तपाईंसगं के कारण छ?

3 परमे र, मलाई चोट पादार् तपाईं खशुी हुनहुुन्छ?
यसले के दे खन्छ भने तपाईंले जे बनाउनभुयो त्यसको वास्ता गन ुर्हुन्न।
अथवा तपाईं त्यो द ु मािनसहरूले बनाएको योजनाहरूिसत खशुी हुनहुुन्छ।

4 परमे र, तपाईंसगँ मानवी आखँाहरू छन?्
तपाईं मािनसहरूले दखेे जस्तै दे ु हुन्छ?

5 के तपाईंको आय ु मािनसको जस्तै छोटो छ?
के तपाईंको जीवन हा ो जस्तै क्षिणक छ?

6 तपाईंले मरेो दोष खोज्न ु हुन्छ
अिन मरेो पाप खोज्न ु हुन्छ।

7 म िनद ष छु भनरे तपाईं जान्न ु हुन्छ
तर कसलैे पिन मलाई तपाईंको श दे ख बचाउन स ै न।

8 परमे र,
तपाईंको हातले मलाई बनाउन ु भयो

अिन मरेो शरीरको आकार बनाउन ु भयो।
के तपाईंले मलाई न गन ुर् हुन्छ?

9 परमे र, सम्झन ु होस,् तपाईंले मलाई माटोबाट बनाउन ु भयो।
के फे र तपाईंले मलाई माटोमा नै प रणत गन ुर्हुन्छ?

10 तपाईंले मलाई दधू सरह पोखाउन ु भयो तपाईंले मलाई घमुाउन ु भयो
र पनीर बनाए जस्तै िनचोन ुर् भयो।

11 तपाईंले मलाई ह ी र मांसपशेीहरूमा रा ु भयो।
अिन तपाईंले मलाई मास ु अिन छालाले पिहयार्उनभुयो।

12 तपाईंले मलाई जीवन िदन ु भयो अिन म ित धरैे दया दशार्उन ु भयो।
तपाईंले मरेो हरेचाह गन ुर्भयो अिन मरेो आत्मालाई जगाउन ु भयो।

13 तर तपाईंले हृदयमा यो के लकुाउन ु भयो, म जान्दछु तपाईंले हृदयमा के गोप्य योजना गन ुर् भएको छ।
हो तपाईंको मनमा के छ? म जान्दछु।

14 यिद मलैे पाप गरें भने तपाईंले दे ु हुन्छ।
यसलैे गल्ती काम गदार् तपाईंले दण्ड िदन सक्न ु हुन्छ।
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15 जब म पाप गछुर्,
म दोषी हुन्छु

अिन यो मरेा िन म्त एकदम नरा ो हुन्छ।
तर म िनद ष भएता पिन

आफ्नो िशर उठाउन स न।ँ
म अपमािनत तथा िचन्ता स्त छु।

16 यिद म सफल हुदँा र गवर् गदार्, तपाईंले मलाई चोट पयुार्उन ु भयो,
जसरी एकजना मािनसले िसहंलाई चोट िददंछ
त्यसरी नै तपाईंले फे र मरेो िवरू श दखेाउन ु भयो।

17 तपाईंसगँ मरेो गल्ती मािणत गन सधैं
एकजना रहन्छ।एउटा सनेाको पिछ अक सनेा

मरेो िवरू पठाए जस्तै
तपाईंले ममािथ घ र-घ र रीस दखेाउन ु हुन्छ।

18 यसकारण, परमे र मलाई िकन जन्म िदन ु भयो?
म इच्छा गछुर् मलाई कसलैे दे ु अिघ नै म मरेको हुन ु पथ्य ।

19 म इच्छा गछुर् म क ल्यै नबाचकेो भए हुने िथयो।
आमाको कोखबाट सोझै िचहान ितर मलाई डोयार्एको भए हुने िथयो।

20 मरेो जीवन ायः
िबितसकेको छ।
यसकारण मलाई एक्लो छोडी िदन ु होस।्

21 जनु अधँ्यारो, मतृ्य ु स्थान जहाँबाट कुनै मािनस फकर् दनै
त्यस ठाउँमा जान ु भन्दा अिघ मरेो अ लकित बाँचकेो समय मलाई उपभोग गनर् िदनहुोस।्

22 अन्धकार, छायाँ र अन्योल जसलाई कसलैे दे स ै न अिन त्यो ठाउँ जहाँ काश पिन कालो हुदँछ
म त्यस्तो ठाउँमा पगु्न भन्दा पिहला, अिघनै मलै े छाडकेो थोरै समय मलाई उपभोग गनर् िदनहुोस।्’ ”

11
सोपर अय्यबूिसत बोल्दछ

1 तब नामातीबाट आएका सोपरले अय्यबूलाई जवाफ िददंै भन,े
2 “यी शब्दहरूको वाहलाई उ र िदनपुछर्।

के यी कुराहरूले अय्यबूलाई ठीक गराउँछ? अहँ।
3 अय्यबू के ितमी सम्झन्छौ

िक ितमीलाई जवाफ िदने हामीसगँ शब्दहरू छैनन?्
जब ितमी परमे रलाई खसी गछ ,

ितमी सोच्छौ ितमीलाई चतेावनी िदने कोही छैन?
4 अय्यबू ितमीले परमे रलाई भन्छौ,

‘मरेो तकर् हरू यथाथर् छन ्
अिन तपाईंले मलाई चोखो दे सक्न ु हुन्छ।’

5 अय्यबू, म चाहन्छु परमे रले ितमीलाई जवाफ िदनहुुन्छ
अिन भन्नहुुनछे िक ितमी गल्ती छौ।

6 परमे रले ितमीलाई ज्ञानको रहस्य भन्न सक्न ु हुन्थ्यो।
उहाँले ितमीलाई भन्नहुुने िथयो िक त्यके कथाको दइु पक्ष हुन्छन।्

अय्यबू, मरेो कुरा सनु।
ितमीले जित दण्ड पाउन ु पथ्य परमे रले त्यित दण्ड ितमीलाई िदइरहन ु भएको छैन।

7 “अय्यबू, के ितमी सोच्छौ िक ितमीले वास्तिवक रूपमा परमे रलाई बझु्छौं?
ितमीले सवर्श मान परमे रलाई बझु्न स ै नौ।
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8 मािथ स्वगर्मा के छ
त्यस िवषयमा ितमीले केही गनर् स ै नौ

मतृ्यलुोकको बारेमा ितमीले
केही पिन जान्दनैौ।

9 परमे र पथृ्वी भन्दा महान
अिन सागर भन्दा िवशाल हुन ु हुन्छ।

10 “यिद परमे रले ितमीलाई कैद गरेर न्यायलयमा ल्याउन ु भयो भन,े
कसलैे उहाँलाई रोक्न स ै न।

11 साँच्चो रूपमा, को अयोग्य छ भनरे परमे रले िचन्नहुुन्छ।
जब परमे रले अिन दे ु हुन्छ उहाँले त्यो याद गन ुर्हुन्छ।

12 जसरी एउटा जङ्गली गधाले मािनस जन्माउन स ै न ्
एकजना मखूर् मािनस किहल्यै ज्ञानी मािनस हुन स ै न।

13 तर अय्यबू ितमीले आफ्नो परमे रको सवेा गनर्लाई मा मन तयार राख
अिन उहाँलाई आराधना गनर् ित ो हातहरू मािथ उठोस।्

14 ित ो घरमा रहकेो पाप ितमीले त्यहाँबाट लखटे्न ु पछर्।
ित ो घरमा द ु लाई आ य नदऊे।

15 तब ितमी आफ्नो िनद ष अनहुारले परमे रलाई हनेर् सक्नछेौ।
ितमी उठ द रलो होऊ अिन भयभीत नहोऊ।

16 तब ितमीले आफ्नो दःुख भलु्न सक्छौ।
ित ा दःुखहरू िवगतमा ितमीमािथ बगरे गएको पानी झैं एक यादगार हुनछे।

17 जब ित ो जीवन मध्य िदनको घाम भन्दा काशमय हुनछे,
जीवनको कालो क्षणहरू िबहानको सयू दय जस्तो च म्कलो हुनछे।

18 तब ितमीले सरुिक्षत अनभुव गनछौ िकनभने त्यहाँ आशाको िकरण दखेा पनछ परमे रले ित ो हरेचाह गन ुर् हुनछे
अिन ितमीलाई आराम दान गन ुर्हुनछे।

19 ितमी िव ाम गनर् ढ ल्कन सक्नछेौ अिन कसलैे ितमीलाई सताउने छैन।
अिन धरैे मािनसहरूले ित ो िन म्त सहयोगको हात बढाउन आउनछेन।

20 नरा ा मािनसहरूले सहयोग खोज्लान,
तर ितनीहरू आफ्ना क हरूबाट मु हुन स ै नन,्
ितनीहरूका आशाले मतृ्य ु तफर् औंल्याउने छ।”

12
अय्यबूले सोपरलाई जवाफ िददंछ

1 तब अय्यबूले ितनीहरूलाई जवाफ िदएः

2 “िनःसन्दहे ितमी सोच्छौ,
ितमी मा ज्ञानी परुूष हौ,

ितमी सोच्छौ जब ितमी मछ ,
ज्ञान पिन ितमीसगँै जानछे।

3 तर मरेो मन ित ो जस्तै नै छ।
ितमी जितकै होिशयारी म पिन छु।

कसलैे पिन यो सत्यलाई दे सक्छ।
4 “मरेो िम हरू म ित अब हाँसो उडाऊ।

ितनीहरू भन्छन, ‘उसले परमे रलाई ाथर्ना गय अिन
उसले आफ्नो जवाफ पायो त्यसलैे यी सारा द ु कुराहरू उमािथ आइलाग्यो।’

म एक असल मािनस हु,ँ म िनद ष छु।
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तर ितनीहरू अझ ममािथ हाँस्छन।्
5 दःुखमा नपरेका मािनसहरू दःुखमा पनहरूमािथ हाँस्छन।

जब उसको खु ा िच प्लन्छ ितनीहरू उसलाई ितरस्कार गनर् तत्पर रहकेा हुन्छन।्
6 तर चोरहरूको घरले ितनीहरूको टाउको दःुखाउदनै।

मािनसहरू जसले परमे रलाई ोिधत पादर्छ ऊ शा न्तमा वस्दछ,
अिन ितनीहरूको आफ्नो बल नै दवेात हुन।्

7 “तर पशहुरूलाई सोध,
ितनीहरूले ितमीहरूलाई िसकाउने छन।्

अथवा हावामा उड्ने चराहरूलाई सोध,
ितनीहरूले ितमीहरूलाई भन्नछेन।्

8 अथवा पथृ्वीसगँ बोल,
त्यसले ितमीलाई भन्नछे।

अथवा समु का माछाले ितनीहरूको ज्ञान
ितमीलाई बताउनछे।

9 त्यकेले जान्दछ िक परमे रले सारा कुराहरू बनाउन ु भयो।
10 त्यके ाणीहरू जो बाँच्दछन ्अिन त्यके मािनस जसको ाण छ,

सबै परमे रकै श को अधीनमा छ।
11 तर जसरी िज ोले भोजनको स्वाद लए जस्त,ै

कानहरूले शब्दहरू सनुरे आनन्द लए जस्तै हुन्छ र?
12 हामी भन्छौ, ‘ज्ञान बढूापाकाहरूमा नै पाइन्छ

लामो जीवनले ब ु ल्याउछँ।’
13 तर ज्ञान र परा म परमे रको सम्पि हो।

रा ो सल्लाह र ब ु उहाँकै हुन।्
14 यिद परमे रले कुनै कुरा भत्काउन ु भयो भने मािनसहरूले यसलाई फे र बनाउन सक्दनैन।्

यिद परमे रले कसलैाई कैदमा रा ु भयो भने मािनसले त्यसलाई मु पानर्? सक्दनैन।्
15 यिद परमे रले वषार् रोिकिदन ु भयो भने पथृ्वी सखू्खा हुनछे।

यिद परमे रले वषार्लाई छोिडिदन ु भयो भने त्यसले पथृ्वीमा बाढी ल्याउनछे।
16 परमे र श शाली हुनहुुन्छ र सधैं िज ु हुन्छ।

एकजना जसले भलु गछर् अिन एकजना जसले उसलाई धोका िदन्छ दवुै परमे र कै हुन।्
17 परमे रले सल्लाहकार र उसको ज्ञान खो हुुन्छ

अिन मु खयाहरूलाई मखूर् बनाउन ु हुन्छ।
18 राजाहरूले मािनसहरूलाई कैदमा राख्छन तर परमे रले ितनीहरूलाई छुटकारा िदनहुुन्छ

अिन ितनीहरूलाई श शाली बनाउन ु हुन्छ।
19 उहाँले पजूाहारीहरू आफ्नो कब्जामा रा हुुन्छ

अिन ज-जसले आफैं लाई सरुिक्षत दखे्छन ितनीहरूलाई परािजत पान ुर्हुन्छ।
20 परमे रले िव ासी सल्लाहकारहरूलाई चपु पान ुर्हुन्छ।

उहाँले बढूापाकाहरूको ज्ञान खोसी लजैानहुुन्छ।
21 परमे रले म ु खयाहरूलाई महत्वहीन बनाउन ु हुन्छ।

उहाँले शासकहरूको श खोसरे लजैान ु हुन्छ।
22 परमे रले अन्धकारका गिहरो रहस्यहरू सम्म थाहा पाउन ु हुन्छ।

उहाँले त्यस्ता मतृ्य ु भन्दा कडा अन्धकारमा पिन काश पठाउन ु हुन्छ।
23 परमे रले जाित-जाितहरूलाई ठूला र श शाली बनाउनहुुन्छ,

अिन ितनीहरूलाई ध्वशं पान ुर्हुन्छ।
उहाँले जाितहरूलाई िवस्तार गराउन ु हुन्छ

त्यसपिछ त्यहाँका जनसमहूलाई छरप पान ुर्हुन्छ।
24 परमे रले शासकहरूलाई मखूर् बनाउन ु हुन्छ।
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उहाँले ितनीहरूलाई जङ्गलमा उदशे्यहीन भौता ररहकेो पान ुर्हुन्छ।
25 ती म ु खयाहरू त्यस मािनस जस्ता हुन जो अधँ्यारो बाटोहरूमा िहिंडरहकेो अनभुव गदर्छ।

ितनीहरू मताहा मािनस जस्ता हुन्छन जसलाई कहाँ गइरहछुे भन्ने होश हुदनै।”

13
1 अय्यबूले भन्यो,

“यी सबै मलै े पिहल्यै दखेकेो छु।
ितमीले भनकेा सबै कुरा पिहल्यै सनुकेो छु।
म ती सबै कुराहरू बझु्छु।

2 ितमीले जाने जित म पिन जान्दछु।
म ितमी जितकै तजे छु।

3 तर म ितमीसगँ तकर् गनर् चाहन्न।
म सवर्श मान परमे रसगँ बोल्न चाहन्छु।
म परमे रसगँ आफ्ना सकंट िवषयमा बहश गनर् चाहन्छु।

4 तर ितमीले हा ो बातचीतलाई झटुो कुराले कलिंकत पाछ ।
ितमीहरू त्यस्ता अयोग्य वै हरू हौ जसले कसलैाई पिन िनको पानर् स ै नन।

5 म चाहन्छु ितमीहरू चपूचाप बस।
त्यही नै ितमीहरूले गनर् सक्ने ब ु मानी काम त्यही हुन सक्छ।

6 “अब, मरेो तकर् मा ध्यान दऊे।
म के भन्छु त्यसमा ध्यानदऊे।

7 के ितमीहरू परमे रिसत झटूो बोल्छौ?
के ितमीहरू िव ास गछ िक ितमीहरूका झटुा कुराहरू परमे रले चाहन ु भएका कुराहरू हुन्छ?

8 उहाँ परमे र हुनहुुन्छ भन्ने खाितरमा मा ितमीहरूले परमे रको पक्ष लइरहकेा होइनौ?
के ितमीहरू उहाँकै पक्षमा मरेो िवरू मा माम्लामा बहश गन चे ा ग ररहकेा छौ?
ितमीहरूले िनष्पक्ष भएका छैनौ।

9 यिद परमे रले ितमीलाई गिह रएर जाँच गन ुर्भयो भन,े
के ितमीहरूलाई उहाँले सही दखेाउन ु हुन्छ?

जसरी अन्य मािनसहरूलाई ितमीहरूले मखूर् बनाउछँौ के
परमे रलाई त्यसरी मखूर् बनाउन ु सक्छौ?

10 यिद ितमीहरूले कुनै िववादमा पक्षपात गय भने
ितमी जान्दछौ िक परमे रले ितमीहरूलाई हप्काउन ु हुनछे।

11 परमे रको महा मिहमाले ितमीहरूलाई भयभीत पानछ।
ितमीहरू उहाँदे ख डराउछौ।

12 ितमीहरूको ज्ञानका कुराहरू अथर्हीन छन।्
ितमीहरूका बहशहरू बकेामे छन।्

13 “चपूचाप बस र मलाई बोल्न दऊे।
जसेकैु ममािथ आईपरे तापिन म स्वीकार गछुर्।

14 म स्वयलंाई सकंटमा रा े छु,
अिन आफ्नो जीवन आफ्नै हातमा लनछे।

15 हरे, परमे रले मलाई यसको लािग मानर् सक्न ु हुन्छु, तर तै पिन म उहाँलाई िव ास ग ररहनछुे।
म आफ्ना मामला उहाँ सम्मखु स्ततु गन नै छु। तर म स्वयलंाई उहाँको समक्ष बचाउ गन छु।

16 अिन यिद मलाई परमे रले बाँच्न िदनभुए, त्यस्तै हुनछे िकनभने उहाँसगँ बोल्न सक्ने मसगँ क्षमता िथयो।
कुनै पिन द ु मािनसले परमे रले समक्ष सामना गनर् स ै न।

17 मलैे भनकेो कुरा ध्यान िदएर सनु।
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मलाई ाख्या गनर् दऊे।
18 म आफै मरेो मािमलामा बचाऊ गनर् तत्पर छु।

म होिशयारी साथ आफ्नो बहश स्ततु गनछु।
म जान्दछु म उिचत नै ठह रनछुे।

19 यिद कसलैे म गल्ती छु भनरे मलाई माण गनर् सक्छ भन,े
तब म तरुन्तै चपु लाग्नछुे।

20 “हे परमे र, मलाई यी दइु कुराहरू मा िदनहुोस ्
अिन म तपाईंबाट लकु्ने छैन।

21 मलाई दण्डिदन रोिकन ु होस ्
अिन तपाईंका आतकंीहरूले मलाई भयभीत पानर् छोडाउन ु होस।्

22 तब मलाई डाक्न ु होस ्अिन म जवाफ िदनछुे।
अथवा मलाई बोल्न िदनहुोस ्अिन मलाई जवाफ िदनहुोस।्

23 मलैे कित पाप कामहरू गरेको छु?
मलैे के गल्ती कामहरू गरे?
मरेा पापहरू र गल्तीहरू दखेाउन ु होस।्

24 हे परमे र, तपाईंले िकन मलाई त्याग्न ु हुन्छ?
अिन मलाई आफ्नो श ु झैं वहार गन ुर्हुन्छ?

25 के तपाईंले मलाई भयभीत पान ुर् हुन्छ?
म हावामा उडने पत्कर झैं हु।ँ
तपाईंले परालको एउटा सानो टु ालाई आ मण ग ररहन ु भएको छ।

26 हे परमे र, तपाईंले मरेो िवरू ित कुराहरू गन ुर्भयो।
तपाईंले मलाई ठटौले हुदँा गरेको दषु्कमर्को लािग दःुख िदनहुुन्छ।

27 तपाईंले मरेो ख ु ामा साङ्गलाहरू बाँिधिदन ु भयो,
मरेो त्यके पाइला याद गन ुर् भयो।
तपाईंले मरेो त्यके चाल चलनलाई याद गन ुर् भयो।

28 यसलैे म कमजोर भन्दा कमजोर भई रहछुे
सड्दै गएको काठको टु ा जस्तो,
माऊ िकराले खाँदै न भएको लगुाको टु ा जस्तो।”

14
1 अय्यबूले भन,े

“हामी सबै मािनसहरू हौं।
हा ो आय ु छोटो अिन सकंटहरूले भ रएको छ।

2 मािनसको जीवन एउटा फूल जस्तो छ।
चाँडो उ न्छ अिन त्यसपिछ झरेर जान्छ।

यहाँ मािनसको जीवन एउटा छायाँ जस्तो छोटो समयको लािग छ।
अिन त्यसपिछ यो िबलाएर जान्छ।
3 त्यो सत्य हो, तर परमे रल,े म ित हने ुर् हुनछे,

अिन न्यायलयमा मसगँ आउन ु हुनछे अिन हामी दवुलै े आफ्ना तकर् हरू स्ततु गछ ?

4 “म इच्छा गछुर् कसलैे केही मलैा चीज लएर त्यसलाई सफा पारोस।
तर कसलैे पिन त्यसो गनर् स ै न।
5 मािनसको जीवन सीिमत छ परमे र तपाईंले िनणर्य गन ुर्भयो कित लामो मािनस बाँच्छ?

तपाईंले ती सीमाहरू एकजना मािनसका िन म्त बनाउनँ ु भयो,
अिन कसलैे पिन प रवतर्न गनर् सक्दनै।

6 यसलैे परमे र, हामीलाई हनेर् छोिडिदन ु हवस।
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हामीलाई एक्लो छोिड िदनहुोस ्तािक हामी हा ो महेनती िदनहरूमा सन्त ु भई ब सकौं।
7 “त्यहाँ एउटा रूखको आशा छ।

यिद यो का टयो भन,े त्यो फे र उ नछे।
त्यसमा नयाँ हाँगाहरू पलाउनछे।

8 यसको जराहरू भईूंमा बढुो भएर उ लेा
अिन यसको ठुटो मलैोमा सडनछे।

9 तर पानीमा यो फे र उ नछे।
यसले नयाँ उि द ्जस्ता हाँगाहरू उमानछ।

10 तर जब मािनस मछर्, ऊ लोप हुन्छ।
जव मािनस मछर्, उसको अन्त हुन्छ।

11 नदीहरू सखूा नभइञ्जलेसम्म ितमीहरूले पानी समु बाट लजैान सकौंला,
अिन मािनस अझ मतृ नै हुनछे।

12 जब कुनै मािनस मछर्,
उ तल ढल्छ,

अिन उ उठ्दनै।
मतृ मािनस उठ्न अघाडी

आकाश िव लन हुनछे।
तर मािनसहरू त्यो िन ाबाट मािथ उठ्दनै।

13 “म चाहन्छु ितमीहरूले मलाई मरेो िचहानमा लकुाई रा छेौ।
मलाई त्यहाँ लकुाई राख भन्ने कामना गछुर्।
जबसम्म ितमीहरूका रीस मदन।्

तब ितमीहरूले मलाई सम्झने समय िनकाल्ने छौ।
14 यिद एकजना मािनस मछर्, के ऊ फे र जीउदँो हुन्छ?

तब सम्म म पखुर्ला जबसम्म म स्वतन् हुन नसकँुला?
15 परमे र, तपाईंले मलाई बोलाउन ु हुनछे

अिन म तपाईंलाई जवाफ िदनछुे।
तब तपाईंले िसजर्ना गन ुर् भएको मािनसहरूिसत ब

तपाईंले इच्छा गन ुर्हुनछे।
16 तब तपाईंले मरेो त्यके पाइलालाई ध्यान िदनहुुन्छ,

तर तपाईंले मरेो पापहरू सम्झन ु हुन्न।
17 तपाईंले मरेो पापहरूलाई थलैोमा मोहर लगाएर रा ु हुनछे।

मरेा अपराधहरू ढाक्न ु हुनछे।
18 “पवर्तहरू ढल्छ अिन टु ा-टु ा भएर जान्छ।

िवशाल च ानहरू फुस्केर टुि ए र झछर्न।्
19 पानी ढुङ्गहरूमािथ बहदँा ितनीहरूलाई खयाउछँ

बाढीहरूले मदैानको माटो का टिदन्छ।
त्यस्तै कारल,े परमे र, तपाईंले मािनसहरूका आशाहरू न पा रिदनहुुन्छ।

20 तपाईंले ितनीहरूलाई,
पणूर्रूपले परािजत गरेर मा फकर जान ु हुन्छ।

तपाईंले ितनीहरूलाई दःुखी बनाउन ु हुन्छ।
अिन सदाको लािग टाढा मतृलोकमा पठाइिदन ु हुन्छ।

21 यिद उहाँका छोराहरूका सम्मािनत, उहाँलाई किहल्यै थाहा हुदँनै।
यिद उहाँका छोराहरूले गल्ती काम गरे भने उहाँले किहल्यै दे हुुन्न।

22 त्यो मािनसले आफ्ना शरीरमा खाली पीडा मा अनभुव गदर्छ,
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अिन उ आफ्नै लािग िचच्याएर रून्छ।”

15
एलीपजले अय्यबूलाई जवाफ िददंछ

1 त्यसपिछ तमेानीबाट आएका एलीपजले अय्यबूलाई जवाफ िदएः

2 “अय्यबू, यिद ितमी साँ च्च नै ज्ञानी हुदँो हौ त
ितमीले यसरी आफ्ना अथर्हीन गत िवचारहरूले जवाफ िदने िथएनौ।
ितमी िकन आफैलाई तातो हावाले भराई रहन्छौ?

3 के ितमी सोच्दछौ िक एकजना ज्ञानी मािनसिसत त्यस्तो बकेामे तकर्
अिन त्यस्ता िववकेशनु्य क्षमा-याचना हुन्छ।

4 अय्यबू, यिद ितमीले यस्तै गद गयौ भने
कसलैे पिन परमे रलाई ा अिन आराधना गन छैन।

5 जे कुराहरू ितमीले भन्छौ त्यसले ित ो पाप छलर्ङ्ग दखेाउछँ।
अय्यबू, ितमीले चतरु शब्दहरू चलाएर आफ्नो पापहरू छोप्न खोिजरहछेौ।

6 म ितमी गल्ती छौ भनरे माण गनर् खो ज्दन।
ितमीले आफ्नो मखुबाट उच्चारण गरेका शब्दहरूले नै ितमी गल्ती भएको दखेाउछँ।
ित ओठहरू ित ै िवरू बोल्छ।

7 “अय्यबू, के ितमी सोच्छौ िक थम ज न्मने मािनस ितमी मा िथयौ?
ितमी यो पहाडहरू भन्दा पिहल्यै जन्मकेा िथयौ?

8 के ितमीले परमे रको गोप्य योजनाहरू सनु्यौ?
के ितमी आफै मा ज्ञानी मािनस भनरे सोच्छौ?

9 अय्यबू, ितमीले गरे भन्दा धरैे कुराहरू हामी जान्दछौ
हामी बझु्छौ अिन त्यही ितमी बझु्दनैौ

10 केश सतेै पाकेका बढूा-पाकाहरू हामीसगँ सहमत छन।्
हो, ित ा बाब ु भन्दा जठेा मािनसहरू हा ो पक्षमा छन।

11 परमे रले ितमीलाई सान्तवना िदन ु हुन्छ
तर त्यित मा ितमीलाई शस्त छैन

हामी परमे रको सन्दशे ितमीलाई िश भाषामा भन्छौ।
12 अय्यबू, ितमी िकन बझु्दनैौ?

िकन हामी सत्य दखे्दनैौ?
13 जब ितमी त्यस्ता ोधपणूर् शब्दहरू भन्छौ

ितमी परमे रको िवरू मा छौ।

14 “मािनस साच्चै नै िनद ष हुन स ै न।
मािनस परमे र भन्दा धम हुन स ै न।

15 परमे रले आफ्ना दतूहरूसम्मलाई िव ास गन ुर्हुन्न?
परमे रसगं तलुना गदार् स्वगर्सम्म िनद ष छैन।

16 मािनस अत्यन्तै िनम्न हुन्छ।
मािनस मलैो र छ।
उसले अधमर् पानी सरह िपउँछ।

17 “मरेो कुरा ध्यान िदएर सनु अय्यबू,
अिन म यो ितमीलाई ाख्या गनछु।
मलैे के बझुे त्यही ितमीलाई भन्नछुे।
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18 म ितमीलाई ती कुराहरू भन्नछुे,
जनु ज्ञानी मािनसहरूले मलाई भनकेा छन ्
ती ज्ञानी मािनसहरूका िपता-पखुार्हरूले

ती कुराहरू ितनीहरूलाई भनकेा हुन।्
19 ितनीहरू मा आफ्ना दशेमा बस्थ।े
त्यहाँ कुनै िवदशेीहरू बसोवास गनर् पाउदँनैथ,े

यसकारण ितनीहरूलाई कसलैे नौलो िवचारहरू भनने।्
20 द ु मािनसहरूले आफ्नो सम्पणूर् जीवनभरी क पाइरहन्छ।

िन ूर मािनस जीवनभरी नै त्यके साल िशकार भइरहन्छ।
21 त्यके कोलाहलले उसलाई तसार्उछँ। उसका श हुरूले उसलाई सताउछँ,

श लुे आ मण गछर् जब उसले आफूलाई सरुिक्षत सम्झदछ।
22 द ु मािनसहरू अत्यन्त िनराश हुन्छन ्अिन अन्धकारदे ख छुटकारा पाउने ितनीहरूसगं कुनै मौका नै हुदँनै।

त्यहाँ कतै ितनीहरूलाई मानर्का लािग तरवार छ।
23 रोटीको खोजीमा ‘त्यो कहाँ छ’ भनी यता उता घिुमरहन्छ।

उसले जान्दछ िक उसको मतृ्य ु अब निजक छ।
24 िचन्ता र पीडाहरूले उसलाई भयभीत बनाउछँ।

राजा ध्वशं गनर् तम्से जस्तो ती कुराहरूले ितनीहरूलाई आ मण गछर्।
25 िकनभने द ु मािनसहरूले परमे रलाई मान्न ु अस्वीकार गछर्

उसले आफ्नो मकु्का परमे रमा नचाउछँ अिन सवर्श मान परमे रलाई परािजत गन कोिशश गछर्।
26 त्यो द ु मािनस सा ै हठी हुन्छ।

उसले मोटो ब लयो ढालसगं परमे रलाई आ मण गन कोिशश गछर्।
27 उसको अनहुार बोसोले ढािकएको छ। धनी अिन मोटा भएको छ।
28 तर उसको शहर ध्वशं हुनछे,

उसको घर ध्वशं हुनछे,
उसको घर र ो हुनछे।

29 द ु मािनस सधैंलाई धनी भई रहदँनै।
उसको सम्पि सधँलैाई रहदँनै
उसको अन्नबा ल सबै उि न्दनै।

30 ती द ु मािनस अनं्धकार दे ख मु हुनछैेन।
उ त्यस्तो रूख सरह हुनछे जसका पातहरू रोगबाट झछर्।
अिन बतासले सबै उडाई लजैाईनछे।

31 द ु मािनसले स्वयलंाई मखूर् बनाउन ु पदन जब उसले महत्वहीन कुराहरूमा िव ास गछर्।
िकनभने उसले केही पिन पाउनँे छैन।

32 उसको जीवन अन्त हुन अिघ नै त्यो द ु मािनस ब ृ र िनराश भइजान्छ।
उ सकेुको हाँगा जस्तो हुन्छ, फे र किहल्यै ह रयो हुनछैेन।

33 त्यो द ु मािनस दाखको रूख जस्तो हुनछे जसले पाक्न अिघनै दाख गमुाउछँ।
त्यो मािनस भ ाक्षकेो रूख जस्तै हुनछे जसले आफ्नो कोिपलाहरू गमुाउछँ।

34 िकनभने परमे र नभए मािनसहरूसगँ केही पिन रहदँनै।
मािनसहरू जसले पसैालाई मे गछर् आगोले आफ्नो घर खरानी बनाउछँ।

35 द ु मािनसहरूले क गभर्धारण गछर्न,् दषु् ाईं जन्माउछँन ्
अिन ितनीहरूको कोखले खाली कपट उब्जाउछँ।”

16
अय्यबूले एलीपजलाई जवाफ िददंछ

1 तब अय्यबूले जवाफ िदए,
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2 “मलैे पिहलाबाट यी कुराहरू सनुकेो हु।ँ
ितमीहरू तीनजनाले मलाई दःुख िदइरहकेाछौ, सान्तवना होइन।

3 ितमीहरूका लामा भाषणहरू किहले िस ने होइन।
िकन ितमीहरूको तकर् हरू तन्काई रहन्छौ?

4 ितमीहरूले भनकैे कुराहरू म पिन भन्न सक्थें
यिद ितमीहरूसगँ मरेो जस्तै सकंटहरू भए।

म ितमीहरूलाई ज्ञानी कुराहरू सनुाउन सक्थे
अिन मरेो टाउको ितमीहरूितर हल्लाउथें।

5 तर म ितमीलाई उत्साह िदउलँा अिन मलैे भनकेा कुराहरूसगँ आशा जगाई िदउलँा।

6 “मलैे जे भने पिन मरेो पीडा केहीबाट हरण हुने छैन,
तर चपुचाप बिसरहन ु पिन लाभ छैन।

7 हे परमे र, साँचो रूपमा, तपाईंले मरेो श लजैान ु भयो।
तपाईंले मरेो सबै प रवार तहसनहस पा रिदन ु भयो।

8 तपाईंले मलाई दबु्लो-पातलो बनाइिदन ु भयो,
अिन मािनसहरूलाई त्यसले मलाई दोष्याउने कारण उब्जाउछँ।

9 “परमे र ोिधत हुनभुयो,
अिन मरेो शरीरलाई एउटा िसहंले झैं आ मण गन ुर् भयो।

मरेो शरीर टु ा-टु ा पारी च्या ु भयो।
अिन मरेो श हुरूले मलाई ितनीहरूको घिृणत नजरले हरेे।

10 मािनसहरूले मरेो व रप र थु रे,
ितनीहरूले मलाई हाँसोको पा बनाए अिन थप्पड लगाए।

11 परमे रले मलाई द ु मािनसहरूकहाँ िदन ु भयो।
मलाई दःुख िदओस ्भनरे उहाँले कुकम हरूलाई छोडी िदनभुयो।

12 जबसम्म परमे रले मलाई घाँटीमा समा ु भएन
अिन मलाई टु ा-टु ा पान ुर् भएन

तबसम्म त्यके कुरो रा ै भइरहकेो िथयो।
तब उहाँले मलाई पिहलकैे अवस्थामा ल्याउन ु भयो

र मलाई उहाँको तारोको रूप योग गन ुर्भयो।
13 परमे रका धनधुार्रीहरू मरेो व रप र छन।्
उहाँले मरेो िमग लामा काँढले हान्न ु भयो।

उहाँले ममािथ दयाभाव दखेाउन ु भएन
उहाँले मरेो िप भईुंमा फुटाउन ु भयो।

14 घ रघ र परमे रले मलाई आ मण गन ुर्हुन्छ।
उहाँ एक िसपाही य ु भिूममा दौडे जस्तो दगनु ुर्हुन्छ।

15 “म अत्यन्त उदास छु,
यसलैे म त्यस्ता उदासी पोषाकहरू लगाउछुँ।

म यहाँ धलुोमलुो र खरानीको थु ोमा बस्छु,
अिन म परािजत भएको ठान्छु।

16 रूँदा-रूँदा मरेो अनहुार रातो भइसक्यो।
मरेो आखँा व रप र कालो गोलो रेखाहरू छन।्

17 मलैे कसलैाई नोक्सान गरेको छैन।
तर त्यस्ता अि य घटनाहरू मकहाँ आई लाग्यो।

मरेा ाथर्नाहरू उिचत र चोखा छन।्
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18 “पथृ्वी, गल्ती कुराहरू नलकुाऊ जनु ममािथ आइपय ।
मरेो न्यायको पकुारलाई नरोक।

19 अिहले पिन त्यहाँ स्वगर्मा कोही छ जो मसगँ बोल्न ु हुन्छ।
त्यहाँ मािथ कोही त छ जसले मरेो लािग साक्षी िदनछे।

20 मरेो साथीहरूले मलाई हप्काउछँ।
मरेा आखँहरूबाट परमे रका िन म्त आशँ ु बग्छ।

21 तर परमे र अिघ उसले मरेो िवषयमा साथीको लािग
न्याय ग रिदने मािनसले झैं बो लिदन्छ।

22 “केही वषर्मा म नफिकर् ने ठाउँमा जानछुे।

17
1 “मरेो आत्मा टुि योः

म त्याग्न तयार छु।
मरेो जीवन ायः िबितसक्यो,

िचहानले मलाई प खर्रहछे।
2 मािनसहरू मरेो व रप र उिभन्छन ्अिन म ित हाँस्छन।्

जब ितनीहरूले मलाई िजस्काउछन ्र खसी गछर्न ्म ितनीहरूलाई हछुेर्।

3 “हे परमे र, मलाई दखेाउन ु होस ्िक साँिच नै मलाई म त गन ुर्हुन्छ।
अन्य कुनै मािनसहरूले मलाई म त गनछैन।

4 तपाईंले मरेा िम हरूका ज्ञान बन्द ग रिदन ु भयो
अिन ितनीहरूले बझु्दनैन।्
दया गरेर ितनीहरूलाई िज निदनहुोस।्

5 तपाईंहरूलाई यो भनाई थाहा छ,
‘मािनसहरूले आफ्ना नानीहरूलाई भोक भोकै राखी साथीलाई म त गछर्न।्’

6 परमे रले अरूहरू अिघ मरेो बदनाम गन ुर्भयो।
मािनसहरूले मरेो मखुमा थकु्छन।्

7 मरेो आखँाहरू ाय अन्धा बराबर भइसके िकनभने म सा ै दःुखी छु अिन अत्यन्तै पीडामा छु।
मरेो सारा शरीर छायाँ जस्तै हल्का भएको छ।

8 धािमर्क मािनसहरू यसमा शोिकत हुन्छन।्
अधम मािनसहरूको कारणले िनद ष मािनसले क पाउछँ।

9 तर इमान्दार मािनसहरू सही ढगंमा लगातार बिसरहन्छन।्
िविध पवूर्क शु हात भएको मािनस अझ ब लयो बिनन्छ।

10 “तर ितमीहरू सबजैना आऊ, यी सबै भलु मरैे हुन भनी दखेाउने कोिशश गर।
ितमीहरू माझ मलैे ज्ञानी मािनस पाउन स न।

11 मरेो जीवन िबितरहछे।
मरेो योजनाहरू न भइरहछे।

मरेो इच्छा मय ।
12 तर मरेो सारा िम हरू सालमेाले भए।

ितनीहरू रातलाई िदन सोच्छन, ितनीहरू अन्ध्यारोले उज्यालो भगाउछँ भनरे सोच्छन।्

13 “म िचहानलाई मरेो नयाँ घर भनरे आशा गरौंला
अधं्यारो िचहानमा मरेो ओछयान बनाउनँे आशा गरौंला।

14 म िचहानलाई भन्न सक्छु, ‘तपाईं मरेा िपता हुनहुुन्छ,’
अिन कीरालाई, ‘मरेी माता’ अथवा ‘मरेी बिहनी’ भन्न सक्छु।

15 तर त्यित नै मरेो आशा हो भने तब मरेो अरू कुनै आशा छैन।्
यिद त्यित नै मा मरेो आशा हो भने तब मािनसहरूले मलाई आशा शनू्य पाउनँछेन।्
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16 के मरेो आशा मसगँै मरेर मतृलोकमा जानछे?
के हामी साथसाथै मलैा धलूोमा सगँै जानछेौं?”

18
िबल्ददले अय्यबूलाई जवाफ िददंछ

1 तब िबल्ददले (शहुीले यसो भनरे) जवाफ िदएः

2 “अय्यबू, ितमी किहले बोल्न बन्द गनछौ?
चपुलाग अिन सनु, हामीलाई केही भन्नदऊे।

3 िकन ितमीले हामीलाई लाटा गाई जस्तो मखूर् सम्झन्छौ?
4 अय्यबू, ित ो रीसले ितमीलाई नै िपरोल्छ।

के मािनसहरूले खाली ित ो लािग पथृ्वी छोडनै पछर्?
के ितमी सोच्दछौ िक परमे रले ित ै सन्त ु ीको लािग मा पवर्तहरूको ठाउँ सान ुर् हुन्छ?

5 “हो, द ु मािनसको काश िनभाइनछे।
उसको आगो जल्न छाडनछे।

6 उसको घरको काश अन्धयारो हुनछे।
उसको छेउको ब ी पिन िनभ्ने छ।

7 उसको ब लयो पाइलाहरू अझ छोटो र कमजोर हुनछेन।्
उसको पापपणूर् योजनाहरूले उसकै पतन गराउनछे।

8 उसको आफ्नै ख ु ाले उसलाई पासोमा फसाउने छ
उ पासोमािथ िहडंनछे र फ छे।

9 पासोले उसको एढी प ने छ।
पासोले उसलाई कस्सरे समा े छ।

10 भ ूईँमा लकेुको डोरीले त्यसलाई अल्झाउनछे।
पासोले उसको बाटो पखर्नछे।

11 आतकंले त्यसलाई चारैितरबाट प खर्रहछे।
ासले त्यसको बढदो त्यके पाईलालाई प ाई रहछे।

12 भोकले उसको श दबुर्ल पाछर्।
जब उसको पतन शरू हुन्छ उसको िवनाश र ध्वशं तत्पर रहन्छन।्

13 डरलाग्दो रोगले उसको छाला खाई िदनछे।
त्यसले उसको पाखरुाहरू र खु ाहरू सडाउनछे।

14 द ु मािनसलाई आफ्नो सरुिक्षत घरबाट टाडो लजैानछे।
उसलाई आतकंका राजाहरू भटेाउनलाई त्यतिैतर डोयार्उनछे।

15 उसले आफ्नो घरमा केही पिन छाडने छैन।
िकनभने सबै जल्ने गन्धक उसको घरभ र छ रनछे।

16 उसको मिुनका जराहरू सकेुर जानछेन ्
अिन उसकामािथका हाँगाहरू मरेर जान्छन।्

17 पथृ्वीमा भएका मािनसहरूले उसलाई सम्झने छैनन।्
कसलैे उसलाई एकैपल्ट पिन समं्झने छैन।

18 मािनसहरूले उसलाई
उसको ससंारको काशबाट अन्धकारमा खे छेन।्

19 उसको न छोरा-छोरीहरू हुनछे न त नाता-नाितनीहरू
उसको कुनै पिन सन्तान रहनछैेन।्

20 प ममा भएका मािनसहरूलाई आपत पनछ जब उनीहरूले द ु मािनसहरूमा कस्तो घट्ना आइपय भन्ने सनु्दा,
पवूर्मा भएका मािनसहरू डरले स्तब्ध हुनछेन।्

21 त्यो साँिच नै ती द ु मािनसहरूको घरमा घट्ने नै छ।
त्यस्ता मािनसको जीवनमा घ टन जानछे जसले परमे रलाई यादै गदन।”
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19
अय्यबूले जवाफ िददंछ

1 तब अय्यबूले जवाफ िदएः

2 “किहलसेम्म ितमीहरूले मलाई चोट पयुार्उने छौ
अिन मरेो वचनहरू भङ्ग पान छौ?

3 ितमीहरूले मलाई दश पल्ट बइेज्जत गय ।
ममािथ अन्याय गदार् ितमीहरू ल ज्जत भएनौ?

4 यो मरेो समस्या हो।
यिद मलैे पाप गरें भने पिन त्यसले ितमीहरूलाई चोट पयुार्उदँनै।

5 ितमीहरूले म भन्दा केवल आफूलाई रा ो दखेाउन चा ौ।
ितमीहरूले मरेा सकंटहरू नै मरेा गल्तीहरू हुन भन्यौ।

6 तर यहाँ परमे र हुन ु हुन्छ जसले ममािथ गल्ती काम गन ुर् भयो।
मलाई प न उहाँले आफ्नो पासो थाप्न ु भयो।

7 म िचच्याएँ, ‘उहाँले मलाई चोट पयुार्उन ु भयो।’ तर मलैे जवाफ पाइन।
मलैे सहायताको लािग कराँए, तर न्यायको लािग कसलैे पिन मरेो कुरा सनुने।्

8 परमे रले मरेो बाटो रोिक िदन ु भयो।
यसकारण म बाटोबाट जान स न।

उहाँले अन्धकारमा मरेो बाटो हराइिदन ु भयो।
9 परमे रले मरेो सम्मान खोसरे लजैान ु भयो,

उहाँले मरेो िशरबाट मकुुट उता रिदनभुयो।
10 परमे रले म शषे नहोउञ्जलेसम्म चारैितरबाट िहकार्उन ु भयो।

उहाँले मरेो आशा खोसरे लजैान ु भयो
जसरी जराहरूले रूखलाई तान्दछ।

11 परमे रको ोधको आगो मरेो िवरू जल्यो।
उहाँले मलाई आफ्नो श ु ठान्न ु भयो।

12 परमे रले मलाई आ मण गनर् आफ्ना सनेाहरू पठाउन ु भयो।
ितनीहरूले आ मण धरहराहरू मरेो व रप र बनाए
ितनीहरूले मरेो पाल व रप र आफ्नो छाउनी बनाए।

13 “परमे रले मरेो दाज्य-ूभाइहरूलाई मलाई घणृा गन बनाउन ु भयो।
म मरेो सारा िम हरूका लािग नौलो मािनस भएँ।

14 मरेो आफन्तहरूले मलाई त्यागरे गए।
मरेो िम हरूले मलाई िबस।

15 मरेो घरमा भटे गनर् आउनहेरूले अिन मरेो दासीहरूले मलाई यस्तो कारले हछेर्न ्
मानौं म एउटा िवदशेी अथवा परदशेी हु।ँ

16 मलैे आफ्नो दासलाई बोलाएँ तर त्यसले जवाफ िदएन।
मलैे उिसत माफ माग्न ु पछर्।

17 मरेो प ीले मरेो सासको गन्धलाई घणृा गछ।
मरेो आफ्नै दाज्य-ूभाइहरूले मलाई घणृा गछर्न।्

18 साना-साना नानीहरूले पिन मलाई घणृा गछर्न।्
जब म ितनीहरूको छेउमा जाँदछु,

ितनीहरूले म ित नरा ा वचनहरू बोल्छन।्
19 मरेा सारा िहतषैी िम हरूले मलाई घणृा गछर्न।्

जनु मािनसहरूलाई म मे गछुर् ितनीहरू सम्मले मरेो िवरू मखु खोल।े
20 “म एकदम दबु्लो छु, मरेो छालाहरूले ह ीहरू छाडरे झो लएका छन।्
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मसगँ अब अ लकित मा ाण छ।
21 “मलाई दया गर, मरेो िम हरू ममािथ करूणा जगाऊ।

िकनभने परमे र मरेो िवरू हुनहुुन्छ।
22 िकन ितमीहरूले मलाई परमे रले झैं सजाय िदइरहछेौ?

ितमीहरूले मलाई चोट पयुार्इसकेका छैनौं।

23 “म चाहन्छु िक कसलैे ती कुराहरू सम्झलेा जनु म भन्छु र पसु्तकमा लखे्छु।
म चाहन्छु मरेो वचनहरू चमर्प मा ले खयोस।्

24 म इच्छा गछुर् िक मरेा शब्दहरू फलामको िछनलुे ढुङ्गामािथ कँुिदयोस,्
तािक सदासवर्दा रहनछेन।्

25 म जान्दछु त्यहाँ मरेा िन म्त लिडिदने कोही त छ। म जान्दछु उ बाँच्छ।
अिन अन्तमा उ यहाँ पथृ्वीमा उिभनछे अिन मलाई बचाउनछे।

26 म जान्दछु िक म मरे पिछ
अिन मरेो शरीरबाट छाला कािढए पिछ मलैे परमे रलाई दे े छु।

27 म परमे रलाई आफ्नै आखँाहरूले दे छुे।
म मा ै अन्य कोही पिन होइन, परमे रलाई दे छुे।
मरेो इच्छाको खचंाईलाई मरेो हृदयले थाम्न स ै न।

28 “हुन सक्छ, ितमीले भन्नछेौ, ‘हामीले उनीमािथ दवाफ पान ुर्पछर्।
हामीले उसलाई दोष िदने कारणहरू पाउनँ सक्नछेौं।’

29 तर ितमीहरू आफै नै तरवारदे ख डराउन ु पनछ।
िकनभने परमे रले दोषी मािनसहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे।

परमे रले ितमीहरूलाई दण्ड िदनलाई तरवार चलाउन ु हुनछे।
तब ितमीहरूले जान्नछेौ िक त्यहाँ न्यायको समय छ।”

20
सोपरले जवाफ िदन्छ

1 तब नमाबाट आएका सोपरले जवाफ िदएः
2 “मरेा दोधारे िवचारहरू मिभ ै सघंषर् गछर्न ्

ितमीहरूलाई उ र िदन म हता ररहकेो छु।
3 ित ो जवाफले हामीलाई अपमान गय !

तर म ज्ञानी छु, ितमीलाई कसरी जवाफ िदन ु म जान्दछु।

4-5 “ितमी जान्दछौ िक एक द ु मािनसको आनन्द लामो समयम्म टक्दनै।
त्यो पिहल्यै दे खको सत्य िथयो, आदमलाई पथृ्वीमा राखकेो बलेादे ख नै त्यो सत्य िथयो
त्यो मािनस जसले परमे रको बारेमा याद गदन भने उसको खशुी छोटो अवधीको लािग मा हुन्छ।

6 हुनसक्छ द ु मािनसको घमण्ड आकाश मािथ पगु्ला,
अिन उसको िशरले बादलहरूलाई छोला।

7 तर उ सदाको लािग जानछे, उसको आफ्नै शरीर सिकंदै गए जस्तो।
मािनसहरू जसले उसलाई जान्दछ भन्नछेन,् ‘उ कहाँ छ?’

8 उ सपना जस्तो उडरे जानछे अिन कसलैे पिन उसलाई फे र भे ाउने छैन।
नरा ा सपना जस्तो उसलाई जबरजस्ती भु लनछे।

9 मािनसहरू जसले उसलाई दखेे अब फे र दे े छैनन।्
उसको प रवारले उसलाई फे र किहल्यै हने छैन।
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10 द ु मािनसका केटा-केटीहरूले फकार्इिदने छ जे थोक उनीहरूले गरीब मािनसहरूबाट लएका िथए।
त्यो द ु मािनसको आफ्नै हातहरूले उसको सम्पि फकार्ई िदनपुनछ।

11 जब ऊ जवान िथयो उसका ह ीहरू ब लया िथए,
तर, उसको शरीरका बाँकी भाग जस्तै ितनीहरू चाँडै नै फोहर मलैामा ढल्नछे।

12 “द ु मािनसहरूको मखुमा खराबले िमठो स्वाद िदन्छ,
यसथर् उसले पणू र् आनन्द लन ु त्यसलाई आफ्नो िज ो मिन राख्छ।

13 द ु मािनसहरूले पाप लटु्दछ। उसले यसलाई फुत्काउन चाँहदनै।
त्यो त्यस्तो िमठो िम ी जस्तो हुदँछ उसले आफ्नो मखुमा चपेी राख्दछ।

14 तर त्यो द ु को पटेमा उसको भोजन िवष हुन्छ।
त्यो उसको पटेिभ एउटा साँपको िवष जस्तै िततो हुन्छ।

15 द ु मािनसले धनीहरूलाई िनल्छ।
तर त्यसले ितनीहरूलाई उल्टी गरेर िनकाल्छ।

परमे रले पापी मािनसलाई उल्टी गरेर बािहर िनकाल्ने पान ुर्हुन्छ।
16 द ु मािनसहरूको पये पदाथर् साँपबाट िनका लएको िवष झैं हो।

तर साँपको िज ोले उसलाई मानछ।
17 तब पापी मािनसले मह र नौनी बग्दै गरेको नदीहरू दखेरे पिन

आनन्द उपभोग गनछैन।
18 द ु मािनसलाई उसले कमाएको नाफा जित फकार्ई िदनलाई वाध्य गराईन्छ।

उसले गरेको कामहरूमािथ उसलाई खशुी हुने अिधकार िदइंदनै।्
19 िकनभने पापी मािनसले गरीब मािनसहरूलाई घात पादर्छ अिन गल्ती िहसाबले उसलाई जोख्दछ।

उसले ितनीहरूको िचन्ता नै गरेन अिन उसले ितनीहरूका चीजबीचहरू लिगिदयो।
अरूले बनाएको घरहरू त्यसले खोसरे लिगिदयो।

20 “द ु मािनस किहले सन्त ु हुदँनै।
उसको धनले उसको रक्षा गनर् स ै न।

21 जब उसले खाँदछ, त्यहाँ केही पिन छाडदनै।
उसले सफलता पाउने छैन।

22 जब द ु मािनसकहाँ शस्त हुदँछ उसलाई सकंटहरूले िथचरे रा छे।
उसको समस्याहरू उमािथ नै खिनन्छ।

23 जब द ु मािनस आफूले चाहे जित सबै थोक खान्छ,
ऊ परमे रको ोधको लप्कोमा पदर्छ।
परमे रले त्यस द ु मािथ दण्ड वषार्उन ु हुनछे।

24 हुनसक्छ फलामको तरवारदे ख त्यो द ु मािनस भाग्ला।
तर काँसको टुप्पा भएका काँढले त्सलाई ढाल्ने छ।

25 त्यो काँसाको काँढ जसरी भए पिन उसको शरीरमा वारपार भएर जाने नै छ,
अिन उसको ढाँडबाट त्यो िनस्कने छ।
यसको ट ल्कने टुप्पाले उसको कलजेो छेड्नछे,
अिन ऊ ासले मछुार् पनछ।

26 उसका सारा धन सम्पि न हुनछे।
आगोले उसलाई ध्वशं गन छ जनु आगो मािनस तथा ाणीले शरुू गरेको होइन।्
आगोले उसका घरमा बाँकी रहकेा सारा सामानहरूसम्म जलाएर खरानी बनाउनँछे।

27 द ु मािनस दोषी हो भनी स्वगर्ले माण गनछ।
पथृ्वी स्वयं त्यसको िवरू उठ्नछे।

28 उसको घरमा भएको सम्पणूर् सामानहरू
परमे रलाई रीस उठेको िदन खोिसनछे।

29 हो, त्यसरी नै परमे रले द ु मािनसहरूमािथ गन ुर्हुनछे।
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त्यसरी नै परमे रको योजनाहरू ितनीहरूलाई िदन ु हुनछे।”

21
अय्यबूले जवाफ िदन्छन ्

1 तब अय्यबूले जवाफ िदएः
2 “म के भन्छु सनु,

मलाई सान्तवना िदने ित ो त्यही त रका रहोस।्
3 जब म बोल्दछु, धयैर् रा ु

मलै े बो लसके पिछ ितमीहरूले मरेो खल्ली उडाउन सक्छौ।
4 “म मािनसहरूका िवरू गनुासो गन होइन,

त्यहाँ रा ो कारण छ िकन म धयैर् रिहन।
5 म ित हरे अिन शोकले आघात बन

ित ो हात मरेो मखुमा राख, अिन शोकले आघात भएको आखँाले मलाई हरे।
6 जब मलाई के भएको िथयो भनी सोच्छु

मलाई डर लाग्छ अिन मरेो शरीर काम्छ।
7 िकन पापीहरू दीधार्य ु हुन्छ?

िकन ितनीहरू बढूा हुन्छन र सफल हुन्छन?
8 द ु हरूले आफ्ना छोरा-छोरीहरू आफूिसतै हुकको दखे्छन

र आफ्ना नाित-नाितनीहरू हनेर् धरैे बाँच्छन।्
9 ितनीहरूका घरहरू सरुिक्षत छन ्अिन ितनीहरू भयभीत छैनन।्

परमे रले ती द ु हरूलाई दण्ड िदनलाई ल ी योग गन ुर्हुन्न।
10 ितनीहरूका साँढे जनन ि यामा किहले चकु्दनैन।्

ितनीहरूका गाईहरूले बाछीहरू ब्याउछँन ्अिन तिुहदनैन।्
11 द ु हरूले आफ्नो नानीहरूलाई भडेाका पाठाहरू जस्तै बािहर खले्न िदन्छन।

ितनीहरूका नानीहरू व रप र नाच्छन।्
12 ितनीहरू वीणा र बासरुीको धनुमा गाउछन र नाच्छन।्
13 द ु हरूले आफ्नो जीवन कालमा सफलता भोग्दछन।्

त्यसपिछ ितनीहरू मछर्न ्अिन कुनै पीडािबना आफ्नो िचहानितर जान्छन।्
14 तर द ु हरूले परमे रलाई भन्छन,् ‘हामीलाई एक्लो छाडी िदनहुोस।्

हामी तपाईंका मागर् जान्ने इच्छा गदनौं।’
15 अिन द ु हरूले भन्छन,् ‘सवर्श मान परमे र को हो?

हामीलाई उसको सवेा गन खाँचो छैन।
उसलाई ाथर्ना गरेर हामीले के पाउछँौ?’

16 “यो सत्य हो, द ु हरूले आफ्ना सफलताहरू आफै बनाउदँनैन,्
म ितनीहरूको परामर्शको पिछ ला ग्दन।

17 तर, ायः किहले काँहीं कसरी परमे रले द ु हरूको ज्योित िनभाइ िदन ु हुन्छ?
ायः कसरी दःुखक हरू द ु हरूमािथ आई पदर्छ?

किहले परमे रले ितनीहरूलाई ोिधत भएर दण्ड िदनहुुनछे?
18 हावाले पराल उडाए जस्त,ै ती बतासले धानको भसूहरू उडाए जस्तै

के परमे रले द ु हरूलाई उडाई भगाउन ु हुनछे।
19 तर ितमी भन्छौ, ‘उसको िपताले पापहरू गरेको िन म्त परमे रले नाबालकलाई दण्ड िदनहुुन्छ।’

परमे र स्वयले द ु हरूलाई नै दण्ड िदउन ्तब ितनीहरूले िक ितनीहरूको आफ्नै पापले गदार् ितनीहरू द ण्डत भएरहकेा छन।्
20 द ु हरूले आफ्नै सजाय दखेनु।्
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सवर्श मान परम भकुो ोध ितनीहरू आफैले दखेनु।
21 जब द ु मािनसको जीवन शषे हुन्छ अिन ऊ मदर्छ,

उसले आफ्ना नानीहरू ज-जसलाई छाड्छ, ितनीहरूको पवार्ह नै गदन।

22 “कसलैे पिन परमे रलाई ज्ञान िदन स ै न।
परमे रले उच्च वगर्का मािनसहरूलाई पिन न्याय गन ुर्हुन्छ।

23 एकजना मािनस आफ्नो पणूर् र सफल जीवन उपभोग पिछ मछर्।
ऊ आफ्नो जीवनमा पणूर्तः सरुिक्षत अिन आनन्द कारले बाँच्यो।

24 उसको शरीरका ह ीहरू ब लया िथए
कारण उसले भोजन शस्त पाएको िथयो।

25 तर कितपय मािनस क द जीवन िबताए पिछ मछर्।
उसले किहल्यै रा ो जीवन िबताउन पाएन।

26 अन्तमा, ती दवुै मािनसहरू सगंसगंै फोहोरमा ढल्नछेन।्
ती दबुमैा कीराहरूले पनुछन।्

27 “तर, म जान्दछु ितमीहरू के सोची रहछेौ
अिन म जान्दछु ितमीहरूिसत मलाई नोक्सान पयुार्उन योजना छ।

28 ितमीले भन्छौ होलाः ‘मलाई रा ो मािनसको घर दखेाऊ।
अिहल,े द ु मानिसहरू कहाँ बस्छन दखेाऊ।’

29 “तर ितमीहरूले किहल्यै या ीहलाई सोधनेौ
अिन ितमीहरूले उनीहरूको कथाहरू पत्याएनौ।

30 जब परमे र रीसाएर सजाए िदन ु हुन्छ द ु मािनसहरू सधंै जोिगन्छन।्
जब परमे रले रीस दखेाउन ु हुन्छ ितमीहरूलाई बचाइन्छ।

31 कसलैे पिन द ु मािनसका सम्मखु उसका नरा ा कायर्हरूको आलोचना गदन।
कसलैे पिन उसका द ु कायर्का िन म्त दण्ड िददंनै।

32 जब द ु मािनसलाई िचहानमा लग न्छ
उसको िचहानको छेउमा चौिकदार उिभन्छ।

33 यसलैे त्यस ठाउँको माटो त्यो द ु मािनसको लािग असल हुनछे।
अिन हजारौ मािनसहरू उसको मलामी भएर िचहानमा भलेा हुन्छन।

34 “त्यसकैारण ितमीले आफ्ना खो ो शब्दहरूले मलाई सान्तवना िदन स ै नौ,
ित ो जवाफहरूले एकदमै सहयोग गदन।”

22
एलीपजले जवाफ िदन्छ

1 तमेानीबाट आएका एलीपजले जवाफ िदए;
2 “के परमे रलाई हा ो सहायता चािहन्छ? अह।ँ

ज्ञानी परुूष पिन परमे रलाई साँ च्च नै कामलाग्ने होइन।
3 यिद ितमी धम छौ भने के यसले परमे रलाई म त पयुार्उछँ? अह!ँ

यिद ित ो मागर्हरू सही छन ्भने के सवर्श मान परमे रलाई केही लाभ हुन्छ? अह।ँ
4 अय्यबू, िकन परमे रले ितमीलाई दण्ड र दोष िदनभुयो?

के यो ितमी उहाँको डर बोक्छौ भनरे हो?”
5 होइन, यो ित ो धरेै द ु कमर्हरूको कारणले हो।

अय्यबू, ितमीले किहल्यै ित ो द ु कमर् रोकेनौ।
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6 हुन सक्छ ितमीले दाज्य-ूभाइ दे ख रूिपयाँ पसैा ऋण लएका छौ,
अिन ितमीलाई उसले केही दओेस ्भनरे वाध्य गय जसले त्यो फकार्इने माण गय ।

हुन सक्छ ितमीले गरीब मािनसबाट बन्धक राखे जस्तै लगुा लएको िथयो।
हुन सक्छ कुनै कारणै िबना ितमीले त्यो गय ।

7 हुन सक्छ ितमीले ती थिकत
र भोकोहरूलाई पानी र भोजन िदएनौ।

8 अय्यबू, ितमीसगं खतेी गन थु ै जमीनहरू छन।्
अिन मािनसहरूले ितमीलाई आदर गछर्न।्

9 हुन सक्छ ितमीले केही पिन निदइकन िवधवाहरूलाई टाढा पठा्यौ।
अय्यबू, हुन सक्छ ितमीले टुहुरा-टुहुरीहरूलाई धोका िदयौ।

10 यसकारण ित ो व रप र पास-ैपासो छन ्
अिन नसोचकेो दःुखले ितमीलाई भयभीत पादर्छ।

11 यसलैे गदार् यो अत्यन्त अन्धकार छ ितमी दे स ै नौ,
अिन बाढीले ितमीलाई बगाउछँ।

12 “परमे र स्वगर्को उच्च तहमा ब हुुन्छ।
हरे ताराहरू कितमािथ छन।्

परमे रले उच्च ताराहरूबाट तल हने ुर् हुन्छ।
13 तर अय्यबू ितमीले भन्न सक्छौ, ‘परमे रले के जान्न ु हुन्छ?

के परमे रले कालो बादलहरूबाट दे सक्नहुुन्छ अिन हामीलाई न्याय गन ुर्हुन्छ?
14 बाक्लो बादलले उहाँलाई हामीदे ख लकुाउँछ,

यसलैे जब उहाँ आकाशको उच्चतम भागमा िहडन ु हुन्छ मािथ आकाशबाट उहाँले हामीलाई दे ु हदँनै।’

15 “अय्यबू जनु बाटोमा द ु मािनसहरू िहिडसकेका िथए,
ितमी त्यही परुानो बाटोमा िहिंडरहछेौ।

16 ती द ु हरू न भए
ितनीहरू मतृ्यकुो मखुमा पगु्न ु अिघ नै ितनीहरूलाई बाढीले बगाएर लग्यो।

17 ती मािनसहरूले परमे रलाई भन,े ‘हामीलाई एक्लै छाडी िदनहुोस,्
सवर्श मान परमे रले हामीलाई केही पिन गनर् सक्न ु हुन्न।’

18 उहाँ नै परमे र, जसले आफ्ना घरहरू असल कुराहरूले भन ुर् भयो।
अह,ँ म द ु मािनसहरूका सल्लाहको पिछ ला ग्दन।ँ

19 धम मािनसहरूले ितनीहरूलाई िवनाश भएको दखे्छन अिन ती धम मािनसहरू खशुी हुनछेन।
िनद ष मािनसहरू ती द ु मािनसहरूमािथ हाँस्दछन।्

20 ‘साँ च्च नै हा ा श हुरू नाश भए।
आगोले ितनीहरूका सम्पि खरानी बनाई िदयोस।्’

21 “अब, अय्यबू, ितमी स्वयलंाई परमे र कहाँ समपर्ण गर अिन उहाँसगँ शा न्तले बस।
त्यसो गर, अिन ितमीले धरैे असल कुराहरू पाउनँछेौ।

22 उहाँबाट िशक्षा ल्याऊ।
उहाँले के भन्नहुुन्छ त्यसमा ध्यान दऊे।

23 अय्यबू, सवर्श मान परमे र तफर् फक आऊ, अिन ितमी पनुःनस्थार्िपत हुनछेौ
तर अिहले ितमीले आफ्नो घरबाट द ु आत्मालाई अिहले खदेी हाल।

24 सोच, ित ो जित सनुहरूछन तर ती धलुो हुन
अित उ म सनु खोलाका ससाना ढुङ्गाहरू जस्ता।

25 अिन सवर्श मान परमे रलाई ित ो लािग मलु्यवान र ित ो सनु चाँदी झैं हुन दऊे।
26 तब सवर्श मान परमे रमा ितमी आन न्दत हुन सक्छौ।
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तब ितमी परमे रलाई मािथ हनेछौ।
27 ितमीले उहाँलाई ाथर्ना गनछौ अिन उहाँले ित ो ाथर्ना सनु्न ु हुनछे।

अिन ितमीले आफ्ना वचनहरू पणूर् गनछौ।
28 यिद ितमीले केही गछुर् भनरे िनणर्य लएका छौ भने त्यो सफलता पवूर्क हुनछे

अिन ित ो भिवष्य िन य उज्जवल हुनछे।
29 परमे रले घमण्डी मािनसहरूलाई ल ज्जत पान ुर्हुन्छ।

तर परमे रले िवन मािनसहरूलाई सहयोग गन ुर्हुन्छ।
30 तब ितमी ती मािनसहरूलाई सहयोग गनर् सक्छौ जसले गल्ती कामहरू गछर्न।् ितमीले परमे रलाई ाथर्ना गनछौ

अिन उहाँले ती मािनसहरूलाई क्षमा ग रिदन ु हुनछे।िकनभने ितमी एकदमै पिव हुनछेौ।”

23
अय्यबूले जवाफ िददंछ

1 तब अय्यबूले जवाफ िदएः
2 “म थाकेर कमजोर भएता पिन

अझै म िव ोही कुरा ग ररहकेो छु।
3 म जान्ने इच्छा गछुर् परमे र कहाँ हुनहुुन्छ,

तब म उहाँ जहाँ हुन ु हुन्छ त्यही जाने िथएँ।
4 अिन मरेो िनद षपनालाई माण गनर् म मरेो तकर् स्ततु गन िथए।

म मरेो सबै तकर् पशे गनर् तयैार हुनथेें।
5 अिन म उहाँको त्य ु र चाल पाउने िथएँ

अिन जान्ने िथएँ िक उहाँले मलाई भन्न ु पन के छ।
6 के उहाँले मरेो िवरू उहाँका महाश योग गन ुर् हुनछे?

होइन, उहाँले मरेा वचनहरूमा ध्यान िदन ु हुनछे।
7 उहाँसगँ मरेो इमान्दार त्यहाँ छलफल हुनथे्यो,

अिन म मरेो मामला िज े िथएँ।
8 “यिद म पवूर् ितर गएँ भन,े परमे र त्यहाँ रहन ु हुनछैेन।

यिद म प म ितर गएँ भने पिन परमे रलाई दे ख्दन।्
9 अिन यिद म उ र जान्छु, परमे रले के गन ुर् हुन्छ त्यो म प न स न।

अिन उहाँ दिक्षण जान ु भयो भने म उहाँलाई दे े छैन।
10 तर, जब िक मलैे गरेको त्यके चीज परमे रले जान्न ु हुन्छ,

उहाँले मलाई जाँच्न ु सक्न ु हुन्छ अिन शु सनु जस्तै मै त्यो जाँचमा उ ीनर् हुनछे।
11 परमे रले इच्छा गन ुर् भएको बाटोमा होिशयरीिसत िहडं।े

परमे रको बाटोबाट म भडिकन।
12 मलैे सधँ ै परमे रको आज्ञाको पालन गरे।

परमे रले भन्न ु भएका वचनहरू मलैे मरेो हृदयमा सचंय ग रराखकेो छु।

13 “तर परमे र किहल्यै प रवर्तन हुनहुुन्न।
परमे रको िवरू कोही पिन उठ्न स ै न।्
परमे रले जे चाहनहुुन्छ त्यही गन ुर्हुन्छ।

14 परमे रले त्यही गन ुर् हुनछे जनु उहाँले मरेो लािग योजना गन ुर् भएको िथयो
अिन उहाँसगँ मरेो िन म्त अझ धरैे योजनाहरू छन।्

15 यसकारण म परमे रसगँ डराउछुँ।
म ती कुराहरू बझु्छु यसकारण म परमे रसगँ डराउछुँ

16 परमे रले मरेो हृदय िनबर्ल बनाउन ु भयो, अिन मरेो उत्साह िब लन ग रिदन ु भयो।
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सवर्श मान परमे रले मलाई िसत पान ुर्भयो।
17 अि य घटनाहरू जनु ममािथ आइपय ितनीहरू मरेो मखुमा ढािकएको कालो बादल जस्तो छन।्

तर त्यस अन्धकारले मलाई चपुचाप रा े छैन।

24
1 “यो यस्तो िक सवर्श मान परमे रबाट केही पिन लकेुको हुदँनै,

तर को आउँदछै भनरे उनका अनयुायीहरूलाई थाहा हुदँनै।
2 “मािनसले आफ्नो जमीन बढाउन िसनाना साछर्न,्

अिन अकार्को बगाल चोरेर टाढा खर्कमा चराउछँन।्
3 ितनीहरूले टुहुरा-टुहुरी नानीहरूको गधा चोछर्न।

जबसम्म उसले ऋण ितर्न स न ितनीहरूले िवधवाको गाई खोसरे लजैान्छ।
4 ितनीहरूले गरीब मािनसहरूलाई घरिवहीन पाछर्न।् ितनीहरूले गरीब मािनसहरूलाई एक ठाउँबाट अक ठाँउ घिुमिहडन वाध्य गराउछन।्

सबै गरीब मािनसहरूलाई ितनीहरूबाट लकु्ने बनाउछँन।्
5 “गरीब मािनसहरू जङ्गली गधाहरू जस्तै आहारको खोजीमा मरूभिूममा घिुमरहकेा छन।

भोजनको खोजीमा ितनीहरू िवहानै उठ्छन ्अिन आफ्ना नानीहरूको भोजनको लािग अधँ्यारो नहुञ्जलेसम्म काम गछर्न।्
6 गरीब मािनसहरू रात अबरेसम्म खतेमा पराल का टरहन्छन ्

अिन खतेमा धनी मािनसहरूको लािग दाख टिपरहन्छन।्
7 गरीब मािनसहरू ओढ्ने लगुाहरू नभएकोले जाडोको रातमा पिन नाङ्गै स ु ु पछर्।

जाडोबाट जोिगनं ितनीहरूिसत केही हुदँनै।्
8 ितनीहरू पवर्तहरूमा वषार्ले िन कु्क िभज्छन।्

च ानहरूको ओडारमा लकु्न ु बाहके ितनीहरूको जाडोदे ख जोगीन कुनै उपाए छैन।
9 खराब मािनसहरूले बाब ु नभएका नानीहरूलाई आमाबाट खोसरे लान्छन।

ितनीहरूले गरीबका नानीहरूलाई ऋणको बन्धक रा लजैान्छन।्
10 गरीब मािनसहरूसगँ लगाउने पोषाकहरू छैन। यसलैे ितनीहरू नाङ्गै छन।्

ितनीहरूले अन्नका भारीहरू द ु मािनसहरूका लािग बोक्छन ्तर ितनीहरू भने सधँ ै भोको हुन्छन।्
11 गरीब मािनसहरूले भ क्षको तले िनचोरेर िनकाल्छन।्

म बनाउनका लािग ितनीहरूले दाखहरू पले्छन। तर ितनीहरूसगँ िपउने पदाथर् केही हुदँनै
12 शहरमा ितमीहरूले मनर् लागकेा मािनसहरूको कोलाहल सनु्न सक्छौ।

ती पीिडत मािनसहरू गहुार माँग्दै िचच्याउछन।् तर परमे रले सनु्नहुुन्न।
13 “कितपय मािनसहरूले काशको िवरू िव ोह गछर्न।

ितनीहरू जान्दनैन ्परमे र के चाहनहुुन्छ।
ितनीहरू परमे रले चाहकेो बाटोमा जीउन चाहदँनैन।्

14 हत्यारा िबहान िछ ै उठ्दछ, अिन गरीबहरूलाई माछर्, असहाय मािनसहरूलाई माछर्।
अिन रातमा त्यो चोर हुन्छ।

15 एक िभचारीले रातको तीक्षा गछर्।
उसले सोच्छ, ‘कसलैे पिन मलाई दे स ै न।’ तरै पिन, उसले आफ्नो अनहुार छोप्छ।

16 जब अन्धकार हुन्छ, द ु मािनसहरू बािहर िनस्कन्छन अिन मािनसहरूको घरहरू फोछर्न।्
तर िदनको उज्यालोमा ितनीहरूले स्वयलंाई आफ्नो घरमा बन्द गरेर राख्दछ अिन काशलाई मन पराउँदनै।

17 ती द ु मािनसहरूका लािग अधँ्यारो िबहान जस्तै हो।
हो, ितनीहरू डरलाग्दो अन्धयारो रात मन पराउँछन।्

18 “तर द ु मािनसहरू त्यसरी लिगन्छ जसरी बाढीले समानहरू बगाएर लान्छन।्
ितनीहरूको भिूम ािपत रहन्छन, यसकारण ितनीहरूले खतेबाट दाख थपुानर् स ै नन।
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19 िहउदँको िहउबँाट आउनछे ितनीहरूको पानी गरम सखूा मौसमले सकुाइिदन्छ।
यसथर् ती पापीहरू िचहानमा लािगन्छन।्

20 त्यो द ु मािनस मछर् र उसकै आमाले पिन उसलाई िबिसर्न्छे।
उसको ि यसी कीराहरू हुन्छन ्जसले शरीर खान्छन ्

मािनसहरूले उसलाई सम्झने छैनन।
त्यो द ु मािनस कँुहकेो ल ी जस्तै भाँिचएको छ।

21 द ु मािनसहरूले नानी जन्माउन नसक्ने ीहरूलाई क िदन्छन।
अिन लोग्ने मरेका ीहरूलाई ितनीहरूले सहयोग गदनन।्

22 द ु मािनसहरूले श शाली मािनसहरूलाई नाश गनर् आफ्ना श चलाउछँन।्
द ु मािनसहरू श शाली हुनसक्लान ्तर ितनीहरू आफ्नै जीवनमा पक्का हुन स ै नन।्

23 द ु मािनसहरूले क्षिणक समयको लािग आफूलाई सरुिक्षत पानर् सक्छन।्
उसले आफैमािथ िव ासमा राख्छ अिन आफ्नो बाटो होिशयारी साथ हछेर्न।्

24 नरा ा मािनसहरू केही क्षणको लािग सफल हुन सक्लान, तर ितनीहरू पिछ खतम हुनछेन।
ितनीहरू बाली काटे जस्तै का टन्छन।्

25 “म कसम खान्छु िक ती कुराहरू सत्य हुन।
कसले माण गलार् मलै े ढाँटे भनरे?
कसले दखेाउन सक्छ म गल्ती छु भनरे?”

25
िबल्ददले अय्यबूलाई जवाफ िददंछ

1 तब शहुबाट आएका िबल्ददले जवाफ िदएः
2 “परमे र शासक हुन ु हुन्छ।

उहाँले मािनसहरूलाई िसत पान ुर्हुन्छ अिन उहाँलाई आदर गर।
उहाँले मािथ आफ्नो स्वगर्मा शा न्त कायम रा ु हुन्छ।

3 परमे रबाट सबै मािनसहरूमा घाम उदय हुदँछ।
कसलैे पिन उहाँका ताराहरूलाई गन्न सक्दनैन।्

4 परमे रको तलुनामा कोही मािनस पिन धम मािनन सिकदनै।
कुनै पिन मािनस किहल्यै िनद ष हुन स ै न।

5 परमे रको दिृ मा, जनुसम्म शु
र ज्व लत छैन ताराहरू पिन श ु छैन।

6 मािनसहरू कम्ती नै श ु हुन्छन,् मािनसहरू कीराहरू जस्ता हुन,
मािनसहरू महत्वहीन कीराहरू जस्ता छन।”

26
अय्यबूले िबल्ददलाई जवाफ िददंछ

1 तब अय्यबूले जवाफ िदएः

2 “िबल्दद, यस थिकत अिन उदास मािनसलाई ितमीले साँ च्च नै ठूलो सहयोग गय ।
के ितमी साँच्चै सोच्छौ िक ितमीले त्यो मािनसलाई जसको बाहुबलमा केही श छोिडएको छैन बचाएका छौ?

3 ित ो परामर्श त्यस मािनसको लािग हो जसको ज्ञान छैन।
के ितमीले धरैे अन्तर्ज्ञान हािसल गरेकाछौ भनी सच्छौ?

4 कसले ितमीहरूलाई यस्ता कुराहरू भन्न सहयोग गय ?
कसको आत्माले ितमीलाई उत्साह दान गय ?
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5 “मरेकाहरूका आत्माहरू
डरले पथृ्वी मिन पानीमा काम्दछ।

6 तर परमे रले त्यो मतृलोक िभ दे सक्नहुुन्छ।
मतृ्य ु परमे र दे ख लकु्न सकेको छैन।

7 परमे र उ र आकाशको शनु्य अन्त रक्षमा लम्पसार हुनभुयो।
परमे रले पथृ्वीलाई शनु्यतामा झणु् ाउन ु भयो।

8 परमे रले पानीलाई बाक्लो बादलहरूले छोप्न ु हुन्छ।
तर परमे रले त्यो ग ुङँ्गो चीजले बादलहरू फुटाउन ु हुन्न।

9 परमे रले पिूणर्माको चन् मालाई छोपी िदनहुुन्छ।
उहाँले आफ्नो बादलहरू त्यसतफर् फैलाउन ु हुन्छ अिन त्यस मािथ लकुाउन ु हुन्छ।

10 जहाँ अधँ्यारो र उज्यालोको सगंम हुन्छ
त्यहाँ परमे रले िक्षितज जस्तै प रिध कोन ुर् भयो।

11 आकाशलाई थामी रा े आधारहरू डरले काम्छ
जब परमे रले ितनीहरूलाई चतेावनी िदनहुुन्छ।

12 परमे रको श ले समु शान्त हुन्छ।
परमे रको ज्ञानले राहाबलाई न पान ुर् भयो।

13 परमे रको स्वासले आकाश सफा हुन्छ।
परमे रको हातले साँपलाई नाश ग रिदन ु हुन्छ जो भाग्ने कोिशश गछर्।

14 यी परमे रले गन ुर् भएको अचम्मका केही कुराहरू मा हुन। हामी परमे रले गन ुर् भएको कानखेशुी मा सनु्छु।ँ?
परमे र कित महान र शा शाली हुनहुुन्छ भनरे कसलैे पिन वास्तिवक रूपमा बझु्न स ै न।”

27
1 तब अय्यबूले आफ्नो वतृान्त किह र ो। अय्यबूले भन्यो:

2 “परमे र जीिवत हुन ु भए झैं, कसले मबाट न्याय खोसकेो छ!
सवर्श मान परमे र,

जसले मरेो जीनव ित बनाउन ु भयो,
3 तर जबसम्म जीवन म िभ रहन्छ

अिन परमे रको जीवनको स्वास मरेो नाकमा रहन्छ।
4 तब मरेो ओठहरूले परमे र िवषयमा गल्ती कुराहरू भन्नछैेन,

अिन मरेो िज ोले किहल्यै कपटपणूर् गनर् स ै न।
5 म ितमीहरू ठीक छौ किहल्यै स्वीकार गिदर्न िक भनी

म नमरूञ्ञलेसम्म लगातार भनी रहने छु िक म िनद ष छु।
6 मलैे गरेका उिचत कुरालाई म ब लयो गरी समाती रहनछुे म ठीकसगं बाच्नलँाई किहल्यै चकु्ने छैन।

जबसम्म म बाँच्दछु मरेो चतेनाले मलाई किहल्यै सताउने छैन।
7 मरेो श हुरू द ु मािनसहरू मािनउन।

मरेो िवरोधमा जो पिन उठ्छ त्यो खराब मािनस मािनयोस।्
8 जनु मािनसले परमे रको पवार्ह राख्दै त्यो मानिस मदार् त्यसको केही आशा हुदँनै।

जब परमे रले उसको ाण लान ु हुन्छ उसका िन म्त केही आशा रहदँनै।
9 त्यस द ु मािनसले जब क पाउनछे अिन उ िचच्याएर परमे रलाई गहुार माग्दछ।

तर परमे रले उसको िचत्कारमा ध्यान िदन ु हुनछैेन।
10 त्यस मािनसले सवर्श मान परमे रसगं कुरागद आनन्द लन सक्नपुथ्य ।

त्यस मािनसले सदा नै परमे रलाई ाथर्ना गन ुर्पथ्य ।
11 “म ितमीहरूलाई परमे रको श को बारेमा वचन िदनछुे।

म सवर्श मान परमे रको योजनाहरूलाई लकुाउने छैन।
12 ितमीहरूले परमे रको श आफ्नै आखँाले दखे्यौ।
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यसकारण िकन ितमीहरू त्यस्ता अथर्हीन कुराहरू गछ ?

13 “परमे रले द ु मािनसहरूको लािग यही उपाय गन ुर्भयो।
सवर्श मान परमे रबाट यस्तै पाइन्छ।

14 द ु मािनसका धरैे छोरा-छोरीहरू हुन सक्लान ्तर उसका छोरा-छोरीहरू य ु मा मा रनछे।
द ु मािनसहरूका छोरा-छोरीहरूले शस्त भोजन पाउनछैेनन।्

15 उसका सारा छोरा-छोरीहरू रूढीले मनछन ्
अिन ितनीहरूका िवधवाहरू दःुखी हुने छैनन।्

16 द ु मािनसहरूले चरु चाँदी पाउनँ सक्ला तर त्यो उसको लािग मलैा बराबर हुनछे।
उसले धरैे लगुाहरू पाउन सक्ला तर त्यो उसको लािग माटोको थु ो बराबर हुनछे।

17 तर असल मािनसहरूले ती लगुाहरू लगाउने छ
अिन िनद ष मािनसहरूले त्यो चाँदी पाउने छन।्

18 द ु मािनसले एउटा घर बनाउन सक्ला तर त्यो दीघर्कालीन रहनछैेन।
त्यो माकुराको जालो जस्तो हुने छ। अथवा हरीको तम्ब ु जस्तो हुनछे।

19 द ु मािनस सु जाँदा धनी हुन सक्छ।
तर जब ब्य ूिँझन्छ उसले ती उसका सारा धनहरू हराएर हुनछेन।्

20ऊ भयभीत हुनछे। यो बाढी बतास आए जस्तो हुनछे अिन सारा सामान बगाएर लगे जस्तो हुनछे। हटात आएको बाढीले जस्तो उसलाई क ले
लपटे्नें छ।

अिन उसलाई राित नै आधँीले उडाई लजैानछे।
21 पवूर्को बतासले उसलाई उडाएर लजैानछे, अिन उ सदालाई जाने छ,

बतासले उसको घरबाट नै किसगंर झैं उडाएर लजैाने छ।
22 द ु मािनस बतासको श बाट भाग्ने कोिशश गलार्

तर िनदर्यी तफूान ऊमािथ आइलाग्नछे।
23 जब द ु मािनस भाग्छ मािनसहरूले थप्पडी मानछन।्

जब त्यो घरबाट भाग्छ ितनीहरूले सइुसलेो मानछन।्”

28
ज्ञानले के गछर्

1 “त्यहाँ सनु र चाँदीका खानीहरू छन ्
र त्यहाँ त्यस्तो ठाउँ पिन छ जहाँ मािनसहरूले सनु पगालरे खाँटी बनाउछँन।्

2 मािनसहरूले जमीन खनरे फलाम िनकाल्छन
ढुङ्गाहरू पगालरे ताँमा िनकाल्छन।्

3 कम हरूले गफुामा काश लजैान्छन।
ितनीहरूले गफुा िभ खोज तलाश गदर्छन।् उ पथृ्वीको अथँ्यारो गिहरोिभ खानीको खोजी गछर्न!्

4 मािनसहरूले बसो-बास गरेको जग्गा भन्दा धरैे टाडोमा अथवा मािनसहरूको पाइला किहल्यै नपराको ठाउँमा कम हरूले खानी पइल्याउने बाटो
खन्छन।्

ितनीहरू गिहरो िभ डोरीमा झु ण्डएर सरुूङ्ग खन्छन।्
5 जमीनमािथ अन्न उ न्छ।

तर जमीन मिन, िभन्नै छ
मानौं त्यके कुरा आगोले प ग्लए जस्तै छ।

6 जमीनमिन बहुमलू्य धातहुरू
अिन काँचो सनुको कणहरूछन।

7 जङ्गली चरा-चरुूङ्गीहरूले जमीन मिनको बाटोहरूको बारेमा जान्दनैन।्
बाजले पिन किहल्यै त्यस्ता बाटोहरू दखेकेो हुदँनै।

8 जङ्गली पशहुरू त्यस्ता बाटोहरूमा िहडंकेा छैनन।
िसहंले पिन त्यो बाटो िहडकेो छैन।्
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9 कम हरूले कडा ढुङ्गाहरू खन्छन।्
ितनीहरूले पवर्तहरू खनरे उदाङ्गे पा रिदएकाछन।

10 कम हरूले च ानहरू काटेर सरुूङ्ग बनाएका छन।्
ितनीहरूले च ानमा बहुमलू्य खिनज पदाथर् दखेकेा छन।्

11 कम हरूले पानी रोक्नको लािग बाँध बनाउछँन।
ितनीहरूले लकेुका चीजहरू बािहर काशमा ल्याउछँन।्

12 “तर मािनसहरूले ज्ञान कहाँ पाउन सक्छन?
ब ु पाउन हामी कहाँ जान सक्छौ?

13 हामी जान्दनैौं ज्ञान कित बहुमलू्य वस्त ु हो।
पथृ्वीमा भएका मािनसहरूले जमीन खनरे ज्ञान भटे्न स ै नन।्

14 महासागर गिहरो भन्दछ, ‘ज्ञान यहाँ मिसत छैन।’
समु भन्दछ ‘ज्ञान यहाँ मिसत छैन।’

15 ितमीहरूले श ु सनु िदएर पिन ज्ञान िकन्न स ै नौ।
यस ससंारमा ज्ञान िकन्नलाई शस्त चाँदी छैन।

16 ितमीहरूले ओपीरका सनु अथवा बहुमलू्य ढुङ्गा
अथवा बहुमलू्य र हरूले पिन ज्ञान िकन्न स ै नौ।

17 ज्ञान सनु अथवा स्फ टकभन्दा बहुमलू्य हो।
सनुमा कँुिदएका बहुमलू्य गहनाहरूले पिन ज्ञान िकन्न सिकन्दनै।

18 ज्ञान मगूा अिन िबल्लोर जस्ता मिणहरू भन्दा बहुमलू्य हो।
ज्ञान मािनक मिणहरू भन्दा अत्यन्त मलु्यवान हुन्छ।

19 कूश दशेको पषु्पराज ज्ञानभन्दा बहुमलू्य होइन।
ितमीहरू खा ी सनुले पिन िकन्न स ै नौ।

20 “यसकारण ज्ञान कहाँबाट आउँदछ?
हामीले कहाँबाट ब ु को मलू पाउन सक्छौ?

21 ज्ञान पथृ्वीमा भएका सबै ाणपणूर् जीवहरूदे ख गोप्य रहदँछ।
आकाशमा उडने चराहरूलसेम्म ज्ञानलाई दे स ै न।

22 मतृ्य ु र िवनाशले भन्दछ, ‘हामीमा ज्ञान छैन।
हामीले त्यसका िवषयमा उडन्ता कुराहरू मा सनुकेा छौं।’

23 “केवल परमे रले मा ज्ञानको बाटो जान्न ु हुन्छ।
परमे रले मा ज्ञान कहाँ छ जान्नहुुन्छ।

24 परमे रले मा पथृ्वीको अन्तसम्म दे सक्न ु हुन्छ
परमे रले आकाश मिन सबै थोक दे हुुन्छ।

25 परमे रले बतासलाई श िदन ु भएको छ।
र समु को सीमाना बाँिध िदनभुयो।

26 पानी कहाँ वषार्उन ु पछर् परमे रले मा िनणर्य गन ुर् हुन्छ।
अिन कहाँ च ाङ्गहरु फ्याँिकन ु पछर् त्यो िनणर्य पिन उहाँले गन ुर् हुन्छ।

27 त्यस समय परमे रले ज्ञान दे ु भयो अिन यस िवषयमा सोच्न ु भयो।
ज्ञान कित महत्वपणूर् छ परमे रले बझ्न ु भयो अिन परमे रले ज्ञान अनमुोदन गन ुर्भयो।

28 अिन परमे रले मािनसहरूलाई भन्नभुयो, ‘परमे रको डर र सम्मान नै ज्ञान हो।
खराब कामहरूबाट आफूलाई अलग रा ु ब ु हो।’ ”
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29
अय्यबूले मशः आफ्नो कुरा भन्दछन ्

1 अय्यबूले मशः आफ्नो कथा भिनरहछे। अय्यबूले भन्योः
2 “केही महीना अिघ िवतकेो जीवन म चाहन्छु।

त्यस समयमा परमे रले ममािथ नजर रा ु भयो अिन मरेो हरेचाह गन ुर्भयो।
3 त्यसबलेा, परमे रको काश ममािथ छायो तािक म अन्धकारमा िहडं्न सक्थें।

परमे रले मलाई ठीक बाँच्ने बाटो दखेाई िदन ु भयो।
4 म ती िदनहरूको कामना गदर्छु जब म सफल िथएँ, अिन परमे र मरेो िहतषैी िम हुनहुुन्थ्यो।

ती िदनहरूमा परमे रले मरेो घरलाई आिशष िदनभुयो।
5 म ती िदनहरूको कामना गछुर् जब सवर्श मान परमे र मसगँ हुनहुुन्थ्यो

अिन मरेा बाल-बच्चाहरू मरैे व रप र िथए।
6 जीवन त्यितबलेा अत्यन्तै रा ो िथयो।

म मरेो ख ु ाहरू नौनीले धनु्थें, अिन मसगँ शस्त दामी तलेहरू िथए।
7 “त्यस्ता िदनहरू िथए जब म शहरको ारमा जान्थें

अिन शहरका म ु खयाहरूसगँ सभा-गहृमा बस्दथें।
8 सारा मािनसहरूले मलाई त्यहाँ आदर गदर्थे यवुाहरूले म आउँदै गरेको दखे्दा पाइला सारेर मलाई बाटो छोिडिदन्थ।े

आफ्नो ा म ित दर्शन गनर्लाई व ृ मािनसहरू बसकेो ठाउँबाट उठ्दथ।े
9 जनसमहूका नतेाहरू बोल्न बन्द गदर्थे

अिन हातहरू मखुमा राखरे अन्य मािनसहरूलाई चपुचाप ब लगाउथँ।े
10 मखु नतेाहरू पिन बोल्दा आफ्ना आवाजहरू सानो पादर्थ।े

हो, मानौ ितनीहरूका िज ोहरू मखुको तालमुा टाँिसएको झैं भान हुन्थ्यो।
11 मलैे के भन्दछुै ती कुराहरू मािनसहरूले ध्यान िदएर सनु्थ,े अिन मरेो बारेमा असल कुराहरू गथ।

मलैे गरेका कुराहरूलाई ितनीहरू िवचाथ अिन ितनीहरूले मरेो शसंा गथ।
12 िकन? िकनभने जब गरीब मािनसले गहुारथ्यो, म सघाउथें।

अिन माता-िपता नभएका नानीहरू र रक्षाहीनहरूको म हरेचाह गथ।ं
13 मद गरेका मािनसले मलाई आशीवार्द िदन्थे

दःुख पाएका िवधवाहरूलाई म सहयोग गथ।ं
14 धािमर्कता मरेो लािग पोषाक िथयो,

िनष्पक्षता मरेो लगुा र फेटा िथयो।
15 म अन्धा मािनसहरूको लािग आखँा िथएँ, ितनीहरू जहाँ जान रूचाउथें म त्यतै डोराउँथें।

म लङ्गडो मािनसहरूका लािग खु ा िथएँ, ितनीहरू जहाँ चाहन्छन ्त्यतै बोकेर लान्थें।
16 म गरीबहरूको लािग िपता समान िथएँ।

यिद मलैे नजानकेो िवषयका कुनै मामला मरेो साम ु आए मलैे त्यस मामलाको िवषयमा िवस्ततृ रूपमा खोजी गन गथ।ं
17 म द ु मािनसहरूलाई आफ्नो श दरुउपयोग गनर् रोक्थें

अिन म उसलाई गल्ती तरीकाले जे लने चे ा गरेको हुन्थ्यो त्यो फकार्उन लगाउथें।
18 “मरैे प रवार िभ बढुो हुदँ ै म

धरैे लामो बाँचलुा भनरे सधैं सोच्दथें,
19 म सोच्थें म स्वास्थ्य र श शाली हौं स्वास्थ्य पालवुा जस्तै शस्त पानी भएको जराहरू जस्तै

अिन शीतले िभजकेा हाँगाहरू जस्तो।
20 त्यके नयाँ िदन

उज्जवल नयाँ उ जेनापणूर् सम्भावनाहरू हुने होलान भनी म सोच्थें।
21 “िबतकेा िदनहरूमा मािनसहरूले मरेो कुरामा ध्यान िदन्थ।े ितनीहरू मरेो सल्लाह सनु्दा चपुचाप रहन्थ।े

बो लसके पिछ मरेो कुरा सनु्नहेरूमा कसकैो केही बोल्न रहदँनैथ्यो।
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22 मलैे बोल्दा मािनसहरूले मरेो कुरालाई ध्यान िदइरहकेा हुन्थ,े
ितनीहरू अरू केही भन्ने िथएनन।् मरेो शब्दहरू ितनीहरूका कानहरूमा मन्द गितमा पथ।

23 मरेो वचनको िन म्त मािनसहरू मलाई पखर्न्थ,े मानौ ितनीहरूले वषार्लाई प खर्रहछेन।्
ितनीहरूले मरेो शब्दहरू िपउँथे मानौ ितनीहरू बसन्तको बलेामा वषार्को पानी िथयो।

24 जब म ती मानिसहरूिसत हाँस े ितनीहहरूले यो िव ास गनर् सकेनन।्
मरेो आन न्दत अनहुारले उनीहरूलाई हतोत्साही गरेन।

25 म ितनीहरूकै मु खया भए तापिन म ती मािनसहरूसगँ रहन चाहन्थें।
दःुखी मािनसहरूलाई सान्तवना िददं ै म ितनीहरूका छाउनीका समहूमा राजा झैं िथएँ।

30
1 “तर अिहले ती मािनसहरू जो म भन्दा जवान छन ्मरेो खल्ली उडाई रहछेन।्

अिन ितनीहरूका िपताहरू यित थर्का िथए िक म ितनीहरूलाई कुकुरहरू सगँ मरेो भडेाको रक्षा गनर्लाई राख्थें।
2 ती जवान मािनसहरूका िपताहरू यित कमजोर िथए िक ितनीहरूले मलाई सघाउन सक्थनेन।

ितनीहरू ब ृ र थिकत िथए, ितनीहरूका मांसपशेीहरू कडा अिन एकदमै ब लयो िथएनन।्
3 ितनीहरू मतृ मािनसहरू जस्ता िथए। ितनीहरू खान नपाएर भोकै िथए।

यसलैे ितनीहरू मरू ानका (मरुभिूमको खाल्डाहरुमा जमकेो पानी) सखू्खा धलुोहरू खान्थें।
4 ितनीहरूले जङ्गलमा निूनलो झारका पालवुाहरू तान्छन ्

ितनीहरूले झ्याउका जराहरू खान्थ्य।े
5 ितनीहरू अन्य मािनसहरूबाट खिेदन्छन।्

मािनसहरू ितनीहरूलाई चोर ठानरे िचच्याउछन।्
6 ितनीहरू सखू्खा नदीका िकनारहरूमा, पहाडका गफुाहरू

र जमीनका प्वालहरूमा बाच्न ुँ पछर्।
7 झाडीहरूमा ितनीहरू िचच्याउँछन,्

अिन काँढे झाडीहरूमा सगँ-सगँै अल्झकेाछन।्
8 ितनीहरू नाउँ नभएका महत्वहीन मािनसहरूका झणु्डहरू हुन

जो आफ्नो दशेबाट जबरजस्ती िनका लए।

9 “अिहले ती मािनसहरूका छोराहरूले मरेो हाँसो उडाउन ु मरेो बारेमा गीत गाउछँन।्
मरेो नाउँ ितनीहरूका लािग ठ ाको शब्द भएको छ।

10 ती जवान मािनसहरूले मलाई घणृा गदर्छन,् ितनीहरू मदे ख टाढा रहन्छन।
ितनीहरू सोच्दछन िक ितनीहरू म भन्दा रा ा छन। ितनीहरूले मरेो मखुमा पिन थकु्छन।्

11 परमे रले मरेो धनबुाट ताँदो लान ु भयो र मलाई कमजोर बनाउन ु भयो।
ती मािनसहरूले आफै थािमदंनैन ्बरू ोिधत भएर मरेो िवरोधमा जान्छन।्

12 ती यवुकहरूले दािहनपे आ मण गछर्न।् ितनीहरूले मरेो ख ु ामा िहकार्एर मबाट अलग पानर् खोज्छन।्
म एक आ मण भईरहकेो शहर जस्तो अनभुव गछुर्
ितनीहरूले मरेो िभ ाहरूमा मलैो फ्याँकेर मलाई आ मण गरी न बनाउछँन।्

13 भाग्न नसकोस ्भनी मरेो बाटो छेक्छन। ितनीहरूले मलाई ध्वशं गनर्मा सफल भए।
ितनीहरू कसलैाई सहयोग गनर् चाँहदनैन।्

14 ितनीहरूले िभ ामा प्वाल बनाउछँन ितनीहरू त्यस प्वालबाट खचाखच आउँछन
अिन ढुङ्गाहरू फोद ममािथ पछर्न।्

15 म डरले कािमरहछुे हावाले केही चीज उडाई लगे जस्तो गरी ती यवुकहरू मरेो खदेो लाउछँन।्
मरेो सरुक्षा बादल जस्तो िव लन हुदँछ।

16 “अिहले मरेो जीवन ायः िबितसक्यो, अिन म चाँडै मनछु।
पीिडत िदनहरूले मलाई प े कोछ।

17 मरेो ह ीहरू पीडाले राती दखु्छ।
मलाई क ले चपाउन किहल्यै छाडदनै।
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18 परमे रले मरेो कोटको कलरमा समा ु हुन्छ
अिन बटारेर रूप िबगा रिदन ु हुन्छ।

19 परमे रले मलाई िहलोमा जािक िदन ु भयो
र म धलूो र खरानी जस्तै भएकोछु।

20 “हे परमे र,
सहायताको लािग मलैे पकुारें,

म उठें र ाथर्ना गरें,
तर तपाईंले मलाई ध्यान िदन ु भएन।

21 हे परमे र, तपाईंले मिसत िन ूरताले वहार गन ुर् हुन्छ।
मलाई सताउन तपाईं श योग गन ुर्हुन्छ।

22 हे परमे र, तपाईं मरेो लािग िन ुर हुन ु भयो।
मलाई न पानर् तपाईं आफ्नो श योग गन ुर् हुन्छ।

23 मलाई थाहा छ िक तपाईंले मलाई मतृ्य ु ितर लजैान ु हुन्छ,
त्यस ठाँउमा, जहाँ अन्तमा सबै ािण जानै पछर्।

24 “तर, िन य जो मािनस सवर्नाश भएकोछ अिन सहायता माग्दछै,
त्यसलाई कसलैे पिन नोक्सान पयुार्उदँनै।

25 तपाईं जान्न ु हुन्छ मािनसहरूको क मा म रूएँ।
तपाईं जान्न ु हुन्छ गरीब मािनसहरूको लािग मरेो हृदय साहै दःुखीत िथयो।

26 जब मलैे रा ो चीज खोजें बद्लामा नरा ो पाएँ।
जब मलैे उज्यालो खोजें, अधं्यारो आयो।

27 म िभ क किहल्यै रोिकंदनै
अिन दःुख भखर्रै शरुू भएको छु।

28 म सधंै दःुखी र उदासीन छु कुनै चनै छैन।
म सहायताको लािग सभामा उिभन्छु।

29 म जङ्गली कुकुर
र मरूभिूममा शतुरुमगुर् जस्तै एक्लो छु।

30 मरेो छाला जलकेोछ र उ प्कंदछै।
ज्वरोले मरेो शरीर तातो छ।

31 मरेो वीणाले करूणाको लय िनकाल्छ
मरेो बाँसरुीले दःुखको आवाज िनकाल्छ।

31
1 “मलैे आफ्नो आखँािसत सम्झौता गरेको छु िक

वासना उब्जाउने त रकाले म कुनै तरुूणीलाई हिेदर्न।ँ
2 परमे रले स्वगर्बाट ठहराउन ु भएको भाग कुन चािहं हो?

उभँोबाट सवर्श मानले िदनभुएको इनाम!
3 परमे रले द ु को िन म्त नाश पठाउन ु हुन्छ,

खराब गनहरूको लािग िवपि पठाउन ु हुन्छ।
4 मरेो चाल परमे रले जान्न ु हुन्छ

मरेो हरेक पाइला उहाँले दे हुुन्छ।

5 “यिद झटूो कुरोिसत मरेो केही सरोकार भएको भए
र छली चालमा म फँसकेो भए,
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6 न्यायको तराजमुा परमे रले मलाई तौलनू ्
र परमे रले जान्नहुुनछे िक म िनद ष छु।

7 यिद मरेो पाइला कुमागर् ितर लम्कीएको भए,
यिद मरेो मनले आखँाको इच्छा अनसुार गल्ती गरेको छ भने
अथवा मरेो हातमा मलैा टाँिसएको छ भन,े

8 मलैे रोपकेो अन्न अक ले खावोस,
र मरेा बाली जरै समते उखे लओस!्

9 “यिद मरेो मन कुनै ीले मोिहत पारेको रहछे भने
अथवा मरेा िछमकेीहरूको ढोकामा म ढुिकबसकेो छु भन,े

10 मरेी प ीले अक मािनसको लािग खाना तयार पारोस,्
र अरू मािनसहरू उिसत सतुोस।्

11 िकन? िकनभने सम्भोग लाजलाग्ने कुरा हो,
न्यायको साम्ने एउटा अपराध हो।

12 त्यो त नाश गन आगो हुनछे,
मरेो सम्पणूर् कुरा यसले उखले्छ।

13 “मलैे मरेो दास वा दासीको िबन्ती इन्कार गरेको भए,
ितनीहरूले मकहाँ आफ्नो उजरु ल्याउदँा मलैे त्यो इन्कार गरेको छु भन,े

14 परमे रको अघाडी जाँदा म के गन?
उहाँले सबै कुरा सोध्दा मलैे के जवाफ िदन?े

15 परमे रले मलाई मरेी आमाको गभर्मा रच्नभुयो र ितनीहरूलाई पिन ितनीहरूकी आमाको गभर्मा रच्नभुयो,
परमे रले हामीहरूलाई गभर्मा रूप िदनभुएको हो।

16 “गरीबहरूलाई ितनीहरूको चािहएका कुरा िदनलाई मलैे इन्कार गरेको छैन,
िवधवाहरूलाई सहायता िबना राखकेो छैन।

17 म स्वाथ भएको छैन, मलैे टुहुराहरूलाई भोकै राखकेो छैन।
18 तर मरेो यवुा अवस्थादे ख, टुहुराहरूलाई बाब ु जस्तै भएर हुकार्एँ,

मरेो बाल्य अवस्थादे ख मलैे िवधवाहरूलाई अगवुाई िदएँ।
19 जब म मािनसहरू पीिडत भएको दखे्छु िकनभने ितनीहरूसगँ लगाउने लगुा छैन।

अथवा पोशाक हीन एक गरीब मािनस,
20 मलैे सधैं ितनीहरूलाई लगाउने लगुाहरू िदएँ।

मलैे आफ्नै भडेाको ऊन ओडाई िदएर ितनीहरूलाई न्यानो पारें
अिन ितनीहरूले हृदयबाट नै मलाई आशीवार्द िदए।

21 फाटकमा न्यायकतार्हरूले टुहुराहरूको िवरू मा मरेो पक्ष लनछेन ्भनी जान्दा जान्दै पिन
मलैे किहल्यै ितनीहरूमािथ डर दखेाउन हात उठाइन।ँ

22 यिद मलैे त्यस्तो किहल्यै गरे भने
तब मरेो पाखरुा त्यसको जोन बाट फु स्कनछे र कुमबाट तल झनछ।

23 तर मलैे त्यस्तो नरा ो काम ग रन।ँ
म परमे रको दण्डदे ख ािसत छु।
उहाँको मिहमाले मलाई भयभीत पाछर्।

24 “मलैे किहले पिन आफ्नो धनमा भरोसा ग रन।
मलैे धनलाई किहल्यै पिन भिनन िक ितमी मरेो आशा हौ।”

25 म धनी िथएँ
तर धनले मरेो घमण्ड बढाएन।

मलैे शस्त धन कमाएँ
तर त्यसले मलाई सखुी बनाएन।
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26 मलैे किहल्यै पिन उज्वल घाम
र सनु्दर जनूलाई पिूजन।ँ

27 मरेो हृदय ग ु रूपमा वहकाइएको िथएन
अिन मरेो हात घाम र जनू पजू्न किहल्यै चिुमन।ँ

28 त्यो पिन पाप हो त्यसले दण्ड िदनै पछर्।
यिद मलैे ितनीहरूलाई पजूकेो भए, म सवर्श मान परमे र ित िव ासी हुने िथइन।

29 “जब मरेो श हुरू न भए
म किहले खशुी भइन।ँ

श हुरूमािथ नरा ो आई लाग्दा
मलैे ितनीहरूलाई खसी ग रन।ँ

30 श लुाई सरापरे मरेो मखुलाई पाप कायर् गन िदइन।ँ
अिन ितनीहरूको मतृ्यकुो लािग इच्छा ग रन।

31 मरेा घरका सबै मािनसहरू जान्दछन िक
मलैे परदशेीहरूलाई सधैं भोजन खवुाएँ।

32 परदशेीहरू गल्लीमा स ु नपरोस भनी
मलैे ितनीहरूलाई आफ्नो घरमा बोलाएँ।

33 अन्य मािनसहरूले आफ्नो अपराधहरू लकुाउने कोिशश गछर्न
तर मलैे मरेो दोष किहल्यै लकुाइन।

34 मािनसहरूले के भन्लान भन्ने कुरामा म डराएँ। त्यस्तो भयले मलाई किहल्यै नरा ो कायर् गनर् िदएन।
मलैे किहल्यै बािहर जान अस्वीकार ग रन।ँ मािनसहरूको ममािथको घणृादे ख म किहल्यै डराइन।ँ

35 “अहो! कसलैे मरेो कुरामा ध्यान िदओस ्भन्ने म कामना गछुर्।
मलाई मरेो कुरा ाख्या गनर् िदइओस।्

म इच्छा राख्छु िक सवर्श मान परमे रले मलाई जवाफ िदउन।्
म इच्छा गछुर् िक मलैे जे कुकमर् गरें त्यस िवषयमा उहाँले के सोच्न ु हुन्छ लखेनु।्

36 तब म त्यो िचन्ह स्वरूप मरेो घाँटी व रप र बाँध्नछुे
म त्यसलाई मकुुट झैं आफ्नो िशरमा लगाउनछुे।

37 यिद परमे रले त्यसो गन ुर्भयो भन,े तब मलैे गरेका सारा कुराहरू म ाख्या गनर् सकँूला।
म परमे र निजक मु खया सरह आफ्नो िशर उच्च गरेर आउँन सकौं।

38 “मलैे कसबैाट जमीन चो रन ँ
कसलैे पिन मलाई त्यसले चोय भनरे दोष लगाउन स ै न।

39 मले सधैं िकसानहरूलाई खा न्नको िन म्त पसैा िदएँ, जो मलैे भिूमबाट ा गरें
अिन किहल्यै पिन अकार्को दखलमा भएको जमीन खो े यास ग रन।ँ

40 यिद मलैे सवर्दा त्यस्तो द ु कामहरू गरेको भए गहू ँ र जौं उि नकुो स ामा
काँडा र झारहरू मरेो खतेमा उि योस।्”

अय्यबूका वचन समा भयो।

32
इलीहुले तकर् थप्दछ

1 त्यसपिछ अय्यबूका तीनजैना साथीहरूले अय्यबूलाई जवाफ िदन छाड।े ितनीहरूले जवाफ िदन छाडे िकनभने अय्यबू िनद ष िथएँ भनी
िव ास्त िथयो। 2 तर त्यहाँ बारकेलका छोरो एलीहू भन्ने एक जवान केटो िथयो। बारकेल बज नाउकँा एउटा मािनसका वशंका िथए। एलीहू
रामका प रवारका िथयो। एलीहू अय्यबूसगं अत्यन्त ोिधत भयो। िकनभने अय्यबूले स्वयं परमे र भन्दा अझ धािमर्क हु ँ भन्दै िथयो। 3 एलीहू
अय्यबूका तीनजना साथीहरूसगँ पिन ोिधत िथयो। िकनभने अय्यबूका साथीहरूले अय्यबूका हरूको ठीक जवाफ िदन सकेनन।् ितनीहरूले
अय्यबू गल्ती िथयो भनरे माण गनर् सकेनन।् 4 अय्यबू र ितनका साथीहरू सबै एलीहू भन्दा जठेा िथए। यसकारण सबलैे भनी सकुञ्जले उसले
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पख्य । त्यसपिछ उसले पिन बोल्न सक्छु भन्ने अनभुव गय । 5 अिन जब एलीहूले दखेे िक अय्यबूका साथीहरूले उनलाई उ र िदन ु असमथर्
िथए, त्यो रसायो। 6 यसकारण उसले भन्न थाल्यो। उसले भन्योः

“म जवान मािनस मा हु।ँ अिन ितमीहरू बढूा मािनसहरू हौ।
यसकारण मरेो िवचार ितमीहरूलाई पोखाउन म भयभीत भएँ।

7 म स्वयलंे सोचें, ‘बढूा मािनसहरू पिहला बोल्न ु पछर्।
बढूा मािनसहरू धरैे लामो बाँच।े यसकारण ितनीहरूले धरैे कुराहरू िसके।’

8 तर परमे रको आत्माले मािनसलाई ज्ञानी बनाउछँ।
सवर्श मान परमे रको ‘आत्माल’े मािनसहरूलाई बोल्न सक्ने बनाउछँ।

9 ब ृ मािनसहरू मा ज्ञानी हुदँनैन।्
ब ृ मािनसहरूले मा ठीक कुरा बझु्छन ्भन्ने छैन।

10 “यसकारण दया गरेर मरेो कुरामा ध्यान दऊे।
अिन मलैे के सोच्दछु त्यो भन्नछुे।

11 जब ितमीहरू बोल्यौ मलैे खबु धीरजसाथ पख।ं
मलैे ती जवाफहरूमा ध्यान िदएँ जनु ितमीहरूले अय्यबूलाई िदयौ।

12 ितमीहरूले भनकेा कुराहरू मलैे होिशयारी साथ सनु।े
ितमीहरू कसलैे पिन अय्यबू गल्ती छ भनी माण िदएनौ।
ितमीहरू बीच कसलैे पिन उसको बहश िवरू सन्त ु पणू र् जवाफ िदएनौ।

13 ितमीहरू तीनजना मािनसहरूले भन्न सकेनौ िक ितमीहरूले ज्ञान ा गरेका छौ।
परमे रले अय्यबूको तकर् हरूको जवाफ िदन ु नै पछर्, मािनसहरूले होइन।

14 अय्यबूले मलाई आफ्नो तकर् हरू स्ततु गरेन,
यसकारण ितमीहरूले योग गरेका तकर् हरू म योग गन छैन।

15 “अय्यबू, ती मािनसहरूले साहस हराए।
ितनीहरूसगँ अब भन्ने केही कुरा छैन।
ितनीहरूले स्ततु गन जवाफ केही छैन।

16 अय्यबू, ितमीलाई जवाफ िदनलाई मलैे तीनजना मािनसहरूलाई पख,ं
तर ितनीहरू चपुचापछन।्
ितनीहरूले ितमीसगँ आलोचना गनर् छाड।े

17 यसलैे अब ितमीलाई म जवाफ िदनछुे।
हो, म के सोच्दछु त्यही ितमीलाई भन्नछुे।

18 म कुरै कुराहरूले भ रएकोछु िक
म बोल्नै पछर् न म प ड्कनछुे।

19 म नयाँ दाखरस हालकेो छालाको थलैो जस्तै छु जनु खो लएकै छैन।
म त्यो नयाँ दाखरस रा े थलैो जस्तो छु जनु फुटेर खो लन तयैार छ।

20 यसकारण म बोल्नै पछर् तब मा म शा न्तको सास फेन छु।
मलैे बोल्नै पछर् र अय्यबूको तकर् हरूको जवाफ िदनछुे।

21 मलैे अय्यबूसगँ त्यस्तै वहार गन ुर्पछर् जसरी म अन्य मािनसहरूलाई गदथ।ं
म उसलाई रा ो कुराहरू भन्ने कोिशश गन छैन म त्यही भन्नछुे जनु मलैे भन्न ु पछर्।

22 म अन्य मािनस सरह कसलैाई िनको वहार गनर् स न।
यिद मलैे त्यसो गरें भने परमे रले मलाई दण्ड िदन ु हुनछे।

33
1 “अब अय्यबू, मरेो कुरा ध्यान िदएर सनु।
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ती कुराहरू होिशयारी साथ सनु जनु म भन्छु।
2 म बोल्न तयार छु।
3 मरेो हृदय िनष्कपट छ, यसलैे म सरल शब्दहरू बोल्ने छु।

ती िवषय म सत्य बोल्ने छु जनु म जान्दछु।
4 परमे रको आत्माले मलाई बनाउन ु भयो।

मरेो जीवन सवर्श मान परमे रबाट आउँछ।
5 अय्यबू, मरेो कुरा ध्यान िदएर सनु। अिन ितमी सक्छौ भने मलाई जवाफ दऊे।

ित ो जवाफ तयार पार तािक ितमी मसगँ तकर् गनर् सक्षम हुनछेौ।
6 परमे रको समक्ष ितमी र म बराबर छौं

परमे रले हामी दवुलैाई बनाउनँ माटो योग गन ुर् भयो।
7 अय्यबू म दे ख नडराऊ

म ितमीमािथ िन ूर हुने छैन।
8 “तर अय्यबू,

ितमीले भनकेो मलैे सनुें।
9 ितमीले भन्यौः ‘म श ु छु म िनद ष छु,

मलैे केही गल्ती काम ग रन ँ म दोषी छैन।
10 मलैे गल्ती काम ग रन,ँ तर परमे र मरेो िवरू हुनहुुन्छ।

परमे रले मलाई श लुाई झैं वहार गन ुर् भयो।
11 परमे रले मरेो ख ु ामा साङ्गलीहरू लगाई िदन ु भयो,

परमे रले मरेो त्यके कायर्मा िनयालरे हने ुर्हुन्छ।’

12 “तर, अय्यबू, ितमी यसिवषयमा गल्ती छौ अिन ितमी गल्ती छौ भनी त्यो म माण गनछु।
िकनभने परमे र मािनसहरू भन्दा अत्यन्तै महान हुनहुुन्छ।

13 अय्यबू, ितमीले परमे रिसत तकर् ग ररहकेा छौ।
ितमीले सोच्छौ िक परमे रले ितमीलाई त्यके िवषयमा ाख्या िदनपुछर्।

14 परमे रले िविभन्न कारले बोल्न सक्न ु हुन्छ,
यस्तो त रका िक मािनसहरू यसलाई बझु्दनैन।्

15 हुन सक्छ परमे र मािनसहरूसगँ सपनामा बोल्नहुुन्छ,
अथवा राती दशर्नमा जब ितनीहरू गिहरो िन ामा हुन्छन।्

16 ितनीहरू एकदमै भयभीत हुन्छन ्
जब ितनीहरूले परमे रको चतेावनी सनु्छन।्

17 परमे रले ितनीहरूलाई गल्ती कामहरू गनर् रोक्नहुुनछे,
अिन अहकंारी हुनदे ख रोक्नहुुनछे।

18 परमे रले मािनसहरूलाई सावधान गन ुर्हुनछे तब उहाँले ितनीहरूलाई मतृ्यकुो मखुबाट बचाउन सक्न ु हुन्छ।
परमे रले मािनसहरूलाई िवनाशबाट बचाँउनहुुन्छ।

19 “दःुखी अथवा, ओ ानमा सिुतरहन ु पन क िदएर
अिन उसका हडडीहरू सधैं रहने बनाई परमे रले एकजना मािनसलाई अनशुािसत पानर् सक्नहुुन्छ।

20 तब त्यस मािनसले खान स ै न।्
त्यस मािनसलाई एकदम ज्यादा पीडा भइरहन्छ िक उसले भोजन पिन रा ो हनेर् स ै न।

21 उसको शरीर जीणर् हुदँ ै जान्छ
अिन उ हाड र छाला मा हुन्छ।

22 त्यो मािनस मतृ्यकुो ठाउँमा पगु्दछ
अिन उसको जीवन सम्मु खन हुन्छ।

23 परमे सगं हजारौं दतूहरूछन।् हुन सक्छ ती मध्ये कुनै एकजनाले त्यस मािनसलाई िनयाली रहकेो हुन्छ।
त्यो दतू त्यो मािनसिसत बोल्छ अिन साँच्चो कुरा भन्छ।
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24 त्यो दतू त्यस मािनस मािथ कृपाल ु हुनसक्छ
अिन परमे रलाई भन्छ, ‘मतृ-लोकदे ख यस मािनसलाई बचाउन ु होस।्
उसको पापको मलू्य चकुाउने त रका मलैे पाएको छु।’

25 तब त्यो मािनसको शरीर फे र जवानीपन आउनछे र ब लयो हुनछे। त्यो मािनस पिहले जस्तो तन्दरेी िथयो त्यस्तै नै हुनछे।
26 त्यो मािनसले परमे रलाई ाथर्ना गन छ अिन परमे रले उसको ाथर्नाको जवाफ िदनहुुनछे।

त्यो मािनस आनन्दले िचच्याउने छ
अिन परमे रलाई मिहमा गनछ, उसले फे र असल जीवन बाँच्नछे।

27 तब त्यो मािनसले मािनसहरू अिघ आफ्नो दोष स्वीकार गनछ।
उसले भन्नछे, ‘मलैे पाप गरें। मलैे असललाई खराब बनाएँ।
तर परमे रले मलाई मरेो कमर् अनसुारको दण्ड िदन ु भएन।

28 परमे रले मतृलोकदे ख मलाई बचाउन ु भयो।
अब फे र मरेो जीवनमा आनन्द भोग गनर् सक्छु।’

29 “परमे रले त्यस मािनसको लािग घ र-घ र ती कुराहरू गन ुर्हुन्छ।
30 त्यस मािनसलाई सावधान गराउन

अिन उसको आत्मालाई मतृलोक दे ख बचाउनलाई तािक त्यस मािनसले आफ्नो जीवनमा आनन्द भोग्न सकोस।्
31 “अय्यबू, मरेो कुरा होिशयारीले सनु,

शान्त हौ र मलाई बोल्न दऊे।
32 तर अय्यबू, यिद ितमी मसगँ सहमत हुदँनैौ भने तब अिघ बढ र भन।

मलाई उ र दऊे,
िकनभने ित ो िन म्त के रा ो हो त्यो म चाहन्छु।

33 तर अय्यबू, यिद ितमीलाई केही भन्न ु छैन भने मरेो कुरामा ध्यान दऊे।
शान्त हौ, अिन म ितमीलाई ज्ञानको उपदशेहरू िदनछुे।”

34
1 तब एलीहूले फे र बोल्न शरुू गय । उसले भन्योः

2 “ितमीहरू ज्ञानी परुूषहरू मलैे भनकेो कुराहरूमा ध्यान दऊे।
ितमी चतरु मािनसहरू म ित ध्यान दऊे।

3 जसरी िज ोले चाखरे खानकुेराको स्वाद परीक्षण ग रन्छ
त्यसरी नै कानले पिन शब्दहरू सनुरे परीक्षण ग रन्छ।

4 यसकारण यी तकर् हरूको परीक्षण गरौं अिन के ठीक हो त्यसको िनणर्य हामी आफैं गरौं।
हामी आफै हा ा िन म्त के असल हो जानौं।

5 अय्यबू भन्छन,् ‘म िनद ष छु।
अिन म ित परमे र िनष्पक्ष हुनहुुन्न।

6 म िनद ष छु तर मलाई झटूो मािनएकोछ।
म िनद ष छु तर म नरा ो कारले िथत छु।’

7 “के त्यहाँ अय्यबू जस्तै अन्य मािनस कोही छ?
यिद ितमीहरूले अय्यबूलाई अपमान गरे उसले त्यो पानी झैं िपउँछ।

8 द ु मािनसहरूसगँ अय्यबूको िम ता छ।
अय्यबू द ु हरूिसत रहन चाहन्छ।

9 म िकन त्यसो भन्छु? िकनभने अय्यबू भन्दछ, यिद उसले परमे रलाई खशुी पान कोिशश गदर्छ भन,े
‘कुनै पिन मािनसले केही पिन उपलब्ध गदन।’

10 “ितमीहरू बझु्न सक्छौ यसलैे मरेो कुरा ध्यान िदएर सनु।
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परमे रले त्यस्तो अिहत काम किहल्यै गन ुर् हुदँ ैंन।
सवर्श मान परमे रले त्यस्तो दषु् ाँई गन ुर् हुदँनै।

11 मािनसहरूले गरेका कमर्हरूको फल परमे रले िदन ु हुनछे।
परमे रले कमर् जस्तो छ त्यस्तै फल िदनहुुनछे।

12 यो सत्य हो। परमे रले गल्ती काम गन ुर् हुदनै।
सवर्श मान परमे रले न्याय किहल्यै पिन िवगान ुर् हुदँनै।

13 कसलैे पिन परमे रलाई पथृ्वीको अिधकारीको रूपमा चनु्न स ै न कसलैे पिन परमे रलाई सारा ससंारको उ रदायी बनाउन स ै न
परमे रले सारा थोक सजृना गन ुर्भयो अिन उहाँ सधैं िनयन् णमा रहन ु भयो।

14 यिद परमे रले मािनसहरूबाट आफ्नो आत्मा
र स्वास लजैान चाहनहुुन्छ भने

15 तब पथृ्वीमा भएका सम्पणूर् मािनसहरू मनछन।्
सारा मािनसहरू फे र धलूो हुनछेन।्

16 “यिद ितमीहरू ब ु ीमानी छौ भने
मलै े भनकेा कुरामा ध्यान िदएर सनु।

17 कुनै मािनस जसले िनष्पक्ष मन पराउँदनै शासक हुन स ै न।
अय्यबू के ितमी उहाँको दोषलाई न्याय गन ुर् सक्छौ?
परमे र ब लयो र धम हुनहुुन्छ।

18 परमे र जसले राजाहरूलाई भन्नहुुन्छ, ‘ितमीहरू महत्वहीन छौ।’
परमे रले म ु खयाहरूलाई भन्नहुुन्छ ‘ितमीहरू द ु हौ।’

19 परमे रले अन्य मािनसहरूलाई जितको मे म ु खयाहरूलाई गन ुर्हुन्न।
अिन जितको मे गरीब मािनसहरूलाई गन ुर्हुन्छ त्यितको मे धनीहरूलाई गन ुर्हुन्न।
िकनभने परमे रले त्यके मािनसलाई बनाउन ु भयो।

20 मािनसहरू अचानक मनर् सक्छ मध्य रातमा मािनसहरू िवमार हुन्छन ्
अिन मरेर जान्छन।्
कुनै स्प कारणै िबना श शाली मािनसहरू पिन मछर्न।्

21 “मािनसहरूले के गदर्छ भनरे परमे र िनयाल्न ु हुन्छ।
मािनसहरूको त्यके पाइलाका चाललाई परमे र जान्न ु हुन्छ।

22 अिन कमर् गन मािनसहरूले
परमे रबाट लकु्ने अधँ्यारो पाउदँनैन।

23 न्यायको लािग परमे रको सामनु्ने जान
मािनसले समय िनधार्रण गदन, (त्यो अिधकार परमे रको हो।)

24 यिद श शाली मािनसहरूले पिन अिन कामहरू गरे भने
परमे रले ितनीहरूलाई गन आवश्यकै छैन।

परमे रले ितनीहरूलाई सामान्य रूपले न गन ुर् हुनछे
अिन अन्य मािनसहरूलाई मु खया चनु्न ु हुनछे।

25 यसकारण परमे रले मािनसहरूले के गदर्छ भनरे जान्न ु हुन्छ।
यही कारणले गदार् परमे रले द ु हरूलाई परािजत गन ुर्हुन्छ अिन रात रातमा नै ध्वशं गन ुर्हुन्छ।

26 परमे रले द ु मािनसहरूलाई दण्ड िदन ु हुन्छ िकनभने ितनीहरूले अिन कामहरू गरेका हुन्छन।
अिन परमे रले ती मािनसहरूलाई दण्ड िदन ु हुनछे कारण अन्य मािनसहरूले पिन त्यस्तो घटना दे सक्छन।्

27 िकनभने द ु मािनसहरूले परमे रको आज्ञा पालन गनर् छाड।े
अिन परमे रले गन ुर् भएको कामहरूलाई ती द ु मािनसहरूले पवार्ह गनर् छाड।े

28 ती द ु मािनसहरूले दीन दःुखी मािनसहरूलाई दःुख िदन्छन ्अिन परमे रलाई गहुानर्का लािग वाध्य गराउँछन।्
परमे रले ितनीहरूका पकुार सनु्नहुुन्छ।

29 तर परमे रले ितनीहरूलाई सहयोग निदने िनणर्य लनभुयो भने कसलैे पिन परमे रको दोषको न्याय गनर् स ै न।
यिद परमे रले आफूलाई मािनसहरूदे ख लकुाउन ु हुन्छ भने



34:30 541 अय्यबू 35:11

तब कसलैे पिन उहाँलाई भटे्न सक्ने छैन।
परमे र त्यके मािनस र जाित मािथका शासक हुनहुुन्छ।

30 अिन यिद शासकले पाप गनर् मािनसलाई े रत गछर्न ्भने
तब उसलाई आफ्नो श बाट बं न्चत गराई िदन ु हुन्छ।

31 “त्यो हुनछे जबसम्म उसले परमे रलाई भन्दनै ्
‘म दोषी हु,ँ अबो ान्त म पाप गन छैन।

32 परमे र, मलैे तपाईंलाई नदखेे तापिन कृपया मलाई बाँच्नलाई ठीक िशक्षा िदन ु होस।्
यिद मलैे गल्ती काम गरेको रहछुे भनें म फे र त्यस्तो गन छैन।’

33 अय्यबू, ितमी चाहन्छौ िक परमे रले ितमीलाई परुस्कार िदउन।्
तर ितमी प रवतर्न हुन अस्वीकार गछ ।

अय्यबू, यो ित ो िनणर्य हो, मरेो होइन।
मलाई बताऊ ितमी के सोच्छौ।

34 एक ज्ञानी मािनसले मरेो कुरा ध्यानले सनु्ने छ
ज्ञानी मािनसले भन्नछे,

35 ‘अय्यबूले मखूर् मािनसले जस्तो बोल्दछै।
अय्यबूले भनकेा कुराहरूमा कुनै साथर्क नै छैन।’

36 मरेो िवचारमा अय्यबूले अझ बढी दण्ड पाउन ु पन हो।
िकनभने अय्यबूले हामीलाई एकजना द ु मािनसकै वहारले जवाफ िदए।

37 अय्यबूले आफ्ना अन्य पापहरूसगँ िब ोह थप्यो।
अय्यबूले हा ो सम्मखु बसरे र हामीलाई अपमान गछर् साथै परमे रको िवषयमा ठ ा गछर्।”

35
1 एलीहू लगातर बोलीरहे र उसले भन्योः

2 “अय्यबू, ितमीले यस्तो भन्न ु रा ो होइन,
‘म परमे र भन्दा अझ सही छु।’

3 अिन अय्यबू, ितमी परमे रलाई सोध
‘यिद उसले परमे रलाई खशुी पान चे ा गरे त्यो मािनसलाई के लाभ हुन्छ?
यिद मलैे पाप ग रन भने मलाई के लाभ हुनछे?’

4 “अय्यबू, म ितमीलाई जवाफ िदन चाहन्छु अिन ित ा साथीहरू पिन ितमीसगँ यहाँ छन।्
5 अय्यबू, आकाशमािथ हरे,

मािथ बादलहरू हरे त्यो ितमीभन्दा मािथ छन।्
6 अय्यबू, यिद ितमीले पाप गय भने यसले परमे रलाई घात पादन।

यिद ितमीले अपराधहरू गय भने त्यसले परमे रलाई केही असर पादन।
7 अिन अय्यबू, ितमी असल छौ भने त्यसले परमे रलाई सहयोग गदन।्

परमे रले ितमीदे ख केही पिन पाउन ु हुन्न।
8 अय्यबू, ितमीले सकुमर् अथवा कुकमर् जे गछ त्यसले ितमी जस्तै अन्य मािनसहरूलाई भाव पादर्छ।

तर ती कमर्हरूले परमे रलाई सहयोग अथवा आघात केही पयुार्उदँनै।

9 “यिद द ु मािनसहरूलाई नोक्सान प ररहकेो छ भने ितनीहरू गहुारको लािग िचच्याउँछन।
ितनीहरू श शाली मािनसहरूबाट बाँच्न गहुार माग्छन।्

10 तर ती द ु मािनसहरू परमे रलाई गहुादनन।् ितनीहरूले भन्ने छैनन ्‘परमे र कहाँ हुनहुुन्छ जसले मलाई सिृ गन ुर्भयो?
परमे र कहाँ हुनहुुन्छ? जब मािनसहरू दःुखमा पछर्न ्परमे रले ितनीहरूलाई सहायता गन ुर्हुन्छ।’

11 परमे रले हामीलाई चराचरुूङ्गी र जनावरहरू भन्दा ज्ञानी बनाउन ु भयो।
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यसकारण उहाँ कहाँ हुनहुुन्छ?
12 “अथवा यिद ती द ु हरूले परमे रलाई गहुार मागे भने परमे रले ितनीहरूलाई जवाफ िदन ु हुने छैन।

िकनभने ितनीहरू सा ै घमण्डी छन।् अझ पिन ितनीहरू नै महत्वपणूर् हौं भनरे सोच्दछन।्
13 यो सत्य हो, परमे रले ितनीहरूका महत्वहीन िवन्ती सनु्न ु हुने छैन।

सवर्श मान परमे रले ितनीहरू ित ध्यानै िदनहुुने छैन।
14 यसकारण अय्यबू, परमे रले ितमीलाई ध्यान िदनहुुन्न

जब ितमी भन्दछौ िक उहाँलाई दे खन।
ितमी परमे रको आगमनको आशा ग ररहकेा छौ तािक

ितमी आफै िनद ष माण गनर् सक्छौ।
15 “अय्यबू, सोच िक परमे रले द ु मािनसहरूलाई दण्ड िदन ु भएन,

उसले सोच्दछ िक परमे रले पापमािथ ध्यानै िदन ु भएन।
16 यसकारण अय्यबूले आफ्नो महत्वहीन कुराहरू भिनरह।े

अय्यबूले अझै महत्वपणूर् मािनस जस्तो अिभनय ग ररह।े अय्यबूले के भिनरहकेो छ त्यो उसले आफै जान्दनै भनी बझु्न सिजलै छ।”

36
1 एलीहू लगातार बो लर ो। उसले भन्योः

2 “मसगँ केही वरे धयैर्धारण गरी बस
परमे रसगँ केही कुराहरू छन ्जनु मसगँ गनर् चाहनहुुन्छ।

3 म टाढाबाट ब ु पाउछुँ। परमे रले मलाई बनाउन ु भयो
अिन म माण गनर् चाहन्छु िक परमे र धम हुनहुुन्छ।

4 अय्यबू म सत्य कुरा भिनरहछुे।
म के िवषयमा भिनरहछुे त्यो म जान्दछु।

5 “परमे र अत्यन्त श शाली हुनहुुन्छ,
तर उहाँले मािनसहरूलाई घणृा गन ुर् हुन्न।

परमे र अत्यन्त श शाली हुनहुुन्छ
तर उहाँ अत्यन्त ज्ञानी पिन हुनहुुन्छ।

6 परमे रले द ु मािनसहरूलाई बाँच्न िदनहुुन्न।
परमे रले सधैं दीन-दःुखी मािनसहरूलाई समान वहार गन ुर्हुन्छ।

7 परमे रले धम मािनसहरूमािथ पहरा िदन ु रोिकन ु हुनछैेन।
उहाँले राजाहरूलाई िसहंासनमा चीरकालको लािग रा ु हुन्छ अिन ितनीहरूको उन्नित गराउन ु हुन्छ।

8 यसलैे मािनसहरू द ण्डत भए भन,े
यिद ितनीहरू साङ्गलो र डोरीहरूले बाँिधए भन,े अिन ितनीहरूले गरेका कमर्हरूको िवषयमा परमे रले भन्न हुनछे,

9 परमे रले ितनीहरूलाई भन्न ु हुनछे ितनीहरूले के गल्ती गरेका छन,्
अिन ितनीहरूले अपराधहरूमा गवर् गछर्न।

10 परमे रले ितनीहरूलाई उहाँले िदएको चतेाउनी धयैर् साथ सनु्न वाध्य गराउन ु हुनछे।
उहाँले ितनीहरूलाई गल्ती कमर्हरू गनर् बन्द गर भन्नहुुनछे।

11 यिद ती मािनसहरूले परमे रको कुरा ित ध्यान िदएर उहाँको आज्ञा पालन गरे परमे रले ितनीहरूलाई सफल बनाउन ु हुनछे
अिन ितनीहरू सखुी जीवन बाँच्नछेन।्

12 तर ितनीहरूले परमे रको आज्ञा पालन गरेनन भने ितनीहरू ध्वशं हुने छन।्
ितनीहरू मखूर्हरू जस्तै मनछन।्

13 “मािनसहरू जसले परमे रको पवार्ह गदनन ्ितनीहरू सधैं रीस गछर्न।्
परमे रले ितनीहरूलाई दण्ड िदए तापिन ितनीहरू परमे रलाई ाथर्ना गनर् अस्वीकार गछर्न।्
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14 अपमािनत जीवनदे ख थोकेकाहरू जस्तै
ितनीहरू आफ्ना जवानीपन मै मछर्न।्

15 तर परमे रले मािनसहरूलाई उहाँमािथ ध्यान िदओस ्भनी चतेना िदनको लािग क िदनहुुन्छ।
उहाँले ितनीहरूको क िनवारण ग रिदन ु हुन्छ।

16 “अय्यबू, परमे रले ितमीलाई सहयोग गन ुर् हुनछे परमे रले ितमीलाई सकंटहरूदे ख छुटकारा िदनहुुनछे
परमे रले ितमीलाई जीवन सिजलो िदनहुुनछे।
परमे रले ित ो टेबलमा शस्त भोजनहरू रा खिदन ु हुनछे।

17 तर ितमी हरैान छौ िक ितमी द ु भएको कारण परमे र ितमी ित अन्यायी हुन ु भएको छ। ितमी खाली अदालत जान र न्याय माग्ने कुरा
सोिचरहन्छौ।

18 ित ो रीसले परमे रलाई खसी गनर् ितमीलाई वहकाउन नदऊे।
सही बाटोबाट महा- लोभनले ितमीलाई खच्न नदऊे।

19 के ित ो िचत्कारले अथवा ित ो अथक चे ाहरूले
ितमीलाई क बाट बािहर िनकाल्छ?

20 जो मािनसहरू राती िभ लकु्न चाहन्छन यसथर् ितनीहरूलाई भटे्न ु रात आओस ्भनी कामना गछर्न।्
ितनीहरू सोच्छन ्िक ितनीहरू परमे रको आखँा छल्न सकछन।्

21 अय्यबू, ितमीले धरैे क भोग्यौ।
गल्ती नगन ुर्को लािग होिशयार बन। खराब कमर् नगर।

22 “हरे, परमे रको श ले उसलाई महान बनायो।
परमे र नै महान गरुू हुनहुुन्छ।

23 कसलैे पिन परमे रलाई के गन ुर् पन भनरे बताउन ु पदन।
कसलैे पिन परमे रलाई ‘तपाईंले खराब काम गन ुर् भयो’ भनी भन्न स ै न।

24 उहाँले गन ुर्भएको कामको लािग उहाँको शसंा गन ुर् नभलू।
मािनसहरूले परमे रको शसंा गद धरैे गीतहरू लखेकेा छन।्

25 परमे रले के गन ुर् भयो त्यकेले दे सक्छन।्
धरैे टाढो दशेका मािनसहरूले पिन ती कुराहरू दे सक्छन।्

26 हो, परमे र महान ्हुनहुुन्छ। तर हामी उहाँको महानता बझु्न स ै नौं।
हामी जान्दनैौं िक परमे र दे ख हुनहुुन्छ।

27 “परमे रले पथृ्वीबाट पानी लजैान ु हुन्छ
अिन यसलाई तषुारो र िहउमँा प रवतर्न गन ुर्हुन्छ।

28 यसकारण बादलले पानी बषार्उँछ
अिन धरैे पानी मािनसहरूमािथ पछर्।

29 परमे रले आकाशमा बादल कसरी फैलाउन ु हुन्छ
अथवा मघे कसरी गजार्उन ु हुन्छ कसलैे पिन बझु्न स ै न।

30 हरे, परमे रले पथृ्वीमािथ काश फैलाउन ु भयो
समु को गिहरो भागसम्म ढाक्न ु भयो।

31 मािनसहरूमािथ िनयन् ण रा
अिन ितनीहरूलाई शस्त भोजन िदन परमे रले यसो गन ुर् हुन्छ।

32 परमे रले उज्यालो आफ्नो हातमा अ ाउन ु हुन्छ
र उहाँले जहाँ चाहनहुुन्छ त्यहाँ िहकार्उने आदशे गन ुर् हुन्छ।

33 आकाशको गजर्नले आधँी कहाँ आउदछै बताउछँ।
यसथर् गाई वस्तलुे पिन बझु्छ िक आधँी बईे कहाँ आउँदछै।

37
1 “ब , र िबजलुीले मलाई भयभीत पाछर्,
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छातीिभ मटुु ढुकढुक गछर्।
2 सबलैे सनु! परमे रको आवाज ब जस्तो सिुनन्छ।

परमे रको मखुबाट आउने मघे गजर्न सनु।
3 परमे रले आकाशको वारपार आफ्नो िबजलुी चम्काउन ु हुन्छ

अिन यसले सम्पणूर् पथृ्वी नै चम्काउँछ।
4 िबजलुी चम्केपिछ परमे रको गजर्न आवाज सनु्न सिकन्छ।

परमे र अ तू आवाजले गजर्न ु हुन्छ।
जब िबजलुी चम्कन्छ परमे रको आवाज गजर्न्छ।
5 परमे रको गजर्न आवाज चमत्कारमय हुन्छ।

उहाँले महान कमर्हरू गन ुर् हुन्छ जनु हामी बझु्न स ै नौं।
6 परमे रले िहऊंलाई भन्नहुुन्छ,

‘पथृ्वीमा झर’
अिन परमे रले वषार्लाई भन्न ु हुन्छ,

‘पथृ्वीमािथ खिनईं।’
7 परमे रले स ृ ी गन ुर् भएका सबै मािनसहरूले के गन ुर् सकन ु हुन्छ बझुनु ्भनी उहाँले

त्यसो गन ुर् हुन्छ, त्यो उहाँको माण हो।
8 जनावरहरू आ-आफ्ना ओडारितर भाग्छन ्अिन त्यहाँ बस्छन।्
9 भुवँरी दिक्षणबाट चल्छ।

िचसो हावा उ रबाट आउँछ।
10 परमे रको स्वासले वरफ बनाउछँ,

अिन समु हरू जमाउछँ।
11 परमे रले बादलमा पानी भन ुर्हुन्छ,

अिन गजर्ने मघे फैलाउन ु हुन्छ।
12 परमे रले बादलहरूलाई पथृ्वी व रप र बहन आदशे िदनहुुन्छ।

बादलहरूले परमे रकै आज्ञा अनसुार काम गदर्छ।
13 बाढी ल्याई मािनसहरूलाई सजाय िदन

अथवा पानी बषार्ई ितनीहरूमािथ मे दशार्उन परमे रले बादल ल्याउन ु हुन्छ।
14 “अय्यबू, एक िमनट खडा भएर सनु,

परमे रले गन ुर् भएको ती अनौठा कुराहरू बारे सोच।
15 अय्यबू, के ितमी जान्दछौ परमे रले कसरी बादलहरूलाई वशमा रा हुुन्छ?

के ितमी जान्दछौ परमे रले कसरी िबजलुी चम्काउन ु हुन्छ?
16 के ितमी जान्दछौ कसरी बादलहरू आकाशमा झु ण्डन्छन?्

परमे रले बनाउन ु भएका अनौठा सजृनाहरू मध्ये बादल खाली एकमा उदाहरण हो। अिन परमे रले ती सबै कुराहरू िवषयमा जान्न ु
हुन्छ।

17 तर अय्यबू, ितमीले ती कुराहरू जान्दनैौ। जब तातो हावा दिक्षणबाट आउँदछ ितमीलाई पिसना आएर शरीरक लगुाहरू टाँिसनछे
अिन त्यके चीज जस्ताको त्यस्तै शान्त रहनछे।

18 अय्यबू, के ितमीले परमे रलाई आकाश फैलाउन सहयोग गनर् सक्छौ,
अिन यसलाई िप ल जस्तो चम्काउन सक्छौ?

19 “अय्यबू, बताऊ हामीले परमे रलाई के भन्न ु पछर्!
ित ो अज्ञानताले गदार् के भन्न ु पन हो हामी सोच्न स ै नौ।

20 म परमे रलाई भन्ने छैन िक म उहाँसगँ बोल्न चाहन्छु।
त्यो ध्वशं गराई माग्न ु बराबर हुनछे।

21 एउटा मािनसले घाम हनेर् स ै न।
बादलहरू हावाले उडाई लिगसके पिछ यो आकाशमा अत्यन्त उज्यालो र च म्कलो हुन्छ।

22 अिन परमे र पिन त्यस्तै हुनहुुन्छ।
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पिव पवर्तबाट परमे रको सनुौलो मिहमा चम्कन्छ परमे रको व रप र त्यहाँ उज्यालो हुदँछ।
23 सवर्श मान परमे र महान हुनहुुन्छ। हामी परमे रलाई बझु्न स ै नौं।

परमे र अत्यन्त श शाली हुनहुुन्छ, तर उहाँ हा ो लािग असल र उिचत हुनहुुन्छ। परमे रले हामीलाई घात पयुार्उन चाहनहुुन्न।
24 त्यसकैारण मािनसहरूले परमे रलाई ा गदर्छन।्

तर परमे रले घमण्डी मािनसहरूलाई आदर गन ुर्हुन्न िकनभने ितनीहरू आफैलाई ज्ञानी ठान्दछन।्”

38
परमे र अय्यबूिसत बोल्न ु हुन्छ

1 तब परमे र भ ुवँरीबाट अय्यबूिसत बोल्न ु भयो। परमे रले भन्नभुयोः
2 “त्यो अज्ञानी मािनस को हो?

जसले यस्ता मखूर् कुराहरू ग ररहकेो छ।”
3 अय्यबू, कम्मर कस, मरेो को उ र िदनलाई तयैार बस।

4 “ितमी कहा*ँ िथयौ जब मलैे पथृ्वी सिृ गरे?
यिद ितमी यो जान्दछौ भने मलाई जवाफ दऊे।

5 यिद ितमी सा ै चतरु छौ भन,े ससंार यित ठूलो हुनपुछर् भनरे कसले िनणर्य गय ?
कसले ससंारलाई नापजोख गय ?

6 पथृ्वीको आधारिशला के हो?
कसले यसमा थम ढुङ्गा राख्यो?

7 जब त्यसो ग रयो, िबहान ताराहरूले एकैसाथ गाए
अिन दतूहरू आनन्दले कराए।

8 “अय्यबू, जब समु पथृ्वीमा गिहरोबाट बग्यो
त्यसलाई रोक्न कसले ारहरू बन्द गय ?

9 त्यसबलेा यसलाई मलैे बादलहरूले ढाकें
अिन अधँरेोमा लपटेें।

10 मलैे सम ु को सीमा बाँधें
अिन बन्द ारहरूको पिछ ल्तर राखें।

11 मलैे सम ु लाई भनें, ‘त ँ यितसम्म आउन सक्छस, अरू बशेी होइन।
यसरी ित ो अहंकारी छालहरू रोिकनछे।’

12 “अय्यबू, के ितमीले आफ्नो जीवनमा किहल्यै िबहानलाई शरुू हुने आज्ञा िदएको िथयौ
अथवा िदनलाई शरुू हुने आज्ञा गय ?

13 अय्यबू, के ितमीले किहले िबहानको उज्यालोलाई पथृ्वी समात भन्यौ
अिन द ु मािनसहरूलाई लकेुका ठाउँहरूमा भयभीत पाय ।

14 िबहानको उज्यालोले पहाडहरू
र खाल्डाहरू दे खन सिजलो गराइिदन्छ

जब िदनको उज्यालो पथृ्वीमा आउँछ,
ती ठाउँहरूका आकारहरू लगुाको मजुाहरू जस्तै हुन्छन।

नरम माटोले टाँचाको मिुन आकार लए जस्तै
पथृ्वीले आकार धारण गछर्।

15 द ु मािनसहरूले उज्यालो मन पराउँदनैन।्
िकनभने जब उज्यालो फै लन्छ ती द ु मािनसहरूले खराब कमर् गनर् वाधा पाउछँन।्

* 38:4:
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16 “अय्यबू, ितमी किहले समु को गिहरो भागमा पगुकेो छौ जहाँबाट समु शरुू हुन्छ?
ितमी किहले समु को सतहमा िहडंकेाछौं?

17 अय्यबू ितमीले मतृ्यकुो कालो ठाउँमा डोयार्उने ारहरू किहले दखेकेा छौ?
ितमीले मतृ्यलुोकमा लजैाने ारहरू दखेकेा छौ?

18 अय्यबू, पथृ्वी कित िवस्ततृ छ के ितमी साँच्चै जान्दछौ?
यिद ितमी यी सारा कुराहरू जान्दछौ भने मलाई भन।

19 “अय्यबू, काश कहाँबाट आउने गछर्?
अन्धकार कहाँबाट आउँदछ?

20 अय्यबू, के ितमी काश र अन्धकार कहाँबाट आए ितनीहरू त्यतिैतर फकार्उन सक्छौ?
के ितमी जान्दछौ कसरी त्यस ठाउँमा जान पछर्?

21 िनःसन्दहे ितमी ती कुराहरू जान्दछौ, अय्यबू। ितमी धरैे ब ृ र ज्ञानी छौ।
जब मलैे ती कुराहरू बनाउदै िथए ितमी त्यही िथयौ?

22 “अय्यबू, ितमी किहले त्यो भण्डार िभ गएका छौ
जहाँ मलै े िहऊँ र अिसना राख्छु?

23 मलैे िहऊँ र अिसना सकंट र लडाइँ,
य ु को समयको लािग बचाएर राखकेो छु।

24 ितमी त्यस ठाउँमा किहले गएका छौ जहाँबाट घाम उदाउँछ
र जहाँबाट पवू हावा पथृ्वीमा बहन्छ?

25 अय्यबू, कसले आकाशमा हा ीस ुढँ े पानी पानर् नहरहरू खन?े
कसले आधँी वरेी आउने बाटो बनाए?

26 कसले मािनसहरू नब े ठाउँमा पानी पन बनायो?
27 त्यो र ो ठाउँ पिन पानीले भिूमलाई शस्त िभजाउँछ

अिन घाँस उ न थाल्दछ।
28 के बषार्को िपता छ

जसले शीतका थोपाहरू उब्जाउदँछ?
29 के िहऊंको आमा छ?

जसले अिसनालाई जन्म िदन्छ?
30 पानी ढुङ्गा भन्दा पिन कडा हुन्छ

अिन महासागरको सतह जम्छ।
31 “अय्यबू, के ितमी स ऋिष तारालाई बाँध्न सक्छौ?

के ितमी मगृशीराको बन्धन खोल्न सक्छौ?
32 के ितमी ठीक समयमा ताराको झणु्डलाई कट गराउन सक्छौ?

अथवा के ितमी भालकूो बच्चाहरूलाई† खलेाउन सक्छौ?
33 के ितमीले आकाश िनयन् ण गन िनयमहरू जान्दछौ?

के ितमीले ितनीहरूलाई पथृ्वी शासन गन बनाउन सक्छौ?

34 “अय्यबू के ितमी बादलाई िचच्याउन सक्छौ
अिन आफूलाई पानीले छोप भनी आदशे िदन सक्छौ?

35 के ितमीले िबजलुीलाई आदशे गनर् सक्छौ,
हामी यहाँ छौ। महाशय! तपाईं के चाहन ु हुन्छ?
के ितमी जहाँ चाहन्छौ िबजलुीलाई पठाउन सक्छौ?

† 38:32:



38:36 547 अय्यबू 39:14

36 “अय्यबू, मािनसहरूलाई ज्ञानी कसले बनायो?
कसले ज्ञान ितनीहरूको हृदयमा पसायो?

37 त्यस्तो ज्ञानी कस्को छ जसले बादल गन्न सक्छ
अिन कसले िडम्का लगाएर बादलबाट पानी पानर् सक्छ?

38 यसलैे धलूो िहलो बिनन्छ
र मलैा िढकाहरू एकसाथ टाँिसन्छ।

39 “अय्यबू के ितमीले िसहंहरूको लािग भोजन पाउछँौ?
के ितनीहरूका भोका बच्चाहरूलाई खवुाउन सक्छौ?

40 ती िसहंहरू आफ्ना गफुामा लिडरहकेा छन।्
आफ्नो िशकारमािथ आ मण गनर् घाँसमािथ थ्याच्च बसी तयार भएका छन।्

41 जब त्यसका बच्चाहरू क्षुधातरु भएर परमे रलाई पकुार्दा
भोजनको खोजीमा डु लरहकेो कागलाई कसले खवुाउछँ?

39
1 “अय्यबू, के ितमी जान्दछौ घोरलहरू किहले जन्मन्छन?्

के ितमीले िनयालकेो छौ किहले मगृले आफ्नो बच्चा ब्याउछँ?
2 के ितमी जान्दछौ कित मिहनासम्म घोरले र मगृले आफ्ना पटेमा बच्चाहरू बोकी िहडंन ु पछर्?

के ितमी जान्दछौ कित मिहनामा ितनीहरूले ब्याउछँन?्
3 जब ितनीहरूलाई सव वदेना हुन्छ

ितनीहरू िनहु रन्छ र बच्चा ब्याउछँन।्
4 ती पाठाहरू खलु्ला मदैानमा खले्दै हुिकर् न्छन।्

त्यसपिछ ितनीहरूले आफ्ना आमाहरू छाडदछन अिन किहले फकर आउँदनैन।्
5 “अय्यबू, कसले जङ्गली गधाहरूलाई छाडी िदयो?

कसले ितनीहरूका डोरीहरू खोली िदयो अिन कसले ितनीहरूलाई स्वतन् गरे?
6 मलैे ती जङ्गली गधाहरूलाई मरूभिूम घर जस्तै छोिडिदएँ।

मलैे ितनीहरूलाई ब को लािग ननु भएको ठाउँ छोिडिदएं।
7 जङ्गली गधाहरू होहल्लालाई घीन गछर्

अिन कसलैे पिन ितनीहरूलाई िनयन् ण गनर् स ै न।
8 जङ्गली गधाहरू पहाड पवर्त ितर बस्छन

त्यो ितनीहरूको चौउर नै हो
जहाँ ितनीहरूले ह रयो घाँस खोज्दछ।

9 “अय्यबू, के जङ्गली साँढले े ित ो सवेा गनर् राजी हुन्छ?
के त्यो ित ो अन्न भण्डार हरेचाह गनर् राती बस्छ?

10 के एउटा जङ्गली साँढले े ितमीलाई गलामा डोरी बाँध्न िदन्छ
तािक ितमीले खते जो सक्छौ?

11 एउटा जङ्गली साँढे अित ब लयो हुन्छ।
तर ित ो काम गराउँनलाई त्यसमािथ िव ास गनर् सक्छौ?

12 के खलाबाट धन उठाई ढुकुटीमा लान
त्यो आउँछ भन्ने भरोसा गनर् सक्छौ?

13 “शतरुमगुर् उ िेजत भई आफ्ना पखंटेाहरू फरफराउँछ तर शतमुगूार् उड्न स ै न।
यसको पखंटेाहरू र प्वाँखहरू सारसको जस्तो हुदँनै।

14 शतरुमगुर्ले भइँूमा अण्डाहरू पादर्छ
अिन बालवुामा न्यानो होस ्भिन ितनीहरूलाई छोिडराख्छ।
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15 शतरुमगूर्ले कोही त्यसको फुलहरूमािथ िहडछ
अथवा कुनै पश ु त्यसमािथ िहडरे फुटाई दलेा भिन कुनै पवार्ह नै गदन।

16 शतरुमगूर्ले आफ्ना चल्लाहरूलाई
आफ्नो होइन भने झैं त्याग्छे।
त्यसले आफ्नो महत्वपणूर् प र मको कुनै पवार्ह नै गिदर्न।

17 िकन? िकनभने मलै े शतरुमगूर्लाई ब ु िदइन।
शथरुमगूर् लठे ो हुन्छ अिन त्यसलाई त्यस्तै लाटो बनाइिदएँ।

18 तर जब शतरुमगूर् दगनुर्लाई उठ्छे, ऊ घोडा र घोड सवारलाई तचु्छ ठान्छ,
िकनभने उ कुनै पिन घोडा भन्दा िछटो दग ुर्छे।

19 “अय्यबू के ितमीले घोडालाई बल िदयौ?
के ितमीले त्यसको घाँटीमािथ रौंहरू राख्यौ?

20 के ितमीले घोडालाई सलह जस्तो उ े र टाढा जाने योग्य बनायौ?
घोडा जोडले िहन ्िहनाउछँ अिन मािनसहरूलाई िसत पादर्छन।्

21 घोडा खशुी हुन्छ िकनभने त्यो ब लयो छ।
त्यसले आफ्नो खु ाले मदैानमा खोिसर्न्छ र य ु भिूम तफर् चाँडो दग ुर्छ।

22 घोडाले डरको हाँसो उडाउँछ। त्यो डराउदँनै।्
त्यो य ु भिूमबाट चम्पट लाउँदनै।

23 काँडको तरकस त्यसको छेउमा धर्ररर आवाज गछर्
र त्यहाँ भाला र हितयारहरू घाममा ट ल्कन्छन।्

24 घोडा एकदम उ िेजत हुन्छ। त्यो मदैानमा चाँडो दग ुर्छ।
जब त्यसले िबगलु बजकेो सनु्दछ त्यो रोिकन स ै न।

25 जब िबकुलको आवाज ग ु ञ्जन्छ घोडा कराउँछ, ‘िछटो,’
उसले टाडबैाट य ु स ुधँ्ने गछर्।
उसको क ानहरूले कराउँदै िदएको आदशेहरू अिन य ु भिूमका अन्य सबै आवाजहरू सनु्दछ।

26 “अय्यबू, के ितमीले बाजलाई पखंटेा िफंजाएर दिक्षणतफर् उड्न िसकायौ?
27 के ितमी मा हौ जसले िग लाई आकाश मािथ मािथ उडन िसकायौ।

के ितमीले त्यसलाई उच्च पवर्तहरूमा त्यसको ग ुडँ बनाउन िसकायौ?
28 िग पवर्त र िशखरमा बस्दछ।

च ान नै िग को िकल्ला हो।
29 िग ले आफ्नो िशकार उच्च िकल्लाबाट िनयाल्दछ।

िग ले एकदम टाढामा भएको िशकार दे सक्छ।
30 जहाँ मरेका िसनहुरू हुन्छन त्यहाँ िग हरू एकि त हुने गछर्न।

अिन बच्चाहरूले रगत चसु्दछ।”

40
1 परमे रले अय्यबूलाई जवाफ िददंै भन्नभुयोः

2 “अय्यबू, ितमीले सवर्श मान परमे रलाई दोषारोपण गरेका छौ।
ितमीले गल्ती काम गय भनरे मलाई दोषी ठान्यौ।
अब, त्यो मािनस जसले परमे रलाई सही बनाउन चाहन्छ, मलाई जवाफ दऊे।”

3 तब अय्यबूले परमे रलाई जवाफ िददंै भनःे
4 “म तपाईंिसत बात गन अत्यन्तै तचु्छ हु।ँ

म तपाईंलाई के भन्न सक्छु?
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म तपाईंलाई जवाफ िदन स न।
म आफ्नो मखुमा हात राखी ब छुे।

5 मलैे एकपल्ट बोलें, तर म फे र बोल्ने छैन।
मलैे दइुपल्ट बोलें, तर अब म केही पिन बोल्ने छैन।”

6 तब फे र तफूानबाट परम भु परमे र अय्यबूिसत बोल्नभुयो। परम भलुे भन्नभुयोः
7 “अय्यबू, आफैलाई सभंाल

अिन मलैे सोधकेो हरूको जवाफ िदन तयार होऊ।
8 “अय्यबू, के ितमी सोच्दछौ िक मलैे अन्याय गरेको छु?

ितमी भन्छौ िक गल्ती कामहरू गरेर म दोषी भएँ यसकारण ितमी िनद ष भएर दखेा पय ।
9 के ित ो पाखरुाहरू परमे रको पाखरुा भन्दा ब लयो छ?

परमे रको आवाज जस्तै ित ो आवाज छ जनु मघे गजर्न जस्तो ध्विन छ?
10 यिद ितमी परमे र जस्तो छौ भने तब ितमी घमण्ड गनर् सक्दछौ।

यिद ितमी परमे र जस्तो छौ भने तब ितमीले मिहमा र सम्मान लगुा जस्तै लगाउन सक्छौ।
11 यिद ितमी परमे र जस्तै छौ भने तब ितमीले आफ्नो ोध दखेाउन सक्छौ।

ती घमण्डी मािनसहरूलाई सजाय िदन सक्छौ।
12 हो, अय्यबू! ती घमण्डी मािनसहरूलाई हरे अिन ितनीहरूलाई न बनाऊ।

ती द ु मािनसहरूलाई जहाँ उिभएका छन ्त्यहीं धलूो पा र दऊे।
13 सारा घमण्डी मािनसहरूलाई फोहोरमा गाडी दऊे।

ितनीहरूको शरीरहरू बरेेर िचहानहरूमा राखी दऊे।
14 अय्यबू, यिद ितमीले यी सबै कुराहरू गनर् सक्छौ भने तब म पिन ित ो शसंा गनछु।

अिन ितमीले आफ्नै श ारा आफैलाई बचाउन सक्षम छौ भनरे म स्वीकानछु।

15 “अय्यबू, जलगडैामा* हरे।
मलैे जलगडैा बनाएँ अिन मलैे ितमीलाई बनाएँ।
जलगडैाले गाईले झैं घाँस खान्छ।

16 जलगडैसगँ शरीरमा एकदम ज्यादा ताकत छ।
उसको भडुीको मांसपशेीहरू एकदम श शाली छन।

17 जलगैंडाको पचु्छर दवेदारको रूख जस्तै कडा छ।
उसको खु ाको माँसपशेीहरू एकदम ब लया छन।्

18 जलगैंडाका ह ीहरू िप ल जस्ता द रला छन।्
उसको खु ाहरू फलामका शलाकाहरू जस्ता छन।्

19 जलगैंडा एकदम अ तू जन्त ु हो जसलाई मलैे बनाएँ।
तर म त्यसलाई परािजत गनर् सक्छु।

20 जलगैंडाले पशहुरू चन पहाडहरूमा उ ने
घाँस खान्छ।

21 जलगडैा कमलको उि द ्मिुन प ल्टन्छ।
जलगैंडा झार पातको दलदलमा लकु्दछ।

22 कमल फूलको बोटले आफ्नो छाँयामा जलगडैालाई लकुाउँदछ।
त्यो नदीको छेउमा उ ने लहरे रूखहरू मिुन बस्दछ।

23 यिद नदीमा बाढी आए जलगैंडा भाग्दनै।
यिद यदर्न नदी उसको अनहुारमा परे पिन त्यो डराउदँनै।

24 कुनै मािनसले पिन जलगैंडालाई अकुंसे लगाई प न स ै न
अिन पासो लगाउन स ै न।

* 40:15: “ ” “ ”
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41
1 “अय्यबू, ितमीले वहृत जन्तलुाई माछा प ने बल्छीले समा सक्छौ?

त्यसको िज ोमा डोरीले बाँध्न सक्छौ?
2 त्यसको नाकबाट ितमी डोरी िछराउन सक्छौ?

अथवा बङ्गरामा बल्छी िछराउन सक्छौ?
3 के लबेीयथानले ितमीलाई ‘मलाई जान िदनहुोस’् भनरे िबन्ती गनछ?

के उ ितमीसगँ न भाषामा बोल्ने छ?
4 के लबेीयथानले ‘ित ो सवेा सधँ ै गछुर्’ भनरे

समझौता र वाचा खाएको छ?
5 के ितमी चरा-चरुूङ्गीहरूसगँ खलेे जस्तो लबेीयथानसगँ खले्न सक्छौ?

के ितमी ऊमािथ डोरी लगाउनछेौ तािक ित ो नोकन केटीहरू त्योसगँ खले्न सक्छे?
6 के जालहारीले ितमीदे ख लबेीयथान िकन्ने कोिशश गनछ?

के ितनीहरूले त्यसलाई काटेर टु ा-टु ा पारेर ापारीहरूिसत बचे्छन?
7 के ितमी लबेीयथानको छाला अथवा टाउको िभ भालाहरू फ्याँक्न सक्छौ?
8 “अय्यबू, यिद ितमीले किहले लबेीयथान मािथ हात राखकेोछौ भने ितमीले फे र त्यस्तो किहल्यै गन छैनौ।

खाली िचन्ता गर य ु बारे जनु हुनवेाला छ।
9 के ितमीले लबेीयथानलाई परािजत गनर् सक्छु भनरे सोच्दछौ?

ठीकै छ, भलू यसलाई। त्यहाँ आशा छैन।
खाली त्योितर हरेी रहदँा ितमी भयभीत हुनछेौ।

10 कुनै मािनस पिन त्यस्तो वीर छैन ्
जसले त्यसलाई रस उठाउँछ।

“ ठक, मरेो िवरू कुनै मािनस उठ्न स ै न।्
11 म कोहीसगँ पिन ऋणी छैन।

स्वगर् मनुी भएका सबै कुराहरू मरेो हुन।्
12 “अय्यबू, म ितमीलाई लबेीयथानको खु ाहरू बारे बताउनछुे,

उसको श अिन सनु्दर आकार बारेमा बताउनछुे।
13 कसलैे पिन उसको छाला छेडन स ै न।

उसको छाला ढाल बराबर छ।
14 कसलैे पिन लबेीयथानलाई जबरजस्ती गरेर मखु खोल्न स ै न।

उसको मखुमा भएको दाँतहरूले नै मािनसहरूलाई तसार्उदँछ।
15 त्यसको ढाड ब लयो गरी जोिडएका

ढालहरू झैं ब लयो छ।
16 ती ढालहरू एकमािथ अक गद यस्तो टाँिसएका छन ्

िक त्यसबाट हावासम्म िछनर् स ै न।
17 ढालहरू जोिडएका छन ्ितनीहरू एकसाथ क स्सएर सिम टएका छन ्

िक ितनीहरू तािनएर चुिँडन स ै नन।्
18 जब लबेीयथानले हा च्छय ूँ काढ्छ यो आगो दन्केको ज्वाला जस्तो हुन्छ।

उसको आखँाहरू ातःकालको ज्योित जस्तो हुन्छन।
19 आगोको अगलु्टोहरू बलकेो जस्तै

ज्वाला उसको मखुबाट बािहर आउँदछ।
20 पानी उ म्लरहकेो भाँडाबाट तातो वाफहरू िनस्के जस्तो

लबेीयथानको नाकबाट धवुाँ िनस्कन्छ।
21 अिन आगोको िझल्काहरू मखुबाट उिछ टन्छ

लबेीयथानको सासले कोईला जलाउदँछ।
22 लबेीयथानको िघ ो सा ै ब लयो हुन्छ,
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िवपदहरू त्यो दे ख डराएर भाग्दछन।्
23 त्यसको छालामा कतै पिन नरम भाग हुदँनै

त्यो फलाम जस्तो कडा हुन्छ।
24 लबेीयथानको मटुु ढुङ्गा जस्तो हुन्छ। त्यससगँ डर भनकेो रि भर हुदँनै।

यो ग ु ँ िपधं्ने जाँतोको तल्लोप को ढुङ्गा जस्तो हुन्छ।
25 जब लबेीयथान उठ्छ, ब ल मािनसहरू पिन डराउदँछन।्

जब लबेीयथानले पचु्छर हल्लाउदँछ ितनीहरू भाग्छन।
26 तरवार, भाला अिन झीरहरूले लबेीयथानलाई िहकार्इन्छ

तर ती सबै उिछ एर फिकर् न्छन त्यस्ता हितयारहरूले त्यसलाई कतै आघात पयुार्उन स ै न।
27 लबेीयथानले पराल टु ाए जस्तै सहजै फलाम भाँिचिदन्छ।

त्यसले सडकेो काठ जस्तै िप ल भाँच्छ।
28 काँडले लबेीयथानलाई भगाउन स ै न।

ढुङ्गाहरु पिन उसका िन म्त पराल झैं हुन्छन।्
29 जब काठको मुँ ोले त्यसलाई िहकार्उछ त्यो यसलाई परालले छोए जस्तो अनभुव गछर्

त्यो हाँस्दछ जब मािनसहरूले त्यसमािथ भालाहरू बषार्उँदछन।्
30 लबेीयथानको भुडँीको छाला फुटेका माटाका भाँडाहरूको तीखो टु ाहरू जस्ता हुन्छन।

उसले हलोले झैं जमीन फुटाउछँ।
31 लबेीयथानले समु को पानीलाई भाँडा उ म्लरहकेो पानी झैं घोल्छ।

त्यसले पानीका फोका भाँडामा उ म्लएको तले जस्तै बनाउदँछ।
32 जब लबेीयथान पौ रन्छ त्यसले आफू पछािड बाटो छाडदछ।

त्यसले पानीलाई घोल्छ अिन आफू पछाडी सतेो फीज छोडछ।
33 लबेीयथान जस्तो जनावर पथृ्वीमा छैन

त्यो भयरिहत बनाइएको ाणी हो।
34 लबेीयथानले घमण्डी पशहुरूलाई तल हदेर्छ। त्यो सारा जङ्गली जनावरहरू मािथ राज गन राजा हो।

अिन म, परमे रल,े लबेीयथान सजृना गरें।”

42
अय्यबूले परमे रलाई जवाफ िददछँ

1 तब अय्यबूले परमे रलाई जवाफ िदए। अय्यबूले भन,े
2 “परम भ,ु म जान्दछु तपाईंले सब कुराहरू गनर् सक्न ु हुन्छ।

तपाईंले योजनाहरू बनाउन ु हुन्छ, अिन कसलैे पिन प रवतर्न गनर् वा रोक्न स ै न।
3 परम भ,ु तपाईंले यो सोध्नभुयोः ‘को अज्ञानी मािनस हो जसले यस्ता अथर्हीन कुराहरू गय ?’

परम भ,ु मलैे ती कुराहरूको बारे बोलें जनु मलैे बिुझन।ँ
मलैे ती कुराहरू भनें जनु मरेो लािग बझु्न ु अित अच म्मत िथयो।

4 “परम भ,ु तपाईंले मलाई भन्नभुयो, ‘सनु अय्यबू, म भन्ने छु।
म ितमीलाई हरू सोध्ने छु अिन ितमीले मलाई जवाफ िदनछेौ।’

5 परम भ,ु िबतकेा िदनहरूमा, मलैे तपाईं बारे सनुकेो िथएँ
तर अिहले तपाईंलाई मरैे आखँाले दखेें।

6 अिन परम भ,ु म स्वयं नै ल ज्जत भएँ।
परम भ,ु म अत्यन्त दःुखी छु।

मलैे जे गरें त्यसको प ातापका िन म्त
मलैे आफैलाई धलूो र खरानीले पदुछु।”

परम भलुे अय्यबूका सम्पि िफतार् िदनभुयो।
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7 अय्यबू सगँ बात-चीत ग रसके पिछ, परमे र तमेानीबाट आएका एलीपजसगँ बोल्न ु भयो। परमे रले एलीपजलाई भन्नभुयो, “म ितमी
साथै ित ो दइु साथीहरूसगँ रसाएको छु। िकन? िकनभने ितमीहरूले मरेो िवषयमा सही कुरा गरेनौ। तर अय्यबू मरेो सवेक हो। अय्यबूले
मरेो िवषयमा ठीक कुरा गछर्। 8 यसकारण अब ितमीहरूल,े सातवटा गोरूहरू र सातवटा भडेाहरू ल्याऊ। ती सब मरेो सवेक अय्यबूलाई दऊे।
ितनीहरूलाई मार ितमीहरूका िन म्त होमब ल अपर्ण गर। मरेो सवेक अय्यबूले ितमीहरूका लािग ाथर्ना गनछ अिन त्यो ाथर्नाको उ र िदनछुे।
त्यसपिछ म ितमीहरूलाई दण्ड िदने छैन जसको लािग ितमीहरू योग्य िथयौ। ितमीहरूले ठीक कुराहरू मरेो बारेमा बोलनेौ तर मरेो सवेक अय्यबूले
मरेो बारेमा ठीक कुराहरू गरे।”

9 यसकारण तमेान बािसन्दा एलीपज अिन शहुबाट आएका िबल्दद साथै नाउबँाट आएका सोपरले परम भु आज्ञा पालन गरे। त्यसपिछ
परम भलुे अय्यबूको ाथर्नाको जवाफ िदनभुयो।

10अय्यबूले आफ्ना िम हरूको लािग ाथर्ना गरे। अिन परम भलुे अय्यबूलाई फे र सफल पान ुर्भयो। परमे रले उससगँ भएको भन्दा दइुगणुा
ज्यादा अय्यबूलाई िदनभुयो। 11 तब अय्यबूका सारा दाज्य-ूभाइ र िददी-बिहनीहरू साथै अय्यबूलाई िचन्ने जान्ने सबै मािनसहरू उसको घरमा
आए। ितनीहरूले अय्यबूसगँ ठूलो भोज खाए ितनीहरूले अय्यबूलाई सान्त्वना िदए कारण परम भलुे अय्यबूलाई धरैे क िदन ु भएको िथयो।
त्यके मािनसले अय्यबूलाई चाँदीको टु ा र सनुका औंठी उपहार िदए।
12 परम भलुे अय्यबूसगँ शरुूमा भएको भन्दा बढी सम्पन्न हुने आशीवार्द िदनभुयो। अय्यबूले 14,000 भडेा 6,000 ऊँटहरू, 2,000

गाईहरू अिन 1,000 पोथी गधाहरू पाए। 13 अय्यबूले सात भाई छोराहरू र तीन बिहनी छोरीहरू पिन पाए। 14 अय्यबूले जठेी छोरीको
नाउँ यमीमा माइली छोरीको नाउँ कसीआ र कन्छी छोरीको नाउँ केरेन-हप्पकू राख।े 15 अय्यबूका छोरीहरू त्यस ठाँउका अन्य ीहरू भन्दा
सनु्दरी िथए। अिन अय्यबूले आफ्ना सम्पि का केही अशं आफ्नी छोरीहरूलाई िदए। त्यकेले आफ्ना दाज्य-ूभाइहरूले जस्तै बराबरीको रूपमा
सम्पि हरू पाए।

16यसकारण अय्यबू अझ एक सय चालीस बर्षसम्म बाँच।े उनले आफ्ना नानीहरू, नाित-नाितनीहरू, पनाित-पनातनुीहरु,खनाित-खनाितनीहरु
सबै हनेर् पाए। 17 अय्यबू अत्यन्त परूा बढूसेकाल सम्म दीधार्य ु भएर मरे।
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भजनसं ह
भजनसं ह
पिहलो भाग

1
(भजनसं ह 1-41)

1 यिद उसले द ु मािनसको सल्लाह मान्दनै,
पापीहरूको जस्तो जीवन िबताउँदनै.
अिन जसले परमे रलाई ा नगन मािनसहरूलाई मन पराउँदनै त्यो मािनस साँच्चै नै सखुी हुनछे।

2 धािमर्क मािनसले परम भकुो िशक्षा मन पराउँदछ।
ऊ परम भकुो िशक्षाहरूको िवषयमा रात-िदन सोिचरहन्छ।

3 यसकारण त्यो मािनस खोलाको पानीले िसचंकेो रूख जस्तै ब लयो हुन्छ
ऊ ठीक समय फल िदने रूख सरह हो।
ऊ पातहरू भएको रूख जस्तै हो जो मदन

उसले गरेको त्यके काम सफल हुन्छ।
4 तर द ु मािनसहरू त्यस्ता हुदँनैन।्

द ु मािनसहरूलाई भसूलाई जस्तै हावाले उडाई लान्छ।
5 यिद सबै धम मािनसहरू अदालतको मु ा िनणर्य गनर् भलेा हुन्छन ्तब द ु मािनसहरू दोषी मािणत हुनछेन।

ती पापीहरूलाई िनद ष भनरे न्याय ग रने छैन।
6 िकन? िकनभने परम भलुे धम मािनसहरूको रक्षा गन ुर्हुन्छ,

तर द ु मािनसहरूलाई न गन ुर्हुन्छ।

2
1 अन्य रा का मािनसहरू िकन रसाउछँन?्

िकन ितनीहरू मखूर्तापणू र् योजनाहरू बनाउदँै छन?्
2 ितनीहरूका राजाहरू र अगवुाहरू परम भकुो िवरू

र उहाँले रोजकेा राजाको िवरू मा य ु गनर् एकजटु भए।
3 ती अगवुाहरूले भन,े “परमे र र आफूले रोजकेा राजाको िवरू िव ोह गरौं,

ितनीहरूबाट अलग हौं।”
4 तर मरेा स्वामी, स्वगर्का राजा ती मािनसहरू ित हाँ हुुन्छ।

परम भलुे ितनीहरुलाई हाँसोको पा बनाउन ु हुन्छ।
5 तब परमे र रसाउन ु हुन्छ,

अिन यसो गदार् ती अन्य अगवुाहरू डराउछँन।्
6 अिन ती मािनसहरूलाई भन्नहुुन्छ, “यो मािनस राजा होस ्भनी मलैे रोजें।

अिन उसले िसयोन पवर्तमा राज गनछ।
िसयोन मरेो एक िवशषे पवर्त हो।”

7 अब म ितमीलाई परम भकुो करारको िवषयमा भन्नछुे।
परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “आज म ित ो िपता भएँ,

ितमी मरेा प ु भयौ।
8 यिद ितमीले माग्छौ भन,े म ितमीहरूलाई यो दशे िदनछुे

अिन पथृ्वीमा भएका सबै जाितहरू ितमीहरूका मािनसहरू हुनछेन।्
9 ितमीहरूले ती दशेहरूलाई फलामको डण्डाले
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माटोको भाँडाहरू टु ा पारे झैं न गनर् सक्ने छौ।”

10 यसकैारण, राजा र शासकहरु ब ु मान होउन ्
र ित ा सम्पणूर् शासकहरूले यो पाठ िसकुन।्

11 यसकारण एकदम डराएर परम भकुो आज्ञा पालन गर।
12 ितमीहरूले परम भकुो प ु को भ हु ँ भन्ने दखेाऊ।
यिद ितमीहरूले त्यसो गरेनौ भने उहाँ ोिधत हुनहुुनछे,

र ितमीहरू सबलैाई ध्वशं पान ुर् हुनछे।
जसले परम भमुािथ िव ास गदर्छन ्उनीहरू सखुी हुन्छन।्

तर अन्य मािनसहरू होिशयार हुन ु पनछ। परम भु आफ्नो ोध दखेाउन तयार हुनहुुन्छ।

3
यो आफ्ना छोरो अब्शालोमदे ख भागरे जाँदा दाऊदको भजन हो।
1 हे परम भ,ु मरेा श हुरू धरैे छन।्

धरैे मािनसहरू मरेो िवरू उिभएका छन।्
2 धरैे मािनसहरूले मरेो िवषयमा कुरा गछर्न।्
ितनीहरू भन्छन,् “परमे रले उसलाई बचाउन ु हुन्न।”
3 तर, हे परम भ,ु तपाईं मरेो ढाल हुनहुुन्छ।

परम भु तपाईं मरेो आदर हुनहुुन्छ।
तपाईंले मलाई महान ्बनाउन ु भयो।

4 म परम भलुाई ाथर्ना गनछु
र उहाँले मलाई आफ्नो पिव -पवर्तबाट उ र िदनहुुनछे।

5 म ढल्केर आराम गनर् सक्छु, अिन जान्दछु म उठ्ने छु।
िकनभने परम भलुे मलाई ढाक्न ु र रक्षा गन ुर्हुन्छ!

6 मरेो व रप र हजारौं िसपाहीहरू हुनष्ठ्व सक्लान,्
तर म ती श हुरूदे ख डराउने छैन!

7 हे परम भ,ु उठ्न ु होस!्
हे मरेा परमे र, मलाई बचाउनहुोस!्

यिद तपाईंले मरेो द ु श हुरूको गालामा िहकार्उन ु मा भयो भने
तपाईंले ितनीहरूका सबै दाँत झा र िदन ु हुनछे।

8 हे परम भ,ु िवजय तपाईंको हो!
आफ्ना मा िनसहरू ित कल्यानकारी हुनहुुन्छ।

4
मखु सगंीतकारको लािग। तार भएको बाजासिहत (वीणा-वा ) दाऊदको भजन।

1 हे मरेो धािमर्क परमे र, जब म ाथर्ना गदर्छु
मलाई जवाफ िदनहुोस।्

मरेो ाथर्ना सनु्नहुोस ्र ममािथ कृपा रा ु होस!्
मरेो सम्पणूर् क हरूदे ख मलाई मु िदनहुोस!्

2 हे मािनसहरू हो! मरेो िवषयमा किहलसेम्म द ु कुराहरू ग ररहन्छौ?
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मरेो िवषयमा ितमीहरूले फे र नयाँ झटूा कुराहरू खोिजरहकेा छौ।
त्यस्ता झटूा कुराहरू भन्न गनर् ितमीहरू मन पराउँछौ।

3 ितमीहरूलाई थाहा छ परम भलुे आफ्ना धािमर्क मािनसहरूको कुरा सनु्न ु हुन्छ।
यसकारण जब म ाथर्ना गदर्छु उहाँले सनु्न ु हुन्छ।

4 यिद ितमीहरूलाई केही कुराले िवर पादार् रीस उठ्न सक्छ, तर पाप चाँिह नगर।
जब ितमी स ु जान्छौ तब ती कुराहरू सोच र िनदाऊ।

5 परम भलुाई पिव ब लदानहरू चढाऊ,
र उहाँमा भरोसा राख।

6 धरैे मािनसहरूले भन्छन,् “हामीलाई कसले परमे रको भलाई दखेाऊला?
हे परम भ,ु तपाईंको ज्व लत अनहुार हामीलाई दखेाउन ु होस!्”

7 हे परम भ,ु तपाईंले मलाई खशुी बनाउन ु भयो।
तपाईंले मलाई अन्न बाली काट्ने उत्सव भन्दा पिन ज्यादा खशुी िदन ु भयो।

जब हामीसगं चरु मा मा अन्न र दाखरसहरू िथए।
8 जब म ओ ानमा जान्छु र मस्तसगँ िनदाउछुँ।

िकनभन,े परम भलुे मलाई सरुिक्षत िनदाउन िदनहुुन्छ।

5
सगंीत मखुको िन म्त, बाँसरुीसिहत गाइने दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु मरेो वचनहरू सनु्नहुोस ्

र बझु्नहुोस ्मलै े के भन्न खोिजरहकेो छु।
2 हे मरेा राजा, हे मरेा परमे र,

मरेो ाथर्ना सिुनिदन ु होस।्
3 हे परम भ,ु त्यके िबहान, म आफ्ना उपहारहरू तपाईंको समक्ष राख्दछु,

र तपाईंको सहयोग खोज्दछु।
अिन त्यके िबहान तपाईंले मरेो ाथर्ना सनु्नहुुन्छ।
4 हे परमे र, तपाईंको निजक द ु मािनसहरू भएको तपाईं मन पराउन ु हुन्न।

ितनीहरू तपाईंको आदर गदनन।्
5 मखूर्हरू तपाईंको निजकै आउन स ै नन।्

तपाईंले अधम काम गनहरूलाई घणृा गन ुर्हुन्छ।
6 जसले झटूो बोल्दछ त्यसलाई न गन ुर्हुन्छ।

तपाईंले ती मािनसलरूलाई घणृा गन ुर्हुन्छ जसले अन्य मािनसहरूलाई चोट पयुार्उने ग ु योजनाहरू बनाउँ छन।्

7 तर परम भ,ु तपाईंको म न्दरअिघ म दण्डवत ्गनछु।
8 हे परम भ!ु मरेा श हुरूले कतै म गल्ती गछुर् िक भनी हे ररहकेाछन।्

यसकारण मलाई ठीक काम गनर् सिजलो पा रिदन ु होस।्
9 ती मािनसहरू सत्य बोल्दनैन।्

ितनीहरू झटूा छन ्ितनीहरू सत्य बङ्ग्याउँछन।्
ितनीहरूका मखु खाली िचहान जस्ता छन।्

ितनीहरू अरूहरूलाई फसाउनको लािग मा िमठो बोल्दछन।्
10 हे परमे र, ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुोस!्

ितनीहरूले थापकेो पासोमा आफैं परून।्
ती मािनसहरूले तपाईंको िवरू मा िव ोह गरे,

यसथर् ितनीहरूको धरैे अपराधहरूको लािग दण्ड िदनहुोस।्
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11 तर जसले तपाईंमािथ भरोसा राख्दछन ्ितनीहरू सखुी रहुन।्
ितनीहरू अनन्त सखुी रहुन।्

परमे र, जसले तपाईंको नाउलँाई मे गदर्छन ्ितनीहरूको रक्षा गन ुर्होस ्अिन श िदनहुोस।्
12 हे परम भ,ु धािमर्क मािनसहरूलाई तपाईंले आशीवार्द िदनहुुन्छ।

ितनीहरू ित तपाईंको दया ितनीहरूको िन म्त ढाल झैं छ।

6
सगंीत मखुलाई, तार वा मा िशिमिनथको सहयोग ारा, दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु तपाईं ोिधत भएको समयमा मलाई नहप्काउनहुोस।्

तपाईं ोिधत नहुनहुोस ्अिन मलाई सजाय निदनहुोस।्
2 हे परम भ,ु ममािथ दया रा हुोस ्

कारण म रोगी र कमजोर छु।
मलाई िनको पान ुर्होस!्

मरेो ह ीहरू दःु खरहकेा छन।्
3 मरेो सम्पणूर् शरीर कािम रहकेोछ,

परम भ,ु किहले सम्म मलाई िनको पान ुर्हुन्छ?
4 परम भ,ु फे र फक आउँनहुोस ्र मलाई ब लयो बनाउनहुोस!

तपाईं अत्यन्त दयाल ु हुनहुुन्छ, यसलैे मलाई बचाउनहुोस।्
5 म रसकेकाहरूले आफ्नो िचहानबाट तपाईंलाई सम्झने होइनन।्

मतृ्यकुो घाटबाट कसलैे तपाईंको स्तिुत गनर् सक्दनैन।्
यसलैे मलाई िनको पान ुर्होस!्

6 हे परम भ,ु रातभ र मलैे तपाईंलाई ाथर्ना ग ररहें।
मरेो आसँलुे ओ ान लथ ्पथ ् िभजकेो छ।

आसँ ु मरेो ओ ानबाच तप-तप त प्करहछे।
म तपाईंको लािग कराएर, िचच्याएर थािकसकें ।

7 मरेो श हुरूले मलाई धरैे दःुख-क हरू िदए।
त्यसले मलाई अत्यन्त दःुखी र िथत बनायो।
अब मरेो आखँाहरू रूँदा-रूँदा िशिथल भएकाछन।्

8 द ु काम गन त्यके मािनस मबाट टाढा जाऊ!
िकनभने परम भलुे मरेो िवलाप सनु्न ु भएकोछ।

9 परम भलुे मरेो ाथर्ना सनु्नहुुन्छ
अिन परम भलुे मरेो ाथर्ना हण गद जवाफ िदनहुुन्छ।
10 मरेा सबै श हुरू िवर दःुखी र िनराश हुनछेन।्

अचानक केही कुरा अवश्य घट्नछे र ितनीहरू ल ज्जत हुनछेन।्

7
परम भकुो लािग गाइने दाऊदको यो भजन कूशका छोरा शाऊलको िवषयमा हो जो िबन्यामीन प रवारका हुन।्
1 हे परम भ,ु मरेा परमे र, म तपाईंमािथ भरोसा राख्दछु।

ती खदेो गन मािनसहरूबाट मलाई बचाउन ु होस।्
2 यिद तपाईंले मलाईं सहयोग गन ुर् हुन्न भन,े म िसहंले प े को पश ु जस्तै हुनछुे।

मलाई ितनीहरूले लगरे जानछेन,् र मलाई कसलैे बचाउन सक्ने छैन!
3 हे परम भु मरेा परमे र, मलैे त्यस्तो कुनै नरा ो काम ग रन।ँ
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म कसम खान्छु मलैे नरा ो काम ग रन!ँ
4 मलैे मरेा साथीहरूका लािग अधमर् काम गरेको छैन।्

म िबना कारण मरेा श हुरूमािथ जाइलागकेो छैन।्
5 यिद त्यो सत्य होइन भन,े मलाई दण्ड िदनहुोस।्

मलाई मरेो श हुरूले खदेनु,् समातनु ्र मारून।्
मलाई भइँुमा कु ल्चउन ्र मरेो आत्मालाई धलूोमलूोमा फा लिदउन।्

6 हे परम भ,ु जाग्न ु होस ्अिन तपाईंको रसले ितनीहरूलाई न्याय गन ुर्होस।्
मरेा रसाएका श हुरूको िवरोधमा उठ्न ु होस।्
हे मरेा परमे र, तपाईं न्याय गन ुर्हुन्छ यसथर् मरेो िन म्त न्याय गन ुर्होस।्

7 हे परम भ,ु मािनसहरूको न्याय गन ुर्होस,् जाितहरूलाई व रप र जम्मा गन ुर्होस।्
परम भ,ु जाग्न ु होस ्र स्वच्छ न्याय गन ुर्होस।्

8 हे परम भ,ु मािनसहरूको न्याय गन ुर्होस।्
मरेो न्याय गन ुर्होस।्
म सही र िनद ष छु भनरे मािणत गन ुर्होस।्

9 द ु मािनसहरूलाई दण्ड िदनहुोस,्
अिन धािमर्क मािनसहरूलाई सहयोग गन ुर्होस।्

हे परम भ,ु तपाईंले
मािनसहरूको हृदय दे सक्नहुुन्छ।

10 परमे रले ईमान्दार हृदयसगँ मािनसहरूलाई सघाउन ु हुन्छ।
यसकारण परमे रले मरेो रक्षा गन ुर्हुन्छ।

11 परमे र असल न्यायाक ार् हुनहुुन्छ,
उहाँ सधैं अधमर्को िवरू बोल्न ु हुन्छ।

12-13 यिद परमे रले कुनै िनणर्य लन ु भयो भने उहाँले आफ्नो मन बदल्न ु हुन्न।
यिद द ु मािनसहरू प रवर्तन हुदँनैन ्भन,े

परमे र ितनीहरूलाई सजाय िदन ु तयार हुनहुुन्छ।
परमे रले आफ्नो तरवार उध्याउन ु भएकोछ
अिन काँड हान्न तयार हुनहुुन्छ।

14 द ु मािनसहरूले िदएको क
र पीरहरू तपाईंले िन य दे ु भएकोछ।
यस िवषायमा तपाईंले केही गन ुर्होस।्

15 ती असहाय मािनसहरूलाई सहायता गन कोही पिन छैनन।्
द ृ ीहीनको िन म्त तपाईं रक्षक हुनहुुन्छ।

16 ितनीहरूले पाउन ु पन दण्ड पाउने छन,्
जो अरूको लािग कपटी छन।्
तर ितनीहरूले जस्तो रोपकेा छन ्त्यस्तै फल पाउनछेन।्

17 म परम भकुो शसंा गाउदँछु िकनभने उहाँ असल हुनहुुन्छ।
सव च्च परम भकुो नाउकँो म शसंा गनछु।

8
मखु सगंीतकारलाई िगि त रागमा गाउने दाऊदको भजन।

1 हे परम भु हा ो स्वामी! तपाईंको नाउँ समस्त पथृ्वीमािथ अत्यन्तै आ र्यपणूर् छ।
तपाईंको नाउलँे स्वगर्मा चारैितर तपाईंलाई शसंा ल्याएको छ।
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2 साना केटाकेटी र दधूमखुे बालकहरूका मखुहरूबाट पिन तपाईंको मिहमा र शसंा सिुनन्छ।
तपाईंले ितनीहरूलाई त्यस्तो श शाली गीतहरू िदनभुएकोछ, जसले तपाईंको सम्पणूर् श हुरूलाई चपु पारी िदन्छ।

3 हे परम भ,ु तपाईंले आफ्नो हातले बनाउन ु भएको स्वगर्
अिन तपाईंले सिृ गन ुर् भएका जनु र ताराहरू हरेेर म अचम्म मान्छु।

4 िकन मािनसहरू तपाईंका लािग महत्वपणूर् छन?्
िकन तपाईंले ितनीहरूको सम्झना गन ुर् हुन्छ?

िकन मािनसहरू तपाईंका लािग यित महत्वपणूर् छन?्
िकन तपाईंले ितनीहरूलाई ध्यान िदन ु हुन्छ?

5 तर मािनसहरू तपाईंको लािग महत्वपणूर् छन!्
ितनीहरूलाई तपाईंले स्वग य ाणी(स्वगर्दतू)जस्तै बनाउन ु भयो

अिन ितनीहरूलाई मिहमा र आदरको मकुुट पिहराउन ु भयो।
6 तपाईंले िसजर्ना गन ुर् भएका त्यके थोकको अिधकारी ितनीहरूलाई बनाउन ु भयो।

तपाईंले त्यके कुराको िन म्त ितनीहरूलाई अिधकार िदनभुयो।
7 सबै मािनसहरूले भेंडा र गाई साथै सम्पणूर् जङ्गली जनावरमािथ शासन गछर्न।
8 ितनीहरूले आकाशमा उड्ने पकं्षी र समु मा पौिडने हरेक जनावार

र माछाहरूमािथ शासन गदर्छन।्
9 हे परम भ,ु हा ा स्वामी, सारा पथृ्वीमा तपाईंको नाउँ अत्यन्त आ यर्पणू र् छ।

9
मखु सगंीतकारलाई, अलामौथ बने रगतमा मािनसलाई दाऊदको भजन।

1 म सम्पणूर् हृदयबाट परम भकुो शसंा गछुर्।
हे परम भ,ु तपाईंले िसजर्ना गन ुर् भएका सबै आ र्यपणूर् कुराहरूको िवषयमा म भन्नछुे।

2 सव च्च परमे र, म तपाईंको नाउकँो शसंा गछुर्।
तपाईंले मलाई अत्यन्त खशुी बनाउन ु भयो।

3 मरेा श हुरू तपाईंदे ख भागरे फिकर् ए
तर ितनीहरू लडे र न भए।

4 तपाईं साँचो न्यायक ार् हुनहुुन्छ, तपाईं आफ्नो िसहंासनमा न्यायक ार् सरह िवराजमान हुनहुुन्छ।
हे परम भु तपाईंले मरेो मािमला सिुनिदन ु भयो र मरेो िवषयमा िनणर्य लन ु भयो।

5 तपाईंले अन्य मािनसहरूका दोष दखेाउन ु भयो।
हे परम भ,ु तपाईंले ती द ु हरूलाई नाश गन ुर्भयो।
तपाईंले ितनीहरूको नाउँ िजउँदा मािनसहरूको सचूीबाट सदाको लािग मे टिदन ु भयो।

6 श हुरू ख म भए! हे परम भ,ु तपाईंले ितनीहरूका शहरहरू पिन ध्वशं पा रिदन ु भयो।
अब, खाली भग्नावशषे मा छािडएका छन।्
ती द ु हरूको पनुः सम्झनाको लािग हामीसगँ केही पिन बाँकी छैन।

7 तर परम भलुे सदा सवर्दा राज्य गन ुर्हुन्छ, परम भलुे आफ्नो सा ाज्य द रलो बनाउन ु भएको छ।
परम भलुे यस पथृ्वीमा भएका सबै मािनसहरूको ठीक न्याय गन ुर्हुन्छ।

8 परम भलुे यस पथृ्वीका सबलैाई िनष्पक्ष न्याय गन ुर्हुन्छ।
उहाँले सबै जाितहरूलाई एक समान न्याय गन ुर्हुन्छ।

9 धरैे मािनसहरू सकं मा फसकेा छन ्
र पीिडत छन ्िकनभने ितनीहरूसगँ धरैे क हरू छन।्

ती मािनसहरू आफ्ना समस्याहरूको बोझ ारा ािपत छन।्
परम भ,ु सरुक्षाको स्थान हुनहुुन्छ, ितनीहरू भाग्न सक्छन।्
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10 मािनसहरू ज-जसले तपाईंको नाउँ जान्दछन ्
तपाईंमािथ भरोसा रा े नै छन।्

हे परम भ,ु यिद मािनसहरू तपाईंकहाँ आए भन,े
तपाईंले उनीहरूलाई सहयोग नगरी ब सक्न ु हुन्न।

11 ितमीहरू जो िसयोनमा बस्द छौ परम भकुो शसंा गाऊ।
अन्य मािनसहरूलाई पिन परम भलुे गन ुर् भएका महान ्कायर्हरूको िवषयमा भन।

12 परम भलुे ती मािनसहरूलाई सम्झन ु भयो
जसले उहाँलाई गहुारे।

ती दःुखी मािनसहरू सहयोगको लािग िचच्याए
अिन परम भलुे उनीहरूलाई िबसर्न ु भएन।

13 मलैे परमे रलाई यो ाथर्ना गरें, “हे परम भ,ु ममािथ कृपा गन ुर्होस।्
मरेो श हुरूले मलाई सताइरहछेन
‘मतृ्यकुो ारबाट’ मलाई बचाउनँ ु होस।्

14 तब, यरूशलमेको वशे ारहरूमा म तपाईंको लािग स्तिुत-गान गनर् सक्छु।
परम भु म अत्यन्त खशुी हुनछुे िकनभने तपाईंले मलाई बचाउन ु भयो।”

15 ती मािनसहरू जो अन्य जाितहरूबाट आएका िथए, ितनीहरूले अरूलाई सकं मा पानर् खाडल खन।े
तर ितनीहरू आफूले थापकेा पासोहरूमा आफैं फ छेन।्
अिन ितनीहरू ती जालहरूमा आफैं पन छन।्

16 परम भलुे ती द ु मािनसहरूलाई समाउन ु हुनछे,
यसकारण मािनसहरूले अधमर् काम गदार् परम भबुाट दण्ड पाइन्छ भनरे ज्ञान पाउनछेन।्

17 मािनसहरू जसले परमे रलाई िबसर्न्छन ्
ितनीहरू द ु हरू हुन,् ितनीहरू मतृ्यकुो ठाउँमा जानछेन।्

18 किहले काहीं यस्तो लाग्छ परमे रले दःुखमा परेका मािनसहरूलाई िबसर्न ु भयो।
यस्तो भन हुन्छ ती गरीबहरूमा आशा छैन।
तर परमे ले ितनीहरूलाई किहल्यै पिन िबसर्न ु हुने छैन।

19 हे परम भ,ु उठ्नहुोस ्र जाित-जाितहरूलाई न्याय गन ुर्होस।्
ितनीहरू श शाली छन ्भनरे मािनसहरूलाई सोच्न निदनहुोस।्

20 मािनसहरूलाई िशक्षा िदनहुोस।्
ितनीहरूले जान्न सकुन ितनीहरू मनषु्य मा हुन।्

10
1 हे परम भ,ु तपाईं यित टाढा िकन ब ु हुन्छ?

दखुी मािनसहरूले तपाईंलाई दे स ै नन।्
2 घमण्डी र द ु मािनसहरूले खराब योजनाहरू बनाउछँन।्

अिन िदनहीन मािनसहरूलाई चोट पयुार्उछँन।्
3 द ु मािनसहरूले आफ्नो इच्छामािथ घमण्ड गछर्न ्अिन ती लोभी मािनसहरूले परम भलुाई सराप्छन।्

ती पापीहरूले परम भलुाई घणृा गछर्न।्
4 द ु मािनसहरू यस्तो घमण्डी हुन्छन ्ितनीहरूले परमे रलाई मान्दनैन।्

ितनीहरूले आफ्ना खराब योजनाहरू बनाउछँन ्अिन त्यहाँ परमे र हुनहुुन्न भने झैं वहार गछर्न।्
5 द ु मािनसहरूले सधैं नरा ा कामहरू मा गदर्छन।्

ितनीहरूले परमे रको िविधहरू र ज्ञानीको िशक्षामा ध्यान िददंनैन,्
परमे रका श हुरूले उहाँका िशक्षाहरूलाई अस्वीकार गछर्न।्
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6 ितनीहरूले सोच्छन ्ितनीहरूमािथ केही पिन नरा ो हुन स ै न।
ितनीहरू भन्छन,् “हामीमा मज्जा गनछौ र हामी किहल्यै द ण्डत हुनछैेनौं।”

7 ती मािनसहरू सधैं सरापी रहन्छन।
ितनीहरू सधैं अरूको अिहतका कुराहरू मा सोच्दछन।्

8 ती मािनसहरू ग ु ठाउँमा लकेुर बस्दछन ्र मािनसहरू प न पख रहन्छन।
ितनीहरू लकु्छन ्र मािनसहरूलाई घात पयुार्उन खोिजरहकेा हुन्छन,्
ितनीहरूले िनद ष मािनसहरूलाई पिन मादर्छन।्

9 ितनीहरू त्यस्ता िसहं जस्तो हुनँ्छन ्
जसले जनावर प े र खान्छ।

ितनीहरूले असहाय मािनसहरूमािथ आ मण गदर्छन।्
गरीब मािनसहरू द ु हरूले बनाएका पासोमा फँस्दछन।्

10 घ र-घ र ती द ु मािनसहरूले
असहाय मािनसहरूलाई क िददंछन।्

11 यसकारण ती असहाय मािनसहरूले सोच्न थाल्दछन,् “परमे रले हामीलाई िबसर्न ु भयो।
हामीदे ख उहाँ सदाको लािग िवमखु हुनभुयो।
हामीमािथ के घ टरहछे परमे रले हने ुर्हुन्न!”

12 हे परम भ,ु उठ्नहुोस ्र केही गन ुर्होस!्
हे परमे र, ती पापीहरूलाई दण्ड िदन ु होस,्
असहायहरूलाई निबसर्न ु होस।्

13 िकन द ु मािनसहरू परमे रको िवरोधी हुन्छन?्
िकनभने ितनीहरू सोच्दछन ्उहाँले दण्ड िदन ु हुन्न।

14 हे परम भ,ु िन य नै तपाईंले ती द ु हरूले गरेको िनदर्यतापणूर् र द ु कायर्हरू दे हुुनछे,
अिन ितनीहरूको िन म्त केही गन ुर् हुनछे!

समस्याहरूले लािदएका मािनसहरू तपाईं कहाँ सहयोग माग्न आउँदछन।्
हे परम भ,ु तपाईं मा हुनहुुन्छ जसले टुहुरा-टुहुरीलाई सहायता गन ुर् हुन्छ, यसलैे सहयोग गन ुर्होस।्

15 हे परम भ,ु द ु हरूलाई न गन ुर्होस।्
खराब मािनसको द ु ता खोज्नहुोस ्
र उनीहरूको िवनाश गन ुर्होस।्

16 परम भु सदा सवर्दाको िन म्त राजा हुनहुुन्छ।
तपाईंको भिूमबाट ितनीहरूलाई हटाउन ु होस!्

17 हे परम भ,ु तपाईंले सनु्न ु हुन्छ गरीब मािनसहरूले के चाहन्छन।्
उनीहरूको ाथर्ना सिुनिदन ु होस ्अिन उनीहरूले मागकेो कुरा ग रिदन ु होस!्

18 हे परम भ,ु टुहुरा-टुहुरीहरूको रक्षा गन ुर्होस।्
दःुखी मािनसहरूलाई अझै समस्या र क हरूमा बढता पीिडत हुन निदन ु होस।्
द ु हरूलाई यहाँ ब सम्म भयभीत पारीिदन ु होस।्

11
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।

1 म परम भमुा भरोसा गछुर् यसकारण िकन मलाई भाग र लकु भन्यौ?
ितमीले मलाई भन्यौ, “चरा जस्तो उडरे आफ्नो पहाडमा जाऊ!”

2 द ु मािनसहरू िशकारी जस्तै हुन्छन,् ितनीहरू अधँ्यारोमा लकु्छन।्
ितनीहरू धनकुो डोरीलाई तान्दछन ्र आफ्ना काँडहरू ताकेर,
धािमर्क र ईमानदार मािनसहरूका मटुुमा हार गदर्छन।्
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3 के ितनीहरू महान ्हुन्छन ्होला यिद ितनीहरूले सबै असल चीजहरू ध्वशं गरे भन!े
तब असल मािनसहरूले के गन ुर् पलार्?

4 परम भ!ु आफ्नो पिव म न्दरमा हुनहुुन्छ।
परम भु आफ्नो स्वग य िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुन्छ।

अिन सबै घटनाहरू भएको दे ु हुन्छ परम भलुे मािनसहरूलाई असल
अथवा द ु भनी एकदम निजकबाट हने ुर् हुन्छ।

5 परम भलुे धम हरूलाई खोज्न ु हुन्छ
तर िनदर्यी र द ु हरूलाई घणृा गन ुर्हुन्छ।

6 उहाँले तातो कोईलाहरू र जलकेो गन्धक बषार् जस्तै ती द ु हरूमािथ बषार्उन ु हुन्छ,
ती द ु मािनसहरूले तातो, कोईलाको हावा बाहके केही पाउने छैनन।्

7 तर परम भु धम हुनहुुन्छ, र उहाँले रा ो काम गनहरूलाई मे गन ुर् हुन्छ।
धािमर्क मािनसहरू उहाँसगँ हुन्छन ्र उहाँको महुार हछेर्न।्

12
मखु सगंीतकारलाई, शिेमिनथ रागमा बजाइने दाऊदको भजन।

1 हे परम भु मलाई बचाउन ु होस!्
अब धािमर्क मािनसहरू छैनन।्
त्यहाँ पथृ्वीमा रहकेा मािनसहरूमा कोही पिन साँच्चो िव ासी रहनेन।्

2 मािनसहरूले आफ्ना िछमकेीहरूलाई असत्य कुराहरू भन्छन।्
त्यके मािनसले आफ्ना िछमकेीहरूलाई झटू बोलरे िचप्लो घस्छन।्

3 परम भलुे ती झटू बोल्ने ओंठहरू काटी िदन ु हुन्छ।
परम भलुे ती ठूल-ठूला कुराहरूको घमण्ड गनहरूको िज ो का टिदन ु हुन्छ।

4 ती मािनसहरूले भन्छन,् “हामी ठीक असत्य कुरा गनछौं
अिन त्यो अत्यन्त मखु्य हुदँछ।

के भन्न ु पन हामी जान्दछौं,
यसलैे हा ो कोही पिन स्वामी छैनन।्”

5 तर परम भु भन्नहुुन्छ,
“द ु हरूले गरीबहरूबाट केही थोकहरू चोरेका छन,्

ितनीहरूले असहाय मािनसहरूबाट चीजहरू लएका छन ्
तर म ती असहाय मािनसहरूको
पक्ष लएर लडाइँ गनछु।”

6 परम भकुा वचनहरू सत्य र श ु छन।्
तातो आगोमा िबलाएको चाँदी जस्तो,
ितनीहरू सातपल्ट सम्म गालकेा श ु चाँदी जस्ता श ु छन।्

7 हे परम भ,ु असहाय मािनसहरूको रेख-दखे गन ुर्होस।्
ितनीहरूलाई अिहले र सधैंभ रका लािग सरुक्षा िदन ु होस।्

8 ती द ु मािनसहरू महत्वपणूर्का हू ँ भनी अिभनय गछर्न।्
तर वास्तवमा, ितनीहरू ती गर-गहना जस्तै हुन ्जो महङ्गो दे खन्छ तर वास्तवमा एकदमै सस्तो हुन्छ।

13
मखु सगंीतकारलाई दाऊदको भजन।

1 हे परम भ,ु किहलसेम्म तपाईंले मलाई िबसर्न ु हुन्छ?
के मलाई सदाको लािग िबसर्न ु हुन्छ?
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किहलसेम्म मलाई हण गनर् ितरस्कार गन ुर् हुन्छ?*
2 किहलसेम्म म अन्योलमा परूँ,

किहलसेम्म मलैे मरेो हृदयमा उदासीनताको अनभुव गन ुर्?
किहलसेम्म मरेा श हुरू मभन्दा पिन ब लया हुन्छन?्
3 हे परम भु मरेो परमे र, मलाई हने ुर्होस!्

मरेो को जवाफ िदनहुोस ्मलाई जवाफ िदनहुोस ्न म मनछु।
4 यिद त्यस्तो घटना भयो भन,े मरेा श लुे भन्ने छ, “मलैे उसलाई कुटें!”

यिद त्यसले मलाई परािजत गय भने मरेो श ु खशुी हुनछे।
5 हे परम भ,ु आफ्नो सहयोगको िन म्त मलैे तपाईंको मेमा भरोसा गरें।

तपाईंले मलाई बचाउन ु भयो र सखुी बनाउन ु भयो!
6 म परम भकुो लािग सखुको गीत गाउने छु,

िकनभने उहाँले मलाई धरैे असल कुरा गन ुर् भएको छ।

14
मखु सगंीरकारलाई, दाऊदको भजन।

1 मखूर् मािनसले मा आफ्नो हृदयमा भन्छ, “ई र छैन।”
मखूर् मािनसहरूले अनिैतक र िघनलाग्दा कामहरू गछर्न।्
ती मध्ये एउटा पिन रा ो काम हुदँनै।

2 परम भलुे ज्ञानी मािनसहरू कोही छन ्भनरे
स्वगर्बाट तल हने ुर्हुन्छ।
ज्ञानी मािनसहरूले सहयोगको िन म्त परमे रलाई पकुाछर्न।्

3 तर सबै मािनसहरू परमे रबाट िवमखु भएर टािढए
र द ु भइसके।

कुनै एकजना मािनसले पिन
रा ो काम गरेको छैनन।्

4 द ु मािनसहरूले मरेो ि यजनहरूलाई न ग रसके अिन ती द ु मािनसहरू परमे रको िवषयमा जान्दनैन।्
द ु मािनसहरूका लािग खानलाई शस्त खा छ,
तर पिन ितनीहरूले परम भलुाई सम्मान गदनन।्

5 द ु मािनसहरू शस्त भयबोधले स्त छन।्
िकनभने ती गरीब मािनसहरू परम भु परमे रका भ जनहरू हुन।्

6 द ु मािनसहरूले ती गरीब मािनसहरूबाट कुनै सल्लाह लन मान्दनैन।्
तर परमे र सधैं ती असल मािनससगँ हुनहुुन्छ।

7 िसयोनमा इ ाएल लाई बचाउने को छ?
परमे र बाहके कोही पिन छैन!

परम भकुा मािनसहरूलाई लिगयो अिन कैदी बनाइयो।
तर परम भलुे आफ्ना भ जनहरूलाई फकार्एर ल्याउन ु हुनछे,
तब याकूब (इ ाएल ) खशुी हुनछे।

15
दाऊदको भजन।
* 13:1: …
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1 हे परम भ,ु तपाईंको पिव पालमा को ब सक्छ?
तपाईंको पिव पवर्तमा को चढ्न सक्छ?

2 केवल त्यो मािनस ब सक्छ जसको जीवन पिव छ र जसले असल कामहरू गनर् सक्छ।
जसले सत्य बोल्छ, केवल त्यो मा तपाईंको पवर्तमा ब सक्छ।

3 यस्तो मािनसले अरूको िवषयमा खराब बोल्दनै।
उसले आफ्नो िछमकेीको िवरू मा नरा ो गदन।
उसले आफ्ना प रवारका मािनसहरूको िवषयमा लज्जाजनक कुराहरू गदन।

4 त्यो मािनसले ितनीहरूलाई अस्वीकार गछर्
जसले परमे रलाई घणृा गछर्।

तर उसले ितनीहरूलाई सम्मान गछर् जसले परम भलुाई आदर गछर्।
यस्तो मािनसले आफूलाई हािन गराएर पिन आफ्नो ितज्ञा कायम राख्छ।

5 उसले कसलैाई ऋण िदन्छ
तर ब्याज लदंनै।

अिन िनद ष मािनसहरूलाई नोक्सान पानर् घसू लदंनै।
यिद ऊ कुनै असल मािनस जस्तै बाँच्छ भने

ऊ सदा परमे रको निजक हुनछे।

16
दाऊदको िम म भजन।
1 हे परमे र, मरेो रक्षा गन ुर्होस,् िकनभने म तपाईं मािथ नै आि त छु।
2 मलैे परम भलुाई भन,े

“हे परम भ,ु तपाईं मरेो स्वामी हुनहुुन्छ,
त्यके असल कुराहरू मलैे तपाईंबाट पाएँ।”

3 परम भलुे आफ्ना भ जनहरूका लािग पथृ्वीमा
अनके आश्ययर्पणू र् कामहरू गन ुर्भयो।
परम भलुे आफ्नो हेपणू र् करूणा ितनीहरूलाई दखेाउन ु भयो।

4 तर जसले परमे रलाई त्यागे र अन्य दवेताहरू पजु्न थाले ितनीहरूले क पाउने छन।्
ितनीहरूले मिूतर्हरूमा चढाएको र ब लमा म सहभागी हुने छैन।
म ती मिूतर्हरूको नाउँ समते लने छुइन।ँ

5 मरेो िहस्सा र मरेो कचौरा परम भबुाट नै कपादान हुन्छ।
हे परम भ,ु तपाईं मरेो सहारा हुनहुुन्छ,
तपाईंले मरेो भाग दान गन ुर्हुन्छ।

6 मरेो भाग आ यर्पणू र् छ,
मरेो उ रािधकार अित सनु्दर छ।

7 म परम भकुो शसंा गछुर्, िकनभने उहाँले मलाई असल कुरा िसकाउन ु भएको छ।
राती पिन, मलाई आन्त रक अत िदनहुुन्छ।

8 परम भलुाई मलैे सधैं
आफू समक्ष राखकेो छु
र म उहाँको दािहने ितरबाट किहल्यै सन छुइन।ँ

9 मरेो हृदय र आत्मा यसलैे आन न्दत हुनछे।
अिन मरेो शरीर पिन सरुिक्षत रहनछे।

10 िकनभने परम भ,ु तपाईंले मलाई िचहानमा* छोडन ु हुनछैेन।
तपाईंले आफ्नो आज्ञाकारी भ जनलाई िचहानमा त्यसै कूहुन िदनहुुने छैन।

* 16:10: “ ”
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11 तपाईं मलाई बाँच्ने सही बाटो िसकाउन ु हुनछे।
तपाईंसगँ हुदँा सम्पणूर् खशुी ा हुनछे।
तपाईको दािहनपे हुदँा सघैं खशुी ा हुनछे।

17
दाऊदको ाथर्ना।
1 हे परम भ,ु न्यायको िन म्त मरेो ाथर्ना सनु्नहुोस।्

म तपाईंलाई उच्च स्वरमा पकुादछु।
अिन मलैे भनकेा कुरामा म ईमान्दार छु।

यसलैे मरेो ाथर्ना ित ध्यान िदनहुोस।्
2 तपाईं मरेो िवषयमा सही िनणर्य लन ु हुनछे

िकनभने तपाईं सत्य दे सक्न ु हुन्छ।
3 तपाईंले मरेो हृदयलाई गिहरो हने ुर् भएको छ

तपाईं रातभ र मसगँ हुनहुुन्थ्यो।
तपाईंले मलाई गन ुर् भयो अिन केही दोषहरू पाउन ु भएन।

मलैे कनै खराब योजना बनाइन।ँ
4 मलैे जहाँसम्म एकजना मानवको िन म्त सम्भव छ

त्यितनै मलै े तपाईंको आज्ञाहरू पालन गन चे ा गरेको छु।
5 मलैे तपाईंको पथ अनशुरण गरेकोछु।

मरेो पाइलाहरूले तपाईंले बताउन ु भएको बाँच्ने त रका किहल्यै छोडकेा छैनन।्
6 हे परमे र, त्यके पल्ट मलैे तपाईंलाई बोलाएँ।

तपाइँले मलाई जवाफ िदनभुयो।
यसलैे अब मरेो कुरा सनु्न ु होस।्

7 हे परमे र, तपाईंले ती मािनसहरूलाई सहयोग गन ुर्भयो,
जसले तपाईंमािथ भरोसा गरे।

ितनीहरू तपाईंको दािहनतेफर् उिभएका छन।्
त्यसलैे यो ाथर्ना तपाईंले आफ्ना भ जनहरू मध्ये एकजनाबाट सनु्न ु होस।्

8 तपाईंले आफ्नो आखँाको नानी जस्तै मरेो रक्षा गन ुर्होस।्
तपाईंको छ छाँयामिुन मलाई लकुाउन ु होस।्

9 हे परम भ,ु मलाई न गनर् खोज्ने द ु मािनसहरूबाट जोगाउन ु होस।्
मरेो चारैितरबाट घात पयुार्उन यास ग ररहकेा द ु मािनसहरूदे ख मलाई जोगाउन ु होस।्

10 ितनीहरूमा दया छैन।
ितनीहरू सा ै अहकंारी छन।्
ितनीहरूले परमे रका कुराहरू सनु्दनैन।्

11 ती मािनसहरूले मरेो खदेो गरे।
अिहले ितनीहरू मरेो चारैितर

आ मण गनर् तयार छन।्
12 ती द ु मािनसहरू िहं क िसहंहरू जस्तै अन्य ाणीहरूलाई मारेर खान्छन।्

ितनीहरू िसहंहरू जस्तै लकु्छन ्र आ मण गनर् तयार रहन्छन।्
13 हे परम भ,ु उठ्नहुोस र श तुफर् जान ु होस।्

ितनीहरूलाई आत्मासमपर्ण गनर् बाध्य पान ुर्होस।्
तपाईंको आफ्नो तरवार चलाउन ु होस ्र ती द ु मािनसहरूबाट मलाई बचाउनहुोस।्
14 हे परम भ,ु तपाईंको श योग गन ुर्होस ्र द ु मािनसहरूलाई यस धत बाट हटाउनहुोस।्

हे परम भ,ु शस्त मािनसहरू तपाईं कहाँ सहायता माग्न आउँछन।्
ती मािनसहरूलाई शस्त खानकुेरा िदन ु होस।्
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तीनीहरूलाई यित शस्त खानकुेराहरू िदनहुोस,् ितनीहरूका भावी सन्तानलाई पिन पगुोस।्
15 मलैे न्यायको िन म्त ाथर्ना गरें। यसलै,े हे परम भ,ु म तपाईंको महुार हनेछु।

हे परम भ,ु तपाईंलाई हरेेर, म पणूर् सन्त ु हुनछुे।

18
मखु सगंीतकारलाई: परम भकुो दास दाऊदको भजन। उनले यो भजन त्यो बलेा लखेे जब परम भलुे उनलाई शाऊल र उसका श हुरूबाट

बचाउन ु भएको िथयो।
1 उनले भन,े “हे परम भ,ु म तपाईंलाई मे गछुर्!

तपाईं मरेो श हुनहुुन्छ।”
2 परम भु मरेो च ान हुनहुुन्छ, मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ।
मरेो सरुक्षाको ठाउँ हुनहुुन्छ।

मरेो परमे र, मरेो च ान हुनहुुन्छ म उहाँकहाँ सरुक्षाको लािग दगरेुर जान्छु।
परमे र मरेो ढाल हुनहुुन्छ उहाँको श ले मलाई बचाउछँ।

परम भु उच्च पवर्तहरूमा मरेो सरुक्षास्थल हुनहुुन्छ।

3 मलैे सहायताको लािग परम भलुाई बोलाएँ,
अिन म मरेो श हुरूबाट बाँच।े
तर ितनीहरूले खल्ली उडाए।

4 मरेा श हुरूले मलाई मान यास ग ररहकेा िथए! मतृ्यकुो डोरीले मलाई चारैितर घरेेको िथयो।
म बाढीमा फसकेो िथएँ जसले मलाई मतृ्यकुो मखुितर लिगरहथे्यो।

5 िचहानको डोरीले मलाई चारैितर घे र राखकेो िथयो,
मतृ्यकुो पासो मरेो सम्मखु िथयो।

6 म पासोमा फसें, मलैे सहयोगको लािग परम भलुाई बोलाएँ।
हो, मलैे परमे रलाई बोलाएँ।

परमे र उहाँको म न्दरमा हुनहुुन्थयो उहाँले मरेो स्वर सनु्नभयो।
उहाँले मरेो िवलापमा गोहारेको सनु्नभुयो।

7 पथृ्वी थर्िकयो र काम्यो;
पवर्तहरूको जग ह ल्लयो।
िकनभने परम भु ोिधत हुनहुुन्थ्यो!

8 परमे रको नाकको प्वालबाट धवुाँ आयो।
परमे रको मखुबाट जल्दै गरेको ज्वाला
अिन जल्दै गरेका िझल्काहरू उहाँबाट उडरे िन स्कयो।

9 परम भलुे आकाश च्याित िदन ु भयो,
अिन उहाँ तल ओलर्न ु भयो! उहाँ बाक्लो, कालो बादलमा उिभन ु भयो।

10 परम भु करूब स्वगर्दतूमािथ चढरे आकाश वा रपा र उडनभुयो।
उहाँमािथ बतासमा उिडरहन ु भएको िथयो।

11 परम भु कालो बादलमा लकु्न ु भएको िथयो जसले उहाँलाई पालले जस्तो घरेेको िथयो
उहाँ बाक्लो ब स्वरूप बादलमा लकु्न ु भएको िथयो।

12 त्यसपिछ, परमे रको तिेजलो चमकले त्यो कालो बादलहरू फटाई िदनभुयो।
त्यहाँ अिसनाको गोला र आगोका िफ लङ्गाहरू विषर्ए!

13 परम भु स्वगर्बाट गजर्न ु भयो।
सव च्च परमे रले उहाँको स्वर सिुनने बनाउन ु भयो।
त्यहाँ अिसनाको गोला र आगोका िफ लङ्गाहरू विषर्ए।

14 परम भलुे आफ्नो काँड िहकार्उन ु भयो र श हुरूलाई छरपस्ट पारीिदन ु भयो।
परम भलुे धरैे ब हरू फ्याँक्न ु भयो अिन मािनसहरू अलमल्ल भएर छ रए।
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15 परम भ,ु तपाईंले आफ्नो आदशे िदन ु भयो
अिन श शाली हावा बहन थाल्यो।

पानी पछाडी गयो अिन हामीले समु को िपधं दे सक्छौं।
हामीले पथृ्वीको िपधं दे सक्यौं।

16 परम भु मािथबाट ओलर तलसम्म पगु्न ु भयो र मलाई बचाउन ु भयो।
परम भलुे मलाई समा ु भयो र गिहरो पानीबाट तानरे िनकाल्नभुयो।

17 मरेा श हुरू म भन्दा ब लया िथए, ितनीहरूले मलाई घणृा गदर्थ।े
मरेा लािग मरेा श हुरू एकदम श शाली िथए, यसथर् परमे रले मलाई बचाउन ु भयो।

18 म िवपि मा िथएँ, र मरेा श हुरू ममािथ आइलाग।े
तर परम भु मरेो सहयोगको लािग त्यहाँ हुनहुुन्थ्यो!

19 परम भलुे मलाई मे गन ुर् हुन्छ यसलैे उहाँले मलाई बचाउन ु भयो।
उहाँले मलाई सरुिक्षत ठाउँमा ल्याउन ु भयो।

20 म िनद ष छु, यसकैारण उहाँले मलाई परुस्कार िदनहुुनछे।
मलैे अ ल ित पिन गल्ती काम ग रन,ँ यसकैारण उहाँले मरेो िन म्त रा ो काम गन ुर्हुनछे।

21 िकनभने मलै े उहाँका आज्ञाहरू पालन गरेकोछु!
मलैे परमे रको िवरू मा पाप काम गरेकोछैन।

22 म सधैं उहाँको िनणर्यहरूलाई सम्झना गछुर्।
म उहाँको िनयमहरू मान्दछु!

23 म उहाँसगँ पिव र ईमान्दार िथएँ,
मलैे अधमर्का कामहरू गनर्दे ख आफूलाई अलग राखें।

24 यसकैारण परम भलुे मलाई परुस्कार िदन ु हुनछे।
िकनभने म िनद ष छु! परमे रको दिृ मा मलैे सानो भलू पिन ग रन।

यसकैारण उहाँले म ित रा ै वहार गन ुर्हुन्छ।
25 हे परम भ,ु यिद कुनै मािनसले तपाईंलाई साँच्चै नै मे गछर् भने तपाईंले आफ्नो हेपणू र् करूणा उसलाई दखेाउन ु होस।्

यिद कुनै मािनस तपाईं ित साँचो छ भने तपाईं पिन ऊ ित साँचो हुनहुुनछे।
26 हे परम भ,ु तपाईं धािमर्क र श ु मािनसहरूका लािग धािमर्क अिन शु हुनहुुन्छ।

तर कपटीहरूका िन म्त तपाईं अझै कपटीपणूर् कायर् गन ुर् हुन्छ।
27 हे परम भ,ु तपाईं न मािनसहरूलाई सघाउन ु हुन्छ

तर अहंकारीहरूलाई अपमान गन ुर्हुन्छ।
28 हे परम भ!ु तपाईंले मरेो िदयो बाल्न ु होस।्

मरेो परमे रले चारैितरका अनं्धकारलाई उज्यालो पारीिदन ु होस!्
29 परम भु तपाईंको सहायताले म िसपाहीहरूसगँ दगनुर् सक्छु।

परमे रको सहयोगले म श हुरूको पखार्लहरूमािथ चढ्न सक्छु।

30 परमे रको श पणूर् छ।
उहाँको वचन मािणत भएको छ।
उहाँ आफूमािथ भरोसा गन मािनसहरूलाई रक्षा गन ुर्हुन्छ।

31 त्यहाँ परम भु बाहके अरू कुनै परमे र छैन,
त्यहाँ परमे र छोडरे अक च ान छैन।

32 परमे र मलाई श दान गन ुर् हुन्छ।
उहाँले मलाई चोखो जीवन िजउन सहायता गन ुर्हुन्छ।

33 परमे रले मलाई मगृ जस्तो चाँडो दगनुर् सक्ने क्षमता िदनहुुन्छ।
उहाँले सव च्च ठाउँहरूमा मलाई दढृ भई उिभने बनाउन ु हुन्छ।

34 परमे रले मलाई य ु -कौशलता िसकाउन ु हुन्छ।
यसकारण मरेा पाखरुाहरू ब लया धनबुाट काँडहरू हान्न योग्यको हुनछे।
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35 परमे र तपाईंले रक्षा गन ुर्भयो र मलाई िज मा सघाउन ु भयो।
तपाईंको दािहने पाखरुाले मलाई सघाउन ु भयो।
तपाईंले श लुाई परास्त गनर्मा सघाउन ु भयो।

36 मरेा ख ु ाहरू र पाइलाहरू द रलो पा रिदन ु होस।्
यसलैे म ठेस ्नलािगकन चाँडो-चाँडो िहडं्न सक्छु।

37 त्यसपिछ म मरेा श हुरूलाई खे र प न सक्छु
ितनीहरूलाई ध्वशं नगरीकन म फकर आउने छैन!

38 म श हुरूलाई नाश गनछु ितनीहरू फे र उठ्ने छैनन।्
सम्पणूर् श हुरू मरेो पतैालामिुन हुनछेन।्

39 हे परमे र, तपाईंले मलाई श शाली बनाउन ु भयो,
य ु मा तपाईंले मरेो श हुरूलाई मरेो अिघ झकुाउन ु भयो।

40 तपाईंले मलाई मरेा श हुरूका िघ ोमा िहकार्उने
र मरेा िवरोधीहरूलाई ध्वशं पान मौका िदनभुयो।

41 मरेा श हुरूले सहयोगको लािग गहुारे,
तर त्यहाँ ितनीहरूलाई बचाउने कोही पिन िथएन।
ितनीहरूले परम भु समतेलाई गहुारे
तर उहाँले ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुएन।

42 मलैे मरेो श हुरूलाई धलूो िपठो पारेर कुटें।
ितनीहरू बतासमा उडाइएको धलूो जस्तो भए।
मलैे ितनीहरूलाई धलूो िपठो पा रिदएँ।

43 मलाई ती मािनसहरूसगँ जोगाउन ु होस ्जो मरेो िवरू लडाइँ गछर्न।
मलाई जाितहरूका अगवुा बनाउन ु होस।्
मलाई नजान्ने मािनसहरूले पिन मरेो सवेा गनछन।्

44 ती मािनसहरूले मरेो िवषयमा सनु्नछेन ्अिन झ ै मरेो आज्ञा पालन गनछन।्
ती िवदशेीहरू मदे ख भयिभत हुनछेन।्

45 ती िवदशेीहरू डरले काम्नछेन।्
ितनीहरू आफू लकेुका ठाउँहरूबाट डरले काम्दै िनस्कने छन।्

46 परम भु जीिवत हुनहुुन्छ,
म मरेो च ानलाई शसंा गछुर्।
िकनभने उहाँ महान ्हुनहुुन्छ!

47 मरेो िन म्त परम भलुे मरेो श हुरूलाई दण्ड िदनभुयो।
उहाँले मािनसहरूलाई आफ्नो अधीनमा रा ु भयो।
48 हे परम भ,ु तपाईंले मरेो श हुरूबाट मलाई बचाउन ु भयो जो मरेो िवरू उिभए,

ितनीहरूलाई परािजत गनर् मलाई सहयोग गन ुर्भयो।
मलाई अत्याचारी मािनसहरूबाट जोगाउन ु भयो।

49 हे परम भ,ु यही कारणले ती जाितहरूको बीचमा म तपाईंको स्तिुत गछुर्।
यही कारणले गदार् म तपाईंको नाउकँो गीत गाउछुँ।

50 परम भलुे आफ्ना राजालाई धरैे य ु हरूमा सहयोग गन ुर्हुन्छ!
उहाँले आफ्नो हेपणू र् करूणा आफूले अिभषके गन ुर् भएको राजालाई दखेाउन ु हुन्छ।
उहाँ दाऊद र उनका सन्तानहरूिसत सघैंको लािग िव ासयोग्य रहनहुुनछे।
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19
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।

1 स्वगर्ले परमे रको मिहमाको िवषयमा बोल्छ।
आकाश-मण्डले उहाँका हातबाट बिनएका रा ा-रा ा कुराहरूका िवषयमा भन्दछ।

2 त्यके नयाँ िदनले धरैे-धरैे सिृ को कथा वणर्न गछर्।
अिन त्यके रातले परमे रको धरैे-धरैे श कट गछर्।

3 ितमीले साँ च्च नै केही वचन वा शब्दहरू सनु्न स ै नौ।
उनीहरूले स्वर िनकाल्दनैन ्जो हामी सनु्न सक्छौं।

4 तर ितनीहरूको “स्वर” सारा ससंारभ र फै लएर जाँदछ।
ितनीहरूका “वचनहरू” पथृ्वीको कुना-कुनासम्म पगु्छन।्

घामको लािग आकाश घर सरह हुन्छ।
5 घाम एक हर्िषत दलुहा जस्तो भएर आफ्नो ओ ानबाट आउँछ।

यो एउटा ब लयो खलेाडी जस्तै दगनुर्मा ती इच्छा भए झैं,
आफ्नो या ा आकाशमा तनर् शरुू गछर्।

6 घामले आफ्नो या ा एक िक्षितजबाट थालरे अक िक्षितजमा शषे गछर्।
यसको तापबाट केही पिन लकु्दनै।
परम भकुो उपदशेहरू पिन त्यस्तै छ।

7 परम भकुा िशक्षाहरू अत्य ु म छन।्
ितनीहरूले परमे रका भ जनहरूलाई श दान गछर्न।्

परम भकुो वस्था िव ास योग्यको छ।
यसले मखूर् मािनसहरूलाई ज्ञानी बनाउछँ।

8 परम भकुा िविधहरू सही छन।्
ितनीहरूले मािनसहरूलई खशुी पाछर्न।्

परम भकुा आदशेहरू िनष्कपट छन,्
ितनीहरूले जीवनमा उिचत मागर् दखेाउदछन।्

9 परम भकुो उपासना एउटा ज्योित जस्तै हो
जसले अनन्त च म्कलो उज्यालो पाछर्।

परम भकुो न्यायहरू उिचत र िनष्कपट छन।्
ितनीहरू सम्पणूर् ठीक छन।्

10 परम भकुो िशक्षाहरू अकबरी सनुभन्दा पिन मलू्यवान छन।्
ितनीहरू सोझै घरबाट िनकालकेो उ म महभन्दा पिन मीठा छन।्

11 परम भकुा िशक्षाहरूले आफ्ना दासहरूलाई होिशयार पाछर्।
यिद ितनीहरूलाई पालन गय भने असल िचजहरू आउँछन।्

12 हे परम भ,ु कसलैे पिन आफ्ना सबै भलूहरू दे स ै नन।्
यसलैे मलाई ग ु ी पापहरू गनर् नलगाउन ु होस।्

13 मलैे चाहकेा पापहरू गनर् नलगाउन ु होस।्
ती पापले ममािथ राज नगरोस।्

यिद तपाईंले मलाई सहयोग गन ुर्भयो भने म आफ्ना पापहरूबाट मु हुन्छु।
14 आशा गछुर्, मरेा वचनहरू र िवचारहरूले तपाईंको िच बझु्यो होला।

परम भ,ु तपाईं मरेो च ान हुनहुुन्छ, तपाईंले मा मलाई बचाउन ु हुन्छ।

20
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।
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1 सङ्क परेको बलेामा परम भलुे ित ो गहुारलाई सनु्न ु भएको होस।्
याकूबका परमे रले ित ो रक्षा गन ुर् भएको होस।्

2 उहाँको पिव स्थानबाट परम भलुे ितमीलाई सहायतामा पठान ु भएको होस।्
उहाँले िसयोनबाट ितमीलाई म त िदऊन।्

3 ितमीले अपर्ण गरेका सम्पणूर् उपहारहरू परमे रले सम्झना गरून।्
उहाँले ित ा सबै ब लहरू स्वीकार गरून।्

4 ितमीले खास जे चाहन्छौ परमे रले त्यही िदऊन।्
उहाँले ित ा सबै योजनाहरू सफल पारी िदऊन।्

5 जब परम भु परमे रले ितमीलाई सहयोग गन ुर् हुन्छ हामीहरू खशुी हुनछेौं।
परमे रको नाउकँो स्तिुत गरौं।

ितमीले मागकेो त्यके कुरा परम भलुे िदऊन!्
6 अब म जान्दछु आफूले रोजकेा राजालाई परम भलुे सहयोग गन ुर्हुन्छ!

परमे र आफ्नो पिव स्वगर्मा हुनहुुन्छ अिन आफूले रोजकेा राजालाई जवाफ िदनहुुन्छ।
परमे रले बचाउन आफ्नो महान ्श चलाउन ु हुन्छ।

7 कितपय मािनसहरूले आफ्ना रथहरूमािथ भरोसा गदर्छन ्कितपय मािनसहरूले आफ्ना िसपाहीहरू मािथ भरोसा गदर्छन।्
तर हामी ता परम भु हा ा परमे रकै नाउमँा भरोसा गछ ं।

8 ती अन्य मािनसहरू परािजत भए, ितनीहरू य ु मा मा रए।
तर हामीले िजत्यौं! हामी िवजतेा हौं।

9 परम भलुे आफूले रोजकेा राजालाई बचाउन ु हुन्छ!
परमे रले रोजकेा राजाले गहुार मागे अिन परमे रले त्यसको जवाफ िदनभुयो!

21
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।

1 हे परम भ,ु तपाईंको बलले राजालाई खशुी पाछर्।
जब तपाईं उसलाई बचाउन ु हुन्छ ऊ अित नै खशुी हुन्छ।

2 तपाईंले राजालाई ती थोकहरू िदन ु भयो जनु उनले चाहकेा िथए।
हे परम भ,ु राजाले तपाईंसगँ केही थोकहरू माग,े र मागकेा थोकहरू सबै तपाईंले िदनभुयो।

3 हे परम भ,ु तपाईंले साँच्ची नै राजालाई आशीवार्द िदन ु भयो।
तपाईंले सनुको मकुुट उहाँको िशरमा लगाई िदन ु भयो।

4 हे परमे र, राजाले जीवन-दान तपाईंिसत मागे र तपाईंले उनलाई त्यही िदनभुयो।
तपाईंले उनलाई दीघार्य ु दान गन ुर्भयो, जनु सदा सवर्दाको िन म्त जारी रहनछे।

5 तपाईंले िज का लािग राजालाई अगवुाइ गन ुर्भयो अिन उनलाई महान ्मिहमा दान गन ुर्भयो।
तपाईंले उसलाई इज्जत र आदर िदनभुयो।

6 हे परमे र, तपाईंले साँच्ची नै राजालाई सदा सवर्दाको िन म्त आशीवार्द िदनभुयो।
जब राजाले तपाईंको महुार हने ुर् हुन्छ अिन त्यसले उहाँलाई आनन्दमय पादर्छ।

7 राजाले परम भमुािथ भरोसा राख्छ।
सव च्च परमे रको दयाबाट उनले किहल्यै उदास हुन ु पदन।

8 हे परमे र, तपाईंले आफ्ना श हुरूलाई तपाईं कितको श शाली हुनहुुन्छ दखेाउन ु हुनछे।
जसले तपाईंमािथ हये-दिृ राख्छन।्
तपाईंको श ले ती मािनसहरूलाई परास्त गछर्।

9 हे परम भ,ु तपाईं जब राजासगँ हुनहुुन्छ,
उनी तातो चलू्हा जस्तो हुन्छन।्

जसले त्यके कुरा िददंछन।्
आफ्नो ोधको ज्वालामा सबै श हुरूलाई न पाछर्।
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10 श हुरूका सन्तानहरू समते न भए।
ितनीहरू यस पथृ्वीबाट गए।

11 िकनभने ती मािनसहरूले तपाईंको िवरू नरा ा योजनाहरू तयार गरे, परम भ।ु
ितनीहरूले अधमर्का कामहरू गन योजना गरे तर ितनीहरू सफल भएनन।्

12 हे परम भ,ु तपाईंले ती मािनसहरूलाई आफ्ना दास बनाउन ु भयो।
तपाईंले ितनीहरूलाई डोरीले सगँै बाँध्न ु भयो।

तपाईंले ितनीहरूका घाँटीहरू व रप र डोरीहरू बाँध्न ु भयो ितनीहरूलाई जस्तै दासहरू िशर झकुाएर ब े पान ुर् भयो।

13 हे परम भ,ु हामी तपाईंको शसंा गछ !
हामी तपाईंको महा श को िवषयमा वा -वादनसिहत गीतहरू गाउने छौ।

22
मखु सगंीतकारलाई “मगृको भातको धनु।” दाऊदको भजन।

1 हे मरेो परमे र, हे मरेो परमे र! िकन मलाई छाडनभुयो?
मलाई बचाउन तपाईं िकन यित टाढा हुनहुुन्छ!
तपाईं मरेो िवलौना, गहुार सनु्नलाई कित टाढा हुनहुुन्छ!

2 हे मरेो परमे र, मलैे तपाईंलाई िदउसँो बोलाएँ,
अिन मलैे िनरन्तर तपाईंलाई रातभ र बोलाएँ,

तर तपाईंले मलाई उ र िदन ु भएन।
3 हे परमे र तपाईं मा पिव हुनहुुन्छ तपाईं राजा जस्तो ब हुुन्छ।

इ ाएल का शसंाहरू तपाईंको िसहंासन हो।
4 हा ा िपता-पखुार्हरूले तपाईंमािथ भरोसा गरे

हो ितनीहरूले तपाईंमािथ भरोसा गरे, अिन तपाईंले ितनीहरूलाई बचाउन ु भयो।
5 हे परमे र, हा ा िपता-पखुार्हरूले तपाईंलाई गहुार मागे अिन ितनीहरू आफ्ना श हुरूबाट जोिगए।

ितनीहरूले तपाईंमािथ भरोसा राखे अिन ितनीहरू िनराश भएनन!्
6 यसकारण के म कीरा हु ँ मािनस होइन?

मािनसहरू मबाट ल ज्जत छन।्
ितनीहरूले मलाई िनन्दा गछर्न।्

7 त्यके जसले मलाई हछेर् मरेो खसी गछर्।
उसले आफ्नो टाउको हल्लाउछँ र मलाई िज ो दखेाउछँ।

8 ितनीहरूले मलाई भन्दछन ्“परम भलुाई गहुारको लािग बोलाऊ,
हुन सक्छ ितमीलाई बचाउलान।
यिद उनले ितमीलाई सचँ्ची नै मन पराउँदछन ्भने िनःसन्दहे उनले ितमीलाई रक्षा गन नै छन!्”

9 हे परमे र, सत्य हो भिन तपाईं मा एकजना हुनहुुन्छ जसमािथ म आि त हुन्छु।
तपाईंले म जन्मकेो िदनदे ख नै मरेो खबुै हरेचाह गन ुर् भएकोछ।

जब म दधू चु े बालकै िथएँ तपाईंले मलाई आ सन र सान्त्वना िदनभुयो।
10 तपाईं मरेो जन्म काल दे ख नै परमे र हुनभुएको छ।

म आमाको गभर्बाट िनस्कने िबि कै तपाईंको हरेचाहमा रा खएको िथएँ।
11 यसलैे हे परमे र, मलाई नछाड्न ु होस!्

सङ्क निजक छ। त्यहाँ मलाई साथ िदने कोही पिन छैनन।्
12 मािनसहरू मरेो चारैितर छन।्

ितनीहरू ब लया साँढहेरू जस्ता छन ्जसले मलाई घरेेर राखकेो छ।
13 ितनीहरूले मलाई गजर्दं ै

िशकार िनल्ने िसहंले जस्तै आ मण ग ररहकेा छन।्
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14 मरेो श क्षीण भएको छ
जसरी जमीनमा पानी पो खन्छन।्

मरेा जम्मै हाडहरू अलग भइसकेको छन।्
मरेो आटँ हराई सक्यो!

15 मरेो मखु फुटेको माटोको भाँडो जस्तै सकू्खा छ।
मरेो िज ोमािथ तालमुा टाँिसदै छ।
तपाईंले मलाई मतृ्यकुो धलूोमा फ्याँक्न ु भएकोछ।

16 “कुकुरहरू” द ु मािनसहरू हुन,् चारैितर छन।्
ितनीहरूले मलाई पासोमा पारे।
ितनीहरूले मरेा ख ु ा र हातहरू िचथोरेका छन।्

17 म मरेो हाडहरू दे सक्छु
अिन मािनसहरूले मलाई िचयो ग ररहकेा छन!्
ितनीहरूले मलाई हे ररहकेा छन!्

18 ती मािनसहरूले मरेो लगुाहरू बाँिडरहकेा छन।्
ितनीहरूले मरेो पोशाकहरूको िन म्त िच ा उडाइरहकेा छन।्

19 हे परम भ,ु मलाई छोडी नजानहुोस!् तपाईं मरेो बल हुनहुुन्छ।
मरेो सहायताको िन म्त आइहाल्नहुोस।्

20 हे परम भ,ु मरेो ाण तरवारबाट बचाउनँहुोस।्
मरेो बहुमलू्य ाण ती कुकुरहरूबाट जोगाई िदनहुोस।्

21 िसहंको मखुदे ख मरेो रक्षा गन ुर्होस।्
साँढहेरूका सींगहरूबाट मरेो रक्षा गन ुर्होस।्

22 हे परम भ,ु म तपाईंको िवषयमा मरेा दाज्य-ूभाइहरूलाई भन्नछुे।
महासभामा म तपाईंको शसंा गाउनें छु।

23 सम्पणूर् मािनसहरू ज-जसले उहाँको शसंा गदर्छन ्परम भकुो शसंा गर।
हे इ ाएल का सन्तान हो, परम भलुाई सम्मान दखेाऊ।
ह,े इ ाएल का मािनसहरू! परम भकुो डर मान र सम्मान गर।

24 िकनभने परम भलुे सङ्कटहरूमा परेका सबै दीनहीन मािनसहरूलाई सहयोग गन ुर्हुन्छ।
परम भु ितनीहरूदे ख ल ज्जत हुनहुुन्न।
यिद मािनसहरूले परम भलुाई गहुार माग,े
उहाँ आफैं ितनीहरूदे ख लकु्न ु हुन्न।

25 हे परम भ,ु तपाईंले जे गन ुर् भएकोछ त्यसको िन म्त म तपाईंको शसंा महासभामा गछुर्।
ती सम्पणूर् भ जनहरूको सम्मखु मलैे सबै जनु िदन्छु भनरे वचन िदएको िथएँ ब लहरू अपर्ण गनछु।

26 न मािनसहरू, आऊ, खाऊ र सनु्त हौ!
ितमीहरू जो परम भलुाई खोज्दै आएका छौ उहाँको शसंा गर!
ितमीहरूका हृदयहरू सधैंको िन म्त खशुी रहोस।्

27 टाढा-टाढा भएका जाितका मािनसहरूले परम भलुाई सम्झनू ्
र उहाँितर फकर आऊन!्

िवदशीहरूका प रवारहरूले पिन, उहाँ अिघ दण्डवत ्गरून ्र उहाँको पजूा गरून।्
28 िकन? िकनभने परम भु नै राजा हुनहुुन्छ।

उहाँले सबै जाितहरू मािथ शासन गन ुर्हुन्छ।
29 ब लया, स्वस्थ्य मािनसहरूले खाइसके पिछ परमे रको सम्मखु िशर िनहुराएर ढोग गदर्छन।्

वास्तवमा, सबै मािनसहरू मनछ
अिन जो म रसकेका छन,्

ितनीहरूले परमे र सम्मखु िशर िनहुराएर ढोग्दछन!्
30 अिन भिवष्यमा हा ा सन्तानहरूले परम भकुो सवेा गनछन।्
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मािनसहरूले सदा सवर्दा उहाँको िवषयमा भन्ने छन।्
31 त्यके मािनसहरुले आफ्ना भावी सन्तान र केटा-केटीहरूलाई

परमे रले गन ुर् भएको रा ा कुराहरूको िवषयमा भन्नछेन।्

23
दाऊदको भजन।
1 परम भु मरेो गोठाला हुनहुुन्छ।

मलाई खाँचो परेका सबै थोकहरू पाउनछुे।
2 उहाँले मलाई ह रयो घाँसको चौरमा सतुाउनहुुन्छ।

उहाँले मलाई शान्त तलाउितर लान ु हुन्छ।
3 उहाँले आफ्नै नामको लािग मरेो आत्मामा नयाँ श िदनहुुन्छ।

उहाँ साँच्चै नै असल हुनहुुन्छ भन्ने दखेाउनलाई उहाँले मलाई धािमर्कताको बाटोतफर् डोराउन ु हुन्छ।
4 यिद म िचहानभन्दा पिन अन्धकार-खाडी भएर िहडंे पिन,

डरले रातभरी तर्सने छैन, िकनभने हे परम भ,ु तपाईं मसगँ हुनहुुन्छ।
तपाईंको ला ी र लौरोले मलाई सान्तवना िददंछ।

5 हे परम भ,ु तपाईंले मरेो श हुरूका समक्ष मरेो िन म्त भोजन तयार पा रिदन ु भयो,
अिन तपाईंले मरेो िशरमा तले हाल्न ु भयो।*
मरेो कचौरा च ु लन्छ र पो खएर बिगरहनछे।

6 मरेो जीवनको अन्तसम्म करूणा र भलाई मसगँै रहने छ,
अिन म परम भकुो म न्दरमा सधंकैो िन म्त ब छुे।

24
दाऊदको भजन।
1 पथृ्वी र त्यसमा भएका सबै थोकहरू परमे रका सम्पि हुन।्

यो ससंार र यसका सबै मािनसहरू उहाँकै सम्पि हुन।्
2 परम भलुे पानीमािथ पथृ्वी बनाउन ु भयो

उहाँले यसलाई नदीहरूमा बसाउन ु भयो।
3 परम भकुो पवर्तमािथ को जान सक्छ?

उठेर परम भकुो पिव म न्दरमा उपासना गनर् को सक्छ?
4 मािनसहरू जसले पाप कमर्हरू गरेका छैनन ्

मािनसहरू जसका श ु हृदयहरू छन।्
मािनसहरू जसले सत्य भनरे झटू बोल्नलाई मरेो नाउँ योग गरेका छैनन।्
अिन जसले झटूो बोलनेन ्र झटूा कसमहरू खाएका छैनन,् ितनीहरूले मा त्यहाँ उपासना गनर् सक्छन।्

5 असल मािनसहरूले मा अन्य मािनसहरूलाई पिन आशीवार्द िदइयोस ्भनी परम भलुाई ाथर्ना गछर्न।्
ती असल मािनसहरूले आफ्ना परमे र, आफ्ना उ ारकलाई असल कुराहरू ग रिदन ु होस ्भनी याचना गछर्न।्

6 ती असल मािनसहरूले परमे रलाई प ाउने कोिशश गदर्छन।्
ितनीहरू सहयोग माग्न याकूबका परमे र कहाँ जान्छन।्

7 हे मलू वशे- ारहरू आफ्ना टाउकाहरू उठाऊ।
सनातनका ारहरू, खोल,
अिन मिहमापणूर् राजा िभ आउनु हुनछे।

8 मिहमाका महाराज को हुनहुुन्छ?
* 23:5: … “

” “ , परमे रले उसलाई एक राजा, पजूाहारी अथवा अगमव ालाई झैं िवशषे
रूपमा चनु्न ु भयो।”
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परम भु नै ती राजा हुन,् उहाँ श शाली िसपाही हुनहुुन्छ।
परम भु उही राजा हुनहुुन्छ, उहाँ परा मी हुनहुुन्छ।

9 हे मलू वशे- ारहरू, आफ्ना टाउकाहरू उठाऊ।
सनातनका ारहरू खलु्ला होऊ,
र मिहमापणूर् महाराजा िभ आउनु हुनछे।

10 यो मिहमाका महाराजा को हुनहुुन्छ?
सवर्श मान ्परम भु नै महाराजा हुनहुुन्छ, उहाँ नै मिहमाका राजा हुनहुुन्छ।

25
दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु म स्वयलंाई नै तपाईंकहाँ अपर्ण गदर्छु।
2 हे मरेो परमे र, म तपाईंमािथ भरोसा गछुर्

र म किहले िनराशा हुने छैन।
मरेा श हुरू ममािथ हाँ े छैनन।्

3 यिद कुनै मािनसले तपाईंमािथ भरोसा गछर् भने त्यो किहल्यै िनराश हुने छैन।
तर िव ासघातीहरू िनराशा हुनछेन।्
ितनीहरूले केही पिन पाउने छैनन।्

4 हे परम भ,ु मलाई तपाईंको पथ िनदशन गन ुर्होस।्
मलाई तपाईंको िशक्षा िसकाउनहुोस।्

5 बाटो दखेाउन ु होस ्र मलाई तपाईंको सत्यताहरू िसकाउनहुोस।्
तपाईं मरेो परमे र हुनहुुन्छ, मु दाता हुनहुुन्छ।
म िदनहु ँ तपाईंमा भरोसा गदर्छु।

6 हे परम भ,ु तपाईंको कृपाको सम्झना ममािथ सधैं रहोस,्
मलाई मे दखेाउन ु होस ्जो तपाईंसगँ सधैं छ।

7 ती मरेा पापहरू र द ु तापणू र् कामहरू नसम्झन ु होस ्म जनु जवानी हुदँा गरेको िथएँ।
हे परम भ,ु तपाईंको शभुनाउकँो लािग, मलाई मेमा सम्झना गन ुर्होस।्

8 परम भु साँच्चै असल अिन इमान्दार हुनहुुन्छ।
उहाँले पापीहरूलाई ठीक मागर्मा बाँच्ने त रका िसकाउन ु हुन्छ।

9 जब उहाँ िवन मािनसहरूको िन म्त न्याय सगंत हुनहुुन्छ।
यसरी उहाँले ितनीहरूलाई िजउन सही मागर् दखेाउन ु हुन्छ।

10 परम भु सधैं ती मािनसहरू तफर् दयाल ु र सत्य हुनहुुन्छ
जसले उहाँको ितज्ञा र करारहरू मान्दछ।

11 हे परम भ,ु मलैे धरैे गल्तीहरू गरेको छु।
तर, तपाईंको अन ु ह दखेाउन ु होस,् मलैे जे जित अधमर् कामहरू गरें त्यासलाई क्षमा ग रिदन ु होस।्

12 यिद कुनै मािनसले परम भकुो भ हुन खोज्दछ,
तब उहाँले त्यस मािनसलाई बाँच्ने उ म बाटो दखेाउन ु हुनछे।

13 त्यस मािनसले असल चीजहरूमा तिृ पाउनछे,
अिन परमे रले ितज्ञा गन ुर् भएको जमीन उसका छोरा-छोरीहरूले पाउनछेन।्

14 परम भलुे आफ्ना ग ु कुराहरू आफ्ना भ जनहरूलाई भन्नहुुन्छ।
उहाँले आफ्नो करारहरू ितनीहरूलाई िसकाउन ु हुन्छ।

15 म सधैं परम भकुो सहयोग पाउन उहाँलाई प खर्रहकेो छु।
उहाँ सधैं मरेो सकंटहरूबाट मलाई मु गन ुर्हुन्छ।
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16 हे परम भ,ु म पीिडत र एक्लो छु,
मप फकर ममािथ कृपा दशार्उन ु होस।्

17 मरेा सकंटहरूबाट मलाई मु िदनहुोस।्
मरेो समस्याहरू समाधान गनर् साथ िदनहुोस।्

18 हे परम भ,ु मरेा परीक्षाहरू र सकंटहरूमा दिृ रा हुोस ्
र मलैे गरेका सबै पापहरू क्षमा गन ुर्होस।्

19 मसगँ भएका मरेा श हुरूमा नजर परोस।्
ितनीहरूले मलाई हलेा गछर्न ्र क िदन्छन।्

20 हे परम भु मरेो सरुक्षा गन ुर्होस ्अिन बचाउनहुोस।्
म तपाईंमािथ भरोसा गछुर् यसथर् मलाई िनराश नपान ुर्होस।्

21 हे परमे र, तपाईं साँच्चै नै इमान्दारी र धािमर्क हुनहुुन्छ
म तपाईंमा भरोसा राख्छु यसलैे मरेो रक्षा गन ुर्होस।्

22 हे परमे र! इ ाएल का सम्पणूर् मािनसहरूलाई उनीहरूका श हुरूदे ख बचाउनहुोस।्

26
दाऊदको भजन।
1 हे परम भु मरेो न्याय गन ुर्होस।्
म चोखो भएर बाँचकेो छु भनरे मािणत गन ुर्होस।्

म परम भमुा भरोसा गनर् किहल्यै चकेुको छैन।
2 हे परम भु यास गरेर मलाई जाँच गन ुर्होस।्

मरेो मन र हृदय जाँच्न िनयालरे हने ुर्होस।्
3 मलैे तपाईंको साँचो मे किहल्यै िबिसर्एको छुइन ँ

अिन तपाईंको िव ासले मरेो सारा जीवनलाई डोयार्इरहकेो छ।
4 म ती थर्का मािनसहरू मध्यकेो होइन।

म द ु का सगंतहरूलाई घणृा गछुर्।
5 म ती कुकम हरूको समदुायलाई घणृा गछुर्।

म ती ठग धतूर्हरूको समदुायहरूमा सामले छैन।
6 हे परम भ,ु म चोखो छु भनरे दखेाउनलाई मरेो हातहरू धोई िदनहुोस ्

म तपाईंको वदेीको व रप र िहडं्न सकँू।
7 हे परम भ,ु म तपाईंको मिहमाको गीत गाउछुँ।

म ती अ तू सजृनाहरूका गीत गाउछुँ जनु सबै तपाईंले सिृ गन ुर्भयो।
8 हे परम भु म तपाईंको म न्दरलाई मे गदर्छु।

म तपाईंको मिहमापणूर् पाललाई मे गदर्छु।
9 हे परम भ,ु मलाई पापीहरूिसत सजाय निदनहुोस।्

ती हत्याराहरू सगँै मलाई नमान ुर्होस।्
10 ती पापीहरूले अन्य मािनसहरूलाई ठग्न सक्छन।

ितनीहरूले नीच काम गनर् पसैाहरू लनसक्छन।्
11 तर म िनद ष छु।

यसलैे परमे रको म ित कृपा रहोस ्र रक्षा गन ुर्होस।्
12 म सबै िवपदहरूबाट सरुिक्षत छु।

हे परम भ,ु म तपाईंका मािनसहरूको महासभामा, बोलाइएकाहरूको माझमा जब उिभन्छु त्यहाँ तपाईंको शसंा गनछु।

27
दाऊदको भजन।
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1 हे परम भ,ु तपाईं मरेो ज्योित र उ ारक ार् हुनहुुन्छ,
मलैे कोहीसगँ पिन डराउन ु पदन!

मरेो जीवनको लािग परम भु नै सरुिक्षत ठाउँ हुनहुुन्छ!
यसलैे म कोहीसगँ डराउने छैन।

2 द ु मािनसहरूले मलाई आ मण गनर् सक्छन।्
ितनीहरूले मलाई तरवारले काट्न सक्छन।्

मरेा श हुरूले आ मण गनर् सक्छन ्
अिन मलाई ध्वशं पान यास गनर् सक्छन।्

3 तर मरेा श हुरू ठक्कर खानछेन ्अिन पितत हुनछेन।्
तथािप िसपाहीहरू मरेो व रप र छन,् म डराउने छैन।

यिद मािनसहरूले य ु मा आ मण गरे तापिन म डराउने छैन।
िकनभने म परम भमुािथ भरोसा गदर्छु।

4 परम भबुाट म एउटै मा कुरा जान्न चाहन्छुः
“जीवनभर म उहाँको म न्दरमा ब सकँू,

परमपरभलुे िदने खशुी अनभुव गन ुर्सकँू
अिन म न्दरमा प रदशर्न गन ुर् सकँू।”

5 परम भलुे मलाई बचाउन ु हुन्छ।
जब म सकंटमा पछुर् उहाँले मलाई आफ्नो वासस्थानमा लकुाउनहुुन्छ।
उहाँले मलाई आफ्नो सरुक्षाको ठाउँमा लानहुुन्छ।

6 मरेा श हुरूले मलाई घरेेका छन।्
तर ितनीहरूलाई परास्त गनर् मलाई परम भलुे सहयोग गन ुर् हुनछे।

त्यसपिछ म उहाँको पालमा ब ल चढाउने छु।
म आनन्दको जयकार सिहत ब लदान गनछु,
म परम भकुो सम्मानमा भजन गाउनछुे।

7 हे परम भ,ु मरेो िबन्ती सनु्नहुोस।्
मलाई जवाफ िदनहुोस।् मलाई कृपादान गन ुर्होस।्

8 हे परम भ,ु म तपाईंसगँ बोल्न चाहन्छु।
म हृदयबाटै तपाईंसगँ कुरा गनर् चाहन्छ।

म तपाईं समक्ष बोल्न आएँ।
9 हे परम भ,ु तपाईंको दासबाट अनहुार नफकार्उन ु होस,्

मलाई साथ िदनहुोस।्
मलाई टाढा नधकेल्नहुोस,्

मलाई नत्याग्न ु होस,्
मरेो परमे र, तपाईं मरेो रक्षक हुनहुुन्छ।

10 मरेो माता-िपताले मलाई छोडी गए।
तर परम भलुे मलाई लान ु भयो र बनाउन ु भयो।

11 हे परम भ,ु मरेा श हुरू छन।्
यसलैे मलाई पथ दशर्न गन ुर्होस ्र तपाईंको उपायहरू बताउन ु होस।्

मलाई ठीक कुराहरू मा गनर् िसकाउन ु होस।्
12 मरेा श हुरूले ममािथ आ मण गरे।

मलाई अरूले चोट पयुार्योस भनी ितनीहरूले मरेो िवषयमा झटूो बोलकेा छन।्
परम भ,ु मरेा श हुरूले मलाई परािजत नगरून।्

13 मलाई परूा िव ास छ म मन ुर् भन्दाअिघ परम भकुो सतगणु हनेर् पाउनछुे।
14 परम भकुो सहयोगलाई पखर्,

ब लयो र साहसी होऊ,
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अिन परम भकुो सहयोग पखर्।

28
दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु तपाईं मरेो िन म्त च ान हुनहुुन्छ।
म तपाईंलाई सहायताको िन म्त गहुारी रहछुे।

मरेो ाथर्नाहरूलािग कान नथनु्नहुोस!्
यिद तपाईंले सहायताको िन म्त मरेो िबन्ती सनु्न ु भएन भन,े

मािनसहरूले सोच्नछेन ्म िचहानमा भएका मदुार्हरूभन्दा हीन छु।
2 हे परम भ,ु म आफ्ना पाखरुाहरू उचाल्दै तपाईंको खास पिव स्थानतफर् ाथर्ना गछुर्।

जब म बोलाउँछु मलाई सिुन िदनहुोस।्
म ित दया दशार्उन ु होस।्

3 हे परम भ,ु मलाई ती द ु मािनसहरू मध्यकेो नठान्नहुोस।्
ितनीहरूले आफ्ना िछमकेीहरूलाई “शालोम”* शब्दसगँ स्वागत गदर्छन, तर ितनीहरूको मनिभ आफ्ना िछमकेीहरूको िवरू अधमर्

कामहरू गदर्छन।्
4 हे परम भ,ु ती मािनसहरूले अरूको िन म्त अिहतकारी कामहरू गदर्छन।्

यसलैे अधमर् कुराहरू नै ितनीहरू तफर् फकार्ई िदनहुोस।्
ितनीहरूका कुकायर्हरू अनसुार दण्ड िदनहुोस।्

5 द ु मािनसहरूले परम भकुो धािमर्क कायर्हरू बझु्दनैन।्
उहाँले के बनाउन ु भएकोछ भनी ितनीहरू बझु्दनैन।्
परम भलुे ितनीहरूलाई दण्ड िदऊन ्अिन सम्व ृ पणू र् नबनाऊन।्

6 परम भकुो शसंा गर।
उहाँले मरेो करूणाको ाथर्ना सनु्नभुयो।

7 परम भु मरेो श हुनहुुन्छ, उहाँ मरेो ढाल हुनहुुन्छ,
म उहाँमािथ भरोसा गछुर्,

म खशुी छु
र उहाँको शसंाको गीत गाउछुँ।

8 परम भलुे आफूले रोज्न ु भएका ि यजनलाई रक्षा गन ुर्हुन्छ।
परम भलुे उहाँलाई बचाउन ु हुन्छ। परम भु उसको श हुनहुुन्छ।

9 हे परमे र, आफ्ना मािनसहरूलाई रक्षा गन ुर्होस।्
जो तपाईंका हुन, ितनीहरूलाई आशीवार्द िदन ु होस।्
ितनीहरूको अनन्त अगवुाइ र सम्मान गन ुर्होस।्

29
दाऊदको भजन।
1 परमे रका सन्तान हो, परम भकुो शसंा गर।

उहाँको मिहमा र श को शसंा गर।
2 परम भकुो स्तिुत गरौं र उहाँको नाउकँो सम्मान गरौं।

आफ्ना खास पोशाक* लगाएर उहाँको उपासना गरौं।
3 परम भलुे आफ्ना आवाज समु मािथ उठाउन ु हुन्छ।

मघेको गजर्न समु मािथ ितध्विन हुन्छ, यही नै मिहमापणूर् परम भकुो आवाज हो।
4 परम भकुो आवाजले उहाँको श बझुाउँछ।
* 28:3: “ ” “ ” * 29:2:

-पाठ गदार् लगाइन्छ।
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उहाँको आवाजले आफ्नो मिहमा दशार्उछँ।
5 परम भकुो आवाजले दवेदारका रूखहरू पिन टु ा-टु ा पारेर भाँच्छ।

परम भलुे लबनोनका ठूला-ठूला दवेदारूको रूखहरू भाँच्न ु हुन्छ।
6 परम भु लबनोनलाई हल्लाउन ु हुन्छ।
यो सानो साँढे उि रहकेो झैं दे खन्छ।

िस रओन ह ल्लन्छ।
त्यो सानो बा ा नाच्दै गरे झैं दे खन्छ।

7 परम भकुो आवाज िबजलुीको चमकिसत हावाबाट बािह रन्छ।
8 परम भकुो आवाजले मरूभिूम पिन चम्काई िदन्छ।

कादशेको मरूभिूमलाई परम भकुो आवाजले थकार्ई िदन्छ।
9 परम भकुो आवाजले मगृलाई भयभीत पा रिदछ।

परम भलुे जङं्गलहरू ध्वशं पा रिदन ु हुन्छ;
तर उहाँको दरबारमा, मािनसहरू “मिहमा” गाउछँन।्

10 जम्मै बाढी आएको बलेामा परम भु राजा हुनहुुन्थ्यो
अिन सदा सवर्दको लािग राजा नै हुनहुुनछे।

11 परम भलुे उहाँका मािनसहरूलाई सरुक्षा गरून।्
परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई शा न्तले आशीवार्द िदऊन।्

30
भजनहरू मध्ये एउटा। यो भजन म न्दरको नाउमँा समपर्ण। दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु तपाईंले मलाई मरेो सकंटहरूबाट मािथ उठाउन ु भयो।

तपाईंले मरेो श हुरूलाई िज िदन ु भएन र म ित हाँसो उडाउन िदन ु भएन।
यसलैे तपाईं ित म सम्मान जनाउदँछु।

2 हे परम भ,ु मरेो परमे र, मलैे तपाईंलाई ाथर्ना गरें
र मलाई िनको पान ुर् भयो।

3 तपाईंले मलाई िचहानबाट िनकाल्न ु भयो र बाँच्न िदनभुयो।
मलैे खाडलमा लिडरहकेा मतृकहरूिसत िमल्न ु परेन।

4 हे परमे रका भ जनहरू, परम भु ित भजन गाऔ!
उहाँको पिव नाउकँो शसंा गर!

5 परमे र ोिधत हुनहुुन्थ्यो यसथर् िनणर्य “मतृ्य”ु हुन गयो।
तर उहाँले आफ्नो मे दशार्उन ु भयो र मलाई “जीवनदान” िदनभुयो।

म राती रोइरहें,
अक िबहान म खशुी िथएँ र गाइरहथेें!

6 जब म जोिगएँ र सरुिक्षत भएँ,
सोचें केही कुरोले पिन मलाई क पयुार्उन सक्ने छैन!

7 ह,े परम भु जब तपाईं म ित कृपाल ु हुनहुुन्थ्यो
मलैे अनभुव गरें कसलैे पिन मलाई परािजत गनर् सक्ने छैन!

जब तपाईंले मबाट मखु फकार्एर जानभुयो,
म डराएँ र काम।े

8 यसथर् परमे र, म फकं अिन तपाईं ित ाथर्ना गरें।
मलैे तपाईंलाई दयाको िबन्ती गरें।

9 मलैे भन,े “परमे र, के रा ैं◌े हुन्छ!
यिद म मरे अिन िचहानिभ गए भन?े
मरेका मािनसहरू खाली धलूोिभ प ल्टएर बस्छन!्
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ितनीहरूले तपाईंको शसंाहरू गाउदँनैन।्
कितसम्म हामी तपाईंमािथ िनभर्र हुनसक्छौ।
ितनीहरूले मािनसहरूलाई भन्दनैन।्

10 हे परम भ,ु मरेो ाथर्ना सनु्नहुोस ्र म ित कृपादिृ रा हुोस!्
हे परम भ,ु मलाई साथ िदनहुोस!्”

11 मलैे ाथर्ना गरें र तपाईंले साथ िदनभुयो!
तपाईंले मरेो रूवाइलाई नाचमा बद्ली िदनभुयो।
तपाईंले मरेो उदासीनताका पोशाकहरू फुकालरे लजैान ु भयो

र खशुीयालीले मलाई ढािकिदन ु भयो।
12 हे परम भ,ु मरेो परमे र, म सदासवर्दा तपाईंको स्तिुत गाउनछुे यसकारण त्यहाँ किहल्यै िनस्तब्ध हुनछैेन,

अिन म सधैं तपाईंको शसंा गछुर्।

31
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।

1 हे परम भ,ु म तपाईंमािथ आि त हुन्छु
मलाई िनराश नपान ुर्होस।्
म ित कृपाल ु हुनहुोस ्र मरेो रक्षा गन ुर्होस।्
2 हे परमे र, म ित ध्यान िदनहुोस।्
चाँडै आउन ु होस ्अिन मलाई बचाउन ु होस।्

मरेो च ान हुनहुोस।्
मरेो सरुक्षाको ठाउँ भइिदन ु होस।्

मरेो िकल्ला बिननहुोस ्मरेो रक्षा गन ुर्होस।्
3 हे परमे र, तपाईं मरेो रक्षक हुनहुुन्छ अिन तपाईं मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ।

यसथर्, तपाईंको सरुक्षाको िन म्त मरेो अगवुाइ गन ुर्होस ्र मलाई िनदश गन ुर्होस।्
4 मरेा श हुरूले मरैे समक्ष पासो थाप।े
मलाई ितनीहरूको पासोबाट बचाउनँ ु होस।्

तपाईं मरेो सरुक्षाको स्थान हुनहुुन्छ।
5 हे परम भ,ु तपाईं परमे र हुनहुुन्छ, जसमािथ हामी भरोसा गनर् सक्छौं।

मलैे आफ्नो जीवन तपाईंको हातमा रा खिदएँ,
मलाई बचाउन ु होस!्

6 म ती झटूा दवेताहरू मान्नहेरूलाई घणृा गछुर्।
म परम भमुा मा भरोसा गछुर्।

7 हे परमे र, तपाईंको िव ासपणूर् मेको आनन्दमा म खशुी हुनछुे अिन नाच्नछुे।
तपाईंले मरेो पीरहरू दे ु भएको छ।
मलाई भएका दःुख क हरू तपाईं जान्नहुुन्छ।

8 तपाईंले मरेा श हुरूलाई मलाई लएर जान ु िदन ु भएन।
तपाईंले ितनीहरूको पासोबाट मलाई बचाउन ु भयो।

9 हे परम भ,ु मसगँ कैयौं दःुख-क हरू छन ्यसलैे म ित कृपा-दिृ रा हुोस।्
यसलैे म यित सा ो उदास छु मरेा आखँाहरू िबझाउँदछैन।्
मरेो घो ो र भ ूडँीहरू द ु खरहछेन।्

10 मरेो जीवन उदासीनतामा समा भइरहछे।
मरेो उमरे नरैाश्यमा िबितरहछे।

मरेा सकंटहरूले मरेो श नाश गद लाँदछै।
मरेो श ले मलाई छोड्दै गइरहछे।

11 मरेा श हुरूले मलाई हलेा गछर्न,्
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अिन मरेा सम्पणूर् िछमकेीहरूले पिन हलेा गछर्न।्
सबै मरेा आफन्तहरूले मलाई गल्लीमा दखेकेा छन।्

ितनीहरू मसगँ डराउछँन ्जब गल्लीमा मलाई ितनीहरूले दखे्छन,्
ितनीहरू मलाई नदखेे झैं भान गछर्न।्

12 मािनसहरूले आफ्नो हराएको औजार जस्तै
पणू र् कारले मलाई िबिसर्काछन।्

13 मरेो िवषयमा मािनसहरूले भनकेा डरलाग्दा कुराहरू म सनु्छु।
ितनीहरू मरेा िवरोधीहरू भए, ितनीहरूले मलाई मान योजना गरे।

14 तर हे परम भ,ु म तपाईंमािथ भरोसा गछुर्।
तपाईं नै मरेो परमे र हुनहुुन्छ।

15 मरेो जीवन तपाईंको हातमा छ,
मलाई मरेो श हुरूदे ख बचाउनहुोस।्

कितपय मािनसहरूले मलाई खिेदरहकेा छन।्
मलाई ितनीहरूबाट बचाउनहुोस।्

16 कृपया स्वागत जनाएर तपाईंको दासलाई हण गन ुर्होस।्
ममािथ कृपादिृ परोस ्र मलाई बचाउन ु होस!्

17 हे परम भ,ु मलैे तपाईंलाई ाथर्ना गरें।
यसथर् म असन्त ु हुिँदन।

द ु मािनसहरू असन्त ु हुनछेन।्
ितनीहरू िनस्तब्ध िचहानिभ जानछेन।्

18 ती द ु हरू अहंकार गछर्न ्
अिन रा ा मािनसहरूको िवषयमा झटूा कुरा गछर्न।्

ती द ु हरू घमण्डी छन,्
ितनीहरूको झटूो बोल्ने ओंठहरू मौन हुनछेन।्

19 हे परमे र! तपाईंले धरैे आ यर्-जनक कुराहरू आफ्ना भ जनहरूको िन म्त लकुाउन ु भएको छ।
तपाईंले असल कुराहरू त्यके मािनसहरूलाई गन ुर् हुन्छ
जसले तपाईंलाई िव ास गछर्न।्

20 धम मािनसहरूलाई क िदनलाई द ु हरू एक जटु हुन्छन।्
ती द ु हरू लडाइँ गनर् तयैार हुन्छन।्

तर तपाईंले ती मािनसहरूलाई लकुाउन ु हुन्छ र ितनीहरूको रक्षा गन ुर् हुन्छ।
तपाईंले ितनीहरूलाई आफ्नो छ छाँयामा जोगाउन ु हुन्छ।

21 परम भकुो जय होस!्
जब सम्पणूर् शहरलाई श हुरूले घरेेका िथए,

आफ्नो हेपणूर् करूणा अ तू कारले मलाई दखेाउन ु भयो।
22 म भयभीत िथएँ अिन मलैे भन,े “म यस्तो ठाउँमा छु जहाँ परमे रले मलाई दे सक्न ु हुन्न।

तर मलैे तपाईंलाई ाथर्ना गरें, परमे र अिन तपाईंले मरेो ाथर्ना सहायताका लािग सनु्न ु भयो।”

23 हे परमे रका भ जनहरू, ितमीहरूले परम भलुाई मे गन ुर् पछर्!
परम भलुे ितनीहरूलाई रक्षा गन ुर्हुन्छ जो उहाँ ित िव ासी छन।्

तर परम भलुे ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुुन्छ जसले आफ्नो बलको अहकंार गछर्न।्
उहाँले ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुुन्छ जो त्यसको लायक छन।्

24 ब लयो र वीर होऊ, ितमीहरू सबै जो परम भकुो सहयोग प खर्रहकेा छौ।
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32
दाऊदको भजन (म स्कल)।
1 त्यो मािनस खशुी हुन्छ,

जसका पापहरू क्षमा ग रएका छन।्
त्यो मािनस एकदमै भाग्यमानी हो जसका पापहरू मे टएका छन।्

2 त्यो मािनस खशुी हुन्छ,
जब परम भलुे त्यो दोषी होइन भिनिदन ु हुन्छ।
त्यो मािनस एकदमै भाग्यमानी हुन्छ जब उसले आफ्ना िनजी पापहरू लकुाउँदनै।

3 परमे र मलैे तपाईंलाई घ र-घ र ाथर्ना गरें।
तर मलैे आफ्नो ग ु पापहरूको िवषयमा कुरा ग रन।ँ
जितपल्ट ाथर्ना गरें, उितपल्ट म कमजोर हुदँै गएँ।

4 परमे र, तपाईंले मरेो जीवन रात-िदन क ठन भन्दा क ठन बोझ बनाउन ु भयो।
म ीष्म ऋतमुा सकु्खा जमीन जस्तो भएँ।

5 तर त्यसपिछ मलैे आफ्ना सारा पापहरू परम भु समक्ष स्वीकार गन िनणर्य लएँ।
परम भ,ु मलैे आफ्ना पापहरू तपाईंलाई भनें। मरेा दोषहरू तपाईं दे ख कुनै पिन लकुाइँन।
अिन तपाईंले मरेो सारा पापहरू क्षमा ग रिदन ु भयो!

6 यही कारणले गदार्, परमे र, तपाईंका सम्पणूर् भ जनहरूले तपाईंलाई ाथर्ना गन ुर् पछर्।
तपाईंका भ जनहरूले ठूलो बाढी जस्ता सकंटहरू आईपरे तापिन तपाईंलाई ाथर्ना गन ुर्पछर्।

7 हे परमे र, तपाईं मरेो लकु्ने ठाउँ हुनहुुन्छ,
तपाईं मलाई सकंटहरूबाट रक्षा गन ुर्हुन्छ।

तपाईं मलाई चारैितरबाट घरेेर रक्षा गन ुर्हुन्छ।
यसलैे जनु त रकाले मलाई बचाउन ु भयो त्यसको गीत गाउदँछु।

8 परम भु भन्नहुुन्छ, “म तलँाई िशक्षा िदनछुे
र कुन त रकाले बाँच्न ु पन हो सो म िसकाउनछुे।
म ित ो रक्षा गनछु र पथ- दशर्क हुनछुे।

9 यसलैे घोडा अथवा गधा जस्तो मखूर् नहोऊ।
ती पशहुरूलाई वशमा पानर्लाई लगाम र अकुंश लगाउन ु पछर्।

ती चीजहरू नलगाए, ती पशहुरू काबमुा आउने छैनन।्”

10 द ु मािनसहरूकहाँ कैयौं पीरहरू आउने छन।्
तर परमे रको हेपणू र् करूणाले ती मािनसहलाई घने छ जसले परम भमुािथ भरोसा गछर्न।्

11 हे धािमर्क मािनसहरू हो, परम भमुा फु ल्लत र अत्यन्त खशुी होऊ।
हे श ु हृदय भएका मािनसहरू फु ल्लत होऊ।

33
1 हे असल धािमर्क मािनसहरू परम भमुा आन न्दत होऊ!

उहाँको गणु गाउन ु मािनसहरूका लािग रा ो हुन्छ।
2 वीणा बजाएर परम भकुो स्तिुत गर!

दश तारे साराङ्गी बजाएर परम भकुो भजन गाओ।
3 उहाँको िन म्त एउटा नयाँ गीत गाऊ।

सखुमय सनु्दर वा हरू बजाऊ!
4 परमे रको वचन सत्य छ।

उहाँले गन ुर्भएको त्यके कुरामा ितमीहरू भर पनर् सक्छौ।
5 परमे र स्वच्छ हुन ु मन पराउन ु हुन्छ अिन रा ो काम गन ुर् हुन्छ।

परमे रको साँचो मेले पथृ्वी भ रन्छ।
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6 परम भलुे आदशे गन ुर्भयो र यो ससंार बिनयो।
परमे रको मखुबाट िनस्केको सासबाट पथृ्वीमा त्यके कुराको सजृना भयो।

7 परम भलुे सम ु बाट पानी एक ठाउँमा थपुान ुर् भयो।
उहाँले सागरलाई आफ्नो ठाउँमा रा भुयो।

8 यस पथृ्वीमा त्यके मािनसले डराउन ु पछर् र परम भकुो सम्मान गन ुर् पछर्।
ससंारमा भएका सबै मािनसहरू उहाँदे ख डराउन ु पनछ।

9 िकनभने परमे रले आदशे गदार् मा ती कुराहरू कट हुन्छन।
अिन यिद उहलँे भन्नहुुन्छ, “रोक!” तब ती सबै रोिकने छन।्

10 यिद परम भलुे चाहन ु भयो भन,े त्यकेका योजनाहरू ाथर् पानर् सक्नहुुन्छ।
उहाँले ितनीहरूका योजनाहरू ध्वशं पानर् सक्न ु हुन्छ।

11 तर परम भकुो सल्लाह सदा-सवर्दा असल हुन्छ।
उहाँका योजनाहरू पसु्तौं-पसु्तासम्म असल हुन्छन।्

12 परम भु जनु मािनसहरूको परमे र स्वरूप हुनहुुन्छ, ितनीहरू सौभाग्यशाली हुन्छन।्
िकनभने परमे रले ितनीहरूलाई उहाँको आफ्नै खास मािनसहरू सरह रोज्न ु भएकोछ।

13 परम भलुे स्वगर्बाट तल हने ुर् भयो
अिन उहाँले सारा मािनसहरूलाई दे ु भयो।

14 उहाँले उच्च-आसनबाट
तल पथृ्वीमा बाँिचरहकेा सारा मािनसहरूलाई हने ुर् भयो।

15 परमे रले त्यके मािनसको रचना गन ुर्भयो।
परमे र ितनीहरूले के सोच्दछन ्जान्नहुुन्छ।

16 कुनै पिन राजा आफ्नो महान ्श ारा बाँच्दनै।
कुनै पिन ब लयो िसपाही उसको महान ्बलबाट बाँच्दनै।

17 घोडाहरूले साँच्चै लडाइँमा िवजय ल्याउदँनैन।्
ितनीहरूका बलले ितनीहरूलाई वास्तवमा भाग्न सहायता गनर् सक्दनै।

18 परम भलुे हने ुर्हुन्छ साथै हरेचाह गन ुर्हुन्छ ितमीहरूमध्ये जसले उहाँलाई मान्दछन।्
जसले उहाँलाई सम्मान ्गछर् उहाँ महान ् मेल,े मािनसहरूको रक्षा गन ुर्हुन्छ।

19 परमे रले ती मािनसहरूलाई मतृ्यबुाट बचाउन ु हुन्छ।
जब ितनीहरू भोका हुन्छन ्उहाँले ितनीहरूलाई बल िदनहुुन्छ।

20 यसलैे हामी आशा लएर परम भलुाई पखर्नछेौं।
उहाँले हामीलाई साथ िदनहुुन्छ र रक्षा गन ुर्हुन्छ।

21 परमे रले हामीलाई खशुी पान ुर् हुन्छ,
हामी साँच्चै उहाँको पिव नाउमँा भरोसा गछ ं।

22 हे परम भ,ु हामी साँचो मनले तपाईंलाई पजू्दछौं।
यसथर् हामीलाई तपाईंको महान ् मे दशार्उनहुोस।्

34
त्यस समय दाऊद िविक्ष भएपिछ अिबमलेकेले उनलाई िनकाली िदयो। यसरी दाऊदले त्याग गरे। दाऊदको एउटा भजन।
1 हर समय म परम भलुाई धन्यको भन्छु।

उहाँको स्तिुत िनरन्तर मरेो ओंठमा हुनछे।
2 न मािनसहरू! सनु र खशुी बन।

मरेो ाणले परम भकुो िवषयमा घमण्ड गदर्छ।
3 परम भकुो स्तिुत मसगँ गर!

र हामी िमलरे उहाँको नाउकँो सम्मान गरौं।
4 म परमे रको सगंत पाउनलाई उहाँकहाँ गएँ।

अिन उहाँले मलाई उ र िदनभुयो।
मरेा सब डरहरूबाट उहाँले मलाई बचाउन ु भयो।

5 उहाँको पाउन परम भलुाई हरे,
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ल ज्जत नहोऊ,
उहाँले ितमीलाई स्वीकार गन ुर्हुने छ।

6 यस दःुखी मािनसहले उहाँको पाउनलाई परम भलुाई बोलायो।
अिन परम भलुे मरेो कुरा सनु्नभुयो।
उहाँले मलाई सबै सकंटहरूबाट बचाउनभुयो।

7 परम भकुो स्वर्गदतूले जनु मािनसहरूले परम भकुो अनशुरण गरे, उनीहरूको चारैितर छाउनी बनाउछँ अिन ितनीहरूलाई बचाउछँन।्
स्वगर्दतूहरूले ितनीहरूको रक्षा गरे।

8 परम भलुाई जाँच गरेर हरे, उहाँ कित असल हुनहुुन्छ।
जनु मािनसले उहाँमािथ आ य राख्दछ ऊ अवश्य खशुी हुनछे।

9 परम भकुा पिव भ जनहरू उहाँको उपासना गर।
उहाँ बाहके परम भकुा भ जनहरूका लािग अरू कुनै सरुिक्षत ठाउँ छैन।

10 बलवान मािनसहरू कमजोर र भोका हुनछेन।्
तर जनु मािनसहरू सहयोग माग्न परमे र कहाँ जान्छन ्ितनीहरू मध्ये त्यकेले असल थोकहरू पाउनछेन।्

11 केटा-केटीहरू मलाई ध्यान दऊे,
म ितमीहरूलाई परमे रको आदर गन त रका िसकाउनछुे।

12 यिद कुनै मािनस आफ्नो जीवनलाई मे गदर्छ
र असल, लामो जीवन बाँच्न चाहन्छ भन,े

13 तब त्यस मािनसहले अधमर् कुराहरू गन ुर् हुदँनै;
त्यस मािनसले झटूा कुराहरू त बोल्नहुुदँनै।

14 नरा ा कामहरू गनर्दे ख आफूलाई रोक! रा ो, असल कुराहरू मा गर।
शा न्तको पछाडी दगरु अिन त्यसलाई समात।

15 परम भलुे असल र रा ो मािनसहरूको रक्षा गन ुर्हुन्छ।
उहाँले ितनीहरूको ाथर्ना सनु्नहुुन्छ।

16 तर परम भु ती मािनसहरूका िवरू हुनहुुन्छ जसले नर ा कामहरू गछर्न।्
उहाँले ितनीहरूलाई पणूर् कारले ध्वशं पा रिदन ु हुन्छ!

17 परम भलुाई ाथर्ना गर र उहाँले सनु्न ु हुनछे।
उहाँले ितमीहरूका सबै सकं हरूबाट बचाउन ु हुनछे।

18 जब क ले सताँउछ केही मािनसहरू न हुन्छन।्
परम भु ितनीहरूको निजक हुनहुुन्छ।
अिन उहाँले ितनीहरूलाई बचाउन ु हुन्छ।

19 धािमर्क मािनसहरूका धरैे समस्याहरू हुन सक्छन,्
तर परम भलुे ितनीहरूका त्यके समस्याबाट बचाँउन ु हुनछे।

20 परम भलुे ितनीहरूका सम्पणूर् ह ीहरू जोगाउन ु हुनछे।
एउटा पिन ह ी भाँिचन िदन ु हुनछैेन।

21 तर द ु हरूलाई सकं र दःुखले मान छन।्
असल मािनसहरूका श हुरू ध्वशं हुने नै छन।्

22 जनु मािनसहरू उहाँमािथ आि त छन ्परम भलुे आफ्ना दासहरूको ाणको रक्षा गन ुर् हुन्छ।
उहाँले ितनीहरूलाई ध्वशं हुन िदन ु हुनछैेन।

35
दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु मरेा य ु हरू लिडिदन ु होस।्

मरेा रणहरू लिडिदन ु होस!्
2 हे परम भ!ु तपाईंको सानो ढाल र ठूलो कवच उठाउन ु होस।्

उठ्न ु होस ्र मलाई सहायता गन ुर्होस।्



35:3 583 भजनसं ह 35:17

3 भाला र बरछा लनहुोस ्
अिन मलाई खदेो गनहरूको िवरू लडन ु होस।्

परम भ,ु मरेो ाणलाई भन्नहुोस,् “म ितमीलाई बचाउनछुे।”
4 कितपय मािनसहरू मलाई मानर् त म्सरहकेा छन।्

ितनीहरूलाई पिछ फिकर् एर भाग्ने बनाउन ु होस।्
ितनीहरूले मलाई नोक्सान गन योजना बनाइरहकेा छन।्

यसथर् ितनीहरूलाई िज ु होस ्
र ल ज्जत पान ुर् होस।्

5 ितनीहरूलाई हावाले उडाउने भसू * जस्तो बनाउन ु होस।्
ितनीहरूलाई परम भकुो स्वगर्दतूले खदेो गरून।्

6 ितनीहरूका बाटाहरू अधँ्यारो िचप्ला हुन।्
परम भकुा स्वगर्दतूले ितनीहरूलाई खे सकुन।्

7 मलैे अधमर् कमर्हरू ग रन,ँ तर ती मािनसहरूले मलाई पासोमा पान कोिशश गरे।
कुनै कारण नै िबना ितनीहरूले मलाई पासोमा पानर् खोज।े

8 यसकैारण, हे परम भ!ु ितनीहरूलाई आफ्नै पासोमा फ िदनहुोस।्
ितनीहरूलाई आफ्नै जालोहरूमा पछा रन िदनहुोस।्
ितनीहरूलाई अज्ञात सकंटहरूले प ोस।्

9 तब म परम भमुा हर्िषत रहनछुे।
जब उहाँले मलाई बचाउन ु हुनछे म हर्िषत हुनछुे।

10 मरेो सम्पणूर् शरीर र आत्माले भन्नछे,
“हे परम भ!ु तपाईं परमे र जस्तो हुनहुुन्छ,

तपाईं ती ब लया मािनसहरू माझका कमजोर मािनसहरूलाई बचाउन ु होस ्
तपाईंले ती ब लया मािनसहरूबाट सामानहरू थतुरे ती खाँचोमा परेका गरीब मािनसहरूलाई िदनभुयो।”

11 झटूो बोल्ने समदुायका साक्षीहरूले मलाई क िदने योजनाहरू तयार पा ररहछेन,्
म केही पिन जा न्दन ँ भनरे ती मािनसहरूले मलाई सोिधरहछेन।्

12 मलैे असल कुराहरू मा गरें। तर ती मािनसहरूले मरेो लािग नरा ा कामहरू गनछन।्
हे परम भ,ु मलाई मरेो योग्यता अनसुारको असल कुराहरू िदनहुोस।्

13 जब ती मािनसहरू िबमारी हुन्थ,े म ितनीहरूका लािग दःुखी हुन्थ।े
मलैे उपवास बसरे आफ्नो शोक कट गरें।
(के ितनीहरूका िन म्त ाथर्ना गनार्ले मलै े यही पाएको हु?ँ)

14 मलैे ती मािनसहरूका लािग उदास पोशाकहरू लगाएँ, ती मािनसहरूलाई साथी-भाइहरू जस्तो वहार गरें।
कुनै मािनसकी आफ्नो आमा मदार् ऊ रोएको जस्तो अवस्था म उदास िथएँ।
मलैे आफ्नो उदासीनता दखेाउनका लािग कालो पोशाक लगाएको िथएँ।
म आफ्नो शरीर झकुाएर उदास भई िहडं्दथें।

15 तर जब मलैे भलू गरें। ती मािनसहरू ममािथ हाँस।े
ितनीहरू साँच्चै नै मरेा िम हरू िथएनन,्

म ितनीहरूलाई िचन्दा पिन िचन्दनै िथएँ।
तर ितनीहरूले मलाई धरैेपल्ट आ मण गरे।

16 ितनीहरूले गाली गरे र मरेो खसी गरे।
ितनीहरूले म तफर् आफू रसाएको आफ्ना दाँतहरू िकटेर दशार्ए।

17 मरेा स्वामी, किहलसेम्म तपाईं हे ररहन ु हुन्छ त्यस्ता नरा ा घटनाहरू घटेका?
ितनीहरूले मलाई न गनर् खोिजरहकेा छन।्
परम भ!ु ती द ु मािनसहरूबाट जो िहं क िसहं जस्तै छन।्
मरेो जीवनको रक्षा गन ुर्होस,् मरेो प्यारो जीवनको रक्षा गन ुर् होस।्

* 35:5:
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18 हे परम भ,ु जब म श शाली मािनसहरूसगँ हुनछुे,
महासभामा म तपाईंको स्तिुत गाउने छु।

19 मरेो झटूा बोल्ने श हुरू वास्तवमा ममािथ हाँिसरहने छैनन।्
िनःसन्दहे मरेा श हुरूल,े
आफ्ना ग ु योजनाहरूको दण्ड पाउनछेन।्

20 मरेो श हुरूले वास्तवमा शा न्तको लािग योजनाहरू तयार ग ररहकेा हुन्छन।
ितनीहरू ग ु कारले यस दशेमा शा न्तसगँ बिसरहकेा मािनसहरू ित अधमर् कामहरू गनर्लाई योजनाहरू तयार पा ररहछेन।्

21 मरेा श हुरूले मरेो िवषयमा नरा ो कुराहरू भिनरहकेा छन।्
ितनीहरू झटूो बोल्दछन ्भन्छन ्“आहा! हामी जान्दछौ ितमी के ग ररहकेा छौ।”

22 हे परम भ,ु के भइरहछे वास्तवमा तपाईंले दे सक्न ु हुन्छ,
यसलैे मौन नब हुोस,्
मलाई छाडरे नजानहुोस।्

23 हे परम भ,ु जाग्नहुोस!् उठनहुोस!्
मरेो परमे र, मरेो परम भ,ु मरेो लािग लडाइँ गन ुर्होस।्
अिन मलाई न्याय ल्याई िदनहुोस।्

24 हे मरेो परम भु परमे र, तपाईंको धािमर्कता अनसुार मलाई न्याय गन ुर्होस।्
ितनीहरूलाई ममािथ उपहास गरेर हाँ निदनहुोस।्

25 मािनसहरूलाई भन्न ्निदनहुोस,् “हामी जे चाहन्थ्यौं सो हामीले पायौं।
हामीले उसलाई ध्वशं पा रिदयौं!”

26 म आशा गछुर् मरेा सम्पणूर् श हुरूले िन न्दत अनभुव गनछन ्अिन लाजमा पा रनछेन।्
जब ममािथ हािनकारक घटना हुन्छ तब ितनीहरू खशुी हुन्छन।्

ितनीहरू सोच्दछन ्मभन्दा ितनीहरू उ म छन!्
यसकारण ती मािनसहरू लाज र अपमानले ढािकएर जाऊन।

27 कितपय मािनसहरू म ित रा ो कुराहरू होस ्भनरे चाहन्छन।्
भरोसा गदर्छु ितनीहरू खशुी हुनछेन।्

ितनीहरू सधैं भन्दछन,् “परम भु महान ्हुनहुुन्छ।
उहाँ आफ्ना दासको लािग के उ म हो त्यही गन इच्छा गन ुर्हुन्छ।”

28 यसकारण परम भ!ु म ितनीहरूलाई भन्दछु, तपाईं कित धािमर्क हुनहुुन्छ।
म त्यके िदन तपाईंको शसंा गछुर्।

36
मखु सगंीतकारलाई: परम भकुा दास दाऊदको भजन।

1 एकजना द ु मािनसले एकदमै द ु काम गछर् जब त्यो आफैं ले आफैं लाई यसो भन्छ,
“म न त परमे रसगँ डराउनछुे न त परमे रलाई आदर नै गनछु।”

2 त्यो मािनस आफैं िसत झटूो हुन्छ।
त्यस मािनसले आफ्नो गल्ती दखे्दनै।
यसलैे उसले क्षमाको याचना गदन।

3 उसका शब्दहरू बकेामे झटूहरू मा हुन्छन।्
त्यो ज्ञानी पिन बन्न स ै न अथवा रा ो कुरो िसक्न सक्दनै।

4 राती उसले द ु योजना तयार पादर्छ।
ऊ उठ्छ तर रा ो काम गदन।
तर उसले अधमर् गनर्लाई नाइँना स्त गदन।

5 हे परम भ,ु तपाईंको हेपणू र् करूणा आकाश भन्दा पिन उच्च छ।
तपाईंको िव सनीयता बादलहरूभन्दा पिन उच्च छ।

6 परम भ,ु तपाईंको धािमर्कता सव च्च पवर्त भन्दा पिन उच्च छ।
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तपाईंको न्याय अगाध समु भन्दा गिहरो छ।
परम भ,ु तपाईंले मािनस र पशहुरूलाई रक्षा गन ुर्हुन्छ।

7 तपाईंको ि य अन ु ह भन्दा कुनै चीज पिन बहुमलू्य छैन।
मािनस जाित र स्वगर्दतूहरू तपाईंकहाँ सरुक्षाको िन म्त आउँछन।्

8 परम भ!ु ितनीहरू तपाईंको घरमा रा ो चीजहरूबाट नयाँ श पाउछँन।्
तपाईंको आ यर्पणू र् नदीबाट ितनीहरूलाई िपउन िदन ु हुन्छ।

9 हे परम भ!ु जीवनको ोत तपाईंबाट बहन्छ!
तपाईंकै ज्योितबाट हामी ज्योित पाउछँौं।

10 हे परम भ,ु ितनीहरूलाई मे गन ुर्होस ्जसले तपाईंलाई साँचो रूपले िचन्छन ्
अिन जो िव ासी छन ्ितनीहरूको लािग असल काम ग रिदन ु होस।्

11 हे परम भ,ु अहकंारी मािनसलाई मलाई कु ल्चन नसकोस।्
द ु मािनसहरूले मलाई घचटेन निदन ु होस।्

12 यी िचन्हहरू ितनीहरूका िचहानमा राखी िदनहुोसः्
“यहाँ द ु मािनसहरू सतुकेा छन।्

ितनीहरूलाई धलूो िपठो पा रयोस।
ितनीहरू फे र किहल्यै पिन जाग्न सकने छैनन।्”

37
दाऊदको भजन।
1 द ु मािनसहरू ित उदास न होऊ।

द ु काम गनहरूको ईष्यार् नगर।
2 द ु मािनसहरू ह रयो घाँस र उि द ्जस्तै हुन ्

जो ओइ लन्छन ्अिन चाँडै मछर्न।्
3 यिद ितमीहरू परम भमुा भरोसा गछ र रा ो कामहरू गछ भन,े

ितमीहरू भिूमले िदने धरैे चीजहरूिसत बाँच्नछेौ र आनन्द लने छौं।
4 आनन्दिसत परम भकुो सवेा गर

अिन उहाँले ितमीहरूलाई ितमीले चाहको कुराहरू िदनहुुनछे।
5 परम भमुािथ भरोसा गर।

उहाँ मािथ भरोसा गर अिन के गन ुर् पनछ उहाँले गन ुर् हुनछे।
6 ितमीहरूका असल कायर्हरू र िनमर्लता,

मध्य िदनको घाम झैं च म्कयोस।्
7 परम भमुािथ भरोसा गर, र उहाँको सहयोगको िन म्त पख ं।
द ु मािनसहरूको सफलतामा ईष्यार् नगर।

जब द ु मािनसहरूले द ु योजनाहरू बनाउछँन ्अिन ितनीहरूको खराब य ु हरू सफल हुदनैन।्
8 न रसाऊ! बौलाहा न होऊ! त्यित उदास न होऊ जसले गदार् ितमी पिन द ु कायर् गछ ।
9 िकनभने द ु मािनसहरू ध्वशं हुनछेन ्

तर ती मािनसहरू जसले परम भलुाई सहयोगको लािग िबन्ती गछर्न,् परम भलुे वचन िदन ु भएको जमीन पाउनछेन।्
10 चाँडै नै त्यहाँ अब द ु मािनसहरू हुने छैनन।्

ितमीले ती मािनसहरू खोज्न ु पलार्, तर ितनीहरू सबै गइसकेका हुनछेन!्
11 न मािनसहरूले परमे रको वचन अनसुार जमीन पाउने छन ्

अिन ितनीहरूले चरू उन्नित र आनन्द उपभोग गनछन।्

12 द ु हरूले धम मािनसहरूका िवरू खराब योजनाहरू बनाउछँन।्
ती द ु हरूले आफ्नो ोध धम हरूलाई दा ा िकटेर दखेाउछँन।्
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13 तर हा ा स्वामी, ती द ु हरूसगँ हाँ ु हुन्छ।
उहाँले ितनीहरूमा के हुनछे हने ुर्हुन्छ।

14 द ु मािनसहरूले आफ्ना तरवारहरू लन्छन ्र आफ्ना धनहुरू ताक्छन।्
ती असहाय, गरीबहरूलाई मानर् चाहन्छन।्
ती असल, ईमान्दारी मािनसहरूलाई मानर् चाहन्छन।्

15 तर ितनीहरूको धनहुरू भाँिचने छन ्
र ितनीहरूका तरवारहरू आफ्नै मटुुहरूमा रोिपनछे।

16 द ु मािनसहरूको एकदम घइँूचोभन्दा,
कम्ती धािमर्क मािनसहरू नै उ म हुन्छन।्

17 िकनभने द ु मािनसहरू ध्वशं हुनछेन,्
तर परम भलुे धािमर्क मािनसहरूको हरेचाह गन ुर् हुनछे।

18 परम भलुे िनद ष मािनसहरूलाई जीवनभ र रक्षा गन ुर्हुन्छ,
ितनीहरूको परुस्कार सदा-सवर्दाका िन म्त हुनछे।

19 जब सकंटहरू आउँछन,्
धम मािनसहरू असन्त ु हुनछैेन।्

अिनकालको समयमा पिन
धम हरूको िन म्त खानकुेरा शस्त हुनछे।

20 तर द ु मािनसहरू परम भकुा श हुरू हुन,्
अिन ितनीहरू न हुने नै छन।्

ितनीहरूका घाटीहरू सकु्खा हुनछेन ्अिन जल्ने छन।्
ितनीहरू सबै नाश हुनछेन।्

21 द ु मािनसहरूले झ ै पसैा ऋण लन्छन ्अिन किहल्यै ती ऋण चु ा गदनन,्
तर धम जनहरूले उदारतापवूर्क अरूलाई िददंछन।्

22 यिद धम मािनसहरूले अरूहरूलाई आशीवार्द िदए भन,े ितनीहरूले परम भकुो वचन अनसुार जमीन पाउनछेन।्
तर ितनीहरू जसलाई उहाँले सराप्न ु भएको छ, सम्पणूर् रूपमा न हुनछेन।्

23 सतकर् भएर िहडं्ने िसपाहीलाई परम भलुे साथ िदनहुुन्छ।
परम भलुे ती िसपाहीहरूलाई न हुनदे ख जोगाउन ु हुन्छ।

24 यिद त्यो िसपाहीले दगरेुर आफ्ना श लुाई आ मण गछर् भने परम भलुे उसको हात समा ु हुनछे,
र उसलाई य ु गन ुर्बाट जोगाउन ु हुनछे।

25 म जावन िथएँ तर अब व ृ भएको छु,
तर मलैे किहल्यै पिन परमे रले धािमर्क मािनसहरूलाई त्याग्न ु भएको दखेकेो छैन।
मलैे किहल्यै पिन धम मािनसहरूका नानीहरूले खानको लािग भीख माग्न ु परेको दखेकेो छैन।

26 धािमर्क मािनसहरूले उदारतापवूर्क अरूलाई िदन्छन ्
अिन धािमर्क मािनसहरूका नानीहरू परम भकुा आशीवार्द हुन।्

27 यिद ितमीले अधमर्का कामहरू गनर् अस्वीकार गय भने
ितमी सघैं बाँच्ने छौ।

28 परम भलुे न्याय मन पराउन ु हुन्छ,
उहाँले आफ्ना भ जनहरूलाई खाली हात छोडन ु हुन्न।

परम भलुे आफ्ना भ जनहरूलाई सधैं रक्षा गन ुर्हुन्छ
तर कपटी मािनसहरूलाई नाश गन ुर् हुनछे।

29 धािमर्क मािनसहरूले परम भकुो वचन अनसुारको दशे पाउनछेन।्
ितनीहरू त्यहाँ सदा-सवर्दा ब े छन।्

30 धम मािनसले उ म सल्लाह िददंछ।
उसको िनणर्य त्यके मािनसको िन म्त िनष्पक्ष हुन्छ।

31 उनले परम भकुा उपदशेहरू मनन गरेको छ।
अिन ठीक कारले बाँच्नबाट उ किहल्यै व न्चत हुदँनै।
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32 तर द ु मािनसहरूले जिहले पिन धम मािनसहरूलाई मान बाटाहरू खोिजरहकेा हुन्छन।्
33 जब असल मािनसहरू द ु मािनसको पासोमा पछर्न ्परम भलुे ितनीहरूलाई किहल्यै पिन त्याग्न ु हुन्न।

जब द ु मािनसहरूले असल मािनसहरूलाई न्यायालयमा लजैान्छन ्परम भलुे ितनीहरूलाई किहल्यै पिन त्याग्न ु हुन्न।
34 परम भलुे भन्न ु भएको कुराहरू गर र उहाँको सहयोगको िन म्त पखर्।

परम भलुे ितनीहरूलाई िवजयी बनाउन ु हुनछे, अिन परमे रले िदन ु भएको जग्गा पाउने छौ,
उहाँले द ु हरूलाई त्यो जग्गा छोडनू लाउन ु हुनछे।

35 मलैे एक बलवान कपटी मान्छे दखेें।
ऊ एकदमै स केो रूख जस्तै ब लयो िथयो।

36 तर ऊ िहडंी सकेको िथयो।
मलैे उसलाई खोजें, तर भटे्न सिकन।

37 शु र ईमान्दार बन।
शा न्त ि य मािनसहरूले धरैे सन्तानहरू पाउनछेन।्

38 तर जनु मािनसले िनयम मान्दनै पणूर् रूपले ध्वशं हुनछेन।्
अिन ितनीहरूका भावी सन्तानहरूलाई जग्गा छोडरे जानलाई बाध्य हुनछेन।्

39 धम मािनसहरूलाई परम भलुे बचाउन ु हुन्छ।
जब धम मािनसहरू सकंटमा पदर्छन ्परम भु ितनीहरूको बल बन्न ु हुनछे।

40 परम भलुे धम मािनसहरूलाई म त गन ुर्हुन्छ र ितनीहरूलाई बचाउन ु हुन्छ।
धम मािनसहरू परम भमुािथ आि त हुन्छन ्अिन ितनीहरूलाई उहाँले द ु मािनसहरूबाट बचाउन ु हुनछे।

38
सम्झनाको िन म्त दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु तपाईंको ोधमा मलाई िनन्दा नगन ुर् होस।्

तपाईंको ोधमा हुदँा मलाई दण्ड निदनहुोस।्
2 हे परम भ,ु तपाईंले मलाई आघात गन ुर् भएको छ।

तपाईंको काँडाहरू गिह रएर मिभ गािडए।
3 तपाईंले मलाई दण्ड िदनभुयो।
अिहले मरेो सम्पणूर् शरीर िशिथल भएको छ।

मलैे पाप गरें र तपाईंले मलाई दण्ड िदनभुयो, यसलैे मरेो सारा हाडहरू कट-्कट ् दःु खरहे छन।्
4 म अधमर् कामहरूको दोषी छु, अिन त्यो दोष भारी बोके छ।

म टाउको उठाएर िहडं्न पिन ल ज्जत छु।
5 मलैे मखूर् कामहरू गरें।

अब मरेो घाउ ख टराहरूले दगुर्न्ध िददंछैन।
6 म कुि एँ र सा ै ज्यादा झकेुको छु,

म िदनभ र हताश-हताश हुन्छु।
7 मलाई ज्वरो आएको छ,

अिन मरेो सम्पणूर् शरीर कट-्कट ् खाइरहछे।
8 म यित िवघ्न पीिडत छु िक अनभुव गनर् स न।

मरेो दःुखकेो मटुुले मलाई रूने बनाएको छ।
9 मरेो स्वामील,े मरेो पीिडत स्वर सनु्नभुयो।

मरेो ससु्केरा तपाईंबाट लकेुको छैन।
10 मरेो मटुु बढता ढुक् ढुकी रहछे।

मरेो बल तु रन्दै गइरहछे, अिन म अन्धो हुन लािगरहछुे।
11 मरेा िबमारीको कारणले गदार्,

मरेा िम हरू र मरेो िछमकेीहरू हनेर्सम्म आउने छैनन।्
मरेो प रवार सम्म मरेो निजकै आउँदनैन।्
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12 मरेा श हुरूले मरेो िवषयमा अि य कुराहरू भन्छन।्
ितनीहरूले झटूा कुराहरू र थर्को हल्लाहरू िफंजाइरहकेा छन।्
सदा ितनीहरू मरेो िवषयमा कुरा गछर्न।्

13 तर म बिहरो मािनस जस्तो छु जसले सनु्न स ै न।्
म त्यो मखु नउघान मािनस जस्तो छु जसले बोल्न स ै न।्

14 म त्यो सनु्न नसक्ने मािनस जस्तो छु जसलाई मािनसहरूले के भिनरहछे थाहा हुदँनै।
म मरेा श हुरू गल्ती छन ्भनरे कुनै तकर् गनर् स न र मािणत पिन गनर् स न।ँ

15 िकनभने हे परम भ,ु आफ्नो रक्षाको िन म्त म तपाईंलाई प खर्रहकेो छु।
हे परमे र, मरेो स्वामी तपाईंले मलाई जवाफ िदन ु हुनछे।

16 यिद मलैे केही कुरा गरें भने श हुरूले मलाई खसी गछर्न।्
ितनीहरूले िबमारी अवस्था दे छेन ्िक म िबमारी छु अिन भन्नछेन ्िक मरेो िबमार मरैे द ु कमर्को सजाय हो।

17 म जान्दछु गल्ती कायर्हरू गरेकोले म दोषी छु।
म मरेो पीडा िबिसर्न स न।ँ

18 हे परम भ,ु मलैे आफ्ना कुकायर्हरूको िवषयमा तपाईंलाई भन।े
म आफ्नो पापहरूको िवषयमा दःुखी छु।

19 मरेा श हुरू िजउँदा र स्वस्थ छन,्
अिन ितनीहरूले धरैे-धरैे झटूा कुराहरू भन।े

20 मरेा श हुरूले मतफर् कुकायर्हरू गरे
अिन मलैे ितनीहरूको िन म्त खाली सकुायर् गरें।

मलैे सकुायर् गन यास मा गरें,
तर ितनीहरू मरेो िवरू मा नैं उठे।

21 हे परम भ,ु मलाई त्यागी नजानहुोस।्
हे मरेो परमे र, मरेो िहतषैी भएर ब हुोस!्

22 चाँडै आउनहुोस र मलाई सहयोग िदनहुोस!्
हे मरेो परमे र, रक्षा गन ुर्होस!्

39
मखु सगंीतकार, यदतूनूलाई। दाऊदको भजन।

1 मलैे भन,े “म आफैं ले भनकेा कुरामा सतकर् हुनछुे।
म मरेो िज ोलाई पाप गनर् लगाउने छैन।

जब म कपटी मािनसको चारैितर हुन्छु
म मरेो मखु बन्द रा े छु।”

2 यसलैे मलै े केही भिनन।ँ
मलैे त्यस्तो कुनै रा ो कुरा पिन भिनन।ँ
तर मरेो मनो ाथा अझ बढ ्यो।

3 म एकदमै रसाएको िथएँ
अिन म यस िवषयमा घो रएँ र झन ् रसाह भएँ,
यसलैे मलै े केही भनें।

4 हे परम भ,ु भन्नहुोस,् मतफर् अब के घट्ने छ?
भन्नहुोस,् किहलसेम्म म बाँच्ने छु?
मरेो आय ु कित छोटो छ, म जान्न पाऊँ!

5 परम भ!ु तपाईंले मलाई छोटो जीवन िदनभुयो।
तपाईंको तलुनामा मरेो जीवन अत्यन्तै छोटो छ।

त्यके मािनसको जीवन चाँडै िव लन हुदँछ, मािनस सदा सवर्दा बाँच्दनै!
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6 हा ो जीवन ऐनामा भएको एक िबम्ब मा हो।
हामी ठेलाठेल गद धन-सम्पि हरू बटुल्न खोज्छौं,
तर हामी जान्दनैौं मरेपिछ ती धन-सम्पि हरू कसले पाउनछे।

7 यसकैारण हे स्वामी, मलैे कस्तो आशा रा ु पनछ?
तपाईं मा मरेो भरोसा हुनहुुन्छ।

8 हे परम भ,ु मलैे गरेको नरा ा कामहरूबाट मलाई जोगाउन ु होस।्
मलाई ोिधत अिन मखूर् मािनसलाई जस्तो वहार नगन ुर् होस।्

9 म आफ्नो मखु खोल्ने छैन
म केही पिन भन्ने छैन।
परम भ,ु के गन ुर् पन त्यो तपाईंले नै गन ुर्होस।्

10 तर परमे र, मलाई शा न्त िदन थाम्न ु होस,्
यिद तपाईं थािमन ु भएन भने मलाई ध्वशं पान ुर्हुनछे!

11 हे परम भ,ु मलैे गल्ती काम गरेको कारण दण्ड िदनभुयो, ितनीहरूले ठीक बाँच्ने त रका िसकुन।्
जसरी माउकीराले लगुा न पाछर् मािनसहरूले मन पराउने थोकहरू उहाँले नाश पान ुर्हुन्छ।
हो, हा ो जीवन चाँडै नै हराउने जाने बादल जस्तो छ।

12 हे परम भ,ु मरेा ाथर्ना सनु्नहुोस!्
मरेा ती िवलापका शब्दहरू सनु्नहुोस,्
मरेा आसँहुरू हने ुर्होस।्

तपाईंसगँ यस जीवनबाट पार गरेर जाने म खाली एक या ी हु।ँ
मरेा सबै िपता-पखुार्हरू जस्ता म यहाँ क्षिणकको िन म्त मा छु।

13 हे परम भ,ु मलाई एक्लो छोडी िदनहुोस ्
अिन मरेर जानअुिघ मलाई खशुी हुन िदनहुोस।्

40
मखु सगंीतकारलाई। दाऊदको भजन।

1 मलैे परम भलुाई बोलाएँ, र उहाँले मलाई भन्नभुयो।
उहाँले मरेा िवलापहरू सनु्नभुयो।

2 परम भलुे मलाई िचहानबाट मािथ उठाउन ु भयो।
उहाँले मलाई िहलै िहलो भएको ठाउँबाट उठाउन ु भयो।

उहाँले मलाई उठाउन ु भयो, भइँूमा रा ु भयो
अिन िचप्लीनदे ख मरेा ख ु ा सम्हाली िदनभुयो।

3 परम भलुे मरेो ओठमा नयाँ गीत िदन ु भयो, “परमे रको लािग स्तिुत-गान गर।”
धरैे मािनसहरूले ममािथ के हुन लािगरहछे भनरे हनेछन,्

अिन ितनीहरूले परमे रको उपासना गनछन।्
ितनीहरूले परम भमुा भरोसा गनछन।्

4 त्यो मािनस जसले परम भमुािथ भरोसा गछर्, साँच्चै धन्य हुनछे।
यिद कुनै मािनसले कसलैाई आफ्नो भलूहरू र झटूो दवेताहरूतफर् लाँदनै भने त्यो मािनस साँच्चै नै धन्य हुनछे।

5 हे परम भ,ु हा ा परमे र, तपाईंले आ यर्जनक कामहरू गन ुर्भएको छ!
तपाईंसगँ हा ो लािग अ तू कारका योजनाहरू छन।्

कसलैे पिन त्यस्तो सचूी बनाउन सकेनन!्
म घ र-घ र ती कुराहरू भन्छु जनु कुराहरू अनगन्ती छन।्

6 परम भ,ु तपाईंले मरेो िन म्त कुराहरू बझुाउन ु भयोः
तपाईं ाणीका ब लहरू र अन्नको अपर्णहरू चाहन ु हुन्न।
तपाईं होमब ल र पापब लहरू चाहन ु हुन्न।
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7 यसलैे मलै े भन,े “म यहाँ छु!
मलाई लजैानहुोस,् म आइरहछुे, धमर्शा मा यी कुराहरू मरेो िवषयमा ले खएका छन।्

8 हे मरेो परमे र, तपाईं जे चाहन ु हुन्छ म त्यही अनरुूप गदर्छु।
म तपाईंको वस्था जान्दछु।

9 मलैे महासभामा मािनसहरूलाई तपाईंको िवजयको ससुमाचारहरू बताएँ।
अिन परम भ,ु तपाईं जान्नहुुन्छ म ती ससुमाचारहरू भन्नका लािग किहल्यै रोिकने छैन!

10 हे परम भ,ु तपाईंले गन ुर् भएका असल कुराहरू बताएँ,
मलैे ती कुराहरू हृदयमा लकुाई रा खन।

परम भ,ु मलैे मािनसहरूलाई भनें ितनीहरू बाँच्नलाई तपाईंमािथ आि त हुन सक्छन।्
मलैे तपाईंको िव स्तता र अन ु हलाई सभामा मािनसहरूबाट लकुाइन।

11 यसकैारण, हे परम भ!ु मदे ख तपाईंको कृपा नलकुाउन ु होस!्
तपाईंको िव स्तता र कृपादानले मरेो रक्षा गरोस।्”

12 द ु मािनसहरू मरेो चारैितर थु केा छन।्
ितनीहरू अनगन्ती छन!्

मरेा पापहरूले मलाई पि यो,
अिन म ितनीहरूबाट भाग्न स न।

ितनीहरू मरेो टाउकोको केशभन्दा पिन धरैे छन।्
मलैे मरेो आटँ हराएको छु।

13 हे परम भ,ु मितर दगुरेुर मलाई बचाउनँ ु होस!्
हे परम भ,ु चाँडै आउनहुोस ्र मलाई साथ िदनहुोस!्

14 ती द ु मािनसहरूले मलाई मान यास ग ररहछेन।्
हे परम भ,ु ती मािनसहरूलाई ल ज्जत
र िनराश बनाई िदनहुोस।्

ितनीहरूले मलाई क िदन चाहन्छन,्
ितनीहरूलाई ल ज्जत बनाएर भगाउन ु होस!्

15 ती द ु मािनसहरूले मलाई ल ज्जत पाछर्न।्
ितनीहरू बोल्नलाई पिन सकंोच होस!्

16 तर ती मािनसहरू ज-जसले तपाईंको सहायता खोज्दछन आन न्दत र खशुी होऊन।
तपाईंले गरेको सखं्यालाई ितनीहरूले मे गछर्न।
ितनीहरूले सधैं यसो भन ्न, “परम भु महान ्हुनहुुन्छ।”

17 हे स्वामी, म दःुखी अिन असहाय मािनस हु,ँ
मलाई सहायता गन ुर्होस।्

मलाई रक्षा गन ुर् होस।्
हे मरेो परमे र, िवलम्ब नगन ुर् होस!्

41
मखु सगंीतकारलाई। दाऊदको भजन।

1 एकजना मािनस जसले गरीब मािनसहरूलाई सफल हुनमा सघाउँछ,
त्यसलैे धरैे आशीवार्दहरू पाउनछे।
जब सकंट आउँछ परम भलुे त्यस मािनसलाई बचाउन ु हुन्छ।

2 परम भलुे त्यस मािनसलाई रक्षा गन ुर्हुनछे र उसको जीवन बचाउन ु हुनछे।
त्यो मािनस पथृ्वीमा धन्य हुनछे।
परमे रले त्यस मािनसका श हुरू ारा ध्वशं हुन िदन ु हुनछैेन।

3 जब त्यो मािनस रोगी हुन्छ र ओ ानमा पछर्, परम भलुे उसलाई बल िदन ु हुनछे।
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त्यो मािनस िबमार हुन सक्छ, तर परम भलुे उसलाई िनको पान ुर् हुनछे।

4 मलैे भन,े “हे परम भ,ु म ित अन ु ह गन ुर् होस।्
मलैे तपाईंको िवरू पाप गरें, तर मलाई क्षमा िदनहुोस ्र िनको पान ुर् होस।्”

5 मरेा श हुरूले मरेो िवषयमा अि य कुराहरू गरे।
ितनीहरूले भिनरहकेा छन,् “ऊ किहले मनछ र िवस्मतृ हुनछे?”

6 मािनसहरू मलाई हनेर् आउँछन।्
तर ितनीहरूले वास्तवमा के सोिचरहछेन ्ितनीहरू भन्दनैन।्

ितनीहरू खाली मबाट केही समाचारहरू मा लन आउँछन,्
अिन ितनीहरू जान्छन ्र मरेो िवषयमा उडन्ते कुराहरू िफंजाउछँन।्

7 मरेो िवषयमा श हुरूले परस्परमा कानखेसुी गछर्न।्
ितनीहरूले मरेो िवरू षड ्यन् हरू ग ररहछेन।्

8 ितनीहरू भन्छन,् “उसले केही भलू काम गय
त्यसलैे गदार् ऊ िबमारी भयो।
हामी आशा गछ ं ितनी किहल्यौ िनको हुनछैेनन।्”

9 मरेो ि य साथीले मसगँै खायो। म उसलाई भरोसा गथ।
तर अिहल,े ऊ मरेो िवरू मा बागी भएकोछ।

10 यसलै,े हे परम भ,ु दया गरेर म ित कृपा गन ुर् होस।्
मलाई उठाउन ु होस ्अिन म ितनीहरूको ऋण चु ा गनछु।

11 हे परम भ,ु श हुरूलाई ममािथ आघात गनर् निदनहुोस।्
तब म जान्ने छु तपाईंले ितनीहरूलाई ममािथ आघात गनर् पठाउन ु भएन।

12 म िनद ष िथएँ र तपाईंले मलाई सघाउन ु भयो।
तपाईं मलाई उठ्न िदनहुोस र सदा तपाईंको सवेा गनर्पाऊँ।

13 परम भ,ु इ ाएल का परमे र धन्य हुन ु हुन्छ!
उहाँ सधैं हुनहुुन्थ्यो, अिन उहाँ सधैं हुनहुुनछे।

आमने, आमने।

दो ो भाग
42

(भजनसं ह 42-72)
मखु सगंीतकारलाई: कोरह प रवारबाट म स्कल नाउकँा भजन।

1 हे परम भ,ु जस र एउटा ह रण खोलाको पानी िपउन ितखार्एको हुन्छ।
त्यसरी नै मरेो आत्मा तपाईंको लािग ितखार्एको हुन्छ, परम भ।ु

2 मरेो ाण जीिवत परमे रको लािग ितखार्उछँ।
म उहाँलाई भटेन किहले जान सक्छु?

3 मरेो श लुे िनरन्तर मलाई ठ ौली बनाएको छ।
ऊ भन्छ, “तरेो परमे र कहाँ छ? ऊ ितमीलाई बचाउन आउँछ?” म, उदास र दःुखी भएँ।

आसँ ु मरेो रात िदनको खा बिनएको छ जो मरेो आखँाबाट झछर्।

4 जब म म न्दरमा िबताएका सनु्दर क्षणहरू सम्झने गछुर्
मरेो हृदय चर्िकएर आउँछ।

ितनीहरू सबलैाई भीड-भाडबाट िछराउँदै परमे रको म न्दरितर लगकेो सम्झन्छु।
ती घइँुचोहरूमा मनाइरहकेा उत्सवहरूमा स्तिुत-गान खशुीसगँ गाएको सम्झन्छु।



42:5-6 592 भजनसं ह 43:5

5-6 म यित उदास िकन हुन ु पन?
म िकन यित सा ो िवच लत हुन!े

म परम भकुो सहयोगको िन म्त पखर्न्छु।
फे र मलैे उहाँको शसंा गन मौका पाउनछुे।
उहाँले मलाई बचाउन ु हुन्छ!

िकनभने मलै े यस ठाउँबाट तपाईंलाई सम्झना गन ुर्पछर्,
यस सानो पहाड जहाँ हमे न पवर्त र यदर्न नदीको िमलन हुदँछ।

7 पथृ्वीको महुानबाट िनस्केर छङ्ग-छङ्ग गद
खोला बगकेो आवाज म सनु्छु।

हे परम भ,ु तपाईंका छालहरूल,े
मरेो व रप र छङ्ग-छङ्ग गद मलाई धोइरहकेा छन।्

8 त्यके िदन परम भलुे आफ्नो हेपणू र् करूणा दखेाउन ु हुन्छ
अिन त्यके रात म शसंा मरेो जीिवत परमे रका लािग ाथर्ना गन िथएँ।

9 म परमे र, मरेो च ानसगँ कुरा गछुर् म भन्छु,
“हे परम भ,ु िकन तपाईंले मलाई िबसर्न ु भयो?
श कुो ू रताको कारणले गदार्? त्यस्तो उदासीनता मलैे िकन खप्न?ु”

10 मरेा श लुे लगातार मरेो अपमान गदर्छ र मान त रकाले हार गदर्छ
अिन मलाई सोध्दछ, “तरेो परमे र कहाँ छ?
के तलँाई बचाउन अिहलसेम्म आएको छैन?”

11 मलैे यित उदास िकन हुन पछर्?
िकन मलैे यित िवर न ु पछर्?

मलैे परमे रको सहायताको िन म्त अपके्षा गन ुर् पछर्।
म फे र उहाँको शसंा गन मौका अझै पाउनछुे।
उहाँले मरेो रक्षा गन ुर् हुनछे!

43
1 हे परमे र, एकजना मािनस छ, जो तपाईंका भ जन मध्ये एकजना होइन।

त्यो मािनस द ु छ र झटूो बोल्दछ।
हे परमे र, मरेो रक्षा गन ुर्होस,् अिन माण िदन ु होस ्िक म सही छु।
मलाई त्यो मािनसबाट बचाउन ु होस।्

2 हे परमे र, तपाईं मरेो सरुक्षा-स्थल हुनहुुन्छ,
िकन तपाईंले मलाई त्यग्न ु भयो?

िकन तपाईंले मलाई दखेाउन ु भएन
िक कसरी म मरेो श दुे ख भाग्न।ु

3 हे परमे र, तपाईंको ज्योित र सत्यता ममािथ चम्कोस, तपाईंको ज्योित अिन सत्यताले मलाई बाटो दखेाओस।्
ितनीहरूले मलाई तपाईंको पिव पवर्त अिन तपाईं ब े म न्दरमा डोयार्उनछेन।्

4 म परमे रको वदेीमा जानछुे।
हे परमे र, म परमे रकहाँ आउनछुे जसले मलाई अत्यन्तै खशुी बनाउनँ ु हुन्छ।

हे परमे र, हे मरेो परमे र,
म वीणा बजाएर परमे रको शसंा गछुर्।

5 िकन म यित सा ो तल झरें?
िकन म यि सा ो िवच लत छु?

मलैे परमे रको सहायताको िन म्त पखर्न ु पनछ,
म फे र अझै पिन उहाँको शसंा गनर् मौका पाउछुँ,
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उहाँले मलाई बचाउन ु हुन्छ।

44
मखु सगंीतकारलाई। कोरह प रवारको म स्कल भन्ने भजन।

1 हे परमे र, हामीले तपाईंको िवषयमा सनुकेा छौं।
हा ा िपता-पखुार्हरूको जीवनकालमा तपाईंले के के गन ुर्भयो उहाँ बताउन ु भयो।
तपाईंले धरैे वषर् अिघ गरेका कायर्हरू, ितनीहरूले हामीहरूलाई बताए।

2 परमे र, तपाईंले आफ्नो महान ्श सिहत
अरूका जग्गाहरू लनभुयो अिन हामीलाई िदन ु भयो।

तपाईंले ती िवदशेी मािनसहरूलाई टुहुरो पान ुर् भयो।
तपाईंले ितनीहरूलाई यो ठाउँ छोड्न वाध्य गन ुर्भयो।

3 हा ा िपताहरूका तरवारहरू िथएनन ्जसले जमीन खोस्यो।
उनीहरूका पाखरुाहरू ब लया िथएनन,् जसले ितनीहरूलाई िवजयी गराए।

यो हा ो िपता-पखुार्हरूसगँ तपाईं भएको कारणले गदार् भएको हो।
परमे र, तपाईंको महान ्श ले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई बचाउन ु भयो।
िकनभने तपाईंले उहाँहरूलाई मे गन ुर्भयो!

4 हे मरेो परमे र, तपाईं मरेो राजा हुनहुुन्छ।
आदशे िदनहुोस ्अिन याकूबका मािनसहरूलाई िवजयतफर् अगवुाइ गन ुर्होस।्

5 मरेो परमे र, तपाईंको सहायताले गदार् हामी आफ्ना श हुरूलाई पिछ धकेल्ने छौं।
तपाईंको नाउमँा हामी ितनीहरूलाई कुल्चदै िहडं्ने छौं।

6 म मरेो धन ु र तरवारमािथ भरोसा रा ख्दन।
मरेो तरवारले मलाई बचाउन सक्दनै।

7 हे परमे र, तपाईंले हामीलाई िम बाट बचाउन ु भयो।
तपाईंले हा ा श हुरूलाई ल ज्जत बनाएर रा ु भयो।

8 हामीले िदनभ र नै परमे रको स्तिुत-गान गाएका छौं।
अिन तपाईंको नाउकँो शसंा सदा सवर्दा गनछौं!

9 तर, हे परमे र, तपाईंले हामीलाई छोड्न ु भयो, तपाईंले हामीलाई ल ज्जत पान ुर् भयो।
तपाईं य ु भिूममा हामीसगँ आउन ु भएन।

10 तपाईंले हा ा श हुरूलाई पिछ धकेल्न लगाउन ु भयो।
हा ा श हुरूले हा ो सम्पि लगरे गए।

11 तपाईंले हामीलाई खा रूपमा खाओस ्भनरे भेंडा जस्तो टाढा अलग्ग रा ख िदन ु भयो।
तपाईंले िवदशेीहरूका माझ हामीलाई छरपस्ट पारेर छाडी िदनभुयो।

12 हे परमे र, तपाईंले आफ्ना मािनसहरू िस मैा बिेचिदन ु भयो,
तपाईंले ितनीहरूको दर दाम पिन गन ुर् भएन।

13 तपाईंले िछमकेीहरू समक्ष हामीलाई हाँसोको पा बनाउन ु भयो।
ितनीहरूले हामीमािथ हाँस े र खल्ली उडाए।

14 हामी हसँाउने कथाहरू मध्ये एक हौं जो मािनसहरू भन्छन।्
आफ्नो दशे नभएका मािनसहरू सम्म हामीमािथ हाँस्छन ्र आफ्ना टाउकाहरू हल्लाउछँन।्

15 म लाजले छोिपएको छु।
सारा िदन आफ्नो ल ज्जत रूप हछुेर्।

16 मरेा श हुरू जसले मिसत साटो फेनर् चाहन्थ,े
ितनीहरूको खसी र अपमानबाट उप्जकेो लाजले गदार् म आफैं लकु्छु।

17 परमे र, तपाईंलाई हामीले िबसका छैनौं।
अझै यी सबै कुराहरू तपाईंले हा ा लािग गन ुर् हुन्छ।
हामीले तपाईंको करार प मा हस्ताक्षर गदार् छल-कपट गरेका छैनौ!

18 परमे र, हामी तपाईंबाट टािढएका छैनौं।
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हामी तपाईंलाई प ाउनका लािग रोिकएका छैनौं।
19 तर, परमे र, तपाईंले हामीलाई यस ठाउँमा िमच्न ु भयो जहाँ स्यालहरू बस्दछन।्

तपाईंले हामीलाई त्यस ठाउँमा छािडिदन ु भयो जनु मतृ्य ु भन्दा पिन भयानक अधं्यारो छ।
20 के हामीले हा ो परमे रको नाउँ िबिसर्यौं?

के हामीले िवदशेी दवेताहरूलाई ाथर्ना गय ? होइन!
21 िन य नै परमे र यी सबै कुराहरू जान्नहुुन्छ।

उहाँले हा ो गहन ग ु कुराहरू पिन जान्नहुुन्छ।
22 हे परमे र, िदनभ र हामी तपाईंका लािग म रमटे ्यौं!

हामी मानर् लिगएका भडेा जस्तै छौं।
23 उठ्न ु होस,् मरेो स्वामी!

िकन तपाईं सिुतरहन ु भएको छ?
उठ्न ु होस!् हामीलाई सदाको िन म्त नछोडन ु होस!्

24 परमे र, तपाईं िकन हामीदे ख लिुकरहन ु हुन्छ?
तपाईंले हा ो पीर र सकंटहरूलाई िबिसर्न ु भयो?

25 हामीलाई फोहारेिभ हुत्याइएको छ।
हा ो श रर धलूोमा प ल्टरहकेो छ।

26 हे परमे र, उठून ु होस र हामीलाई सहयोग गन ुर्होस।्
तपाईंको हेपणू र् करूणाले हामीलाई बचाउनहुोस।्

45
मखु सगंीतकारलाई शोश न्नम रागमा कोरह प रवारको म स्कल भन्ने भजन। मेको भजन।

1 जब म यी कुराहरू राजाको िन म्त लखे्छु,
सनु्दर शब्दहरूले मरेो म स्टष्कमा भ रन्छन।्

शब्दहरू मरेो िज ोबाट आउँछन,्
मानौ ती शब्दहरू िसपाल ु लखेकका कलमबाट आइरहकेाछन।्

2 तपाईं सबै भन्दा असल हुनहुुन्छ।
तपाईं एकदम योग्य व ा हुनहुुन्छ।
यसकारण परमे रले सदा-सवर्दा तपाईंलाई आिशष िदऊन!्

3 ित ो पटुकामा तरवार िभर।
ित ो मिहमापणूर् जगंी पोशाक लगाऊ।

4 ितमी अचम्मको दे खन्छौ। धािमर्कता, सत्यता र न्यायको िन म्त जाऊ अिन लडाइँ िजत,
ित ो श शाली दािहने पाखरुा अ तू कायर्हरू गनर्लाई दक्ष िथयो।

5 ित ा काँडहरू तीखा छन,् ित ा श हुरूका मटुुिभ सम्म गािडने छन,्
जसले गदार् मािनसहरू ित ै सम्मखु भइँूमा लड्ने छन।्

6 हे परमे र, तपाईंको िसहंासन सदा-सवर्दाको लािग रहनछे।
धािमर्कता नै तपाईंको शाही राजदण्ड हो।

7 तपाईंले धािमर्कतालाई मे गन ुर्हुन्छ
र द ु तालाई घणृा गन ुर्हुन्छ।
यसकारण परमे र तपाईंलाई आफ्ना साथीहरूमािथ* राज गनर् चनु्नहुुन्छ।

8 तपाईंको पोशाक सगु न्धत ; मरूर्, िघउकुमारी र तजेपातले य ु छ।
यहाँ दे ख महल ह स्तहाडले सिजएको छ, जहाँबाट तपाईंलाई खशुी पानर् सगंीत आउँछ।

9 लोकन्तीहरू राजाहरूकै छोरीहरू हुन।्
तपाईंको दलुही तपाईंको दािहनपे , िनख्खरु सनुको मकुुट लगाएर उिभरहकेी िछन।्

* 45:7: “ ”
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10 हे मरेी ी, मरेा कुरा सनु।
ध्यानिदएर सनु अिन ितमीले बझु्ने छौ।

आफ्ना मािनसहरू र आफ्ना िपताका प रवारलाई िबसर्।
11 यसकारण राजा ित ो सनु्दरतादे ख मक्ख पनछन।्

ऊ ित ो नयाँ लोग्ने हुनछे।
यसलैे ितमीले उनको सम्मान गर।

12 टायर शहरबाट आएका सम्पन्न मािनसहरूले ित ो िन म्त उपहारहरू ल्याउनछेन ्
यसकारण ितमीसगँ ितनीहरू भटे गनर् सक्छन।्

13 राजकुमारी सनुको धागोले बनुकेो पोशाकमा
सिजएकी िछन।्

14 राजाकहाँ पयुार्उनलाई, बहेुली आफ्ना सनु्दर पोशाकमा िछन,्
उनका लोकन्तीहरू पिछ पिछ छन।्

15 ितनीहरू आनन्दको साथ आउँछन।्
आनन्दले नै भ रएर ितनीहरू राजाको महलमा वशे गछर्न।्

16 राजा, तपाईंका पु हरूले तपाईंपिछ राज गनछन।्
तपाईंले ितनीहरूलाई पथृ्वीभ र शासकहरू बनाउन ु हुनछे।

17 तपाईंको नाउँ सदाका लािग िस बनाउनछुे।
मािनसहरूले तपाईंको सदा-सवर्दा शसंा गनछन!्

46
मखु सगंीतकारलाई। अलामोत ारा* गाउने कोरह प रवारहरूको एउटा भजन।

1 परमे र हा ो बलको भण्डार हुनहुुन्छ।
सकंटको बलेा उहाँबाट हामी सधैं सहयोग पाउन सक्छौं।

2 यसकैारण भइँुचालो आए ता पिन
पवर्तहरू समु को गभर्मा झरे तापिन हामी डराउदँनैौ।

3 हामी भय स्त छैनौं जब समु आधँीले अन्धकार हुनँ्छ
र पवर्तहरू थर्िकन्छन।

4 त्यहाँ एउटा नदी छ जसको धाराले
सव च्च परमे रको पिव शहरमा आनन्द ल्याउछँ।

5 परमे र त्यस शहरमा हुनहुुन्छ यसलैे यो किहल्यै नाश हुने छैन।
घाम उदाउन ु अिघनै परमे र साथ िदन त्यहाँ हुनहुुन्छ।

6 जब परम भु कराउन ु हुनछे अिन पथृ्वी टुि ने छ।
त्यके जाित डरले काम्ने छन ्अिन ती सा ाज्यहरू धराशायी हुनछेन।्

7 सवर्श मान ्परम भु हामीसगँ हुनहुुन्छ।
याकूबका परमे र हा ो शरणस्थान हुनहुुन्छ।

8 परम भलुे गन ुर्भएको ती श शाली कामहरूलाई हरे।
उहाँले पथृ्वीमा गन ुर् भएको डरलाग्दा कायर्हरू हरे।

9 परम भलुे पथृ्वीमा कतपैिन य ु हरू रोक्न सकनु हुन्छ।
उहाँले िसपाहीहरूका धन ु भाँच्न सक्न ु हुन्छ,

ितनीहरूका भालाहरू छरपस्ट पारेर ितनीहरूका ढालहरू जलाई िदनहुुन्छ।
10 परमे र भन्नहुुन्छ, “लडाइँ रोक, म नै परमे र हु ँ भनरे जान!
* 46:: -बाजा पिन हुनसक्छ वा िबशषे ताल वा स्केल पिन हुनसक्छ।
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म जाित-जाितलाई परास्त गन ुर् सक्छु,
म ससंारलाई अधीनमा रा सक्छु!”

11 सवर्श मान ्परम भु हामीसगँ हुनहुुन्छ।
याकूबका परमे र हा ो शरणस्थान हुनहुुन्छ।

47
मखु सगंीतकारलाई: कोरह प रवारहरूको भजन।

1 हे सारा मािनसहरू हो ताली बजाऊ।
परमे र ितर आनन्दमय भएर िचच्याऊ!

2 सवर्श मान ्परम भु भय योग्य हुनहुुन्छ।
सारा पथृ्वीभ र नै उहाँ महान ्राजा हुनहुुन्छ।

3 अन्य मािनसहरूलाई परािजत गनर् हामीलाई साथ िदनभुयो,
उहाँले ती जाितहरूलाई हा ो अधीनमा रा ु भयो।

4 परमे रले हा ो िन म्त जग्गा रोजी िदन ु भयो।
उहाँले त्यो अचम्मको जग्गा याकूबको िन म्त रोज्न ु भयो जसलाई उहाँले मन पराउन ु भएको िथयो।

5 नरिसहं र तरुहीको आवाजमा,
जयजयकार साथ उहाँ आफ्नो िसहंासनतफर् जानहुुन्छ।

6 परमे रको स्तिुत-गान गर।
स्तिुतहरू गाऊ, हा ा राजाको िन म्त स्तिुत-गाऊ।

7 परमे र सारा पथृ्वीको राजा हुनहुुन्छ।
शसंाको* गीतहरू गाऊ।

8 परमे र आफ्नो पिव िसहंासनमा ब हुुन्छ
र सबै जाित-जाितहरूमािथ राज गन ुर्हुन्छ।

9 सबै जाित-जाितका शासकहरू एकाकार्िसत भटे गदर्छन।्
अ ाहामका परमे रको मािनसहरूसगँ भटे गछर्न।

सबै जाितका सबै शासकहरू परमे रकै हुन।
परमे र ती सबकैा सव च्च अिधकारी हुनहुुन्छ।

48
कोरह प रवारहरूको उपासनाको भजन।
1 परम भु महान ्हुनहुुन्छ।

उहाँको पिव पवर्तमा, मािनसहरूले हा ो परमे रको शहरमा अिधक शसंा गदर्छन।्
2 परमे रको पिव शहर यस्तो आनन्दमय उचाइमा छ!

यसले पथृ्वीभ रका मािनसहरूलाई आनन्द िदन्छ!
िसयोन पवर्त परमे रको साँचो पवर्त* हो,

यो महान ्राजाको शहर हो।
3 त्यस शहरको राजमहलमा,

परमे रलाई िकल्ला भिनन्छ।
4 एक समय, केही राजाहरू आपस्तमा भटे गरे।

ितनीहरूले यस शहरमािथ आ मण गन योजना गरे।
ितनीहरू सबलैे यस शहरतफर् कदम बढाए।
5 तर त्यसपिछ ती राजाहरू यो शहर दखेरे छक्क परे।
* 47:7: “ ” “ ”

* 48:2:
“ ” , पवर्त सापोन जहाँ दवेताहरू बस्दथ।े
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ितनीहरू सबै भय स्त भए अिन लम्पट परे!
6 डरले ती राजाहरूलाई कस्सरे समात्यो।

ती राजाहरू डरले काम।े
7 हे परमे र तपाईंले श शाली पवूली बतास चलाउन ु भयो

अिन ितनीहरूका ठूल-ठूला जहाजहरू सबै भताभङु्ग पा रिदन ु भयो।
8 हो, हामीले तपाईंको महान ्श का कथाहरू सनुकेा छौं।

तर यसलाई हामीले हा ो परमे रको शहरमा पिन दखे्यौं,
सवर्श मान ्परमे रको शहरलाई उहाँले अनन्त सम्मको लािग ब लयो बनाउन ु भयो!
9 हे परमे र, तपाईंको म न्दरमा तपाईंको मेपणूर् अन ु हलाई हामी सतकर् भएर सोच्दछौं।
10 हे परमे र, तपाईं ख्यात हुनहुुन्छ,

मािनसहरूले तपाईंलाई पथृ्वीभ र शसंा गदर्छन।्
तपाईं कित धािमर्क हुनहुुन्छ भनरे सबलैाई थाहा छ।

11 हे परमे र! िसयोन पवर्त खशुी हुन्छ।
यहूदाका शहरहरू तपाईंको सही िनणर्यले गदार् रमाउँदछन।्

12 िसयोनको चारैतफर् िहडं।्
शहरमा हरे। त्यहाँका अग्ला महलहरू गन।

13 अग्ला पखार्लहरू हरे,
िसयोनका राजमलहरूको शसंा गर।
तब ितमीले आफ्ना भावी सन्तानहरूलाई यसको िवषयमा भन्न सक्नछेौ।

14 यी परमे र सदा-सवर्दाका लािग हा ा परमे र हुनहुुन्छ।
उहाँले हामीलाई सघैं पथ- दर्शन गन ुर् हुनछे।

49
मखु सगंीतकारलाई: कोरह प रवारहरूको भजन।

1 ितमीहरू सबै जाित-जाितहरू यसलाई ध्यान िदएर सनु।
पथृ्वीमा भएका सबै मािनसहरू यसलाई ध्यान िदएर सनु।
2 त्यके मािनस, धनी-गरीब सबलैे बराबर ध्यान िदएर सनु्न ु नै पछर्।

3 म ितमीहरूलाई ज्ञान र ब ु का कुराहरू भन्ने छु।
मरेो िवचारले ितमीहरुलाई बझु्न सहायता गनछ।

4 मलैे स्वयलंे ती कथाहरू सनुें
अिन अब मरेो वीणासगँ गाउने छु अिन त्यो सदंशे तपाईंलाई कट गन छु।

5 क आउँछ भनरे म िकन डराउन?ु
यिद द ु मािनसहरूले व रप र घरेेर मलाई पासोमा पान कोिशश गछर्न ्भने पिन म डराउने आवश्यकता छैन।

6 कितपय मािनसहरू सोच्छन ्िक ितनीहरूको बल र धनले ितनीहरूलाई रक्षा गनछ।
तर ती मािनसहरू मखूर्हरू हुन।्

7 कुनै ित ो मानव िम ले ितमीलाई बचाउन स ै न,
अिन ितमीले परमे रलाई घसू* िदन स ै नौ।

8 कुनै मािनससगँ त्यस्तो शस्त धन हुनछैेन
जस ारा उसले आफ्नो जीवन िकन्न सकोस।्

9 कुनै मािनसगँ त्यस्तो शस्त धन हुनछैेन
जस ारा उसले अनन्त बाँच्ने अिधकार िकन्न सकोस,्
अिन आफ्नो जीवन िचहानमा सड्न दे ख बचाउन सकोस।्

10 हरे, ज्ञानी परुूषहरू पिन त्यसरी नै मछर्न ्जसरी मखूर्हरू र अ ेरी† मछर्न।्
* 49:7: † 49:10:

“ ” “ ”
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ितनीहरू मछर्न ्र आफ्ना धन-सम्पि हरू अरूहरूलाई छोडरे जान्छन।्
11 िचहाननै ितनीहरूको िन म्त सदा-सवर्दा आफ्नो घर हुनछे।

ितनीहरू जि नै जग्गा-जमीनका मा लक हुन ्त्यसले कुनै फरक पदन!
12 मािनसहरू सम्पन्न हुन सक्लान, तर ितनीहरू यहाँ सधैंका लािग बाँच्न स ै नन।्

ितनीहरू पशहुरू जस्तै मरेर जानछेन।्
13 ती मखूर्हरूसगँ त्यही घटना हुनछे

जो आफ्ना सम्पि सगँ खशुी हुन्छन।्
14 ती मािनसहरू खाली भेंडा जस्तै हुन।्

िचहान नै ितनीहरूको खोर हो।
मतृ्य ु ितनीहरूको गोठाला हुनछेन।

त्यस प ात ्त्यो िबहान धािमर्क मािनसहरू नै िवजतेा हुनछेन।्
जित बलेा ती धम मािनसहरूका श ररहरूत िवस्तारै िचहानमा सड्दछ ितनीहरू आफ्ना सनु्दर-सनु्दर घरहरूदे ख टाढा हुन्छन।

15 तर परमे रले मलू्य ितन ुर् हुनछे अिन मरेो जीवन बचाउन ु हुनछे,
उहाँले मलाई पातालको श बाट बचाउन ु हुनछे जब उहाँले मलाई आफूिसतै लजैान ु हुने छ!

16 ितनीहरू धनी छन ्भनरे मािनसहरूिसत नडराऊ।
ितनीहरूका सनु्दर घरहरू छन ्भनी नडराऊ।

17 ती मािनसहरू मरेर गएपिछ आफूसगं केही पिन लाँदनैन।्
ितनीहरूले ती कुनै पिन सनु्दर चीजहरू लगरे जाने होइनन।्

18 एकजना धनी मािनसले आफ्नो जीवनमा कित रा ो काम गरें भनरे आफूलाई नै बधाइ िदन सक्छ।
अिन हो, अरू मािनसहरूले पिन उसले रा ो काम गय भनरे उसको शसंा गनर् सक्छन।्

19 तर उसको मरणको समय आउनछे अिन आफ्नो िपता-पखुार्हरूकहाँ जान्छ,
अिन उसले किहल्यै पिन िदनको उज्यालो दे े छैन।

20 मािनसहरू सम्पन्न हुन सक्लान अिन अझै बझु्दनैन ्
ितनीहरू पशहुरू जस्तै मन छन।्

50
आसापको भजन।
1 परम भ,ु दवेताहरूका पिन परमे र बोल्न ु भयो।

सयू दयदे ख र सयूार्स्तसम्म उहाँले सबलैाई पथृ्वीमा बोलाउन ु भयो।
2 िसयोनबाट च म्करहने परमे र परम सनु्दर हुनहुुन्छ।
3 हा ो परमे र आउन ु हुदँछै। अिन उहाँ चपुचाप ब ु हुने छैन।

उहाँको अिघ आगो बल्छ।
उहाँको व रप र ठूलो आधँी छ।

4 जब हा ो परमे रले मािनसहरूको न्याय गन ुर् हुन्छ उहाँले पथृ्वी
र आकाशलाई साक्षीको रूपमा बोलाउन ु हुनछे।

5 परमे र भन्नहुुन्छ, “मरेा िशष्यहरू मरेो व रप र भलेा हुन आऊ,
मरेा भ जनहरू र हामी एकाअकार्िसत सम्झौता गरौं।”

6 परमे र न्यायी हुनहुुन्छ
र आकाशले उहाँको धािमर्कता कट गनछ।

7 परमे र भन्नहुुन्छ, “हे मरेो भ जनहरू, ध्यान िदएर मरेो कुरा सनु!
इ ाएल का मािनसहरू हो, म ितमीहरूलाई ितमीहरूकै िवरू मा साक्षी कट गन छु
म परमे र हु,ँ ितमीहरूकै परमे र।

8 मलैे ितमीहरूले चढाएका ब लहरूका िवषय मलैे गनुासो ग ररहकेो छैन।
ितमी इ ाएल का मािनसहरूले सधैं नै होमब लहरू चढायौं।
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त्यके िदन ती ब लहरू मलाई चढायौं।
9 म ित ो घरबाट साँढहेरू लने छैन

म ितमीहरूको गोठहरूबाट बा ाहरू लने छैन।
10 मलाई ती पशहुरूको आवश्यकता छैन।
मसगँ पिहल्यबैाट जङं्गलमा पशहुरू छन।्

हजारौं पवर्तहरूमा त्यस्ता पशहुरू मरेो आफ्नै छन।्
11 उच्च पवर्तहरूमा भएका सबै चरा-चरुूङ्गीहरू म जान्दछु।

त्यके जल- ाणी र जित पहाडहरूमा छन ्ती सबै मरैे हुन।्
12 म भोको छैन तर यिद म भोको हुदँो हु ँ ता पिन म ितमीहरूलाई खाना माग्ने छैन।
पिहल्यबैाटै यो ससंार र यसका त्यके चीजहरू मरेो आफ्नै हुन।्

13 म साँढहरूको मास ु र बा ाहरूका दधू खान्न।”

14 यसलैे अरूहरूसगँ बाँडचुडँ गरे पिछको धन्यवादको अपर्णहरू लएर मिसत हुनलाई आऊ।
ितमीहरूले उच्चतम परमे रलाई वचनहरू िदएका छौ, यसलैे ती वचनहरू परूा गर।

15 परम भु भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूलाई दःुख परेको बलेा मलाई पकुारा गर म सहयोग गनछु।
अिन त्यसपिछ ितमीहरूले मलाई सम्मान गनर् सक्छौ।”

16 परमे रले द ु मािनसहरूलाई भन्नहुुन्छ,
“ितमीहरूले मरेो िनयमहरूको बारेमा कुरा गछ ।
ितमीहरूले मरेो करारको बारेमा कुरा गय ।

17 यसकारण यसलाई िकन उपके्षा गछ जब िक म ितमीहरूलाई सधुानर् खोज्छु?
िकन मलैे भनकेा कुराहरू अस्वीकार गदर्छौ?

18 ितमीहरूले चोरलाई भटे्छौ र त्यो िसत िमल्न दौडन्छौ।
ितमीहरू िभचारीहरूसगँ सतु्छौ।

19 ितमीहरूले अनिुचत र झटूो कुराहरू गछ ।
20 ितमीहरूले लगातार आफ्ना दाज्य ु भाईहरूको िवषयमा आलोचना गछ ,

अिन दोष लगाईरहकेा छौ।
21 य िप ितमीहरूले त्यस्ता अनिुचत कुराहरू गरे पिन म चपुचाप बसें,

यसलैे ितमीहरुले सोच्यौ िक म पिन ितमीहरू जस्तै हु।ँ
हरे! धरैे बरे म चपुचाप ब े छैन!

म स्प गनर् चाहन्छु र ितमीहरूकै सम्मखुमा दोष लाउनछुे।
22 ितमीहरूले परमे रलाई भलुरे गयौ,

यो मलैे ितमीहरूलाई टु ा-टु ा पान ुर् भन्दा अिघ नै बझु्ने चे ा गर।
यिद त्यस्तो भयो भन,े

कसलैे पिन ितमीहरूलाई बचाउनँ सक्ने छैन!
23 यिद कसलैे धन्यवाद अपर्ण िदन्छ भन,े उसले मलाई ा दखेाउछँ,

तर त्यो जसले सही जीवन िवताउन चाहन्छ म उसलाई मरेो म ु को श दखेाउने छु।”

51
मखु सगंीतकारलाई: बतशबेा गए पिछ जब अगमव ा नातान ितनीकहाँ आएपिछ दाऊदको एउटा भजन।

1 हे परमे र, मतफर् कृपाल ु हुनहुोस,्
िकनभने तपाईंको दायाल ु कृपादिृ ल,े

तपाईंको महान ्अन ु हले
मरेा सारा पापहरू मटेाई िदनहुोस।्

2 परमे र मरेो दोष धोएर मटेाई िदनहुोस।्
मरेा पापहरू धोइ-पखाली िदनहुोस,् मलाई फे र एकपल्ट शु पा रिदनहुोस!्
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3 म जान्दछु मलैे पाप गरें।
म सधैं ती पापहरू दखे्दछु।

4 हे परमे र, जनु तपाईंले गल्ती भन्नभुयो मलैे त्यही कुरा गरें।
परमे र, तपाईंको िवरू मा मा मलैे पाप गरें

म ती गल्तीहरू स्वीकार गदर्छु,
तािक मािनसहरूले जाननु म गलत छु, र तपाईं साँचो हुनहुुन्छ।
तपाईंको िनणर्यहरू िनष्कपट छन।्

5 पापमा नै मरेी आमाले मलाई गभर्धारण ग रन ्
अिन म पापमा नै जन्मकेो िथएँ।

6 हे परमे र, तपाईंले मलाई साँचो रूपमा िव ासी भएको दे चाहन ु हुन्छ,
यसलैे साँचो ज्ञान मरेो अन्तस्करणमा हाली िदनहुोस।्

7 िविधपवूर्क िहसप झारल*े मस्काएर मलाई श ु पान ुर्होस।्
जबसम्म म िहऊँ जस्तो सतेो हुन्न तबसम्म मलाई धोइ पखाल्नहुोस।्

8 मलाई खशुी पान ुर्होस।् बताउनहुोस ्फे र खशुी कसरी हुन।ु
तपाईंले धलूो-िपठो पान ुर् भएको ह ीहरु फे र आनन्दले नाचोस।्

9 मरेो पापहरू तपाईं नहने ुर् होस!्
ती सबै मटेी िदनहुोस!्

10 हे परमे र, शु हृदय मिभ सजृना ग रिदन ु होस!्
मरेो आत्मा फे र एकपल्ट ब लयो पारी िदनहुोस।्

11 मलाई नठेल्न ु होस।्
अिन मदे ख तपाईंको पिव आत्मा टाढा नलजैान ु होस!्

12 तपाईंको सहयोगले मलाई खशुी पादर्छ!
मलाई फे र एकपल्ट त्यो आनन्द िदनहुोस।्
मरेो आत्मा ब लयो पारी िदनहुोस ्र तपाईंको आज्ञा पालन गनर् तयार होस।्

13 म पापीहरूलाई तपाईंको चाहना अनसुार कसरी बाँच्न ु भनरे िसकाउने छु
अिन ितनीहरू फकर तपाईं कहाँ आउने छन।्

14 हे परमे र, मतृ्य ु दण्ड दे ख मलाई बचाउनँ ु होस।्
तपाईंको धािमर्कताको िवषयमा,

मलाई गीत गाउन िदनहुोस।्
15 हे मरेो स्वामी, म मरेो मखु खोल्नछुे र तपाईंको शसंा-गीत गाउने छु!

16 तपाईं वास्तवमा ब लहरू चाहन ु हुन्न,्
यसकारण मलैे िकन ब लहरू चढाउन।ु

17 जनु ब ल परमे रले चाहन ु हुन्छ त्यो िवन आत्मा हो।
हे परमे र, जो-जो िवन अिन समिपर्त हृदय लएर आउँदछन,् तपाईं उनीहरू दे ख मखु फकार्उन ु हुन्न!

18 हे परमे र, िसयोन ित कल्याणकारी बन्न ु होस।्
यरूशलमेको पखार्लहरू पनुर्िनमार्ण गन ुर्होस।्

19 तब तपाईंले धािमर्कताको ब लदान,
र होमब लहरूको आनन्द लन सक्न ु हुन्छ।
अिन मािनसहरूले फे र साँढहरू तपाईंको वदेीमा चढाउने छन।्

52
मखु सगंीतकारलाई: जब एदोमी दोयगे शाऊल कहाँ गए र उनलाई भन,े “दाऊद अिहमलेकेो घरमा छ”। “दाऊदको म स्कल भन्ने भजन।”

1 हे वीर मािनस, िकन ितमी आफ्नो अधमर् कामहरूमा घमण्ड गदर्छौं?
ितमी परमे रको नजरमा अपमािनत मािनस हौ।

* 51:7:
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2 ितमीले सधैं मखूर् योजनाहरू तयार पाछौं अिन ित ो िज ो धा रलो छुरा जस्तो डर लाग्दो छ।
ितमीले सधैं झटूो बोल्छौ अिन मािनसहरूलाई ठग्छौ।

3 ितमीले असलभन्दा दषु् ाँई नै मन पराउँछौ।
ितमी सत्य बोल्न ु भन्दा झटूो बोल्न ु नै मन पराउँछौ।

4 ितमी र ित ो झटूो बोल्ने िज ोले मािनसहरूलाई क िदन मन पराँउछन।्
5 यसलैे परमे रले ितमीहरूलाई सदा-सवर्दाको िन म्त नाश गन ुर्हुनछे!

उहाँले ितमीहरूलाई प न ु हुनछे अिन ित ो घरबाट* धकेल्दै तान्न ु हुनछे, जसरी मािनसहरूले उि द्लाई जमीनबाट जरैसगँ तानरे
िनकाल्दछ।

6 धमार्त्माहरूले यो दे छेन ्र परमे रको डर मान्ने छन।्
परमे रको आदर गनछन।्

ितनीहरू ितमीमािथ हाँ े छन ्र भन्नछेन।्
7 “हरे, परमे रमािथ जो भर पदन त्यस मािनसको गित कस्तो हुन्छ।
उसले सोच्यो िक सम्पि र झटूो कुराहरूले उसलाई रक्षा गनछ।”

8 तर म परमे रको म न्दरमा उि ने ह रयो धपुीको रूख जस्तै हु।ँ
म सदा-सवर्दा परमे रको हेपणू र् करूणामा भरोसा गनछु।

9 हे परमे र, जनु कामहरू तपाईंले गन ुर्भयो म ती कुराहरूको सदासवर्दा स्तिुत गनछु।
म भ जनहरूका समक्ष तपाईंको नाउँ लनछुे िकनभने यो अित रा ो छ!

53
मखु सगंीतकारलाई: महलथ भन्ने रागमा दाऊदको म स्कल नामक भजन।

1 केवल मखूर्हरूले मा परमे र छैन भनरे सोच्दछन।्
त्यस्ता मािनसहरू , द ु , धतूर् हुन्छन,्
अिन ितनीहरूले किहल्यै रा ो काम गदनन।्

2 त्यहाँ साँच्चै नै परमे र हामी तफर् नै स्वगर्बाट हे ररहन ु भएको छ।
परमे रले ज्ञानी परुूषहरूलाई खोिजरहन ु भएको छ,
जसले परमे रलाई नै खोिजरहछेन!्

3 तर त्यके जन परमे र दे ख िवमखु भएका छन।्
त्यके मािनस कपटी छन।्

कसलैे पिन रा ो काम गदन।
एकजना पिन रा ो काम गन मािनस छैन!

4 परमे र भन्नहुुन्छ, “िनःसन्दहे ती द ु मािनसहरूले सत्य जान्दछन।्
ितनीहरूले मलाई ाथर्ना गदनन।्
द ु मािनसहरू मरेो भ जनहरूलाई ध्वशं पानर् उनीहरूको खाना खान जितकै तयार छन।्”

5 तर ती द ु मािनसहरू भय स्त हुनछेन ्
त्यस्तो पिहले िकहल्यै भएका-िथएनन!् ती पापीहरू इ ाएल का श हुरू हुन।्

परमे रले त्यस्ता पापीहरूलाई र गन ुर् भएको छ।
यसलैे परमे रका मािनसहरूले ितनीहरूलाई परास्त पानछन,्

अिन परमे रले ितनीहरूको हाडहरू िछन्न-िभन्न पा रिदन ु हुनछे।
6 म इच्छा गछुर् परमे रले िसयोन पवर्तमािथ
* 52:5: “ ”
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इ ाएल को िन म्त िवजय ल्याउन ु हुनछे।
त्यही बलेा परमे रले आफ्ना भ जनहरूलाई िनवार्सनबाट फकार्ई ल्याउन ु हुनछे।

याकूब फु ल्लत हुनछे।
इ ाएल आनन्दले ओत ोत हुनछे।

54
मखु सगंीतकारलाई: वा वादन सिहत-जित वलेा सिेफद आयो अिन शाऊललाई भन्यो, “दाऊद हा ा मािनसहरूका वीचमा लिुकरहकेो छ।”

दाऊदको म स्कल नाउकँो भजन।
1 हे परमे र, तपाईंको श योग गरेर मलाई बचाउन ु होस।्

मलाई स्वतन् * पानर्लाई तपाईंको श योग गन ुर्होस।्
2 हे परमे र, मरेो ाथर्ना सनुी िदनहुोस।्

मलैे भनकेा कुराहरूमा ध्यान िदनहुोस।्
3 िवदशेीहरू जसले परमे रलाई उपासना गदनन ्उनीहरू मरेो िवरू उ ठरहछेन।्

ती श शाली मािनसहरूले मलाई मानर् खोिजरहछेन।्
4 हरे, मरेो परमे रले मलाई बचाउनँ ु हुनछे।

मरेो स्वामीले मलाई साथ िदनहुुनछे।
5 जो मरेो िवरू मा उिभन्छन ्ितनीहरूलाई परमे रले दण्ड िदनहुुनछे।

परमे र म ित साँचो हुनहुुन्छ, अिन उहाँले ती मािनसहरूलाई नाश गन ुर्हुनछे।
6 परमे र, मरेो िनस्वाथर् मनले तपाईंलाई भटेीहरू चढाइरहछुे।

हे परम भ,ु म तपाईंको शभुनाउकँो स्तिुत गनछु।
7 िकनभने तपाईंले मलाई सारा क हरू दे ख बचाउनँ ु भयो।

मलैे आफ्ना श हुरू परास्त भइरहकेो दखेें।

55
मखु सगंीतकारलाई: वा वादन सिहत। दाऊदको म स्कल भन्ने भजन।

1 हे परमे र, मरेो ाथर्ना सनु्नहुोस।्
कृपया मरेो ाथर्नालाई अन ु हको िन म्त अवहलेना नगरीिदन ु होस।्

2 परमे र, मलाई सिुनिदनोस ्र जवाफ िदनहुोस,्
मलाई तपाईं ित बोल्न िदनहुोस ्अिन मिभ का पीडा र था, सिुनिदनहुोस।्

3 मरेो श हुरूले म ित अनिुचत कायर्हरू गरे।
त्यो द ु मािनसले मिसत िचच्यायो।

मरेो श हुरू ोिधत िथए र मलाई आ मण गरे।
ितनीहरूले मलाई सम्पणूर् कारले तहस-नहस गन िवघ्न-वाधाहरू सिृ गरे।

4 मरेो हृदय िभ िभ ै जोडले धडिकरहकेो छ।
मलाई मतृ्यिुसत डर लाग्यो।

5 म डरले गदार् र थर-थर कामी रहकेोछु,
म ती िवघ्न-वाधाहरूको तफूानबाट भाग्न चाहन्छु।

6 ओ हो! ढुकुरको जस्तो पखंटेाहरू भए म उडने िथएँ!
अिन िव ाम गन ठाउँ खोज्ने िथएँ।
7 म धरैे टाढा, एकदम टाढा िनजर्न ठाउँमा जाने िथएँ।

8 म भागरे बाँच्ने िथएँ।
म दःुखको तफूानबाट भाग्ने िथएँ।

* 54:1: , “परम भ,ु परमे र मलाई तपाईंको नाउसँगँ बचाउन ु होस।् तपाईंको श ले मलाई न्याय गन ुर्होस।्”
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9 मरेो स्वामी, ितनीहरूका झटूो कुराहरू बन्द गन ुर्होस।्
मलैे यस शहरमा उप ो र झगडाहरू दखेें।

10 त्यके रात-िदन, हरेक िछमकेीपनमा, यो शहर
अपराध र बबर्रताले भ रपणूर् भयो।

11 त्यहाँका गल्लीहरूमा अिधक भन्दा अिधक अपराधहरू भए।
मािनसहरूले चारैितर झटूा बोलरे ठिगरहकेा िथए।

12 यिद यो श ु भएको भएता,
म हलेाँ गरेको पिन सहन सक्थें।

यिद यो मरेो श ु भएता
म उनीहरूको आ मणदे ख लकु्न सक्थें।

13 तर ितमी नै एक हौ, मरेो साथी मरेो सहकम ।
मरेो साथीहरूले नै मलाई क हरू िदइरहकेाछन।्

14 हामी आफ्समा आफ्ना ग ु कुराहरूको सहभागी हुने गदर्थ्यौ,
अिन हामी सगँै भीड-भाडमा िछद, िछद परमे रको म न्दरमा जाने गदर्थ्यौं।

15 मरेो श हुरूलाई मतृ्यलुे अचानक लजैावोस!्
म कामना गदर्छु िक पथृ्वीको मखु खु लयोस ्र ितनीहरूलाई िजउँदै िनली िदओस!्
िकनभने ितनीहरूले परस्परमा त्यस्तो डरालाग्दो योजनाहरू बनाइरहछेन।्

16 म सहयोगको लािग परमे रलाई पकुान छु,
अिन परम भलुे मलाई जवाफ िदन ु हुनछे।

17 म परमे रसगँ िबहान, िदउसो र बलेकुी कुरा गदर्छु।
मरेो अस्त स्त उहाँलाई बताउछुँ।
अिन उहाँले मरेो कुरा सनु्न ु हुन्छ!

18 मलैे धरैे य ु हरू लडी सकेको छु।
तर परमे रले मलाई सधैं बचाउन ु भएको छ साथै सकुशल फकार्उन ु भएको छ।

19 परमे रले मरेा कुरा सनु्न ु हुनछे।
सदा-सवर्दा रहने राजाले मलाई साथ िदनहुुनछे।

मरेा श हुरूले आफ्नो जीवन शलैी सधुान छैनन।्
ितनीहरू डराउदँनैन ्र परमे रलाई आदर गदनन।्

20 मरेा श हुरूले आफ्नै िम हरूमािथ पिन आ मण गछर्न।्
ितनीहरूले सबै सहमत भएको कामहरू गदनन।्

21 मरेा श हुरू वास्तवमा िचप्लो ध हेरू हुन,्
ितनीहरू शा न्तका कुराहरू गछर्न,् वास्तवमा ितनीहरू य ु को तयारी ग ररहकेा हुन्छन।्

ितनीहरूका शब्दहरू तले जस्त िचप्लो हुदँछ,
तर ितनीहरूले छुरीले झैं काट्ने गछर्न।्

22 ित ो िचन्ताहरू परम भलुाई दऊे
अिन उहाँले ित ो हरेचाह गन ुर्हुनछे।
परम भलुे किहले पिन धमार्त्माहरूलाई परास्त हुन िदनहुुन्न।

23 हे परमे र तपाईंको करार अनसुार,
ती झटूोहरू र हत्याराहरूलाई आधा जीवन निबत्दै िचहानमा पठाउन ु हुनछे,

मरेो पक्षको करार अनसुार म तपाईंमा भरोसा गनछु।
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56
मखु सगंीतकारलाई: “सदुरू ओकूमा ढुकुर” भन्ने धनुमा। जब गाथमा उहाँलाई प लश्तीहरूले प ँ दा। दाऊदको िमकूताम भन्ने भजन।

1 हे परमे र, मािनसहरूले ममािथ आ मण गरे, यसलैे म ित तपाईंको कृपादान रहोस।्
ितनीहरूले लगातार मरेो खदेो गरेर मसगँ लडाइँ गरे।

2 मरेो श हुरूले ममािथ लगातार आ मण गरे।
त्यहाँ अनग न्त लडाकुहरू छन।्

3 जब म भय स्त हुन्छु,
तब तपाईंमािथ भरोसा राख्दछु।

4 म परमे रमा भरोसा गछुर्, यसलैे म भयिभत हुन्न यसथर् मािनसहरूले जे गनर् सक्छन ्त्यसमा म डराउिँदन।
उहाँको म ितको वचनको लािग उहाँको स्तिुत गछुर्।

5 मरेा श हुरूले सधैं मरेा कुराहरूको उल्टो अथर् लाउछन।्
ितनीहरूले सधैं मरेो िवरू योजनाहरू तयार गदर्छन।्

6 ितनीहरू सधैं लकु्छन ्
अिन जसरी पिन मलाई मान मौका, हदे, मरेो त्यके चहल-पहल हदेर्छन!्

7 हे परमे र, ितनीहरूलाई टाढा पठाई िदनहुोस।्
िकनभने ितनीहरूले नरा ो अधमर् कामहरू गरेका छन।्

ितनीहरूलाई िवदशेी जाितहरूको ोधमा तडपाउन ु टाढा पठाइिदनहुोस।्
8 तपाईं जान्नहुुन्छ म कित डराएको छु।

तपाईं जान्नहुुन्छ मलैे कित िवलाप गरें।
िनःसन्दहे तपाईंले मरेो सम्पणूर् आसँकुो िहसाब रा ु भएको होला।

9 यसलै,े मरेो श हुरूलाई रास्त ग रिदनोस।्
जब म तपाईंलाई सहयोगको िन म्त गहुार गछुर् म जान्दछु तपाईं त्यसो गनर् सक्नहुुन्छ कारण तपाईं परम भु परमे र हुनहुुन्छ!

10 म परमे रको वचनलाई शसंा गछुर्।
म परम भकुो शसंा गछुर् जसले उहाँको वचन म ित रा भुयो।

11 म परमे रमा भरोसा गछुर्,
यसकैारण मािनसहरूले मलाई के गनर् सक्लान ्भनी मलैे डर मान्न ु पदन।

12 हे परमे र, मलैे खास वचनहरू तपाईंको लािग िदएको छु।
अिन मलैे जे वचन िदएको छु त्यो गन नै छु।

म मरेो धन्यवादको भटेीहरू तपाईंलाई अपर्ण गन छु।
13 िकनभने तपाईंले मरेो ाणलाई मतृ्यबुाट बचाउनँ ु भयो।
तपाईंले मलाई परास्त हुन दे ख जोगाउन ु भयो।

यसलैे म उज्यालोमा परमे रलाई उपासना गनछु, त्यो खाली िजउँदो मािनसहरूले मा दे सक्छन।्

57
मखु सगंीतकारलाई: “ध्वशं नगर” भन्ने रागमा। जनु समय दाऊद ओडारमा शाऊलबाट भाग।े दाऊदको िम म ्भन्ने भजन।

1 हे परमे र, म ित कृपाल ु हुन ु होस।्
दयावान हुनहुोस ्िकनभने म तपाईंको शरणमा आएकोछु।

जबसम्म क हराँउदनै,
म तपाईंको सरंक्षणमा छु।

2 म सव च्च परमे रलाई उहाँको सहयोगको िन म्त ाथर्ना गदर्छु
अिन परमे रले पणू र्तः मरेो हरेचाह गन ुर्हुन्छ!

3 स्वगर्बाट उहाँले मलाई साथ िदनहुुन्छ
र बचाउनँ ु हुन्छ।

उहाँले मलाई सताउने मािनसहरूलाई परास्त गन ुर्हुन्छ।
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परमे रले म ित आफ्नो हेपणू र् करूणा कट गन ुर्हुनछे।
4 मरेो ाण िवपदमा छ।

मरेा श हुरू चारैितर छन।्
ितनीहरू तीखा भालाहरू र काँडाहरू जस्ता दाँत

अिन तरवार जस्तो धा रलो िज ो लएर
मािनसहरूलाई िसहंहरू जस्तो गजर्नछन।्

5 परमे र, तपाईं स्वगर्भन्दा पिन उच्च हुनहुुन्छ।
तपाईंको मिहमा पथृ्वी ढािकएर फै लन्छ।

6 मरेा श हुरूले मलाई
पासोमा पान चे ा ग ररहकेा िथए।

ितनीहरूले मलाई
फन्दामा पानर् चे ा ग ररहकेा छन।्

7 हे परमे र, म तपाईंमा भरोसा राख्छु, जे हुन्छ त्यसको िन म्त म तयार छु।
म गाउनछुे अिन तपाईंको शसंाको िन म्त बाजा बजाउछुँ।

8 हे मरेो ाण जाग!
वीणा र िसतार घन्काएर सगंीत ारम्भ गर!
भात फे र लगाऊ।

9 हे मरेा स्वामी, म सबकैो अिघ तपाईंको शसंा गछुर्।
त्यके जाित समक्ष तपाईंको िवषयमा म स्तिुत-गान गछुर्।

10 तपाईंको हेपणूर् करूणा
आकाश मािथ-मािथ भएको बादलहरूको उचाई भन्दा उच्च छ।

11 हे परमे र तपाईं स्वगर्भन्दा पिन सब उच्च हुनहुोस।्
उहाँको मिहमाले सारा पथृ्वीलाई ढाक्नदऊे।

58
मखु सगंीतकारलाई: “ध्वशं नगर” रागमा। दाऊदको िम म ्भन्ने भजन।

1 हे न्यायक ार्हरू, ितमीहरूको िनणर्यमा पक्षपात रिहत छैनौ।
ितमीहरूले मािनसहरूलाई उिचत न्याय िदएकै छैनौ।

2 होइन, ितमीहरू द ु  ्याँई कामहरू गनर्लाई मा सोच्दछौ।
ितमीहरू घोर अपराधहरू मा यस भिूममा गदर्छौ।

3 ती द ु हरूले जन्मने िबि कै गल्ती कायर्हरू गनर् जान्दछ।
ितनीहरू जन्मदैे ख झटूो बोल्न थाल्दछन।्

4 ितनीहरूको ोध सपर्को िवष* जस्तै डरलाग्दो छ।
साँबे सपर् जस्तै ितनीहरूले सनु्न स ै नन ्अिन ितनीहरूले सत्य कुरा सनु्न अस्वीकार गछर्न।्

5 साबे सपर्ले सम्मोहन गन गीतहरू सनु्न स ै न।
अिन ती पापीहरू त्यस्तै कारले द ु योजनाहरू तयार ग ररहकेा हुन्छन।्

6 हे परम भ,ु ती मािनसहरू िसहंहरू जस्ता हुन्छन ्
यसलैे परम भ,ु ितनीहरूका दाँतहरू भाँची िदनहुोस।्

7 ितनीहरू नालीका पानी जस्तै सकेुर िबलाउँदै जाऊन।्
ितनीहरू बाटोमा कु ल्चइने जगंली झारहरू झैं होऊन।

8 ितनीहरू घ दँा-घ दँै िवलाई जाने िचप्ले कीरा जस्तै होऊन।्
* 58:4: … “ ” “ ”
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ितनीहरूले जन्मन ु अिघ नै मरेको िशशु जस्तो किहल्यै िदनको उज्यालो दे नपाऊन।
9 ितनीहरू तातो भाँडामा जलरे चाँडै खरानी हुन,े काँडाहरू

जस्तै चाँडो भन्दा चाँडो िवनाश होउन।्
10 जब द ु मािनसले सजाय पाएको दखे्छ

तब धािमर्क मािनस खशुी हुन्छ।
उ सबै श हुरूलाई परास्त गन

िसपाही जस्तो हुनछे।
11 तब मािनसहरूले भन्ने छन,् “िन यनै धािमर्क मािनसहरू परुस्कृत हुनछेन,

परमे रले िन यनै ससंारमा न्याय गन ुर्भयो।”

59
मखु सगंीतकारलाई: “न नगर” भन्ने रागमा। जब शाऊलले दाऊदको िचयो गरेर मानर् मािनसहरू पठाए। यो दाऊदको िम म ्भन्ने भजन।

1 हे परमे र, मरेा श हुरूबाट बचाउन ु होस।्
मरेो िवरू मा लडाइँ गनर् आउनहेरूलाई परास्त गनर् मलाई सहायता िदनहुोस।्

2 मलाई ती द ु कायर् गनहरूबाट बचाउन ु होस।्
मलाई ती हत्याराहरूबाट बचाउनँ ु होस।्

3 हरे, ब लया मािनसहरूले मलाई पख रहकेा छन।्
ितनीहरू मलाई मानर् प खरहकेा छन।्
य िप मलैे कुनै पाप र अपराध गरेको छैन।

4 मलैे कुनै गल्ती काम ग रन, तर ितनीहरू मलाई मानर् यहाँ (मकहा)ँ आईरहकेा छन।्
हे परम भ,ु तपाईं स्वयं आएर हने ुर्होस!्

5 तपाईं सवर्श मान ्परम भु परमे र, इ ाएल का परमे र हुनहुुन्छ!
उठ्नहुोस र ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुोस।्
ती द ु अपराधीमािथ कुनै कारको दया नदखेाउन ु होस।्

6 ती पापीहरू कुकुर जस्ता
साँझै िपच्छे भकुदै शहरिभ आउँदछन,्
अिन ङ्वार-ङ्वार र ङुर-ङुर गद शहरिभ घमु्छन।्

7 ितनीहरूका िनन्दा र धम्की सनु्न ु होस।्
ितनीहरूले िन ुरी कुराहरू गदर्छन,्
ितनीहरूको कुरा कसले सनु्छ त्यो पवार्ह गदनन।्

8 हे परम भ,ु ितनीहरूलाई उपहास गन ुर्होस।्
ती सबलैाई एक तमाशा बनाई िदनहुोस।्

9 म तपाईंको स्तिुत-गान गनछु।
हे परमे र, तपाईं नै मरेो उच्च पवर्तहरूमा पिन आ य हुनहुुन्छ।

10 परमे रले मलाई मे गन ुर्हुन्छ, अिन उहाँले मलाई िज साथ िदनहुुन्छ।
उहाँले मरेो श हुरू परास्त गनर्लाई सघाउन ु हुन्छ।

11 हे परमे र, ितनीहरूलाई नमान ुर्होस ्न मािनसहरूले भलू्न सक्छन।्
मरेो स्वामी, मरेो रक्षक तपाईंको सामथ्यर्ले ितनीहरूलाई परास्त पान ुर् होस ्अिन िततर-िबतर पान ुर् होस।्

12 ती द ु हरू सराप्छन ्र झटूो बोल्छन।्
ितनीहरूले भनकेो कुरामा दण्ड िदनहुोस,्
ितनीहरूलाई आफ्नै फुटानीले पाशोमा फँसाओस।्

13 तपाईंको ोधले ितनीहरूलाई खरानीमा प रणत ग रिदन ु होस।्
ितनीहरूलाई परैु न गन ुर्होस।्
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तब ससंार भ रका मािनसहरूले बझु्ने छन ्
परमे रले इ ाएल मा राज्य गन ुर्हुन्छ!

14 ती धतूर् परुूषहरू कुकुरहरू जस्तै छन,्
ङ्वारर्-ङ्वारर् र ङुर-ङुर गन कुकुरहरू जस्तै भकु्दै शहरिभ प छेन।्

15 ितनीहरूले खान-ेकुरा खोज्छन ्
तर ितनीहरूले न खानकुेरा न त स ु े ठाउँ नै पाउछँन।्

16 तर िबहान पख म तपाईंको स्तिुत-गान गाउनछुे
म तपाईंको मेमा आन न्दत हुनछुे।

िकनभने अग्लो पवर्तहरू झैं तपाईं मरेो शरणस्थान हुनहुुन्छ।
अिन जब ममािथ सकंट आई पछर् म तपाईंकहाँ दौडरे आउँदछु।

17 म मरेो गीत तपाईंको शसंाको लािग गाउनछुे।
िकनभने तपाईं मरेो सरुक्षाको अग्लो पवर्त हुनहुुन्छ।
तपाईं परमे र हुनहुुन्छ जसले मलाई मे गन ुर्हुन्छ।

60
मखु सगंीतकारलाई: “करारको लली” को रागमा। त्यो त्यस बलेाको गीत हो जब दाऊद अराम नहेयेार्म र अराम जोबह सगँ लडे अिन

योआबले सल्ट 12,000 टावीम िसपाहीहरूलाई परास्त गरेर फकर आए। दाऊदको िम म* भन्ने भजन।
1 हे परमे र, तपाईं हामीिसत ोिधत हुनहुुन्थयो।

तपाईंले हामीलाई त्याग्न ु भयो र ध्वशं पान ुर् भयो।
दया गरेर हामीलाई पनुः त्यस्तै रा ो बनाई िदनोस।्

2 तपाईंले यस पथृ्वीलाई थकार्उनभुएको छ।
तपाईंले त्यसलाई फटाउनभुएको छ।
दया गरी यसलाई जोडन ु होस।्

3 तपाईंले आफ्नो मािनसहरूलाई धरैे दःुख-क हरू िदनभुएको छ।
हामी धमर् रन्दै लडदै िहडं्ने रक्स्याहा(जडँ ्याहा) मािनसहरू हौं।

4 जसले तपाईंको उपासना गछर्न उसलैाई चतेाउनी िदनभुयो।
अब ितनीहरू आफैं ले आफ्ना श हुरूबाट बचाउनँ सक्छन।्

5 तपाईंको महान ्श चलाएर हामीलाई बचाउन ु होस।्
मरेो ाथर्नाको जवाफ िदनहुोस ्अिन तपाईंले माया गन मािनसहलाई बचाउनँ ु होस!्

6 परमे र आफ्नो म न्दरमा बोल्न ु भयो,
“यसकारण म धरैे नै खशुी छु।

म यो भिूम आफ्ना मािनसहरू माझ बाँड्दछु।
म ितनीहरूलाई शकेेम िदनछुे,
म ितमीहरूलाई सकु्कोत उपत्यका िदनछुे।

7 िगलाद र मनश्शे मरेो हुनछे,
ए मै मरेो िशर ाण† हुनछे
यहूदा मरेो राजदण्ड‡ हुनछे।

8 मोआब मरेो ख ु ा धनुे बाटा हुनछे।
एदोम मरेो जु ाहरू बोक्ने दास हुनछे
म प लस्तीका मािनसहरूलाई परास्त गन छु अिन िवजयको स्वर कराउनछुे।”

* 60:: “ ” , दाऊदले लखेकेो अथवा उहाँमा समपर्ण ग रएको। † 60:7:
‡ 60:7:



60:9-10 608 भजनसं ह 62:4

9-10 तर परमे र, तपाईंले हामीलाई त्याग्न ु भयो!
तपाईं हा ो सनेासगँ जान ु भएन!

यसलैे यस्तो ब लयो र सरुिक्षत शहरमा कसले मरेो अगवुाई गलार्?
कसले मलाई एदोमसगँ लडाइँ गनर्लाई बाटो दखेाउला?

11 हे परमे र, हा ा श लुाई हराउन हामीलाई सहयोग गन ुर्होस।्
पथृ्वीका मािनसहरूले हामीहरूलाई सहयोग गनर् स ै नन।्

12 परमे रले मा हामीलाई ब लयो बनाउन सक्न ु हुन्छ।
अिन परमे रले मा हा ो श हुरूलाई हराउन सक्न ु हुन्छ।

61
मखु सगंीतकारलाई: तार वाध्यसगँ दाऊदको भजन।

1 हे परमे र, मलैे गरेको ाथर्ना सनु्नहुोस।्
मरेो ाथर्ना सनुी िदनहुोस।्

2 म जहाँ भए तापिन,
जस्तो कमजोर भए तापिन,

तपाईंको सहयोग माग्नलाई पकुारा गन छु!
मलाई धरैे मािथ सरुिक्षत ठाउँमा लजैानहुोस।्

3 तपाईं मरेो शरणस्थान हुनहुुन्छ।
तपाईंले मरेो श हुरूबाट मलाई बचाउनँे ब लयो धरहरा हुनहुुन्छ।

4 म तपाईंको पालमा सदा सवर्दा रहन चाहन्छु।
म तपाईंको शरणमा लकु्न चाहन्छु।

5 हे परमे र, मलैे के िदन्छु भनरे वाचा गरेको िथएँ त्यो तपाईंले सनु्न ु भएकोछ,
तर त्यके कुरा तपाईंका भ जनहरूले पाउने तपाईंबाट नै आउँदछन।्

6 राजालाई दीघार्य ु िदनहुोस।्
ऊ अनन्त सम्म बाँचोस!्

7 उनी परमे र सगँै सदा-सवर्दा रहुन।्
तपाईंको हेपणू र् करूणाले उहाँलाई बचाउनँ ु होस।्

8 अिन म तपाईंको नाउकँो गणुगान सधैंभरी गनछु।
त्यके िदन, मलैे वाचा गरेका कुराहरू मा गन छु।

62
मखु सगंीतकारलाई: यदतूनूको िन म्त दाऊदको भजन।

1 मरेो ाणले धयैर्िसत परमे रलाई मरेो सरुक्षाको िन म्त प खर्न्छ।
मरेो उ ार उहाँबाट मा ै आउँदछ।

2 मसगँ धरैेजना श हुरू हुन सक्छन, तर परमे र मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ, उहाँले मलाई बचाउन ु हुन्छ।
परमे र अग्लो पवर्तमा मरेो सरुक्षाको ठाउँ हुनहुुन्छ।
कुनै ठूलो सिैनकले पिन मलाई परास्त गनर् स ै न।

3 किहले सम्म ितमीले मलाई आ मण गनछौ?
म ढल्की सकेको िभ ा जस्तो छु,

ढल्न तयार भएको बार हु।ँ
4 मरेो िति त ओहोदा हुदँा हुदँ ै पिन,

ती मािनसहरू मलाई न पान योजनाहरू बनाउछँन।्
मरेो िवषयमा झटूो कुराहरू गदार् उनीहरू खशुी हुदँछन।्

जनसमहूमा, ितनीहरूले मरेो िवषयमा रा ो कुराहरू गदर्छन ्
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तर ग ु रूपमा भने मलाई सराप्दछन।्

5 मरेो ाणले धयैर्तापवूर्क मरेो सरुक्षाको िन म्त परमे रलाई पखर्न्छ।
परमे र मा मरेो आशा हुनहुुन्छ।

6 परमे र मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ, उहाँले मा मरेो उ ार गनर् सकनहुुन्छ।
परमे र मरेो सरुक्षाको ठाउँ हुनहुुन्छ।

7 मरेो गौरव र िवजय परमे रबाट आउँछ।
उहाँ मरेो ब लयो िकल्ला र परमे र मरेो शरणस्थान हुनहुुन्छ।

8 हे मािनसहरू! परमे रमािथ सधैं भरोसा राख!
ितमीहरूको सम्पणूर् सकंटहरू परमे रलाई बताऊ।
परमे र हा ा शरणस्थान हुनहुुन्छ।

9 मािनसहरूले वास्तवमा सहयोग गनर् स ै नन।्
ितमीले आफ्नो बचाऊको िन म्त मािनसहरूमािथ भरोसा रा स ै नौ।

परमे रको तलुनामा ितनीहरू केही पिन होइनन ्
फगत ितनीहरू पानीको वाफ हुन।्

10 सामानहरुलाई खो लाई आफ्नो श मािथ भरोसा नगर।
चोरेर ितमीहरूले फाइदा पाउनछैे भनरे नसोच।

अिन जब ितमी धनाढ ्य हुनछेौ,
सहयोगको लािग धनीहरूमािथ आशा नगर।

11 परमे र भन्नहुुन्छ, “एउटै चीज छ जसमािथ ितमीहरू िन य आधार लन सक्छौ,
अिन म िव ास गछुर्, ‘शा परमे रबाट आउँदछ!’ ”

12 हे मरेो स्वामी, तपाईंको मे साँचो छ।
परम भ,ु हरेक मािनसको काम अनसुार तपाईं उसलाई ितफल अथवा दण्ड िदनहुुन्छ।

63
जब ितनी यहूदाको मरूभिूममा िथए। दाऊदको एउटा भजन।
1 हे परमे र, तपाईं मरेो परमे र हुनहुुन्छ।

अिन म तपाईंलाई अत्यन्तै चाहन्छु।
मरेो ाण र शरीर तपाईंको लािग पानी नभएको सखु्खा जमीनमा पिन

तपाईंकै िन म्त ितखार्उछुँ।
2 हो, मलैे तपाईंलाई तपाईंको म न्दरमा दखेकेो छु।

मलैे तपाईंको श र मिहमा दखेकेो छु।
3 तपाईंको हेपणूर् करूणा जीवनभन्दा े छ।

मरेो ओंठले तपाईंको शसंा गाउदँछ।
4 हो, म तपाईंको शसंा तपाईंको नाउमँा म

मरेो दईु हात जोडरे जीवन भर शसंा गनछु।
5 मानौं मलैे उ म खाना खाए जस्तो मनभ र तिृ हुनछुे।

अिन मरेो फु लत ओंठले तपाईंकै गणु गाउनँछै।
6 म िब ाउनमा ढ ल्क रहकेो बलेामा पिन तपाईंलाई नै स म्झरहनछुे।

मध्य-रातमा पिन म तपाईंलाई स म्झरहने छु।
7 तपाईंले साँ च्च नै मलाई साथ िदनभुयो!

म खशुी छु िक तपाईंले मरेो रक्षा गन ुर्भयो।
8 मरेो ाण तपाईंमा अ ल्झन्छ

अिन तपाईं मरेो हात समाउन ु हुन्छ।
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9 कितपय मािनसहरूले मलाई मान कोिशश ग रहछेन ्तर ितनीहरू नाश हुने नै छन।्
ितनीहरू आफ्ना िचहानहरूमा जानछेन।्

10 ितनीहरू तरवारले मा रनने्छन।्
जगंली कुकुरहरूले ितनीहरूका मतृ शरीरहरू खानने्छन।

11 तर राजा आफ्ना परमे रसगँ खशुी हुनछेन अिन वचन िदएका ती मािनसहरू पिन परमे रकै आज्ञामा गणु-गान गनछन।्
िकनभने उहाँले ती सम्पणूर् झटूाहरूलाई परास्त पान ुर्भयो।

64
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।

1 हे परमे र! मरेो कुराहरू सनु्न ु होस।्
मरेो श लुे मलाई धमास िदएको छ। त्यो दे ख मरेो जीवन रक्षा गन ुर्होस!्

2 मरेो श हुरूका षडयन् हरूबाट मलाई रक्षा गन ुर्होस।्
ती कुकम हरूबाट मलाई जोगाउन ु होस।्

3 ितनीहरूले मरेो िवषयमा नाना थ रका अनिुचत कुराहरू गरेकाछन।्
ितनीहरूका िज ोहरू तरवार जस्ता धा रला छन,् ितनीहरूको तीता वचनहरू काँड झैं ितखा छन।्

4 तब अचानक, भयहीन भएर, आफ्ना सरुिक्षत र ग ु ठाउँहरूबाट
ईमान्दारी मािनसहरूमािथ ितनीहरू ताख्दछन।्

5 एक-अकार्मा नरा ो गनर् ितनीहरू उस्काँउदछन।्
ितनीहरू पासो िबछाउने कुराहरू गदर्छन।्

ितनीहरू परस्परमा भन्छन,् “कसलैे पिन ती पासोहरू दे छैेन!”
6 ितनीहरूले पासोहरू लकुाएका छन।्

ितनीहरूले िशकार खोजीरहकेा हुन्छन।्
मािनसहरू एकदम चलाक-धतूर् हुन्छन ्ितनीहरूले के सोिचरहकेा छन ्भन्न वा जान्न गा ो छ।
7 तर परमे रले पिन आफ्ना काँडहरू हान्न सक्न ु हुन्छ!

अिन ितनीहरूले जान्न ु भन्दा अिघ नै द ु हरू घाइते हुदँछन।्
8 द ु मािनसहरूले उरूलाई नरा ो काम गन योजनाहरू तयार पादर्छन।्

तर परमे रले ितनीहरूको योजनाहरू न पारी िदन सक्नहुुन्छ,
अिन त्यस्ता नरा ा कायर्हरू उनीहरूमािथ नै घट्दछ।

तब सबलैे ितनीहरूलाई दखेी छक्क परेर आफ्ना टाउकाहरू हालाउने छन।्
9 परमे रले गन ुर् भएको काम मािनसहरूले दे छेन।्

अन्य मािनसहरूलाई ितनीहरूले यस िवषयमा बताउने छन।्
तब त्यकेले परमे रको िवषयमा अझ बढी जान्नछे।

कसरी डराउन ु पन र आदर गन ुर् पन भन्ने कुरा िसक्नछेन।्
10 एक असल मािनस परम भकुो सवेा गनर् खशुी हुन्छ।

ऊ परमे रमा नै आि त हुन्छ अिन जब असल ईमान्दारी मािनसहरूले के भयो भनरे दखे्दछ,
ितनीहरूले परमे रको गणु गाउदँछन।्

65
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको एउटा स्तिुतगान।

1 िसयोनमा हुने परमे र, म तपाईंको शसंा गदर्छु।
मलैे वाचा गरेका कुराहरू तपाईंलाई िदनछुे।

2 सबै मािनसहरू तपाईंकहाँ आउँछन ्
िकनभने तपाईंले हा ो ाथर्ना सनु्नहुुन्छ।

3 जब हा ा पापहरू यित िवघ्न बोिझला हुन्छन ्
तब तपाईंले ती पापीहरू लजैानहुुन्छ।

4 हे परमे र, तपाईंले आफ्ना मािनसहरू छान्न ु भएकोछ।
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तपाईंले हामीलाई तपाईंको म न्दर आउन ु र उपासना गनर्लाई छान्न ु भएको छ।
अिन हामी अत्यन्त खशुी छौं।

तपाईंको घरमा, पिव म न्दरमा हामी असल पदाथर्हरू पाँउछौ र हामी सन्त ु हुन्छौं।
5 हे परमे र, हामीलाई बचाउनँ ु होस।्

धम मािनसहरूले तपाईंलाई ाथर्ना गदर्छन ्अिन तपाईंले उनीहरूको ाथर्नाको जवाफ िदनहुुन्छ।
तपाईंले उनीहरूको िन म्त अचम्म लाग्ने कायर्हरू गन ुर्हुन्छ।

ससंारभ रका मािनसहरूले तपाईंलाई िव ास गदर्छन।्
6 परमे रले आफ्ना श ारा पवर्तहरू बनाउन ु भयो।

हामीले उहाँका श हरू हा ा व रपरी दखे्छौ।
7 परमे रले कठोर समु लाई शान्त पान ुर्भयो।

परमे रले पथृ्वीमा मािनसको “समु ” बनाउनभुयो।
8 ससंार भ रका मािनसहरू तपाईंको आ र्यचिकत कायर्हरू दखेरे छक्कै परेकाछन।्

सयू दय र सयूार्स्तले हामीलाई आनन्द िदन्छ।
9 तपाईंले धत को खबु ख्याल गन ुर्हुन्छ

तपाईं यसलाई पानीले िसचंन ु हुन्छ र यसले थोकहरू उमादर्छ।
परमे र तपाईंले खोला-नालाहरू पानीले भन ुर्भयो

अिन त्यहाँको पानीले उप्जनी गराउँछ।
10 तपाईंले खतेहरू रोप्नलाई पानी बसार्उन ु भयो,

तपाईंले खतेहरू पानीले िचसो पान ुर्भयो
अिन ताजा उि द्हरू उमान ुर् भयो।

11 तपाईंले नयाँ-वषर् स केो फसलसगँ शरुू गन ुर्भयो।
तपाईंले हात-ेगाडी धरैे फसलहरूले भन ुर्भयो।

12 तपाईंले मरूभिूम र पहाडमा घाँसहरूले ढाक्नभुयो।
13 चउरहरू भेंडाहरूले भ रएका छन,्

बेंसीहरू अन्नले प ु रएका छन।्
हरेक जना खशुीसगँ गाईरहछेन,् कराईरहकेा छन।्

66
मखु सगंीतकारलाई: शसंाको गीत।

1 हे पथृ्वीमा भएका त्यकेल,े परमे र ित आनन्द सिहत िचच्याउँछ!
2 उहाँको नाउकँो मिहमाको शसंा गर!

स्तिुत-गानहरूले उहाँको सम्मान गर!
3 उहाँको कायर्हरू कित अदभूतूपणूर् छन ्भन!

परमे र, तपाईंको श महान ्छ।
तपाईंका श हुरू झकु्दछन।्
ितनीहरू तपाईंसगँ डराउदँछू!

4 सारा पथृ्वीले तपाईंको उपासना गरून,
त्यकेले तपाईंको नाउकँो स्तिुत-गान गरून।्

5 परमे रले गन ुर् भएको कामहरू हरे!
ती कुराहरूले हामीलाई छक्क पाछर्।

6 परमे रले सकु्खा धत मा समु बनाउन ु भयो।
उहाँका सखुी भ जनहरूले िहडंरे नदी पार गरे।
त्यकेले तपाईंको नाउकँो स्तिुत-गान गरून।्

7 परमे रले आफ्ना महान ्श ारा ससंार चलाउन ु हुन्छ,
उहाँले मािनसहरूलाई चारैितर िवचान ुर् हुन्छ।
कोही पिन उहाँको िवरू मा जान स ै नन।्
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8 हे जाितहरू हो! हा ा परमे रको गणु-गान गर।
ठूलो स्वरले उहाँको गणु-गान गर।

9 मािनसहरूलाई जीवन िदन ु भयो।
अिन हा ो रक्षा उहाले गन ुर्भयो।

10 मािनसहरूले चाँदीलाई आगोले खारे जस्त,ै परमे रले हा ो मन जाँन्नभुयो।
11 हे परमे र, तपाईंले हामीलाई पासोमा पान ुर् भयो।

तपाईंले हामीलाई ग ौं भारी बोकाउन ु भयो।
12 तपाईंले आगो र पानी मािथबाट

टाउको समातरे हामीलाई तान्न ु भयो,*
तपैिन तपाईंले हामीहरूलाई आ यर्चिकत पान ुर् भएकोछ।

13-14 यसकैारण, म तपाईंको म न्दरमा होमब ल अपर्ण गनछु।
जब-जब म सकंटमा परें तब तपाईंको सहयोग मागें।

मलैे मरेा ितज्ञाहरू तपाईं ित पालन गरें।
अब, म तपाईंलाई ती चीजहरू िदइरहछुे जनु मलैे ितज्ञा गरेथें।

15 म तपाईंलाई पापमय ब लहरू अपर्ण गनछु,

म तपाईंलाई भेंडाहरू सिहत धपूहरू चढाउँने छु,
म साँढहेरू र बा ाहरू चढाउने छु।

16 ितमीहरू सबलैे परमे रको उपासना ग ररहने छौ।
आऊ, अिन म ितमीहरूलाई भन्ने छु परमे रले मरेो िन म्त के गन ुर्भयो।

17-18 मलैे उहाँलाई ाथर्ना गरें,
र मरेो िज ोबाट उहाँको गणुगान गरें।

मरेो हृदय शु िथयो,
यसलैे मरेो स्वामीले मलाई सनु्नभुयो।

19 परमे रले मलाई सनु्नभुयो।
परमे रले मरेो ाथर्ना सनु्नभुयो।

20 परमे रको शसंा गर!
परमे र मबाट िवमखु हुन ु भएन, उहाँले मरेो थार्ना सनु्नभुयो।
उहाँले आफ्नो मे मलाई दशार्उन ु भयो।

67
मखु सगंीतकारलाई। वा -वादन सिहत। एउटा स्तिुतगान।

1 हे परमे र म तफर् कृपा दशार्उन ु होस र आशीवार्द िदनहुोस।्
कृपया हामीलाई हण गन ुर्होस!्

2 म भरोसा गदर्छु िक पथृ्वीमा भएका त्यके मािनसले परमे रको िवषयमा जान्ने छन।
त्यके जाितले दखेनु िक तपाईंले मािनसहरूलाई कसरी बचाउनँ ु हुन्छ।

3 हे परम भ!ु मािनसहरूले तपाईंको गणु-गान गनर् सकुन।्
त्यके मािनसले तपाईंको शसंा गनर् सकुन।्

4 त्यके जाितमािथ फु ल्लत र आनन्द हुन सकून।्
िकनभने तपाईंले मािनसहरूलाई िनष्पक्षपवूर्क न्याय गन ुर्हुन्छ।
अिन तपाईंले त्यके जाितमािथ शासन गन ुर्हुन्छ।

5 मािनसहरूले तपाईंको गणु-गान गनर् सकून।्
हे परमे र! त्यके मािनसले तपाईंको गणु गाउन सकून।्

* 66:12:
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6 हे परमे र, हा ो ि य परमे र, हामीलाई आशीवार्द िदनहुोस।्
हा ो खतेले िवस्ततृ फसल िदओस।्

7 हामीलाई परमे रले आशीवार्द िदऊन।्
अिन पथृ्वीमा भएका सारा मािनसहरूले परमे रसगँ डर राखनु ्र ा गरून।्

68
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको एउटा भजन।

1 हे परमे र, जाग्न ु होस ्र तपाईंका श हुरूलाई य -त छ रिदन ु होस।्
उहाँका श हुरू उहाँबाटै भागोस।्

2 हावाले धवूाँलाई फुके जस्तै
तपाईंको श हुरू य -त छ रन ु परोस।्

मनै अगोमा प ग्लए जस्तै
तपाईंको श हुरू न होस।्

3 तर धम मािनसहरू सखुी छन,् धम मािनसहरू परम भ-ुपरमे रको साथ हुन-ेसगँै आनन्दमा छन।्
धम मािनसहरू स्वयं आनन्द मनाउने छन ्अिन सखुी हुन्छन।्

4 उहाँको सम्मानमा बाजा गाजा सिहत गीत गाऊ।
परमे रको िन म्त बाटो तयार पार।

उहाँले आफ्नो रथ मरूभिूम ितर उडाउनहुुन्छ
उहाँको नाउँ “याह,”* हो उहाँको नाउकँो शसंा गर!

5 उहाँको पिव म न्दरमा परमे र टुहुरा-टुहरीका िन म्त िपता झैं हुनहुुन्छ,
उहाँले िवधवहरूको हरेचाह गन ुर्हुन्छ।

6 परमे रले एक्लो मािनसलाई घर िदनहुुन्छ।
उहाँले कैदीहरूलाई धरेै सम्पि िसत बािहर ल्याउनहुुन्छ।
तर जो मािनसहरू परमे रको िवरोधमा जान्छन ्ितनीहरूिसत केही पिन रहदँनै।

7 हे परमे र, तपाईंले आफ्नो भ जनहरूलाई िम बाट बािहर डोयार्उन ु भयो।
तपाईं मरूभिूम भएर कदम बढाउन ु भयो र पथृ्वी पिन ह ल्लयो।

8 हे परम भु इ ाएल का परमे र, जब सीनपैवर्तमा आउन ु भयो,
तब पथृ्वी काम्यो अिन आकाश प ग्लयो।

9 हे परमे र, तपाईंले बषार् पठाउन ु भयो,
क्लान्त, व ृ धत लाई फे र ब लयो भिूम बनाउन।

10 तपाईंका पशहुरू फकर त्यही भिूममा आए।
हे परमे र, तपाईंले गरीब दःुखीहरूलाई धरैे रा ा चीजहरू िदनभुयो।

11 परमे रले आज्ञा िदनभुयो
अिन धरैे मािनसहरू ससुमाचार सनुाउन गए।

12 “श शाली राजाहरूका िसपाहीहरू भागरे गए!
नारीहरूले लटुका सामान घर-घरमा भाग गरेर राखकेी छन ्जनु िसपाहीहरूले य ु बाट ल्याएका िथए।
ती मािनसहरू जो घरमा बसकेा छन ्ितनीहरूले सम्पि बाँडने छन।्

13 ितनीहरूले चाँदीले छोपीएका ढुकुरका पखेंटाहरू पाउने छन।्
ितनीहरूले सनुका चमकले ट ल्करहकेा पखेंटाहरू पाउने छन।्”

14 जालमन पवर्तमा परमे रले श ु राजाहरू िततर-िबतर पान ुर् भयो।
ती झ ररहकेा िहमपात जस्तै िथए।

15 परमे रको पवर्त बाशान पवर्त हो!
बाशान पवर्त धरैे चचुरुाहरू भएको िवशाल पवर्त हो।

* 68:4: “ ”
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16 हे बाशान पवर्त! ितमी िकन िसयोन पवर्तलाई हलेा गछ ?
परमे रले सीनै पवर्तलाई मे गन ुर्हुन्छ।
उहाँले त्यही जग्गालाई वास-स्थान बनाउन ु भयो।

17 परम भु पिव सीनै पवर्तमा आउन ु भयो।
उहाँको पिछ लाखौंलाख रथहरू छन।्

18 उहाँ उच्च पवर्त मािथ-मािथ जान ु भयो।
ती मािनसहरूिसत जो उहाँका िवरू भए

कैदीहरूको लहरलाई पथ-िनदश गद
परुूषहरूबाट उपहार लनलाई,
परम भु परमे र त्यहाँ रहनलाई जान ु भयो।

19 परम भकुो शसंा गर!
त्यके िदन उहाँले हा ो बोझ उठाउन ु हुन्छ।

जनु हामी आफैं ले उठाउन ु पन हो परमे रले हामीलाई मतृ्यबुाट बचाउनहुुन्छ।

20 उहाँ हा ा परमे र हुनहुुन्छ। उहाँ नै परमे र हुनहुुन्छ जसले हामीलाई उ ार गन ुर्हुन्छ।
परम भु हा ा परमे रले हामीलाई बचाउन ु हुन्छ।

21 परमे रले आफ्ना श हुरूलाई परास्त गरेको दखेाउन ु हुनछे।
परमे रले उहाँको िवरू लड्नहेरूलाई दण्ड िदनहुुनछे।

22 मरेो स्वामीले भन्नभुयो, “म बाशानबाट श ु फकार्ई ल्याउने छु,
म प मबाट श ु ल्याउनछुे।

23 यसकारण ितमीहरू उनीहरूको रगतमा िहडं्न सक,
यसकारण ितमीहरूका कुकुरहरूले ितनीहरूको रगत ल्याप-्ल्याप ्चाट्ने छन।्”

24 हरे, परमे रले िवजयी लहरलाई डोयार्ई रहनभुएको!
हरे मरेो पिव परमे र, मरेो राजा, िवजयी लहरलाई डोयार्इरहन ु भएको!

25 आगािड गायकहरू िहिंडरहकेा छन,् ितनीहरूको पिछ-पिछ सगंीतकारहरू िहड्दछैन।्
ितनीहरूलाई खैंजडी बजाउदँै गरेका कुमारीहरूले घरेेका छन।्

26 समदुायहरूमा परमे रको शसंा गर!
हे इ ाएल का मािनसहरू, परम भकुो शसंा गर!

27 त्यहाँ सानो िबन्यामीन छ, ितनीहरूलाई डोयार्ईरहकेा।
अिन त्यहाँ यहूदाका महान ्प रवार पिन छन।्
अिन त्यहाँ जबलूनू र न ाली अगवुाहरू पिन छन।्

28 हे परमे र, हामीलाई तपाईंको श दखेाउन ु होस!्
हा ो िन म्त िबतकेा िदनहरूमा योग गन ुर् भएको श दखेाउन ु होस।्

29 राजाहरूले आफ्नो सम्पि
तपाईंको महल यरूशलमेमा ल्याउने छन।्

30 ित ो ल ीले ती “पशहुरूलाई” सधाऊ।
ती मािनसहरूको जस्ता

“साँढकेा बथानलाई” ितमीले अनशुरण गन बनाऊ।
ितनीहरूले आज्ञा मान्दछन।्

ितमीले ती जाितहरूलाई य ु मा हरायौ।
अब ितनीहरूलाई चाँदीका टु ा ल्याउन लगाऊ।

31 िम बाट ितनीहरूलाई सम्पि ल्याउन लगाऊ,
एिथओिपयाहरूलाई ितमीकहाँ धन ल्याउन लगाऊ।

32 हे पथृ्वीका राजाहरू हो! परमे रको गणु गाऊ!
हा ो स्वामीको स्तिुत-गान गर!

33 परमे रकोलािग गीत गाऊ! उहाँ रथ ारा सनातन आकाश भएर आउनु भईरहछे।
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उहाँको श शाली आवाज सनु!
34 परमे रको शसंा गाऊ,

िकनभने उहाँ इ ाएल मािथ मिहिमत राजा हुनहुुन्छ
अिन उहाँको श आकाशमा छ।

35 हे परमे र आफ्ना म न्दरमा तपाईं डरलाग्दो हुनहुुन्छ।
इ ाएल का परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई बल र श िदनभुयो,
परमे रको शसंा गर।

69
मखु सगंीतकारलाई: “ ल लको धनुमा।” दाऊदको भजन।

1 हे परमे र, मरेो सम्पणूर् सकंटहरूबाट बचाउनँ ु होस!्
मरेो मखुसम्म पानी उ ठसक्यो।

2 त्यहाँ उिभने कुनै ठाउँ छैन।
म तल-तल दलदलमा भाँिसदछुै,

म गिहरो पानी िभ छु,
अिन छालहरूले मलाई जोडसगँ चारैितर िहकार्ई रहछेन।्

3 तपाईंको सहायताको लािग गहुार माग्नलाई बोलाउँदा बोलाउँदा म कमजोर भइरहछुे।
मरेो घाँटी पो लरहछे।

म तपाईंको सहयोगको िन म्त
मरेो आखँा न याउन्जले सम्म प खर्रहें,

4 मरेा िशरका केशहरू भन्दा धरैे श हुरू छन।्
कारणनै िबना ितनीहरू मलाई हलेा गछर्न।्
ितनीहरूले मलाई िवध्वशं पान परूा चे ा गरे।

मरेो िवषयमा ितनीहरू झटूो कुराहरू गछर्न,्
ितनीहरू झटूा छन ्र मलैे सामानहरू चोरें भन्छन।्
ितनीहरूले मलाई जबजर्स्ती नचोरेका चीजहरूको मलू्य ितनर् लगाउदँछन।्

5 हे परमे र, तपाईं जान्नहुुन्छ िक, मलैे कुनै गल्ती काम गरेको छैन।
म तपाईंदे ख आफ्ना पापहरू लकुाउन स न।

6 हे मरेो स्वामी, सनेाहरूका परमे र, मरेो लािग तपाईंका भ जनहरूलाई ल ज्जत नपान ुर् होस।्
हे इ ाएल का परमे र, जो तपाईंमािथ िनभर्रछन, तपाईका उपासकहरूलाई मरेो कारणले ल ज्जत हुन निदनहुोस।्

7 मरेो अनहुार शरमले ढािकएको छ।
म तपाईंको िन म्त त्यो शरम सहन्छु।

8 मरेो दाज्य-ूभाइहरूले मलाई परदशेी जस्तो वहार गदछन।्
मरेो आमाको छोराहरूले मलाई िवदशेी सरह वहार गदछन।्

9 तपाईंको म न्दर तफक मरेो द रलो जोशले मलाई ध्वशं पा ररहछे।
म ती मािनसहरूदे ख जसले तपाईंलाई खसी गदर्छ उपहासको पा बिनरहछुे।

10 म रोएँ र उपवास बसें,
अिन ितनीहरूले यसो गरेको दखेरे खसी गरे।

11 आफ्नो उदासीपन दखेाउनलाई यो ो पोशाक लगाएँ,
अिन मािनसहरूले मरेो िवषयमा ठ ा गरे।

12 ितनीहरूले जनसमहूमा मरेो िवषय कुराहरू गछर्न।
म पान गनहरूले मरेो िन म्त उपहासपणूर् गीतहरू बनाए।

13 तर, हे परम भ,ु यो ाथर्ना तपाईंको िन म्त होः
तपाईंले मलाई हण गरेको चाहुन्छ।

हे परमे र, म तपाईंबाट मेसाथ जवाफ चाहुन्छ,
म जान्दछु िक मलाई बचाउनँ तपाईंमािथ भरोसा गन ुर्सक्छु।

14 दलदल दे ख मलाई तान्न ु होस।्
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मलाई दलदल िभ भािसन निदनहुोस।्
मलाई यो गहन पानीबाट बचाउनहुोस।्

मलाई ती मािनसहरूबाट बचाउन ु होस ्जसले मलाई हलेा गछर्न।्
15 पानीका छालहरूमा मलाई डुब्न निदनहुोस।्

गहीरो प्वालले मलाई िनल्न निदनहुोस।्
मलाई मरेो श हुरूबाट र यो गम्भीर क बाट बचाउनहुोस।्

16 हे परम भ,ु तपाईंको मे असल छ।
म प फकर् न ु होस ्र तपाईंको महान ्दयाले मलाई सहायता गन ुर्होस।्

17 तपाईंको दासबाट मखु नफकार्उन ु होस।्
म सकंटमा छु। चाँडो, मलाई सघाउँन ु होस।्

18 आउनु होस ्र मरेो ाण जोगाउन ु होस।्
मरेो श हुरूबाट मलाई जोगाउन ु होस।्

19 मरेो ल ज्जतपन तपाईं जान्नहुुन्छ, मरेो श हुरूले मलाई अपमान गरेको तपाईं जान्नहुुन्छ,
ितनीहरूले मलाई ती कुराहरू गद गरेको तपाईंले दे भुयो।

20 गालीले मलाई धलूो-िपठो पारेको छ!
म गालीको कारणले मनर् लागकेो छु

म सवंदेना प खर्एको छु
तर कसबैाट पाउन सिकन।

म कितपय मािनसहरूलाई सान्त्वनाको िन म्त पख ं बस,े
तर कोही पिन आएन।

21 ितनीहरूले मलाई खानलाई िवष िदए।
ितनीहरूले मलाई िसकार् िदए, दाखरस िदएनन।्

22 ितनीहरूका टेबलहरू खानाहरूले सिजएका छन।्
ितनीहरूसगँ त्यस्तो िवशाल बन्धतु्वपणूर् भोजहरू छन।्

मलाई ती भोजहरूले िवनाश गलार् भन्ने लाग्दछ।
23 ितनीहरूका आखँा अन्धा होउन,् अिन ितनीहरूको पी ूँ सधैंको िन म्त दबुर्ल हुन िदनहुोस।्
24 तपाईंका सम्पणूर् ोधहरूका अनभुव

ितनीहरूले पिन गरून।्
25 ितनीहरूका घरहरू र ो पा रिदनहुोस।्

कोही पिन त्यहाँ ब नपाओस।्
26 ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुोस,् अिन ितनीहरू भाग्नछेन।्

त्यसपिछ ितनीहरूले कुरा गदार् पीडा र घायलहरू पाउनछेन।्
27 ितनीहरूका अधमर् कामहरूको लािग दण्ड िदनहुोस।्

तपाईं कितको असल हुनहुुन्छ भनी ितनीहरूलाई नदखेाउन ु होस।्
28 जीवनको पसु्तकबाट ितनीहरूको नाउँ मे ट िदनहुोस,्

ितनीहरूका नाउँ धम मािनसहरूको साथमा नले ख िदनहुोस।्
29 म दःुखीत र पीिडत छु।

परमे र मलाई उठाउन ु होस,् मलाई बचाउन ु होस।्
30 म परमे रको नाउँ गीतमा शसंा गनछु।

म धन्यवादको गीतहरूमा शसंा गनछु।
31 यसले परमे रलाई खशुी पानछ!

यो साँढे र अन्य पशहुरू मारेर बली चढाउन ु भन्दा उ म हुनछे।
32 न मािनसहरू! परमे रलाई उपासना गनर् जो आएका छन।्

यी कुरा जानरे ितनीहरू खशुी हुने छन।्
33 िकनिक परम भलुे दीन-दःु ख र असहायकहरूको पकुारा सनु्न ु हुन्छ।

कैदमा परेका मािनसहरूलाई पिन परम भलुे मन पराउन ु हुन्छ।
34 स्वगर् र पथृ्वील,े परमे रको शसंा गरून।्
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समु र यसमा भएका जम्मै चीजहरूहो! परम भकुो शसंा गर।
35 परम भलुे िसयोनलाई बचाउनहुुनछे।

परम भलुे यहूदाका शहरहरू अझ एकपल्ट िनमार्ण गन ुर् हुनछे
तािक उहाँका मािनसहरू त्यहाँ फे र ब सकुन।्
36 उहाँका दासहरूका सन्तानले त्यो धत पाउनछेन,्

मािनसहरू ज-जसले उहाँको नाउलँाई मे गदर्छन ्उनीहरू त्यहाँ ब े छन।्

70
मखु सगंीतकारलाई: मािनसहरूलाई सम्झना गराउन, दाऊदको भजन।

1 हे परमे र, मलाई बचाउन ु होस!्
हे परमे र, मलाई सहायता गनर्लाई आ ुरी गन ुर्होस।्

2 मािनसहरूले मलाई मान कोिशश ग ररहछेन।्
ितनीहरूलाई असन्त ु पान ुर्होस।्
ितनीहरूलइ अपमािनत पान ुर्होस।्

मािनसहरू म ित अधमर् काम गनर् चाहन्छन।्
ितनीहरूका पतन हुन्छ र ल ज्जत अनभुव गछर्न ्भन्ने मलाई लाग्दछ।

3 मािनसहरूले मलाई हाँसोको पा बनाए।
ज-जसले मरेो िनन्दा गरे जनु कुराको िन म्त ितनीहरू योग्य छन ्ितनीहरूले त्यो पाउन सकुन।्

4 ज-जसले तपाईंको उपासना गछर्न,
ितनीहरू खबुै खशुी होऊन।्

जसले तपाईंको म ु लाई मे गछर्न ्
सधैं तपाईंको शसंा गरून।्

5 हे परमे र! म दीन-दःुखी र असहाय मािनस हु!ँ
हे परमे र! चाँडो आएर मलाई बचाउन ु होस!्

हे परमे र, तपाईंले मा मलाई बचाउन सक्न ु हुन्छ!
अझ िवलम्ब नगन ुर्होस!्

71
1 हे परम भ,ु म तपाईंमािथ भरोसा गछुर्,

तािक म किहल्यै िनराशा नहु।ँ
2 तपाईंको धािमर्कताको कारण, तपाईंले मलाई बचाउन ु हुनछे।
तपाईंले मलाई छुटकारा िदन ु हुनछे।

मरेो गहुार सनुी िदनहुोस।्
मलाई बचाउनँहुोस।्

3 मरेो िकल्ला बिनन ु होस, त्यो घर जहाँ म बचाऊको िन म्त भागरे जान सक्छु।
तपाईं मरेो च ान हुनहुुन्छ, मरेो सरुक्षाको ठाउँ।

यसलैे मलाई बचाउनँलाई आज्ञा िदनहुोस।्
4 हे मरेा परमे र, द ु मािनसहरूबाट मलाई बचाउनँ ु होस।्

मलाई धतूर् र द ु मािनसहरूबाट बचाउनँ ु होस।्
5 मरेो परमे र तपाईं मरेो स्वामी, तपाईं मरेो आशा हुनहुुन्छ,

म जवान अवस्थादे ख तपाईंमा भरोसा गरेको छु।
6 म जन्मन ु भन्दा अिघबाटै तपाईंमािथ आि त िथएँ,

आमाको कोखमा हुदँादे ख नै मलै े तपाईंमािथ पणूर् भरोसा गरेको छु।
मलैे सधैं तपाईंलाई ाथर्ना गरें।

7 तपाईं मरेो बलको ोत हुनहुुन्छ।
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यसलैे म अरूको िन म्त उदाहरण भएकोछु।
8 तपाईंले गन ुर् हुने आ यर्पवूर्क कायर्को िवषयमा म सधैं गीत गाउदँछु।
9 म बढूो भएँ भनी मलाई नफ्यकँन ु होस।्

मरेो बल सिकदछै भनरे मलाई नत्याग्न ु होस।्
10 मरेो श हुरूले मरेो िवरू मा योजनाहरू तयार गरे,

ितनीहरू वास्तवमा एक-अकार्मा पिहल्यै भलेा भए, अिन मलाई मान योजना गरे।
11 मरेो श हुरूले भन,े “जाऊँ त्यसलाई प ौं।”

परमे रले त्यसलाई छोडी िदए अिन कसलैे पिन त्यसलाई साथ िदनछैेन।
12 हे परमे र, मलाई नत्याग्नहुोस।्

हे मरेा परमे र, चाँडो आएर मलाई बचाउन ु होस!्
13 मरेो श हुरूलाई परास्त पान ुर्होस।्

ितनीहरूलाई पणूर् रूपले ध्वशं पान ुर्होस!्
ितनीहरूले मलाई घात गन कोिशश ग ररहकेा छन।्

ितनीहरूले शमर् र ब ामी अनभुव गन ुर् सकुन।्
14 तब म तपाईंमािथ सवर्दा भरोसा गनछु।

अिन म तपाईंको शसंा धरैे भन्दा धरैे गनछु।
15 तपाईं कित असल हुनहुुन्छ भनरे म मािनसहरूलाई भन्नछुे।

एकपल्ट मा होइन धरैे पल्ट तपाईंले मलाई बचाएको कुरो म ितनीहरूलाई भन्नछुे।
ती समयहरूको गन्ती नै छैन।

16 हे परम भु मरेो स्वामी म तपाईंको महानताको बारेमा बताउनछुे।
म तपाईंको बारेमा र तपाईंको भलाईको िवषय बताउनछुे।

17 हे परमे र, म सानो केटो हुदँादे ख तपाईंले मलाई िशक्षा िदन ु भयो।
अिन आज सम्म मलैे मािनसहरूलाई तपाईंले गरेका अदभूतू कायर्हरू बारेमा घोषणा गदर्छु।

18 अब म बढूो भएँ अिन मरेा केश सतेा छन ्तर म जान्दछु तपाईंले मलाई त्याग्न ु हुने छैन, परमे र।
म त्यके भावी पसु्तालाई तपाईंको श र महानता बारेमा बताउने छु।

19 हे परमे र, तपाईंको उपकार आकाशभन्दा मािथ छ।
परमे र, तपाईं बाहके यहाँ कोही पिन छैन
तपाईंले अ तू कामहरू गन ुर्भयो।

20 य ािप तपाईंले मलाई नै यित धरैे दे े बनाउन ु भयो,
तपाईंले मलाई ती सबै क हरूबाट बचाउन ु भयो अिन मलाई िजउँदो रा भुयो।
य िप म धरैे गिहरोमा डुबें तपाईंले मलाई मरेा क हरूबाट मािथ उठाउन ु भयो।

21 मलाई पिहलकेो भन्दा अझ असल काम गनर् साथ िदनहुोस।्
लगातार मलाई सान्त्वना िदनहुोस।्

22 अिन म वीणा बजाउने छु र तपाईंको स्तिुत-गान गनछु।
हे मरेा परमे र, तपाईंमािथ िव ास गनर् सिकन्छ भनरे म गीत गाउने छु।

इ ाएल का एकमा पिव परमे रको िन म्त
म मरेो वीणा बाजामा गीत गाउने छु।

23 तपाईंले मरेो ाणलाई बचाउनँ ु भयो, मरेो ाण अत्यन्त खशुी छ।
मरेा ओंठहरूले तपाईंको स्तिुत-गान गनछन।्

24 मरेो िज ोले तपाईंको धािमर्क कायर्हरूको िवषयमा सदा-सवर्दा गीत गाउने छ।
अिन ती मािनसहरू ज-जसले मलाई मानर् चाहन्छन।्
ितनीहरू परास्त र अपमािनत हुनछेन।्

72
सलुमेानको भजन।
1 हे परमे र त्यस राजालाई सहायता गन ुर्होस,् तािक उसले तपाईं ारा िववकेपणूर् न्याय गरोस।्



72:2 619 भजनसं ह 72:20

राजकुमारको सहायता गन ुर्होस ्तािक उसले तपाईंको धािमर्कता जानोस।्
2 आफ्ना जाहरूलाई िनष्पक्ष न्याय गनर् राजालाई सघाउनहुोस।्

गरीब मािनसहरू ित िववकेपणूर् न्याय गनर्लाई तपाईंले राजालाई सघाउन ु होस।्
3 त्यहाँ दशेभ र शा न्त र न्याय रहोस।्
4 गरीब मािनसहरू ित राजा िनष्पक्ष रहुन।्

उहाँले असहायहरूलाई साथ िदओस।्
क िदने मािनसहरूलाई उहाँले दण्ड िदऊन।्

5 जब सम्म घाम उदाउँदछ
अिन जनू आकाशमा रहन्छन ्मािनस डरले राजालाई सम्मान गन होस!्

6 खतेहरूमा पानी वष जस्त,ै
धत मा पानी झरी जस्तै राजा बनोस।्

7 उहाँको राज्यकालमा धािमर्कता फूलोस,् फूलोस।्
जब सम्म जनू रहनँ्छ तब सम्म शा न्त रहोस।्

8 उहाँको राज्य एक समु दे ख अक समु सम्म फै लयोस।्
य ु े टस नदीदे ख पथृ्वीमा धरैे टाढो सम्म बढोस!्

9 मरूभिूममा बिसरहकेा मािनसहरूले उहाँको अिघ भ ूईँ ितर अनहुार पारेर िशर झकुाउन,्
उहाँको सम्पणूर् श हुरू ितनीहरूको मलैो अनहुार लएर उहाँ ित िनहु रउन।्

10 तश शमा बिसरहकेा अिन सदुरू ान्तकाहरूले उहाँलाई उपहार ल्याऊन।्
शबेा र शबेाका राजाहरूले उहाँ ित भटेी चढाऊन।्

11 सम्पणूर् राजाहरूले हा ो राजा ित िशर झकुाउन।्
सबै जाितहरूले उहाँको सवेा गरून।्

12 हा ो राजाले असहायहरूलाई सहयोग गन ुर् हुन्छ।
हा ो राजाले दीन-दःु ख, असहायहरूलाई साथ िदनहुुन्छ।

13 दीन-दःुखी, असहायहरू उहाँमािथ आि त छन।्
राजाले ितनीहरूलाई जीउदँो रा हुुन्छ।

14 अत्याचार र ू र मािनसहरू जसले ितनीहरूलाई नोक्सान परुा्याउनँ चाहन्छन ्ितनीहरूदे ख राजाले बचाउनँ ु हुन्छ।
ती दीन-हीन मािनसहरूको जीवन राजाको िन म्त अत्यन्त महत्वपणूर् छ।

15 राजाको दीघार्य ु होस!्
अिन उहाँले शबेाबाट सनु ा गरून।्

सधैं राजाको िन म्त ाथर्ना गर।
त्यके िदन राजालाई आशीवार्द िदन।ु

16 खतेहरूमा शस्त मा मा अन्नहरू उ ब्जयोस ्
र पहाडहरू अन्नबालीले ढािकयोस।्

खतेहरू लबानोन जस्ता म ललो रहोस।्
अिन खतेहरू ह रयो घाँसहरूले ढािकए जस्तो शहरहरू मािनसहरूले भ रभराउ बनोस।्

17 राजा सदालाई ख्याती ा बनोस।्
जब सम्म घाम रहन्छ तब सम्म मािनसहरूले उहाँको नाउँ याद गरून।्

मािनसहरू उहाँबाट धन्य रहोस ्
अिन सबलैे उहाँलाई आशीवार्द िदऊन।्

18 परम भु परमे र, इ ाएल का परमे रको गणु-गान गर!
परमे रले मा त्यस्तो आ यर्चिकत कामहरू गनर् सक्न ु हुन्छ!

19 उहाँको मिहमामय नाउकँो सदा-सवर्दा शसंा गर!
उहाँको मिहमाले सारा ससंार भ रपणूर् रहोस!्

आमने! आमने!
20 (यस्सीको छोरो दाऊदको ाथर्ना यही समा हुदँछ।)



73:1 620 भजनसं ह 73:19

ते ो भाग
73

(भजनसं ह 73-89)
आसापको स्तिुतगान।
1 साँच्चै नै इ ाएल को िन म्त परमे र रा ो हुनहुुन्छ।

परमे र ती मािनसहरूका िन म्त रा ो हुनहुुन्छ जसको हृदय शु छ।
2 म ायः िच प्लएँ र िनयन् ण हराएँ।

म ायः चकुें अिन पाप गनर् थालें।
3 मलैे द ु मािनसहरू सफल भएको दखेें।

म ती अहकंारी मािनसहरू दे ख इष्यार्ल ु भएँ।
4 ती मािनसहरू ि पु छन।्

ितनीहरूलाई बाँच्नको लािग सघंषर् गन ुर् पदन।
5 ती द ु मािनसहरू हामी जस्तो पीिडत हुदँनैन।्

अन्य मािनसहरू जस्ता ितनीहरू सकंटमा छैनन।्
6 यसलैे ितनीहरू अहंकारी र घिृणत मािनसहरू हुन।्

ितनीहरूले लगाएका बहुमलू्य गर-गहनाहरू र आकर् षक पोषाकहरू जस्तै दे खन्छन।्
7 यिद ती मािनसहरू केही अरू थोक जस्तो दे खएको भए, ितनीहरू जान्छन ्र लन्छन,्

ितनीहरूले जे चाहे पिन गदर्छन।्
8 ितनीहरूले नीच र द ु कुराहरू अरूको बारेमा भन्दछन ्ितनीहरू घमण्डी र हठी खालका छन ्

अिन ितनीहरूले सधैं नै अरू मािथ सहजै फाईदा उठाउने उपायहरू गदर्छन।्
9 ती अहंकारीहरू आफूलाई दवेता मान्दछन!्

ितनीहरूले आफूलाई पथृ्वीको शासक ठान्छन।्
10 यसथर् परमे रका मािनसहरू पिन उनीहरू ितर फिकर् ए,

र ितनीहरूले जे भने ितनीहरूको िन म्त त्यही कुराहरू गरे।
11 ती द ु मािनसहरू भन्छन, “हामीहरूले के ग ररहकेा छौं, भनरे परमे र जान्दनैन!्

सव च्च परमे रले जान्दनैन।्”
12 ती घमण्डी मािनसहरू द ु छन,्

तर ितनीहरू धनी छन ्र झन ्धनी भईरहकेा छन।्
13 यसलैे मलै े मा हृदय िकन शु पान ुर्?

िकन मलैे मरेो हातहरू धोई सफा रा ।ु
14 हे परमे र, म िदनभ र नै क भोग्छु

अिन त्यके िबहान तपाईंले मलाई दण्ड िदनहुुन्छ।
15 हे परमे र, म यस िवषयमा अरूहरूसगँ कुरा गन ुर् चाहुन्छु।

तर म बझु्छु िक म तपाईंका मािनसहरूलाई िव ासघात ग ररहकेो हुन्छु।
16 मलैे यी कुराहरू जान्नलाई यथासक्य कोिशश गरें।

तर ती सबै मरेो लािग एकदम क ठन िथए।
17 जबसम्म म परमे रको म न्दरमा गईन,ँ

तब सम्म मलैे ितनीहरूको आ खरी िवचार जािनन।
18 परमे र, साँ च्च नै तपाईंले ती मािनसहरूलाई भयानक अवस्थामा रा ु भएको रहछे।

सहजै ितनीहरू पतन हुने र न हुने रहछेन।्
19 सकंट अचानक आउन सक्छ,

तब ती अहंकारीहरू न -िविन हुन सक्छन।्
भयानक कुराहरू ितनीहरूमा घट्न सक्छन ्

अिन ितनीहरू समा हुन्छन।्
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20 हे परम भ,ु ती मािनसहरू सपना जस्तै हुन,्
हामी जाग्ने िबि कै ितनीहरू अ ल्पन्छन।्

हा ो सपनाका राक्षसहरू जस्ता
तपाईंले ितनीहरूलाई िवल ु पारी िदन ु हुनछे।

21-22 म अज्ञानी िथएँ।
मलैे धनी र द ु मािनसहरूको बारेमा सोचरे थ खन्न भएँ।

हे परमे र! म तपाईंिसत शोकाकुल र ोिधत िथएँ।
मलैे एउटा लठुवा र अज्ञात पशलुे जस्तो वहार गरें।

23 म सधैं नै तपाईंसगँ साथमा छु।
हे परमे र, तपाईंले मरेो दािहने हात प न ु भएकोछ।

24 हे परमे र, तपाईंले मरेो अगवुाई गन ुर् हुन्छ अिन असल सल्लाह िदनहुुन्छ।
त्यस प ात ्मिहमा तफर् मलाई अगवुाई गन ुर् हुन्छ।

25 हे परमे र, तपाईं बाहके म स्वगर्मा कसलाई चाहन्छु।
अिन म तपाईंिसत पथृ्वीमा भएको बाहके अरू केही इच्छा गिदर्न।ँ

26 मरेो तन र मन न हुन सक्छ,
तर मसगँ परमे र छ जसलाई म मे गछुर्।
मसगँ परमे र सदा-सवर्दा हुनहुुन्छ!

27 हे परमे र, मािनस जसले तपाईंलाई त्यग्दछ त्यो हराउने छ।
तपाईंले ितनीहरूलाई ध्वशं गन ुर् हुनछे जो तपाईंिसत िव ासी छैनन।्

28 म परमे र कहाँ आएँ अिन त्यो मरेो लािग िहतकारी भयो।
मलैे परम भु परमे रलाई मरेो सरुिक्षत ठाउँ बनाएँ।
परमे र, म तपाईंकहाँ, तपाईंले गन ुर् भएका सबै थोकहरू बताउन आएँ।

74
आसापको म स्कल भन्ने भजन।
1 हे परमे र, के तपाईंले हामीलाई सधैंको िन म्त त्याग्न ु हुन्छ?

के तपाईं आफ्ना मािनसहरूिसत अझै ोिधत हुनहुुन्छ?
2 तपाईंले धरैे अिघ िकन्न ु भएका ती मािनसहरूलाई सम्झन ु होस।्

तपाईंले हामीलाई बचाउनँ ु भयो। हामी तपाईं कै सम्पि हौ।
जहाँ तपाईं ब ु भयो, त्यो िसयोन पवर्तलाई सम्झन ु होस।्
3 परमे र, यी अनन्त भग्नावशषेहरूबाट िहडंरे आउन ु होस,्

पिव ठाउँमा जनु श हुरूले न गरेको तफर् फक आउनु होस।्
4 श हुरू म न्दरमा आफ्नो िवजय नारा लगाएर िचच्याए।

ितनीहरूले आफ्ना झण्डा य ु िजत्यौं भनरे भान गनर् म न्दरमा गाड।े
5 श कुा सिैनकहरू यस्ता दे खन्छन,्

िक घाँस काट्ने मािनसहरू घाँस का टरहे जस्तो।
6 हे परमे र, ितनीहरूले आफ्ना बन्चरो र हिँसयाहरू चलाउदँ,ै

तपाईंको म न्दरका चौकटहरू काट्दै भत्काउने छन।्
7 ती िसपाहीहरूले तपाईंको पिव स्थान जलाए।

जनु तपाईंको नाउकँो सम्मानमा बिनएको िथयो
ितनीहरूले त्यो म न्दर भ ूईँमा लडाए।

8 श लुे हामीलाई पणूर् रूपले तहस ्नहस ्रू पान िनणर्य गरे,
ितनीहरूले दशेमा भएको त्यके िचज र परमे रको पिव स्थान जलाए।

9 हामीले कुनै पिन हा ो िचन्हहरू दे सकेनौं।
अब त्यहाँ अगमव ाहरू छैनन।्
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के गन ुर् पन कसलैे जान्दनैन।्
10 हे परमे र, किहले सम्म श लुे हामीलाई खलेौना बनाउने हो?

के तपाईं आफ्नो िनन्दा गराउन ितनीहरूलाई सधैं िदइरहनहुुन्छ?
11 हे परमे र, तपाईंले यित क ठन दण्ड हामीलाई िकन िदनहुुन्छ?

तपाईंले आफ्नो महान-श ले हामीलाई पणूर् रूपमा न पान ुर् भयो।
12 हे परमे र, तपाईं लामो समयदे ख हा ो राजा हुन ु भएको छ,

तपाईंले यस दशेमा धरैे य ु हरू िजताउनलाई सहयोग गन ुर् भएकोछ।
13 हे परमे र, तपाईंले आफ्नो महान ्श योग गन ुर्भयो,

समु लाई दइु भागमा िवभाजन गन ुर्भयो।
14 तपाईंले िवशाल समु को राक्षसहरूलाई िज ु भयो, तपाईंले लब्यातानको िशर टु ा-टु ा पान ुर् भयो,

अिन त्यसको शरीर जनावरहरूले खाओस ्भनरे फाली िदनभुयो।
15 तपाईंले नदीहरू र झनार्हरू बग्ने बनाउन ु भयो

अिन तपाईंले नदीहरू सकुाइ िदनभुयो।
16 हे परमे र, तपाईं एक हुनहुुन्छ जसले िदन र रातलाई िनयन् ण गन ुर् हुन्छ।

तपाईंले चन् मा र सयूर् बनाउन ु भयो।
17 तपाईंले पथृ्वीमा सबै कुराको सीमा बनाइिदन ु भयो।

अिन तपाईंले ीष्म ऋतु र िशिशर ऋतु बनाउन ु भयो।
18 हे परमे र, यी कुराहरू सम्झन ु होस ्कसरी तपाईंको िनन्दा भयो।

ती मखूर्हरूले तपाईंको नाउलँाई हलेा गछर्न!्
19 ती जङ्गली जनावरहरूलाई तपाईंको ि य ढुकुरलाई लजैान निदनहुोस!्

तपाईंको ि य दीन-दःुखी मािनसहरूलाई किहल्यै नभलु्नहुोस!्
20 हा ो करार याद गन ुर्होस!्

यस धत को त्यके अधं्यारो जग्गामा िहसंात्मक रूप छ।
21 हे परमे र, तपाईंका मािनसहरूलाई द ुर् वहार ग रयो।

ित क िदन ितनीहरूमािथ अझ ल ज्जत नबनाउन ु होस।्
दीन-दःुखी, असहाय मािनसहरूले तपाईंको शसंा गनर् सकुन।्

22 हे परमे र, उठ्नहुोस ्र लडाइँ गन ुर्होस!्
सम्झनहुोस,् ती मखूर्हरूले तपाईंलाई िदएका चतेावनी!

23 तपाईंका श हुरूको िचच्याहटलाई नभलु्नहुोस,्
ितनीहरूले घ र-घ र तपाईंको अपमान गरे।

75
मखु सगंीतकारलाई “िवनाश नहोस”् भन्ने रागमा। दाऊदको भजन।

1 हे परमे र, हामी तपाईंको शसंा गदर्छौ!
हामी तपाईंको शसंा गछ , तपाईं छेउमा हुनहुुन्छ
अिन मािनसहरूले तपाईंले गन ुर् भएको अचम्मका कुराहरूका बारेमा भन्दछन।्

2 परमे र भन्नहुुन्छ, “म न्यायको ठीक समय छान्नछुे,
म िनष्पक्ष न्याय गनछु।

3 य िप पथृ्वी र यसमा भएका सम्पणूर् चीजहरू ह ल्लरहकेा छन ्र धराशायी हुन तयार छ,
तर म यसलाई स्थरपाछुर्।”

4 “कितपय मािनसहरू अत्यन्त अहंकारी हुन्छन।्
ितनीहरू स्वयलंाई शा शाली र महत्वपणूर् सोच्दछन।्

5 तर म ती मािनसहरूलाई भन्छु,
‘शखेी नगर! यित सा ो अहंकारी नहौ!’ ”
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6 पथृ्वीमा त्यस्तो कुनै श छैन
जसले कुनै मािनसलाई महत्वपणूर् पाछर्।

7 परमे र नै न्यायकतार् हुनहुुन्छ।
अिन उहाँले नै को महत्वपणूर् को हुनछे, भन्ने कुराको िनणर्य गन ुर्हुन्छ।
परमे रले एक लाई उठाएर उसलाई महत्वपणूर् बनाउन ु हुन्छ, उहाँले नै कसलैाई तल झारेर उसलाई महत्वहीन पान ुर्हुन्छ।

8 परमे र सधैं द ु मािनसहरूलाई दण्ड िदन तयार हुनहुुन्छ।
परम भसुगँ उहाँको हातमा एउटा कचौरा छ जनु कचौरामा िवष भ रएको दाखम ले पणू र् छ।

उहाँले त्यो िवषय ु दाखम खनाउन ु हुन्छ,
अिन द ु मािनसहरूले त्यसको अ न्तम घटु्को सम्म िपउने छन।्

9 म यस बारेमा सधैं मािनसहरूलाई भन्नछुे।
म इ ाएल को परमे रको स्तिुत-गान गनछु।

10 परम भु भन्नहुुन्छ, “म द ु मािनसहरूको श खोसरे लानछुे,
अिन धम मािनसहरूलाई श दानगनछु।”

76
वा -वादन साथ सगंीतकारले गाउन ु पन आसापको भजन।
1 यहूदामा भएका मािनसहरूले परमे रलाई िचन्छन।्

इ ाएल का मािनसहरूले परमे रको नाउकँो आदर गदर्छन।्
2 शालमेमा परमे रको म न्दर छ।

परमे रको भर िसयोन पवर्तमा छ।
3 त्यस ठाउँमा, परमे रले धन ु र काँडहरू ढाल, तरवार

र अन्य य ु का हितयारहरू िछन्न-िभन्न पान ुर्भयो।

4 हे परमे र! जब तपाईं पहाडहरूबाट फकदै हुनहुुन्छ जहाँ तपाईंले आफ्नो श हुरूलाई मान ुर् भयो,
तपाईं गौरवमय दे खन ु हुन्छ।

5 ती िसपाहीहरूले आफू ब लयो भएको सोच।े
तर अिहले ितनीहरू भइँुमा मतृ रूपमा लिडरहकेाछन।्

ितनीहरूको शरीर ल ु टएर लिडरहकेो छ।
ती ब लया िसपाहीहरूले आफू स्वयलंाई नै बचाउने योग्यका हुन सकेनन।्

6 जब याकूबका परमे रले ती िसपाहीहरूलाई गाली गन ुर्भयो,
घोडसवारहरू र घोडाहरू मरे।

7 हे परमे र, तपाईं िवस्मयकारी हुनहुुन्छ!
जब तपाईं ोिधत हुनहुुन्छ तब कोही पिन तपाईंको िवरू उिभन सक्दनै।

8-9 परम भु न्यायकतार् झौं उिभन ु भयो र िनणर्य घोषणा गन ुर्भयो,
परमे रले यस धत का िवन मािनसहरूलाई बचाउनँ ु भयो।

स्वगर्बाट उहाँले िनणर्य िदनभुयो,
सम्पणूर् पथृ्वीमा िनस्तब्ध र भयभीत भए।

10 हे परमे र, जब तपाईंले द ु मािनसहरूलाई सजाय िदनहुुन्छ तपाईंलाई मािनसहरूले सम्मान गदर्छन।्
तपाईंले आफ्नो ोध दखेाउन ु हुन्छ, अिन जीिवत ्रहनहेरू ब लया हुन्छन।्

11 हे मािनसहरू, ितमीहरूले परम भु परमे र ित वचन िदएका िथयौ।
अब उहाँ ित ती वचनहरू परूा गर।

त्यके ठाउँमा मािनसहरू परमे रिसत डराउछँन ्र आदर गछर्न।्
तपाईंले ितनीहरूलाई भटेीहरू ल्याउन िदनहुोस।्

12 परमे रले महान ्शासकहरूलाई परािजत गन ुर् हुन्छ।
पथृ्वीका सबै राजाहरू उहाँिसत डराउछँन।्
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77
मखु सगंीतकारलाई। यदतूनूको िन म्त। आसापको भजन।

1 मलैे ठूलो-ठूलो आवाजले कराएर परमे रलाई गहुार मागें।
हे परमे र, मरेो रोदन सिुनिदन ु होस!्

2 मरेो स्वामी, जब म सकंटमा परें म तपाईं कहाँ आएँ,
तपाईंलाई पाउने यासमा म रातभरी जागें र पिन आत्मामा शा न्त भएन।

3 मलैे परमे रको बारेमा सोचें,
अिन आफ्नो हालत बताउने यास गरें, तर मलैे सिकन।ँ

4 तपाईंले मलाई स ु िदन ु भएन,
म केही भन्न चाहन्थे तर म एकदम हताश िथएँ।

5 मलैे िबतकेा कुराहरू स म्झरहकेो िथएँ।
धरैे अगािड हुन गएको घटनाहरू स म्झरहकेो िथएँ।

6 रातमा, मलैे आफ्ना गीतहरूको बारेमा सोच्ने यास गरें।
मलैे आफैं लाई बझु्ने कोिशश गरें।

7 म छक्क पछुर्, “के हा ो स्वामीले हामीलाई सदाको लािग त्याग्न ु भयो?
के फे र उहाँ हामीिसत खशुी हुन ु हुन्न?

8 के फे र हामीसगँ उहाँ बात मानर् सक्न ु हुनछे?
के परमे रको मे सदाको िन म्त िबलायो छ?

9 करूणा के हो भन्ने कुरा उहाँले भलु्न ु भयो?
उहाँको समवदेना जित ोधमा प रवतर्न भयो?”

10 तब मलैे सोचें, “जनु कुराले मलाई सधैं सताई रहन्छ त्यो होः
‘के सवर्श मान ्परमे रले आफ्नो श गमुाउन ु भयो?’ ”

11 म सम्झना गछुर् उहाँले कस्तो-कस्तो कायर् गन ुर्भयो भनरे।
परमे र, म ती आ यर्पवूर्क कुराहरू सम्झना गछुर् जनु तपाईंले धरैे-धरैे अगािड गन ुर् भएको िथयो।

12 तपाईंले के गन ुर् भएको िथयो त्यो मलैे सोचें।
म तपाईंका सबै श शाली कायर्हरू सोच्दछु।

13 परमे र, तपाईंका बाटोहरू पिव छन,्
तपाईं बाहके कोही पिन महान ्छैन।

14 तपाईं परमे र हुनहुुन्छ जसले अचम्मका कामहरू गन ुर् हुन्छ।
तपाईंले मािनसहरूलाई आफ्नो महान ्श हरू दखेाउन ु भयो।

15 तपाईंको श ले मािनसहरूलाई बचाउन ु भयो
तपाईंले याकूब र यसूफका सन्तानहरूलाई बचाउन ु भयो।

16 परमे र, पानीले तपाईंलाई दखे्यो र भयिभत भयो।
गिहरो पानी भएका ठाउँहरू पिन डरले काम।े

17 बाक्लो बादलहरूले पानी बषार्ए।
मािनसहरूले डरलाग्दो उच्चबादलहरूमा
िबजलुी चम्केको दखेें।

18 त्यहाँ िबजलुीको गडगडाहट िथयो,
तब िबजलुीको चमक् ले ससंार नै उज्यालो पाय
अिन पथृ्वी काम्न थाल्यो र थथर्र भयो।

19 परमे र, तपाईं गिहरो पानी भएर िहडं्न ु भयो तपाईंले गहन समु पार गन ुर्भयो,
तर तपाईंले कुनै छाप छोड्न ु भएन।

20 तपाईंले आफ्ना भ जनहरूलाई भडेा सहर डोयार्उन
मोशा र हारूनलाई खटाउन ु भयो।
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78
आसापको म स्कल भन्ने भजन।
1 मरेो मािनसहरू, मरेो उपदशेहरू ध्यान िदएर सनु।

मलैे भनकेा कुराहरूमा ध्यान दऊे।
2 म ितमीहरूलाई यो कथा भन्ने छु।

म ितमीहरूलाई यो परुानो कथा भन्ने छु।
3 हामीले ती कथाहरू सनु्यौ, अिन हामी त्यो रा ो कारले जान्दछौ।

हा ा िपता-पखुार्हरूले यी कथाहरू सनुाए।
4 अिन हामी त्यो कथा भलु्ने छैनौं।

हा ा मािनसहरूले पिछ आउने सन्तानहरूलाई त्यो कथाहरू भन्ने नै छन।्
हामी िमली परम भकुो शसंा गनछौ,

अिन उहाँका अचम्म लाग्दा कायर्हरू सबलैाई भन्नछेौं।
5 परम भलुे याकूबसगँ सम्झौता गन ुर्भयो।

परमे रले इ ाएल लाई िनयम िदनभुयो।
परमे रले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई आज्ञाहरू िदनभुयो।

उहाँले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई भन्नभुयो िक ती िनयमहरू बारे आफ्ना भावी सन्तानहरूलाई बताऊ।
6 अिन आउने भािव सन्तानहरुले पिन यो िनयमको बारेमा जान्नछेन ्

र ितनीहरु आफ्ना नानीहरुलाई िसकाउन सक्षम हुनछेन।्
7 यसकैारण ती सबै मािनसहरूले परमे रमािथ भरोसा गनछन।्

ितनीहरूले परमे रका कायर्हरू भलु्ने छैनन।्
ितनीहरूले परमशेवरको आज्ञानसुार उहाँको िनयमहरू पालन गनछन।्

8 यिद मािनसहरूले आफ्ना नानीहरूलाई परमे रका आज्ञाहरूको िवषयमा बताए भने ितनीहरूका पखुार्हरू जस्तै हुने छैनन।्
ितनीहरूका िपता-पखुार्हरू परमे रका िवरू खडा भए र उहाँको आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार गरे।

ती मािनसहरू हठी िथए।
ितनीहरू परमे र ित िव ासी िथएनन।्

9 ए मैबाट आएका मािनसहरूसगँ हितयारहरू िथए,
तर ितनीहरू य ु भिूमबाट भाग।े

10 ितनीहरूले परमे रसगँ गरेको करार पालन गरेनन।्
ितनीहरूले उहाँका उपदशेहरू अस्वीकार गरे।

11 ए मैबाट आएका मािनसहरूले परमे रले गन ुर् भएको महान ्कायर्हरू भलू।े
ितनीहरूले परमे रले दशर्न गन ुर् भएको ती अचम्म लाग्दा कायर्हरू िबस।

12 परमे रले ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िम अन्तगर्त सोअनमा,
आफ्ना महान ्श हरू दखेाउन ु भयो।

13 परमे रले लाल समु लाई फान ुर् भयो अिन मािनसहरूलाई पार गराउन ु भयो।
पानी ितनीहरूका लािग दवुै ितर पक्का पखार्ल भएर उिभएको िथयो।

14 त्यके िदन परमे रले ितनीहरूलाई अग्लो बादल सिहत डोयार्उन ु भयो।
अिन त्यके रातभ र आगोको ज्वाला वा राँको बालरे ितनीहरूलाई डोयार्उन ु भयो।

15 परमे रले च ानलाई मरूभिूममा फोन ुर् भयो।
जमीनको िभ ी तहबाट उहाँले मािनसहरूलाई पानी िदनभुयो।

16 परमे रले पानीका झरनाहरू नदीहरू सरह
च ानबाट ल्याउन ु भयो!

17 तर मािनसहरूले उहाँकै िवरू पाप अिवरलमरूपले ग ररह।े
मरूभिूमसम्म ितनीहरू सवर्श मान ्परमे रको िवरू नै उठे।

18 तब ती मािनसहरूले परमे रको परीक्षा गनर् फैसला गरे।
ितनीहरूले परमे रलाई खाना मागे ितनीहरूको त ृ पानर् मा ।ै

19 ितनीहरूले परमे र बारे गनुासो गरे अिन भन,े
“के मरूभिूममा परमे रले हामीलाई खाना वस्था गनर् सक्न ु हुन्छ?
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20 जब उहाँले च ानमा िहकार्उनभुयो, तजेले पानी बािहर आयो र खोलाहरू बढरे आए।
िनःसन्दहे उहाँले हामीलाई केही रोटी र मास ु िदन सक्न ु हुन्छ!”

21 परम भलुे ती मािनसहरूले गरेका कुराहरू सनु्न ु भयो।
परमे र याकूबमािथ ोिधत हुनहुुन्थ्यो।
इ ाएल का मािनसहरूसगँ ोधीत हुनहुुन्थ्यो।

22 िकनभने मािनसहरूले उहाँमािथ िव ास गरेनन।्
ितनीहरूले परमे रले नै बचाउन ु हुन्छ भन्ने कुरामा िव ास गद गरेनन।्

23-24 ता पिन परमे रले मािथ बादलहरूलाई आज्ञा गन ुर्भयो,
अिन ितनीहरूको िन म्त खानाको रूपमा मन्ना वषार्उन ु भयो।

आकाश ढोकाहरू जस्तै खो लयो
अिन आकाशका भण्डारबाट अन्न वषार्उन ु भयो।

25 मािनसहरूले स्वगर्दतूहरूका खानाहरू खाए।
परमे रले शस्त मा ामा सन्त ु पणू र् खा हरू ितनीहरूलाई पठाउन ु भयो।

26 परमे रले पवू बाट बतास बहाउन ु भयो।
उहाँले ितनीहरूमािथ आकाशबाट मास ु वषार्उन ु भयो।

27 अनगन्ती चराहरू ितनीहरूको छाउनीमािथ झरे,
ितनीहरू समु को बलवुा जस्तै िथए।

28 ती मािनसहरूका छाउनीका व रप र
र छाउनीको माझमा चराहरू झरे।

29 ितनीहरूलाई खाना शस्त िथयो,
तर ितनीहरूको भोकले ितनीहरूलाई पापी बनायो।

30 ितनीहरूले आफ्नो भोक खप्न सकेनन।्
यसकारण ितनीहरूले चराहरूको रगत निनकाली क्वले चरा खाए।

31 परमे र ती मािनसहरूमािथ अत्यन्त रसाउन ु भयो, अिन ती मध्ये धरैे जनालाई मान ुर् भयो।
परमे रले धरैे ह ाक ा यवुाहरूलाई मतृ्य ु प ढाल्नभुयो।

32 तर पिन फे र मािनसहरूले अझ पाप गरी नै रह!े
परमे रको आ यर्चिकत कायर्हरूमािथ ितनीहरूले िव ास गरेनन।्

33 यसकारण ितनीहरूको जीवन,
महा-िवपदसगँ समा पा रिदन ु भयो।

34 जब-जब परमे रले ितनीहरू मध्ये केही मािनसहरू मान ुर् भयो, बाँिक रहकेाहरू,
उहाँ ित प र मी हुदँै फक, ितनीहरूले परमे र कै खोजी गरे।

35 ितनीहरूले सम्झे िक परमे र ितनीहरूका च ान हुनहुुन्छ।
ितनीहरूले सम्झन्थे िक सव च्च परमे र नै ितनीहरूको उ ारक हुनहुुन्छ।

36 ितनीहरूले उहाँलाई मे गछुर् भन,े तर झटूो बोल।े
ितनीहरू परमे रिसत इमान्दार िथएनन।्

37 ितनीहरूको हृदय परमे रसगँ िथएन।
ितनीहरू करार* सगँ आज्ञाकारी िथएनन।्

38 तर परमे र दयाल ु हुनहुुन्थ्यो।
उहाँले ितनीहरूका पापहरूलाई क्षमा ग रिदन ु भयो।
अिन ितनीहरूलाई िवनाश गन ुर् भएन।

धरैे पल्ट परमे रले आफ्नो ोध थाम्न ु भयो,
उहाँले स्वयलंाई ोधी हुनदे ख थाम्न ु भयो।

39 परमे रले ितनीहरूलाई बकेम्मा मािनस मा सम्झन ु भयो।
मािनसहरू हावाका झोकाहरू मा छन ्जो बहन्छ र जाने गछर्।

40 उफ! यी नै मािनसहरूले मरूभिूममा परमे रलाई खबु क िदए!
ितनीहरूले परमे रलाई सा ै खन्न पारे!

* 78:37: “ ”
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41 घ र-घ र ती मािनसहरूले परमे रको सयंम कित छ भनरे जाँच ग ररह।े
ितनीहरूले वास्तवमा इ ाएल का पिव लाई दःुख िदए।

42 ती मािनसहरूले परमे रको श लाई िबस।
ितनीहरूलाई उहाँले श हुरूबाट बचाउनँ ु भएको कुराहरू िबस।

43 ितनीहरूले िम दशेमा परमे रले दखेाउन ु भएको अलौिकक कायर्हरू भलुे
अिन उहाँले जीवनमा गन ुर् भएको आ यर्जनक कामहरू भलु।े

44 परमे रले नदीहरूलाई रगतमा प रणत गराईिदन ु भयो।
जसले गदार् िम वासीहरूले पानी िपउन सकेनन।्

45 परमे रले फटेङ् ाहरू पठाउन ु भयो।
जसले िम वासीहरूलाई टोके।

परमे रले भ्यागतुाहरू पठाउन ु भयो जसले िम वासीहरूका जीवन नाश ग रिदयो।
46 परमे रले झिूसल्कीराहरू बालीमा पठाउन ु भयो,

अिन अन्य उि द्हरूमा सलहहरू पठाउन ु भयो।
47 परमे रले ितनीहरूको अङ्गरुहरू अिसना ारा न गराउन ु भयो।

अिन िहम वषार् ारा ितनीहरूको रा ो अङ्गरुको झ्याँङ्गहरू न पान ुर् भयो।
48 परमे रले अस्वस्थताले ितनीहरूको पशहुरू मान ुर्भयो

र च ाङ्गले गाई-वस्तहुरू मा रिदन ु भयो।
49 परमे रले आफ्नो ोध िम वासीहरूलाई दखेाउन ु भयो।

उहाँले आफ्ना ध्वशं गन दतूहरू ितनीहरूको िवरू पठाउन ु भयो।
50 परमे रले आफ्ना ोध दखेाउने बाटो पाउन ु भयो।

उहाँले कसलैाई पिन िजउँदो रहन िदन ु भएन,
डरालाग्दो िबमारका कारणले ितनीहरूलाई मनर् लगाउन ु भयो।

51 परमे रले िम वासीहरूका थम जन्मने सन्तानलाई मान ुर् भयो।
उहाँले हामको पिहले जन्मने सन्तानलाई मानर्भयो।

52 त्यसपिछ परमे रले इ ाएललाई गोठालोले झैं डोयार्उन ु भयो।
उहाँले ितनीहरूलाई मरूभिूममा भेंडा झैं डोयार्उन ु भयो।

53 उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई सरुिक्षत ठाउँमा लजैान ु भयो।
उहाँका मािनसहरू डराउने कुनै कामै िथएन।
परमे रले आफ्ना श हुरूलाई लाल समु मा डुबाई िदनभुयो।

54 परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई उहाँकै पिव स्थानितर डोयार्उन ु भयो,
उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई आफ्नो श ले बनाउन ु भएको पवर्त ितर डोयार्उनँ ु भयो।

55 परमे रले अन्य जाितहरूलाई त्यो ठाउँ छोडन वाध्य गराउन ु भयो।
परमे रले त्यके इ ाएली प रवारलाई ितनीहरूकै भिूम अशं िदनभुयो।
उहाँले ितनीहरूको प रवार समहूलाई आफ्नो आफ्नै घरमा पनुवार्स गराउन ु भयो।

56 तर ितनीहरूले सवर्श मान ्परमे रलाई जाँचे अिन उहाँको िवरोधमा लगातार िब ोह गरे।
ितनीहरूले उहाँका आज्ञाहरू पालन गरेनन।्

57 इ ाएल का मािनसहरू परम भु परमे रबाट िवमखु भई टाढा गए।
ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले जस्तै ितनीहरूले पिन गरे।
ितनीहरूले झटारो फ्याँके† जस्तै वहार गरे।

58 इ ाएल का मािनसहरूले अग्ला ठाउँहरू बनाए अिन परमे रलाई रीस उठाए।
ितनीहरूले िमथ्या दवेताहरूका सा लगहरू बनाए र परमे रलाई ईष्यार्ल ु बनाए।

59 परमे रले यस्तो सनुपेिछ एकदम ोिधत हुन ु भयो।
अिन उहाँले इ ाएल लाई पणूर्त र गन ुर्भयो।

60 उहाँले शीलोमा भएको पिव पाललाई त्यागी िदनभुयो।
परमे र मािनसहरू माझ पालमा ब ु भयो।

† 78:57:
, कोही-कोही बलेा त्यो झटारो फ्याँक्ने मािनसमािथ नै पनर् आउँछ।
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61 परमे रले आफ्नो मािनसहरूलाई अरू जाित ारा प ाउन ु भयो।
श हुरूले उहाँको “सनु्दर र ” लग।े

62 परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई ोध दखेाउन ु भयो।
उहाँले य ु मा ितनीहरूलाई मनर् छाडी िदनभुयो।

63 जवान परुूषहरू जलरे मरे,
अिन केटीहरूले िववाहको गीत गाउन पाएनन।्

64 पजूाहारीहरू मा रिदए,
तर िवधवाहरू ितनीहरूका िन म्त रोएनन।्

65 अन्तमा, िननं् ामा िहडंीरहने मािनस जस्त,ै
धरैे मद िपएको िसपाही जस्त,ै
हा ो स्वामी ब्य ूझँन ु भयो।

66 परमे रले आफ्ना श हुरूलाई परास्त गरेर पिछ हटाउन ु भयो।
उहाँले श हुरूलाई हराएर सदाको िन म्त अपमािनत गन ुर्भयो।

67 तर परमे रले यसूफुको प रवारलाई र गन ुर्भयो।
उहाँले ए मैको प रवारलाई पिन हण गन ुर् भएन।

68 अह,ँ परमे रले यहूदाको प रवारलाई चनु्न ु भयो।
परमे रले िसयोन, उहाँले मे गरेको पवर्त चनु्न ु भयो।

69 परमे रले त्यो उच्च पवर्तमा आफ्नो म न्दर बनाउन ु भयो।
परमे रले आफ्नो पिव म न्दर पथृ्वी झैं सदा सवर्दाको िन म्त बनाउन ु भयो।

70 परमे रले दाऊदलाई आफ्नो खास दासको रूपमा छान्न ु भयो।
दाऊदले भेंडागोठ सम्हाली रहकेा िथए, तर परमे रले उनलाई त्यस कामबाट टाढो लजैान ु भयो।

71 दाऊदले भेंडालाई हरेचाह ग ररहकेा िथए, तर परमे रले दाऊदलाई उहाँका आफ्ना मािनसहरूलाई हरेचाह गन काम समु्पन ु भयो।
याकूबका मािनसहरूलाई हरेचाह गन, इ ाएल का मािनसहरूलाई हरेचाह गन, परमे रको सम्पि हरेचाह गन काम समु्पन ु भयो।

72 दाऊदले आफ्नो श ु हृदयले ितनीहरूलाई डोयार्ए।
खबु सतकर् पणू र् अगवुाई गरे।

79
आसापको स्तिुतगान।
1 हे परमे र, अन्य रा हरू तपाईंको मािनसहरूसगँ लडाइँ गनर् आए।

ती मािनसहरूले तपाईंको पिव म न्दर भत्काईिदए
ितनीहरूले यरूशलमेलाई भग्नावशषे बनाई छोड।े

2 श लुे तपाईंका दासहरू र भ जनहरूका शरीरहरू जङ्गली चराहरूले
र जङ्गली जनावरहरूले खाओस ्भनी छािडिदए।

3 परमे र, ती श लुे पानी सरह रगत नबगनु्जले सम्म तपाईंका मािनसहरू मारे।
ती मतृ शरीरहरू गाड्नलाई सम्म कोही पिन भएनन।्

4 हा ा व रप रका गाउलँहेरूले हामीलाई खसी गरे।
हा ो चारैितर भएका मािनसहरू हामीमािथ हाँसरे हा ो खल्ली उडाए।

5 हे परमे र, के तपाईं हामीसगँ सधैंको िन म्त रसाउन ु हुनछे?
के तपाईंको ब लया भावनाहरू* आगो झैं अनवरत झल्दछ?

6 हे परमे र, तपाईंको ोध ती सम् दायहरू ित उतान ुर् होस जनु सम् दायले तपाईंलाई िचन्दनै।
तपाईंको ोध ती सम् दायहरू ित उतान ुर् होस जसले सहायताको िन म्त तपाईंको नाउँ पकुादन।

7 ती सम् दायरूले याकूबलाई
र उसको दशेलाई ध्वशं पारे।

8 हे परमे र, हा ा पखुार्हरूले गरेको पापको िन म्त हामीलाई सजाय निदनहुोस।्
चाँडै आफ्नो कृपादिृ हामीलाई दखेाउन ु होस

* 79:5: , ईष्यरार् र मेको गाढ भावना हुदँछ।
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कारण हामीहरू असहाय अिन अभाव स्त छौं।
9 हा ो परमे र, अिन रक्षक, हामीलाई सहायता िदनहुोस!् बचाउन ु होस ्

र त्यसले तपाईंको नाउमँा गौरव ल्याउनछे।
तपाईंको असल नाउँ सनुाउकँो लािग,

हामीलाई बचाउन ु होस ्र हा ो पापहरू मटेाइिदन ु होस।्
10 अन्य सम् दायरूले हामीलाई यसो नभनोस,्

“ित ो परमे र कहाँ छ? के उसले ितमीहरूलाई सहायता गनर् स ै न?”
परमे रले ती मािनसहरूलाई दण्ड िदन्छन,् यसकारण हामी त्यो हनेर् चाहन्छौं।

ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुोस ्जसले तपाईंको दासहरू मारी िदए।
11 कैदीहरूको आ र्नादलाई दया गरेर सनुी िदनहुोस!्

परमे र, तपाईंको महाश योग गरेर ती मािनसहरूलाई बचाउनहुोस ्जसलाई मतृ्यदुण्ड िदइएकोछ।
12 हे परमे र, ितनीहरूले हामीमािथ गरेको कमर्को िन म्त

हा ा व रप र भएका मािनसहरूलाई सातौं पल्ट दण्ड िदनहुोस।्
तपाईंको अपमान गन ती मािनसहरूलाई दण्ड िदनहुोस।्

13 हामी तपाईंका मािनसहरू हौं। तपाईंको बथानका हामी भेंडाहरु हौं।
हामी तपाईंको सधैं शसंा गदर्छौं,
परमे र, हामी सदा-सवर्दाको लािग तपाईंको शसंा गनछौ।

80
मखु सगंीतकारलाई: करारको ल लको रागमा। असापको स्तिुत-गीत।

1 हे इ ाएल का भेंडावाला, दया गरी मरेो कुरा सनु्नहुोस।्
तपाईंले यसूफुका भडेाहरू डोयार्उन ु भयो।

तपाईं करूब स्वगर्दतूहरूमािथ राजा सरह िवराजमान हुनहुुन्छ।
हामी तपाईंलाई हछे ं।

2 इ ाएल का भडेावाला, तपाईंको महानता ती ए मै, िबन्यामीन र मनाश्शलेाई दखेाउन ु होस।्
आएर हामीलाई बचाउन ु होस।्

3 परमे र, हामीलाई फे र स्वीकार गन ुर्होस।्
हामीलाई स्वीकार गन ुर्होस,् र बचाउनँ ु होस!्

4 परम भु परमे र, सवर्श मान ्परमे र तपाईंले हा ो ाथर्ना किहले सनु्न ु हुनछे?
के हामी ित तपाईं सधैं रसाउन ु हुने छ?

5 तपाईंले आफ्ना मािनसहरूलाई आसँ ु खवुाउन ु भयो।
तपाईंले ितनीहरूलाई शस्त आसँ ु खान िदन ु भएको छ।

त्यो आसँ ु ितनीहरूको िपउने पानी भयो।
6 ती िछमकेीहरूसगँ लड्नलाई तपाईं केही त गन ुर्होस ्

हा ा श हुरू हामी ित हाँस्दछन।्
7 हे सवर्श मान ्परमे र,

हामीलाई फे र स्वीकार गन ुर्होस ्र बचाउनँ ु होस।्
8 िबतकेा िदनहरूमा, तपाईंले हामीहरूलाई महत्वपणूर् िवरूवा जस्तो स्याहान ुर्र ्भयो।

तपाईंले िम बाट तपाईंको “अङ्गरुको झ्याँङ्ग” ल्याउन ु भयो।
तपाईंले “अरूहरूलाई” यो जमीन छोड्न वाध्य गराउन ु भयो,

अिन तपाईंले यहाँ “अङ्गरुको झ्याङ्ग” रोप्न ु भयो।
9 तपाईंले “अङ्गरु” रोप्नलाई जमीन तयार गन ुर्भयो।

तपाईंले यसका जराहरूको िन म्त ध्यान िदनभुयो।
चाँडै सम्पणूर् जमीनमा अअङ्गरुको झ्याङ्ग फै लयो।

10 यसले पवर्तहरू ढाकेर गयो।
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यसको पातहरूले नीमका रूखहरू सम्म छेिकयो।
11 यसको अङ्गरुहरू भमूध्य सागर सम्म फै लयो।

यसको लहराहरू य ु े टस ्नदी तफर् फै लएर गए।
12 हे परमे र, िकन तपाईंले पखार्लहरू तानरे झान ुर् भयो जसले तपाईंको “अङ्गरुको रूखलाई” सरुक्षा िदन्छ?

अब बाटो िहडंनहेरूले पिन यसको अङ्गरुहरू टप्नछेन।्
13 जङ्गली सङु्गरुहरू आउँदछ र तपाईंको “अङ्गरुको झ्याँङ्गमािथ” िहडं्दछ।

जङ्गली पशहुरू आएर त्यसको पातहरू खाँदछ।
14 ह,े सवर्श मान ्परमे र, फक आउनहुोस।्

स्वगर्बाट तपाईंको “अङ्गरुको झ्याँङ्गलाई” तल हने ुर्होस ्अिन रक्षा गन ुर्होस।्
15 हे परमे र, तपाईंको आफ्नै हातहरूले रोप्न ु भएको “अङ्गरुको बोटलाई” हने ुर्होस।्

तपाईंले आफ्नै िन म्त बढाएको पौधाहरू हने ुर्होस।्
16 तपाईंको “अङ्गरुका बोटहरू” सखु्खा गोबर जस्तै आगोमा छन।्

तपाईं यसमा रसाउन ु भयो र न पान ुर्भयो।
17 परमे र, मािनस कहाँ पगु्न ु होस जो तपाईंको दािहने प उिभन ु भएको छ।

तपाईंले उठाउन ु भएको मािनसकहाँ पगु्न ु होस।्
18 उहाँले तपाईंलाई फे र छाड्न ु हुन्न,

उहाँलाई बाँच्न िदनोस ्अिन उहाँले तपाईंको नाउकँो उपासना गनछन।्
19 सवर्श मान ्परम भु परमे र, हामी भएकहाँ फक आउनु होस,्

हामीलाई हण गन ुर्होस ्र हामीलाई बचाउन ु होस।्

81
मखु सगंीतकारलाई: िगतीथ को रागमा। आसापको भजन।

1 खशुी हौ र परमे र हा ो श हुनहुुन्छ, भनी गीत गाऊ।
इ ाएल का परमे र तफर् कराउँदै खशुी मनाऊ।

2 सगंीत ारम्भ गर।
खैंजडीहरू बजाऊ।
सरुमय वीणा बजाऊ।

3 जब हा ो िव ाम शरुू हुन्छ।
पिूणर्मा लागकेो बलेा तरुही फुक, औंसी परेको बलेा नरिसङ्ग फुक।

4 त्यो इ ाएल का मािनसहरूको िन म्त िनयम हो।
परमे रले याकूबलाई आज्ञा िदनभुयो।

5 जब परमे रले यसूफूलाई िम बाट िनकाली ल्याउन ु भयो
परमे रले उनीिसत यो करार गन ुर्भयो।

िम मा हामीले नजानकेो भाषा सनु्यौ।
6 परमे र भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूको काँधको भारी मलैे लएँ।

मलैे ितमीहरूको कम को डोको ितमीहरूको हातबाट लए।
7 ित ा मािनसहरू सकंटमा िथए।
ितनीहरूले गहुार माँगे र मलैे म ु पारें।

तफुान बोकेको बादलहरूमा म लिुकरहकेो िथएँ।
त्यहीबाट मलैे जवाफ िदएँ,
मलैे ितनीहरूलाई मरीबाको* पानी ारा जाँच गरे।”

8 “मरेो मािनसहरू ध्यान दऊे, अिन मरेो कुरा सनु।
म ितमीहरूलाई मरेो करार-वचन िदनछुे।
* 81:7:
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इ ाएल, कृपया मरेो कुरा ध्यानले सनु।
9 कुनै पिन कृि म दवेताहरू नमान

जनु िवदशेीहरूले मान्दछन।्
10 म, परम भ,ु ितमीहरूको परमे र हु,ँ

मलैे ितमीहरूलाई िम बाट िनकालरे ल्याएँ।
इ ाएल, ितमीहरू मखु खोल

अिन म खवुाउने छु।

11 “तर मरेो मािनसहरू, ितमीहरूले मरेो कुरा सनुनेौ।
इ ाएल ले मरेो आज्ञा पालन गरेन।

12 यसलैे ितनीहरू ज-ेजे चाहन्छन ्त्यही गर भनरे छाडी िदएँ,
इ ाएल ले आफ्नो मनले चाहकेो गय ।

13 यिद मरेो मािनसहरूले मरेो कुरा मानकेो भए
अिन मरेो त रका अनसुार बसकेो भए।

14 तब म ितनीहरूको श हुरूलाई हराउने िथएँ।
म त्यस्ता मािनसहरूलाई दण्ड िदने िथएँ जसले इ ाएल मा सकंटहरू ल्याउदँछ।

15 परम भकुा श हुरू डरले काम्नछेन।्
ितनीहरूलाई सदा दण्ड िदइनछे।

16 परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई उ म गहु ँ िदनभुयो।
च ानल†े त ृ नहुञ्जले सम्म ितनीहरूलाई मह िदए।”

82
आसापको एउटा भजन।
1 परमे र अन्य दवेताहरूको सभामा उिभन ु हुन्छ।

उहाँ त्यस सभाको मखु न्यायकतार् हुनहुुन्छ।
2 परमे र भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूले किहले सम्म मािनसहरूलाई पक्षपाती न्याय गनछौ?

किहले सम्म ितमीहरूले द ु मािनसहरूलाई कुनै कारको दण्ड निदइकन छोडी िदन्छौं?”

3 “गरीब र टुहुरा-टुहरी मािनसहरूको रक्षा गर।
ती गरीब मािनसहरूका अिधकारको रक्षा गर।

4 ती गरीब र असहाय मािनसहरूलाई सहयोग गर।
द ु मािनसहरूबाट ितनीहरूलाई बचँऊ।

5 “ितनीहरू के भइरहछे त्यो पिन जान्दनैन।्
ितनीहरू बझु्दनैन!्

ितनीहरू स्वयं ग ररहकेा छन,् त्यो पिन बझु्दनैन,्
ितनीहरूको ससंार ितनीहरूकै चारैितर झरी सक्यो वा झद गइरहछे!”

6 म सवर्श मान परमे र भन्दछु,
“ितमीहरू दवेताहरू, सवर्श मान परमे रको छोराहरू हौ।

7 तर ितमीहरू मनछौ
जसरी अन्य अगवुाहरू मदर्छन।्”

8 हे परमे र, उठ्न ु होस!् तपाईं न्यायक ार् हुनहुोस।्
तपाईं सबै जाितहरूमा अगवुा हुनहुोस।्

† 81:16: “ ”
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83
आसापले रचकेो एउटा स्तिुतगान।
1 हे परमे र, चपुचाप नब हुोस!्

तपाईंको कानहरू नथनु्न ु होस,
कृपया केही त भन्न ु होस, परमे र।

2 परमे र, तपाईंका श हुरूले तपाईंकै िवरू योजनाहरू बनाउदँछैन ्
अिन ितनीहरूले चाँडै आ मण गनछन।्

3 ितनीहरूले तपाईंका ि य मािनसहरूको िवरू ग ु योजनाहरू बनाउदँछैन।्
तपाईंका श हुरूले ती तपाईंकै ि य मािनसहरूको िवषयमा नै योजनाहरू बनाउदँै छन।्

4 ती श हुरू भन्दछैन,् “आएर, ितनीहरूलाई पणूर्तः ध्वष्त गरीिदउँ।
तब कसलैे पिन ‘इ ाएल को’ नाम समते किहल्यै सम्झना गनछैन।”

5 परमे र, ितनीहरू आपसमा एकजटु भएका छन ्
तपाईं र तपाईंको करार िवरू लडाई गनर्लाई जनु तपाईंले हामीसगँ गन ुर् भएको िथयो।

6-7 ती श हुरू हामीसगँ लडनलाई एकजटु भएका छन ् दोम, इश्माएली मािनसहरू, मोआब
अिन हागारका भावी सन्तानहरू, गलाबीहरू, अमालकेीहरू, एमालीहरू, प लश्तीहरू, अिन टायरमा ब े जनसमहू।
ती सबै हामीसगँ लड्नलाई एकजटु भएकाछन।्

8 अिस रयनहरू समते ितनीहरूसगँ िमल्न पगु।े
ितनीहरूले लतूका सन्तानहरूलाई अित श शाली बनाए।

9 परमे र, ितनीहरूलाई िम ानीहरूलाई झैं परास्त पा रिदन ु होस,्
िससरा र याबीनहरूलाई िकसोन नदीको िकनार परास्त पारे झैं पान ुर्होस।्

10 तपाईंले ितनीहरूलाई एन्दोरमा परास्त पान ुर्भयो।
अिन ितनीहरूका सारा शरीरहरू भइँूमा सडी र ो।

11 परमे रल,े श हुरूका नाईकहरूलाई परास्त गन ुर्होस।्
ओरेब र जीबमा जे गन ुर् भएथ्यो त्यसै गन ुर्होस।्

जबेह र सलमनु्नामा जे गन ुर् भएथ्यो, त्यसै गन ुर्होस।्
12 हे परमे र, ती मािनसहरूले हामीलाई

तपाईंको यो जमीनबाट खे चाहन्छन।्
13 ितनीहरूलाई हावाले उडाएर लजैान।
मरीजनूा उि द ्जस्तै बनाई िदनहुोस,

हावाले पराललाई िछन्निभन्न पारे जस्तै ितनीहरूलाई पिन िछन्न-िभन्न पा रिदन ु होस।्
14 जङ्गलमा आगो लागे झैं ती श हुरूलाई ध्वशं पा रिदन ु होस।्

डढलेोले पहाडहरू जलाए झैं नाश ग रिदनहुोस।्
15 हे परमे र, जसरी ती आधँीले धलूो उडाउँछ ितनीहरूलाई पिन त्यसरी नै खदेाउनहुोस।्

हल्लाउदँै ितनीहरूलाई तफूान जस्तै टाढा-टाढा उडाई खदेी िदनहुोस।्
16 परमे र, ितनीहरूलाई सताउन ु होस ्तािक ितनीहरू वास्तवमा कमजोर नै छन ्भन्ने बोध होस।्

त्यसपिछ ितनीहरूले तपाईंको नाउलँाई उपासना गनछन।्
17 हे परमे र, ितनीहरूलाई भय स्त पान ुर्होस ्अिन सदाको िन म्त ल ज्जत तलु्याउन ु होस।्

ितनीहरूलाई अपमािनत तलु्याउन ु होस ्अिन ध्वशं पान ुर् होस।्
18 तब मा ितनीहरूले तपाईंलाई परमे र भनरे मान्नछेन।्

ितनीहरूले तपाईंको नाम यहोवा भनरे जान्नछेन,्
तपाईं सव च्च परमे र भनरे जान्ने छन।्

सारा ससंारका परमे र भनरे िचन्ने छन।्

84
मखु सगंीतकारलाई: िगि त भन्ने रागमा कोरह प रवारहरूको एउटा भजन।

1 हे सनेाहरूका परम भ!ु तपाईंको म न्दर साँ च्च नै ि य छ।
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2 हे परम भ,ु म तपाईंको म न्दर िभ प इच्छा गदर्छु।
म एकदमै उ िेजत छु।

मरेा त्यके अगं शा त परमे रसगँ ल हुन चाहन्छन।्
3 हे सनेाहरूका परम भ,ु मरेो राजा, मरेो परमे र,

चराहरू सम्मले तपाईंको म न्दरिभ आ य पाए।
तपाईंको वदेीको छेउमा आफ्नो ग ुडँ बनाउछँन ्

अिन ितनीहरूले त्यहीं आफ्ना बच्चाहरू हुकार्उछँन।्
4 तपाईंको म न्दरमा ब े ती मािनसहरू भाग्यमानी हुन।्

ितनीहरूले तपाईंको शसंा लगातार ग र रहकेाछन।्
5 मािनसहरू तपाईंको म न्दरमा आफ्नो मनभरी हर्षका गीतहरू लएर आउँछन,्

ितनीहरू धरैे खशुी छन।्
6 ितनीहरू रूने वेंसी भएर या गद आए,

जनु परमे रले जल ोत बनाउन ु भएको छ।
शरद ऋतकुो वषार्ले ताल बिनन्छ।

7 ती मािनसहरू िसयोन आउने शहरदे ख शहर मण गद आए
जहाँ ितनीहरूले परमे रलाई भटे्ने छन।्

8 हे सनेाहरूका परमे र परम भ,ु मरेो ाथर्ना सिुनिदन ु होस ्
हे याकूबका परमे र, मलाई ध्यान िदनहुोस।्

9 हे परमे र, हा ो रक्षकको* रक्षा गन ुर्होस,्
तपाईंका अिभिष राजा ित† कृपाल ु हुन ु होस।्

10 हे परमे र, तपाईंको म न्दरिभ को एक िदन
अरू ठाउँका हजार िदनभन्दा उ म छ।

द ु हरूका घरमा ब भुन्दा
बरू मरेा परमे रका म न्दरको ढोके हुनलाई मलाई मन पछर्।

11 परम भु हा ा रक्षक र मिहमामय राजा हुनहुुन्छ,
परमे रले हामीलाई दया र मिहमाले आशीवार्द िदनहुुन्छ।

जसले परम भकुो अनसुरण र आज्ञा पालन गदर्छ।
उहाँले ती मािनसहरूलाई त्यके असल चीज िदनहुुन्छ।

12 हे सनेाहरूका परम भ,ु
मािनसहरू जसले तपाईंमािथ भरोसा गछर्न ्उनीहरू अित नै आन न्दत हुन्छन।्

85
मखु सगंीतकारलाई: कोरह प रवारहरूको स्तिुतगान।

1 हे परम भ,ु आफ्ना दशे ित कृपा रा हुोस।्
याकूबका प रवारहरू परदशेमा िनष्कािसत छन ्ितनीहरूलाई आफ्नो दशेमा फे र ल्याउन ु होस।्

2 हे परम भ,ु आफ्ना मािनसहरूलाई,
क्षमा गन ुर्होस ्ितनीहरूका पापहरू मटेाई िदनहुोस!्

3 हे परम भ,ु ोधीत हुनदे ख रोिकन ु होस,्
पागल नबन्न ु होस।्

4 हा ो परमे र अिन रक्षक, हामीमा ोधी हुनदे ख रोिकन ु होस,्
अिन हामीलाई फे र हण गन ुर्होस।्

* 84:9: “ ” † 84:9:
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5 के तपाई हामी सगं सधैं ोिधत हुनहुुन्छ?
के तपाईंको ोध हामीहरूको छोरा-नाित सम्म रहनछे?

6 दया गरी हमीलाई नयाँ जीवन िदनहुोस!्
तपाईंको मािनसहरूलाई खशुी बनाउनँ ु होस।्

7 हे परम भ!ु हामीलाई आपि बाट बचाउनँ ु होस।्
हामीलाई दखेाउन ु होस ्िक तपाईंले हामीलाई मे गन ुर् हुन्छ।

8 उहाँले के भन्नहुुन्छ भनरे मलैे मरेो कानलाई परम भु परमे रितर लगाए।
परमे रले भन्नभुयो िक उहाँका मािनसहरू अिन िव ासी चलेाहरूको िन म्त त्यहाँ शा न्त छ।
यिद ितनीहरू पिछ फकर मखुर्ताको बाटोमा िहडनेन ्भने उनीहरूले शा न्त पाउने छन।्

9 परमे रले चाँडै आफ्नो चलेाहरूलाई बचाउनँ ु हुनछे।
हामीहरू चाडै इज्जतको साथ हा ा स्थानमा प छेौ।

10 परमे रको साँचो मेमा उनका सबै भ जनहरू भटे हुन्छन।्
धािमर्कता र शा न्तले ितनीहरूलाई चमु्बन गरी स्वागत गनछन।्

11 पथृ्वीमा ब े मािनसहरू परमे रमा िव ासी हुनछेन।्
अिन स्वगर्को परमे र उनीहरूको िन म्त असल हुनहुुनछे।

12 परमे रले हामीहरूलाई धरैे उ म थोकहरू िदन ु हुनछे,
अिन जमीनले धरैे अन्न उब्जाउनँछे।

13 धािमर्कताचािहं परमे रको अिघ जान्छ,
र उहाँको िन म्त एउटा मागर् तयार गछर्।

86
दाऊदको ाथर्ना।
1 म द र र असहाय मािनस हु।ँ

हे परम भ,ु दया ग र मरेो ाथर्ना सनु्नहुोस,् अिन उ र िदनहुोस।्
2 हे परम भ,ु म तपाईंको भ हु,ँ दयागरी मलाई बचाउन ु होस।्

म तपाईंको दास हु,ँ तपाईं मरेो परमे र हुनहुुन्छ,
मरेो भरोसा तपाईंमा छ, मलाई रक्षा गन ुर्होस।्

3 मरेो स्वामी, ममािथ दया गन ुर्होस।्
म त्यके क्षण तपाईंलाई नै ाथर्ना गरीरहछुे,।

4 हे स्वामी, म मरेो जीवनलाई तपाईं कै हातमा स ु म्पन्छु।
मलाई उपयोगी बनाउन ु होस,् म तपाईंको दास हु।ँ

5 हे स्वामी, तपाईं धम र दयाल ु हुनहुुन्छ।
तपाईका मािनसहरू तपाईंलाई सहयोग माग्छन,् तपाईं ती मािनसहरूलाई साँ च्च नै मे गन ुर्हुन्छ।

6 परम भ,ु मरेो ाथर्ना हण गन ुर्होस।्
कृपादानको िन म्त मरेो ाथर्ना सनु्नहुोस।्

7 परम भ,ु म मरेो सकंटको समयमा तपाईंलाई ाथर्ना गदर्छु,
म जान्दछु तपाईंले जवाफ िदन ु हुनछे!

8 हे परमे र, तपाईं झैं अक कोही छैन।
तपाईंले गन ुर् भएको काम अरू कसलैे गनर् सक्दनैन।्

9 स्वामी, तपाईंले त्यके लाई बनाउन ु भयो।
ितनीहरू सबै जना आए र तपाईलाई उपासना गरून।्
ितनीहरू सबै जनाले तपाईंको नामको सम्मान गरून।्

10 हे परमे र, तपाईं महान ्हुनहुुन्छ!
तपाईं अ तू कायर्हरू गन ुर्हुन्छ, तपाईं अिन तपाईं मा , परमे र हुनहुुन्छ।

11 हे परम भ,ु तपाईंको त रकाहरू िसकाउन ु होस,्
अिन म बाँच्नछुे र सत्य पालन गनछु।
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मलाई मरेो जीवनको मखु्य चीज,
तपाईंको नाउमँा पजूा ग ररहन सहायता गन ुर् होस।्

12 हे परमे र, मरेो स्वामी तपाईंको शसंा गदर्छु।
मरेो सम्पणूर् हृदयबाट म तपाईंको नामको अनन्त सम्मान गनछु।

13 हे परमे र, तपाईंसगं म ित कित बढता मे छ?
तपाईंले मलाई मतु्यकुो मखुबाट बचाउन ु भयो।

14 अहंकारीहरूले ममािथ आ मण ग ररहछेन,् परमे र।
िनदर्यी झणु्डका मािनसहरूले मलाई मान कोिशश ग ररहछेन।्
अिन त्यस्ता मािनसहरूले तपाईंको इज्जत गदनन।्

15 हे स्वामी तपाईं दया र कृपाले पणू र् भएको परमे र हुनहुुन्छ।
तपाईंमा धयैर्, सत्यता र कृपाले भ रपणूर् छ।

16 परमे र, तपाईंले मरेो कुरा सनुकेो र म ित कृपाल ु भएको दखेाउन ु होस।्
म तपाईंको दास, हुमँलाई बल दान गन ुर्होस।्
म तपाईंको दास हु,ँ मलाई बचाउन ु होस!्

17 परमे र, तपाईंले मलाई साथ िदएको सकेंत िदनहुोस।्
मरेो श हुरूले त्यो सकेंत हनेछन ्अिन ितनीहरू असन्त ु हुनछेन।्
त्यसले तपाईंले मरेो ाथर्ना सनु्न ु भएको बझुाउँछ अिन मलाई तपाईंले सहायता िदन ु हुनछे।

87
कोरह प रवारहरूको एउटा भजन-स्तिुतगान।
1 परमे रले यरूशलमेको पिव पहाडहरूमा आफ्नो म न्दर बनाउन ु भयो।

2 परम भलुे इ ाएल का अन्य ठाउँहरू भन्दा िसयोनका वशे ारहरू मन पराउन ु हुन्छ।
3 परमे रको शहरका मािनसहरूले ित ो िवषयमा शसंनीय कुराहरू गदर्छन।्
4 परमे रले आफ्ना सबै मािनसहरूको सचूी रा ु भएको छ।

ती मध्ये कितपय िम र बिेबलोनमा बस्दछन।्
ती मध्ये कितपय िफ ल स्तया, टायर र एिथयोिपयामा पिन जन्मकेा िथए।

5 परमे रले िसयोनमा जन्मकेा
त्यके मािनसलाई िचन्न ु हुन्छ।

सव च्च परमे रले त्यो शहर बनाउनभुयो।
6 परमे रले आफ्ना सबै मािनसहरूका सचूी रा ु भएको छ।

ितनीहरू कहाँ जन्मकेा हुन ्भन्ने कुरा परमे रले जान्न ु हुन्छ।
7 परमे रका मािनसहरू खास छु ीहरू मान्नलाई यरूशलमे जाँदछन।्
रू सखुी छन।् ितनीहरू गाइरहछेन ्र नािचरहछेन।् ितनीहरू भन्दछन,्

“ त्यके असल कुराहरू यरूशलमेबाट आउँदछ।”

88
मखु सगंीतकारलाई: पीडापणूर् रोग बारे, ए ी हमेानको म स्कल भन्ने एउटा भजन।

1 हे परम भ,ु परमे र, तपाईं मरेो रक्षक हुनहुुन्छ,
रातिदन म तपाईंलाई ाथर्ना ग ररहकेोछु।

2 मरेो ाथर्नाहरू ित कृपया ध्यान िदनहुोस।्
कृपादानको िन म्त मरेो ाथर्ना सनुी िदनहुोस।्

3 मरेो ाणसगँ शस्त त्यस्तो पीडा छदँै िथयो!
म चाँडै मन छु।

4 मािनसहरूले मलाई मतृ मािनस अथवा बाँच्न ु परेको
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एकदम कमजोर मािनस जस्तो वहार गदर्छन।
5 मतृ मािनसहरूको माझमा मलाई खोज्न ु होस।्

म िचहानमा लिडरहकेो मदुार् जस्तो छु।
तपाईंले भलु्न ु भएका म रसकेका मािनसहरू माझ म एक हु।ँ

तपाईंबाट अलग्ग र हलेचे ाईं भयो।
6 तपाईंले मलाई धत को त्यो प्वालमा रा ु भयो।

हो तपाईंले मलाई त्यस्तो अन्धकार ठाउँमा रा ु भयो।
7 परमे र, तपाईं मसगँ रसाउन ु भएको िथयो,

अिन मलाई सजाय िदनभुयो।
8 मरेो साथीहरूले मलाई छाडी गए।

सबलैे मलाई अछुत जस्तो िछ-िछ, दरू-दरू ब्यहावार गरे।
म त्यस घरमा बन्द िथएँ अिन बािहर जान स निथएँ।

9 मरेा आखँाहरू मरेो सम्पणूर् दःुखहरूमा रूदाँ-रूदाँ पोल्न था लसक्यो।
हे परम भ,ु म तपाईंलाई अटटू ाथर्ना गछुर्,

मरेो पाखरुाहरू तपाईं ित ाथर्नामा उठ्छन।्
10 हे परम भ,ु के मतृ मािनसहरूका लािग तपाईं आ र्य काम रच्नहुुन्छ?

के भतूहरूमािथ उठ्छन ्र तपाईंको शसंा गछर्न?् अहँ ँ गदनन।्

11 िचहानिभ भएका मतृ मािनसहरूले तपाईंको मे बारे कुरा गनर् सक्ने छैनन।्
मतृ मािनसहरूले मतृकहरूको ससंारमा तपाईंको िव ासको िवषयमा भन्न सक्ने छैनन।्

12 मतृ मािनसहरू अनं्धकारमा लिडरहकेा हुन्छन,् तपाईंले गन ुर् भएका अचम्मका कुराहरू दे स ै नन।्
मतृ मािनसहरूले िबिसर्एको ससंारमा तपाईंको धािमर्कताको कुरा गनर् स ै नन।्

13 हे परम भ,ु म तपाईंको सहायताको िन म्त ाथर्ना ग ररहकेो छु।
त्यके ातःकालमा म तपाईंमा ाथर्ना गदर्छु।

14 हे परम भ,ु िकन तपाईंले मलाई त्यागन ु भयो?
िकन मरेो कुरा सनु्न अस्वीकार गन ुर्हुन्छ?

15 यवुा अवस्थादे ख नै म कमजोर र रोगी िथएँ।
मलैे तपाईंको ोध सहें, म असहाय छु।

16 हे पर भ,ु तपाईं मसगँ रसाउन ु भएको छ,
अिन सजायले मलाई माद छ।

17 दःुखाई र पीडाहरू सधैं मसगँ छन,्
म ती दःुखाई र पीडाहरूमा डुलीरहकेो अनभुव गदर्छु।

18 हे परम भ,ु मरेा सारा िम हरू र मेीहरू त्याग्न ु मलाई वाध्य गराउन ु भयो।
खाली अन्धकार मा मसगँ रहकेो छ।

89
ए ी एथानबाट म स्कल भन्ने भजन।
1 म सदा परम भकुो िन म्त मेको गीत गाउनछुे

र उहाँको िव ासको शसंा सदा-सवर्दा गनछु।
2 हे परम भ,ु म तपाईंमा साँचो रूपमा िव ास गदर्छु िक तपाईंको मे अनवरत छ।

तपाईंको िव ास आकाश झै ापक छ।
3 परमे र भन्नहुुन्छ, “मलैे चनुकेा राजासगँ करार गरेको छु,

मलैे मरेो दास दाऊदसगँ कसम खाएँ।
4 ‘दाऊद, म ित ो वशंलाई सदा सवर्दाको िन म्त स्थर बनाउनछुे।
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म ित ो राज्य सदा सवर्दाको िन म्त कायम गराउने छु।’ ”
5 हे परम भ,ु तपाईंले आ यर्पवूर्क कुराहरू सजृना गन ुर् हुन्छ। जसको िन म्त तपाईंलाई आकाशहरूले पिन शसंा गछर्न।्

मािनसहरू तपाईंमािथ आि त हुन सक्छन।् पिव स्वगर्दतूहरूको सभाले तपाईंको बारेमा गाउदँछ।
6 स्वगर्मा तपाईंको बराबरी हुने कोही पिन छैन।

कुनै पिन “दवेता” परम भकुो तलुनामा आउन स ै न।
7 परमे र पिव स्वगर्दतूहरूिसत सदा सवर्दा िमल्न ु हुन्छ।

ती सबै स्वगर्दतूहरू उहाँका हुन। ितनीहरू डराएर उहाँको ा गदर्छन,्
ितनीहरू उहाँको सम्मानमा बस्दछन।्

8 हे सनेाहरूका परम भ,ु परमे र तपाईं जस्तो यहाँ अरू कोही छैन।
हामी पणूर्रूपले तपाईंमािथ भरोसा राख्छौ।

9 तपाईंले िवशाल समु को श शाली ज्वारभाटमािथ शा त गन ुर्हुन्छ।
तपाईं त्यसको छालहरूलाई शान्त पानर् सक्न ु हुन्छ।

10 परमे र तपाईंले राहबलाई डर दखेाउन ु भयो,
तपाईंको आफ्नै श शाली पाखरुाहरूले तपाईंका श हुरूलाई य त पा रिदन ु भयो।

11 स्वगर् र पथृ्वीमा भएका सबै थोकहरू तपाईंकै हुन,्
परमे र तपाईंले ससंार र यसका सबै थोकहरू सजृना गन ुर्भयो।

12 उ र र दिक्षण िदशामा तपाईंले सारा थोकहरू सजृना गन ुर्भयो।
ताबोर पवर्त र हम न पवर्तले तपाईंकै नाउकँो गणु-गान गदर्छन।्

13 हे परमे र तपाईंसगँ श छ।
तपाईंको श महान ्छ,
िवजय तपाईंकै हो।

14 तपाईंको सा ाज्य सत्य र न्यायमािथ बिनएको छ।
मे र िव ास तपाईंको िसहंासनका दासहरू हुन।्

15 हे परमे र, तपाईंका ईमान्दार भ जनहरू साँ च्च नै खशुी छन।्
ितनीहरू तपाईंको कृपाको काशमा बाँच्दछन।्

16 तपाईंको नाउलँे ितनीहरूलाई सधैं खशुी पाछर्।
ितनीहरूले तपाईंको सदगणुको शसंा गदर्छन।्

17 तपाईं ितनीहरूका आ यर्मय बल हुनहुुन्छ।
तपाईंबाटै उनीहरूको श आउँदछन।्

18 परम भ,ु तपाईं हा ो रक्षक हुनहुुन्छ।
इ ाएल को एकमा पिव आत्मा हा ा राजा हुनहुुन्छ।

19 तपाईं आफ्ना भ जनहरूसगँ दशर्नमा बोल्न ु भयो अिन भन्नभुयो,
“मलैे भीडबाट एकजना जवान केटोलाई छानें
अिन मलैे त्यस जवानलाई मखु्य मािनस बनाएँ, मलैे त्यस जवान िसपाहीलाई ब लयो, बनाएँ।

20 मलैे मरेो दास दाऊदलाई पाएँ
अिन मरेो िविश तलेले उसलाई अिभषके गरें।

21 मलैे दाऊदलाई आफ्नो दािहने पाखरुाले सहयोग गरें।
अिन मरेो श ल,े उसलाई ब लयो बनाएँ।

22 श लु,े ‘चनुकेा राजालाई’ परािजत गनर् सकेनन।्
द ु मािनसहरूले उनलाई परास्त गनर् सकेनन।्

23 म ितनीहरुको श हुरूलाई शषे पानछु
र ितनीहरुको सल्लाहकारलाई तल फ्याँकनछुे।

24 म सधैं आफूले छानकेा राजालाई मे र सहयोग गनछु।
म उनलाई सधैं ब लयो बनाउने छु।

25 मलैे छानकेा राजालाई समु को अध्यक्ष िनय ु गछुर्।
उसले नदीहरूमािथ िनयन् ण गनछ।
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26 उसले मलाई भन्नछे, तपाईं मरेो िपता हुनहुुन्छ।
तपाईं मरेो परमे र, मरेो च ान, मरेो रक्षक हुनहुुन्छ।

27 अिन उसलाई म मरेो थम जन्मने छोरो बनाउने छु।
ऊ नै पथृ्वीमा सबै भन्दा महान ्राजा हुनछे।

28 मरेो मेले चिुनएका राजालाई सदा-सवर्दा रक्षा गनछु।
ितनको र मरेो यो करार किहल्यै समा हुनछैेन।

29 उनका प रवारहरू अनवरत रहने छन ्
जबसम्म स्वगर् रहन्छ तबसम्म उनको राज्य रहनछे।

30 यिद उनका सन्तानहरूले मरेो वस्था मान्न छाडे यिद ितनीहरूले मरेो आज्ञा अमान्य गरे,
म ितनीहरूलाई दण्ड िदनछुे।

31 यिद छािनएका राजाका भावी सन्तानहरूले
मरेो िनयमहरू भत्काउँदै मरेो आज्ञाहरू उल्ङ्घन गछर्न ्भन,े

32 तब म उनीहरूलाई कडा दण्ड िदनछुे।
म ितनीहरूका द ु कमर्को सजाय कोरार्ले िदनछुे।

33 तर म ती मािनसहरूबाट माया मारेर टाढा जाने छैन।
म ितनीहरू ित सधैं िव ासी रहने छु।

34 म दाऊदसगँ भएको करार तोड्ने छैन।
म मरेो करार-वचन प रणत गनछैन।

35 मरेो पिव तामा, उनी ित एक ितज्ञा गरेको छु
अिन म दाऊद ित झटूो हुने छैन।

36 दाऊदका सन्तानहरू अनवरत रहनछेन।्
रहुञ्जले उनको राज्य रहने छ।

37 जनु सरह, यो अनवरत चल्नछे, त्यस करारको साक्षी आकाशहरू छन,्
त्यो करारमा भरोसा गनर् सिकन्छ।”

38 तर परमे र तपाईं आफूले रोजकेा राजा ित रसाउन ु भयो।
अिन उनलाई एक्लै छाडी िदन ु भयो।

39 तपाईंले आफ्नो करार अस्वीकार गन ुर् भएकोछ।
तपाईंले राजाको मकुुट मलैामा फ्याँिकिदन ु भयो।

40 तपाईंले राजाको शहरका िभ ाहरू भत्काई झान ुर् भयो।
उनका सबै िकल्लाहरू ध्वशं पान ुर्भयो।

41 त्यताबाट भएर जाने मािनसहरूले उनका चीजहरू चोरे।
उनका िछमकेीहरूले उसलाई खसी गरेर हाँस।े

42 तपाईंले त्यस्तो गरेर राजाका श हुरूलाई खशुी बनाउन ु भयो।
तपाईंले उनका श हुरूलाई य ु िज िदनभुयो।

43 परमे र, तपाईंले उनीहरूको रक्षा गद सघाउन ु भयो।
तपाईंले आफ्ना राजालाई य ु मा सघाउन ु भएन।

44 तपाईंले उनलाई िज िदन ु भएन।
तपाईंले उनको राजग ी भइँूमा फ्याँिकिदन ु भयो।

45 तपाईंले उनको जीवन घटाई िदन ु भयो
तपाईंले उनलाई ल ज्जत पान ुर्भयो।

46 हे परम भ,ु यस्तो किहले सम्म चल्ने हो?
के तपाईंले हामीलाई सधैं उपके्षा गन ुर्हुन्छ?
के तपाईंको ोध आगो जस्तो सधैं बल्ने हो?

47 याद गन ुर्होस ्मरेो जीवन कित छोटो छः
तपाईंले हामीलाई छोटो जीवन बाँच्नलाई रच्नभुयो।

48 कोही पिन बाँच्ने छैन



89:49 639 भजनसं ह 90:14

र किहल्यै मदन कोही पिन िचहानबाट भाग्न पाउने छैन।
49 हे परमे र, तपाईंले िवगतमा दखेाउन ु भएको मे ख,ै कहाँ छ?

तपाईंले दाऊदको प रवार ित िव ासी हुनछुे भनरे ितज्ञा िदन ु भयो।
50-51 हे स्वामी, कृपया याद गन ुर्होस,् मािनसहरूले कसरी तपाईंको दासलाई अपमान गरे।
हे परम भ,ु मलैे तपाईंका श हुरूबाट ती सारा अपमानहरू सहन ु पय ।

ती मािनसहरूले तपाईंले रोजकेो राजाको अपमान गरे।
52 परम भकुो सदा सवर्दा शसंा गर।

आमने! आमने!

चौथो भाग
90

(भजनसं ह 90-106)
परमे रको जन, मोशाको ाथर्ना।
1 हे परमे र, तपाईं पसु्तादे ख पसु्तासम्म हा ो वासस्थान हुनभुएको छ।
2 परम भ,ु तपाईं परमे र हुनहुुन्थ्यो पवर्तहरूको समक्ष जहाँ ज न्मएका िथयौं

अिन पथृ्वी र ससंारको समक्ष जहाँ बिनएका िथयौं।
परमे र, तपाईं सधैं परमे र रहन ु भयो र सधैं हुनहुुने नै छ।

3 तपाईंले यस ससंारमा मािनसहरू ल्याउन ु हुन्छ
अिन पिछ ितनीहरूलाई धलुोमा प रणत गन ुर्हुन्छ।

4 तपाईंको लािग हजारौं वषर्हरू पिन
िहजो िबतकेो रात जस्तै लाग्दछ।

5 हामीलाई किसगंर जस्तै बढान ुर्हुन्छ।
हा ो जीवन िबहानै हराएर िवलाई जाने सपना जस्तै छ।

हामी घाँस जस्तै छौ।
6 िबहान पख घाँस उ न्छ
अिन बलेकुी यो ओइलाएर मछर्।

7 हे परमे र, तपाईंको रीसले हामीलाई ध्वशं गनर् सक्छ।
तपाईंको ोधले हामीलाई भयभीत पादर्छ।

8 तपाईं हा ो सबै पापहरू जान्न ु हुन्छ।
हे परमे र, तपाईंले हा ो ग ु पापहरू सबै दे हुुन्छ।

9 तपाईंको ोधले हा ो जीवन समा गनर् सक्छ।
कानखेसुी जस्तै हा ो जीवन धिम लदै जान्छ।

10 हामी स री वषर्सम्म बाँच्न सक्छौं,
यिद अझ ब लयो भए असी वषर्सम्म बाँच्न सक्छौं।

हा ो जीवन क ठन काम र पीडाले भ रएको छ।
त्यसपिछ अचानक हा ो जीनव िस एर जान्छ अिन हामी उडरे टाढा जान्छौं।

11 हे परमे र! वास्तवमा कसलैे पिन तपाईंको ोधपणूर् श लाई जान्दनै।
तर हा ो डर र तपाईं ितको आदर तपाईंको ोध जितकै महान ्छ।

12 हा ो जीवन कित छोटो छ भनरे हामीलाई िसकाउन ु होस,
तािक हामी साँ च्च नै ज्ञानी हुन सकौं।

13 हे परम भ,ु सधैं हा ो पछािड आउनहुोस।्
आफ्ना दासहरू ित दयाल ु हुनहुोस।्

14 त्यके िबहान आफ्नो मेले हामीलाई भ रिदन ु होस।्
हामी सखुी रहौं र रमाइलो जीनव बाँचौं।
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15 तपाईंले हामीलाई हा ो जीवनमा अित उदासीनता र सकंटहरू िदनभुयो।
अब हामीलाई खशुी वा सखुी पान ुर्होस।्

16 तपाईंका दासहरूले आ यर्पवूर्क थोकहरू दखेनु ्जनु तपाईंले ितनीहरूका लािग गनर् सक्न ु हुन्छ
अिन उनीहरूका नानीहरूले तपाईंको मिहमा दे सकुन।्

17 हा ो परम भु परमे र, हा ो िन म्त कृपाल ु बन्न ु होस।्
हामी जे काम गछौ त्यो फलदायक होस,
हामी जे काम गछौं परमे रले सफल पारी िदऊन।्

91
1 ितमी सव च्च परमे रकहाँ लकु्न जान सक्छौ।

ितमी सवर्श मान ्परमे रकहाँ सरुक्षाको लािग जान सक्छौ।
2 म परम भलुाई भन्दछु, “तपाईं मरेो सरुक्षा र मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ।

मरेो परमे र, म तपाईंमािथ भरोसा गदर्छु।”
3 परमे रले ितमीलाई ल ु िवपदहरू

र डरलाग्दो िबमारीहरूबाट जोगाउनहुुन्छ।
4 ितमी सरुक्षाको लािग परमे र कहाँ जान सक्छौ।

उहाँले ितमीहरूलाई रक्षा गन ुर्हुनछे जसरी एउटा चराले आफ्ना पखटेाहरू िफंजाएर आफ्ना बच्चाहरूको सरुक्षा गदर्छ।
परमे र ितमीहरूका सरुक्षाका लािग ढाल र पखार्लहरू जस्ता हुनहुुन्छ।

5 ितमीहरू राती थर्मा डराउने कामै छैन
अिन िदनमा पिन ितमी आफ्ना श हुरूको काँडहरूिसत डराउने छैनौं।

6 ितमी राती चल्ने रूढीदे ख
र िदउसँो क्षय गन नाशदे ख डराउने छैनौ।

7 तपाईंले एक हजार श हुरूलाई परास्त गन ुर् हुनछे।
तपाईंको आफ्नै दािहने हातले दश हजार श कुा सनेाहरूलाई परास्त पानछ।
ती श हुरूले तपाईंलाई छुदँनै पिन।

8 हरे मा , अिन ितमीले दे े छौ
ती द ु मािनसहरू द ण्डत भएको।

9 िकनभने ितमी परम भमुा भरोसा गदर्छौ।
ितमीले सव च्च परमे रलाई आफ्नो सरुक्षाको ठाउँ बनायौ।

10 ितमीलाई केही नरा ो हुनछैेन।
त्यहाँ ित ो घरमा कुनै कारको रोग हुने छैन।

11 परमे रले ितमीहरूको लािग स्वगर्दतूहरूलाई आज्ञा िदन ु हुनछे, अिन ितनीहरूले ितमीहरूलाई जहाँ जादा पिन रक्षा गनछन।्
12 ितनीहरूका हातहरूले ितमीहरूलाई प नछेन,्

त्यसकैारण ितमीहरूले आफ्नो खु ा ढुङ्गामा बजान ुर् पदन।
13 ितमीहरूले िसहंहरूमािथ

र िवषाल ु सपर्हरूमािथ िहडं्ने श पाउनछेौ।
14 परम भु भन्नहुुन्छ, “यिद कुनै मािनसले ममा भरोसा गदर्छ भन,े म उसलाई बचाउने छु

जसले मरेो नाउलँाई उपासना गदर्छ म मरेो भ जनहरूलाई रक्षा गनछु।
15 मरेो भ जनहरूले सहयोगको िन म्त मलाई डाक्ने छन।् अिन म ितनीहरूलाई जवाफ िदने छु

म ितनीहरूको दःुखको बलेामा साथ रहनछुे,
म ितनीहरूलाई मु गन छु र सम्मान गन छु।

16 अिन मरेा भ जनहरूलाई दीघार्य ु िदनछुे
अिन ितनीहरूलाई बचाउनछुे।”
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92
िव ामको िदनको िन म्त एउटा भजन-स्तिुतगान।
1 परम भकुो गणु-गान गन ुर् असल कुरा हो।

सव च्च परमे र, तपाईंको गणु-गान गन ुर् असल कुरा हो।
2 िबहानको बलेामा तपाईंको मे बारे गाउन ु असल हो,

अिन रातमा तपाईंको िव ास बारेमा गाउन ु असल हो।
3 परमे र, दश तारे बाजाहरू, वीणा र सारङ्गीहरू

तपाईंको लािग बजाउन ु असल कुरा हो।
4 हे परम भ,ु तपाईंले आफ्ना सजृनािसत हामीलाई साँ च्च नै खशुी बनाउन ु भयो।

हामी खशुीसाथ तपाईंले गन ुर् भएका कुराहरू बारे गाउछँौं।
5 हे परम भु तपाईंले कित महान ्कुराहरू गन ुर्भयो।

तपाईंका िवचारहरू हामीलाई बझु्न अित क ठन छ।
6 हामीसगँ तपाईंको तलुना गदार् मािनस जाित मखूर् जनावरहरू जस्तै छन।्

हामी मखूर्हरू हौं जसले केही पिन बझु्न सक्दनै।
7 द ु मािनसहरू झारपातहरू जस्ता जहीं-तहीं उ न्छन।्

तर ितनीहरू सधैंको िन म्त न हुनछेन।्
ितनीहरू जे गछर्न ्त्यो सदालाई िविन हुन्छ।

8 तर हे परम भ,ु तपाईंलाई सदा आदर ग रनछे।
9 हे परम भ,ु तपाईंका सम्पणूर् श हुरू नाश हुनछेन।्

सम्पणूर् ती मािनसहरू जसले पाप कामहरू गरे ितनीहरू न हुनछेन।्
10 तर तपाईंले मलाई ब लयो बनाउन ु भयो। म द रलो सींङहरू भएको साँढे जस्तै हुनछुे।

तपाईंले खास कामको लािग मलाई रोज्नभुयो, तपाईंले आफ्ना ताजा तलेहरू ममािथ खन्याउन ु भयो।
11 मलैे मरेो श हुरू व रप र भएको दखेें। ितनीहरू मलाई आ मण गनर् तयार भएका िवशाल साँढहेरू जस्ता छन।्

मरेो बारेमा ितनीहरूले के कुरा ग ररहकेा छन ्सो मलैे सनुें।
12 असल मािनसहरू लबेाननेमा

परम भकुो म न्दरमा रोिपएको दवेदारू जस्ता छन,्
13 परम भकुो म न्दरमा रोप्न लिगएको धम मािनसहरू

हा ो परमे रको म न्दरको ाङ्गणमा फु लरहकेाछन।्
14 ितनीहरू ब ृ भए तापिन

ितनीहरूले नयाँ र स्वस्थ रूखले जस्तै लगातार फल उत्पादन ग ररहने छन।्
15 ितनीहरू त्यहाँ हुन ु नै परम भु असल हुनहुुन्छ, भन्नलाई नै हो।

उहाँ मरेो च ान हुनहुुन्छ, अिन उहाँले अनिुचत काम गन ुर्हुन्न।

93
1 परम भु राजा हुनहुुन्छ।

उहाँले वभैवी अिन सामथ्यर्पणू र् पोषाकहरू लगाउन ु हुन्छ।
उहाँ तयार हुनहुुन्छ यसलैे सारा ससंार सरुिक्षत छ,

यो न हुनछैेन।
2 परमे र, तपाईंको राज्य सवर्दा चल्ने छ।

परमे र, तपाईं अनन्त सम्म बाँच्न ु भयो।
3 हे परम भु निदहरूको आवाज अित गजर्नपणूर् छ।

जोडसगँ आउने छालहरू गजर्नपणूर् छन।्
4 जोडसगँ आउने समु का छालहरू गजर्नपणूर् र श शली छन ्

तर परम भु ितनीहरूमािथ अझ श शाली हुनहुुन्छ।
5 हे परम भ,ु तपाईंको िनयम सवर्दा चल्ने छ
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तपाईंको पिव म न्दर धरैे कालसम्म रहनछे।

94
1 हे परम भ,ु तपाईं परमे र हुनहुन्छ, जसले मािनसहरूलाई दण्ड िदन्छ।

तपाईं परमे र हुनहुुन्छ जसले मािनसहरू ित दण्ड लएर आउँछन।्
2 तपाईं सारा पथृ्वीका न्याय पालक हुनहुुन्छ।

अहकंारी मािनसहरूलाई दण्ड िदनहुोस ्जो त्यसका लायक छन।्
3 हे परम भ,ु किहले सम्म द ु मािनसहरूले खलेाँची गनछन?्

किहले सम्म परम भ?ु
4 किहलसेम्म ती द ु कम हरूले

ितनीहरूको भयकंर कामहरू गनछन?्
5 हे परम भ,ु ितनीहरूले तपाईंको मािनसहरूलाई क िदए।

ितनीहरूले नै तपाईंका मािनसहरूलाई दःुखी, पीिडत बनाए।
6 ती द ु मािनसहरूले हा ा दशेमा बिसरहकेा िवधवुाहरू र परदशेीहरूलाई मारे।

ितनीहरूले माता-िपता नभएका नानीहरूलाई हत्या गरे।
7 अिन ितनीहरूले भने परम भलुे ितनीहरूले ग ररहकेा नीच कामहरू दखे्दनैन।्

ितनीहरूले भने िक इ ाएल का परमे रले के भईरहछे त्यो केही पिन जान्दनैन।्

8 ितमी अबझु मािनसहरू ितमीहरूले ज्ञानी हुन्छौ?
हे मखूर्हरू हो ितमीहरू किहले चतेनशील हुन्छौ?

ितमी पापी मािनसहरू अित ह रल क छौ।
ितमीहरूले बझु्न ु नै पछर्।

9 परमे रले हा ो कानहरू बनाउन ु भयो,
िन य नै जसले कान बनायो उसले सनु्न सक्नहुुन्छ।

परमे रले आखँा बनाउन ु भयो,
िन य नै के भइरहकेो छ त्यो दे पिन सक्नहुुन्छ।

10 परमे रले ती मािनसहरूलाई अनशुासनमा रा ु हुनछे।
ती मािनसहरूले के गन ुर् पन परमे रले िसकाउन ु हुनछे।

11 मािनसहरूले के सोिचरहछेन ्परमे र जान्नहुुन्छ।
परमे र जान्नहुुन्छ िक मािनसहरू हावाका झोंका मा हुन।्

12 मािनस जसलाई परम भलुे अनशुासनमा रा ु भएको छ त्यो सखुी हुनछे।
परमे रले त्यस मािनसलाई ठीक त रकाले बाँच्ने बाटो बताउन ु हुनछे।

13 हे परमे र, तपाईंले त्यस मािनसलाई सहयोग गन ुर् हुनछे जो सकंट आईपदार् िबिछन्न हुदँछ।
जब सम्म ती द ु मािनसहरूलाई िचहानमा प ु रदनै, त्यसलाई शा न्त ब तपाईंले सहायता गन ुर् हुनछे।

14 परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई त्याग्न ु हुन्न,
उहाँले ितनीहरूलाई सहयोग िदन छोडनहुुन्न।

15 न्याय फकर िनमर्लतािसत आउने छ।
अिन त्यहाँ असल, ईमान्दारी मािनसहरू हुनछेन।्

16 कसलैे पिन मलाई द ु मािनसहरूको िवरू लडन सघाएनन।्
कोही पिन मसगँ ती नीच कमर् गन मािनसहरूको िवरू लडाई गनर् उिभएनन।्

17 यिद परम भलुे मलाई सहायता नगन ुर् भएको भए म ृ
त्य ु ारा म मौन भइसकेको हुन्थें।

18 म जान्दछु िक म पतन हुन लागकेो िथएं,
तर परम भलुे आफ्नो चलेालाई सहायता गन ुर्भयो।

19 म अत्यन्त िचन्तीत र हडबिडएको िथएँ
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तर परम भ,ु तपाईंले मलाई सान्त्वना िदनभुयो अिन खशुी पान ुर्भयो!
20 परमे र, कपटी न्यायक ार्लाई सहयोग नगन ुर्होस।्

ती द ु न्यायक ार्हरूले साधारण जनताको लािग क ठन जीवन यापन गन िनयमहरू बनाउदँछन।्
21 त्यस्ता न्यायक ार्हरूले असल मािनसहरूलाई आ मण गदर्छन।्

ितनीहरूलाई दोषी सािबत गरेर मानर् लगाउछँन।्
22 तर मरेो परम भ,ु उच्च पवर्तमािथ मरेो सरुक्षाको ठाउँ हुनहुुन्छ।

परमे र मरेो च ान हुनहुुन्छ मरेो सरुक्षाको ठाउँ!
23 परमे रले भयकंर कायर् गन ती द ु न्यायक ार्हरूलाई दण्ड िदनहुुनछे।

परमे रले ितनीहरूलाई न गन ुर्हुनछे िकनभने ितनीहरूले पाप गरे।
परम भु हा ा परमे रले ती पापी न्यायक ार्हरूलाई न गन ुर्हुनछे।
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िव ामको िदनको िन म्त एउटा भजन-स्तिुतगान।
1 आऊ, परम भकुो गणु-गान गरौं।

च ान ित, ठूलो स्वरमा गणु-गान गरौं जसले हामीलाई बचँायो।
2 परम भु ित धन्यवादको गीत गाऊ।

उहाँ ित आनन्दमय शसंाको गीत गाऊ।
3 िकनभने परम भु नै महान ्परमे र हुनहुुन्छ!

अन्य सारा “दवेताहरू”लाई अधीनमा रा े उहाँ महान ्राजा हुनहुुन्छ।
4 गिहरो गफुाहरू र उच्च पहाड-पवर्तहरू परम भकुा सम्पि हुन।्
5 सागर उहाँकै हो उहाँले यो सजृना गन ुर् भएको हो,

परमे रले आफ्नै हातले सकु्खा जमीनहरू बनाउन ु भयो।
6 आऊ, िनहु ँ रएर, उहाँको उपसना गरौं।

जसले हामीलाई बनाउन ु भयो उहाँ परमे रको उपसना गरौं।
7 उहाँ हा ो परमे र हुनहुुन्छ

अिन हामी उहाँका सन्तानहरू हौं।
यिद हामीले उहाँको आवाज सनु्यौ भन,े

आज हामी उहाँका भडेा हौ।
8 परमे र भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूले मरीबामाको जङं्गलमा हुदँा झैं,
अिन मस्साको मरूभिूममा गरे झैं िज ी नगर।

9 ित ा िपता-पखुार्हरूले मलाई जाँच गरे, ितनीहरूले मलाई जाँच,े
तर ितनीहरूले म के गनर् सक्थे भन्ने कुरा दखे।े

10 चालीस वषर्सम्म म ती मािनसहरू गन-गन सहरे बसें।
अिन म जान्दिथएँ िक ितनीहरू आज्ञाकारी िथएनन।्
ितनीहरूले मरेो िशक्षाहरू लन अस्वीकार गरे।

11 यसलैे मरेो रीसमा ितनीहरू
‘मरेो िव ामको भिूममा प े छैनन’ भनी मलैे ितज्ञा गरें।”
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1 परम भलुे गन ुर् भएको नयाँ कुराहरूका बारेमा नयाँ गीत गाऊ,

सारा ससंारले परम भु ित गीत गाउन।्
2 परम भु ित गाऊ, उहाँको नाउकँो शसंा गर!

ससुमाचार भन, त्यके िदन उहाँको म ु को िवषयमा कुरा गर।
3 परम भु साँ च्च नै अ तू हुनहुुन्छ, भनरे मािनसहरूलाई भन, परमे रले गन ुर् हुने आ यर्चिकत चीजहरूका िवषयमा रा हरू माझ भन।
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सजृना गन ुर् हुने अचम्मका कामहरूको बारेमा मािनसहरूलाई भन।
4 परम भु महान ्हुनहुुन्छ र शसंाको योग्य हुनहुुन्छ।

उहाँ अन्य सबै “दवेताहरू”को भन्दा अझ उहाँकै डर रा ु पछर्।
5 अन्य जाितहरूका सबै “दवेताहरू” खाली मिूतर्हरू मा हुन।्

तर परमे रले स्वगर् बनाउनभुयो।
6 उहाँको समक्षमा आदर र मिहमा च म्करहकेो छ।

परमे रको पिव म न्दरमा श र सौन्दयर् छ।
7 प रवारहरू, जाितहरू परम भकुो शसंा

र मिहमाको गीत गाऔं।
8 परम भकुो नाउकँो शसंा गर

आफ्ना ब लहरू ल्याऊ र म न्दर तफर् जाऊ।
9 पिव ताको सौन्दयर्िसत परम भकुो उपासना गर।

पथृ्वीमा त्यके मािनसले परम भकुो उपासना गर।
10 जाित-जाितहरूलाई घोषणा गर, परम भु नै राजा हुन,्

तािक ससंार न नहोस।्
परम भलुे िनष्पक्ष रूपमा ससंारमा राज गन ुर्हुनछे।

11 हे आकाश, खशुी हो! हे पथृ्वी, आन न्दत बन!
यसमा भएका समु र त्यके थोक खशुीले कराऊ, िचच्याऊ।

12 खतेहरू र त्यसमा उब्जने त्यके चीज, खशुी बन।
जङ्गलका रूखहरू, गाऊ र खशुी बन!

13 जव ितनीहरूले परम भु आईरहकेो दे छेन,्
परम भु ससंारमा राजगनर् आउँदै हुनहुुन्छ,

परम भलुे ससंारमा भएका राज्यहरूमा
पक्षपात नगरी न्याय र राज्य गन ुर्हुनछे।
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1 परम भलुे राज गन ुर् हुन्छ र पथृ्वी खशुी हो।

सबै सदुरूितरका दशेहरू खशुी हुन्छन।्
2 बाक्लो बादलहरूले परम भलुाई घरेी राखकेो छ।

धमर् र न्यायले यस राज्यलाई ब लयो बनाउदँछ।
3 परम भकुो सामनु्नबेाट एउटा आकाश जाँदछ

अिन उहाँका श हुरूलाई नाश गदर्छ।
4 उहाँको िबजलुी आकाशमा झलाक-िझ लक च म्कन्छ।

मािनसहरू यसलाई दखे्छन ्र डराउछन।्
5 परम भकुो, समक्ष पवर्तहरू मनै जस्तो पग्लन्छन,्

सारा पथृ्वीका स्वामीको सामनु्न।े
6 हे आकाश, उहाँको धािमर्कताको बारे बताऊ।

तािक परमे रको मिहमा सारा मािनसहरूले दखेनु।
7 मािनसहरू आफ्ना मिूतर्हरू पजूा गछर्न।्

ितनीहरू आफ्ना “दवेताहरूका” िवषयमा घमण्ड गदर्छन।्
तर ती मािनसहरू ल ज्जत हुनछेन।्

ितनीहरूका “दवेताहरू” िशर झकुाएर परम भलुाई उपासना गनछन।्
8 हे िसयोन, सनु अिन खशुी बन!

हे यहूदाका शहरहरू, खशुी होऊ।
िकनभने परम भलुे ब ु मानी िनणर्यहरू गन ुर् भयो।

9 सव च्च परम भ,ु तपाईं नै वास्तवमा पथृ्वीका शासक हुनहुुन्छ।
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तपाईं अन्य “दवेताहरू” भन्दा धरैे असल हुनहुन्छ।
10 मािनसहरू जसले परम भलुाई मे गदर्छ उसले द ु तालाई घणृा गछर्।

परमे रले धतूर्हरूबाट उहाँका भ जनहरूलाई बचाउनँ ु हुदँछ।
11 धम मािनसहरूमा

उज्यालो र खशुीयाली चम्कन्छ।
12 धम मािनसहरू, परम भमुा खशुी रहौं!

उहाँको पिव नाउकँो ा गर!

98
एउटा भजन- शसंाको गीत।
1 परम भु ित नयाँ गीत गाऊ

िकनभने उहाँले नयाँ र छक्क पान कुराहरू गन ुर्भयो।
उहाँको पिव दािहने पाखरुाले

उहाँलाई फे र िवजय तलु्यायो।
2 परम भलुे आफ्नो बचाउने श जाितहरूलाई दखेाउन ु भयो।

परम भलुे आफ्नो धािमर्कता ितनीहरूलाई दखेाउन ु भयो।
3 उहाँका भ जनहरूले इ ाएल का मािनसहरू ित परमे रको िव ास स म्झए।

सदुरू ठाउँमा भएका मािनसहरूले हा ो परम भकुो रक्षा गन श दखे।े
4 हे पथृ्वीमा भएका त्यके मािनसहरूल,े परम भु ित खशुीले हल्ला गर।

शसंाको गीत गाउन ारम्भ गर!
5 परम भकुो शसंा वीणा बजाएर गर।

वीणाबाट िनस्केको सगंीतल,े उहाँको शसंा गदर्छ।
6 तरुही र कणार्लहरू बजाऊ,

अिन परम भु हा ो राजा ित िचच्याउँदै शसंा गर।
7 समु र त्यहाँ भएका त्यके कुराल,े

पथृ्वी र त्यसमा भएका त्यके कुराले जोडले गाओस।्
8 हे नदीहरू, आफ्ना हातहरूले थप्पडी मार!

पवर्तहरू सबै एकैसाथ आनन्दको गीत गाऔं।
9 परम भकुो सम्मखु गाऊ

िकनभने उहाँ ससंारमा राज गनर् आइरहन ु भएको छ।
उहाँले ससंारमा न्यायपवूर्क राज गन ुर् हुनछे।

उहाँले धािमर्कतािसत मािनसहरूमािथ राज गन ुर्हुनछे।
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1 परम भु नै राजा हुनहुुन्छ,

यसलैे सारा जाितहरू डरले काम्छन।्
परमे र राजा सरह करूब स्वगर्दतूहरूमा ब ु हुन्छ।

यसलैे सारा ससंार डरले काम्दछ।
2 िसयोनमा परम भु महान ्हुनहुुन्छ!

उहाँ सम्पणूर् मािनसहरूमािथ महान ्अगवुा हुनहुुन्छ।
3 सारा मािनसहरूले तपाईंको नाउकँो गणु-गान गरून।्

परमे रको नाउँ िवस्मयकारक छ।
परमे र पिव हुनहुुन्छ।

4 श शाली राजाले न्याय मनपराउन ु हुन्छ।
परमे र, तपाईंले मगंलमयता बनाउन ु भयो।
तपाईंले याकूबमा धािमर्कता र िनष्पक्षता ल्याउनभुयो।
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5 परम भु हा ो परमे रको शसंा गर
अिन उहाँको पिव पाउदानमा* दण्डवत गर।

6 मोशा र हारून उहाँका केही पजूाहारीहरू मध्ये िथए।
ितनीहरू मध्ये शमएूल हुन जसले परमे रको नाम पकुारे।

ितनीहरूले परमे रलाई ाथर्ना गरे,
अिन उहाँले ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो।

7 परमे र अग्ला बादलबाट बोल्न ु भयो।
ितनीहरूले उहाँको िविधहरू पालन गरे
अिन परमे रले ितनीहरूलाई िनयम दान गन ुर्भयो।

8 हे परम भु हा ा परमे र, तपाईंले ितनीहरूको ाथर्नाको जवाफ िदनभुयो।
तपाईंले आफू क्षमादायी परमे र अिन नीच काम गन मािनसहरूलाई
दण्ड िदनकेो रूपमा दशार्उन ु भयो।

9 हा ा परम भु परमे रको शसंा गर।
हा ो परमे र साँ च्च नै पिव हुनहुुन्छ।
उहाँको पिव पवर्त तफर् दण्डवत ्गर।

100
धन्यवादको भजन।
1 हे सारा पथृ्वीको मािनसहरू हो, परम भकुो जयजयकार गर।
2 परम भकुो सवेामा खशुी हौ!

खशुीका गीतहरू लएर परम भकुो सम्मखु आऊ!
3 परम भु नै हा ा परमे र हुनहुुन्छ भन्ने जान।

उहाँले हामीलाई रच्न ु भयो
अिन हामी उहाँका मािनसहरू हौं, हामी उहाँका भेंडा हौं।

4 उहाँको शहरमा धन्यवादको गीत लएर आऊ।
उहाँको म न्दरमा शसंाको गीतहरू लएर आऊ।
उहाँको शसंा गर र उहाँको नाउलँाई धन्यवाद चढाओ।

5 परम भ,ु भलो हुनहुुन्छ।
उहाँको मे अनन्त छ।
हामी सदा सवर्दा उहाँमािथ भरोसा रा सक्छौं!

101
दाऊदको भजन।
1 म मे र िनष्पक्ष न्यायको गीत गाउनछुे।

परम भ,ु म तपाईंको िन म्त गाउने छु।
2 म सतकर् तासाथ शु जीवन िजउनछुे।

म मरेो घरमा श ु कारले िजउनछुे।
परम भु तपाईं मकहाँ किहले आउनहुुनछे?

3 म आफू समक्ष कुनै मिूतर्हरू रा े छैन,
म त्यस मािनसलाई घणृा गनछु जो तपाईंको िवरू जाँन्छ।
म त्यस्तो गनछैन!

4 म ईमान्दार हुनछुे।
म द ु पणू र् कामहरू गनछैन।

5 यिद कसलैे उसको िछमिेकहरू बारे ग ु भावमा नरा ा कुराहरू गदर्छ भन,े
म त्यस मािनसलाई रोक्छु।

* 99:5:
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आफूलाई घमण्ड गन र अरू भन्दा म े छु भनरेसोच्नहेरूलाई
म अनमुित िदनछैेन।

6 म मािनसहरूलाई ससंारभ र नै हनेछु जसमािथ भरोसा गनर् सिकन्छ
अिन ितनीहरूलाई मा मरेो सवेा गनर् िदन लाउने छु।
खाली त्यस्ता मािनसहरू मा मरेो दासहरू हुन सक्छन ्जो श ु िजउँदछ।

7 म मरेो घरमा झटूाहरू ब िदने छैन।
म झटू बोल्नहेरूलाई आफू निजक ब िदने छैन।

8 यस दशेमा बिसरहकेा द ु मािनसहरूलाई सधँ ै नाश गनछु।
परमे रको शहरबाट जानलाई म ती सब द ु हरूलाई वाध्य पानछु।

102
पीिडत मािनसको भजन।ऊ पीिडत भएर, परम भलुाई दःुख पोख्छ।
1 हे परम भ,ु मरेो ाथर्ना सिुनिदन ु होस।्

साथ पाउनलाई रोएको न्दन सिुनिदन ु होस।्
2 परम भु तपाईं त्यसरी िवमखु नभईिदनहुोस।् जब म सकंटहरूमा झे लएको हुन्छु म ित ध्यान िदनहुोस।्

जब म तपाईंको सहायताको िन म्त रोई कराई गछुर् मलाई झ ै जवाफ िदनहुोस।्
3 मरेो जीवन धवुाँ जस्तो भई िबत्दछै।

मरेा जीवन आगो सरह छ जो िबस्तारै जल्छ।
4 मरेो श क्षीण हुदँै गईसक्यो

म सकु्खा, ओई लन्दै गई रहकेो घाँस जस्तै छु।
मलैे खान समते भलूी सकेको छु।

5 आफ्नो उदासीनताको कारणले गदार्,
मरेो ओजन घ टरहछे।

6 म मरूभिूममा बिसरहकेो लाटकोसरेो जस्तो एक्लो छु।
भवनहरूको भग्नावशषेमा ब े एक्लो लाटकोसरेो जस्तै छु।

7 म सु स क्दन।
म छानामा भएको एउटा एक्लो चरो जस्तो छु।

8 मरेा श हुरूले मलाई लगातार अपमान गछर्न।्
ितनीहरूले मलाई खसी गरे अिन सराप।े

9 मरेो ठूलो उदासीनता खाली मरेो भोजन हो।
मरेो आसँ ु मरेो िपउने बस्त ु हो।

10 िकनभने तपाईं ममािथ ोिधत हुनहुुन्छ,
परम भ,ु तपाईंले मलाई उठाउन ु भयो अिन त्यसपिछ मलाई फ्याँकी िदनभुयो।

11 िदनको अ न्तम हरमा लामो छायाँहरू जस्तो मरेो जीवन ायः सिुकसक्यो।
म सकु्खा र ओइ लएको घाँस सरह मद जाँदछुै।

12 तर परम भ,ु तपाईं सदा-सवर्दा बाँच्न ु हुनछे।
तपाईंको नाउँ सदा सवर्दा र अनन्त सम्म रहनछे।

13 तपाईं उठ्न ु हुनछे र िसयोनलाई सान्त्वना िदन ु हुनछे।
तपाईं िसयोन ित कृपाल ु हुनहुुनछे त्यो समय आइरहछे।

14 तपाईंका दासहरूले उनको, ढुङ्गाहरू मन पराउनछे,
ितनीहरूले त्यो शहरको धलूोलाई सम्म मन पराउने छन।्

15 मािनसहरूले परम भकुो नाउकँो उपासना गनछन।् परमे र,
पथृ्वीमा भएका राजाहरूले तपाईंलाई सम्मान गनछन।्

16 परम भलुे फे र िसयोन बनाउनँ ु हुनछे।
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मािनसहरूले फे र उहाँको मिहमा दे छेन।्
17 परमे रले िजउँदै छाडन ु भएका मािनसहरूको ाथर्नाहरूको जवाफ िदनहुुनछे।

परमे रले ितनीहरूको ाथर्ना सनु्नहुुनछे।
18 यी कुराहरू आउने भिवष्यका सन्तानहरूको िन म्त लखे

अिन भिवष्यमा, ती मािनसहरूले परम भकुो शसंा गनछन।्
19 परम भलुे आफ्ना पिव स्थानबाट तलितर हने ुर्हुनछे।

परम भलुे स्वगर्बाट तल पथृ्वीमा हने ुर्हुनछे।
20 अिन उहाँले कैदीहरूका ाथर्नाहरू सनु्नहुुनछे।

उहाँले मतृ्य ु घोिषत भइसकेका मािनसहरूलाई मु िदलाई िदनहुुनछे।
21 तब िसयोनका मािनसहरूले परम भकुो बारेमा भन्नछेन।्

ितनीहरूले उहाँको नाउलँाई यरूशलमेमा शसंा गनछन।्
22 जाितहरू परस्परमा भलेा हुनछेन।्

राज्यहरू परम भकुो सवेा गनर्लाई आउने छन।्
23 मरेो बलले मलाई नै असफल तलु्यायो।

मरेो जीवन छोटो भएर घट ्यो।
24 यसकारण मलैे भन,े “मलाई ठटौली बलेामा नै मनर् निदनहुोस।्

परमे र तपाईं सदा-सवर्दा बाँच्न ु हुनछे।
25 धरैे वषर् पिहल,े तपाईंले यो ससंार बनाउन ु भयो।

तपाईंले आफ्नै हात ारा यो आकाश बनाउन ु भयो।
26 ससंार र यो आकाश समा होला तर तपाईं सवर्दा रहन ु हुनछे।

ितनीहरूले लगुाहरू खोले जस्तै गनछन,्
अिन लगुाहरू जस्त,ै तपाईं ितनीहरूलाई प रवतर्न गन ुर्हुनछे।

ितनीहरू सबै प रवर्ितन हुनछेन।्
27 तर तपाईं परमे र, किहल्यै ब द्लन ु हुन्न।

तपाईं सवर्दा जीिवत रहन ु हुन्छ।
28 हामी आज तपाईंका दासहरू हौं। हा ा नानीहरू यहाँ छन।्

अिन ितनीहरूका सन्तानहरू पिन यहाँ तपाईंको उपासना गनहरू हुनछेन।्”

103
दाऊदको भजन।
1 मरेो आत्मा, परम भकुो शसंा गर!

त्यके मरेो अङ्गले उहाँको पिव नाउकँो गणु-गान गदर्छ।
2 हे मरेो आत्मा, परम भकुो शसंा गर

अिन निबिसर् िक उहाँ नै वास्तवमा कृपाल ु हुनहुुन्छ।
3 परमे रले हा ा सारा पापहरू क्षमा ग रिदन ु हुन्छ।

उहाँले हा ा सारा रोगहरू िनको पा रिदन ु हुन्छ।
4 परमे रले िचहानबाट हा ो जीवन बचाँउन ु हुन्छ

अिन हामीलाई उहाँले मे र दया गन ुर्हुन्छ।
5 परमे रले हामीलाई शस्त रा ा कुराहरू िदनहुुन्छ।

उहाँले हा ो जवानीलाई
गरूड जस्तो नयाँ तलु्याउनहुुन्छा।

6 परम भु िनष्पक्ष हुनहुुन्छ, परमे रले मािनसहरू ित न्याय ल्याउन ु हुन्छ,
जनु अन्य मािनसहरूबाट ितघात भएको छ।

7 परमे रले आफ्ना िविधहरू बारे मोशालाई बताउन ु भयो।
परमे रले उहाँको श शाली कामहरू इ ाएल का मािनसहरूलाई दखेाउन ु भयो।

8 परम भु अन ु ही र करूणामय हुनहुुन्छ।
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परमे र सवंदेनशील र मायाल ु हुनहुुन्छ।
9 परम भलुे सधैं आलोचना गन ुर् हुन्न

परम भु सधैं हामीसगँ ोिधत भएर ब ु हुन्न।
10 हामीले परमे रको िवरू पाप गय ।

तर उहाँले हामीलाई कुनै कारको दण्ड िदन ु भएन जसको लािग हामी योग्य िथयौं।
11 परमे रको मे आफ्ना भ जनहरूमा

पथृ्वीदे ख आकाशको उचाई जस्तै अग्लो छ।
12 अिन परमे रले हा ो पापहरू

पवूर् र प म टाढा-टाढा रहे जस्तो टाढो रा ख िदनभुयो।
13 परम भु आफ्ना भ जनहरूसगं त्यस्तो हेी हुनहुुन्छ

जसरी एक िपता आफ्ना छोरा-छोरीहरूसगँ हुन्छ।
14 परमे रले हा ो बारेमा सबै कुराहरू जान्नहुुन्छ,

हामी धलूाका कणहरूबाट बिनएका हौं भनरे परमे र जान्नहुुन्छ।
15 हा ो जीवन छोटो छ भनरे उहाँले जान्नहुुन्छ।

हा ो जीवन घाँस जस्तै हो भन्ने कुरा पिन जान्नहुुन्छ।
16 परमे र जान्नहुुन्छ हामीहरू जङ्गली फूलहरू जस्तै हौं। जनु फूलहरू िछ ै हुिकर् न्छन।् त्यसपिछ तातो बतासको झोका आएर मछर्न।

झ ै ितमी भन्न सक्दनैौ िक फूल कहाँ फु लरहथे्यो।
17 तर परम भलुे आफ्ना भ जनहरूलाई सधैं माया गन ुर्भयो

अिन उहाँले आफ्ना भ जनहरूलाई अनवरत मे गन ुर्हुन्छ।
परमे रको धािमर्कता ितनीहरूका छोरा-नाितमािथ अनन्तदे ख अनन्तसम्म रहन्छ।

18 परमे र ती मािनसहरूका लािग असल हुनहुुन्छ जसले उहाँको करार पालन गछर्।
परमे र ती मािनसहरूका लािग असल हुनहुुन्छ जसले उहाँको आदशे पालन गछर्न।्

19 परमे रको िसहंासन स्वगर्मा छ।
अिन उहाँले सबै थोकमा शासन गन ुर्हुन्छ।

20 हे स्वगर्दतूहरू, परम भकुो शसंा गर।
ितमीहरू श शाली िसपाहीहरू हौ जसले उहाँको आज्ञा पालन गछर्न।्
ितमीहरू ध्यानपवूर्क उहाँका कुराहरू सनु्छौ अिन आज्ञाहरू पालन गछ ।

21 हे उहाँका सबै िसपाहीहरू! परम भकुो शसंा गर।
ितमीहरू उहाँको दासहरू हौ।
जो परम भलुे इच्छा गन ुर्हुन्छ ितमीहरू त्यही काम गदर्छौ।

22 परम भलुे त्यके थोक त्यके ठाउँमा बनाउन ु भयो। परमे रले त्यके ठाउँमा भएका सबै थोकहरूमा राज गन ुर् हुन्छ,
अिन ती सबै थोकहरूले परम भकुो गणु-गाऊन ु पछर्!

हे मरेो ाण परम भकुो गणु-गान गर!

104
1 हे मरेो आत्मा परम भकुो शसंा गर।

हे परम भु मरेो परमे र, तपाईं महान ्हुनहुुन्छ!
तपाईं आदर र मिहमाले सिजएको हुनहुुन्छ।

2 तपाईं ज्योित पिहरन ु हुन्छ जसरी मािनसहरू पोशाक पिह रन्छन।्
तपाईं पदार् जस्तै आकाशहरू फैलाउन ु हुन्छ।

3 परमे र, तपाईंले ितनीहरूमािथ आफ्नो घर बनाउन ु भयो।
तपाईंले बाक्लो बादलहरू रथ सरह चलाउन ु भयो,

अिन बतासको पखेंटाहरूमा आकाश तरेर चढनभुयो।
4 परमे र, तपाईंले आफ्ना स्वगर्दतुहरू बतास* जस्ता
* 104:4: …

, “तपाईंले आफ्नो दतूलाई आत्मा बनाउन ु भयो।”
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अिन आफ्ना दासहरू आगो जस्तो बनाउन ु भयो।
5 हे परमे र, तपाईंले यसको आधारमा पथृ्वी बनाउन ु भयो,

यसलैे यो ध्वशं हुने छैन।
6 तपाईंले यसलाई व ले जस्तै पानीले ढावन ु भयो।

पानीले पवर्तहरू छोपीए।
7 तपाईंले आज्ञा िदनभुयो, अिन पानी आतरूी गद िन ष्कयो।

परमे र, तपाईं पानीमा िचच्याउन ु भयो, अिन पानी आतरूी गद िन स्कयो।
8 पानी पवर्तहरूबाट तल झर्न थाल्यो, खडीहरूमा झद

र त्यसपिछ ती ठाउँहरू तफर् लाग्यो जनु तपाईंले बनाउन ु भयो।
9 तपाईंले समु हरूको सीमा तयार पान ुर् भयो

तािक पानी किहल्यै पथृ्वी तफर् उलर ढाक्ने छैन।
10 हे परमे र, तपाईंले पानीलाई झरनाहरूबाट नदीहरूितर बहने बनाउन ु भयो।

यो पवर्तहरूको जल ोतबाट तलितर बहन्छ।
11 नदीहरूको पानी सारा जङं्गली जनावरहरूको िन म्त हो

अिन यहाँसम्म िक जङं्गली गधाहरु पिन यहाँ पानी िपउन आउँछन।्
12 जङ्गली चरा-चरुूङ्गीहरू पोखरी भए ितर ब आउँदछन।्

ितनीहरू छेउकै रूखका हाँगामा बसरे गाउदँछन।्
13 परमे रले वषार्लाई पवर्तहरूमा पठाउन ु हुन्छ।

चीचहरू जनु परमे रले सिृ गन ुर्भयो र पथृ्वीलाई िदन ु भयो ती त्यसकैो आवश्यकता हुन।्
14 परमे रले पशहुरूको आहारको िन म्त घाँस उमान ुर् भयो।

उहाँले हामीलाई सागपातहरू रोप्नलाई िदनभुयो। जसलाई हामी हुकार्उने काम गछौं।
ती सागपातहरूले पथृ्वीदे ख हामीलाई भोजन िदन्छन।्

15 परमे रले हामीलाई िदन ु हुन्छ दाखरस जसले हामीलाई खशुी तलु्याउछँ,
तले जसले हा ो छाला नरम पादर्छ,
अिन भोजन जसले हामीलाई ब लयो बनाउदँछ।

16 लबानोनको िवशाल दवेदारू रूखहरू परम भकुो सम्पि हुन।्
परम भलुे ती रूखहरू रोप्न ु भयो अिन त्यसलाई आवश्यकता भ र पानी िदन ु भयो।

17 चरा-चरुूङ्गीहरूले त्यसमैा ग ुडँ लगाउछँन ्अिन त्यहाँ बस्छन।्
सल्लाका रूखहरूमा सारसहरू िफंिजएर बस्दछन।्

18 उच्च पवर्तहरू जङं्गली बा ाहरूको लािग घर हुन।्
िवशाल च ानहरू खरायोहरूको लािग लकु्ने ठाउँ हुन।्

19 परमे र जब िबदाहरू ारम्भ हुन्छ तपाईंले हामीलाई दशार्उनकुा लािग जनु िदनभुयो।
अिन घामले किहले अस्ताउन ु पछर् त्यो जान्दछ।

20 तपाईंले अन्धकार पान ुर् भयो रात हुनलाई,
त्यस समय जङ्गली पशहुरू बािहर िनस्कन्छन ्र चारैितर घमु्दछन।्

21 िसहंहरूले आ मण गदार् परमे रलाई आहार मागे झै गरी गजर्न्छन
जनु उहाँले ितनीहरूको िन म्त वस्था ग रिदन ु हुन्छ।

22 त्यसपिछ घाम उदाउँछ, अिन पशहुरू आफ्ना घर तफर् फकर् न्छ
अिन िव ाम गदर्छन।्

23 तब मािनसहरू आफ्नो काम धन्दा ितर लाग्दछन ्
अिन साँझ सम्म काम ग र रहन्छन।्

24 हे परम भ,ु तपाईंले धरैे चिकत थोकहरू गन ुर्भयो।
पथृ्वी त्यही थोकहरूले भ रपणूर् भई भ रएको छ।
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हामी जताततै त्यके थोकमा तपाईंको ब ु मता दखे्छौं।
25 समु मा हरे। त्यो कित ठूलो छ!

अनगन्ती ाणीहरूले त्यो भ रएकोछ।
त्यहाँ ससाना र िवशाल अनग न्त ाणीहरू छन।्

26 त्यस समु मा जहाजहरू चल्दछ,
लब्यातान समु मा खले्छ।

महा-सागरमा समु ी ाणी तपाईंले सिृ गन ुर्भयो ।
27 परमे र, ती सारा जीिवत ाणीहरू तपाईंमा आि त छन ्

तपाईंले ठीक समयमा ितनीहरूलाई भोजन िदनहुुन्छ।
28 परमे र, तपाईंले सारा ाणीहरूलाई भोजन िदनहुुन्छ।

तपाईंले आफ्ना हातहरू खोलरे, रा ो पौि क भोजन िदनहुुन्छ, अिन त ृ नहुञ्जलेसम्म ितनीहरू खान्छन।्
29 जब तपाईं ितनीहरूबाट टाढा फिकर् नहुुन्छ

ितनीहरू भयभीत हुन्छन।्
ितनीहरूका आत्माले ितनीहरूलाई छोड्छ, ितनीहरू कमजोर भएर मछर्न ्

अिन ितनीहरूका शरीरहरू फे र धलूोकण नै बन्दछन।्
30 तर हे परम भ,ु जब तपाईंले आफ्नो आत्मा पठाउन ु हुन्छ, ितनीहरू स्वस्थ्य हुन्छन।्

अिन तपाईंले फे र भिूम नयाँ बनाउन ु हुन्छ।
31 परम भकुो मिहमा अनवरत अनन्त रहीरहोस!्

उहाँले सजृना गन ुर्भएको कुराहरूमा उहाँ आन न्दत होउन।्
32 परम भलुे पथृ्वी ितर मा हे र िददंा पिन त्यो कम्पन हुनछे।

उहाँले पवर्तहरूलाई छोडिददंा मा ितनीहरूबाट धवुाँ उड्न थाल्छ।

33 मरेो जीवनभरी परम भकुो शसंाको गीत गाउनछुे।
जबसम्म म बाँच्छु परम भकुो शसंा ग ररहनेे छु।

34 भरोसा छ मरेो यी शब्दहरूले उहाँलाई खशुी पानछ।
म परम भिुसत खशुी छु।

35 पथृ्वीबाट पापहरू हटी जाओस।्
द ु मािनसहरू सदाको लािग हराएर जाऊन।

मरेो ाणले परम भकुो जयजयकार गदर्छ।
परम भकुो शसंा गर!

105
1 परम भलुाई धन्यवाद दऊे। उहाँको नाउँ उपासना गर।

सबै जाित-जाित मािनसहरूलाई ती अचम्भ लाग्दा कुराहरूको बारेमा भन जनु उहाँले गन ुर्हुन्छ।
2 परम भु ित भजन गाओ, उहाँको शसंा गर।

उहाँले गन ुर् भएको अलौिकक कुराहरूको बारेमा बताऊ। जो उहाँले गन ुर्हुन्छ।
3 परम भकुो पिव नाउमँा घमण्ड गर।

ितमीहरू परम भलुाई खोज्द-ैखोज्दै आई पगु्यौ त्यसलैे अब खशुी हौ।
4 बल पाउनलुाई परम भु कहाँ जाऊ।

सहायताको लािग सधैं उहाँकोमा जाऊ।
5 याद गर ती अचम्मका कुराहरू जनु उहाँले गन ुर्हुन्छ।

याद गर उहाँका आ यर्कामहरू साथै उहाँका ब ु मानी िनणर्यहरू।
6 ितमीहरू उहाँका दास अ ाहामका सन्तानहरू हौ।

ितमीहरू याकूबका सन्तानहरू हौ, ितमीहरू परमे र ारा छािनएको मािनसहरू हौ।



105:7 652 भजनसं ह 105:30

7 परम भु नै हा ो परमे र हुनहुुन्छ।
परम भलुे सारा ससंारमा राज्य गन ुर्हुन्छ।

8 परमे रको करार प सदा सवर्दा याद गर।
याद गर उहाँले एक हजार पसु्ताहरूलाई िदनभुएका उहाँका आदशेहरू!

9 परमे रले अ ाहामिसत करार गन ुर् भएको िथयो।
परमे रले इसहाक ित ितज्ञा रा ु भएको िथयो।

10 त्यसपिछ याकूबको लािग यो िनयम झै बनाउन ु भयो।
परमे रले इ ाएल सगँ करार गन ुर् भएको िथयो। यो सवर्दा रिहरहने छ।

11 परमे रले भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई कनानको दशे िदनछुे।
त्यो दशे ितमीरहकै सम्पि हुनछे।”

12 परमे रले त्यो वचन त्यितबलेा रा ु भएको िथयो। जब अ ाहामका प रवारहरू स-साना िथए।
ितनीहरू त्यहाँ परदशेीहरू जस्तै बस।े

13 ितनीहरू एक जाितदे ख अक जाित,
एक राज्य दे ख अक राज्य हुदँै मण गदिहडं।े

14 तर परमे रले ितनीहरू ित अत्याचार गनर् िदन ु भएन।
परमे रले राजाहरूलाई पिन ितनीहरूलाई दःुख निदन ु भनरे चतेाउनी िदनभुएको िथयो।

15 परमे रले भन्नभुयो, “मलैे रोजकेा मािनसहरूलाई दःुख नदऊे।
मरेो अगमव ाहरू ित अधम वहार गद नगर।”

16 परमे रले त्यस दशेमा अिनकाल पा रिदन ु भयो।
मािनसहरूले खानलाई शस्त भोजन पाएनन।्

17 तर परमे रले यसूफु नाउकँा एकजनालाई ितनीहरूको अगािड त्यस ठाउँमा पठाउन ु भयो।
यसूफु एक कमारा सरह बिेचयो।

18 ितनीहरूले यसूफुका खु ा व रप र डोरीले कस।े
ितनीहरूले उनको घाँटी व रप र फलामको घरेा हाली िदए।

19 उनले भनकेा अगमवाणी कुराहरू साँच्चै नहोउञ्जले सम्म ितनी दास सरह नै भए।
परम भकुो सन्दशेले माण गय िक यसूफु ठीक मािनस हो।

20 यसलैे िम का राजाले उनलाई मु ग रिदए।
रा का शासकले उनलाई जले मु ग रिदए।

21 उहाँले यसूफुलाई आफ्नो घरको िजम्मामा रा खिदए,
यसूफुले आफ्नो स्वामीको सबै सम्पि मािथ हरेचाह गरे।

22 यसूफुले अन्य अगवुाहरूलाई िनदश िदए।
यसूफुले बढुापाकाहरूलाई िशक्षा िदए।

23 तब इ ाएल िम तफर् आए,
याकूब हामको दशेमा बस।े

24 याकूबको प रवार अत्यन्त बढरे गयो।
ितनीहरू आफ्ना श हुरू भन्दा धरैे श शाली भए।

25 यसकारण िम वासीहरूले याकूबको प रवारलाई हलेा गनर् थाल।े
ितनीहरूले उनीहरूका दासहरू िवरू योजना तयार गनर् थाल।े

26 यसलैे परमे रले आफ्ना दास मोशालाई पठाउन ु भयो,
अिन उहाँले रोजकेो पजूाहारी हारूनलाई पठाउनभुयो।

27 परमे रले मोशा र हारूनको माध्यम ारा
हा ो दशेमा धरैे आ यर्कामहरू दखेाउन ु भयो।

28 परमे रले िनक्खरु कालो अन्धकार पठाउनभुयो
तर िम वासीहरूले उहाँलाई सनुनेन।्

29 यसलैे परमे रले पानीलाई रगतमा प रवतर्न गन ुर्भयो,
अिन त्यहाँका सारा माछाहरू मरे।

30 ितनीहरूका दशे भ्यागतु ै भ्यागतुाले भ रयो।
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राजाका स ु े कोठा पिन भ्यागतुाहरू भ रए।
31 परमे रले आज्ञा िदनभुयो, अिन िझगंाहरू र जु ाहरू आउन थाल।े

ितनीहरू चारैितर फै लएर गए।
32 परमे रले बषार्लाई अिसनामा प रवतर्न गन ुर्भयो।

िबजलुीको हार ितनीहरूको दशेभ र फ्याँिकयो।
33 परमे रले ितनीहरूको अङ्गरुका र नभेराको रूखहरू ध्वशं पारी िदनभुयो।

परमे रले सारा रूखहरू ध्वशं पारी िदनभुयो।
34 परमे रले आज्ञा िदनभुयो, अिन सलहहरू र फटेङ् ाहरू आउन थाल।े

ितनीहरू अनग न्त िथए।
35 सलहहरू र फटेङ् ाहरूले दशेका सारा उि द्हरू खाएर न पा रिदए।

ितनीहरूले खतेका सारा अन्नबालीहरू खाई न पा रिदए।
36 त्यसपिछ ितनीहरूको दशेमा परमे रले पिहलो जन्मकेा त्यके पु लाई मा रिदन ु भयो।

परमे रले त्यके परुूषको श माणलाई न पान ुर् भयो।
37 त्यसपिछ उहाँले आफ्ना मािनसहरू िम बाट िनकाल्न ु भयो।

ितनीहरूले आफूसगँ सनु र चाँदीहरू लएर आए।
परमे रका मािनसहरू कोही पिन ठोिकएनन ्र लडनेन।्

38 परमे रका मािनसहरू गएका दखेरे िम वासीहरू खशुी भए
िकनभने ितनीहरूबाट उनीहरू भयभीत िथए।

39 परमे रले कम्बल जस्तो बादल िफंजाई िदनभुयो।
परमे रले आफ्नो आगो राती उज्यालो पानर्लाई ितनीहरूलाई िदनभुयो।

40 मािनसहरूले भोजन मागे अिन परमे रले ितनीहरूलाई व ाई चरा ल्याइिदन ु भयो।
परमे रले स्वगर्बाट ितनीहरूलाई शस्त खानकुेरा र रोटीहरू िदनभुयो।

41 परमे रले च ानलाई ख ण्डत पान ुर् भयो अिन त्यहाँबाट भलुभलु पानी िनस्क्यो।
मरूभिूममा नदी बग्न थाल्यो।

42 परमे रले उहाँको वचन समं्झन ु भयो।
परमे रले आफ्ना दास अ ाहामसगँ गन ुर् भएको वचन सम्झनभुयो।

43 परमे रले आफ्ना मािनसहरू िम बाट िनकालरे ल्याउन ु भयो।
मािनसहरू खशुी र आनन्दले गाउदँ,ै गाउदँै िन स्कए!

44 तब परमे रले ितनीहरूलाई दशे िदनभुयो, जहाँ अन्य मािनसहरू बस्दै गरेका िथए।
परमे रका मािनसहरूले अन्य मािनसहरूले गन ुर् परेका प र मका चीजहरू पाए।

45 परमे रले त्यसो गन ुर्भयो, िकनिक उहाँका मािनसहरूले उहाँका िनयमहरू पालन गनर् सकुन।
यसकारण ितनीहरूले होिशयारीसाथ उहाँका वस्थाहरू पालन गनर् सकुन।

परम भकुो शसंा गर!

106
1 परम भकुो शसंा गर!
परम भलुाई धन्यवाद चढाओ िकनभने उहाँ असल हुनहुुन्छ।

परमे रको मे अनन्त छ!
2 कुनै मािनसले पिन उहाँ कित महान ्हुनहुुन्छ, भनरे वणर्न गनर् सक्दनै।्

कसलैे पिन परम भु परा मको घोषणा गनर् सक्दनै।्
3 मािनसहरू जसले परमे रको आज्ञाहरू पालन गदर्छन ्उनीहरू धन्य हुन्छन।्

ती मािनसहरूले सधँभै र असल कामहरू गदर्छन।्
4 हे परम भ,ु याद गन ुर्होस ्जब तपाईं आफ्ना मािनसहरूको लािग कृपाल ु हुनहुुन्छ

मलाई पिन बचाउन ु पछर् भन्ने समं्झन ु होस।्
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5 हे परम भ,ु मलाई रा ो कुराहरूमा सहभागी हुन िदनहुोस ्
जनु तपाईंले आफ्ना रोजकेो मािनसहरूको िन म्त गन ुर्भयो।

मलाई तपाईंका मािनसहरूिसत फु लत हुन िदनहुोस।्
मलाई तपाईंका मािनसहरूसगँ गणु-गान गनर् िदनहुोस।्

6 हामीले त्यस्तै पाप गय ं जस्तो हा ा पखुार्हरूले गरेका िथए।
हामी अन्ययोलमा िथयौं, हामीले अधमर् कामहरू गय ं!

7 हे परम भ,ु तपाईंले गन ुर् भएका आ यर्कामहरूबाट
िम मा हा ो पखुार्हरूले केही पिन िसकेनन।्

त्यहाँ लाल समु ारा, हा ा पखुार्हरू
तपाईंका िवरू उप स्थत भए।

8 तर परमे रले आफ्नो नाउकँो खाितर हा ा िपता-पखुार्हरूलाई बचाउन ु भयो।
परमे रले ितनीहरूलाई बचाएर आफ्नो महान ्श दखेाउन ु भयो।

9 परमे रले आज्ञा िदनभुयो, अिन लाल समु सखु्खा भयो।
परमे रले हा ो िपता-पखुार्हरूलाई गहन समु भएर मरूभिूम जस्तै सखु्खा धत सम्म अगवुाई गन ुर्भयो।

10 परमे रले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई उनीहरूका श हुरूबाट बचाउन ु भयो!
परमे रले ितनीहरूलाई श हुरूबाट मु िदनभुयो।

11 परमे रले ितनीहरूका श हुरूलाई समु ले ढािकिदन ु भयो।
ितनीहरूका एउटै श हुरूले पिन बाँच्न पाएनन।्

12 तब हा ा िपता-पखुार्हरूले परमे रमा िव ास गरे।
ितनीहरूले उहाँ ित गणु-गान गरे।

13 तर हा ा िपता-पखुार्हरूले तरुून्तै परमे रले गन ुर् भएका कुराहरू िबस।
ितनीहरूले परमे रको सल्लाहलाई ध्यान िदएनन।्

14 हा ा िपता-पखुार्हरू मरूभिूममा भोकाए
अिन ितनीहरूले आफ्नो जङ्गली रूपमा परमे रलाई जाँच गरे।

15 तर हा ा िपता-पखुार्हरूले मागकेा सबै थोक परमे रले िदनभुयो।
तर परमे रले ितनीहरूलाई डरलाग्दो रोगहरू पिन िदनभुयो।

16 मािनसहरू मोशादे ख डाह गनर् थाल।े
ितनीहरू हारूनदे ख पिन ईष्यार्ल ु भए जो परम भकुा पिव पजूाहारी हुनहुुन्थ्यो।

17 यसकैारण परमे रले ती डाही मािनसहरूलाई दण्ड िदनभुयो। धत िच रएर दातानलाई िन लिदयो।
त्यसपिछ िच रएको जमीन बन्द भए अिन अिबरामको समदुाय जमीन िभ छोिपएर गयो।

18 तब त्यस भीडको माझमा आगो लाग्यो र त्यो आगोले ती
द ु हरूलाई जलाई िदयो।

19 ती मािनसहरूले होरेब पवर्तमा सनुको बाछो बनाएर
ितनीहरूले त्यस मिूतर्लाई पजूा गरे!

20 ितनीहरूले आफ्ना गौरवमय परमे रिसत
घाँस खाने बाछोको मिूतर् साटे।

21 परमे रले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई बचाउन ु भयो। तर ितनीहरूले उहाँको बारेमा ती सबै िबस िदए।
जनु परमे रले िम मा महान कायर्हरू गन ुर् भएको िथयो ितनीहरूले उहाँको बारेमा भ ु लिदए।

22 परमे रले हा ो दशेमा आ यर्जनक कुराहरू गन ुर्भयो।
परमे रले लाल समु को छेउमा डरलाग्दो कामहरू गन ुर्भयो!

23 परमे रले ती मािनसहरूलाई न गनर् चाहन ु हुन्थ्यो।
तर परमे रले चनु्न ु भएको दास मोशाल,े बाटो छेके।

परमे र अत्यन्त रसाउन ु भयो, तर मािनसहरूमािथ परमे रको रीस रोक्नकुो िन म्त मोशाले बाटोहरू बन्द ग रिदए।
यसलैे परमे रले मािनसहरूलाई न गन ुर् भएन।
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24 तर ती मािनसहरूले केना भन्ने रमाइलो ठाउँमा जान अस्वीकार ग रिदए।
ितनीहरूले त्यस ठाउँमा भएका मािनसहरूलाई परास्त पानर् परमे रले सहायता गन ुर्हुन्छ भनी भरोसा गरेनन।्

25 हा ा िपता-पखुार्हरूले
परमे रका वचन पालन गनर् अस्वीकार गरे!

26 तर ितनीहरूले आफ्नो परमे रको िवरोधमा ना लश गरे।
यसकारण परमे रले शपथ लन ु भयो िक ितनीहरू मरूभिूममा मनछन।्

27 परमे रले अन्य मािनसहरूले ितनीहरूका सन्तानहरूलाई परास्त गरोस ्भनी वचन िदनभुयो
परमे र हा ा िपता-पखूार्हरूलाई आफ्नै सम् दायहरू माझ िततर-िबतर पानर् वचनब हुनभुयो।

28 त्यसपिछ बाल-पोरमा, परमे रका जनहरू बाललाई पजू्न भनी त्यहाँ स म्म लत भए।
परमे रका मािनसहरू उत्सवमा सहभागी हुन पगुे र मरेका मािनसहरूका* नाउमँा चढाएका ब लहरू खाए।

29 परमे र आफ्ना मािनसहरूमािथ भयकंर रूपमा ोिधत भए
अिन ितनीहरूलाई डरलाग्दो िबमारी पा रिदन ु भयो।

30 तर पीनहासले परमे र ित ाथर्ना गरे।
अिन त्यो हैंजा रोिकयो।

31 पीनहासले उिचत काम गरेको परमे रलाई थाहा िथयो।
परमे रले उसलाई सदा-सवर्दा समं्झन ु हुने छ।

32 मरीबामा मािनसहरूले परमे रलाई ोिधत बनाए।
अिन ितनीहरूले मोशालाई अधमर् काम गनर् लगाए।

33 ती मािनसहरूले मोशालाई दःुखीत गराए।
नसोिचकन मोशा बोल।े

34 परम भलुे अन्य जाितहरूलाई ध्वशं पानर् मािनसहरूलाई आज्ञा िदन ु भयो।
तर इ ाएल का मािनसहरूले उहाँको आज्ञा पालन गरेनन।्

35 ितनीहरू अरू जाितहरूसगँ िमिसए,
अिन अरू जाितहरूले जे गद िथए त्यही गरे।

36 ती मािनसहरू परमे रका मािनसहरूका लािग एक पासो नै भए।
उहाँका भ जनहरूले पिन अन्य मािनसहरूले जस्तै कृि म दवेताहरू पजू्न थाल।े

37 उहाँका भ जनहरूले आफ्ना नानीहरू सम्म मारे,
अिन त्यो भतूहरूलाई ब ल चढाए।

38 उहाँका भ जनहरूले िनद ष मािनसहरू मारे।
ितनीहरूले आफ्नै छोरा-छोरीहरू मारे
अिन ती कृि म दवेताहरूलाई भोग चढाए।

39 यसकारण परमे रका मािनसहरू अरूजाितहरू जस्तै पापहरूले दिूषत भए।
उहाँका मािनसहरू परमे र ित आज्ञाकारी भएनन ्अिन अरू जाितहरूले जे अधमर् िसकाए त्यही कामहरू गरे।

40 परमे र आफ्ना भ जनहरूमा ोिधत हुन ु भयो।
उहाँ ितनीहरूसगँ िदक्क हुनभुयो!

41 परमे रले आफ्ना मािनसहरू अन्य जाितहरूलाई समु्पन ु भयो।
श हुरूले नै उनीहरूमा राज गरोस-भनरे उहाँले छोडी िदनभुयो।

42 उहाँका मािनसहरूका श हुरूले ितनीहरूलाई िनयन् णमा राखे
अिन ितनीहरूको जीवन क ठन पा रिदए।

43 परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई धरैे पल्ट बचाइिदन ु भयो।
तर ितनीहरू उहाँकै िवरू उठे अिन आफ्ना इच्छा अनसुार काम गरे।
ितनीहरूले धरैे भन्दा धरैे अनिुचत कामहरू गरे।

44 तर जब-जब परमे रका मािनसहरूमा सकंट आई पय ितनीहरूले परमे रलाई सहायता माग्दथे
अिन उहाँले त्यके पल्ट ितनीहरूको ाथर्ना सनुीिदन ु हुन्थ्यो।

* 106:28:
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45 परमे रले आफ्ना करार सधैं याद गन ुर्हुन्थ्यो
र ितनीहरूलाई स- मे सान्त्वना िदन ु हुन्थ्यो।

46 अन्य जाितहरूले ितनीहरूलाई कैदीहरू जस्तो लगे
तब परमे रले ितनीहरू ित टठाउने बनाई िदनभुयो।

47 हे परम भ,ु हा ा परमे र, हा ो उ ार गन ुर्होस।्
परमे रले ती रा हरूबाट फकार्ई हामीलाई ल्याउन ु भयो।

यसकारण हामीले उहाँको पिव नाउकँो गणु-गान गनर् सक्यौं।
यसकारण हामीले उहाँ ित गणु-गान गनर् सक्यौ।

48 इ ाएल का परम भु परमे रको शसंा गरौं।
परमे र सधै रहन ु हुन्छ, उहाँ सधै नै रहनहुुने छ।

अिन सारा मािनसहरूले भन,े

“आमने! परम भकुो शसंा गर!”

पाँचौं भाग
107

(भजनसं ह 107-150)
1 परम भलुाई धन्यवाद चढाओ, िकनभने उहाँ उपकारी हुनहुुन्छ।

उहाँको मे सधँ ै रहन्छ।
2 यसलैे ज-जसलाई परम भलुे बचाउन ु भएको िथयो, त्यके मािनसले भन्न ु पदर्छ िक परम भलुे बचाउन ु भयो।

परम भलुे ितनीहरूका श हुरूदे ख ितनीहरूलाई बचाउन ु भयो।
3 परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई िविभन्न दशे दशेबाट सगँै भलेा गन ुर्भयो।

उहाँले ितनीहरूलाई पवूर् र प म, उ र र दिक्षणबाट सगँै भलेा ल्याउन ु भयो।
4 ितनीहरूमा कितपय सखु्खा मरूभिूममा छोिडए।

ितनीहरूले ब े ठाउँ खोिजरहकेा िथए।
तर ितनीहरूले कुनै शहर भटेाएनन।्

5 ितनीहरू भोका र प्यासा िथए
अिन कमजोर हुदँै गइरहकेा िथए।

6 त्यसपिछ ितनीहरूले परम भलुाई सहायताको िन म्त पकुारे।
अिन उहाँले ितनीहरूलाई सकंटहरूबाट जोगाउन ु भयो।

7 परम भलुे ितमीहरूलाई सोझै शहर ितर डोराएर लजैान ु भयो जहाँ ितमीहरू ब पाउथँ।े
8 उहाँको अनन्त मेको िन म्त उहाँले सजृना गन ुर् भएका

आ यर्कामहरूको िन म्त उहाँलाई धन्यवाद दऊे।
9 परमे रले अत ृ आत्मलाई त ृ पान ुर् भयो।

परमे रले भोको आत्मालाई गणुपणूर् कुराहरूले प रपणूर् पा रिदन ु भयो।

10 परमे रका कितपय मािनसहरू कैदीहरू िथए,
झ्यालखानको अधं्यारो कोठाहरूमा बन्दी िथए।

11 िकनभने ितनीहरू परमे रले भनकेा कुराहरूका िवरू लडकेा िथए।
ितनीहरूले सव च्च परमे रबाट आएका सल्लाहहरू ित कानै थापनेन।्

12 परमे रले ितनीहरूकै कुकमर्को कारणले गदार्
उनीहरूका जीवन जीउन क ठन प रिदन ु भयो।

ितनीहरू ठेस लागरे लडे
अिन त्यहाँ ितनीहरूलाई साथ िदने कोही पिन िथएन।

13 ती मािनसहरूलाई सकंटहरूमा फँसाइयो। यसकैारण, ितनीहरूले परमे रलाई गहुार मागे
अिन उहाँले ितनीहरूलाई सकंटबाट बचाउन ु भयो।
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14 कालो कोठरीको कैदबाट परमे रले ितनीहरूलाई बािहर िनकाल्न ु भयो।
ितनीहरूलाई बाँिधएका डोरीहरू उहाँले चडुाई िदनभुयो।

15 उहाँको अनन्त मे र मािनसहरूको िन म्त उहाँले सजृना गन ुर् भएको
आ यर्कामहरूको िन म्त उहाँलाई धन्यवाद दऊे।

16 हा ा श हुरूलाई नाश गनर् परम भलुे हामीलाई सहायता िदनभुयो, परमे रले ितनीहरूको काँसाको मलू ढोका भत्काउन सक्नहुुन्छ।
परमे रले ितनीहरूका फलामका बारहरू टु ा-टु ा पा रिदन सक्नहुुन्छ।

17 कितपय मािनसहरूले आफ्ना पापहरू र दोषहरू ारा आफैं लाई मखूर् बनाए।
उनीहरूले गरेको द ु कामको िन म्त उनीहरूले क भोग।े

18 ती मािनसहरूले खान पिन रूचाउदँनैन ्
अिन ितनीहरू ायः मछर्न।्

19 ितनीहरू सकंटहरूमा िथए, यसलैे सहयोगको िन म्त परमे रलाई गहुार मागे
र उहाँले ितनीहरूलाई ती सकंटहरूबाट बचाउन ु भयो।

20 परमे रले आज्ञा गन ुर्भयो र ितनीहरू िनको भए।
यसकारण ती मािनसहरू िचहानबाट बाँच।े

21 परम भकुो अनन्त मे
अिन मािनसहरूका िन म्त उहाँले सजृना गन ुर् भएको आ यर्कामहरूको िन म्त परम भलुाई धन्यवाद दऊे।

22 उहाँ ित ब लदान स्वरूप उपहारहरू अपर्ण गर
अिन उहाँका कायर्हरू ित धन्यवाद दान गर। खशुी भएर उहाँले गन ुर् भएका कायर्हरूको बारे भन्दै जाऊ।

23 कितपय मािनसहरू जहाजमा तरेर समु पारी पगु।े
ितनीहरूका कमर्ले नै ितनीहरूलाई महासागर पार ताय ।

24 ती मािनसहरूले परमे रले के गनर् सकन ु हुन्छ भन्ने कुरा दखे।े
ितनीहरूले समु मा गन ुर् भएको उहाँको अ तू कामहरू दखे।े

25 परमे रले आज्ञा गन ुर्भयो, अिन बल बतास बहन थाल्यो।
छालहरू उच्च भन्दा उच्च हुदँै गए।

26 ती छालहरूले ितनीहरूलाई उठाएर आकाशमा पयुार्ए
अिन गिहरो समु मा झा रिदए।
तफूान एकदम भयकंर िथयो ती मािनसहरूको साहस हराएर गयो।

27 ितनीहरू धरम ररहकेा िथए अिन मातकेो मािनस सरह पछा रए,
माझी रूपमा ितनीहरूको कुशलता बकेार भयो।

28 ितनीहरू सकंटहरूले घे रए, यसकैारण ितनीहरूले परमे रलाई गहुार माग।े
अिन उहाँले ती सकंटहरूबाट ितनीहरूलाई बचाउन ु भयो।

29 परमे रले सम ु तफूानलाई रोक्न ु भयो।
अिन छालहरूलाई शान्त पान ुर्भयो।

30 माझीहरू खशुी भए िकनभने समु शान्त िथयो।
अिन परमे रले ितनीहरू जहाँ जान चाहन्थे त्यहाँ जोगाएर लजैान ु भयो।

31 उहाँको मे र मािनसहरूको लािग उहाँले सजृना गन ुर् भएको
आ यर्कामहरूको िन म्त परम भलुाई धन्यवाद दऊे।

32 महासभामा परमे रको शसंा गर।
बढूा- धानहरू सगँै भलेा भएको बलेा उहाँको शसंा गर।

33 परमे रले नदीहरूलाई पिन मरूभिूममा प रव र्न गन ुर्भयो।
परमे रले झरनाहरू बहनदुे ख रोिकिदन ु भयो।

34 परमे रले म ललो भिूमलाई काम नलाग्ने निूनलो जमीन बनाई िदनभुयो।
िकनभने ती द ु मािनसहरूले गदार् हो, जो त्यस ठाउँमा बसीरहकेा िथए।

35 परमे रले मरूभिूमलाई पानीको पोखरीमा प रव र्न गन ुर्भयो।
परमे रले बाँझो जमीनमा पानीको मलू फुटाउन ु भयो।
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36 परमे रले भोकाएका मािनसहरूलाई रा ो ठाउँमा लानभुयो।
अिन ितनीहरूले आफ्नो िन म्त शहर बसाए।

37 ती मािनसहरूले त्यस धत मा िबजन छरे। ितनीहरूले त्यहाँ अङ्गरुको खतेी गरे।
अिन ितनीहरूले असल बाली पाउन सके।

38 परमे रले ती मािनसहरूलाई आशीवार्द िदन ु भयो। ितनीहरूका सन्तानहरू बढ।े
ितनीहरूका अिधक भन्दा अिधक पशहुरू भए।

39 घोर िवपि र सकंटहरूले गदार्
ितनीहरूका प रवारहरू सानो र कमजोर भए।

40 परमे रले ितनीहरूका शासकहरूलाई ल ज्जत र ाकुल पान ुर् भयो।
उहाँले ितनीहरूलाई मरूभिूममा भडिकिहडने बनाउन ु भयो जहाँ कुनै बाटो छैन।

41 त्यसपिछ परमे रले ती गरीब मािनसहरूलाई ितनीहरूको दःुखबाट मु िदनभुयो।
अिन ितनीहरूका प रवारहरू भडेाका बथानहरू जस्ता िवशाल हुदँै गए।

42 असल मािनसहरूले त्यसलाई दखे्छन ्अिन ितनीहरू आन न्दत हुन्छन ्
तर द ु मािनसहरूले त्यसलाई दखेे पिछ अनहुार खमु्च्याउँछन।्

43 यिद कुनै मािनस ज्ञानी छ भने उसले यी कुराहरू सम्झने छ।
परमे रको मे के हो, त्यसपिछ मा उसले वास्तिवक रूपमा बझु्न थाल्नछे।

108
दाऊदको एउटा स्तिुतगीत।
1 हे परमे र, म आत्मा र हृदय सिहत

स्तिुत-गीतहरू गाऊन तयार छु।
हे मरेो आत्मा, त ँ उठ!

2 साङ्गीतहरू वीणाहरू उठ!
अिन अरूहरूलाई उठाऊ!

3 हे परमे र, हामी तपाईंलाई
जाितहरू माझ गणु-गान गनछौ।

4 परम भ!ु तपाईंको मे आकाशभन्दा पिन उच्च छ।
तपाईंको सत्यता उच्चतम बादल भन्दा पिन उच्च छ।

5 हे परमे र, आकाशभन्दा पिन मािथ उठनहुोस!्
सारा ससंारले तपाईंको मिहमालाई दखेोस।्

6 हे परमे र, आफ्ना िम हरू बचाउनलाई मरेो ाथर्नाको त्य ु र िदनहुोस।
अिन तपाईंको महान ्श बचाउनलाई योग गन ुर्होस।्

7 परमे र उहाँको म न्दरमा बोल्न ु भयोः
“म य ु िज े छु अिन िवजयी भएर फु ल्लत हुनछुे!

म यो धत आफ्ना मािनसहरूको माझमा भाग गरेर बाँिडिदने छु।
शकेेम ितनीहरूलाई िदनछुे।
म ितनीहरूलाई सकु्कोत बेंसी िदनछुे।

8 िगलाद र मनस्से मरेो हुनछे।
ए मै मरेो िशरकवज हुनछे,
यहूदा मरेो राजदण्ड हुनछे।

9 मोआब मरेो ख ु ा धनुे ठूलो गद ुर्वा हुनछे,
एदोम मरेो जु ाहरू बोक्ने दास हुनछे,
म प ल स्तलाई परास्त गन छु अिन िवजय भएको खसुीमा कराउने छु।”

10-11 तर तपाईंले हामीलाई त्यागरे जान ु भयो!
तपाईं हा ा सनेाहरूसगँ जान ु भएन!
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कसले मलाई श हुरूको िकल्लाितर लजैाने हो?
कसले मलाई एदोमको िवरू लडाइँ गनर् लजैाने हो?

12 हे परमे र, हा ा श हुरू नाश गनर्लाई साथ िदनहुोस।्
मािनसहरूले हामीलाई सघाउन सक्दनैन!्

13 परमे रले मा हामीलाई ब लयो बनाउन सक्न ु हुन्छ।
परमे रले हा ा श हुरू परािजत गनर् सक्न ु हुन्छ।

109
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।

1 हे परमे र, म तपाईँको शसंा गछुर्!
मरेो ाथर्नाहरूको लािग कान नथनु्न ु होला!

2 द ु मािनसहरूले मरेो बारेमा झटूा कुराहरू भिनरहकेा छन।्
ितनीहरूले भनकेा कुराहरू सत्य होइनन।्

3 मािनसहरूले मरेो बारेमा उपके्षामलूक कुराहरू गदर्छन।्
मािनसहरूले िवनाकारण ममािथ आ मण गदर्छन।्

4 मलैे ितनीहरूलाई मे गरें तर ितनीहरूले मलाई घणृा गरें।
यसलैे अब म तपाईंलाई ाथर्ना ग ररहछुे।

5 मलैे ती मािनसहरूको लािग रा ो कामहरू गरें ।
तर ितनीहरूले म ित अनिुचत कामहरू गरें ।

म ितनीहरूलाई मे गछुर्
तर ितनीहरूले मलाई घणृा गछर्न।्

6 मरेो श लुाई उसको कुकायर्का लािग दण्ड िदनहुोस।्
उनी गल्ती हुन भनी माण गन मािनस खोज्न ु होस।्

7 न्यायक ार्ले मरेो श ु गल्लीमा छन ्भनरे िनणर्य िदओस ्अिन उसलाई दोषी माण गरोस।्
मरेो श लुे भनकेा सबै कुराहरू उनीहरूमािथ नै परोस।्

8 मरेो श ु चाँडै मरोस।्
अक कसलैे उसको स्थान पाओस।्

9 मरेो श कुा छोरा-छोरीहरू टुहुरा-टुछुरी होऊन र ितनका प ी िवधवा होऊन।्
10 ितनीहरूले आफ्ना घरहरू छोड्न ु परोस ्

र ितनीहरू िभखारी भई जाऊन।
11 मािनसहरूले मरेो श कुो पसैा-रूिपयाँ, ज-ेजित सम्पि हरू छन सबै लिगिदवोस।्

परदशेीहरूले उनले गन काम सबै लजैाऊन।्
12 भरोसा गछुर् मरेो श ु ित कोही पिन कृपाल ु छैनन।्

भरोसा गदर्छु कसलैे पिन त्यसको नानीहरू ित दया दशार्उदँनैन।्
13 मरेो श हुरूलाई पणूर्रूपले ध्वशं गन स।्

अक आउने त्यसको सन्तानले चारैितर बाट नाउँ सम्म हटाई िदयोस।्
14 भरोसा छ परम भलुे मरेो श कुो िपताका पापहरूलाई स्मरण गन ुर्हुनछे।

अिन भरोसा छ उसकी आमाले गरेका पापहरू किहल्यै मे टन्दनै।्
15 भरोसा छ परम भलुे ती पापहरू किहल्यै िबसर्न ु हुनछैेन।

अिन श लुाई पणूर् कारले भलु्नलाई परम भलुे मािनसहरूलाई वाध्य गन ुर् हुनछे।
16 िकनभने त्यस द ु मािनसले किहल्यै रा ो काम गरेन।

त्यसले कसलैाई मे गरेन,
त्यसले दीन-दःुखीको जीवन क ठन र असहाय बनाई िदयो।

17 त्यस द ु मािनसले अरूकोलािग
नरा ो होस भन्ने इच्छा गय अिन सराप्यो।
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त्यसले किहल्यै पिन अरूहरूको िन म्त रा ा कुराहरू िचताएन।
यसलैे त्यस ित पिन रा ो कुरा हुन नदऊे।

18 सराप नै उसले लाउने लगुाहरू होस।्
सराप नै त्यसको िपउने पानी बिनयोस।्

त्यो द ु मािनसले शरीरमा लगाउने तले नै
सराप होस।्

19 सराप नै उसले कम्मरमा बाध्ने पटुका होस।्
सराप नै उसको कम्मरमा बाँिधने पटेी होस।्

20 भरोसा गछुर् िक परम भलुे सबै त्यस्ता कुराहरू मरेो श ु ित गन ुर्हुनछे।
भरोसा गदर्छु िक परम भलुे सबै त्यस्ता कुराहरू जसले मलाई मान यास गरे मािनसहरूका लािग गन ुर् हुनछे।

21 हे परम भ,ु तपाईं मरेो स्वामी हुनहुुन्छ। यसकारण त्यस्तो कारले मलाई सद्ब्यावहार गन ुर्होस ्जसबाट तपाईंको नाउलँाई सम्मान पयुार्उने छु।
तपाईंसगँ त्यस्तो महान ् मे छ, यसलैे मलाई बचाउन ु होस।्

22 म खाली गरीब, असहाय मािनस हु।ँ
म वास्तवमा उदास छु, मरेो हृदय टु ा-टु ा भएको छ।

23 म यस्तो अनभुव गदर्छु िक मरेो जीवन अब शषे भइसक्यो, िदनको अ न्तम हारको लामो छायाँ जस्तो।
म आफूलाई बढारेर फ्याँिक जाने कीरा जस्तो लाग्छ।

24 मरेो गोडाहरू कमजोर छन ्िकनभने म भोको छु।
मलैे आफ्नो ओजन हराइसकें अिन दबु्लो भईरहछुे।

25 द ु मािनसहरूले मलाई अपमान गरे।
ितनीहरूले मलाई हरेे अिन टाउकाहरू हल्लाए।

26 हे परम भ,ु मरेो परमे र, मलाई सहयोग गन ुर्होस!्
तपाईंको हेपणू र् करूणा दशार्एर मलाई बचाउन ु होस!्

27 तब ती मािनसहरूले बझु्नछेन ्िक तपाईंले मलाई सहयोग गन ुर्भयो।
तब ितनीहरूले जान्नछेन ्िक यो मलाई सहायता गन श तपाईंको हो।

28 ती द ु मािनसहरूले मलाई सराप्छन ्तर तपाईंले मलाई आशीवार्द िदनहुुन्छ।
ितनीहरूले मलाई आ मण गरे, यसकारण ितनीहरूलाई हराइयोस।्
तब, तपाईं को दास, म खशुी हुनछुे।

29 मरेो श हुरूलाई ाकुल पान ुर् होस!्
ितनीहरूले लाजलाई कोट जस्तै लगाऊन।्

30 म परम भलुाई धन्यवाद िदन्छु।
म उहाँलाई धरैे मािनसहरूको समक्ष शसंा गछुर्।

31 परम भु असहाय मािनसहरूको छेउमा ब ु वा उिभन ु हुन्छ,
परमे रले ितनीहरूलाई अन्य मािनसहरूबाट बचाउन ु हुन्छ जसले ितनीहरूलाई ाण दण्ड िदने यास गदर्छन।्

110
दाऊदको स्तिुतगान।
1 परम भलुे मरेो भलुाई भन्नभुयो,

“जित बलेा सम्म म ित ा श हुरूलाई ित ो अधीनमा पािदर्न त्यस बलेासम्म मरेो दािहनपे बस।्”
2 परम भलुे ित ो राज्य बढाउनलाई सहयोग गन ुर् हुनछे। ित ो राज्य िसयोनमा शरुूहुनछे

अिन यो त्यित बलेासम्म बढदै जानछे जित बलेासम्म आफ्ना श हुरूलाई आफ्नो शासन गनछौ!
3 जब ितमीले आफ्ना सनै्यहरूसगँै भलेा गनछौ

ित ो मािनसहरू स्वयसंवेक हुनछेन।्
ितनीहरूले आफ्नो िवशषे पोशाकहरू लगाउनछेन।्

अिन िवहानै एका-अकार्िसत भटे हुनछे।
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ती यवुा परुूषहरू भइँूमा शीत परे जस्तै
ित ो व रप र हुनछेन।्

4 परम भलुे ितज्ञा गन ुर्भयो उ
हाँले आफ्नो मन ब द्ल गन ुर्हुदँनै।

“ितमी अनन्तको िन म्त
मल्कीसदेके जस्तै पजूाहारी हौ।”

5 मरेो स्वामी ित ो दािहनपे हुनहुुन्छ।
जब उहाँ ोिधत हुनहुुन्छ उहाँले अन्य राजाहरूलाई डराउन ु हुनछे।

6 परमे रले जाित-जाितहरूलाई न्याय गन ुर्हुनछे।
धत मतृ शरीरहरूले ढािकने छ।
अिन परमे रले श शाली जाितहरूका नतेाहरूलाई दण्ड िदन ु हुनछे।

7 राजाले बाटोमा झरनाको पानी िपउन ु हुनछुे।
त्यसपिछ उहाँले टाउको उठाउन ु हुनछे। अिन ब लयो* हुन ु हुनछे।

111
1 परम भकुो शसंा गर!

म परम भलुाई सभामा (जहाँ असल मािनसहरू भलेा हुदँछन)्
आफ्ना सम्पणूर् हृदयबाट धन्यवाद िददंछु।

2 परम भलुे आ यर्कामहरू गन ुर्हुन्छ।
मािनसहरूले त्यस्तै असल कुराहरू चाहन्छन ्जनु परमे रबाट आउँदछ।

3 परम भलुे साँ च्च नै मिहमापणूर् र अचम्मका कामहरू गन ुर्भयो।
उहाँको धािमर्कता सदा-सवर्दा रहने छ।

4 परमे रले आ यर्कामहरू गन ुर् भएकोले उहाँलाई स म्झइने
िक परम भु कृपाल ु र करूणामय हुनहुुन्छ।

5 परमे रले आफ्ना अनयुायीहरूलाई भोजन िदनहुुन्छ,
उहाँले आफ्नो करार सदा सवर्दा सम्झन ु हुन्छ।

6 उहाँको भावशाली कमर्हरूले माण िदयो िक
उहाँले ितनीहरूलाई अन्य जाितहरूको जमीन िददं ै हुनहुुन्थ्यो।

7 त्यके कुरा परमे रले धम रूपमा र िनष्पक्ष रूपमा गन ुर्हुन्छ।
उहाँका सारा आज्ञाहरू सबै नै िव ास योग्यका छन।्

8 परमे रका आज्ञाहरू अनन्तसम्म रहनछेन।्
ती आज्ञाहरू ितनीहरूलाई िदनकुो कारण परमे र इमान्दार र श ु हुनहुुन्छ।

9 परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई बचाउन ु भयो। परमे रले ितनीहरूसगँ एउटा करार गन ुर्भयो जनु सवर्दा रहने छ।
परमे रको नाउँ पिव र भययोग्य छ।

10 ज्ञान परमे रको भय र आदरबाट ारम्भ हुन्छ।
मािनसहरू जसले परमे रलाई मान्दछ उनीहरू ज्ञानी हुन।्
स्तिुत शसंाहरू परमे र ित सवर्दा गाइनछे।

112
1 परम भकुो शसंा गर!

कुनै मािनसले परमे रको डर र आदर राख्दछ।
* 110:7: , (1) उनले पानी खाईसकेर टाउको उठाए, र (2) ब लयो र महत्वपणूर् मािनस भए।
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त्यस मािनसले परमे रका आज्ञाहरू मन पराउँदछ र उ सखुी हुनछे।
2 उनका सन्तानहरू पथृ्वीमा महान ्हुनछे।

असल मािनसका सन्तानहरूलाई साँचो रूपमा आशीवार्द िदइनछे।
3 त्यस मािनसको प रवारहरू अित सम्पन्न हुनछे

अिन उसको भ ता सदा सवर्दा रहने छ।
4 सोझा मािनसहरूको लािग, परमे र अन्धकारमा च म्करहने ज्योितको स्वरूप हुनहुुन्छ।

परमे र धम , दयाल ु र करूणामय हुनहुुन्छ।
5 मािनसको लािग दयाल ु र उदार हुन ु उ म हो।

एक मािनसको लािग आफ्नो ापारमा स्प हुन ु असल हो।
6 त्यो मािनसको पतन किहल ्यै पिन हुनछैेन,

असल मािनसको सधैं स्मरण ग रन्छ।
7 उनी कुनै पिन नरा ो समाचारले डराउन ु हुदँनै।

त्यो मािनसमा आत्मिव ास छ िकनभने उसले परम भमुािथ िव ास गदर्छ।
8 त्यो मािनसमा आत्मिव ास छ, उ भयभीत हुनछैेन।

उसले आफ्नो श हुरूलाई परास्त गनछ।
9 त्यस्तो मािनस जसले आफ्नो इच्छा अनसुार

गरीब मािनसहरूलाई चीजबीजहरू िददंछ।
अिन उसको उपकार सवर्दा रही रहने छ।

10 द ु मािनसहरू त्यस्तो दखेरे ोिधत हुन्छन।्
ितनीहरूले रीसमा आफ्ना दाँतहरू कडकडाउँछन। तर त्यसपिछ ितनीहरू अ ल्पने छन।्
द ु मािनसहरूले आफुले चाहकेा कुराहरू पाउने छैनन।्

113
1 परम भकुो शसंा गर!

परम भकुा दासहरू उहाँको शसंा गर!
परम भकुो नाउकँो शसंा गर।

2 परम भकुो नाउँ अिहले
र सदा-सवर्दालाई धन्य बनी रहोस।्

3 परम भकुो नाउकँो शसंा
पवूर्मा सयूर् उदय हुने ठाउँदे ख प ममा सयूर् अस्ताउने ठाँउ सम्म भइरहोस।्

4 परम भु सबै जाितहरूभन्दा उच्च हुनहुुन्छ।
उहाँको मिहमा स्वगर्मािथ सम्म जान्छ।

5 कुनै मािनस पिन हा ो परम भु परमे र जस्तो छैन।
परमे रमािथ स्वगर्मा ब ु हुन्छ।

6 परमे र हामी भन्दा िन ान्त मािथ हुनहुुन्छ।
उहाँले आकाश र पथृ्वी दे तल हने ुर्पछर्।

7 परमे रले हीन अवस्थाबाट गरीबहरूलाई मािथ उठाउन ु भयो।
परमे रले िभखारीहरूलाई मलैा फ्याँक्ने ढवाङ्गबाट िनकाल्न ु भयो।

8 अिन परमे रले ती मािनसहरूलाई मलु्यवान बनाउन ु भयो।
परमे रले ितनीहरूलाई महत्वपणूर् नतेाहरू बनाउन ु भयो।

9 एउटी ीको नानीहरू नहुन सक्लान
तर परमे रले ितनलाई छोरा-छोरीहरू िदएर सखुी तलु्याउन ु हुनछे!

परम भकुो शसंा गर!
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114
1 इ ाएल ले िम त्यागरे गए।

याकूबले त्यो िवदशेलाई त्यागरे गए।
2 यहूदा परमे रको खास मािनस भए।

इ ाएल उसको राज्य हुन गयो।
3 लाल समु ले यो दखेरे भाग्यो,

यदर्न नदी उल्टा बग्न थाल्यो।
4 पवर्तहरू भडेाहरूझै व रप र नाच्न थाल।े

पहाडहरू भडेाका पाठाहरू जस्तै उ न थाल।े
5 लाल समु , ितमी िकन भागरे गयौं?

यदर्न नदी, ितमी िकन फकर भागी गयौ?
6 हे पवर्तहरू! ितमीहरू भडेाहरू झैं िकन खशुीले उि यौ?

अिन पहाडहरू! ितमीहरू िकन भडेाका पाठाहरू झै ब ु कु-ब ु कु उि यौ?

7 हे पथृ्वी, याकूबको परम भु परमे र
स्वामीको सामने थरहरी हो।

8 परमे र नै हुन ्जसले च ानबाट पानी बग्ने बनाउन ु भयो।
परमे रले कडा च ानबाट झरना बहाउन ु भयो।

115
1 हे परम भ,ु हामीले सम्मान पाउन ु पन होइन।

तपाईंको मे र िव ासले गदार्
सम्मान तपाईंको मा हो।

2 िकन ती जाितहरू हा ा परम भु कहाँ छन?्
भनरे छक्क पदर्छन?्

3 परम भु स्वगर्मा हुनहुुन्छ,
अिन उहाँले आफ्नो चाहनाले जे पिन गनर् सक्नहुुन्छ।

4 ती सम् दायहरूका “दवेताहरू” सनु र चाँदीले बिनएका खाली मिूतर्हरू मा हुन।्
ितनीहरू कुनै मािनसले बनाएका मिूतर्हरू मा हुन।्

5 ती मिूतर्हरूका मखुहरू छन,् तर बोल्न सक्दनैन।्
ितनीहरूका आखँाहरू छन,् तर दे सक्दनैन।्

6 ितनीहरूका कानहरू छन,् तर सनु्न सक्दनैन।्
ितनीहरूका नाकहरू छन,् तर स ुघँ्न स ै नन ्

7 ितनीहरूका हातहरू छन,् तर अनभुव गनर् सक्दनैन ्
ितनीहरूका खु ाहरू छन,् तर िहडं्न सक्दनैन ्
अिन कुनै स्वर-ध्विनहरू उनीहरूका कण्ठबाट िनकाल्न स ै नन।्

8 ती मािनसहरू जसले ितनीहरूलाई बनाउछँन ्र ितनीहरूमािथ भरोसा गछर्न,्
ितनीहरू त्यस्तै हुन्छन!्

9 हे इ ाएल का मािनसहरू, परम भमुािथ भरोसा गर!
परम भु ितनीहरूका बल र ढाल हुन।्

10 हारूनका प रवारहरू, परम भमुािथ भरोसा राख!
परम भु ितनीहरूका बल र ढाल हुनहुुन्छ।

11 हे परम भकुा अनयुायीहरू, परम भमुािथ भरोसा गर!
परम भु ितनीहरूका बल र ढाल हुन।्
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12 परम भलुे हामीलाई सम्झनहुुन्छ।
परम भलुे हामीलाई आशीवार्द िदनहुुन्छ।

परम भलुे इ ाएल लाई आशीवार्द िदनहुुनछे।
परम भलुे हारूनका प रवारलाई आशीवार्द िदनहुुनछे।

13 महान ्र क्षु दवुलैाई आशीवार्द िदनहुुनछे।
परम भलुे आफ्ना भ हरूलाई आशीवार्द िदनहुुनछे।

14 परम भलुे ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई
धरैे भन्दा धरैे नै िदऊन।्

15 परम भु जसले स्वगर् र पथृ्वी बनाउन ु भयो,
ितमीहरूलाई आशीवार्द िदऊन!्

16 स्वगर्मा परम भकुो अिधकारमा छ।
तर पथृ्वी उहाँले मािनसहरूका अिधकारमा िदन ु भयो।

17 मरेका मािनसहरूले परम भकुो शसंा गदनन।्
िचहान िभ भएका मािनसहरूले परम भकुो शसंा गदनन।्

18 तर हामी अिहले परम भकुो शसंा गछ ,ं
अिन उहाँको हामी सदा-सवर्दा शसंा गछ ं।

परम भकुो शसंा गर!

116
1 जब परम भलुे मरेो ाथर्ना सनु्न ु हुदँछ

त्यो मलाई मन पदर्छ।
2 जब मलैे गहुार माग्दा उहाँले मलाई सहाएता िदनहुुन्छ

त्यो मलाई मन पछर्।
3 म मनर् आटेको िथएं। मतृ्यकुो डोरीहरूले मलाई व रप र बाँिधएको िथयो।

िचहान मरेो व रप र िथयो
म भयभीत र िच न्तत िथएँ।

4 तब मलैे परमे रको नाउँ डाकें ।
मलैे भन,े “परम भ,ु मलाई बचाउन ु होस!्”

5 परम भु धािमर्क र करूणामय हुनहुुन्छ।
हा ा परमे र कृपाल ु हुनहुुन्छ।

6 परम भलुे असहाय मािनसहरूको हरेचाह गन ुर् हुन्छ।
म असहाय िथएँ अिन परम भलुे मलाई बचाउन ु भयो।

7 हे मरेो ाण, िव ाम गर!
परमे रले ितमीलाई हरेचाह ग ररहन ु भएको छ।

8 हे परमे र, तपाईंले मरेो ाणलाई मतृ्यबुाट बचाउन ु भयो।
तपाईंले मरेो आसँहुरू थािमिदन ु भयो। तपाईंले मलाई पतन हुनदे ख जोगाउन ु भयो।

9 जीिवतहरूको दशेमा पिन
म परम भकुो सवेा अनवरत गनछु।

10 य िप मलैे भने अझ पिन मरेो िव ास िथयो,
“म सवर्नाश भएँ!”

11 हो, मलाई िव ास िथयो, जब म डराएको िथएँ, मलैे भन,े
“सबै मािनसहरू झटूा छन!्”

12 म परम भलुाई के िदन सक्छु र?
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ममा भएका सबै कुराहरू परम भलुे नै िदन ु भएको हो।
13 उहाँले मलाई बचाउन ु भयो,

यसकारण म उहाँलाई अघर् ब ल चढाउनछुे।
अिन म परम भकुो नाउँ बोलाउनछुे।

14 परम भलुे वचन िदएको कुराहरू म परमे रलाई िदनछुे।
म अब सम्पणूर् मािनसहरूका समक्षमा जानछुे।

15 परमे रका भ जनहरू मध्ये एउटै पिन मय भने त्यो उहाँको िन म्त महत्वपणूर् हुनछे।
परम भु तपाईंको दासहरू मध्ये म एक हु।ँ

16 हे परम भ,ु म तपाईंको दास हु।ँ
म तपाईंकी एकजना सिेवकाको बालक हु।ँ
परम भ,ु तपाईं नै मरेो थम गरुू हुनहुुन्थ्यो!

17 म तपाईंलाई धन्यवादको भटेी ट याउने छु।
म परम भकुो नाउँ पकुानछु।

18 आफुले वचन िदएको कुराहरू म परमे रलाई िदनछुे।
अब म सम्पणूर् मािनसहरूको समक्ष जाने छु।

19 म यो सव यरूशलमेको म न्दरमा गनछु,
र परम भकुो म न्दरको आगँनमा गनछु।

परम भकुो शसंा गर!

117
1 हे सबै जाितका मािनस हो, परम भकुो शसंा गर।

हे सबै मािनसहरू हो, परम भकुो शसंा गर।
2 परमे रले हामीलाई असाध्यै मे गन ुर्हुन्छ!

अिन परमे र सदा-सवर्दाको िन म्त हा ो िव ासयोग्य हुनहुुनछे!

परम भकुो शसंा गर!

118
1 परम भलुाई आदर गर िकनभने उहाँ परमे र हुनहुुन्छ।

उहाँको हेपणू र् करूणा सवर्दा रहनछे!
2 इ ाएल ले यसो भन्छ,

“उहाँको हेपणू र् करूणा सदा सवर्दा रहनछे!”
3 पजूाहारीहरू यसो भन्छन,्

“उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्त सम्म रहनछे!”
4 मािनसहरूले परम भलुाई पजु्दै यसो भन्दछन,्

“उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्त रहनछे!”

5 म सकंटहरूमा फँसकेो िथएँ। यसलैे सहायताको िन म्त मलैे परम भलुाई डाकें ।
परम भलुे त्यसको जवाफ िदनभुयो अिन मलाई मु पान ुर्भयो।

6 परम भु मसगँ हुनहुुन्छ, यसलैे म भयभीत छैन।
मािनसहरूले मलाई कुनै कारको हानी पयुार्उन स ै न।

7 परम भु मरेो सहयोगी हुनहुुन्छ
म मरेो श हुरू परास्त भएको दे छुे।

8 मािनसहरूमा भरोसा रा ु भन्दा
परम भमुािथ नै भरोसा रा ु उ म हो।
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9 ितमीहरूका नतेाहरूमा भरोसा रा ु भन्दा
परम भमुािथ नै भरोसा रा ु उ म हो।

10 धरैे श हुरूले मलाई घरेेर राखे
तर परम भकुो श ले ती श हुरूलाई मलैे परास्त पारें।

11 श हुरूले मलाई घ र-घ र घरेी रह।े
मलैे ितनीहरूलाई परम भकुो श ले परास्त पाद गएँ।

12 श हुरूले मलाई त्यसरी घरेे जसरी भीर माउरीहरूले घदेर्छ।
तर, ितनीहरू िछ ै नाश भएर गए जसरी पराल एकै िछनमा जलरे जान्छ।
मलैे ितनीहरूलाई परम भकुो श ले परास्त पारें।

13 मरेो श हुरूले ममा आ मण गरे अिन लगभग न गरीसकेका िथए।
तर परम भलुे मलाई साथ िदनभुयो।

14 परम भु मरेो श र िवजयी गीत हुनहुुन्छ।
उहाँले मलाई बचाउन ु हुन्छ!

15 ितमीले िवजयी उत्सवहरू िश मािनसहरूका घरमा मानकेो हुन सक्छौ।
परम भलुे आफ्नो महान ् भाव फे र एकपल्ट दशार्उन ु भयो।

16 परम भकुो पाखरुाहरू िवजयी भएर उठे।
परम भलुे आफ्नो महान ् भाव फे र एकपल्ट दशार्उन ु भयो।

17 म बाँच्ने छु मन छैन
अिन परम भलुे के गन ुर्भयो भनरे बताउनछुे।

18 परम भलुे मलाई दण्ड िदन ु भयो,
तर उहाँले मलाई मनर् िदन ु भएन।

19 असल वशे ारहरू, मरेो िन म्त खो लयो
अिन म िभ आउने छु र परम भलुाई पजू्ने छु।

20 ितनीहरू परम भकुो वशे ारहरू हुन।्
िवशषे धम मािनसहरू मा त्यहाँबाट जान सक्दछन।्

21 परम भलु,े मरेो ाथर्नाको जवाफ िदन ु भएकोमा धन्यवाद कट गदर्छु।
मलाई बचाउन ु भएकोमा धन्यवाद कट गछुर्।

22 जनु ढुङ्गा िनमार्णकतार्हरूले लन चाहनेन।्
त्यही मलू ढुङ्गा* हुन गयो।

23 परम भलुे यस्तो बनाउन ु भयो।
अिन हामीले यसलाई आ यर्जनक भनरे सोच्यौ!

24 आज त्यो िदन हो जनु परम भलुे बनाउन ु भयो।
फे र आज फु ल्लत र खशुी हौं!

25 मािनसहरूले भन,े “परम भकुो शसंा गर!
परम भलुे हामीलाई बचाउन ु हुन्छ!

26 परम भकुो नाउँ गरेर आउने मािनसहरूलाई स्वागत छ।”

पजूाहारीहरूले जवाफ िदए, “हामी तपाईँलाई परम भकुो म न्दरमा स्वागत गदर्छौं!
27 परम भनुै परमे र हुनहुुन्छ। अिन उहाँले हामीलाई हण गन ुर् हुन्छ।

भेंडाका पाठालाई ब लदानको लािग बाँध अिन यसलाई वदेीको सींङ तफर् ल्याऊ।”
* 118:22: “ ” “ ”



118:28 667 भजनसं ह 119:19

28 परम भ,ु तपाईं मरेो परमे र हुनहुुन्छ। म तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छु।
परम भ,ु म तपाईंको शसंा गछुर्।

29 परम भकुो शसंा गर िकनभने उहाँ भलो हुनहुुन्छ।
उहाँको हेपणू र् करूणा सदा सवर्दा रहनेछे।

119
अ लफ्

1 शु जीवन िजउने मािनसहरू खशुी हुन्छन।्
ती मािनसहरूले परम भकुो उपदशेहरू प ाउँदछ।

2 परम भकुो करार जसले पालन गछर् ती मािनसहरू सखुी हुन्छन।्
ितनीहरूले परम भलुाई आफ्ना सम्पणूर् हृदयबाटै खोज्दछन।्

3 ती मािनसहरूले अनिुचत कामहरू गदनन,्
ितनीहरूले परम भकुो आज्ञा पालन गदर्छन।्

4 परम भ,ु तपाईंले आफ्ना आज्ञाहरू हामीलाई िदन ु भयो
अिन ती आज्ञाहरू पणूर् हृदयले पालन गन ुर् भनरे बताउन ु भयो।

5 परम भ,ु यिद सधँ ै तपाईंको
िविधहरू पालन गरें भन,े

6 तब म किहल्यै पिन ल ज्जत हुने छैन
जब म तपाईंको आज्ञाहरू पालन गछुर्।

7 जस्तो म तपाईंको न्याय र स णुको अध्ययन गछुर्
म साँचो रूपमा तपाईंको सम्मान गनछु।

8 परम भ,ु म तपाईंका आज्ञाहरू पालन गनछु,
कृपया मलाई नत्याग्न ु होस!्

बथे ्
9 तपाईंको िविधहरू अपनाएर

कसरी एउटा यवुा मािनस साँचो जीवन िजउन सक्छ?
10 म सम्पणूर् हृदयबाट परमे रको सवेा गन कोिशश गदर्छु।

परमे र, तपाईंका आदशेहरू पालन गनर्लाई मलाई साथ िदनहुोस।्
11 मलैे तपाईंको उपदशेहरू होिशयारी साथ कण्ठस्थ गरें।

िकनभने तपाईंको िवरू मा म पाप नगरूँ।
12 हे परम भ,ु तपाईंको शसंा होस।्

मलाई तपाईंको िविधहरू िसकाउन ु होस।्
13 म तपाईंको ज्ञानपणूर् िविधहरूको बारेमा बताउने छु।
14 म अरू केही भन्दा तपाईंको करार नै अध्ययन गदार्

आनन्द पाउछुँ।
15 म तपाईंको िविध िवषयमा चचार् गनछु।

म तपाईंको िजउने पथको अनसुरण गनछु।
16 म तपाईंको िनयमहरूमा रमाउने छु

म तपाईंका वचनहरू भलु्ने छैन।
िगमले ्

17 मरेो िन म्त रा ो गन ुर्होस,् तािक म बाँच्न सकौं
अिन तपाईंको आज्ञा पालन गन छु।

18 हे परम भ,ु मरेो आखँाहरू उघारी िदनहुोस ्तािक तपाईंका िशक्षाहरू हनेर् सकँु
अिन तपाईंका चमत्कारी कायर्हरू अध्ययन गनर् सकँु।

19 म यस पथृीवीमा भौतारी िहडँ्ने परदशेी जस्तै हु।ँ



119:20 668 भजनसं ह 119:40

मलैे तपाईँका आज्ञाहरू जान्न ु परेको छ।
परम भ,ु तपाईंका उपदशेहरू मबाट नलकुाउनहुोस।्

20 म सारा समय तपाईंको िविधहरू
अध्ययन गनर् चाहन्छु।

21 हे परम भ!ु तपाईंले अहकंारी मािनसहरूलाई िनन्दा गन ुर्भयो।
अनिुचत ्घटनाहरू ितनीहरूतफर् घट्नछेन ्ितनीहरूले तपाईंका आज्ञाहरू पालन गनर् अस्वीकार गरे।

22 मलाई ल ज्जत र ाकुल हुन निदनहुोस।्
मलैे तपाईंको करार पालन गरेको छु।

23 अगवुाहरूले पिन मरेो िबरोधमा कुरा गरे।
तर म तपाईंको दास हु,ँ हे परम भ!ु
अिन मलैे तपाईंको िनयमहरू पढकेोछु।

24 तपाईंको करार मरेो सल्लाहाकार हो।
यसले मलाई िहतकारी परामशर् िददंछ।

दालथ ्
25 म चाँडै मनछु। हे परम भ!ु

तपाईंको ितज्ञा बमोिजम मलाई बाँच्न िदन ु होस।्
26 मलैे आफ्नो जीवनको बारेमा तपाईंलाई बताएँ। अिन तपाईंले त्यसको त्य ु र िदनभुयो।

अब, तपाईंका िनयमहरू िसकाउन ु होस।्
27 हे परम भ,ु तपाईंका िनयमहरू बझु्न मलाई साथ िदनहुोस।्

तपाईंले सजृना गन ुर् भएका आ यर्जनक कुराहरूको िवषयमा मलाई अध्ययन गनर् िदनहुोस।्
28 म दःुखीत र थिकत छु।

आज्ञा िदनहुोस ्अिन मलाई फे र ब लयो बनाई िदनहुोस।्
29 हे परम भ!ु मलाई क ठन जीवन बाँच्न निदनहुोस।्

तपाईंको िशक्षाहरूले मलाई बाटो दखेाउन ु होस।्
30 हे परम भ!ु म तपाईं ित उदार भई बसौ भनरे रोजकेो छु।

मलैे सचतेपणूर् तपाईंका िनणर्यहरू मनन गरेको छु।
31 म तपाईंको करार-वचनमा अिडग भएर ब छुे।

मलाई असन्त ु नबनाउन ु होस।्
32 म खशुीले तपाईंको आज्ञाहरू पालन गनछु।

परम भ,ु तपाईंका आज्ञाहरूले मलाई आनन्द िदन्छ।
थे ्

33 हे परम भ,ु मलाई तपाईंका िनयमहरू िसकाउन ु होस,्
अिन म होिशयारीिसत ितनीहरूको अनसुरण गनछु।

34 मलाई बझु्न सहायता गन ुर् होस ्
अिन म तपाईंको वस्था पालन गन छु।

35 हे परम भ,ु तपाईंको आज्ञाहरूसगँ मलाई बाटो दखेाउन ु होस।्
म साँचो रूपले त्यो जीवन शलैी अपनाउने छु।

36 मलाई धना हुनकुो स ामा
तपाईंको करारको बारेमा सोच्नलाई साथ िदनहुोस।्

37 परम भ,ु बकेामे मिूतर्हरूमा मरेो ध्यान पनर् निदन ु होस।्
तपाईंको त रकामा मलाई बाँच्न िदनहुोस।्

38 त्यही गन ुर्होस ्जनु तपाईंले आफ्नो दासलाई वचन िदन ु भएको िथयो
तािक मािनसहरूले तपाईंको ा गरून।्

39 हे परम भ,ु जनु हप्कीदे ख म डराउछुँ
त्यो मबाट हटाइिदनहुोस ्तपाईंको ब ु मानी िनणर्यहरू उ म छन।्

40 हने ुर्होस,् म तपाईंको आज्ञाहरू मन पराउँछु।
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तपाईंको धािमर्कतामा मलाई बाँच्न िदनहुोस।्
वाव ्

41 हे परम भ,ु मलाई तपाईंका हेपणू र् करूणा तपाईंले दखेाउन ु होस,्
अिन तपाईँले ितज्ञा िदए झैं, मलाई बचाउन ु होस।्

42 जसले मलाई िनन्दा गछर्, ितनीहरूको िन म्त म जवाफ िदनछुे।
म साँ च्च नै तपाईंको वचनहरूमा भरोसा गछुर्।

43 म सधैं तपाईंको साँचो उपदशेहरू बोल्न पाऊ। हे परम भ,ु
म तपाईंको ब ु मानी िनणर्यहरूमा आि त छु।

44 हे परम भ,ु म तपाईंको उपदशेहरू सदा-सवर्दा अनसुरण गनछु।
45 यसकारण म स्वतन् हुने छु।

िकनभने मलै े तपाईंको िनयमहरू पालन गन क गरें।
46 म तपाईंको करारको िवषयमा राजाहरूसगँ चचार् गनछु,

अिन ितनीहरूले मलाई ल ज्जत पान छैनन।्
47 म तपाईंको आज्ञाहरू मनन गदार् आन न्दत हुन्छु, परम भ।ु

म ती आज्ञाहरू मन पराउँछु।
48 हे परम भ,ु म तपाईंको आज्ञाहरूलाई शसंा गछुर्। म ितनीहरूलाई मन पराउँछु।

अिन म ितनीहरूलाई अध्ययन गछुर्।
जाइन

49 हे परम भ,ु म ित गन ुर् भएको ितज्ञा याद गन ुर्होस।्
त्यो ितज्ञाले मलाई आशा िदएकोछ।

50 म पीिडत ्िथएँ, र तपाईंले मलाई सान्त्वना िदनभुयो।
तपाईंका वचनहरूले मलाई फे र एकपल्ट जीिवत तलु्यायो।

51 ती घमण्डीहरूले मलाई लगातार अपमान गरे,
तर मलैे तपाईंका िशक्षाहरूको अनसुरण गनर् छोिडन।ँ

52 हे परम भ,ु म सधैं तपाईंको ब ु मानी िनणर्यहरूले
मलाई सान्त्वना िददंछ।

53 जब मलैे ती द ु मािनसहरूले तपाईंको उपदशेहरू
मान्न छाड्दै गएको दखेरे म ोिधत भएँ।

54 मरेो वासको घरमा तपाईंका िनयमहरू नै
मरेो गीतहरू भएका छन।्

55 हे परम भ,ु मलैे रातमा तपाईंको नाउँ स्मरण गरेको छु।
अिन मलैे तपाईंको उपदशेहरू पिन याद गरेको छु।

56 त्यस्तो हुने गछर् िकनभने म सतकर् तासाथ तपाईंको आज्ञाहरू पालन गदर्छु।
हथे

57 हे परम भ,ु मलैे मरेो क र् नै तपाईंको आज्ञाहरू पालन गन ुर् हो भनरे िनणर्य लएँ।
58 हे परम भ,ु म सम्पणूर् रूपले तपाईंमािथनै आि त छु

म ित सधँ ै तपाईंले वचन िदए झ,ै कृपादिृ रहोस।्
59 मलैे आफ्नो जीवनलाई खबु होिशया रसगँ सोच।े

अिन म तपाईंको करार ित फिकर् एर आए।
60 कुनै िवलम्ब नगरीकन हता रन्दै

म तपाईंको आज्ञाहरूलाई पालन गनर्लाई फकं।
61 केही द ु मािनसहरूका झणु्डले मरेो बारेमा नीच कुराहरू गरे।

तर परम भु मलैे तपाईंको उपदशेहरू भु लन।ँ
62 तपाईंको धािमर्क िनणर्यहरूको िन म्त

धन्यवाद िदन म रातमा उठें।
63 ज-जसले तपाईंलाई पजू्दछन म ती सबै मािनसहरूको साथी हु।ँ
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म ती सबै मािनसहरूको साथी हु ँ ज-जसले तपाईंको आदशेहरू मान्दछन।
64 हे परम भ,ु पथृ्वी तपाईंको हेपणू र् करूणाले भ रन्छ।

मलाई तपाईंको िनयमहरू िसकाउनहुोस।्
तथे ्

65 परम भ,ु तपाईंले आफ्नो दासको लािग असल काम गन ुर्भयो।
तपाईंले वचन िदएकै अनसुार काम गन ुर्भयो।

66 हे परम भ,ु ज्ञानी िनणर्यहरू लन मलाई ब ु िदनहुोस।्
म तपाईंको आज्ञाहरूमा भरोसा राख्छु।

67 म पीिडत हुन ु भन्दा अगािड, मलैे धरैे नरा ो कामहरू गरेको िथएँ
तर अिहले खबु सतकर् भएर तपाईंको आज्ञाहरू पालन गदर्छु।

68 परमे र तपाईं भलो हुनहुुन्छ, र तपाईंले असल कामहरू गन ुर्हुन्छ।
तपाईंको िनयमहरू िसकाउन ु होस।्

69 मािनसहरू ज-जसले आफूलाई म भन्दा उ म ठान्दछ तर ितनीहरूले मरेो बारेमा झटूा कुराहरू गछर्न।्
तर परम भु मरेो सम्पणूर् हृदय सिहत म तपाईंको आज्ञाहरू लगातार पालन गछुर्।

70 ती मािनसहरू अत्यन्त मखूर् छन।्
तर म तपाईंका उपदशेहरू अध्ययन गदार् आन न्दत हुन्छु।

71 मरेो िन म्त वदेना उ म िथयो।
मलैे तपाईंको िनयमहरू िसकें ।

72 हे परम भ,ु तपाईंका उपदशेहरू मरेो लािग असल छन।्
ितनीहरू एक हजार टु ा चाँदी र सनुहरूभन्दा उ म छ।

योद ्
73 हे परम भ,ु तपाईंले मलाई बनाउन ु भयो अिन मलाई सघाउन ु भयो।

मलाई तपाईंका आज्ञाहरू िसक्न ु र बझु्नलुाई सहयोग गन ुर्होस।्
74 हे परम भ!ु तपाईंका भ जनहरूले मलाई हदेर्छन ्र आदर गदर्छन।्

ितनीहरू खशुी छन ्िकनभने तपाईंले जे भन्नभुयो मलै त्यसमैा िव ास गरें।
75 हे परम भ,ु म जान्दछु िक तपाईंका िनणर्यहरू िनष्पक्ष छन।्

अिन तपाईंले मलाई दण्ड िदन ु सठीक िथयो।
76 अब, तपाईंको हेपणू र् करूणाले मलाई सान्त्वना िदनहुोस।्

तपाईंको ितज्ञा बमोिजम मलाई सान्त्वना िदनहुोस।्
77 हे परम भ,ु मलाई सान्त्वना िदनहुोस र मलाई बाँच्न िदनहुोस।्

म तपाईंको िशक्षाहरूमा आन न्दत ्हुन्छु।
78 मािनसहरू ज-जसले ितनीहरू मभन्दा असल हुँ भनरे सोच,े मरेो बारेमा झटूो बोल।े

ती मािनसहरू ल ज्जत होऊन।् परम भ,ु म तपाईंको वस्था िसक्छु, पढछु।
79 भरोसा गछुर् तपाईंको भ जनहरू मकहाँ फकर आऊन।

यसकारण ितनीहरूले तपाईंको करारवचनहरू िसक्न सक्छन।्
80 परम भ,ु मलैे तपाईंको आज्ञाहरू सम्पणूर् कारले पालन गनर् सकँु

तािक म ल ज्जत हुने छैन।
काफ्

81 म मनर् आटेँको छु। तपाईंले मलाई बचाउन ु हुन्छ भनरे प खर्रहछुे।
तर परम भ,ु तपाईंले भनकेा कुराहरूमा म भरोसा गछुर्।

82 मलैे तपाईंको ितज्ञा लगातार हे ररहकेोछु।
तर मरेो आखँाहरू िशिथल भइरहछेन ्परम भ,ु किहले मलाई सान्त्वना िदनहुुन्छ?

83 म धवुाँमािथ झु ण्डयाएर रा खएको सकु्खा छालाको थलैो भए तापिन,
तपाईंको िनयमहरू भलु्ने छैन।

84 म किहले सम्म बाँच्ने छु?
हे परम भ,ु जसले मरेो खदेो गरे, ती मािनसहरूलाई किहले सजाय िदन ु हुन्छ?
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85 कितपय अहंकारी मािनसहरूले मलाई झटूो कुराहरू जनु तपाईंको
उपदशेहरूको िवरू हुन ्ती ारा मलाई हार गरे।

86 हे परम भ,ु मािनसहरू सबलैे तपाईंको आज्ञाहरूमािथ भरोसा गनर् सक्छन,्
ती मािनसहरूले िबना कारणै मरेो खदेो गरे। मलाई सहायता िदनहुोस!्

87 ती मािनसहरूले ायः मलाई ध्वशं ग रसके।
तर मलैे तपाईंको आज्ञाहरू मान्न छािडन।ँ

88 हे परम भ,ु तपाईंको हेपणू र् करूणा मलाई दशार्उन ु होस ्
अिन मलाई बाँच्न िदनहुोस।् तपाईंले जे भन्नहुुन्छ म त्यही गनछु।

लामदे
89 हे परम भ,ु तपाईंका वचनहरू सदा-सवर्दा रहनछेन।् तपाईंका वचनहरू स्वगर्मा पिन अनन्त रहनछेन।्
90 तपाईं सदा-सवर्दा िव ासी हुनहुुन्छ।

हे परम भ,ु तपाईंले पथृ्वी सजृना गन ुर्भयो, अिन यो अझ िव ासयोग्य हुनहुुन्छ।
91 तपाईं कै िनयमहरूले गदार्, यो आज सम्म जीिवत रहकेो छ

िकनभने यसले ितनीहरूलाई दासले झैं पालन गदर्छ।
92 यिद तपाईंको िशक्षाहरूमा मलैे आनन्द न लएको भए,

मरेो पीडाहरूले मलाई ध्वशं पान िथयो।
93 हे परम भ,ु म तपाईंको आज्ञाहरू किहल्यै भलु्ने छैन

िकनभने ितनीहरूले मलाई बाँच्न िदए।
94 हे परम भ,ु म तपाईंकै हु,ँ यसलैे मलाई बचाउन ु होस।्

िकनभने मलै े तपाईंको आज्ञाहरू पालन गनर् यथाशक्य कोिशश गरें।
95 द ु मािनसहरूले मलाई ध्वशं गन यास गरे।

तर तपाईंको िनयमले मलाई ज्ञानी बनायो।
96 तपाईंको िनयमहरू बाहके

त्यके कुराको आफ्नो सीमा हुन्छ।
ममे ्

97 हे परम भ!ु म तपाईंका वस्थालाई माया गछुर्।
म त्यसको िवषयमा सदाकाल भन्ने गछुर्।

98 हे परम भ,ु तपाईंको आज्ञाहरूले मलाई मरेो श हुरूभन्दा बढता ज्ञानी बनाउदँछ।
तपाईंको िनयमहरू मसगँ सदवै रहन्छ।

99 म आफ्ना िशक्षकहरू भन्दा पिन ज्ञानी छु
िकनभने म तपाईंको करार-वचनको अध्ययन गदर्छु।

100 मरेो समझदार नतेाहरूले भन्दा मलैे बढता बझुकेो छु
िकनभने म तपाईंको आज्ञाहरू राख्दछु।

101 मरेो त्यके पाठशालाहरू
बठेीक मागर्हरूबाट अलग्ग राखी िदन ु भयो।

102 यसलैे तपाईं मरेो गरुू हुनहुुन्छ
यसलैे तपाईंको िनयमहरू पालन गनर् दे ख म रोिकने छैन।

103 तपाईंका वचनहरू मरेो मखुमा
मह भन्दा पिन मीठा छन।्

104 तपाईंका िशक्षाहरूले मलाई ज्ञानी बनाउदँछ,
यसलैे म झटूा िशक्षाहरूलाई घणृा गदर्छु।

ननु
105 हे परम भ,ु तपाईंका वचनहरू ब ी हुन ्

जसले मरेो बाटोहरू उज्यालो पाछर्न।्
106 तपाईंको िनयमहरू असल छन।्

म ती िनयमहरू पालन गन कसम खाँदछु अिन म आफ्नो वचन रा छुे।
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107 हे परम भ,ु म धरैे समयदे ख पीिडत रहकेो छु।
कृपया तपाईंको ितज्ञा अनसुार मलाई पनुज िवत पान ुर् होस!्

108 हे परम भ,ु मरेो शसंा हण गन ुर्होस।्
अिन तपाईंका िनयमहरू िसकाउन ु होस।्

109 मरेो ाण अनवरत िवपदमा परेको छ
तर मलैे तपाईंको िशक्षाहरू भलुकेो छैन।

110 द ु मािनसहरूले मलाई पासोमा फसाउनँ कोिशश गरे।
तर मलैे तपाईंको आज्ञाहरूलाई उल्ङ्घन ग रन।ँ

111 हे परम भ,ु म सधैं तपाईंको करार प पालन गनछु।
यसले मलाई खशुी पादर्छ।

112 म मरेो जीवनको अन्त सम्म न,ै
यथाशक्य तपाईंको िविधहरू पालन गन यास गनछु।

समखे
113 हे परम भ,ु म त्यस्ता मािनसहरूलाई घणृा गछुर्, जो तपाईं ित पणूर् रूपले िव ासी छैनन।्

तर म तपाईंको िशक्षाहरू मन पराउँछु।
114 मलाई लकुाउन ु होस ्र रक्षा गन ुर्होस।्

हे परम भ,ु तपाईंले भन्न ु भएका त्यके कुरामा म भरोसा गछुर्।
115 हे परम भ,ु द ु मािनसहरूलाई मरेो नजीक आउन निदनहुोस ्

अिन म परमे रको आज्ञाहरू पालन गनछु।
116 हे परम भ,ु तपाईंले वचन िदए जस्तै मलाई सघाउन ु होस,् अिन म बाँच्ने छु।

म तपाईंमा भरोसा राख्छु यसथर् मलाई असन्त ु नपान ुर् होस।्
117 मलाई साथ िदनहुोस, परम भु र म जोिगने छु।

म तपाईंका आज्ञाहरू अनन्त िसक्ने छु।
118 हे परम भ,ु तपाईंका िविधहरू भङ्ग गनहरूदे ख तपाईं िवमखु भएर जान ु हुन्छ।

िकनभने ितनीहरूले तपाईंको करार अनसुार िहडंछु भनरे झटूो बोल।े
119 परम भ,ु पथृ्वीमा तपाईंले द ु मािनसहरूलाई मलैा पछेुको जस्तो फ्याँिकिदन ु भयो।

यसलैे म तपाईंको करारलाई सवर्दा मान्ने नै छु।
120 हे परम भ,ु म तपाईंबाट भयभीत छु।

म डराउछुँ र तपाईंका िविधहरूको आदर गदर्छु।
ऐन

121 मलैे के सही र के रा ो त्यही गरेकोछु।
हे परम भ,ु मलाई ती मािनसहरूकहाँ निदन ु होस ्जसले मलाई आघात पयुार्उन चाहन्छन।्

122 म ित असल रहने कसम खानहुोस।् म तपाईंको दास हु।ँ
हे परम भ,ु ती अहंकारीसहरूलाई म ित आघात पयुार्उन निदनहुोस।्

123 हे परम भ,ु तपाईंबाट सहायताको र तपाईंको रा ो वचनको िन म्त बाटो हदेार् हदेार्
मरेो आखँाहरू ट ाई सके।

124 म तपाईंको दास हु।ँ तपाईंको हेपणू र् करूणा मलाई दखेाउन ु होस।्
मलाई तपाईंको िविधहरू िसकाउन ु होस।्

125 म तपाईंको दास हु,ँ मलाई बझु्ने सामथर् पान ुर्होस
तािक तपाईंको करार-वचन म बझु्न सकँु।

126 हे परम भ,ु यो तपाईंले केही गन समय हो।
मािनसहरूले तपाईंको िविधहरू भङ्ग गरे।

127 हे परम भ,ु म खाटी सनु भन्दा पिन
तपाईंको आज्ञाहरू मन पराउँछु।

128 म खबु होिशयारीसगँ तपाईंको आज्ञाहरू पालन गछुर्।
म झटूो िशक्षाहरूलाई घणृा गदर्छु।
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पे
129 हे परम भ,ु तपाईंको करार अ तू छ।

यसकारण म त्यसको अनसुरण गदर्छु।
130 कुनै ज्योितले ितनीहरूलाई बाँच्ने ठीक त रका दखेाए झैं मािनसहरूले तपाईंको शब्दहरू बझु्न शरुू गरे।

तपाईंका वचनले सामान्य भन्दा सामान्य मािनसहरूलाई सम्म ब ु मानी बनाउदँछ।
131 हे परम भ,ु म साँचो रूपले तपाईंका आज्ञाहरू मनन गनर् चाहन्छु,

म त्यो स्वास रोिकएर अधयैर्पणू र् प खर्रहकेो मािनस जस्तो छु।
132 हे परमे र, मलाई हने ुर्होस र म ित कृपाल ु बन्न ु होस।्

जसले तपाईंको नाउँ जप्दछ ती मािनसहरूका लािग सही के हो त्यो काम गन ुर्होस।्
133 हे परम भ,ु तपाईंले कसम खाए झैं मलाई डोयार्उन ु होस ्

मतफर् कुनै कारको दघुर्टना घट्न निदनहुोस।्
134 हे परम भ,ु मलाई दःुख-क िदने मािनसहरूबाट बचाउन ु होस ्

अिन म तपाईंको आज्ञाहरू पालन गन छु।
135 हे परम भ,ु मलाई हण गन ुर्होस,्

अिन आफ्नो िनयमहरू िसकाउनहुोस।्
136 म आसँकुा ब लन् धारा नदी सरी बहाएर रोएँ

िकनभने कसलैे पिन तपाईंको िशक्षाहरू पालन गरेनन।्
त्साधे

137 हे परम भ,ु तपाईं धम हुनहुुन्छ।
तपाईंका िनयमहरू सही र इमान्दार छन।्

138 तपाईंले हामीलाई आफ्ना करारमा धािमर्क िनयमहरू िदनभुयो।
हामी साँच्चै नै ितनीहरूमा भरोसा गनर् सक्छौं।

139 मरेो उत्साहले मलाई ध्वशं पा ररहछे।
म अत्यन्त उदास छु िकनभने मरेो श हुरूले तपाईंको आज्ञाहरू भलू।े

140 हामीले माण पिन िदयौं िक हामी तपाईंकै वचनमा िव ास गछ ,ं परम भ।ु
अिन म यसलाई मन पराउँछु।

141 म क्षु र तचु्छ छु, अिन मािनसहरूले मरेो आदर गदनन।्
तर म तपाईंको आज्ञाहरू भलु्ने छैन।

142 परम भ,ु तपाईंको धािमर्कता िचरस्थायी छ।
अिन तपाईंको उपदशेहरू िव ास गनर् सिकन्छ।

143 मसगँ सकंट र दःुखका िदनहरू छदँै िथए
तर म तपाईंको आज्ञाहरूमा आनन्द लन्छु।

144 तपाईंको करार अनन्तको लािग असल छ।
यसलाई समझश िदनहुोस ्तािक म बाँच्न सकँु।

कोफ
145 हे परम भ,ु म मरेो सम्पणूर् हृदयले तपाईंलाई डाक्दछु।

मलाई जवाफ िदनहुोस!् म तपाईंको आज्ञाहरू पालन गछुर्।
146 हे परम भ,ु म तपाईंलाई डाक्दछु मलाई बचाउन ु होस!्

अिन म तपाईंको करार पालन गनछु।
147 तपाईंलाई ाथर्ना गनर् म िबहानै उठ्दछु।

म तपाईंले भन्नभुएको कुरामा िव ास गदर्छु।
148 तपाईंका वचनहरू मनन गनर्

म रातमा अबरे सम्म बस्छु।
149 आफ्नो सारा मेल,े मलाई बोलाउन ु होस।्

हे परम भ,ु तपाईंले ठीक भनकेा कुरानै गरूँ अिन मलाई बाँच्न िदनहुोस।्
150 मािनसहरूले मरेो िवरू द ु योजनाहरू बनाइरहछेन।्
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ती मािनसहरूले तपाईंको िशक्षाहरू अनसुरण गदनन।्
151 परम भ,ु तपाईं मरेो नजीकै हुनहुुन्छ।

अिन तपाईंका सबै आदशेहरूमा भरोसा गनर् सिकन्छ।
152 धरैे वषर् अिघदे ख तपाईंको करारबाट िसकें

िक तपाईंको उपदशेहरू अनन्त रहने छन।्
रेश ्

153 हे परम भ,ु मरेो पीडाहरू हने ुर्होस र मलाई बचाउन ु होस।्
मलैे तपाईंको उपदशेहरू भलुकेो छैन।

154 हे परम भ,ु मरेो लडाइँ मरेो िन म्त लिड िदन ु होस ्र मलाई बचाउन ु होस।्
तपाईंले वचन िदए जस्तै मलाई बाँच्न िदनहुोस।्

155 द ु मािनसहरूले िज े छैन
िकनभने ितनीहरूले तपाईंको िनयमहरू मान्दनैन।्

156 हे परम भ,ु तपाईं कृपाल ु हुनहुुन्छ।
तपाईंले ठीक भनकैे काम गरूँ, र मलाई बाँच्न िदनहुोस।्

157 मरेो धरैे श हुरू छन ्मलाई घात गनहरू धरैे छन ्
तर मलैे तपाईंको करार-वचन अनसुरण गनर्दे ख रोिकने छैन।ँ

158 म ती िव ासघातीहरूलाई दखे्छु, ितनीहरूले तपाईंको वचनको पालन गदनन ्
र म ितनीहरुलाई घणृा गछुर्।

159 हने ुर्होस,् मलैे तपाईंको आज्ञाहरू पालन गनर् यथासक्य कोिशश गरें।
हे परम भ,ु तपाईंको सारा मेसिहत, मलाई बाँच्न िदनहुोस।्

160 हे परम भ,ु आिद कालदे ख न,ै सारा तपाईंका वचनहरू भरोसा गनर् सिकन्थ्यो।
अिन तपाईंको धािमर्क िनयमहरू सदा-सवर्दा रहनछेन।्

शीन ्
161 भावशाली शासकहरूले अकारण मलाई आ मण गरे।

तर डर राख्दछु र तपाईंको िनयमलाई आदर गदर्छु।
162 परम भ,ु तपाईंको वचनले मलाई आन न्दत तलु्यायो,

धरैे धन पाएर अत्यन्त खशुी भएको मािनसलाई जस्तो।
163 म झटूाहरूलाई घणृा गदर्छु! म ितनीहरूलाई ितरस्कार गदर्छु!

तर परम भु म तपाईंको िशक्षाहरू मन पराउँछु।
164 िदनमा सातपल्ट म तपाईंको शसंा गछुर्।

िकनिक तपाईँका िनयमहरू असलछन।्
165 मािनसहरू जसले तपाईंको उपदशे मन पराउछन ्ितनीहरू साँचो रूपमा शा न्तमा पगु्दछन।्

केहीले पिन ितनीहरू पतन गराउन सक्दनै।
166 हे परम भ,ु म तपाईंलाई प खर्रहछुे।

मलाई बचाउन्न ु होस ्भनरे मलैे तपाईंको आज्ञाहरू पालन गरें।
167 मलैे तपाईंको करार-वचनलाई अनसुरण गरें।

हे परम भ,ु म तपाईंको वस्था बढता नै मान्दछु।
168 मलैे तपाईंको करार र आज्ञाहरू पालन गरे।

हे परम भ,ु मलैे गरेका सबै कुराहरू तपाईंलाई थाहा छ।
ताव ्

169 हे परम भ,ु मरेो खशुीका गीतलाई सनु्नहुोस।्
तपाईंले कसम खाए जस्तै मलाई ब ु मानी बनाउन ु होस।्

170 परम भ,ु मरेो ाथर्ना सनुी िदनहुोस।्
तपाईंले वचन िदए झैं मलाई बचाउन ु होस।्

171 म शसंाको गीत गाँउछु।
िकनभने तपाईंले मलाई आफ्नो िनयमहरू िसकाउन ु भयो।
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172 तपाईंको वचनहरू जवाफ िदन मलाई सहयोग गन ुर्होस ्र मलाई मरेो गीत गाउन िदनहुोस।्
परम भ,ु तपाईंको सारा िनयमहरू असल छन।्

173 मलैे तपाईंका आज्ञाहरू पालन गनर् खोजें।
यसलैे पगु्न ु होस ्र मलाई साथ िदनहुोस।्

174 हे परम भ,ु म चाहन्छु, मलाई बचाउन ु होस।्
तर तपाईंको िशक्षाहरूले मलाई खशुी पाछर्न।्

175 मलाई बाँच्न िदनहुोस ्र तपाईंको शसंा गनर् िदनहुोस,्
परम भ!ु तपाईंका िनयमहरूले मलाई सघाओस।्

176 म हराएको भेंडा सरह भ ड्करहें।
हे परम भ,ु आएर मलाई खोज्न ु होस।्

म तपाईंको दास हु,ँ
अिन मलैे तपाईंको भरोसा भलुकेो छैन।

120
म न्दर तफर् गइरहकेो बलेाको गीत वा भजन।
1 म सकंटमा िथएँ,

मलैे परम भकुो सहायता मागें।
अिन उहाँले मलाई बचाउन ु भयो!

2 हे परम भ,ु मलाई ती मािनसहरूबाट जोगाउन ु होस ्जसले मरेो बारेमा झटूो बोले
ती मािनसहरूले भनकेा कुराहरू सत्य िथएनन।्

3 झटूो बोल्नहरु, ितमीहरूले के पाउछँौं भनरे सोच्यौ?
जान्दछौ ितमीहरू आफ्नो झटूो कुराहरूबाट के पाउछँौ।

4 सिैनकको तीखो बाणले
र तातो कोइलाहरूले दण्ड िदनछे।

5 ितमी झटूा मािनसहरू, मोशा छेउमा बिसरहकेा जस्तै यो
केदारको पालहरूिभ बिसरहकेा छौ।

6 म शा न्त घणृा गन मािनसहरूसगँ
धरैे समय सम्म बसें।

7 मलैे भने म शा न्त चाहन्छु,
यसकारण ितनीहरूले य ु चाह।े

121
म न्दर तफर् जाँदा दाऊदको भजन।
1 सहायताको िन म्त म पहाडहरू ितर हछुेर्।

तर मरेो सहायता कहाँबाट आउँछ?
2 मरेो सहायता स्वगर् र पथृ्वी सजृना गन ुर्हुने

परम भबुाट आउँछ।
3 परमे रले पतनहुन िदन ु हुनछैेन,

ित ो सरंक्षक िनदाई जाने होइन।
4 इ ाएल को रक्षा गन िनन् ाल ु हुनहुुन्न।

परमे र किहल्यै िनदाउन ु हुन्न।
5 परम भु ित ो रक्षक हुनहुुन्छ,

उहाँले आफ्नो महान ्श ारा ित ो रक्षा गन ुर्हुन्छ।
6 ितमीलाई िदउसँो घामले

अिन राती जनूले हािन परुाउँदनै।
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7 परम भलुे त्यके सकंटबाट ित ो रक्षा गन ुर्हुन्छ।
परम भलुे ित ो ाणको रक्षा गन ुर्हुन्छ।

8 ितमी आउँदा र जाँदा परम भलुे रक्षा गन ुर्हुनछे।
परम भलुे ितमीलाई अिहले र अनन्तसम्म सहयोग गन ुर्हुनछे!

122
म न्दर तफर् गइरहकेो बलेा दाऊदको भजन।
1 म अत्यन्त खशुी िथएँ जब मािनसहरूले यसो भन,े

“परम भकुो म न्दर तफर् जाऊँ।”
2 हामी यहाँ, यरूशलमेको वशे ारमा उिभरहकेाछौं।
3 यो नयाँ यरूशलमे हो!

एक सयं ु शहर जस्तो यो शहर फे र िनमार्ण ग रयो।
4 त्यही ठाउँ हो जहाँ प रवार समहूहरू जान्छन।्

परम भकुो नाउकँो स्तिुत-गान गनर्लाई इ ाएल का मािनसहरू त्यहाँ जाँदछन।्
5 दाऊद प रवारका राजाहरूले त्यहाँ ितनीहरूको राज िसहंासन बनाए।

ितनीहरूले मािनसहरूको न्याय गनर् राज िसहंासन त्यहाँ बनाए।
6 यरूशलमेमा शा न्तको िन म्त ाथर्ना गर।

“जसले तपाईंलाई मे गदर्छ उसले शा न्त पाओस।्
7 तपाईंको पखार्लहरूिभ शा न्त छाओस।्

म आशा गदर्छु त्यहाँ तपाईंको भवनहरूको सरुक्षा हुनछे।”
8 मरेो दाज्य-ूभाइ र िछमकेीहरूको िहताथर्,

म यहाँ शा न्त छाओस ्भनरे त्यहाँ ाथर्ना गदर्छु।
9 हा ा परम भु परमे रको म न्दरको िन म्त,

म ाथर्ना गछुर् िक रा ो कुराहरू यस शहरमा होऊन।्

123
म न्दरितर गइरहकेो बलेाको भजन।
1 हे परमे र, म मािथ हछुेर् र तपाईंलाई ाथर्ना गछुर्।

तपाईं राजा सरह स्वगर्मा िवराजमान हुनहुुन्छ।
2 दासहरू आफ्ना आवश्यकताको िन म्त उनीहरूको स्वामीमािथ भर पदर्छ,

दासीहरू आफ्ना मा लक्नीहरू मािथ भर पछर्न,्
तर हामी परम भु हा ा परमे र मािथ भर पछ ,ं

र उहाँबाट दया प खर्रहन्छौं।
3 हे परम भ,ु हामीमािथ तपाईंको दया रिहरहोस,

िकनभने हामी धरैे समय सम्म िन न्दत भएका छौ।
4 हामीले धरैे समयदे ख ती घमण्डी मािनसहरूबाट िन न्दत भइरहकेा छौं।

जसले हामीलाई हाँसो उडाउँछन ्र अनादर गछर्न।्

124
दाऊद म न्दर गइरहकेा बलेाको भजन।
1 मलाई जवाफ दऊे, इ ाएल हामी मािथ कस्तो घटना घट्ने िथयो होला।

यिद परम भु हा ो पक्षमा नभई िदएको भए?
2 जब मािनसहरूले हामीलाई आ मण गरे
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त्यस समय यिद परम भु हा ो पक्षमा नभएको भए के हुने िथयो?
3 हा ा श हुरूले हामीलाई िजउँदै िनल्ने िथए,

जब ितनीहरू हामीमा ोिधत हुनगेथ।
4 हा ो श हुरूका सिैनकहरूले

हामीलाई बाढीले बगाए झैं
र नदीले हामीलाई डुबाए झैं पान िथए।

5 ती अहंकारी मािनसहरू हा ा मखु-मखु सम्म उठूने पानी भए
हामीलाई डुबाउने िथयो।

6 परम भकुो शसंा गर!
हा ा श हुरूले हामीलाई प न र मानर् परम भलुे कदािप िदनहुुन्न।

7 हामी जालमा फ पगुकेा चरा जस्तै छौ अथवा यस्तो भएर मु पाएका छौं।
जाल फा ो अिन हामी म ु भयौ!

8 हा ो िन म्त सहायता परम भबुाट आउँदछ।
परम भलुे आकाश र पथृ्वी बनाउन ु भयो!

125
या ाको गीत।
1 मािनसहरू जसले परम भमुािथ भरोसा राख्दछन ्ितनीहरू िसयोन पवर्त जस्तो हुनछेन।्

ितनीहरू किहल्यै पिन ह ल्लने छैनन।
ितनीहरू सदा-सवर्दा रहनछेन।्

2 पवर्तहरू सारा यरूशलमे व रप र छन।्
अिन परम भु आफ्ना मािनसहरूको व रप र हुनहुुन्छ, उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई सवर्-काल रक्षा गन ुर्हुनछे।

3 द ु मािनसहरूले धम मािनसहरूको दशेलाई अधीन गनर् किहल्यै सक्दनै।
यिद त्यस्तो भयो भन,े असल मािनसहरूले पिन अनिुचत कामहरू गनर् थाल्दछन।्

4 हे परम भ,ु धम मािनसहरू ित िहतकारी बन्नहुोस।
पिव हृदय भएकाहरू ित िहतकारी बन्नहुोस।्

5 द ु मािनसहरूले कपटपणूर् कामहरू गदर्छन।्
परम भलुे ती द ु हरूलाई दण्ड िदनहुुनछे।

त्यहाँ इ ाएल मा शा न्त छाओस!्

126
म न्दरमा गइरहकेो बलेाको भजन।
1 जब हामीलाई परम भलुे एकपल्ट फकार्एर ल्याउन ु हुन्छ

त्यो हा ो लािग सपना जस्तै लाग्नछे!
2 हामी हष ल्लासले हाँिसरहकेो हुने छौ र खशुीका गीतहरू गाउने छौ!

अन्य सम् दायका मािनसहरूले भन्नछेन,्
“परम भलुे इ ाएल का मािनसहरूका िन म्त अ तू काम गन ुर्भयो।”

3 हो, हामी अत्यन्त खशुी हुनछेौं
यिद परम भलुे हा ो लािग त्यस्तो आ यर्जनक काम ग रिदन ु हुन्छ भन।े

4 परम भ,ु हामीलाई फे र एकपल्ट स्वतं पान ुर्होस,
जसरी झरना र बग्दा पानीले एकपल्ट मरूभिूम भ रनछे।

5 एकजना मािनस उदास हुन सक्ला जब उसले बीजहरू छदर्छ।
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तर त्यो खशुी हुनछे जब बाली उठाउने समय आउँछ।
6 त्यो रून पिन सक्ला जब बीजहरू उसले खते तफर् बोकेर लजैादछ,

तर त्यो खशुी हुनछे जब उसले फसल काटेर ल्याउछँ।

127
सलुमेानले रचकेो, म न्दर तफर् जाँदगैदार् गाएको भजन।
1 यिद घर बनाउनँे परम भु हुनहुुन्न भन।े

घर बनाउनहेरूले त्यसै ितनीहरूको समय बबार्द ग ररहछेन।्
यिद यो शहरमािथ परम भलुे ध्यान िदन ु भएको होइन भने

हरीहरूले आफ्नो समय थर् खरे फ्याँिकरहछेन।्

2 जीवन तयार पान चे ामा िवहान चाँडै जागरे
राती िढलो सम्म ब ु चाँिह समय न पान ुर् मा हो।

परमे रले मन पराउन ु भएका आफ्ना मािनसहरू
मस्त सतुीरहकेा बलेा पिन ध्यानमा रा ु हुन्छ।

3 िशशहुरू परम भकैु उपहार हुन।्
आमाको शरीरबाट परुस्कार हो।

4 आफू जवान रहकेो समयमा जन्मकेा छोराहरू
िसपाहीको तरकसको काँडहरू जितकै हुन।्

5 जनु मािनसको आफ्नो तरकस छोराहरूले भछर्,
त्यो अत्यन्तै खशुी हुनछे।

त्यो मािनस किहल्यै परास्त हुने छैन।
उसको छोराहरूले उसलाई जनसमहू समक्ष उसको श हुरू िवरू सहायता गनछन।्

128
म न्दर तफर् जाँदगैदार् गाएको स्तिुतगान।
1 परम भकुो सबै भ जनहरू खशुी छन।्

ती मािनसहरू परम भलुे रूचाएको त रकामा बस्दछन।्

2 ितमीले गरेको कायर्को िन म्त ितमी खशुी हुनछेौ।
ितमी खशुी हुनछेौ, अिन िहतकारी कुराहरू ितमी ितर घट्नछेन।्

3 घरमा, ित ी प ी अङ्गरुको िवरूवा जस्तो फलधायक हुनछे।
ित ा छोरा-छोरीहरू टेबल व रप र, ितमीले रोपकेो फलदायक जतैनूको झ्याङ्गहरू झैं हुनछेन।्

4 परम भलुे आफ्ना भ जनहरूलाई यस्तै कारले साँचो रूपमा आशीवार्द िदनहुुनछे।
5 िसयोनबाट परम भलुे ितमीलाई आशीवार्द िदऊन।्

ितमीहरूको जीवनभ र यरूशलमेमा आशीवार्दको आनन्द उपभोग गनर् सक।
6 अिन भरोसा गदर्छु िक ितमीहरू आफ्ना नाित-पनाितहरू जन्मञ्जले सम्म बाँच्नछेौ।

इ ाएल मा शा न्त कायम रहोस!्

129
म न्दर तफर् जाँदगैदार् गाएको स्तिुतगान।

1 मरेो जीवनकालमा शस्त श हुरू छदँै िथए।
इ ाएल ती श हुरूको बारेमा हामीलाई बताऊ।

2 मरेो जीवनकालमा शस्त श हुरू छदँै िथए
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तर ितनीहरूले किहल्यै िजतनेन।्
3 ितनीहरूले मरेो ढाडमा गिहरो चोट नपरूञ्जले सम्म मलाई कुटे।

धरैे समय सम्म मरेो गिहरो घाउ िथयो।
4 तर असल परम भलुे डोरीहरू काटीिदन ु भयो

अिन ती द ु हरूबाट मलाई छुटकारा िदनभुयो।
5 मािनसहरू जसले िसयोनलाई घणृा गछर्न,् ितनीहरू परास्त होऊन।्

ितनीहरू लडाइँ गनर् छाडरे भागनु।्
6 ती मािनसहरू छानामा भएको घाँसहरू जस्ता िथए।

ती घाँसहरू बढ्ने अगावै ओइलएर गए।
7 काम गन मािनसले एकमु ी घाँस त्यहाँबाट पाउन स ै न।

एक थु ो अन्नको िन म्त पिन शस्त हुदँनै।
8 ितनीहरूको निजकैबाट गइरहकेो मािनसहरूले यसो भन्ने छैनन,्

“परम भकुो आशीवार्द ितमीहरूमा रहोस।्”
मािनसहरूले ितनीहरूलाई भन्ने छैनन,् “हामी ितमीहरूलाई परम भकुो नाउमँा आशीवार्द िदनछेौं।”

130
म न्दर तफर् जाँदगैदार् गाएको स्तिुतगान।
1 हे परम भ,ु म गहीरो सकंटमा छु।

यसकैारण म तपाईंलाई गहुार मान्छु।
2 मरेो स्वामी! मलाई ध्यान िदन ु होस।्

मरेो गहुार ित ध्यान िदन ु होस।्
3 परम भ,ु यिद तपाईंले मािनसहरूलाई उनीहरूका पापहरूका लािग दण्ड िदनहुुन्छ भन,े

कुनै मािनस पिन िजउँदो हुने िथएन।
4 परम भ,ु तपाईंका मािनसहरूलाई क्षमा ग रिदन ु होस,्

त्यसपिछ त्यहाँ तपाईंलाई पजू्ने मािनसहरू हुनछेन।्

5 म परम भकुो साथ पाउनलाई पख बसकेो छु,
मरेो आत्माले उहाँलाई प खर्न्छ,
परम भलुे जे भन्नहुुन्छ म त्यसमा िव ास गछुर्।

6 म मरेो स्वामीलाई प खर्रहछुे।
म एकजना पहरेदार जस्तै छु,जसले िबहान नहुञ्ञले सम्म प खर्रहन्छ।

7 हे इ ाएल, परम भमुािथ भरोसा गर।
हेपणूर् करूणा परम भसुगँ मा पाउन सिकन्छ।

परम भलुे घ रघ र हामीलाई बचाउन ु हुन्छ।
8 अिन परम भलुे इ ाएल वासीहरूका सारा पापहरूलाई क्षमा ग रिदन ु हुन्छ।

131
या ा स्तिुतगान, दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु म अहंकारी छैन।

म आफूलाई महत्व िदने काम गिदर्न।
म महानकायर् गन कोिशश गिदर्न

म ती क ठन-कायर्हरूको जनु कायर्हरू गन ुर् मरेो िन म्त असम्भव छ।
2 म चपुचाप छु, मरेो ाण शान्त छ।

आमाको काखमा भएको एक सन्तोषी बालक जस्तो
मरेो ाण चपुचाप र शान्त छ।
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3 हे इ ाएल वासी, परम भमुािथ भरोसा गर।
उहाँलाई अिहले भरोसा गर अिन उहाँलाई सधैं भरोसा गर!

132
म न्दर गइरहकेो बलेाको गीत वा भजन।
1 हे परम भ!ु सम्झन ु होस,् कसरी, दाऊद पीिडत भए।
2 दाऊदले परम भसुगँ एक ितज्ञा गरेका िथए।

दाऊदले याकूबका सवर्श मान ्परम भसुगँ शपथ लएका िथए।
3 दाऊदले भन,े “म आफ्नो घरिभ जाने छैन,

म आफ्नो ओ ानमा ढल्कने छैन,
4 म सु े छैन

म आफ्नो आखँालाई िव ाम िदने छैन,
5 जबसम्म याकूबको सवर्श मान ्परम भकुो

घर बनाउन जमीन पाउिँदन, म ती कुराहरू गन नै छैन!”

6 ए ातामा हामीले त्यसको िवषयमा सनुकेा िथयौं।
हामीले िक रयथ-योरीम भन्ने ठाउँमा करार प को बाकस पायौ,

7 अब, पिव पालतफर् जाऊँ।
त्यस टुललाई पजूौं जहाँ परम भलुे आफ्ना खु ाहरू रा हुुन्छ।

8 परम भ,ु आफ्नो िव ाम गन ठाउँबाट उठनहुोस।् हे परम भ!ु
तपाईंको श शाली सन्दकूिसत उठन ु होस।्

9 हे परम भ,ु तपाईंका पजूाहारीहरू धािमर्कताको पोशाकमा छन,्
तपाईंका भ जनहरू आन न्दत छन।्

10 तपाईंको आफ्ना असल दास दाऊदको िन म्त,
आफूले रोजकेा राजालाई र नगन ुर्होस।्

11 परम भलुे दाऊद ित एक ितज्ञा गन ुर् भएथ्यो। परम भलुे दाऊद ित िव ासी रहन्छु भनी ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो।
परम भलुे वचन िदन ु भएको िथयो िक दाऊद कै प रवारबाट राजाहरू आउने छन।्

12 परम भलुे भन्नभुयो, “दाऊद, यिद ित ा नानीहरूले मरेो करार र मलैे िसकाएको िनयमहरू पालन गरे भन,े
ित ो प रवारबाट कोही एकजना सधँ ै राजा हुनछे।”

13 परम भलुे आफ्नो म न्दरको लािग िसयोन भन्ने ठाउँ रोज्न ु भयो।
त्यही ठाउँमा नै उहाँले आफ्नो घर बनाउन चाहन ु भयो।

14 परम भलुे भन्नभुयो, “यो सदा सवर्दाको लािग मरेो ठाउँ हुनछे।
यो ठाउँ मलैे रोजें जहाँ म हुने छु।

15 म यस शहरलाई शस्त खा - दाथर्ले पणू र् रहोस ्भनरे आिशष िदनछुे।
गरीब भन्दा गरीब मािनसले पिन खानलाई शस्त पाउने छ।

16 म उनको पजूाहारीहरूलाई पिन उ ारको व पिहयार्उनछुे।
अिन मरेा भ जनहरू यहाँ अत्यन्त खशुी हुनछेन।्

17 म दाऊदको प रवारलाई ब लयो पानछु,
यस ठाउँमा मलैे आफूले रोजकेा राजाको िन म्त एक ब ीको िनय ु गरेको छु।

18 म दाऊदका श हुरूलाई लाज र शमर्मा ढािक िदनछुे
तर दाऊदको राज्यलाई उ रो र बढाई िदनछुे।”

133
या ाको एक गीत, दाऊदको भजन।
1 जब दाज्य-ूभाइहरू एक साथ िमलरे बस्छन
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त्यो अित नै रा ो र आनन्दपणूर् हुदँछ।
2 हारूनको िशरमा पो खएको यो एक सगु न्धत तले जस्तो लाग्छ।

त्यो तले उनको दा ीबाट झद उनको िवशषे लगुाहरूमा बहन्छ।
3 यो हम न पवर्तबाट आएर िसयोन पवर्तमा झ ररहकेो िहऊँ जस्तो छ।

िकनभने यो िसयोनमा िथयो, जहाँ परम भलुे अनन्त जीवनको आशीवार्द िदनभुएको िथयो।

134
म न्दर गइरहकेो बलेाको भजन।
1 परम भकुो शसंा गर, हे सबै दासहरू हो!

जसले रातभ र म न्दरमा सवेा गरे।
2 दासहरू हो, आफ्ना पाखरुाहरू उठाऊ

र परम भलुाई धन्य हौ भन।
3 परम भलुे िसयोनबाट ितमीहरूलाई आशीवार्द िदऊन।

जसल,े स्वगर् र पथृ्वी सजृन ु भयो।

135
1 परम भकुो शसंा गर!
परम भकुो नाउकँो शसंा गर!

परम भकुो दासहरू, उहाँको शसंा गर!
2 ती मािनसहरू, जो परम भकुो म न्दरमा

र परम भकैु म न्दरका चोकहरूमा उिभहकेा छन,् उहाँको शसंा गर।
3 परम भकुो शसंा गर, िकनभने उहाँ भला हुनहुुन्छ।

उहाँको नाउकँो शसंा गर, िकनभने यो आनन्दमय छ।
4 परम भलुे याकूबलाई रोज्न ु भयो,

इ ाएल परम भु कै हो।
5 म जान्दछु परम भु महान ्हुनहुुन्छ!

हा ो स्वामी सबै दवेताहरूभन्दा महान ्हुनहुुन्छ!
6 परम भलुे चाहकेा जपेिन

आकाशमा, पथृ्वीमा, पातालमा, समु मा र गिहरा सागरहरूमा गन ुर्हुन्छ।
7 परम भलुे पथृ्वीभ र नै बादलहरू उठ्ने बनाउन ु हुन्छ।

परमे रले िबजलुी र वषार् पठाउन ु हुन्छ।
परमे रले हावा ल्याउनहुुन्छ।

8 परम भलुे थम ज न्मएका सारा परुूषहरू अिन िम मा थम ज न्मएका सारा पशहुरू नाश गन ुर्भयो।
9 परम भलुे धरैे आ यर्जनक र अलौिकक कायर्हरू िम मा गन ुर्भयो।

परम भलुे िफरऊन र उनका अिधकारी ित त्यस्ता घटनाहरू गराउन ु भयो।
10 परमे रले धरैे ठूला-ठूला जाितहरूलाई परास्त पान ुर्भयो।

श शाली राजाहरूलाई पिन उहाँले मान ुर्भयो।
11 परम भलुे अमोरीहरूका राजा सीहोनलाई परास्त पान ुर् भयो।

परम भलुे ओग ्भन्ने बाशानका राजालाई परास्त पान ुर् भयो।
परम भलुे कनानका सबै जाितहरूलाई परास्त पान ुर्भयो।

12 परमे रले ितनीहरूका भिूम इ ाएल लाई समु्पन ु भयो। परम भलुे ती जग्गाहरू आफ्ना मािनसहरूलाई िदनभुयो।

13 हे परम भ,ु तपाईंको नाउँ सदा-सवर्दा ख्यात रहने छ!
हे परम भ,ु मािनसहरूले तपाईंलाई सदा-सवर्दा याद गनछन।्

14 परम भलुे अन्य जाितहरूलाई दण्ड िदन ु भयो
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तर परम भलुे आफ्ना दासहरूलाई कृपादिृ रा ु भएको िथयो।
15 अन्य मािनसहरूका दवेताहरू सनु र चाँदीका मिूतर्हरू िथए।

ितनीहरूका दवेताहरू मािनसहरूले बनाएका मिूतर्हरू मा िथए।
16 ती मिूतर्हरूका मखुहरू िथए, तर बोल्न सक्दनैथ।े

ती मिूतर्हरूका आखँाहरू िथए, तर दे सक्दनैथ।े
17 ती मिूतर्हरूका कानहरू िथए, तर सनु्न सक्दनैथ।े

ती मिूतर्हरूका नाकहरू िथए, तर सघु्न सक्दनैथ।े
18 ितनीहरू जसले ती मिूतर्हरू बनाए उनीहरू पिन त्यस्तै खालको हुनछेन।्

िकनभने ितनीहरूले ती मिूतर्हरूमा सहायताको िन म्त भरोसा गरे।
19 हे इ ाएल को प रवार, परम भकुो शसंा गर!

हे हारूनको प रवार, परम भकुो शसंा गर!
20 हे लवेीको प रवार, परम भकुो शसंा गर!

हे परम भकुो भ जनहरू हो, परम भकुो शसंा गर!
21 िसयोनबाट आएका परम भु धन्य हुनभुयो,

यरूशलमे र उहाँको वास-स्थानबाट

परम भकुो शसंा गर।

136
1 हामी परम भकुो शसंा गरौ! िकनभने उहाँ भलो हुनहुुन्छ।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
2 दवेहरूका परमे रलाई शसंा गरौ!

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
3 परम भहुरूका पिन महा-परम भलुाई शसंा गरौ!

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
4 परमे रको शसंा गरौं! जसले एक्ललैे नै आ यर्कामहरू गन ुर्भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
5 परमे रको शसंा गरौ! जसले आकाश बनाउन ब ु लगाउन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
6 परमे रले सकु्खा जमीन समु मा रा ु भयो,

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
7 परमे रले ठूला-ठूला ज्योितहरू बनाउन ु भयो,

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
8 िदनमा शासन गनर् परमे रले घाम बनाउन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
9 परमे रले रातमा शासन गनर्लाई जनू र तारहरू बनाउन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
10 परमे रले िम मा सबै भन्दा पिहला जन्मकेा परुूषहरू र पशहुरू मान ुर् भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणआ अनन्तसम्म रहनछे।
11 परमे रले िम बाट इ ाएल लाई लान ु भयो,

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
12 परमे रले आफ्नो महान ्श र बल दखेाउन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
13 परमे रले लाल समु लाई दइु भागमा बाँड्न ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
14 परमे रले इ ाएल लाई समु तान ुर् भयो।
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उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
15 परमे रले िफरऊन र उनका सनै्यहरू लाल समु मा डुबाई िदन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
16 परमे रले आफ्नो मािनसहरूलाई मरूभिूम भएर डोयार्उन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
17 परमे रले श शाली राजाहरूलाई हराउन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
18 परमे रले बलवान राजाहरूलाई पिन हराउन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
19 परमे रले अमोरीहरूका राजा सीहोनलाई हराउन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
20 परमे रले बाशानका राजा ओग ्लाई हराउन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
21 परमे रले ितनीहरूका जग्गा इ ाएल लाई िदनभुयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
22 परमे रले त्यो जग्गा उपहारको रूपमा इ ाएल लाई िदनभुयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
23 परमे रले हामी हारेको बलेामा समं्झन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
24 परमे रले श हुरूबाट हामीलाई बचाउन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
25 परमे रले त्यकेलाई खाना िदनभुयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
26 स्वगर्का परमे रको शसंा गरौ।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
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1 हामी बाबले नदीहरूका िकनारमा बसरे

िसयोनलाई सम्झरे रोयौ।
2 हामीले हा ा वीणाहरू छेउमा भएको बेंसीको रूखहरूमा झणु्डाएर राख्यौ।
3 बाबलेमा जसले हामीलाई प े र राखे उनीहरूले नै गीत गाउन ु भन।े

ितनीहरूले हामीलाई खशुीका गीतहरू गाउन भन,े
ितनीहरूले हामीलाई िसयोनको बारेमा गीतहरू गाउन ु भन।े

4 तर कसरी िवदशेमा हामीहरू
परम भकुा गीतहरू गाउन सक्छौं?

5 हे यरूशलमे, यिद मलैे ितमीलाई िबसको भए,
मलैे किहल्यै फे र दािहने हातले वीणा बजाउन ु िबिसर्ने िथएँ।

6 यरूशलमे यिद मलैे ितमीलाई भलुकेो भए
तब म भरोसा गछुर् फे र किहल्यै गाउने िथईन।्

म कसम खाँन्छु,
म ितमीलाई किहलै भलु्ने छैन।

7 म कसम खाँन्छु यरूशलमे सधैं मरेो महान ्आनन्द हुनछे।
हे परम भ,ु एदोमीहरूले के काम गरे, याद गन ुर्होस।्

ितनीहरूले िचच्यए, “पणूर्रूपले िवध्वशं पार,
त्यसको जगसम्मै पणू र्रूपले िवध्वशं गर।”

8 हे बिेबलोन, ितमी नाश हुनछेौ!
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त्यस मािनसलाई धन्यवाद दऊे जसले ितमीलाई दण्ड िदन्छ जनु दण्डको िन म्त ितमी योग्य िथयौ। त्यस परुूषलाई धन्यवाद दऊे जसले
ितमीलाई क िदयो जसरी ितमीले हामीलाई क िदयौ।

9 त्यस मािनसलाई धन्यवाद दऊे
जसले ितमीहरूका िशशहुरू समाते र ितनीहरूलाई ढुङ्गामा थचेारे।

138
दाऊदको भजन।
1 हे परमे र, म सम्पणूर् हृदयबाट तपाईंको शसंा गछुर्।

सारा दवेहरूको सम्मखु म तपाईंका गीतहरू गाउनछुे।
2 हे परमे र, तपाईंको पिव म न्दर तफर् म िशर झकुाँउछु।

म तपाईंको नाउकँो शसंा गछुर्, तपाईंको हेपणू र् करूणा र िव ासको शसंा गछुर्।
तपाईं आफ्नो वचनको श मा ख्यात हुनहुुन्छ।

अिहल,े तपाईंले यसलाई अझ महान ्बनाउनभुयो!
3 हे परमे र, मलैे तपाईंलाई सहयोगको िन म्त गहुारें।

अिन तपाईंले मलाई जवाफ िदनभुयो, मलाई बल िदनभुयो।
4 हे परम भ,ु तपाईंले भन्न ु भएका कुराहरू सनुे पिछ

पथृ्वीका जम्मै राजाहरूले तपाईंको शसंा गनछन।्
5 ितनीहरूले परम भकुो मागर्को गणु-गान गन छन ्

िकनभने परम भकुो मिहमा महान ्छ।
6 परमे र अत्यन्तै महत्वपणूर् हुनहुुन्छ,

तर पिन उहँाले न मािनसहरूको हरेचाह गन ुर्हुन्छ।
परमे र ती अहंकारी मािनसहरूले के गदर्छन ्भन्ने कुरा जान्नहुुन्छ,

तर उहाँ त्यस्ता मािनसहरूबाट टाढा नै रहन ु हुन्छ।
7 परमे र, यिद म सकंटमा परे भने मलाई स ाण रा हुोला।

यिद मरेो श हुरू ममािथ ोिधत भए ितनीहरूबाट मलाई बचाउन ु होस।्
8 परम भ,ु मलाई ती कुराहरू िदनहुोस ्जनु तपाईंले वचन िदन ु भएको िथयो।

परम भ,ु तपाईंको हेपणूर् करूणा अनन्त रहनछे।
परम भ,ु तपाईंले हामीलाई रच्न ु भयो, यसलैे हामीलाई नत्याग्न ु होस!्
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मखु सगंीतकारलाई, दाऊदको एक स्तिुत-गान।

1 हे परम भ,ु तपाईंले मलाई जाँच्न ु भयो।
तपाईं मरेो बारेमा सबै जान्नहुुन्छ।

2 म किहले बस्छु र म किहले उठ्छु तपाईं सबै जान्नहुुन्छ।
धरैे टाढाबाट नै तपाईं मरेो िवचारहरू बझु्नहुुन्छ।

3 परम भ,ु म कहाँ गईरहकेो हुन्छ, र किहले लम्पसार हुन्छु भन्ने सबै कुरा तपाईं जान्नहुुन्छ।
मलैे गन त्यके कुरा तपाईं जान्नहुुन्छ।

4 हे परम भ,ु म के भन्न चाहदँछु भन्ने कुरा
मरेो मखुबाट िनस्कन ु अिघ नै तपाईं जान्नहुुन्छ।

5 हे परम भ,ु तपाईं मरेो व रप र हुनहुुन्छ, मरेो अगािड पछािड र चारैितर।
तपाईंले माया गरेर मरेो िशरमा हात रा हुुन्छ।

6 तपाईं यी सबै कुरा जान्नहुुन्छ, भनरे म छक्क परें,
मलाई यी कुराहरू बझु्नलाई एकदम क ठन पय ।

7 म जता-जता जान्छु तपाईंको आत्मा त्यता-त्यतै हुन्छ।
हे परम भ,ु म तपाईंको सम्मखुबाट फु त्कन स क्दन।ँ
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8 हे परम भ,ु यिद म स्वगर् ितर गए तपाईं त्यतै हुनहुुन्छ।
यिद म पाताल तफर् झरे तपाईं त्यतै हुनहुुन्छ।

9 परम भ,ु जहाँ घाम उदाउँछ त्यतै पवूर्ितर गए भन,े तपाईं त्यतै ितर हुनहुुन्छ।
यिद म प म समु ितर गए तपाईं त्यतै ितर हुनहुुन्छ।

10 त्यहाँ पिन तपाईंको दािहने हातले मलाई प न्छ
अिन मलाई त्यही हातले डोयार्उन ु हुन्छ।

11 हे परम भ,ु मलैे तपाईं दे ख लकु्ने कोिशश गरे र भन्छु,
“िदन रातमा प रवर्तन भएको छ।
िन य रातले मलाई लकुाउनछे।”

12 तर अन्धकार पिन तपाईंको िन म्त अन्धकार हुदँनै।्
परम भ,ु तपाईंको िन म्त रात िदन झैं उज्जवल छ।
तपाईंको िन म्त रात र िदन उस्तै हो।

13 हे परम भ,ु तपाईंले मरेो सम्पणूर् शरीर बनाउन ु भयो।
म आमाको गभर्मा हुदँा मरेो िवषयमा सवै कुराहरू जान्नहुुन्छ।

14 हे परम भ,ु म तपाईंको शसंा गछुर्। तपाईंले मलाई आ यर्पवूर्क र अपवूर् कारले बनाउन ु भयो।
म खबु जान्दछु िक जे तपाईंले गन ुर्भयो, आ यपणूर् छ।

15 तपाईं मरेो बारेमा सारा कुराहरू जान्नहुुन्छ।
जब मरेो शरीरले आफ्नो रूप लदंै बढदै गयो तपाईंले मरेो ह ीहरू िनयाल्न ु भयो जनु मरेो आमाको गभर्मा लकेुको िथयो।

16 तपाईंले मरेो अगं- त्यगं बढदै गरेको िनयाल्न ु भयो, तपाईंले आफ्नो पसु्तकमा ती कुराहरू ले ु भयो।
तपाईंले त्यके िदन मलाई िनयाल्न ु भयो। कुनै िदन पिन त्यसै खाली गएन।

17 तपाईंका िवचारहरू मरेो िन म्त महत्वपणूर् छन।्
हे परमे र, तपाईं यित िवघ्न जान्नहुुन्छ!

18 यिद मलैे ती सबै गन्न सक्दो हु ँ ता ितनीहरू बालवुाका कणहरू भन्दा धरैे हुने िथए होला।
अिन मलैे जब गनी सकेपिछ पिन, तपाईंसगँै नै हुनछुे।

19 हे परमे र, द ु मािनसहरूलाई मान ुर् होस।्
त्यस्ता हत्याराहरू मदे ख टाढै राखी िदनहुोस।्

20 ती द ु हरूले तपाईंको बारेमा नरा ा कुराहरू गरे
ितनीहरूले तपाईंको नाउकँो पिन ब ाम गरे।

21 हे परम भ,ु म ती मािनसहरूलाई घणृा गदर्छु ज-जसले तपाईंलाई घणृा गदर्छन।्
म ती मािनसहरूलाई घणृा गदर्छु जो तपाईंको िवरू मा उठ्दछन।्

22 म ितनीहरूलाई पणूर् रूपले घणृा गछुर्!
तपाईंका श हुरू मरेो पिन श हुरू हुन।्

23 हे परम भ,ु मरेो हृदयमा हने ुर्होस ्अिन मरेो मनलाई जान्नहुुन्छ।
मलाई जाँच्नहुोस ्र मरेो िवचारहरू जान्नहुुन्छ।

24 मसगँ त्यस्तो कुनै पापपणूर् िवचारहरू छ भने हने ुर् होस,्
अिन त्यस्तो बाटोमा डोराई लजैान ु होस ्जनु अनन्त रहनछे।

140
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।

1 हे परम भ,ु मलाई द ु मािनसबाट बचाउन ु होस,्
ु र मािनसहरूबाट मरेो रक्षा गन ुर्होस।्

2 ितनीहरू पापपणूर् कामहरू गनर्लाई योजना बनाउछँन।्
ितनीहरू य ु गनर्लाई सधँ ै नै तयार हुन्छन।्
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3 ितनीहरूका िज ाहरू िवषाल ु सपर्हरूका जस्तै छन।्
त्यो सपर्को िवष ितनीहरूको िज ो मिुन रहे जस्तै हो।

4 हे परम भ,ु मलाई द ु मािनसहरूबाट जोगाई िदनहुोस,्
ु र मािनसहरूबाट मरेो रक्षा ग रिदन ु होस, ितनीहरू मरेो पिछ लागरे खोज्दछन ्र क िदने यास गदर्छन।्

5 ती अहंकारीहरूले मरेो िन म्त पासो थाप।े
ितनीहरूले मलाई प न भनी जाल िफंजाए।
ितनीहरूले मरेो बाटोमा पासो थाप।े

6 हे परम भ,ु तपाईं मरेो परमे र हुनहुुन्छ।
हे परम भ,ु मरेो ाथर्ना सनुी िदनहुोस।्

7 हे परम भ,ु तपाईं मरेो बलवान स्वामी हुनहुुन्छ। तपाईं मरेो म ु दाता हुनहुुन्छ।
तपाईं मरेो मकुुट सरह हुनहुुन्छ जस ार य ु मा मरेो िशर सरुिक्षत पा रन्छ।

8 हे परम भ,ु ती मािनसहरू द ु छन।्
ितनीहरूले चाहकेा कुराहरू नपाऊन।् ितमीहरूका योजनाहरू सफल नहोस।्

9 परम भ,ु कुनै पिन श हुरूलाई िज निदनहुोस।् ती मािनसहरूले द ु योजना बनाँउछन।्
तर ती द ु कायर्हरू उनीहरूमािथ नै परून।्

10 जल्दै गरेको कोईलाहरू उनीहरूकै िशरमा बष स,्
मरेो श हुरूलाई आगोमा फ्याँिकयोस ्ितनीहरूलाई िचहानमा फ्याँिकिदन ु होस ्
तािक उनीहरू चढरे आउन ु किहल्यै नसकुन।्

11 परम भ,ु ती झटूाहरूलाई ब वा बाँच्न निदनहुोस।्
नरा ा कुराहरू ती नरा ा मािनसहरूमा नै घटोस।्

12 म जान्दछु िक परम भलुे दीन-दःुखी मािनसहरूलाई िनष्पक्ष रूपले न्याय गन ुर्हुनछे
परमे रले असहाय मािनसहरूलाई साथ िदनहुुनछे।

13 धम मािनसहरूल,े तपाईंको नाउकँो गणु-गान गनछन ्परम भ।ु
सोझा मािनसहरूले तपाईंलाई पजू्ने छन।्

141
दाऊदको स्तिुत-गान।
1 हे परम भ,ु मलैे तपाईंलाई गहुार मागें।

मरेो ाथर्ना सिुन िदनहुोस।्
चाँडो आएर मलाई साथ िदनहुोस।्

2 परम भ,ु मरेो ाथर्ना स्वीकार गन ुर्होस,् यो ज लरहकेो धपूको उपहार जस्तो होस ्
यो साँझको बलेाको ब लदान जस्तो होस।्

3 हे परम भ,ु मलैे भनकेा कुराहरूमा अधीन गनर् मलाई सहायता िदनहुोस।्
म के भन्छु त्यस िवषयमा होिशयार हुन सहायता गन ुर्होस।्

4 मलाई नरा ो कुरा गन चाहना तफर् नफकार्उन ु होस,्
द ु मािनसहरूले अनिुचत काम गछर्न,् मलाई ितनीहरूिसत सािमल हुन दे ख जोगाउन ु होस।्
मलाई ती कुराहरूमा सहभागी हुन दे ख जोगाउन ु होस, जनु कुरामा ती द ु मािनसहरूले आनन्द लइरहकेा हुन्छन।्

5 म त्यसलाई दया सम्झने िथएँ, यिद एकजना धम मािनसले मलाई िपटोस।्
तपाईंका भ जनहरूले मलाई चतेाउनी िदऊन।्

ितनीहरूलाई त्यसो गनर् असल हुन्थ्यो।
म ती कुराहरू स्वीकार गरौंला।

तर म सधैं ती द ु मािनसहरूको िवरोधमानै ाथर्ना गनछु।
6 ितनीहरूका अिधकारीहरूलाई दण्ड होस ्
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तब मलैे सत्य बोलकेो उनीहरूले बझु्नछेन।्
7 मािनसहरूले खन्दै र जोत्दै जमीन व रप र मलैा थपुारे वा िफंजाए।

यस्तै कारल,े हा ा ह ीहरू ितनीहरूका िचहानमा व रप र िफंिजएर गए।
8 हे परम भु मरेो स्वामी, मलैे तपाईंको सहायता खोजें

म तपाईंमा भरोसा गछुर् मलाई मनर् निदन ु होस।्
9 द ु मािनसहरूले मरेो लािग पासो थाप।े

मलाई ती पासोहरूमा फ निदनहुोस।् मलाई पासोमा पनर् निदनहुोस।्
10 ती द ु मािनसहरू आफ्नै पासोमा आफैं फसनु ्

ता िक म चाँिह त्यहाँबाट उम्कनसकँू।

142
यो उनी ओडारमा हुदँा खरेीको भजन। दाऊदको म स्कल भन्ने भजन- ाथर्ना।
1 म परम भलुाई मरेो सहयोगको लािग पकुार्दछु।

म परम भलुाई पकुार्दछु।
2 म आफ्ना समस्याहरू परम भलुाई भन्नछुे!

म आफ्ना सकं हरू परम भलुाई भन्नछुे।
3 मरेो श हुरूले मरेो लािग पासोहरू थाप।े

म त्याग्न तयार छु।
तर परम भलुे म ित के हुन भन्ने कुरा जान्नहुुन्छ।

4 मलैे व रप र हरेें,
अिन म मरेो कुनै पिन साथीहरूलाई हदे हिेदर्न।

मरेो भाग्ने ठाउँ कतै छैन।
कसलैे पिन मलाई बचाउने यास गदन।

5 यसलैे म परम भकुो साथ पाउनलाई रोइ-कराई गदर्छु।
हे परम भ,ु तपाईं मरेो सरुक्षाको ठाउँ हुनहुुन्छ।
परम भ,ु तपाईं मलाई अनवरत बाँच्न िदनहुोस।्

6 परम भ,ु मरेो ाथर्ना सिुनिदन ु होस,्
मलाई तपाईंको अित खाँचो छ।

मलाई खदेने ती मािनसहरूबाट बचाउनहुोस,्
ितनीहरू मभन्दा पिन ब लया छन।्

7 मलाई यस फन्दाबाट छुटकारा पाउनलाई सहायता िदनहुोस
ता िक म तपाईंको नाउकँो शसंा गनर् सकँू

अिन धम मािनसहरू मसगँ िमलरे उत्सव मनाउने छन।्
िकनभने तपाईंले मलाई हरेचाह गन ुर्हुन्छ।

143
दाऊदको एउटा भजन।
1 हे परम भ,ु मरेो ाथर्ना सनुीिदनहुोस।्

मरेो ाथर्नामा ध्यान िदनहुोस ्र त्यसपिछ मरेो ाथर्नाको जवाफ िदनहुोस।्
तपाईंको सत्यता र िव ासयोग्यता मलाई दशार्उनहुोस।्

2 मलाई कुनै मािमला नलगाउन ु होस।्
म आफैं आफ्नो ितक्षा गनर् सक्ने िथइन।ँ तपाईंको तलुनामा कसलैाई पिन िनद ष पाउन सिकंदनै।

3 तर मरेो श हुरूले मलाई खदेो ग ररहछेन।्
ितनीहरूले मरेो जीवन मलैा-फोहोरझैं अिभश पारे।

धरैे बर्ष अगािड मरेको मािनस सरह
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ितनीहरूले मलाई अन्धकार िचहानितर धकेल।े
4 म छोडन तयार छु

म आफ्ना आटँ हराई रहछुे।
5 तर म ती घट्नाहरू सम्झन्छु जनु धरैे बर्ष अगािड घटेको िथयो।

म तपाईंले गन ुर् भएको धरैे कुराहरू बारे सोिचरहछुे।
म तपाईंले गन ुर् भएका ती कुराहरूका बारेमा भिनरहछुे जनु तपाईंले आफ्नो महान ्श ारा गन ुर्भयो!

6 परम भ,ु म मरेो पाखरुाहरू उठाएर तपाईंलाई ाथर्ना गदर्छु।
बाँझो धत ले वषार् पख जस्तै म तपाईंको साथ प खर्रहछुे,।

7 परम भु चाँडो गरेर मलाई जवाफ िदनहुोस!्
मलैे आफ्नो आटँ हराएँ।

मदे ख टाढा नभाग्न ु होस।्
मलाई मनर्बाट जोगाउन ु होस ्र ती मरेर िचहानमा सिुतरहकेो मध्ये एउटा हुन निदन ु होस।्

8 परम भ,ु आज िबहान तपाईं आफ्नो हेपणू र् करूणा मलाई दखेाउन ु होस।्
म तपाईंलाई भरोसा गदर्छु

मलैे गन ुर्पन कुराहरू मलाई दखेाउन ु होस ्
तपाईंको हातमा मलैे आफ्नो जीवन अपर्ण गरें!

9 हे परम भ,ु म तपाईंकहाँ सरुक्षाको िन म्त आएको छु।
मलाई मरेो श हुरूबाट बचाउन ु होस।्

10 तपाईंले मलाई के गनर् चाहनहुुन्छ दखेाउन ु होस।्
तपाईं मरेो परमे र हुनहुुन्छ।
तपाईंको श ु आत्माले मलाई सही मागर् िनदश गरोस।्

11 हे परम भ,ु मलाई बाँच्न िदनहुोस,्
यसकारण मािनसहरूले तपाईंको नाउकँो शसंा गनछन।्

तपाईं वास्तवमा धम हुनहुुन्छ भनरे दशार्उन ु होस ्
अिन मरेो श हुरूबाट मलाई बचाउन ु होस।्

12 हे परम भ,ु तपाईंको मे दखेाउनहुोस,
अिन मरेो श हुरूलाई परास्त पान ुर्होस

जसले मलाई मान यास ग ररहकेा छन।
िकनभने म तपाईंको दास हु।ँ

144
दाऊदको भजन।
1 परम भकुो शसंा गर,

परम भु मरेो च ान हुनहुुन्छ।
परम भलुे मलाई य ु को लािग िशक्षण िदन ु हुन्छ।

उहाँले मलाई य ु भिूमको िन म्त तयार पान ुर्भयो।
2 परम भलुे मलाई मे गन ुर्हुन्छ र मरेो रक्षा गन ुर्हुन्छ।

परम भु नै त्यो उच्च पवर्तमा मरेो सरुक्षाको जग्गा हुनहुुन्छ।
परम भलुे मलाई म ु िदनहुुन्छ।

परम भु मरेो ढाल हुनहुुन्छ।
म उहाँमा भरोसा राख्दछु,

परम भलुे मलाई आफ्ना मािनसहरूमािथ राज्य गनर् सघाउन ु हुन्छ।
3 हे परम भ,ु मािनसहरू तपाईंको लािग िकन मखु्यछन?्

िकन तपाईं मानव जाितलाई िनयाल्नहुुन्छ?
4 मािनसको जीवन हावाको झोंका मा हो।
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मािनसको जीवन अस्थायी छाया जस्तो मा हो।
5 हे परम भ,ु आकाश च्यातरे तपाईं तलितर झन ुर्होस ्

पवर्तहरूमा छुनहुोस ्र धवूाँ त्यहाँबाट उठ्ने छ।
6 परम भ,ु च ाङ्ग पठाउन ु होस ्र मरेो श हुरूलाई भगाउन ु होस।्

तपाईंका “काँडहरू” चलाउन ु होस ्र ितनीहरूलाई खे हुोस।्
7 परम भ,ु आकाशबाट तल झरेर मलाई बचाउन ु होस!्

मलाई श हुरूका समु मा डुब्नबाट बचाउन ु होस।्
मलाई ती परदशेीहरूबाट बचाउन ु होस।्

8 ती श हुरू झटूाहरू हुन।्
ितनीहरूले जे कुरा गछर्न ितनीहरू सत्य छैनन।्

9 हे परम भ,ु तपाईंले गन ुर् भएका आ यर्जनक कुराहरूका बारेमा।
म एक नयाँ गीत गाउने छु म तपाईंको स्तिुत-गान गनछु अिन दशतारे वीणा बजाउने छु।

10 परम भलुे नै राजाहरूलाई य ु िज लाई सघाउन ु भयो।
परम भलुे आफ्ना दास दाऊदलाई श हुरूका तरवारहरूबाट बचाउन ु भयो।

11 मलाई ती िवदशेीहरूबाट बचाउन ु होस।्
ती श हुरू झटुा छन।्
ितनीहरूले भनकेा कुराहरू असत्य छन।्

12 हा ा जवान छोराहरू ब लया रूखहरू जस्ता छन।्
हा ा छोरीहरू राजाको दरबारमा सिजएको सजावट जस्ता छन।्

13 हा ो भण्डारहरू
नाना कारका अन्नहरूले भ रएका छन।्

हा ा भेंडाहरूले सस्त पाठाहरू जन्माउन।्
त्यहाँ हा ो खतेहरूमा हजारौं-हजार भडेाहरू होस।्
14 हा ा गाईहरूले शस्तै बाछा-बाछीहरू पाउनछेन।्

हा ा श हुरूले हा ा पखार्ल भत्काउन सक्ने छैनन,्
र हा ा एक जना मािनस पिन लानपाउने छैनन,्
हा ा गल्लीहरूमा रूवबासी हुनछैेन।

15 साँच्चो आिशष पाउन ु कित असल कुरा हो।
यिद परम भु नै उनीहरूको परमे र हुनहुुन्छ भन,े ती मािनसहरू आिशिषत हुन्छन।्

145
दाऊदको स्तिुतको भजन।
1 म मरेो परमे रको शसंा गछुर् र मरेो राजाको शसंा गदर्छु।

म तपाईंको नाउलँाई सदा-सवर्दा धन्य मान्नछुे।
2 म त्यके िदन तपाईंको शसंा गछुर्।

म तपाईंको नाउलँाई सदा-सवर्दा शसंा गनछु।
3 परम भु महान ्हुनहुुन्छ मािनसहरू उहाँको अत्यन्त गणुगान गदर्छन ्

उहाँले गन ुर् वा रच्नभुएको महान ्चीजहरू हामी गन्न पिन स ै नौं।
4 परम भ,ु तपाईंले गन ुर् वा रच्नभुएको कायर्हरूका िन म्त

मािनसहरूले सवर्दा र अनन्तरूपमा शसंा गनछन।्
5 तपाईंको शाही र मिहमा अ यर्जनक छन ्

म तपाईंको आ यर्कामहरूको बारेमा भन्ने छु।
6 हे परम भ,ु मािनसहरूले तपाईंका आ यर्जनक कायर्हरूको बारेमा भन्नछेन।्
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म तपाईंले गन ुर् भएको महान ्कायर्हरूको बारेमा भन्नछुे।
7 मािनसहरूले तपाईंले गन ुर्भएका रा ा कुराहरूको शसंा गदर्छन।्

मािनसहरूले तपाईंकै धािमर्कताको गीत गाउने छन।्
8 परम भु अन ु ही र दयाले भ रपणूर् हुनहुुन्छ।

परम भु धीरजी र मायाल ु हुनहुुन्छ।
9 परम भु त्यके मािनसको लािग असल हुनहुुन्छ।

परमे रले बनाउन ु भएको त्यके कुरामािथ आफ्नो दया दखेाउन ु हुन्छ।
10 परम भ,ु जनु कुराहरू तपाईंले गन ुर्भयो त्यसले तपाईंको शसंा ल्याउदँछ।

तपाईंका भ जनहरूले तपाईंको गणु गाउछँन।्
11 ितनीहरूले भन्छन,् तपाईंको राज्य कित महान ्छ।

ितनीहरूले भन्छन ्तपाईं कित महान ्हुनहुुन्छ।
12 परम भ,ु यसकारण अन्य मािनसहरूले तपाईंले गन ुर् भएका महान ्कायर्हरूका िवषयमा िसक्नछेन।्

मािनसहरूले तपाईंको राज्य कित महान ्र आ यर्पणू र् छ भनरे िसक्दछन।्
13 परम भ,ु तपाईंको राज्य सदा-सवर्दा रहनछे।

तपाईंको भतु्व सदा-सवर्दा रिहरहनछे।
14 पतन भएका मािनसहरूलाई परम भलुे उठाउन ु हुन्छ।

परम भु जो सकंटहरूमा पदर्छन ्उनीहरूलाई सघाउन ु हुन्छ।
15 परम भ,ु सम्पणूर् जीिवत ाणीहरूले आफ्नो भोजनको लािग तपाईंलाई नै खोज्दछन ्

अिन तपाईंले ितनीहरूलाई ठीक समयमा नै आहार िदनहुुन्छ।
16 परम भ,ु तपाईं आफ्ना हातहरू खलु्ला पान ुर्होस

अिन तपाईंले त्यके जीिवत ाणीहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता अनसुार सबै थोकहरू िदनहुोस।्
17 त्यके कुरा परम भलुे गन ुर्भएको धािमर्क अिन उिचत छ।

त्यके कुराहरूबाट उहाँ कित भलो हुनहुुन्छ भन्ने दशर्न्छ।
18 जसले परम भकुो साथ माग्छ उहाँ ती त्यकेको नजीक हुनहुुन्छ।

जसले परम भलुाई साँच्चो मनले पजू्दछ उहाँ ती त्यकेको नजीक हुनहुुन्छ।
19 परम भलुे त्यही गन ुर्हुन्छ जो भ जनहरूले चाहन्छन।् परम भलुे उहाँका भ जनहरूले सहायताको िन म्त गरेको पकुार सनु्न ु हुन्छ, ध्यान

िदनहुुन्छ।
उहाँले उनीहरूको ाथर्नालाई जवाफ िदनहुुन्छ र ितनीहरूलाई बचाउनहुुनछे।

20 जसले उहाँलाई मे गदर्छ परम भलुे ितनीहरूकै रक्षा गन ुर्हुन्छ
तर परम भलुे द ु मािनसहरूलाई न गन ुर्हुन्छ।

21 म परम भकुो शसंा गनछु!
म त्यकेले सदा-सवर्दा र अनन्त उहाँको शसंा गरेको चाहन्छु!
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1 परम भकुो शसंा गरौं!

मरेो ाण, परम भकुो शसंा गर!
2 जीवनभ र नै म परम भकुो गणुगान गनछु

जीवनभ र नै म उहाँ ित शसंाको गीत गाउने छु।
3 साथ पाउनलाई ितमीहरूको अगवुामािथ आि त नबन मािनसहरूलाई भरोसा नगर।

िकनभने मािनसहरूले ितमीलाई बचाउन सक्दनैन।्
4 मािनसहरू मदर्छन ्र गािडन्छन!्

अिन तब, ितनीहरूका सबै योजनाहरू र सहयोगहरू जान्छन।्
5 तर मािनसहरूले जसले परम भकुो साथ माग्दछन ्ितनीहरू सखुी छन।्

ती मािनसहरू आफ्ना परम भु परमे रमा आि त छन।्
6 परम भलुे स्वगर् अिन पथृ्वी बनाउन ु भयो।
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परम भलुे सम ु र त्यहाँ भएका त्यके कुरा रच्न ु भयो।
परम भलुे ितनीहरूलाई सधैं रक्षा गन ुर्हुन्छ।
7 दिबएका मािनसहरूको िन म्त परमे र न्याय गराउन ु हुन्छ।

परम भलुे भोकाहरूलाई भोजन िदन ु भयो।
कैदमा थिुनएकाहरूलाई स्वतन् पान ुर्भयो।

8 परम भलुे अनं्धाहरूलाई फे र दे े श िदनभुयो।
परम भलुे ती मािनसहरूलाई साथ िदनहुुन्छ जो सकंटमा परेका छन।्

परम भलुे धम मािनसहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ।
9 परम भलुे परदशेीहरूलाई हा ो दशेमा रक्षा गन ुर्हुन्छ।

परम भलुे िवधवुाहरू र टुहुरा-टुहुरीहरूलाई हरेचाह गन ुर्हुन्छ
तर परम भलुे द ु मािनसहरूलाई नाश गन ुर्हुन्छ।

10 परम भलुे सधैंको िन म्त राज्य गन ुर्हुनछे
हे िसयोन! तरेा परमे रले सदा-सवर्दा राज्य गन ुर्हुनछे।

परम भकुो शसंा गरौं।
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1 परम भकुो शसंा गर िकनभने उहाँ असल हुनहुुन्छ।

परम भु ित स्तिुतगान गर!
उहाँको गणु-गान गन ुर् आनन्दमय र असल हो।

2 परम भलुे यरूशलमे बनाउन ु भयो।
परमे रले इ ाएल वासीहरूलाई फे र फकार्ई ल्याउन ु भयो, जसलाई कैदी बनाएर थिुनएको िथयो।

3 परमे रले ितनीहरूको भाँचकेो हृदय िनको पा रिदन ु हुन्छ।
ितनीहरूका घाउहरूमा मलमप ी बाँिधिदनहुुन्छ।

4 परमे रले ताराहरू गन्नहुुन्छ
र ती त्यकेको नाउँ जान्नहुुन्छ।

5 हा ो स्वामी महान ्हुनहुुन्छ। उहाँ अत्यन्त परा मी हुनहुुन्छ।
उहाँको ज्ञान अपार छ।

6 परम भु न मािनसहरूलाई सघाउन ु हुन्छ
तर द ु मािनसहरूलाई सताउन ु हुन्छ।

7 परम भलुाई धन्यवाद छ।
हा ो परम भलुाई वीणा बजाएर शसंा गरौं।

8 परमे रले आकाश बादलहरूले भ रिदन ु हुन्छ।
परमे रले पथृ्वीमा वषार् पठाउन ु हुन्छ
परमे रले पवर्तहरूमा ह रयो घाँसहरू उमान ुर् हुन्छ।

9 परमे रले पशहुरूलाई खाना िदनहुुन्छ।
परमे रले चराहरूलाई खवुाउन ु हुन्छ।

10 य ु का घोडाहरूले र श शाली सनै्यहरूले
उहाँलाई खशुी पादन।

11 परम भु ती मािनसहरू िसत आन न्दत हुनहुुन्छ जसले उहाँलाई पजू्दछन।्
परम भु ती मािनसहरूसगँ खशुी हुनहुुन्छ जसले उहाँको मेमा भरोसा राख्दछ।

12 हे यरूशलमे! परम भकुो शसंा गर!
हे िसयोन! आफ्ना परम भकुो शसंा गर।

13 यरूशलमे, परमे रले ित ा वशे ारहरू ब लयो बनाइिदन ु भयो।
अिन परमे रले ित ो शहरका मािनसहरूलाई आशीवार्द िदनभुयो।

14 परमे रले ितमीहरूलाई आफ्नो दशेमा ल्याईिदन ु भयो।
यसलैे श हुरूले ितमीहरुका अन्नहरू य ु मा लगनेन।् अिन ितमीहरूसगँ शस्त खा -पदाथर्हरू छन।्
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15 परमे रले पथृ्वीलाई आदशे िदनभुयो,
यसले तरुन्तै पालन गय ।

16 जबसम्म धत ऊन जस्तो सतेो हुदँनै परमे रले िहमबषार् गराउन ु हुन्छ।
परमे रले हावाबाट धलूोको कण खसे झैं िहमपात बषार्उनहुुन्छ।

17 परमे रले आकाशबाट च ानहरू झै ँ अिसना बषार्उन ु हुन्छ।
उहाँले पठाएको िचसो कसलैे पिन थाम्न स ै न।

18 त्यसपिछ, परमे रले अक आज्ञा गन ुर्भयो, अिन फे र तातो बतास बहन थाल्यो
िहउँ प ग्लयो अिन पानी बग्न थाल्यो।

19 परमे रले आज्ञाहरू याकूबलाई िदनभुयो,
परमे रले आफ्ना िनयमहरू र काननूहरू इ ाएल लाई िदनभुयो।

20 परमे रले यस्ता कामहरू कुनै जाितको लािग गन ुर् भएन।
परमे रले अन्य जाितहरूलाई आफ्नो िनयमहरू िसकाउन ु भएन।

परम भकुो शसंा गर!
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1 परम भकुो शसंा गर!

मािथ स्वगर्मा भएका स्वगर्दतूहरू हो।
परम भकुो शसंा गर।

2 हे सारा स्वगर्दतूहरू हो, परम भकुो शसंा गर!
उहाँ र उहाँका सारा सनै्यहरूका शसंा गर!

3 हे सयूर् र चन् , परम भकुो शसंा गर।
आकाशमा भएका ताराहरू र ज्योितहरू, उहाँको शसंा गर।

4 हे आकाशका आकाश, परम भकुो शसंा गर!
आकाशमािथ भएका पानी हो! परम भकुो शसंा गर!

5 परम भकुो शसंा गर।
िकनभने परमे रले आज्ञा िदनभुयो अिन सबकैो सजृना भयो।

6 परमे रले यी सब कुराहरू सदा-सवर्दा रहोस ्भनी रच्नभुयो।
परमे रले सारा िनयमहरू बनाउनभुयो जनु किहल्यै अन्त हुने छैनन।्

7 हे पथृ्वीमा भएका सारा कुराहरूल,े परम भकुो शसंा गर!
समु मा भएका सारा ठूल-ठूला ाणीहरू हो! परम भकुो शसंा गर।

8 परमे रले आगो र िहउ,ँ
अिसना, धुवँा, आधँी, बतास रच्नभुयो।

9 परमे रले पवर्तहरू र डाँडा-काँडाहरू रचना गन ुर्भयो,
फलका रूखहरू र दवेदारको रूखहरू रच्नभुयो।

10 परमे रले सारा जङ्गली पशहुरू, िवशाल पशहुरू, सानो सानो घ ने जन्तहुरू साथै चरा-चरूङ्गीहरू रच्न ु भयो।
11 परमे रले राजा र रा हरू दवुै पथृ्वीमा बनाउन ु भयो।

परमे रले अगवुाहरू र न्यायाक ार्हरू बनाउन ु भयो।
12 परमे रले जवान परुूष र नारीहरू रच्न ु भयो।

परमे रले ब ृ र यवुा मािनसहरू रच्नभुयो।
13 परम भकुो नाउकँो शसंा गर!

सदा-सवर्दा उहाँको नाउकँो सम्मान गर।
स्वगर् र पथृ्वीमा भएको त्यके चीजले

उहाँको शसंा गरोस!्
14 परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई ब लयो बनाउन ु हुनछे।
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मािनसहरूले परमे रका चलेाहरूको शसंा गनछन।् मािनसहरूले इ ाएल लाई शसंा गनछन।्
ितनीहरूकै लािग परमे रले लड्न ु भयो, परम भकुो शसंा गरौं!

149
1 परम भकुो शसंा गर।

परम भलुे रच्न ु भएको नयाँ कुराहरूको बारेमा नयाँ गीत गाऊ!
महासभामा उहाँको शसंा गर जहाँ उहाँका चलेाहरू आपसमा भलेा हुदँछन।्

2 इ ाएल का मािनसहरूले आफ्नो सिृ क ार्मा आनन्द होऊन।्
िसयोनका मािनसहरू आफ्ना राजा सिहत फु ल्लत होऊन।्

3 ती मािनसहरूले नाच्दै खैंजडी र वीणाहरू बजाँउदै
परम भु परमे रको शसंा गरून।्

4 परम भु उहाँका मािनसहरूसगँ खशुी हुनहुुन्छ।
परमे रले आफ्ना न हरूको लािग आ यर्जनक कामहरू गन ुर्भयो।
उहाँले ितनीहरूलाई बचाउन ु भयो!

5 हे परमे रका चलेाहरू, आफ्नो िवजयमा फु ल्लत होऊ!
सु गइसके प ात ्पिन सखुी होऊ।

6 मािनसहरूले िचच्याउँद,ै कराउँदै परम भकुो शसंा गरून ्
अिन आफ्ना तरवारहरू हातमा लऊन।्

7 आफ्ना श हुरूलाई सजाई िदन ितनीहरूलाई जान दऊे।
ती मािनसहरूलाई दण्ड िदन, ितनीहरूलाई जान दऊे।

8 परमे रका मािनसहरूले ती राजा र मखु मािनसहरूलाई
साङ्गलाले बाँध्नछेन।्

9 परमे रका मािनसहरूले ितनीहरूलाई दण्ड िदनछेन ्
परमे रले गन ुर् भएको आज्ञा जस्तै परमे रका सारा भ जनहरूले उहाँलाई सम्मान गर।

परम भकुो शसंा गर!

150
1 परम भकुो शसंा गर!

परम भलुाई उहाँको म न्दरमा शसंा गर!
उहाँको श को स्वगर्मा शसंा गर!

2 परम भलुे गन ुर् भएको महान ्कायर्हरूका िन म्त उहाँको शसंा गर।
उहाँको सारा महानता अनसुार, उहाँको शसंा गर!

3 नरिसहंा र तरुही फुकेर परमे रको शसंा गर!
वीणाहरू बजाएर उहाँको शसंा गर।

4 खैंजडीहरू बजाउदँै नाच्दै परमे रको शसंा गर।
तारहरूले बिनएको वादन ारा उहाँको शसंा गर।
बाँसरुीहरू बजाएर उहाँको शसंा गर!

5 झ्यालीहरू जोड-जोडले बजाएर परमे रको शसंा गर!
झ्यालीहरूको गजर्नपणूर् आवाजले उहाँको शसंा गर!

6 त्यके जीिवत ाणीले उहाँको शसंा गर।

परम भकुो शसंा गर!
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िहतोपदशेकोपसु्तक
स्तावना

1 यी िहतोपदशेहरू दाऊदका छोरा सलुमेानका हुन।् सलुमेान इ ाएलका राजा िथए। 2 मािनसहरू ज्ञानी भएर असल कमर् गनर् िसकुन ्भनी
यी वचनहरू ले खएका हुन।् यी वचनहरूले मािनसहरूलाई असल-असल िशक्षाहरू हाण गनर् िसकाउँछन।् 3 यी वचनहरूले मािनसहरूलाई
िववकेशील, असल, न्यायपणूर्, इमान्दार हुने सही मागर्दशर्न गछर्न।् 4 यी िहतोपदशेहरूले अनभुवहीन मािनसहरूलाई िववकेशील भएर काम गनर्
िसकाउँछन।् ितनीहरूले यवुकहरूलाई ब ु िदन्छन ्अिन यसलाई ितनीहरूले कसरी योग गन भन्ने िसकाउँछन।् 5 ब ु मान मािनसहरूले यी
वचनहरू सनुरे अथवा पढरे आफ्नो ज्ञान बढाइ िदशा िनदशन पाउछँन।् ती ब ु मानी मािनसहरूले यी वचनहरूबाट अझ वशेी ज्ञान िवकास गराउँन
सक्छन ्र अझ ज्ञानी हुन्छन।् अिन त्यस्ता मािनसहरू जो समस्या समाधान गनर् िनपणु छन ्ितनीहरूले यी वचनहरूबाट अझ ज्ञान-आजर्न गछर्न।्
6 तब ग ु अथर्हरू भएका कायर्हरू अिन भनाईहरू ती मािनसहरूका िन म्त स्प हुनछेन। रहस्यमय कुराहरू ितनीहरू बझु्न योग्य हुनछेन।्

7 परम भलुाई सम्मान गन ुर् ब ु को शरुूवात हो। तर मखूर्हरूल*े अनशुासन अिन ज्ञानलाई घणृा गछर्न।्
उसको छोरोलाई सलुमेानको उपदशे

8 हे मरेो छोरो, आफ्नो बाबकुो कुरा सनु ् जब उनले ितमीलाई िशक्षण िदन्छन ्अिन आफ्नी आमाले िदएको िशक्षालाई अवहलेना नगर।
9 ित ा आमा बाबलुे ितमीलाई िसकाएका िशक्षाहरू कुनै मािनसलाई सहुाउदँो मकुुट अथवा सबलैाई अझ शोभायमान गराउने सनुको हार झैं हुन।्

10 हे मरेो छोरा, केही मािनसहरू नरा ो कमर् गनर् रूचाउछँन अ्िन त्यस्ता मािनसहरूले ितमीलाई पिन नरा ो कमर् गनर् उत्साह िदन्छन ि्तनीहरूको
कुरा नसनु।् 11 त्यस्ता मािनसहरूलेभन्लान, “हामी िसत आऊ, हामी लकेुर ढुकौं अिन कसलैाई मानछौं। हामी िनद ष मािनसमािथ जाईलाग्नछेौं।
12आऊ, हामी त्यस मािनसलाई जसरी िचहानले लाश िनल्छ त्यसरी नै सम्पणूर्रूपले त्यसलाई िनल्ने छौं, जसरी िचप्लरे कोही गिहरो खाल्डामा
झछर् त्यसरी नै त्यस मािनसलाई शनु्य पानछौं। 13 हामी धरैे बहुमलू्य चीजहरू लटेूर आफ्नो घर लजैानछेौं। 14 यसकारण हामी िसत आऊ अिन
हामीलाई सहायता गर। हामीले लटेुर पाएको त्यके चीजको भाग बराबरी बाँड्नछेौं।”

15 हे मरेो छोरो, ितमी ितनीहरूको बाटोको अनशुरण नगर। त्यस्तो बाटोमा एक पाइला पिन नराख।् 16 िकनभने ितनीहरू पाप कमर् गनर् सधैं
अ सर रहन्छन ्अिन ितनीहरू कसकैो हत्या गनर् हता रन्छन।्

17 बकेारछ जाल थाप्न ु जब सबै चराहरूले ितमीलाई दे खरहकेा हुन्छन।् 18 यसथर् जो मािनस िनद ष मािनसलाई हत्या गनर् लकेुर बसकेो
हुन्छ, वास्तवमा त्यो मािनस त्यस्तै जालमा फँसरे मछर्। 19 जो मािनसहरू कमर् ारा धन कमाउने लालचमा बस्छन ् ितनीहरूको अन्त पिन
नरा ो कारले नै हुन्छ।

असल ीको ब ु
20सनु, ज्ञान गल्लीहरूमा जोडलेकराउँदै मािनसहरूकहाँ पगु्ने चे ा गछर्। ज्ञानलेशहरको सावर्जिनक स्थानहरूमा आवाज िनकाल्छे। 21ज्ञानले

भीड गल्लीहरूमा बोलाइरहकेीछे। ज्ञान नगरको फाटकमा बसरे मािनसहरूलाई बोलाई रहन्छे। ज्ञानले भन्छे,
22 “अनभुवहीन मािनसहरू। आफ्नो सरलतालाई ितमी िगल्ला गनहरू, कहीले सम्म िगल्ला गरी आनन्द लइरहने छौ। हे मखुर्हरू हो!

ितमीहरूले किहले सम्म ब ु लाई घणृा ग ररहने छौ। 23 यिद ितमीहरूले मरेो हप्कीलाई ध्यान िदयौ भन,े म जे जान्दछु ितमीलाई भन्नछुे अिन
मरेो जम्मै ब ु िसकाउनछुे।

24 “मलैे बोलाएँ तर ितमीहरूले मलाई सनुनेौ, मलैे ितमीहरूको लािग आफ्नो हात अिघ बढाँए तर ितमीहरूले म ितर ध्यानै िदएनौ। 25 र
मरेा सबै उपदशेहरू सनुनेौ। मरेा हप्कीहरू अस्वीकार गय । 26 यसकारण ितमीहरू नाश हुदँा म हाँ छुे। जब ितमीहरूमािथ आपि आउँछ म
ितमीहरूलाई खसी गनछु। 27 जब ितमीहरूमािथ आधँी झैं िवनाश आउँछ। जब हटात कोपको भुवँरीले झैं अत्याउछँ, जब आपात र क
ितमीमािथ आउँछ।

28“तब ितमीहरूले मलाई बोलाउनछेौ र मलैे जवाफ िदनछैेन।् ितमीहरूले सहायताको िन म्त मलाई खोज्नछेौ, तर मबाट ितमीहरूले सहायता
पाउनँे छैनौ। 29 म ितमीहरूलाई सहायता गन छैन कारण मलैे िदएको ज्ञान ितमीहरूले लन अस्वीकार गरेका छौ ितमीहरूले परम भकुो डर मान्न
र उहाँलाई सम्मान गनर् अस्वीकार गरेका िथयौ। 30 ितमीहरूले मरेो उपदशे सनु्न अस्वीकार गरेका िथयौ। जब मलैे ितमीहरूलाई सही मागर्-दशर्न
गराउन खोजें त्यस वखत ितमीहरूले मलाई ध्यानै िदएनौ। 31 ितमीहरूले आफूले रोजकेो जीवन शलैी नै मन परायौ। द ु योजनामा स्त र ौ,
ितमीहरूले मरेा उपदशे माननेौ, यसथर् ितमीहरूले अिहले आफ्नो कमर्को फल भोग्नै पछर्, त्यही नै ितमीहरूले हण गन ुर् पछर्।

32 “अनभुवहीन मािनसहरू बरा लन्छन ्अिन मछर्न,् मखुर्हरू कुनै िवषयमा िच न्तत हुदनैन ्अिन यसले ितनीहरूलाई न गनछ। 33 तर त्यो
मािनस जसले मलाई प ाउँछ ऊ सधैं सरुिक्षत रहनछे। त्यस्ता मािनस अचानक आइपन खतराहरूबाट सरुिक्षत रहनछेन।्”
* 1:7: “ ” “ ”
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2
ज्ञानका कुराहरू सनु

1 मरेो छोरा! म जे भन्छु हण गर। मरेा आदशेहरू स्मरण गर। 2 ज्ञानका कुराहरूमा ध्यान दऊे। ित ो समझ िशक्षाहरू ितर लगाऊ। 3 ज्ञानका
िन म्त बोलाऊ अिन समझश पाउनलाई कराऊ। 4 चाँदी खोजे झैं ज्ञान खोज, गाड-धन खोजे झैं ज्ञान खोज। 5 यिद ितमीले यसो गय भने
परम भकुो डर मान्नकुो अथर् के हो ितमीले जान्न सक्ने छौ। ितमीले साँच्चै नै परमे रको िवषयमा जान्ने छौ।

6 परम भलुे ज्ञान िदनहुुन्छ। ब ु अिन समझश हरू उहाँको मखुबाट बग्दछन।् 7 उहाँले असल र ईमानदार मािनसको लािग उहाँको
भण्डारमा िवजय साँचरे रा ु भएको छ। 8 उहाँले ती मािनसहरूको रक्षा गन ुर्हुन्छ जो अरू ित स्वच्छ हुन्छन ्उहाँले पिव मािनसहरूलाई पहाडा
िदन ु हुन्छ।

9 यसथर् परम भलुे ितमीहरूलाई ज्ञान िदनहुुनछे अिन ितमीहरूले सही, असल र न्यायपवूर्क कुराहरू बझु्नछेौ। 10 ब ु ित ो हृदयमा प छे
अिन ज्ञान पाएर ितमीहरूको आत्मा सखुी हुनछे।

11 ज्ञानले ितमीलाई सरुक्षा िदनछे र ब ु ले ित ो रक्षा गनछ। 12 ज्ञान र ब ु ले द ु मािनस झैं भलू मागर्मा रहनबाट रोक्छ अिन द ु तापवूर्क
बोल्नहेरूबाट बचाउछँ। 13यस्ता मािनसहरू इमान्दारी मागर्बाट हट्छन,् ितनीहरू अधँ्यारो मागर्मा िहडँ्छन।् 14 ितनीहरू नरा ो कमर् गनर् रूचाउछँन ्
र त्यसमा आनन्द लन्छन।् 15 ितनीहरूको मागर्मा भरोसा गनर् सिकंदनै, ितमीहरूका मागर्हरू कपटपणूर्छन।् ितनीहरू झटूो बोल्छन ्अिन ठग्छन।्
तर ित ो ज्ञान र ब ु ले ितमीलाई ती चीजहरूबाट अलग्ग राख्छ।

16 ब ु ले ितमीहरूलाई पर- ीबाट अलग राख्छ र ितमीलाई ऊ ित आकषर्ण गराउने िमठा कुराहरूबाट बचाउछँ। 17 जब त्यो आइमाई
तरूणी िथई त्यसले िवहे गरी, तर त्यसले आफ्नो लोग्नलेाई छािड िदई। आफूले परमे रको अिघ िवहकेो समयमा गरेको ितज्ञा भलूी। 18 अिन
अब उिसत उसको घर जाँदा उसको घरले मतृ्य ु सम्मखु पयुार्उछँ। उसको पिछ लाग्ने मनछ। 19 जो कोही उसको घरिभ जान्छ उसले आफ्नो
जीवन गमुाउछँ, ऊ जीवनको मागर्मा फिकर् आउँदनै।

20ज्ञानले ितमीहरूलाई असल मािनसहरूले गरेको कायर्को उदाहरण अनशुरण गनर् सहायता गछर् अिन धम मािनसहरूको जीवन रीितमा बाँच्न
िसकाउँछ। 21 इमान्दारी मािनसहरू ितनीहरूको भिूममा लगातार जीउने छन अ्िन दोषरिहत मािनसहरू त्यहाँ ब छेन।् 22तर द ु मािनसहरू आफ्नो
भिूम गमुाउनछेन ्अिन कपटपणूर् मािनसहरूलाई त्यस भिूमबाट हटाइनछे।

3
सही जीवन जीउनाले ित ो आय ु थिपन्छ

1 हे मरेा छोरा, मरेा िशक्षाहरूलाई नभलु। मलैे ितमीलाई गन ुर् भनकेा ती चीजहरूको सम्झना गर। 2 मलैे भनकेा कुराहरूले ितमीलाई दीघर्,
सखुमय तथा अिधक शा न्तपणूर् जीवन जीउन िसकाउँछ।

3 मे, िव ासनीयताले ितमीलाई किहल्यै नछाडोस।् ितनीहरूलाई आफ्नो मानसपटलमा गिहरोिसत राख। ती िशक्षाहरूलाई माला ग ुथँी
गलामा लगाई राख।् 4 तब ितमी ज्ञानी हुनछेौ अिन ितमीले परमे र अिन मािनसहरूबाट अन ु ह पाउनछेौ।

5 ित ो सम्पणूर् हृदयले परम भमुा भरोसा गर। ित ो आफ्नै ब ु मा मा भर नपर। 6 ित ा सम्पणूर् मागर्हरूमा परम भलुाई सम्झ। उहाँले नै
ित ा सबै मागर्हरू सोझो पा रिदन ु हुनछे। 7 आफैं लाई ब ु मािन नसोच, परम भिुसत डराउन ु अिन दषु्कमर्बाट टाडो ब ।ु 8 यिद ितमीले यसो
गय भने ित ो शरीरलाई त्यो औषधी हुनछे अथवा ित ो शरीरलाई ताजा बनाउने कुनै पये वस्त ु झैं हुनछे।

9 ित ो सम्पि ले परम भकुो आदर गर। ित ो सव तमबाट परम भलुाई चढाऊ। 10 त्यस पिछ ित ो सम्पणूर् खाँचो परूा हुनछे। ित ा ढुकुटीहरू
अन्नले भ रने छन ्अिन तरेा मसकबाट दाखरस पो खरहकेो हुनछे।

11 हे मरेा छोरा, परम भकुो अनशुासन स्वीकार गर अिन उहाँले दण्ड िदन ु भए रीस नगर। त्यसबाट िशक्षा हािसल गर। 12 िकनिक आफूले
माया गन ुर्भएका मािनसहरूलाई उहाँले सधुान ुर् हुन्छ। हो, परमे र बाब ु जस्तै हुनहुुन्छ जनु बाबलुे आफूले माया गरेको छोरालाई सजाय िदन्छ।

13 धन्य हो त्यो मािनस जसले ज्ञान ा गछर्। जसले िववके हाँिसल गछर् त्यो धन्य हो। 14 ज्ञानबाट जो लाभ हुन्छ त्यो बहुमलू्य चाँदी भन्दा
असल हो। ज्ञानबाट भएको लाभ सनु भन्दा असल हो। 15 ज्ञान भौितक मिण र मािणक भन्दा अिधक मलू्यवान हो। ितमीले चाहकेो बस्तहुरूमा
ज्ञान भन्दा मलु्यवान अरू हुन स ै न।

16 ज्ञानको दािहने हातमा दीघार्य ु छ भने दे े हातमा धन र सम्मान छ। 17 ज्ञानका मागर्हरू आनन्ददायक हुन्छन ्ज्ञान मागर्बाट शा न्त पाइन्छ।
18 ज्ञान एउटा मािनसको िन म्त जीवनको बकृ्ष झैं हो जसले उसलाई ब लय गरी समाउछँ अिन त्यसमा जो टाँिसएर रहनेछ सधंै धन्य रहन्छन।्

19 परमे रले ज्ञान ारा पथृ्वी स्थापना गन ुर् भयो, र सम्झ-श ारा आकाश सजृना गन ुर् भयो। 20 उहाँको ज्ञान ारा परम भलुे सम ु र बादल
सजृना गन ुर् भयो जसबाट पानी पछर्।

21 हे मरेा छोरा, ज्ञानलाई ित ो िववकेशील दिृ बाट ओझलमा नपार। िवजयहरूमा िनयालरे सोच अिन होिशयारीिसत योजनाहरू बनाऊ।
22 ज्ञान र समझ-श ले ितमीलाई जीवन िदनछेन र यसले ित ो जीवन सनु्दर पानछ। 23 त्यसपिछ ितमी सरुिक्षत ब छेौ र ित ो पतन हुनछैेन।
ितमी आफ्नो मागर्मा सरुिक्षत भई िहडने छौ कतै पल्टनै छैनौ। 24 जब ितमी ओ ानमा पल्टनछेौ ितमीलाई डर लाग्दनै अिन सतु्दा घोर िन ामा
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पनछौ। 25 ितमी आक स्मक िवनाशमा किहल्यै नडराउन ु अथवा जनु िवनाशमा द ु मािनसहरू फँिसन्छन ्त्यसमा कदािप नडराउन।ु 26 िकनभने
परम भु ितमीहरूको छेवमैा हुनहुुनछे, यसथर् उहाँले नै ित ो पाऊ कतै फँ िदन ु हुन्न।

27 जब ितमी त्यो काम गन ुर् योग्य छौ, अिन जो त्यसको लािग उपय ु छ त्यो मािनसको लािग असल कमर् गन ुर् अस्वीकार नगर। 28 जब
ितमीसगँ आफ्नो िछमकेीलाई आवश्यक परेको चीज छ र उसले पिन माग्छ भन,े “भो ल आऊ” नभन, िदई हाल।

29 ितमीहरूका िछमकेीहरूका िवरू नरा ो योजना नबनाऊ जो ित ो छेउमा बस्छअिन ितमीमािथ भरोसा गछर्न।
30 कुनै कारण िबना कसलैाई अदालतमा निघस्याउ यिद त्यो मािनसले ितमीलाई क्षित पयुार्एको छैन भन।े
31 उपद गन मािनसको इष्यार् नगर, अिन ऊ जस्तै हुन नखोज। 32 िकनभने परम भलुे त्यस्ता मािनसलाई घणृा गन ुर् हुन्छ, तर उहाँ इमान्दार

मािनसहरूको िम हुनहुुन्छ।
33 द ु मािनसको घर परम भु ारा ािपत रहन्छ अिन इमान्दार मािनसको घर उहाँ ारा आशीिषत हुन्छ।
34 यिद कुनै मािनस घमण्डी छ र अन्य मािनसहरूको खल्ली उडाउछ भने परमे रले त्यस मािनसलाई दण्ड िदन ु हुनछे र खिस गन ुर् हुनछे।

तर न मािनसहरू ित परमे र दयाल ु हुनहुुन्छ।
35 ज्ञानी मािनसले आदर पाउछँन, तर मखूर् मािनसले लाज तथा अपमान मा पाउछँ।

4
ज्ञानको महत्व

1 हे मरेा छोराहरू, आफ्नो बाबकुो िशक्षाहरूमा ध्यान दऊे अिन ितमीहरूले ती िशक्षाहरू बझु्ने छौ। 2 म ितमीलाई गिहरो ज्ञान िदन्छु। मलैे
िदएको यो िशक्षा ितमीले नत्याग।

3 एक समयमा म पिन मरेो िपताको एउटा छोरा िथएँ अिन मरेी आमाको ि य सानो केटो िथएँ, उनको एउटै मा छोरो। 4 अिन मरेो बाबलुे
मलाई यी सब कुराहरू िसकाउन ु भयो। उहाँले मलाई भन्न ु भयो, “मलैे भनकेा कुराहरू याद गर, मरेा आज्ञाहरू पालन गर, तब ितमी जीिवत
रहनछेौ। 5 ज्ञान र समझ-श लाई ा गर। मरेो अत लाई निबसर्न ु अिन मलैे िदएको िशक्षाहरूलाई अस्वीकार नगन ुर्। 6 ज्ञानलाई नत्याग,
ज्ञानलाई मे गर, तब ज्ञानले ित ो रक्षा गनछ।

7 “सबभन्दा महत्वपणूर् कुरो नै ज्ञान हो। ितमीले ज्ञान ा गनर् आफूँसगँ भएको सबै बचे। 8 ज्ञानलाई सम्मान गर अिन यसलैे ितमीलाई महान
बनाउनँे छ। ज्ञानलाई अगँाल यसले ितमी मा सम्मान ल्याउनछे। 9 उसले ित ो िशरमािथ मिहमाको माला लगाई िदन्छ अिन ितमीलाई मिहमामय
िशरपचेले सगुोिभत पाछ।”

10 हे मरेा छोरा, त्यो मलैे िदएको िशक्षा सनु अिन ितमीले लामो जीवन जीउने छौ। 11 म ितमीलाई ज्ञानको बाटोको िशक्षा िदइरहकेो छु। अिन
मलैे ितमीलाई सोझोबाटोमा डोयार्इरहकेो छु 12 जब ितमी अिघ बढछौ, ित ो ख ु ा जालमा पन छैन अिन जब ितमी दगछु ितमीलाई ठेस लाग्ने
छैन। 13 अत लाई समाितराख ूअिन यसलाई जान नदऊे। यसमािथ नजर राख िकनभने ऊ ित ो जीवन हो।

14 द ु मािनसहरूको बाटो नकुल्च अिन द ु मािनसहरूको मागर्मा निहड। 15 यसलाई त्याग। यसलाई काटेर पिन नजाऊ! त्यसलाई ित ो
िपठ ्य ूँ फकार्ई दऊे अिन टाढा िहडँ। 16 द ु मािनसहरू द ु याई नगरी स ु स ै नन।् जब सम्म कसलैाई नोक्सान पयुार्उदँनैन ितनीहरू िनदाँउ नै
स ै नन। 17 िकनभने ितनीहरू त सबै पाप कमर्बाट नै जीवन िनबार्ह गछर्न ्र पाशिवक कमाईबाट म िपउँछन ्कारण पाप तथा खराब कमर् गनर्
त ितनीहरूको िन म्त खान ु िपउन ु जि कै स्वभािवक हो।

18 तर धमर्को बाटो चाँिह सयूर्को भात िकरण झैं हुन्छ जसले मध्यान्न सम्म काश बढाउँदै जान्छ। 19 द ु हरूको चाल अ यन्तै अन्धकारमय
हुन्छ र द ु मािनसले जान्दनै िक कहाँ उसले ठक्कर खाँन्छ।

20 हे मरेा छोरा, मरेा कुराहरू सनु।् मलैे के भन्छु ध्यान िदएर सनु।् 21 ती कुराहरूलाई सदा आफ्नो मनमा राख र ितनीहरूलाई आफ्नो सामने
बाट टाढा नराख। 22 मरेो िशक्षाहरूले ितनीहरूलाई जीवन िदन्छ जसले यसलाई पालन गछर् अिन मरेा वचनहरूले शरीरमा तन्दरूूस्ती िदन्छ।
23 सबभन्दा महत्वपणूर् कुरो के हो भने ितमीले सोच्न ु पन कुराहरूमा ितमी अत्यन्तै होिशयारी हुन ु पछर्। िकनभने ित ो मन ित ो जीवनको ोत
हो।

24 ित ो मखुबाट िमथ्यापणूर् शब्दहरू िनस्कन नदऊे। झटूो नबोल। 25 ित ा आखँाहरू अिघ सधैं मागर् सोझो रहोस ्र आखँाको पलकले सधैं
अिघ नै तािकरहकेो होस।् 26 ितमी िहडकेो मागर्लाई रा री हरे अिन ितमीले गरेका सबै कुरामा सरुिक्षत हुनछेौ। 27 दािहने अथवा दे े नफकर् ,
ित ो ख ु ाहरूलाई गल्ती मागर्मा जानबाट रोक।

5
िभचारबाट जोगाऊने ज्ञान

1 हे मरेो छोरो! ितमी मरेो ज्ञानपणूर् िशक्षाहरूमा ध्यान दऊे। मरेा ब ु का वचनहरू होिशयार साथ सनु। 2 यी कुराहरूबाट ितमीलाई कुन असल
अथवा खराब त्यो बोध भइरहनछे र ित ो ओठमा ज्ञानका कुराहरू वास ग ररहन्छन।् 3 कारण पर ीको मखुबाट मह ट प्कन्छ अिन ओठ
भ ाक्षको तले दले झैं िचप्लो हुन्छ। 4 तर पिछ प रणाम चाँिह नीमको प ा झैं तीतो तथा दईु धारे तरवार जस्तै धा रलो हुन्छ। 5 पर ीको गोडाहरू
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मतृ्य ु ितर लम्कन्छन र उसको पाइला िचहानितर जान्छन।् 6 उसको मागर्ले कहाँ लिगरहकेो छ त्यसले िवचार गिदर्न त्यसले बाटो िवराएर िहडँिेक
हुन्छे तपैिन त्यसले त्यो जा न्दन।

7 यस कारण अब मरेो छोराहरू सनु! त्यो मलैे िदएको उपदशेहरूबाट िन लत नहोऊ। 8 ी दे ख टाढा बस अिन त्यसको घरको ढोका निजक
पिन नजाऊ। 9 न आफ्नो सव म श अकार्लाई िदनछेौ,अिन त्यस ारा ित ो सम्पणूर् जीवनको ाि हरू िन ूर एउटा द ु मािनसको हातहरूमा
रा े छौ। 10 यस्तो चाँिह नहोस िक ित ो धनमा अरूले आनन्द भोगोस ्र ितमीहरूको प र मले अन्य मािनसको िढकुटी भ रयोस।् 11जब ित ो
धन सम्पि शरीर तथा आय ु सब शषे हुन्छ त्यितबलेा िचन्ता गरेर रोई ब ु पलार्। 12-13 ितमीले भन्नछेौ, “अहा! मलैे अनशुासनलाई िकन
घणृा गरें? िकन मरेो हृदयले सधुारलाई अस्वीकार गय ? मलैे आफ्नो िशक्षकहरूको कुरा मािनन ँ अिन उिनहरू ित ध्यान नै िदइन।ँ 14 म ायः
पणूर्रूपले ध्वशं भएको छु भनी त्यकेले जान्दछन।्”

15 ितमी आफ्नै पानीको कुवाबाट िनकालकेो पानी िपउने गर। ितमी आफ्नै जल ोतबाट स्वच्छ पानी िपउने गर। 16 ितमी नै भन, के ित ो
आफ्नो जल ोतबाट पानी बाटोमा जताततै बगोस।् ित ो जल ोतबाट िनस्केको पानी बािहर कहीं नबगोस।् 17 त्यो पानी त केवल ित ो हो,
ित ो मा । त्यसमा कुनै िवदशेीको अशं नहोस।् 18 ित ो ोत धन्य रहोस ्अिन आफूले तन्नरेी हुदँा िवहे गरेकी प ीिसत आनन्द गर। 19ऊ एउटी
सनु्दरी मगृर् झैं होस,् एउटी प्यारी ह रणको बच्चा झैं होस,् उसका स्तनहरूले ितमीलाई सधैं त ृ पारून ् र उसको मेले ितमीलाई सधैं बाँधोस।्
20 हे मरेो छोरो, ितमीलाई िकन िभचारी ीले वशमा राख्छे। िकन ितमीले अक ीको छातीलाई अगंालो हाल्नै पछर्?

21 परम भकुो आखँाहरूले मािनसको बाटोहरूलाई हरेीरहन्छन,् उसले गरेको त्यके चीज उहाँले दे ु हुन्छ। 22 एकजना खराब मािनस
उसले गरेको खराब कमर्हरू ारा नै फँस्छ।उसको पापले उसलाई डोरीले झैं बाध्ने छ। 23 एकजना खराब मािनस अनशुासनको अभावले मनछ।
उसको ठूलो मखूर्ताले उसलाई पथ बनाउछँ।

6
कुनै मािनसलाई ऋण लन सहायता गदार् खतरा

1 हे मरेो छोरो! यिद ितमी िछमकेीको ऋणको लािग जमानी बसकेो भए अथवा त्यसले आफ्नो ऋण ितनर् नसकेकोमा आफूले ितन वचन
िदएको भए, 2 ितमी तब जालमा फँस्यौ, ितमी आफ्नै ितज्ञामा आफैं प ाउ पय । 3 ितमी ित ै िछमकेीको िनयन् णमा पय , यसकारण फे र
पिन जाऊ अिन ित ो िछमिेकसगं क्षमा माग। 4 अ लकित समय पिन नपखर् अथवा नसतु। 5 मगृ एउटा िसकारीबाट भागे झैं अथवा त्यो एउटा
चरा जालबाट उम्के झैं ितमी आफैं लाई रक्षा गर।

अल्छी हुदँा खतरा
6 हे अल्छी मािनस हो, ितमी एक किमला झैं महेनती हुन ु पछर्। हरे, किमलाले कित महेनत गछर्, यसथर् किमलाबाट िसक। 7 किमलाहरूका

कुनै सनेाध्यक्ष, पदािधकारी या शासक हुदँनै। 8 तर ीष्म ऋतमुा किमलाले आफ्नो िन म्त खाना बटुल्छ, जम्मा गरेर राख्छ र कटनीको समयमा
त्यसको िन म्त शस्त खाना रहन्छ।

9 हे अल्छी मािनसहरू हो! किहले सम्म प ल्ट रहन्छौ? किहले ितमीहरू आफ्नो िनन् ाबाट उठ्छौ। 10 अल्छे मािनसले भन्छ, “केही
क्षणको िन म्त अझ सतुौं। हामी एक िछन सतुौं, हा ा हातहरूलाई केही क्षण आराम िदऊँ।” 11 अिन उसको ग रबी एउटा डाँकू झैं, आउँछ र
उसको अभाव एक हत्यारा झैं आउँछ।

द ु मािनस
12 एक द ु अिन नीच मािनस जहाँ गएता पिन झटूो बोल्छ अिन 13 उसले मािनसहरूलाई छक्याउनँ आखँा िझम्क्याउँछ खु ा हल्लाएर

तथा हातको औली ारा इशारा गछर्। 14 उसको िवचार छलपणूर् हुन्छ, उसले खराब योजनाहरू बनाउछँ, उसले सबै समयमा तकर् गछर्। 15 तर
अचानक िबपदले उसलाई आघात पाछर्, उसलाई चोट लाग्छ अिन यस चोटबाट ऊ िनको हुने छैन।

सातवटा कुराहरू जनु परमे र घणृा गन ुर्हुन्छ
16 परमे रले सातवटा कुराहरूलाई घणृा गन ुर्हुन्छ,:

17 आखँाहरू जसले मािनसलाई घमण्डी दशार्उछँ,
िज ाहरू जसले झटूो बोल्छ,
हातहरू जस ारा िनद ष मािनसको हत्या गछर्,
18 हृदय जहाँ द ु कमर् गराउने योजनाहरू बिनन्छन ्
गोडाहरू जनु द ु कमर्को िन म्त दौडन्छन।्
19 त्यो मािनस जसले अदालतमा झटूो बोल्छ।
त्यो मािनस जो दाज्य ूभाइहरूको बीचमा झगडा लगाउछँ।
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20 हे मरेो छोरो, आफ्नो बाबकुो आज्ञाहरू हण गर अिन ित ी आमाले िदएको िशक्षाहरूलाई इन्कार नगर। 21 उनीहरूले भनकेा वचनहरू
सधैं हृदयमा राख, ितनीहरूलाई ित ो गला व रप र बाँधरे राख। 22 जब ितमी अिग बढने छौ त्यित बलेा ती वचनहरूले ित ो मागर्दशर्न गनछ।
जब ितमी सतु्छौ, ितनीहरूले ित ो रक्षा गनछन ्र जब ितमी जाग्छौ ती बचनहरू ितमीिसत कुरा गनछन।्

23 िकनभने यी आज्ञाहरू चाँिह ब ी र यी िशक्षाहरू चाँिह ज्योित हुन।् ित ा आमा बाबकुा िशक्षाहरूले ितमीलाई सही मागर्मा डोयार्उनँछे।
ती िशक्षाहरूले ित ो जीवन सधुानछ अिन जीवनको सही मागर्मा िहडँन ितमीलाई िशक्षण िदनछेन।् 24 ितनीहरूको िशक्षाले ितमीलाई अपिव
आइमाईकहाँ जान ु अवरोध पयुार्उनछे अिन िभचारी ीको िचप्ल्याईबाट बाँच्नछेौ। 25 उसको सनु्दरताको इच्छा ित ो मनमा नगर अिन उसको
आखँाको जादमूा बन्दी नबन। 26 एउटी वशे्याले ितमीबाट एक टु ा रोटीको दाम लन ुसक्छे, तर अकार्की प ीले ित ो जीवन नै ध्वशं ग रिदन्छे।
27 जल्दै गरेको आगो के एउटा मािनसले उसको काखमा राख्दा उसको लगुा चािह जल्दनै? 28 एउटा मािनस बल्दै गरेको कोइला मािथ िहडन
सक्छ अिन उसको खु ा चािह जल्दनै के यस्तो हुन सक्छ? 29 जो कोही मािनसको लािग पिन त्यस्तै हुन्छ जब ऊ अन्य मािनसको प ीिसत
ओ ानमा सम्पर्क राख्छ। त्यस मािनसले दःुख भोग्ने छ।

30-31 कुनै चोर भोकले चरु भएर यिद आफ्नो ज्यान बचाउनको िन म्त चोरी गय भन,े मािनसहरूले त्यसको त्यित िनन्दा गदनन। तर पिन
त्यो मािनस चोद गदार् प ाउ पय भने उसले चोरी गरेको प रणाम भन्दा सात गणुा वशेी ितन ुर् पछर्, चाहे यसरी ितन ुर् पदार् उसको घरको सम्पणूर्
सम्पि नै िकन शषे नहोस।् 32 तर जो मािनसले अकार्को प ीिसत यौन सम्बन्ध राख्छ त्यसको िववके हुदँनै उसले आफ्नै मा िवनाश ल्याउछँ।
33 उसले िपटाइ अिन बइेज्जत पाउछँ, अिन उसको नरा ो नाम किहले टाढा जाँदनै। 34 त्यस पर ीको लोग्ने ईष्यार्ले ोध जगाउछँ अिन जब
उसले त्यस मािनसमािथ बदलाको भाव राख्छ तब उसको हृदयमा त्यो मािनस ित दया किहल्यै जाग्दनै। 35 त्यस ीको लोग्नलेे कुनै कारको
क्षितपिूतर् हण गदन जित सकैु पसैािदएर पिन त्यसलाई मनाउन सिकंदनै।ँ

7
ज्ञानले ितमीलाई िभचा रणीबाट टाढा राख्छ

1 हे मरेो छोरो! मरेा सल्लाहहरू स म्झ राख।् मरेा आज्ञाहरू बहुमलू्य सम्पि झैं सचंय ग रराख।् 2 ितमीले मरेा आज्ञाहरू पालन गय भने
ितमी बाँच्नछेौ। मरेो सल्लाहलाई आखँाको नानी झैं जोगाई राख। 3 ितनीहरू ितमीले आफ्नो औंलीहरूमा बाँधरे राख अिन हृदयमा लखेरे राख।
4 ज्ञानलाई भनः “ितमी मरेी बिहनी हौ।” समझश लाई भन, “ितमी मरेो आफन्त हौ!” 5 तब ितमीलाई ितनीहरूले अक मािनसको िचप्लो
कुरा गन प ीसगँ शारी रक सम्बन्ध हुनबाट बचाउछँ।

6 एकिदन मलैे मरेो घरको झ्यालबाट हरेें, मलैे धरैे ठटाहरूलाई दखेें 7 अिन ितनीहरू मध्ये एकजनालाई ध्यान िदएँ त्यो एकदमै मखूर् रहछे।
8 त्यो केटो त्यस्तै एउटी ीको घरको छेउबाट गइरहकेो िथयो। उ उसको घरको िदशाितर अिग बिढरहकेो िथयो। 9 अस्ताँउने घामले गोधलुी
बलेालाई डक्दै िथयो। रात आफ्ना अन्धकारसगँ आउँदै िथयो। 10 त्यसै समयमा कुनै एउटी ी उसलाई भटे्न आई। उसले एउटा वशे्याले झैं
लगुा लगएकी िथइ र ऊ एकदमै धतूर् िथई। 11 ऊ उच्च स्वरकी अिन िव ोही िथइ। ऊ उसको घरमा व ु चाहनँ्दनै िथइ। 12 त्यो ी किहले
गल्लीमा, किहले चोकहरूमा तन्दरेी केटाहरूलाई फँसाउनँ कुना काप्चाहरू ितर लकेुर बस्थी। 13 उसले त्यस केटोलाई समाती र चमु्बन खाई
अिन िनलर्ज्जा रूपमा उसको आखँामा हदे भनी, 14 “आज मलैे मलेब ल चढाउन ु पछर्। कारण मलैे आज आफ्नो भाकल परूा गरें। त्यसको केही
भाग घर लगें र आज मिसत खानकुेराहरू शस्त छन।् 15 यसकैारण म तपाईलाई खोज्न बािहर िनस्केर आइरहकेी िथएँं अिन अिहले तपाईलाई
भटेें। 16 मलैे मरेो ओ ानमा िम दशेको रंगीन च्यादरले सजाएकीछु। 17 मलैे मरेो ओ ानमािथ, मरूर्, एलवा, दालिचनी अिन सगु न्धत अ र
छककीछु। 18 मिसत आऊ, रात भरी हामी मेको आ लङ्गनमा बाँिधएर आनन्दमा िवभोर भई भोग गरौं। 19 मरेो पित घरमा छैनन,् ितनी धरैे
लामो या ामा गएका छन।् 20 ितनी आफ्नो थलैी भरी पसैा बोकेर गएका छन ्अिन यो तोकीएको िदन सम्म फकर आउँदनैन।्”

21 त्यस ीले उसलाई फसाउनँ यी शब्दहरूको वहार गरी अिन त्यो मखूर् केटो फँस्यो। 22 उसले त्यस आइमाईलाई प ाउँछ र एक्कािस
ऊ कसाइखाना ितर लिगदंै गरेको साँढे झैं हुन्छ। ऊ धनषुकाँडले कलजेो छेडकेो मगृ झैं भएको छ। ऊ जस्तै जालमा फँ उिडरहकेोछ। 23 तर
उसलाई थाहा छैन िक यसको लािग उसले आफ्नो जीवन िदने छ।

24 अब हे मरेा छोराहरू हो, मरेो कुरा सनु, मरेो बचनहरूमा ध्यान दऊे। 25 ित ो हृदयलाई उसको मागर् ितर डोयार्उनँ नदऊे त्यो बाटो ितर
नफकर् । 26 त्यसले धरेै िशकारलाई लडाएकी छे, त्यसले अनगन्ती मािनसहरूलाई मारेकी छे। 27 त्यस ीको घरले िचहानितर डोयार्इरहकेो हुन्छ
र त्यसलाई प ाउनहेरू मतृ्यको मखुमा पछर्न।्

8
ज्ञान नै असल ी हुन ्

1 के ज्ञानले ितमीलाई बोलाउँदनै र?
के समझश ले ितमीलाई ठूलो स्वरमा बोलाएको छैन र?

2 ऊ अग्लो ठाउँहरू मािथ उिभन्छे
जहाँबाट दोबाटो दे खन्छन।्
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3 ऊ शहरको वशे ार निजक छे
उनले खलु्ला ढोकाहरूबाट बोलाइरहकेी छे।

4 ज्ञानले भन्छे, “हे मािनस हो, म ितमीहरूलाई आ ान गदर्छु,
म सबै मािनसहरूलाई बोलाउँदछुै।

5 ितमीहरू जो अनभुवी छैनौ भने ज्ञानी हुन िसक।
हे मखूर्हरू हो, बझु्न िसक।

6 ितमीहरू सनु, म जनु कुराहरू िसकाउँछु, ितनीहरू महत्वपणूर् छन।्
जनु कुराहरू सही हुन, ितनीहरू नै भन्छु।

7 मरेा वचनहरू सत्य हुन।
िकनभने मरेा ओंठहरूले िमथ्यालाई घणृा गछर्न।्

8 मरेो मखुबाट िनस्केका सबै वचनहरू सही तथा न्यायपणूर् हुन्छन ्
अिन कुनै पिन िमत तथा झटूो हुदँनैन।्

9 यी सब भनाईहरू समझ हुने मािनसहरूको लािग स्प छन ्
अिन ज्ञानी मािनसहरूको िन म्त ितनीहरू सरल अि म छन।्

10 मलैे िदएका उपदशेहरू स्वीकार गर, कारण ितनीहरू चाँदी भन्दा असल छन,्
अिन बहुमलू्य सनु लन ु भन्दा ज्ञान र ब ु लन ु नै उ म हो।

11 ज्ञान मोतीहरू भन्दा अझ उ म हो।
ज्ञान मािनसले चाहने ती सवै िचजहरू भन्दा असल हो।”

ज्ञानले के गछर्
12 “म ज्ञान हु।ँ

अिन म िबवकेसगँ बस्छु।
ितमीले मलाई िव ा अिन रा ो योजनासगं पाउनँ सक्छौ।

13 परम भकुो डर मान्न ु नै द ु तालाई घणृा गन ुर् हो।
अिभमान, अहकंार, कु टल वहार
अिन छलपणूर् बोलीलाई म घणृा गछुर्।

14 मसगं रा ो सल्लाह अिन स्वास्थ्य ज्ञान छ।
मसगं समझश अिन सामथ्यर् छन।्

15 मरैे सहायतामा राजाहरूले राज गछर्न,्
अिन शासकहरूले उिचत काननू बनाउछँन ्जनु सही र न्यायपणूर् हुन्छ।

16 राजकुमारहरू, राजकीय मािनसहरू,
िनष्पक्ष न्याय घोषणा गनहरूले आफ्नो काम म ारा गछर्न।्

17 म ती मािनसहरूलाई मे गछुर्, ज-जसले मलाई मे गछर्न ्
अिन यिद मािनसहरूले मलाई चे ा गरेर खोज्छन ्भने ितनीहरूले मलाई भटे्ने छन।्

18 धन दौलत र आदर मिसत रहन्छ,
म अनन्त धन अिन साँचो सफलता दान गछुर्।

19 मलैे िदएका भटेीहरू शु चाँदी भन्दा असल छन ्
औ म जनु चीज िदन्छु ितनीहरू अकबरी सनुभन्दा असल हुन्छन।्

20 म मािनसहरूलाई सही मागर्मा डोयार्उँछु,
म ितनीहरूलाई सही न्यायले चल्ने पथमा डोयार्उँछु।

21 मलाई मन पराउनहेरूलाई सम्पि िदन्छु,
हो, म ितनीहरूको घर नै सम्पि ले भ रिदन्छु।

22 “परम भलुे उहाँको ाचीन कायर्हरू भन्दा पिहला
सिृ को ारम्भमा नै मलाई बनाउन ु भयो।

23 यो ससंार सजृना ग रन ु भन्दा पिहला
अस्मरणीय आनन्द कालमा मरेो सजृना भयो।
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24 जब त्यहाँ भमूध्यसागर िथएन, म ज न्मएको िथएँ।
पानीले भ रएको महा-सागरहरू भन्दा पिहला म ज न्मएको िथए।

25 पवर्तहरूलाई ितनीहरूको ठाउँमा रा ु भन्दा अिघ, पहाडहरू हुन ु भन्दा अिघ,
म ज न्मएको िथएँ।

26 परम भलुे पथृ्वी रच्न ु भन्दा पिहल्य,ै खते सजृना गन ुर् भन्दा पिहल्य,ै
पथृ्वीमा पिहलो धलूो बनाउनँ ु भन्दा अिघ न,ै म त्यहाँ िथएँ।

27 जब परम भलुे आकाश सिृ गन ुर् भयो, म त्यहाँ िथएँ।
जब परम भलुे िक्षितजहरूको िच सागरको ितिबम्ब मािथ कोन ुर् भन्दा पिहला म त्यहाँ िथएँ।

28 जब उहाँले आकाशमा बादल राखरे
महा-सागर सिृ गन ुर् भन्दा पिहला म जन्मकेो िथएँ।

29 उहाँले सम ु को िसमाना तोक्दा
उहाँको आज्ञा नाघी पानी बािहर नजाओस ्भनी

उहाँले पथृ्वीको जग बसाउनँ ु हुदँा।
30 म उहाँको छेउमा एउटा ि य बालक झैं िथएँ। म िदन ितिदन उहाँको खशुीया लमा िथएँ।

हर समय उहाँको उप स्थमा िनरन्तर आनन्द मनाउथँें।
31 म उहाँले सिृ गन ुर् भएको ससंारमा आनन्द लन्छु,

म मानव जाितमा खशुी लन्छु।
32 “अिन अब, हे मरेो छोराहरू, मलाई सनु!
ती मािनसहरू भाग्यमानी हुन ्

जो मलैे दखेाएको बाटोमा िहडं्छन।्
33 मरेो िशक्षाहरूलाई सनु अिन ज्ञानी बन,

ितनीहरूलाई अस्वीकार नगर।
34 जनु मािनसले मरेो कुरा सनु्छ, त्यही मािनस नै भाग्यमानी हुनछे, जसले िदनहु ँ मरेो ढोकामा आखँा लगाइरहन्छ,

जसले मरेो ढोकाको सङ्घार प खर्रहन्छन।् ितनीहरूनै धन्य हुन्छन।्
35 िकनभने जसले मलाई पाउछँ, उसले जीवन पाँउछ।

अिन उसलैे परमे रबाट अन ु ह पाउछँ।
36 तर जसले मरेो िबरू पाप गछर्, उसले आफैं लाई हानी पयुार्उँछ।

जसले मलाई घणृा गछर् उसले मतृ्यलुाई मे गछर्।”

9
ज्ञान र मखूर्ता

1 ज्ञानले आफ्नो घर बनाई। उसले त्यस घरमा सातओटा खम्बाहरू खडा गरी। 2 उसले मास ु पकाई अिन त्यसपिछ दाखरस बनाई। उसले
खाना टेिबलमािथ राखी। 3 तब उसले उसको सिेवका केटीहरूलाई शहरको अग्लो ठाउँमा मािनसहरूलाई िनम्त्याउन पठाई। 4 “ितमी मािनसहरू
ज-जसलाई िसक्न आवश्यक छ, आओ।” उसले मखूर् मािनसहरूलाई पिन िनम्त्याउन भनी। 5 “आओ, अिन मरेा ज्ञानका भोजन खाओ। अिन
दाखरस पिन िपओ जनु मलैे तयार पारेकी छु। 6 अनभुवहीनता ित ो पिछ छोड अिन समझश भएको बाटोमा िहडं।”

7अरूलाई अपमान गनहरूलाई सधुानर् खोज्ने मािनस आफैं अपमािनत हुन्छ र जसले द ु मािनसलाई हप्काउछँ उसलाई हानी हुन्छ। 8अरूलाई
अपमान गन मािनसलाई ितमीले किहल्यै पिन नझपान ुर् न उसले ितमीलाई नै घणृा गनर् थाल्छ। तर यिद ितमीले कुनै ज्ञानी मािनसलाई हप्का्यौ
भने उसले ितमीलाई मे गनर् थाल्नछे। 9 ज्ञानी मािनसलाई अत िदयो भने ऊ अझैं ज्ञानी हुन्छ। त्यसरी नै एउटा धम मािनसलाई िसकायो भने
उसले ज्ञान धरैे बढाउनछे।

10 परम भलुाई आदर गन ुर्को अथर् ज्ञान ा गन पिहलो पाइलो हुन्छ, अिन पिव परम भकुो ज्ञान नै समझश हो। 11 िकनभने ित ो आय ु
बढन,े िदन समय बढन ु र ित ो जीवनमा बर्षको बर्ष बढरे जान ु मबाट नै हुन्छ। 12 यिद ितमी ब ु मान छौ भने ितमी आफैं ले लाभ उठाउने छौ।
तर यिद ितमी ठ ा गछ भने ितमी आफैं ले दःुख पाउनछेौ।

13 मखूर्ता यस्तो आइमाई हो जसले खबु कुरा गछ तर ऊ मखूर् हो, र केही पिन जा न्दन।ँ 14 ऊ उसको घरको दलैोमा, बसीरहन्छे शहरको
सबभैन्दा अग्लो स्थानमा भएको आसन मािथ बस्छे। 15 उसको अगाडीबाट जो आफ्नो सोझो बाटो गइरहकेो हुन्छ उसलाई बोलाएर भन्छे,
16 “हे ब ु नभएकाहरू हो, यहाँ िभ आऊ।” उसले ितनीहरूलाई भन्छे जोसगँ चतेना नै छैन। 17 “बोकेको पानीको स्वाद अझ िमठो हुन्छ,
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चोरेको खाना साँच्चै स्वािद हुन्छ।” 18 मखूर् मािनसहरूले जान्दनैन ्िक ितनका घर भतूहरूले पणू र् छ अिन ितनले ितनीहरूलाई िचहानको गिहरो
भागमा िनमन् णा गरेका छन।्

10
सलुमेानका िहतोपदशेहरू

1 एकजना ब ु मानी छोरोले आफ्नो बाबलुाई आनन्द िदन्छ भन,े एक मखूर् छोरोले आफ्नी आमालाई क िदएको हुन्छ।
2 खराब काम गरी कमाएको धन सदाको लािग थर् हुन्छ इमान्दारीताले मािनसहरूलाई मतृ्यबुाट बचाउछँ।
3 परम भलुे धम हरूलाई भोकै रा ु हुन्न तर उहाँले द ु मािनसको लालसालाई पिन िवरोध गन ुर् हुन्छ।
4 अल्छी मािनसले द र ता िनम्तयाँउछ भन,े एक महेनती मािनस धनी हुन्छ।
5 ीष्म ऋतमुा जसले अन्न जम्मा गरेर राख्छ त्यो ज्ञानी मािनस हो तर जनु मािनस कटनीको समयमा सतु्छ त्यसले शरम ल्याउछँ।
6 इमानदार मािनसको िशरमािथ आशीषहरू वषर्न्छन,् तर द ु मािनसको मखुबाट घिृणत कुराहरू मा िनस्कन्छन।्
7 एकजना इमान्दार मािनसको स्मरण आशीवार्दको ोत हो तर द ु मािनसको नामबाट दगुर्न्ध आउँछ।
8 एकजना ज्ञानी मािनसले आज्ञाहरू पालन गछर्। तर तकर् गन मखूर्ले आफैं लाई नासमा पयुार्उछँ।
9 ईमानदार मािनस सदा सवर्दाको लािग सरुिक्षत भई रहन्छ भने एउटा द ु मािनस अवश्य पतन हुन्छ।
10 सच्चाई लकुाउने मािनसले दःुख ल्याउछँ। खलुासगँ बोल्ने मािनसले शा न्त ल्याउछँ।
11 इमान्दार मािनसको मखु जीवनको ोत हो, तर मखूर् मािनसको मखुबाट घणृीत कुराहरू मा िनस्कन्छन।्
12 घणृाले झगडा उत्पन्न गराउँछ, तर मेले सबै अपराधहरूलाई क्षमा गछर्।
13 ब ु , ज्ञानी मािनसहरूको मखुमा पाइन्छ, तर मखूर्लाई उसको पीठ ्य ूमँा ल ीले िहकार्इन्छ।
14 ब ु मानी मािनसहरूले ज्ञानलाई सचंय गछर्न,् तर मखूर्को बोलीलो आपद-िवपदहरू मा बोलाउँछ।
15 धनी मािनसलाई धनले रक्षा गछर् तर द र ताले गरीब मािनसहरूलाई न पाछर्।
16 एकजना इमान्दार मािनसले जे कमाउँछ, त्यसले जीवन दान गछर्, तर द ु मािनसको कमाईहरू पापको िन म्त योग हुन्छ।
17 आफूले भोगकेो सजायबाट जनु मािनसले िशक्षा लन्छ उसले अन्य मािनसहरूलाई पिन बाँच्न िसकाउँछ। तर जनु मािनसले सजायबाट

िशक्षा लन ु अस्वीकार गछर् त्यसले अरूलाई पथ बनाई िदन्छ।
18 जसले आफ्नो घणृा लकुाएर राख्छ, त्यो कपटी हो र जसले आफूले फैलाउन ु सक्ने कथाहरू मा खोज्छ त्यो मखूर् हो।
19 धरैे बोल्ने मािनसले ायः समस्या उबजाउँछ, तर चपुचाप रहने मािनस िववकेी हुन्छ।
20 इमान्दार मािनसको मखुबाट िनस्केका शब्दहरू िनखरु चाँदी झैं बहूमलू्य हुन ्तर नरा ो मािनसका िवचारहरूको मलू्य हुदँनै।
21 इमान्दार मािनसका वचनहरूले धरैे मािनसहरूलाई सहायता गछर्, तर एउटा मखूर्को मखूर्याँईंले उसलाई माछर्।
22 परमे रको आशीवार्दले धन सम्पि ल्याउछँ अिन उहाँले यसमा क हरू थप्न ु हुन्न।
23 एउटा मखूर् मािनस दषु्कमर्मा रमाउँछ, तर समझदार मािनस ज्ञानमा खशुी हुन्छ।
24 द ु मािनसहरू जे कुरामा डराउनछन ्ितनीहरूलाई त्यिह हुन्छ तर एउटा धम मािनसले जे िचताँउछ त्यिह ा गछर्।
25 आधँी-बहेरीले उडाएर लगे झैं द ु मािनसहरू एक क्षणमै न हुन्छन,् तर धम मािनस अनन्त सम्मै दढृ रिहरहन्छ।
26 जसले अल्छी मािनसलाई काम अ ाएर पठाउँछ उसलाई दाँतमा अिमलो िसरका परे झैं र आखाँमा धवूाँ लागे झैं हुन्छ।
27 परम भकुो भयले मािनसको आय ु बढाइ िदन्छ, तर द ु मािनसको आय ु घटनूछे।
28 धम मािनसका आशाहरू खशुीमा अन्त हुन्छन, तर द ु मािनसहरूकाा आशाहरू शनु्यमा अन्त हुन्छ।
29 परम भकुो मागर् धम मािनसहरूको लािग शरणस्थान हो, तर द ु मािनसहरूको लािग िवध्वसं हो।
30 धम ा किहले डग्मगाउदनै तर द ु मािनसहरू पथृ्वीमा टक्ने छैनन।्
31 धम मािनसले ज्ञानको उच्चारण गछर्, तर एउटा कु टल िज ो का टनछे।
32 एकजना धम मािनसले हणयोग्य कुरा बोल्न जान्दछ तर एकजना द ु मानिसले यस्ता मा ै शब्द बोल्छ जसले दःुख िदन्छ।

11
1 केही ठग मािनसहरू ु टपणूर् तराजहुरू योग गछर्न।् परम भलुे त्यस्तो वहार गनहरूलाई घणृा गन ुर् हुन्छ तर सही ओजन गनहरूलाई

उहाँले मन पराउन ु हुन्छ।
2 अपमान घमण्डसगँ आउँछ, तर ज्ञान न तासगँै आउँछ।
3 ईमानदार मािनसहरूलाई आफ्नो इमान्दारीले पथ- दशर्न गराउँछ, तर िव ासघातीहरूलाई ितनीहरूको द ु ताले नै सवर्नाश गराउँछ।
4 धनले मािनसहरूलाई परमे रको न्याय िदनमा सहायता गन ुर् सक्दनै, तर धाम कताले मािनसलाई मतृ्यबुाट रक्षा गछर्।
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5 िनद ष मािनसहरूको धाम कताले ितनीहरूको मागर् िसधा बनाउछँ, तर द ु मािनसलाई उसले गरेका द ु कायर्हरूले ध्वशं पानछ।
6 सोझो मािनसहरूको धाम कताले ितनीहरूलाई बचाउछँ, तर अिव ासीहरू ितनीहरूको खराब अिभलाषा ारा नै ध्वशं हुन्छन।्
7 जब एकजना द ु मािनस मछर् उसको कुनै आशा हुदँनै। उसले आशा गरेका त्यके चीज सिकन्छ र यसको मलु्य हुदँनै।
8 धम मािनसलाई क बाट बचाइन्छ, तर बदलामा त्यो क द ु मािथ आइ पछर्।
9 अधम मािनसले आफ्नो िछमकेीलाई वचनले नै आघात तलु्याउछँ, तर धम मािनसहरू ज्ञान ारा बचाइन्छन।्
10 जब धम मािनसहरूले उन्नित गछर्न सम्पणूर् शहर नै आन न्दत हुन्छ। तर जब द ु हरूको ध्वशं हुन्छ मािनसहरू आनन्दमा कराउँछन।्
11 ती धािमर्क मािनसहरूले उनीहरूको शहरलाई आशीवार्द िदन्छन ् त्यो शहरको उन्नित हुन्छ, तर द ु हरूले भनकेा कुराहरूले शहर ध्वशं

हुन्छ।
12 असल समझ नभएकाहरूले आफ्ना िछमकेीहरूको िवषयमा िवरोधी कुरा गछर्न,् तर समझदार मािनसहरूले आफ्नो िज ोलाई िनयन् णमा

राख्छन।्
13 अिव ासी मािनसले अरूको गोप्य कुराहरू जताततै भिन िहडछ, तर एउटा िव ासनीय मािनसले ती कुराहरू गोप्य राख्छ।
14 मागर्दशर्न सही नभएको खण्डमा एउटा रा न हुन्छ, तर धरैै सल्लाहकारहरू भए िवजय आउँछ।
15 निचनकेो मािनसको िन म्त जमानी बसे क भोग्न ु पछर् तर यिद ितमी त्यस्तो काममा सलंग्न भएनौ भन,े ितमी सरुिक्षत रहनछेौ।
16 एउटी दयाल ु तथा भ ीले आदर पाउछेँ तर िनदर्यी मािनसले सम्पि मा आजर्न गछर्।
17 दयाल ु मािनसले केही कमर् गदार् उसको िहत हुन्छ, तर द ु मािनसको कमर्ले उसलैाई सङ्क गराउँछ।
18 द ु मािनसले अरूलाई ठग्छ र ितनीहरूबाट पसैा लन्छ तर एक धािमर्क मािनसले सही कमर् गछर् अिन उसले वास्तिवक इनाम पाउछँ।
19 साँचो धािमर्क मािनसले जीवन ल्याउछँ, तर द ु मािनसहरू द ु ताको पिछ लाग्छन अिन मछर्न।्
20 कु टल हृदय भएका मािनसहरूलाई परम भलुे घणृा गन ुर्हुन्छ तर ईमान्दार जीवन जीउने मािनसहरू िसत उहाँ खशुी हुनहुुन्छ।
21 यो सत्य हो िक द ु मािनसहरूले सजाय पाउनँे छन ्तर धम मािनसहरूले ितनीहरूको सनं्तानहरूलाई मु पानछन ्
22 एउटी सनु्दरी तर मखूर् आइमाई, सुगँरुको नाकमा श ु सनुको बलुाकी जस्ती हो।
23 जब धम मािनसहरूले ितनीहरूले इच्छा गरेको चीजहरू पाँउछन,् यसले असल चीजहरूमा डोयार्उछँ तर जब द ु मािनसहरूले चाहकेो

चीजहरू ितनीहरूले पाँउछन ्त्यसले क मा गराउँछ।
24 त्यहाँ एकजना मािनस छ जसले उदारहातले िदन्छ तर उसले धरैे पाउदँै जान्छ अिन त्यहाँ अक मािनस छ जसले िदन पन चीज िदन

अस्वीकार गछर् तर ऊसगँ सामान क म्त क म्त हुदँै जान्छ।
25 उदार मािनसले उन्नित गछर् अरूको ितखार् मटेाउने मािनसको आफ्नो पिन ितखार् मे टन्छ।
26 एकजना मािनस जसले अन्न बचे्न अस्वीकार गछर्* उसले सराप पाउछँ। तर जसले इच्छा र इमान्दारी पवूर्क बचे्छ उसले आशीवार्द

पाउछँ।
27 एउटा मािनस जसले असल गनर् चे ा गछर्, ऊ जनि य हुनछे, तर जसले द ु कमर् मा गछर् उसले पिन खराबी नै सामना गन ुर् पछर्।
28 जसले आफ्नो सम्पि मा भरोसा गछर् त्यो सकेुको पात झैं झछर्। तर असल मािनस नयाँ पालवुाको ह रयो पात झैं बढछ।
29यिद कुनै मािनसले आफ्नो प रवारमा क पयुार्उछँ भने उसले पतैकृ सम्पि को अिधकार ा गदन। अिन आ खरमा त्यस मखूर् मािनसलाई

ज्ञानी मािनसको सवेा गन बनाइन्छ।
30 धम मािनसले गरेको कमर्फल “जीवनको वकृ्ष” जस्तो हो, अिन ज्ञानी मािनसले आरूलाई नयाँ जीवन िदन्छन।्
31 यिद एकजना धम मािनसलाई अफूले पथृ्वीमा गरेको रा ो कामको फल ा हुन्छ।

12
1 एकजना मािनस जसले अनशुासनलाई मे गछर् उसले त ज्ञानलाई त्यसै माया गछर्, तर जसले सधुारलाई घणृा गछर्, त्यो त पटमखूर् हो।
2 असल मािनसले परम भबुाट अन ु ह पाउछँ, तर एउटा धतूर् मािनसले दण्ड मा पाउछँ।
3 द ु ता ारा कसलैाई पिन सरुिक्षत बनाउनँ ु सिकंदनै, तर धम मािनसहरूको जरा उखाल्न ु सिकंदनै।
4 एक योग्य प ी आफ्नो पितको िन म्त िशरको मकुुट हो, तर पित मािथ अपमान ल्याउने गिृहणी लोग्नकेो शरीरमा मककाउँदै गरेका ह ीहरू

जस्तै हो।
5 धम मािनसहरूको योजनाहरू न्याय सगंत हुन्छन,् तर द ु हरूको सल्लाह छलपणूर् हुन्छन।्
6 द ु हरूको शब्दहरू उपगोपनबाट आ मण भए झैं आउँछन,् तर ईमानदारीहरूको वचनले ितनीहरूलाई बचाउछँ।
7 द ु मािनसहरूलाई न ग रन्छ अिन अ स्तत्व रिहत हुन्छ, तर धम मािनसहरूको घर दढृतासाथ खडा रहन्छ।
8 मािनस आफ्नो भलो ब ु ले शसंा कमाउँछ, तर त्यस्तो मािनस जसको मन सदा कुबाटो ितर रहन्छ त्यो घिृणत हुन्छ।

* 11:26: …



12:9 703 िहतोपदशे 13:20

9 िति त ा हु ँ भनी बहना गन ुर् तर चरु मा मा खाना नहुन ु भन्दा एउटा साधरण ा भएर आफैं लाई आफ्नो सवेक बनाउनँ ु असल
हो।

10 एकजना धम मािनसले उसको पशहुरूको आवश्यकता ख्याल गछर्, तर द ु मािनसको असल काम िन ुर हुन्छ।
11 आफ्नो खतेमा काम गन कृषक िसत शस्त खाने चीज हुन्छ, तर बकेारमा समय न गन मािनसको ब ु हुदनै।
12 द ु मािनस सधैं द ु याई कमर् गनर् मा खोज्छ, तर धम मािनसिसत गिहरो श हुन्छ।
13 द ु मािनस आफ्नै खराब शब्दहरू चगंलुमा फस्छ। तर धम मािनस त्यस्तो अप्ठेरोमा पदन।
14 मािनसको ाख्याले धरैे असल चीजहरू दान गछर् अिन त्यसरी नै उसले गरेको कामले उसलाई लाभ िदन्छ।
15 एक मखूर्ले उसले जे गछर् त्यसलैाई ठीक सोच्छ तर एक ज्ञानीले अरूबाट उपदशे लन्छ।
16 एकजना मखूर् मािनस िछटो रसाउछँ, तर एक समझदार मािनस उसको अपमान सहन्छ।
17 एक सत्यवादी गावाहीले सत्य बयान िदन्छ तर एउटा झटूो साक्षी ारा िदएको बयान, झटूो हुन्छ।
18 िवचार नगरी बोलकेो बचनले तरवारले झैं घोच्छ, तर ज्ञानी मािनसले सोचरे बोल्छ र उसले भनकेो शब्दले मलमको काम गछर्।
19 जो सत्य बोल्छ सदा स्थीर रहन्छ, तर जो झटूो बोल्छ केही क्षणको िन म्त मा रहन्छ।
20 ती जसले द ु योजना बनाउछँन ्मनमा छलकपट लकुाउछन ्तर ती जो शा न्त मागर्को उपदशे िदन्छन ्सखुी हन्छन।
21 एकजना धम ा लाई हानी हुने छैन, द ु ले धरैे द;ुख पाउछँ।
22 परम भलुे झटूो ओंठलाई घणृा गन ुुर्हुन्छ, तर सत्यवादी मािनस िसत खशुी हुनहुुन्छ।
23 एकजना समझदार तथा ज्ञानी मािनसले आफ्नो ज्ञान आफूिसत राख्छ, तर मखूर्ले भने आफ्नो मखूर्ता पणू र् कुराहरू लग ै बोली हाल्छ।
24 महेनती मािनस िनरीक्षक बनाइन्छ, तर अल्छे मािनस सधैं कमारो हुनछे।
25 िचन्ताले मािनसको सखुलाई लटुछ, तर खशुीको खबरले उसलाई मािथ उठाउँछ।
26 धम मािनसहरू सही काम गन ुर्को िन म्त, एक साथ िमलरे काम गछर्न ्ता द ु मािनसहरूले बरा लने बाटो लन्छन।्
27 एकजना अल्छी मािनसले उसको िशकार भटु्दनै, तर प र मी मािनसले धरैे सम्पि गनछ।
28 धाम कताको मागर्ले जीवनमा डोयार्उछँ। तर अधम को मागर्ले मतृ्यमुा डोयार्उछँ।

13
1 एक ज्ञानी छोरोले आफ्नो बाबकुो कुरा रा री सनु्छ, तर घमण्डी मािनसले हप्काइलाई हण गदन।
2 ितनीहरूले भनकेा कुराहरूको लािग असल मािनसहरू परुस्कृत हुन्छन,् तर द ु मािनस सधैं खराब काम मा गनर् चाहान्छन।्
3 एकजना मािनस जसले आफ्नो मखुलाई काबमुा राख्छ उसले आफ्नै जीवनलाई रक्षा गछर्। तर जो मािनस केही नसम्झी अथवा बिेफ ी

धरैे बोल्छ त्यसले आफैं मािथ िवपि र िवनाश ल्याउछँ।
4 अल्छे मािनसको धरैे चाहनहरू हुन्छन ्तर उसले केही पाउदँनै तर प र मी मािनस सगँ उसले चाहे भन्दा ज्यादा चीज हुन्छ।
5 धम मािनसहरूले झटूलाई घणृा गछर्न।् तर द ु मािनसहरूले शमर्लाग्दो अिन बइेज्जतीपणूर् वहार गछर्न।्
6 इमान्द रताले िनद षहरूको रक्षा गछर्, तर द ु ताले पापीहरूलाई न पाछर्।
7 यस्ता मािनसहरू छन ्जो धनी छौ भनी बहाना गछर्, तर उनीहरूसगँ केही पिन हुदँनै, अिन यस्ता मािनसहरू छन ्जो ग रब भएको वहान

गछर्न ्तर उनीहरूसगँ धरैे सम्पि हुन्छ।
8 धनी मािनसले आफ्नो ज्यान जोगाउनलुाई धरैे धन खचर् गलार्, तर गरीब मािनसलाई त्यस्तो अवस्था कतै आइलाग्दनै।
9 एकजना धम मािनस उज्यालोमा चम्कने दीप जस्तै हो तर द ु मािनस काश नभएको दीप जस्तै हो।
10 घमण्डले झगडा मा बढाउँछ, तर जो मािनस न तापवूर्क अरूको उपदशे सनु्छ त्यो ज्ञानी हुन्छ।
11 यिद कसलैे पसैा ठग्छ भने उसको पसैा चाँडै शषे हुन्छ, तर जसले आफ्नो प र मले एक-एक पसैा गद कमाउँछ उसको धन बढरे जान्छ।
12 परूा नभएको र स्थिगत रहकेो आशाले मन दःु खत बनाउछँ, तर इच्छा परूा हुन ु एउटा जीवनको वकृ्ष जस्तो हो।
13 मािनस जसले अत लाई आदर गदन उसले आफैं मा दःुख ल्याउछँ, तर जसले आज्ञालाई आदर गछर् ऊ परुस्कृत हुनछे।
14 ब ु मानी मािनसको िशक्षा जीवनको मलू हो, यसले मािनसहरूलाई मतृ्यकुो पासोबाट फकार्उँछ।
15 ब ु मानीले दया पाउछ तर बईेमानको बाटो ितनीहरूको नाश हो।
16 त्यके समझदार मािनसले आफ्नो ज्ञान ारा कमर् गछर्। तर मखूर्ले भने आफ्नो मखूर्ता मा दशर्न गछर्।
17 सन्दशेवाहक अिव ासनीय छ भने त्यसले क उब्जाउछँ, तर त्यही सन्दशेवाहक िव ासी भए उसले शा न्त ल्याउछँ।
18 जसले अत लाई ध्यान िददनै उसले लाज र द र ताको सामना गन ुर् पछर्। तर जसले िशक्षालाई स्वीकाछर् उसले सम्मान पाउछँ।
19 यिद कुनै मािनसले उसले चाहकेो केही िचज पाउछँ भने ऊ आन न्दत हुन्छ। तर मखूर्हरू द ु ता र खराब कमर्हरूबाट फकर् न घणृा गछर्न।्
20 जो ज्ञानीको सगँतमा छ ऊ ज्ञानी हुन्छ। तर जो मखूर्िसत िम ता गछर् उसले द;ुख पाउछँ।
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21 पापीहरू जहाँ गए पिन क ले प ाउँछ, तर असल िचजहरू धम मािनसहरूको लािग एउटा इनाम को रूपमा आउँछन।्
22 इमान्दार तथा सज्जन मािनसले आफ्नो छोरा तथा नाित-नाितनाहरूको लािग सम्पि छोडरे जान्छ, तर एउटा पापीले सचंय गरेको समपि

धम को हुन्छ।
23 गरीब मािनसले आफ्नो खतेबाट शस्त बाली उब्जाउन सक्छ तर जब त्यहाँ न्याय हुदँनै भने त्यो बाली खोिसन्छ।
24 जनु मािनसले आफ्नो छोरा-छोरीलाई सजाय िददंनै उसले ितनीहरूलाई माया पिन गदन, तर जनु मािनसले आफ्नो छोरालाई मे गछर्

उसलाई अनशुासनमा राख्छ।
25 एकजना धम मािनसको चरु मा मा खाने कुरा हुन्छ, तर द ु मािनसहरूको पटे भनर् या खाने कुरा हुदँनै।

14
1 ब ु मान ीले आफ्नो घर िनमार्ण गछ, तर ब ु हीन ीले बिनएको घर आफ्नै हातले भत्काउँछे।
2 जनु मािनसको मागर् िसधा छ, उसले परम भकुो सम्मान गछर् तर जनु मािनसको मागर् कु टल छ उसले उहाँलाई घणृा गछर्।
3 मखूर्को कुराले उसकै ढाडमा ल ी ब ाउँछ, तर ब ु मानको कुराले उसलाई सरुक्षा गछर्।
4 जहाँ गोरूहरू हुदँनै त्यहाँ िढकुटी खाली रहन्छ, अिन गोरूहरूको बलले नै अन्न शस्त उ ब्जन्छ।
5 एकजना साँचो गवाहीले साँचो बोल्छ, तर झटूो गवाहीले सधैं झटूो नै बो लरहन्छ।
6 एक अिभमानी मािनसले ज्ञान खोिजरहन्छ, तर त्यसलाई भटे्दनै, तर एउटा ज्ञानी मािनसलाई ब ु सिजलै आउँछ।
7 मखूर्को सगंतबाट ितमी सधैं टाढा बस, िकनभने उसको बचनबाट ितमीले केही ब ु पाउदँनैौ।
8 ज्ञानी मािनसको ज्ञान यो हो िक कुन बाटोले उसलाई कता डोयार्उदछै त्यो उसले बझु्छ, तर मखूर् मािनसको मखूर्ताले आफैं लाई छलकेो

हुन्छ।
9 पाप िनवारण गन िवचारमा मखूर् मािनस हाँस्छ, तर त्यहाँ इमानदारी मािनसहरूको बीचमा स ाव पाइन्छ।
10 यिद एकजना मािनस दःुखी भए उसले आफ्नो दःुख मा बझु्छ, अिन यिद कोही खशुी छ भन,े उसको खशुी उसले मा बझु्छ।
11 एक द ु मािनसको घर ध्वशं हुनछे, तर इमानदार मािनसको घर फ लफाप हुनछे।
12 त्यहाँ एउटा यस्तो मागर् पिन छ जसलाई मािनसहरूले सही भनी सम्झन्छन,् तर अन्त्यमा त्यस मागर्ले मतृ्यिुतर डोयार्उछँ।
13 कुनै मािनस यिद उसको मनमा पीर भए पिन हाँिसरहन ु सक्छ, तर हाँसी सक्दा पिन उसको पीर रिहरहन्छ।
14 एकजना द ु मािनस उसले गरेको खराब कायर्को फल भोग्छ अिन त्यसै गरी एउटा असल मािनसले गरेको असल कायर्को फल उसले

पाउछँ।
15 एकजना अनभुवरिहत मािनसले आफूले सनुकेो त्यके कुरामा िव ास गछर्, तर एकजना ज्ञानी मािनसले उसले टेकेको त्यके पाइलाको

रा री िवचार गछर्।
16 एकजना ज्ञानी मािनस सतकर् रहन्छ अिन दःुखहरूबाट तकर् न्छ, तर एकजना मखूर् िव ासको साथ यसै दःुखितर अिघ बढछ।
17 चाँडो रसाउने मािनसले मखूर्तापणू र् कामहरू गछर् अिन एकजना कुबाटोमा लाग्ने मािनस घिृणत हुन्छ।
18 अज्ञानीले मखूर्ता ा गनछ, तर िववकेी मािनसहरूलाई ज्ञानको मकुुट लगाई िदइनछे।
19 नरा ा मािनसहरू असल मािनसहरूको अिघ झकु्न ु पछर् अिन द ु मािनसहरू धम मािनसहरूको दलैोमा झकु्नपुछर्।
20 गरीब मािनसहरूलाई ितनीहरूका िछमकेीहरूले पिन मन पराउँदनैन।् तर धनीका त धरैे िम हरू हुन्छन।्
21 जसले आफ्नो िछमिेकलाई हलेा गछर् उसले पाप गछर्, तर जसले गरीब मािथ दया गछर् त्यो धन्यको हुन्छ।
22 जनु मािनसले षड ्यन् मा रिचरहन्छ त्यो बरा लन्छ न,ै तर जनु मािनसले रा ो रा ो योजनाहरू बनाउछँ उसले मे र िव ास पाउछँ।
23 यिद कसलैे कडा प र म गय भने उसले इच्छा गरेको वस्त ु पाउछँ, तर यिद कसलैे कुरा मा ग ररहन्छ भने तब त्यो गरीब हुदँै जान्छ।
24 ज्ञानी मािनसले परुस्कार धन पाउछँ, तर मखूर् मािनसले मखूर्ता नै पाउछँ।
25 साँचो गवाहीले जीवनको रक्षा गछर्, तर झटूो गवाहीले झटूो बोल्छ।
26 परम भु ितको सम्मान एउटा ब लयो िकल्ला हो, यो उसका छोरा-छोरीहरूको लािग सरुिक्षत स्थान हुनछे।
27 परम भकुो सत्कार गन ुर् जीवनको मलू हो, यसले मािनसलाई मतृ्यकुो पासोहरूबाट टाढा राख्छ।
28 यिद धरैे मािनसहरू मािथ राजाले शासन चलाउछँ भने त्यो महान हो, तर जा िबनाको राजा तचु्छ हो।
29 धयैर्शील मािनसले धरैे िवचार गरी काम गछर्, तर जो मािनस चाँडै रसको कोपमा पछर् उसले धरैे मखूर्तापणू र् कामहरू गछर्।
30 शा न्त हृदयले शरीरलाई जीवन िदन्छ, तर डाहले शरीरको ह ी सम्म मककाउँछ।
31 जो मािनसले गरीबलाई दःुख िदन्छ उसले सिृ कतार्लाई अपमान गछर्, तर जसले उहाँलाई आदर गछर् गरीबलाई दया दखेाउछँ।
32 एकजना द ु मािनस उसको द ु ता ारा पारिजत हुन्छ, तर एकजना धम मािनस उसको पिव तामा सरुिक्षत रहन्छ।
33 ज्ञानी मािनसहरूको िवचार ज्ञानको घर हो तर एकजना मखूर् मािनसले ज्ञान के हो जान्दनै।
34 धािमर्कताले रा लाई महान तलु्याँउछ तर पाप भनकेो सबकैो लािग लज्जाजनक हो।
35 ज्ञानी सवेकले राजाको अन ु ह पाउदँछ, तर एक जसले झमलेा उत्पन्न गछर् ितनले ोध पाउछँ।
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15
1 न तथा कोमल वचनले ोध शान्त गराउँछ भने कठोर वचनले ोधलाई अझ उ िेजत पाछर्।
2 ज्ञानीको िज ोले ज्ञानलाई आनन्द द बनाउछँ, अिन मखूर्को मखुबाट खाली मखूर्ता नै बािह रन्छ।
3 परम भकुो नजर त्यके कुनामा पगुकेो हुन्छ। उहाँ खराब असल दे खरहन ु भएको हुन्छ।
4 जनु वचनले मनको घाउ शा न्त पाछर् त्यो जीवन बकृ्ष हो, तर छलपणूर् वचनले आत्मालाई आघात पयुार्उछँ।
5 मखूर्ले आफ्नो बाबलुे िदएको सजायलाई हलेा गछर्, तर जसले सधुारका कुरालाई ध्यान िदएर सनु्छ ऊ ज्ञानी हुनछे।
6 धम मािनसको घरमा शस्त धन हुन्छ, तर द ु मािनसको कमाइले क मा िन म्तयाँछ।
7 ब ु मानीको वचनले ज्ञान फैलाउछँन ्तर मखूर् हृदयले त्यस्तो काम गदन।
8 एउटा अन्यायी मािनसले चढाएको ब लदानलाई परम भलुे घणृा गन ुर् हुन्छ तर ईमान्दारीिसत वहार गन मािनसको ाथर्नािसत उहाँ खशुी

हुनहुुन्छ।
9 द ु मािनसको मागर्लाई परम भलुे घणृा गन ुर् हुन्छ तर जो मािनस न्यायीक र इमान्दारी हुन सघंषर् गछर्, त्यसलाई उहाँले मे गन ुर् हुन्छ।
10 जनु मािनसले सही मागर् अपनाउदँनै उसलाई कठोर सजायले अपके्षा ग ररहकेो हुन्छ, अिन जसले सधुारलाई घणृा गछर् त्यो िन य नै

मछर्।
11 परम भलुे त्यके कुरा जान्न ु हुन्छ, मतृ्यकुो ससंार नै उहाँको सामनु्ने रहकेोछ। यसथर् मािनसको हृदयमा के छ उहाँ सबै जान्न ु हुन्छ।
12 मखूर्ले उसलाई कसलैे सधुारेको मन पराउँदनै। यसथर् त्यो ब ु मान मािनसबाट सल्लाह लन जाँदनै।
13 एउटा खशुी हृदयले अनहुारमा उज्यालो झल्यकाई िदन्छ, तर कसकैो हृदयको शोकले आत्मालाई दःुखी र खन्न बनाउछँ।
14 िववकेशील हृदयले अझ ज्ञान पाउने चे ा गछर्, तर मखूर्ले खाली मखूर्ता मा खोिज रहन्छ।
15 गरीब मािनसहरूको समय सधैं दःुखमय हुन्छ, तर सखुी हृदय लगातार उत्सव जस्तै सखुमय हुन्छ।
16 धरैे धन हुन ु र त्ययसबाट दःुख पाउन ु भन्दा थोरै हुन ु तर परम भलुाई सत्कार गन ुर् उ म हो।
17 घणृाले भ रएको ठाउँमा धरैे खान ु भन्दा, मेले भ रएको ठाउँमा अ लकित खान ु उ म हो।
18 एउटा ोिधत मािनसले झगडा मच्चाउँछ तर सहनशील मािनसले झगडालाई शान्त गराउँछ।
19 एकजना अल्छे मािनसको मागर्, काढाहरूले भ रएको हुन्छ, तर ईमानदार मािनसको मागर् फरािकलो बाटो झैं हुन्छ।
20 एक बु मानी छोरोले बाबकुो िन म्त खशुीयाली ल्याउछँ भन,े मखूर् छोरोले उसको आमालाई हलेा गछर्।
21 मखूर्लाई द ु कामले खशुी तलु्याँउछ। तर ज्ञानी मािनसले के सही हो त्यो गछर्।
22 चाँिहदो परामशर् नपाएर एकजना मािनस आफ्नो योजनामा िवफल हुन सक्छ, तर धरैे परामशर्दाताहरूको सल्लाहले ऊ आफ्नो योजनामा

सफल हुन सक्छ।
23 सही जवाफ िदन सके मािनस खशुी हुन्छ, र ठीक समयमा सही जवाफ अत्यन्तै रा ो हो।
24 ब ु मान मािनसले गरेको कामले उसलाई यस पथृ्वीमा जीवन िदन्छ अिन मतृ्य ु स्थानितर जान रोक्छ।
25 अहकंारीको घर परम भलुे भताभङु्ग पा रिदनहुुन्छ भन,े िवधवाको साँध-सीमानमा उहाँले सरुिक्षत रा ख िदन ु हुन्छ।
26 द ु मािनसहरूको िवचारलाई परम भु घणृा गन ुर् हुन्छ तर उहाँले श ु मािनसहरूको िवचार सगँ खशुी हुन ु हुन्छ।
27 लोभी मािनसले आफ्नै घरमा आफ्द बोलाउँछ, तर त्यो मािनस बाँची रहन्छ जसले घसूलाई घणृा गछर्।
28 एउटा धम मािनसले त्यके शब्द तौलदँै भन्छ। तर द ु मािनसहरूको मखुबाट द ु कुराहरू िनस्कन्छन।्
29 परम भु द ु मािनसबाट टाढा ब ु हुन्छ, तर उहाँले धम मािनसहरूको ाथर्ना सनु्न ु हुन्छ।
30 एउटा उज्यालो अनहुारको हरेाइले मनलाई खशुी पाछर्, अिन शभु समाचारले ह ी िभ पिन खशुी सचंार गछर्।
31 जसले जीवनदायी झपडेाईको अवहलेना गदन, ऊ बु मान मािनसहरूको बीचमा ब छे।
32जनु मािनसले अनशुासनलाई अस्वीकार गछर् उसले आफ्नो जीवनमा क ल्याउछँ, तर जसले हप्काइलाई स्वीकार गछर् उसले समझश

पाँउछ।
33 परम भकुो डरले मािनसमा ब ु िसकाउँछ। आदर पाउनँ ु भन्दा अिघ न ता आउँछ।

16
1 मािनसले भन्न चाहन्छ त्यो आफूले िनणर्य गछर् तर त्यो कुरा गन ुर् चािहने ठीक शब्दहरू चनु्नमा ऊ परम भमुा भर पछर्।
2 मािनसले सोच्छ िक उसले गरेको त्यके कुराहरू सही हो तर परम भलुे उसका अिभ ायहरू जाँच्न ु हुन्छ।
3 ितनीले जे सकैु गर त्यसलाई परम भमुा स ु म्पदऊे, अिन ित ो योजना सफल हुनछे।
4 परम भकुो त्यके वस्तकुो लािग आफ्नो उ ेश्यमलूक योजनाले रच्न ु भएको हो, द ु मािनसहरूलाई पिन उहाँले ितनीहरूको िवपि को

योजना गन ुर् भएको छ।
5 जनु मािनसले आफूलाई अरू भन्दा असल सम्झन्छ त्यसलाई परम भलुे घणृा गन ुर् हुन्छ। िनसनं्दहे त्यस्तो घमण्डी मािनसलाई उहाँले दण्ड

िदन ु हुन्छ।
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6 राज भ अिन िव ासयोग्यताले दोषलाई मे टिदन्छ। अिन परम भु ितको सम्मानले िवपि बाट बचाउछँ।
7 परम भलुाई जब एकजना मािनसको मागर् मन पछर् उहाँले उसको श लुाई पिन ऊ िसत मेभावमा ब े बनाउन ु हुन्छ।
8 बइेमानीको माध्यमबाट पाएको ठूलो लाभ भन्दा, धािमर्कताबाट कामाएको थोरै धन उ म हो।
9 हृदयमा मािनसले आफ्नो मागर् ठीक पाछर् तर परम भलुे उसको गोडाहरूलाई मागर् दशर्न गराउन ु हुन्छ।
10 राजाले बोलकेो नै िनयम बन्दछ, यसथर् उसले न्यायसगंत बोल्न ु पछर्।
11 सही तराजु र नाप परम भु िसत सम्ब न्धत रहन्छन।् उहाँ चाहान ु हुन्छ, िक सबै वसाय-धन्धाहरू न्याय पवूर्क रहुन।्
12 राजाले दषु् ाई गन ुर् घणृीत हो िकनभने धाम कता ारा िसहंासन सबल हुन्छ।
13 साँचो कुरा सनु्न मन पराउँने राजाहरूले ईमानदारीसगं बोल्ने मािनसहरूलाई मन पराउँछन।्
14 जब राजा ोिधत हुन्छ उसले कसलैाई पिन मानर् सक्छ तर ज्ञानी मािनसले उसलाई शान्त गराउँन सक्छ।
15 राजा खशुी भए त्यकेको जीवन रा ो हुन्छ। जब राजा ितमी िसत खशुी हुन्छ, तब वसन्त ऋतमुा बादलबाट पानी परे झैं हुन्छ।
16 ज्ञान ा गन ुर् सनु भन्दा असल हो! समझश लाई ा गन ुर् चाँदी भन्दा असल हो।
17 धम मािनसहरूको बाटोले दभुार्ग्यलाई त्याग्छ, आत्मालाई जोगाउँन चाहने मािनसले ऊ कहाँ जान्छ त्यसको ख्याल गन ुर् पछर्।
18 सवर्नाश भन्दा अिघ अहकंार आउँछ, अिन घमण्ड अपमानको अिघ आउँछ।
19 अहकंारी मािनसिसत लटूको धन बाँडन ु भन्दा न भएर गरीब मािनसिसत न झैं ब ु असल हो।
20 मािनसहरूले उपदशे िददंा जसले सनु्छ त्यो मािनसलाई लाभ हुन्छ, अिन जसले परम भु मािथ भरोसा गछर् त्यो धन्य हुन्छ।
21 ज्ञानी हृदय भएको मािनसलाई िववकेशील मािनस भिनन्छ, अिन कणर्मध ु शब्दले ज्ञान बढाउछ।
22 ती -ब ु भएको मािनसलाई ब ु जीवनको मलू हुन्छ, तर मखूर्हरूलाई ितनीहरूको मखूर्ताले नै दण्ड भोगाउँछ।
23 ब ु मानको हृदयले आफ्नो बोलीमा िनयन् ण ल्याउछँ, र उसको ओठले िशक्षा बढाउँछन।्
24 आनन्दयाक बोली मह झैं हुन्छ, यसले आत्मामा आनन्द िदन्छ यसले शरीरमा चगंाई ल्याउछँ।
25 किहले कही यस्तो लाग्छ िक बाटो सही छ, तर अन्त्यमा त्यस बाटोले मतृ्य ु ितर पयुार्उछँ।
26 प र मी मािनसहरूलाई उसको भोकले नै काम गराई राख्छ। उसको भोकले उसलाई काम गराउँछ तािक उसले खान पाओस।्
27 एकजना बकेाम्मा मािनसले द ु योजना बनाउछँ अिन उसको उपदशेलाई आगोले झैं ध्वशं पारी िदन्छ।
28 एकजना झगडाल ु मािनसले सधैं बहसहरू सजृना गछर्, अिन एकजना िनन्दा गनले घिन िम हरू बीच लडाइँ गराउँछ।
29 एकजना उप वी मािनसले उसको िछमिेकलाई ठग्छ। उसले आफ्नो िम लाई अनिुचत बाटोमा डोयार्उछँ।
30जब मािनस हाँस्दै एउटा आखँ िझम्क्याउँछ भन,े उसले नरा ो योजना बनाएको हुन्छ। अकार्लाई िवगानर् आफू मसु्कुराउँदै काम गन मािनस

हुन्छ।
31 फूलकेो केश इमान्दार जीवन जीउने मािनसहरूको गरीमाको मकुुट हुन्छ।
32 मािनस धयैर्वान ्हुन ु लडाकु यो ा भन्दा पिन उ म हो, जसले आफ्नो ोधलाई िनयन् णमा राख्छ, त्यो नगर िज े मािनस भन्दा पिन रा ो

मािनस हो।
33 िच ा, मािनसहरू ारा फ्याँिकन्छ तर त्यसको िनणर्य परम भलुे गन ुर् हुन्छ।

17
1 त्यके मािनसले झगडा गद खा यन्ले भ रएको घरमा ब ु भन्दा एक टु ा सखू्खा रोटी खाँदै शा न्तमा ब ु असल हो।
2 एकजना ब ु मान नोकरले एकजना हडबडाउने छोरामािथ शासन ्गछर्, अिन उसले एउटा दाज्य-ूभाई झैं पतैकृ धन ा गछर्।
3 सनु अिन चादीलाई ितनीहरू कित शु छन ्भनी हनेर् आगोमा पगालीन्छ, अिन मनषु्यको हृदय परम भु ारा जािचन्छ।
4 द ु मािनसले अरू मािनसहरूले बोलकेो द ु चीजहरूमा ध्यान िदन्छ, अिन
ढटुँवाहरूले अरूको िनन्दा सनु्छ।
5 जसले गरीबलाई घणृा गछर् उसले सिृ कतार्लाई अपमान गछर्। जो अरूको िवपि मा रमाउँछ ऊ दण्डबाट उम्कने छैन।
6 नाित-नाितनीहरू ब ृ मािनसको िन म्त मकुुट हुन,् अिन आमा-बाबहुरू आफ्ना छरा-छरीका गौरव हुन।्
7 मखूर् मािनसले धरैे बोल्न ु असल हुदनै, त्यसरी नै शासकलाई झटूो बोल्न ु सहुाउदँनै।
8 घसू हण गन मािनसलाई घसू महामन् झैं लाग्छ, र त्यो मािनस जहाँ जान्छ वही उसले सफलता पाए जस्तो लाग्छ।
9 जसले अरूको गल्तीको बारेमा भ ू लिदन्छ उसले मेलाई अिघ बढाउँनछे, तर जसले अकार्को गल्ती घ र-घ र ल्याउछँ त्यसले घिन

साथीहरूलाई गमुाउछँ।
10 िववकेी मािनसलाई एउटा वचनले जित असर पाछर्, मखूर्लाई एक सय कोरार्ले पिन असर पादन।
11 एउटा द ु मािनस सधैं नै िब ोह ग ररहन्छ। यसथर् उसको िबरोधमा एकजना िन ूरी मािनस पठाइन्छ।
12 मखूर्को सामनुे पन ुर् भन्दा बच्चाहरू खोिसएको भालकूो सामने पन ुर् असल हुन्छ।
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13 यिद कसलैे असलको बद्ला द ु ाईंले लन्छ भने घरले सधैं क ठनाइहरूको सामना गनछ।
14 झगडा शरुू गन ुर्को अथर् नदीको बाँधमा प्वाल पान ुर् बराबरै हो। यसकैारण िनयन् ण भन्दा बािहर जान ु अिघनै बहसलाई अन्त ग रदऊे।
15 जसले एउटा दोषी मािनसलाई िनद ष ठहराउँछ अिन एउटा िनद ष मािनसलाई दोषी, ितनीहरू दवुलैाई परम भलुे घणृा गन ुर् हुन्छ।
16 एकजना मखूर्लाई सम्पि को के काम? ज्ञान िकन्न? उसको िदमाग नै छैन।
17 असल िम ले सधैं माया ग ररहकेो हुन्छ। त्यसरी नै साँचो दाज्य-ूभाइले पिन क को समयमा सहायता पयुार्इरहकेो हुन्छ।
18 समझ नभएको मािनसले नै वाचा-बन्धन गछर्। अिन अकार्को ऋणमा जमानी बस्छ।
19 लडाईं-झगडा मन पराउनलेे पाप मन पराउँछ, अिन जसले शखेी गछर् उसले त आफ्नै सवर्नाशलाई िनम्तो िदन्छ।
20 कु टल हृदय भएको मािनसको किहल्यै उन्नित हुदँनै, अिन जसको बोलीमा छल कपट हुन्छ त्यो त आफैं सत्यनाश हुन्छ।
21 मखूर् छोरा भएको िपता दःुखी हुन्छ। मखूर् छोरोको बाब ु किहल्यै सखुी हुदँनै।
22 आफ्नो मनलाई सन्न रा ु नै सब भन्दा असल औषधी सवेन गन ुर् हो। दःुखकेो मनले ह ीहरू पिन नरम पा रिदन्छ।
23 एकजना द ु मािनसले न्याय िबगार्नको लािग गोप्य त रकाले घसू िदन्छ।
24 ठीक िवचार भएको मािनसले सधै ज्ञानको िबषयमा सोिचरहन्छ तर मखूर् मािनसले सधैं टाडा-टाडा ठाउँको सपना दखे्छ।
25 मखूर् छोरोले उसको बाबलुाई शोक िदइरहन्छ, अिन आफूलाई जन्म िदने आमालाई पीर माकार्मा पाछर्।
26 अन्याय नगरी दण्ड िदन ु गल्ती हो। यसरी नै ईमानदार अगवुाहरूलाई ठीक काम गरे बापत सजाय िदन ु अनिुचत हो।
27 एकजना ज्ञानी मािनस सिजलै रसाउदँनै। ज्ञानी मािनसले होिशयारिसत शब्द योग गद बात माछर्।
28 चपुचाप बसे मखूर्लाई पिन ज्ञानी ठािनन्छ अिन जसले उसको मखुतालाई बन्द राख्छ ऊ िववकेी दे खन्छ।

18
1 एक्ले ब े मािनसले उसका आफ्नै स्वाथ इच्छाहरू परूा गनर् खोज्छ। उसले िववकेपणूर् सल्लाहलाई िगल्ला गछर्।
2 मखूर् मािनसले अकार्को अितर् सनु्न रूचाउदँनै। त्यस्तो मािनसले उसको आफ्नै मा िवचार गनर् चहान्छ।
3 जब द ु ता आउँछ, तब घणृा पिन आउँछ, अिन अपमानिसत बदनाम आउँछ।
4 मािनसका बचनहरू गिहरो पानी झैं हुन,् ज्ञानको ोत एउटा बगे्ले बग्ने झरना झैं हो।
5 एकजना दोषी मािनसको पक्ष लएर िनद ष मािनसलाई अन्याय गन ुर् अत्यन्तै अनिुचत हो।
6 मखूर्हरूको ओंठहरूले बहस ल्याउछँ उसको मखुले थप्पड खोज्छ।
7 मखूर्को मखुले उस मािथ िवपि ल्याउछँ, उसको ओठहरू एउटा पासो जस्तै हो उसको आफ्नै जीवनलाई समात्छ।
8 मािनसहरू सधैं बदनाम गराउने झटूा कुराहरूले बहकाउने मानिसको मखुबाट सनु्न मन पराउँछन, अिन त्यस्ता कुराहरू मीठो भोजन झैं पटे

िभ जान्छन।्
9 यो िन य हो िक जसले आफ्नो काम अल्छी ग र गछर्, त्यो सवर्नाश गनको भाइ जि कै हो।
10 परम भकुो नाम एउटा दढृ िकल्ला झैं हो, धम हरू यसिभ कु न ्र सरुिक्षत रहन्छन।्
11 एकजना धनी मािनसको सम्पि उसको िन म्त ब लयो िकल्ला झैं हो, उसले यसलाई अग्लो पखार्ल जस्तो स म्झन्छ।
12 मािनसको पतन हुन ु अिघ उसको मनमा अहकंार आउँछ तर न ता आदरको अिघ आउँछ।
13 जसले कुरा सनु्न अिघ उ र िदन्छ ऊ झमलेा गराउँने मखूर् हो।
14 जब मािनस िबमारी हुन्छ उसको आत्माले उसलाई बीमार सहने श िदन्छ, तर चोट लगकेो आत्मालाई कसले सहन सक्छ?
15 एकजना िववकेशीलले मािनसले सधैं केही चीज िसक्न चाहनँ्छ। एउटा ज्ञानी मािनसले ज्ञान लन ध्यान िदएर सनु्छ।
16 उपहारले एकजना मािनसको िन म्त ढोका उघार्छ, अिन त्यो मािनस महापरुूषहरूको सामनु्ने पगु्न सक्छ।
17 आफ्नो मु ाको बारेमा बोल्ने पिहलो मािनस, अक मािनसबाट केरकार नहुञ्जलेसम्म सही जस्तो लाग्छ।
18 गोला हालरे झगडा मो टन्छ अिन श शाली ित- न् हरूलाई छु ाइन्छ।
19 यिद साथीलाई अपमान गरेर उसलाई मनाउन ु एउटा ब लयो पखार्लले घे रएको शहरलाई कब्जा गन ुर् भन्दा गा ो पछर्।
20 आफ्नो मखुको फलले मािनसले पटे भछर्, जे उसको ओठले उत्पन्न गछर् त्यसमा ऊ सन्त ु हुन्छ।
21 आफैं ले बोलकेो शब्दहरूले आफैं लाई जीवन अथवा मतृ्य ु बोलाइ िदन्छ। यसथर् बोल्न ु मन पराउने मािनसले आफूले बोलकेो शब्दहरूले

के ल्याँउछ स्वीकान ुर् तत्पर रहन ु पछर्।
22 जसले प ी भटेछू उसले उ म कुरो भटेयूो। परम भबुाट उसले अन ु ह ा गरेको छ।
23 गरीब मािनसहरूलाई दयाको िभक्षा चािहन्छ तर धनी मािनसहरूले ख ो जवाफ िदन्छन।्
24 धरैे िम हरू भएको मािनसले आफैं लाई हानी गछर्, तर कुनै िभ यस्तो पिन हुन्छ जो आफ्नै दाज्यभुाई भन्दा पिन िव ासी हुन्छ।
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19
1 कु टलता पणूर् योग गन मखूर् भन्दा िनष्कलकं गरीब असल हो।
2 िबनाज्ञान उत्साहीत हुन ु रा ो होइन। यिद ितमी धरैे हतार गछ भने िवराउने छौ।
3 मािनसले आफ्नै भलूले आफ्नो जीवन न पाछर्, तर त्यसको दोष परम भलुाई लगाउछँ।
4 धनले धरैे िम हरू बनाउछँ, तर गरीबलाई आफ्नै िभ ले पिन त्यािग िदन्छ।
5 झटूो गवाहीले सजाय पाउछँ नै अिन जनु मािनस झटूो बो लरहन्छ त्यो बाँच्न ु स ै न।
6 धरैे मािनसहरूले शासकको िनगाह खोजछन ्अिन त्यकेले उदार मािनसको साथी बन्न चाहन्छ। अिन असल मािनसको िम हुन चाहन्छ।
7 गरीब मािनस िसत आफन्तहरू पिन टक् टिकन्छन।् साथी भाइहरू पिन त्यस गरीब मािनस दे ख पर-पर ब चाहन्छन।् उसले जित नै िब न्त

गरोस ्कसलैे सहायता गदन।
8 ब ु ा गनले आफ्नै जीवनलाई माया गछर्। जसले आफ्नो समझ श बढाउँछ ऊ सधैं उन्नित ग ररहन्छ।
9 एकजना झटूो गवाही िदनलेाई दण्ड िदइने छ। जसले झटूो बोल्छ त्यो ध्वशं हुनछे।
10 मखूर् धनी हुनहुुदँनै यस्तै कार एकजना नोकरले राजकुमारमािथ शासन गन ुर् हुदँनै।
11 ज्ञानी मािनस रसाउनमा िढलो हुन्छ अिन गल्ती गनलाई क्षमा िदन ु उसको यशको लािग रा ो हुन्छ।
12 राजाको ोध िसहंको गजर्न जस्तो हो, अिन उसको िनगाह घाँसमा परेको शीतको थोपा जस्तो हो।
13 मखूर् छोरो बाबकुो लािग िवनाशको बाढी हो, अिन झगडाल ु प ी िन य पानी चहुुने घर जस्तै हो।
14 धन सम्पि तथा घर आफ्नो आमा-बाबबुाट पाइन्छ, तर िववकेशील प ी चािह ँ परम भबुाट आउँछे।
15 अल्छीपनले गिहरो िन ा लगाँउछ, अिन अल्छी मािनस भोक भोकै रहन्छ।
16 जसले काननू मानरे चल्छ उसको जीवन सरुिक्षत हुन्छ, तर जसले आफूले के गय त्यसको िवषयमा वास्ता गदन भने त्यो मनछ।
17 गरीब मािथ दया गन ुर् परम भलुाई सापट िदन ु हो। अिन परम भलुे उसलाई िफर् ता ितन ुर् हुनछे।
18 सिु ने आशा अझै छ भने ित ो छोरालाई िशक्षा दऊे न भने ितमीले उसको मतृ्यकुो लािग सहयोग गरेका हुनछेौ।
19यिद कसलैाई सिजलै रीस उठ्छ भन,े उसले त्यसको मलू्य चकुाउन ु पछर्। यिद ितमी उसलाई बचाउछँौ भने उसले त्यो गल्ती दोहयार्इरहन्छ।
20 उपदशे सनु अिन अनशुासीत भई बस। यस कार अन्त्यमा ितमी ज्ञानी हुनछेौ।
21 मािनसले हृदयमा अनकेौं कुराहरू गनर् भनी सोच्छ, त्यही हुन्छ जो परमे रले चाहन ु हुन्छ।
22 िव ासले मािनसलाई आनन्दायक बनाउछँ, यसकारण झटू हुन ु भन्दा गरीब हुन ु नै असल हो।
23 परम भु ितको डरले जीवन िदन्छ र ा का आवश्यकताहरू परूा हुन्छन अिन दःुखले उसलाई छुन सक्दनै।
24 एकजना अल्छेले उसको हात भाडा िभ हाल्छ, तर उसले त्यसलाई उठाएर आफ्नो मखुमा पयुार्उदँनै।्
25 मखूर्लाई सजाय दऊे तािक अनभुव नभएकाहरू िववकेशील होउन।्
26 जसले आफ्नो बाबलुाई नरा ो वहार गछर्, अिन आफ्नो आमालाई टाढा खे ऊ लाजमद कलिंकत छोरा हो।
27 हे मरेो छोरो, यिद ितमीले अनशुासनलाई ध्यान िदन छाड ्यौ भने ितमी ज्ञानी वचनहरूबाट पिन टािढन्छौ।
28 झटूो गवाहीले न्यायको खल्ली उडाउँछ। द ु मािनसहरू ारा भनकेा कुराहरूले अझ द ु ता मा बढाउँछ।
29 जसले आफैं लाई अरू भन्दा असल सम्झन्छ उसले सजाय भोग्न ु पछर्। त्यस्तो मखूर्हरूले कुटाई भटे्छन।्

20
1 दाखरस उपहास ग रने बस्त ू हो, िनगार चािह ँ एउटा झगडा ल्याउने चीज हो। जो यसको भावमा पछर् ऊ ज्ञानी हुने छैन।
2 राजाको ोध िसहंको गजर्न झैं हो, जसले उसलाई ोिधत बनाउछँ आफ्नो जीवनलाई खतरामा पाछर्।
3 झगडा गनर् अस्वीकार गन मािनस आदरणीय हुनछे तर मखूर् मािनस त सदवै झगडाको लािग तत्पर रहन्छ।
4 एउटा अल्छे मािनसले शरद ऋतमुा खते जोत्दनै, समयमा उसले अन्नहरू खोज्छ अिन त्यहाँ केही हुदँनै।्
5 मािनसहरूको हृदयमा रहकेा कुराहरू गिहरो कुवाको पानी जस्तै हुन,् तर समझदार मािनसले त्यो तानरे िनकाल्छ।
6 धरैे मािनसहरूले भन्ने गछर्न ितनीहरू िव ास योग्य मािनस छन,् तर िव ासनीय मािनस कसले भटेनू सक्छ?
7 एकजना धम मािनस सधै ईमान्दारी पवूर्क बास्छ र उसका नानीहरूलाई पािछ फायदा पयुार्उछँ।
8 जब राजा उनका मािनसहरूको न्याय गन ुर् बस्छन ्उनले द ु तालाई आफ्नै आखँाले छानिबन गछर्न।्
9 के कसलैे म श ु छु भिन दावी गनर् सक्छ? के कुनै मािनसले दावी गनर् सक्छ की ऊ आफ्नो पापबाट श ु हुन सक्छ?
10 परम भलुे त्यो तौल र नापहरूलाई घणृा गन ुर्हुन्छ जनु बठेीक छन।्
11 एउटा बालकलाई उसको चाल-चलनबाट पिन जान्न ु सिकन्छ उसको वहार असल छ की छैन।
12 परम भलुे दे े आखँा र सनु्ने कान दबुलैाई सिृ गन ुर् भयो।
13 यिद ितमी धरैे स ु मन पराउछौं भनें। ितमी गरीब हुने छौ। जागा रहो अिन ितमीसगं शस्त खाने कुरा हुनछे।
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14 रा ो छैन! यो रा ो छैन! भन्दै ाहकले िकन्छ तर पिछ उसले भाउ कसकेोमा आफैं लाई शसंा गछर्।
15 सनु अिन धरैे लालमिणहरू छन,् तर ज्ञानीको भाषण, िनखरु गहना हो।
16 एउटा अप रिचत मािनसलाई उधारो िदन्छौं भने उसको कोट बन्धक लऊे। िन त होऊ की उसले ितमीलाई ती िवदशेीहरूको बन्धकको

रूपमा केिह िदन्छ।
17 छल ग र कमाएको अन्न खान मीठो लाग्छ, तर अन्तमा त्यसले मखुभरी ढुङ्गा चपाए जस्तो हुन्छ।
18 कुनै योजना बनाउन ु अघी रा ो सल्लाह गन ुर्। यिद य ु मा जान ु छ भने असल मागर्दशर्न लन।ु
19 अकार्को गोप्यनीय कुराहरू भन्ने मािनसलाई भरोसा गनर् सिकँदनै। यसथर् धरैे बोल्ने मािनसबाट जोिगएर बस।
20 यिद कुनै मािनसले आफ्ना आमा-बाबलुाई सराप्छ भने उसको ब ी राती अन्धकारको बीचमा िनभ्ने छ।
21 यिद ितमी िसत भएको सम्पि ितमीले िछटो िछटो र सिजलै हािसल गरेको भए यो अन्तमा आिशषपणूर् हुनछैेन।
22 यसो नभन, “म द ु को बदला लनछुे।” परम भकुो िन म्त पखर् अिन उहाँले ित ो रक्षा गन ुर् हुनछे।
23 परम भलुे गलत तौललाई घणृा गन ुर् हुन्छ अिन झटूा तराजहूरू असल होइनन।्
24 मािनसले चाल्ने त्यके कदम नै परम भलुे तोक्न ु हुन्छ। तब मािनस कसरी जान्दछ िक उसको जीवनमा के परी आउँछ।
25 परम भलुाई भाकल गनर् अिघ नै सोचरे भाकल गन ुर्, पिछ पछुताउन ु नपरोस िक “मलैे यस्तो भाकल नगन ुर् पन रहछे।”
26 एकजना ज्ञानी राजाले द ू हरूलाई भसू िनफाने झैं गरी छु ायाउनछन ्अिन ितनीहरूलाई सजाय िदन्छन।्
27 एकजना मािनसको आत्मा परम भकुो िदयो हो जसले उसको आत्माको गिहराई दखेाउछ।
28 यिद राजा िव ासी र सत्यवादी छन ्भन,े उसले श सरुिक्षत रा ु सक्छन।् उसको िव ासनीयताले उसको राज्य ब लयो रा े छ।
29 एकजना जवान मािनसको गौरव उसको बल हो, अिन एउटा बढूो मािनसको गौरव उसको फूलकेो केश हो।
30 कुटाइले चोट पयुार्उ र खराबी हटाउछँ अिन मकु्कारहरूले िभि जीवलाई सफा गछर्।

21
1 राजाको हृदय परम भकुो हातमा हुन्छ, र त्यो खोलाको पानीझैं जता पायो उतै उहाँले बगाइ िदन ु हुन्छ।
2 मािनसले आफ्नो नजरमा आफ्नो सम्पणूर् वहार सही दखे्छ। तर परम भलुे हृदयमा के छ त्यो जाँच गन ुर्हुन्छ।
3 ब लदानहरू भन्दा, मािनसहरूले सही अिन न्याय काम गन ुर् परम भकुो िन म्त अिधक महत्वपणूर् हुन्छ।
4 घमण्डी आखँा अिन गवर्ले भ रएको मन पाप हो, र ियनीहरूले द ु मािनसको द ु ता िचनाउन दीपको सलदेोको काम गछर्न।्
5 लगनशीलको योजनाहरूले मािनसहरूलाई लाभ गराउँछ, र हतार गनार्ले िन य द र ता ल्याउछँ।
6 झटूो बोलरे कमाएको सम्पि वाफ झैं अ स्थर हुन्छ अिन त्यो घातक पासो बिनन्छ।
7 द ु मािनसहरूले गरेको नरा ो कामले ितनीहरूलाई ध्वशं पाछर्। जनु सगंत छ त्यो गन ुर् यी मािनसहरू अस्वीकार गछर्न।्
8 द ु मािनसहरू सधैं अकार्लाई ठग्ने हुन्छन ्तर असल मािनसहरू ईमान्दार र न्याय सगंतका हुन्छन।्
9 एउटी झगडाल ु प ी िसत घर िभ ब ु भन्दा शा न्त िसत घरको एककुनामा ब ु शा न्तमय हुन्छ।
10 द ु मािनसहरू सधैं खराब काम गनर् खोज्छन ्अिन ितनीहरूले व रप र भएका मािनसहरूलाई दया दखेाउदँनै।
11 द ु मािनसहरूले सजाय पाउदँा सरल मािनसहरूले ज्ञान पाउछँन।् जब ब ु मानी मािनसहरूलाई अनशुािशत बनाइन्छ ितनीहरू अझैं ज्ञानी

हुन्छन।्
12 परम भलुे द ु मािनसहरूको घर मािथ नजर रा ु हुन्छ अिन द ु मािनसहरूलाई ध्वशं पान ुर् हुन्छ।
13 यिद कुनै गरीब मािनसले पकुादार् कसलैे कान थनु्छ भने उसले पकुादार् पिन कसलैे सनु्दनै।
14 ग ु रूपले िदइएको उपहारले रीस शान्त पाछर्। लकुाएर िदएको घसूले अझै डरलाग्दो ोधलाई पिन शान्त पा रिदन्छ।
15 न्यायले इमान्दार मािनसहरूलाई आन न्दत तलु्याँउछ, तर कुकम हरूलाई यसले भयिभत पाछर्।
16 जो मािनस समझदारीको मागर्बाट बरा लन्छ ऊ अन्तमा मतृ मािनसहरू सगँ समा हुन्छ।
17 जसले सखू-भोगलाई मे गछर् ऊ द र बन्छ। जसले दाखरस अिन तलेलाई मे गछर् ऊ धनी हुन ु सक्दनै।्
18 एउटा द ु मािनस एउटा धम मािनसको िन म्त उ ारक हुनछे, अिन त्यसरीनै एउटा अिव ासी मािनस इमान्दार मािनसको िन म्त हुनछे।
19 िछटो रसाउने र झगडले ु स्वभाव भएकी प ी िसत ब भुन्दा िनजर्न मरूभिूममा रहन ु असल हुन्छ।
20 ब ु मान मािनसले आफूलाई चािहने चीजहरू सचंय गरेर राख्छ भन,े मखूर्ले यो सबलैाई खाने र खचर् गनछ।
21 जो इमान्दार जीवन जीउछ र िव ास दखेाउछँ उसले असल जीवन, सम्पि अिन आदर आजर्न गछर्।
22 एकजना ज्ञानी मािनसहरूले सश सनेाहरूको शहर आ मण गरे अिन उनीहरूको सरुिक्षत र भरपद िकल्लालाई ध्वशं ग र िदए। ज्ञानी

मािनसलाई कुनै कुराको अफ्ठेरो पदन।
23 जसले आफ्नो मखु र िज ोलाई िनयन् णमा राख्छ उसले आफैं लाई क बाट रक्षा गछर्।
24जो मािनस जसले आफूलाई अरू मािनसहरू भन्दा े ठान्छ त्यो घमण्डी हो अिन उसलाई “ खल्ली उडाउनवेाला” नाम ारा बोलाइन्छ,

उसले अत्यन्त घमण्डकासाथ काम गछर्।



21:25 710 िहतोपदशे 22:28

25 एउटा अल्छे मािनसको लालसाले उसलाई माछर्, िकनभने उसको हातहरूले काम गनर् अस्वीकार गछर्न।्
26 लोिभ मािनसले उसका सबै िदनहरू धरैे पाउनँे इच्छ गद िबताउँछ, तर धम मािनसले उदारता पवूर्क िदन्छ।
27 द ु मािनसले चढाएको ब लदान त्यसै पिन परमे रले घणृा गन ुर् हुन्छ, त्यसमािथ पिन द अिभ ायले चढाएको त झन घिृणत हुन जान्छ।
28 झटूो साक्षीहरूको नाश हुन्छ, तर एकजना मािनस जसले सवाधानी पवूर्क सनु्छ ऊ सधैंको िन म्त बोल्छ।
29 एउटा द ु मािनसले अिववकेी अिन साहसी कायर्हरू गछर् तर एउटा इमान्दार मािनसले उसको कायर्हरूमा सोच िवचार गछर्।
30 कुनै पिन यस्तो ज्ञान अथवा समझ श अथवा सल्लाह छैन जसले परम भलुाई िज सक्छ।
31 मािनसहरूले लडाईं िज हात-हितयार तथा घोडा तयार पानर् सक्छन, तर ितनीहरूलाई िवजय अथवा पराजय परम भलुे नै िदन ु हुन्छ।

22
1 धन सम्प ीको मा लक हुन ु भन्दा सम्मान पाउन ु असल हो। सम्मािनत हुन ु सनु चाँदी भन्दा उ म हो।
2 सबै परम भकुा सिृ हुन यसथर् कुन धनी कुन गरीब बराबरी हो।
3 एउटा ब ु मान मािनसले क लाई पिहले नै दखेरे यसबाट अिघ नै तिकर् न्छ, तर अनभुव नभएका मािनसहरू िसधै ती क हरूमा पछर्न अिन

दःुख पाउछँन।्
4 न बन अिन परम भलुाई आदर गर, तब ितमीहरू बाच्नछेौ अिन धन र सम्मान पाउने छौ।
5 द ु मािनस नाना थरीका फंदामा पछर्, तर आफ्नो आत्माको पवार्ह गन मािनस यस्तो क दे ख टाडो बस्छ।
6 नानीहरूलाई सही जीवन िनवार्ह गन ुर् सानै बाट िसकाउन ु पछर्, तब त्यो नानी बढे पिन त्यही कारले जीवन यापन ्गछर्।
7 धनी मािनसहरूले गरीब मािनसहरूलाई शासन गछर्न ्अिन उधारो लनहेरू उधारो िदनहेरूको कमारा बन्छन।्
8 अन्याय रोप्ने मािनसले आफन्तको वाली काट्छ अिन उसको अत्याचारी शासनको अन्त हुन्छ।
9 एकजना उदार योग्य मािनसले आिशष ू पाउछँ। उसले आिशष ू पाउछँ िकनभने उसले आफ्नो भोजन गरीबलाई िदन्छ।
10 यिद कुनै मािनसले अरूलाई खसी गछर् भने उसलाई त्यहाँबाट बल लगाएर िनकाली दऊे। जब ऊ मािनस नै हट्छ झगडाहरू जान्छ र

अिन लडाईं र अपमानहरू पिन सिकन्छ।
11 एउटा मािनस जसले श ु हृदयलाई मे गछर्, जसको बोलीवचन करूणामय हुन्छ, ऊ राजाको िम हुनछे।
12 परम भलुे सत्यता मािथ पहरा िदन ु हुन्छ, अिन अिव ासी मािनसहरूले भनकेा कुराहरूलाई िवफल बनाउन ु हुन्छ।
13 अलछे मािनसले भन्छ, “िसहं बािहर बिसरहकेो छ,” अथवा “म गल्लीमा मा रनछुे।”
14 िभचारी पापको जाल हो यसथर् परम भु यस्तो जालमा फँ िेसत अत्यन्तै ोिधत हुनहुुन्छ।
15 नानीको मनका मखूर्ता रहकेो हुन्छ। अनशुसनको डण्डाले यस मखूर्तालाई ऊबाट भगाइन्छ।
16 आफ्नो धन बढाउन ु जसले गरीबलाई ठग्छ अिन धनी मािनसलाई उपहार चढाउँछ भने ती दवुै जना पिछ द र हुन्छन।्

तीस ज्ञानपणूर् भनाईहरू
17 रा ोसगं ध्यान दऊे, म के भन्छु सनु। म ितमीहरूलाई त्यो ज्ञान िशकाउने छु, जनु ज्ञानी मािनसहरूले मलाई िदएका छन।् मलैे त्यो

िशक्षाहरूबाट िसकें । 18 यिद ितमीले यी कुराहरू याद राख्यौ भने असल हुनछे। यी वचनहरू भन्न ु सक्यौ भने ितमीलाई सहायता हुनछे। 19अब
म ितमीलाई ती कुराहरू नै िसकाउनछुे र म चाहन्छु, िक ितमीले परम भु मािथ भरोसा गर। 20 ित ो लािग मलैे तीसओटा नीित-वचनहरू
लखेकेोछु, यी सबै ज्ञान र उपदशेका वचनहरू हुन।् 21 यी वचनहरूले सत्य र महत्वपणूर् कुराहरू िसकाउँछ। तब ितमीलाई जसले पठाउन ु भएको
छ उहाँलाई सही जवाफ िदन सक्छौ।

— 1 —
22 गरीबलाई शोषण नगर िकनभने ितनीहरू गरीब छन,् अिन गरीबलाई अदालतमा न्यायबाट ब ञ्चत नगर 23 परम भलुे ितनीहरूको मु ाको

पक्ष लन ु हुन्छ, अिन उहाँले ितनीहरूको जीवन लन ु हुनछे जसले उनीहरूलाई लटु्छन र शोषण गछर्न।्
— 2 —

24झ ै रसाउने मािनसिसत िम ता नजोड। िसितिमित रसाउने मािनसिसत सगंत नगर। 25 न भने ितमीले उसको बाटो जान्ने छौ र फन्दामा
फँ े छौ।

— 3 —
26किहल्यै कसकैो िजम्मवारी लने नहोऊ अकार्ले लएको ऋणको लािग जमानी नबस।् 27 ितमीले त्यो ऋण चु ा गराउन ु नसके िनमीकहाँ

भएको सबै गमुाउन ु पनछ। ितमीले आफ्नो ओढने ओ ाउने सम्म गमुाउन ु पनछ।
— 4 —

28 ित ो जमीन जसमा िसमाना ित ा पखुार्हरूले कोरेका हुन, त्यो िसमाना किहल्यै ह ल्लन नदऊे।
— 5 —
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29 यिद कोही मािनस आफ्नो काममा िनपणु छ भने ऊ राजाको सवेा गन योग्यको हुन्छ। उसले निचनकेा मािनसहरूको सवेा गदन।

23
— 6 —

1 यिद ितमी कुनै अिधकृतिसत भोजनमा बसकेो छौ भने याद राख ितमी कसको अिघ छौ। 2 ितमी धरैे खाने गथ्य भने पिन ितमीले आफूलाई
िनयन् णमा रा ु पछर्। 3 उसको स्वािदलो भोजन ारा प रक्षीत नहोउ िकनभने उसको भोजन छलपणूर् हुन्छ।*

— 7 —
4 धनी बन्न चे ा गद आफैं लाई नथकाऊ। यिद ितमी ब ु मानी छौ भने ितमीले यस्तो गनर् बन्द गर। 5 धन-सम्पि हदेार्-हदेार् शषे भएर जान्छ।

धन सम्पि आफ्नो पखंटेा फैलाएर उडरे जाने चरा झैं आकाशमा जान्छ।
— 8 —

6 एउटा कञ्जसू मािनस िसत भोजन नखाऊ। उसको घरमा पकाएको स्वािदलो भोजनको इच्छा नगर। 7 त्यो यस्तो मािनस हो जो आफ्नो
भोजनको मोल लगाई रहन्छ। ितमीलाई त भन्छ, “ितमी खाऊ, मस्त भई खाऊ,” तर त्यो उसको मनिभ बाट भनकेो होइन। 8 ितमीले अ लकित
खाएको पिन उके ल िदने छौ अिन ितमीले उसलाई गरेका शसंाहरू थर् भएर जान्छन।्

— 9 —
9 मखूर्ले ित ा ज्ञानी वचनहरूलाई घणृा गछर्, मखूर्िसत कुरा नगर।

— 10 —
10 जमीनमा परुानो िसमाना भए त्यसलाई सान यास नगर। टुहुरा-टुहुरीहरूको जमीन जबरजस्ती दखल नगर। 11 िकनभने परम भु ती

अनाथहरूको श शाली सरंक्षक हुन ु हुन्छ जसले अनाथहरूको पक्षमा ितमीिसत अदालतमा लडन ु हुन्छ।
— 11 —

12 ितमीहरूको िवचारलाई अनशुासनमा लगाऊ अिन ज्ञानको िशक्षाहरूमा ध्यान दऊे।
— 12 —

13 आवश्यकता अनसुार नानीलाई सधैं सजाय दऊे। सजाय िददाँ त्यो मदन। 14 यिद ितमीले उसलाई सजाय िदयौ भन,े ितमीले उसलाई
िचहानबाट रक्षा गन छौ।

— 13 —
15 हे मरेो छोरो, ितमी ब ु मान ्भयौ भने म खशुी हुनछुे। 16 यिद ितमीले सही कुराहरू गरेको सनु्न पाए म हृदयबाट नै खशुी हुने िथएँ।

— 14 —
17 पापीहरूको ईष्यार् नगर। तर सबै समयमा, परम भलुाई सम्मान गर। 18 तब ित ो एउटा भिवष्य हुन्छ, ित ो आशा किहल्यै हराउने छैन।

— 15 —
19 मरेो छोरो, सनु र ज्ञानी बन! सधैं सही बाटोमा िहडने कुरा ख्याल गर। 20 धरैे भोजन गन तथा दाखरस िपउँने मािनस िसत िम ता नराख।

21 जनु मािनसले धरैे खान्छ अिन धरैे िपउँछ भने गरीब हुन्छ। उसको उडाइले उसलाई थो ो लगुा लगाउने बनाई िदन्छ।
— 16 —

22 ित ा बाब ु जसले ितमीलाई जीवन िदए उनको बचनहरू सनु। ित ी आमा भनरे उनलाई हलेा नगर। 23 सत्यतालाई िकन अिन यसलाई
नबचे। ज्ञान, अनशुासन अिन समझ श लाई पिन िकन। 24 इमान्दार मािनसका बाब ु अित सखुी मािनस हुन। यिद कुनै मािनसको ब ु मान नानी
छ, भने त्यस नानीले घरमा खशुीयाली ल्याउछँ। 25 यसथर् ित ा आमा-बाब ु ितमी िसत खशुी भई बसनु।् ित ी आमाले आनन्द पाउन।

— 17 —
26 हे मरेो छोरो! म जे भन्दछुै अ लक ध्यान िदएर सनु। मलैे भनकेा कुराहरू स्वीकार गर। 27 एउटी वशे्या एक गिहरो खाडल जस्तो हो

एक िभचा रणी ी, एक साँधरुो इनार जस्तो हो। 28 एउटा खराब आइमाई डाँकुले झैं बाटो ढुकेर वस्छे अिन धरैे मािनसहरूलाई अिव ासी
बनाउछेँ।

— 18 —
29-30 कसको दयनीयता छ? कसको दःुख छ? को क मा डुबकेोछ? को झगडा टंटामा फँसकेोछ? िबना कारण कसले चोट पाएको छ?

कसको आखँा राता भएका छन?् ितनीहरू ती हुन ्जो रात िदन दाखरसको सवेनमा िबताउछन अिन जो िमि त म चा भोजनहरूमा जान्छन।्
31 दाखरस ारा दाखको रातो रंग ारा यसको प्याला िभ को चमक ारा सम्मोिहत नहोऊ। यो िबना अवरोध घाँटीबाट तल स्वा ै जान्छ।

32 तर अन्तमा यसले सपर्ले झैं डस्छ गोप्य िवष भएको िवषाल ु सपर्ले झैं डस्छ गोप्य िवष भएको िवषाल ु सपर्ले झैं डस्छ।
* 23:3: …



23:33 712 िहतोपदशे 24:25

33 ितमीले िविच चीजहरू दे े छौ। ान्त िवचार, ित ो मनमा कू े छन।् 34 ितमीलाई यस्तो लाग्नछे महासमु को मािथल्लो सतहमा
सिुतरहछेौ, ितमी जहाज मािथ सिुतरहछेौ। 35 ितमी भन्छौ ितनीहरूले मलाई िहकार्ए मलैे अनभुव ग रन,ँ ितनीहरूले िपटे तर मलाई थाहा भएन।
म कित वलेा ब्य ूझँन्छु? म जान्छु अिन अकार् म िपउँछु।

24
— 19 —

1 द ु मािनसहरूको डाह नगर। ितनीहरूको सगंतको इच्छा नगर। 2 ितनीहरू आफ्नो हृदयमा नरा ा योजनाहरू मा रच्छन।् ितनीहरू अरूलाई
कसरी क िदने त्यस िवषयमा मा विकरहकेा हुन्छन।्

— 20 —
3 एउटा घर ज्ञान ारा िनमार्ण ग रन्छ र समझश ारा यसलाई रा ो स्याहार ससुार ग रन्छ। 4अिन ज्ञान ारा यसको भण्डारकोठाहरू िवरल

बहुमलू्य अिन असल चीजहरूले भ रन्छन।्
— 21 —

5 एकजना ब ु मान मािनस, एउटा बलवान मािनस भन्दा असल हो। एकजना ज्ञानी मािनस महान श भएको मिनस भन्दा असल
हो। 6 यसकारण ितमीले लडाई लडन। अिघ सावधानी पवूर्क योजनाहरू बनाउन ु पछर्। यिद ितमी िवजयी हुन ु चहान्छौ भने ितमीले धरैे
सल्लाहकारहरूको सल्लाह लनपुछर्।

— 22 —
7 मखूर् मािनसले ज्ञान के हो बझु्न स ै न शहरको फटकमा बसरे कुनै महत्वपणूर् िवषयमा तकर् ग ररहकेो समय मखूर् मािनसले केही बोल्न

स ै न।
— 23 —

8 द ु षडयन् सधैं ग ररहन्छौ भन,े मािनसहरूले ितमीलाई जाल रच्ने भिन बोलाउँछन।् 9मखूर् मािनसले गनर् चाहकेा कुरा पापपणूर् मा हुन्छन।्
मािनसहरूले यस्तालाई घणृा गछर्न ्जसले अन्य मािनसहरू भन्दा आफूलाई मािथल्लो तहको सम्झन्छ।

— 24 —
10 यिद ितमीले आफैं लाई सकंटको समयमा कमजोर दखेाउछँौ भन,े ितमी साच्चै नै कमजोर हौ।

— 25 —
11 यिद मािनसहरू कसलैाई मान दाऊमा रहकेो पाए ितमीले त्यस मािनसलाई बचाउने भरमग्दरु यास गन ुर् पछर्। 12 यिद ितमीले भन्छौ “हरे,

हामीहरूलाई यो किहल्यै थाहा िथएन” के उहाँ जसले मािनसहरूको हृदयहरूलाई जाँच गन ुर् हुन्छ यो सत्यतालाई जान्न ु हुन्न र? उहाँ जसले
मािनसहरूको आत्माहरूलाई पहारा िदन ु हुन्छु यसको बारेमा जान्न ु हुन्न र? अिन उहाँले त्यके मािनसलाई उसको काम अनसुार दण्ड िदनहुुनछे।

— 26 —
13 हे मरेो छोरो, मह उपभोग गर, यो असल हो, यो मखुमा अित नै ग ु लयो हुन्छ। 14 यसरी नै यो पिन ितमी जान िक त्यो ित ो आत्मा ज्ञानमा

रमाउँछ। यिद ितमीले यो ज्ञान ा गय भने ित ो भिवष्य हुनछे, ित ो आशा किहल्यै हराउने हुदँनै।
— 27 —

15 एकजना चोर झैं होऊ जसले धम मािनसको घरमा छापा माछर् अिन यसबाट िचजिबचहरू लटेुर लान्छ। 16 धम मािनस सात पल्टसम्म
लडे पिन ऊ फे र उठ्छ। तर द ु मािनसहरूलाई दःुख क ले लडाउछँ।

— 28 —
17 श ु हादार् पिन खशुी नहोउ। श लुे ठोक्कर पाउदँा ितमी खशुी नबन। 18 यिद ितमीले यसो गर्य भने परम भलुे चाल पाउन ु हुनछे अिन

उहाँ ितमी िसत िनरास हुन ु हुनछे र यस्तो हुन सक्छ िक ित ो श लुाई नै उहाँले सहायत गन ुर् हुन्छ होला।
— 29 —

19 द ु मािनसहरूको कारणले गदार् ोिधत नबन; द ु हरूको डाहा नगर, 20 िकनभने द ु मािनसहरूको भिवष्य छैन, ितनीहरू एउटा ब ी झैं
िनभ्नछेन।्

— 30 —
21 ह!े मरेो छोरा, परम भकुो अिन राजाको डर मान ्अिन िव ोहीहरूसगँ किहले स म्म लत नहोऊ। 22 िकनभने त्यस्ता मािनसहरू एकसी

नािसनछेन। अिन ितमीलाई थाहाँ हुदनै िक कस्तो खालको क परमे र र राजाले ितनीहरूमािथ ल्याउने छन।्
23 यी ज्ञानी मािनसहरूका वचनहरू हुनः न्याय गदार् पक्षपात गन ुर् अनिुचत हुन्छ। 24 एकजना न्यायधीस जसले अपराधीलाई िनद ष भनी

फैसला गछर् भने रा हरू ारा ऊ ािपत हुनछे अरू रा हरू ारा ऊ िन न्दत हुनछे। 25 तर जसले अपराधीलाई सजाय िदन्छ ऊ जनि य हुनछे र
ऊ एकदमै धन्य हुनछे।
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26 िनष्पक्ष वाक्य यस्तो चीज हो जसले मािनसहरूलाई आन न्दत तलु्याउछँ। यो ओठमा लएको चमु्बन झैं हो।
27 पिहले बािहरी काम गर। खतेको काममा आफूलाई स्थािपत गर अिन त्यस पिछ ित ो घर बनाऊ।
28 ित ो िछमकेीको िवरू कुनै न्याियक कारण िबना गवाहीहरू नदऊे झटूो नबोल।
29 यसो नभन, “उसले मलाई जसो गय म उसलाई त्यस्तै गनछु! उसको कायर् अनसुार म उसको बद्ला लने छु।”
30 म एकजना अल्छे मािनसको भिूम भएर िहडदै आएँ। म एउटा िववकेहीन मािनसको दाखबारी भएर िहडँ।े 31 त्यो भिूम काडाको झाडीले

छोपकेो छ, जता ततै बकेामको झार-पात उ केो छ। अिन ढुङ्गाको पखार्ल भत्केको छ। 32 मलैे यसलाई रा री हरेें, अिन यसको बारेमा िवचार
गरे, मलैे बझुें अिन एउटा पाठ िसकें । 33 एक िछनको सतुाईले अिन एक िछनको आरामल।े 34 द र ता अिन अभाव ितमी मािथ सश मािनस
झैं भएर आउनछे जसलाई ितमीले हराउन असक्षम हुन्छौ।

25
सलुोमानका केही अरू िहतोपदशेहरू

1 सलुमेानका यी िहतोपदशेहरू यहूदाका राजा िहजिकयाका नोकरहरूबाट उतारेका हुन।्
2 परमे रको मिहमा चीजहरू लकुाउन ु हो अिन राजाको मिहमा चीजहरूको जाँच गन ुर् हो।
3 जसरी स्वगर् हामी मािथ छ र जमीन हामीबाट मिुन त्यसरी नै राजाको मन पिन रहस्य मय हुन्छ हामी बझु्नै स ै नौं।
4 यिद चाँदीबाट अशु तालाई िनका लइयो भने िशल्पी सनुारले त्यसबाट सनु्दर गहना बनाउन ु सक्छन।् 5 यस्तै कारल,े यिद द ु अिन बइेमान

उपदशेकहरूलाई राजाको उप स्थितबाट हटाइन्छ भन,े उसको शासन धम कता ारा सरुिक्षत हुनछे।
6 राजाको अिघ घमण्ड नगर, मखु्य मािनसहरूको महत्वपणूर् स्थान नओगट। 7 एकजना राजकुमारको सामनुमेा अपमािनत हुन ु भन्दा राजाले

ितमीलाई “यहाँ आइज” भनकेो असल हो।
8 न्यायक ार्लाई ितमीले दखेकेो कुरा तत्कालै नभनी हाल। यिद ितमी त्यसो गदार् अक मािनसले ित ो कुरोलाई असत्य माण ग रिदए ितमी

अप्ठेरोमा पनछौ।
9 ित ो कसै िसत दईु मत भए आपसमा नै िमलाई हाल अिन साथीको रहस्यको कुरा कसलैाई नभन। 10यिद ितमीले अकार्को रहस्य खो लिदयौ

भने ितमी आफैं लाजमा पनछौ र ितमी मािथ लागकेो ब ामी ितमीबाट किहल्यै मे टने छैन।
11 सही िचज सही समयमा भन्न ु एउटा सनुको स्याउ चाँदीको घरेामा जोडकेो जस्तै हो। 12 एकजना झ बझु्ने मािनसको िन म्त ज्ञानी

मािनसको हप्काई एउटा श ु सनुको औंठी अथवा सब भन्दा रा ो सनुबाट बनकेो अन्यकुनै गहनाहरू जस्तो मलू्यवान हुन्छन।्
13 एक िव सनीय दतू सवंाद पठाउने मािनसको िन म्त बाली िभ याउने समयको गरमिदनको शीतल पानी जस्तै हो उसले उसको मा लकको

आत्मालाई पनुः ताजगी गराउँछ।
14 कसलैे उपहार चढाउँछु भनी ितज्ञा गछर् तर चढाउँदनै भने त्यो बादल अिन बतास जस्तै हो।
15 धयैर्पणू र् कुराले राजालाई शान्त गराउँछ न बोली अत्यन्त श शाली हुन्छ।
16 मह खान ु स्वस्थको लािग असल हो तर यही धरैे खाए मािनस िवमारी हुन्छ। 17 त्यसरी न,ै आफ्नो िछमकेीको घरमा घरी-घरी नजान ु न

उसले ितमीलाई घणृा गनर् थाल्छ।
18जसले उसको िछमकेीको िवरू झटूा साक्षी िदन्छ ऊ एउटा ला ी तरवार अथवा एउटा तीखो काडझैं खतरा हुन्छ। 19झटूो बोल्ने मािनस

मािथ किहल्यै भर नपन ुर्, त्यो मािनस क दायी दाँत तथा लङ्गडे ख ु ा जस्तै हो। र आवश्य ाको समयमा धोका िदन सक्छ।
20 शोकाकुल मािनसको अिघ खशुीयालीको गीत गाउन ु जाडो लागकेो समयमा कसकैो शरीरको लगुा उता र िदन ु जस्तै हो। यो सोडामा

िसकार् िमलाउन ु जस्तो हो।
21 ित ो श ु पिन भोकाएको भए उसलाई भोजन दऊे र ितखार्एको भए पानी दऊे। 22 यिद ितमीले यसो गरयौ भने त्यो मािनस लाजमा पनछ।

यो उसको टाउको मािथ बल्दै गरेका कोइलाहरू रा ु बराबर हो अिन परम भलुे ित ो क्षितपिूतर् गन ुर् हुनछे।
23 उ रबाट वहने हावाले पानी बषार्उछ अिन त्यसरी नै िनन्दाले ोध जगाउछँ।
24 झगडाल ु स्वभाव भएकी प ीिसत घरमा वास गन ुर् भन्दा छाना मािथ ब ु असल हो।
25 टाढा ठाउँ बाट आएको शभु समाचारहरू त्यि कै शीतल हुन्छ जित गम को िदनमा प्यास र थिकत भएर िपएको पानी शीतल हुन्छ।
26 यिद असल मािनस दबुर्ल हुन्छ र द ु मािनसलाई प ाउँछ भने यो श ु पानीमा फोहर िमिसन ु जस्तै हो।
27 मह पिन धरैे खाए िततो हुन्छ, त्यसरी नै धरैे मान नखोज।
28 आफैं ले आफैं लाई िनयन् णमा रा नसक्ने मािनस भत्केको पखार्ल भएको शहर बराबर हो।

26
ज्ञानले मखुर्हरूको िवषयमा भन्छ

1 ीष्म ऋतमुा िहउँ बर्षन ु रा ो होइन, बाली काटनूे समयमा पानी बर्षन ु ठीक होइन अिन त्यसरी नै मखूर्लाई सम्मान गन ुर् अनिुचत हो।
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2 ितमीले कसकैो हानी नगरी उसले ितमीलाई सराप्छ भने उसको त्यो ाप ितमी मािथबाट कुनै चचंल चरा उडरे गए जस्तै हो।
3 जसरी घोडा चाबकुले काबमुा आउँछ, खच्चर लगामले आउँछ, त्यसरीनै एकजना मखूर् डण्डाले काबमूा आउँछ।
4-5 मखूर्लाई त्यसको मखूर्ता अनसुारको उ र नदऊे, न भने ितमी पिन मखूर् हुनछेौ।एउटा मखूर्लाई उसको मखूर्तापणू र् उ र दऊे तर पिन उसले

आफैं लाई ज्ञानी स म्झन्छ।
6 मखूर्लाई दतू बनाई पठाउन,ु आफ्नो घ ुडँामा बन्चरोले हान्न ु अथवा जानी-जानी िवपद ल्याउन ु जस्तो हुन्छ।
7 मखूर्को मखुमा एउटा िहतोपदशे हुन ु लङ्गडो मािनसका झु ण्डएका ललुा गोडा जस्तै हो।
8 मखूर्लाई सम्मान गन ुर् त्यित नै खराब हो जित एउटा घयुें ोमा ढुङ्गा बाँध्न ु हो।
9 मखूर्ले केही िहतोपदशे कुरा गनर् चाहान,ु मातरे चरु भएको मािनसले हातमा िबजकेो काँडा िनकाल्न ु खोज्न ु जस्तै हो।
10 कुनै मखूर्लाई अथवा निचनकेो मािनसलाई काम अ ाउन ु िवपद मोल्न ु हो। ितमीलाई थाहा हुदँनै कता नोक्सान हुन्छ।
11 कुकुरले केही खाएर िबमार भयो भने त्यसले उल्टी गछर् औ केही समय पिछ त्यही उल्टी खान्छ। मखूर् मािनस पिन त्यस्तै हो औ त्यसले

पिन एउटै काम घरी-घरी ग ररहन्छ।
12 यिद कोही मािनस ज्ञानी होइन तर आफैं लाई ज्ञानी मान्छ भने त्यो जि को मखूर् अक हुदँनै।
13 अल्छेले भन्छ, “सडकमा िसहं बसकेोछ, यसकारण म घरबाट िनस्कन स न।ँ”
14 अल्छे मािनस कही जाँदनै, ढोका आफ्नो कब्जामा अल्झरे यता उित भइरहकेो झैं, अल्छे आफ्नो ओ ानमा यता उित प ल्ट रहन्छ।
15 अल्छे मािनसलाई यित अल्छी लाग्छ िक उसलाई आफ्नो थालबाट गाँस उठाउन ु पिन गा ो पछर्।
16 एउटा अल्छेले आफैं लाई ब ु मान सम्झन्छ। उसले आफैं लाई िववकेपणूर् जवाफ िदने ती सात जाना ब ु मान मािनसहरू भन्दा पिन ज्ञानी

सम्झन्छ।
17 दईुजना मािनसहरूको िववादमा पक्ष लन ु त्यित नै िवपद जनक हो जित गल्लीमा कुकुरको कान तानरे िहडन।ु
18-19 िछमकेीलाई धोका िदन ु अिन त्यस पिछ त्यो “मलैे िदल्लगी गरेको” भनरे भन्ने मािनस एकजना पागल मािनस जसले ाणनाशक

काँडहरू हान्छ।
20 जसरी दाउरािवना आगो बल्दनै त्यसरी नै बदनाम गराउनलेाई हटाइन्छ भने झगडा आफैं अन्त हुनछे।
21 जस्तो कोइलाले अगंारलाई अिन दाउराले ज्वालालाई चम्काउँछ त्यस्तै झगडाल ु मािनसले झगडा चम्काउँछ।
22 ब ाम गराउने शब्दहरू त्यितकै स्वािद हुन्छन ्जितको मािनसहरूको पटेमा जाने भोजन हुन्छ।
23 माटोको भाँडोमा चाँदीको जलप लगाएझैं द ु जाली मािनसको ओंठमा िचप्लो कुरा हुन्छ। 24 षेपणू र् मािनसले उसका िमठा कुराहरूले

आफ्नो दोषलाई ढाक्छ तर उसले दोषलाई आफ्नो हृदयमा पालकेो हुन्छ। 25 उसको िमठो कुरामा िव ास नगर, िकनभने उस िभ सातओटा
िघनलाग्दो िवचारहरू जािगरहकेो हुन्छन।् 26 उसले उसको षे छलहरू ारा लकुाउन सकेतापन उसको द ु ता सबकैो सामनु्ने कट हुन्छ।

27 अकार्लाई जाक्न ु खाडल खन्ने मािनस आफैं त्यही खाडलमा पछर्। अरूलाई ढुङ्ग पल्टाउने मािनस आफैं ढुङ्गले चिेपएर मछर्।
28 जनु मािनसले झटूो बोल्छ, त्यसले आफूले हािन पयुार्एको मिनसहरूलाई नै िघनाउँछ, अिन एउटा मािनस जसले चाप्लसुी गछर् उसले

आफैं लाई हानी गछर्।

27
1 ितमीलाई ज्ञान छैन भो ल के हुने हो, यसथर् भिवष्यमा हुने कुरा लएर शखेी नगर।
2 आफ्नो शसंा अरूले गरोस,् आफैं ले होइन।
3 ढुङ्गा ग ौं हुन्छ, बलवुा ओसान ुर् अप्ठेरो पछर् तर ोिधत मखूर्ले गराएको क सहन ु त्यो भन्दा अझ गा ो हुन्छ ।
4 रस िनदर्यी हुन्छ अिन ोध एउटा बाढी झैं हुन्छ, तर डाहको सामनुे को खडा हुन सक्छ?
5 लकेुको माया भन्दा खलु्ला आलोचना रा ो।
6 साथीले ितमीलाई कुनै बलेा कडा शब्द भन्ला उसको उदशे्य नरा ो होइन। तर श ु को चमु्बनहरू झटूा हुन्छन।् उसले ितमीलाई दया नै

दखेाओस, तर उसको हृदयमा ितमी ित श तुाले नै बास गरेको हुन्छ।
7 अघाएको बलेा मह पिन मीठो हुदँनै, तर भोकाएको मािनसको लािग सबै तीतो चीज पिन मीठो हुन्छ।
8 आफ्नो घर छाडे पिछ ग ुडँबाट िनस्केको चरा जस्तै भौता रन्छ।
9 अ र तथा सगु न्धत वस्तहुरूले मनमा आनन्द ल्याउछँ। अिन एकजना मािनसको साथीको आनन्ददायता हृदय दे ख िदएको सल्लाहबाट

आउँछ।
10 आफ्नो साथी अिन बाबकुो साथीलाई किहल्यै नभलू्न।ु आपद आइलागकेो समयमा भाइ भनी टाडो सहायता माग्न नजान ु कारण टाडाको

भाइ भन्दा िछमकेी नै उपयोगी हुन्छ।
11 हे मरेो छोरो! ितमी ब ु मान ्भएर मरेो मन खशुी पा रदऊे तािक, जसले मलाई घणृागछर् त्यसलाई म जवाफ िदन सकँु।
12 ब ु मानी मािनस आपत आईलाग्ने चाल पाए, सरुक्षाको िन म्त शरण लन्छ तर अज्ञानीमािनस िशरहरू सीधा पारेर यसै आपतितर जान्छ

अिन दःुख पाउछँ।
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13 एउटा अप रिचत मािनसलाई उधारो िदन्छौं भने उसको कोट बन्धक लऊे। िन त होऊ की उसले ितमीलाई ती िवदशेीहरूको बन्धकको
रूपमा केिह िदन्छ।

14 भात स्वागतको लािग जसले िछमकेीको िननं् ा िबच्काउन जान्छ उसले ाप पाउछँ।
15 एउटा कचकच,े झगडाल,ु प ी वषार्को िदनमा पानी चहुुने छाना जस्ती हो। 16 उसलाई रोक्न कोशीष गन ुर् हावा चल्नबुाट रोक्न यास

गन ुर् जस्तै अथवा हातहरूले तले समा यास गन ुर् जस्तै थर् हो।
17 जसरी फलामको सानो टु ाले फलाम कै छुरी तथा हितयारहरू उध्याइन्छ त्यसरी नै मािनसहरूले पिन एक-आकार्बाट ज्ञान िसक्छन।्
18जसले अञ्जीरको रूख रेखदखे गछर् उसले त्यसको फल खान ु पाउछँ, त्यसरी नै जसले मा लकको खबु सवेा गछर् उसले परुस्कार पाउछँ।
19 जब मािनसले पानीमा हछेर् उसले त्यहाँ आफ्नो अनहुारको ितिब म्ब दखे्छ, त्यसरी नै एकजना मािनसको हृदय कस्तो छ उसको
वहारबाट चाल पाइन्छ।
20 जसरी िचहान किहल्ये भ रदनै, मािनसको आखँा पिन किहल्ये त ृ हुदँनै।
21 सनु र चाँदी आगो ारा जािचन्छ, त्यसरी नै एकजना मािनसलाई उसको यशबाट जाँिचन्छ।
22 मखूर्लाई जाँतोमा िपधंरे धलूो िपठो बनाई सक्दा पिन उसको मखूर्ताले उसलाई छोडदनै।
23 ितमी िन त हौ की ित ो भडेाहरूको अवस्था ितमी जान्दछौ अिन ित ो बथानहरूलाई रा ो ध्यान दऊे। 24सम्पि कसै िसत पिन स्थायी

भई बस्दनै। राजमकुुट पिन एउटा वशंको टाउकोमा बिसरहदँनै। 25 जब घाँस का टन्छ र नयाँ पलाउँछ र पहाडको डाँडा-काडाँमा पराला जम्मा
ग रन्छ। 26 तब थमुाहरूबाट ित ो लगुाफाटा ा हुनछे, भडेाहरूबाट खते िकन्न सक्ने छौ। 27 बा ाको दधू ित ो घर प रवारको लािग र ित ो
नोकन हरूको भरण पोषणको लािग या हुनछे।

28
1 द ु को मनमा सधैं डर हुन्छ र कसलैे नलखटेे पिन ऊ भािगिहडंछ। तर धम मािनस िसहं झैं आ ँ टलो हुन्छ।
2जब दशेमा राज ोह हुन्छ अनगन्ती शासकहरू बलपवूर्क उठ्छन। तर जब शासक ज्ञानी अिन समझदार हुन्छ उसले सबै कुरालाई व स्थत

बनाएर राख्छ।
3 एकजना गरीब मािनस जसले अक गरीबमािथ अत्याचार गछर्। ऊ एउटा मसुलधारे वषार् जस्तै हो उसले अन्न बा ल को िवनाश गछर्।
4 जसले वस्थाको िवधान त्यिग िदन्छ उसले द ु को शसंा गछर् तर जसले वस्थाको पालन गछुर्। उसले ितनीहरूको िवरोध गछर्।
5 द ु मािनसले न्याय के हो बझु्दनै, तर जनु मािनसले परम भलुाई खोज्छ उसले बझुकेो हुन्छ।
6 इमान्दार भई गरीब हुन ु रा ो हो, धनी भई द ु हुन ु रा ो होइन।
7 जसले वस्थाको पालन गछर् ऊ िववकेी छोरा हो, तर जसले बकेारका िघचवुाहरूलाई साथी बनाउछँ, त्यसले केवल आफ्नो बाबलुाई

ल ज्जत बनाउछँ।
8 जसले अिधक ब्याज असलु गरी सम्पि कमाउँछ तर त्यो सम्पि उसले आफ्नो िन म्त होइन, तर कुनै गरीव मािनसको िन म्त सम्पि

जम्मा गछर्।
9 यिद कसलैे परम भकुो अनशुासन हण गनर् अस्वीकार गछर् परमे रले पिन उसको ाथर्ना सनु्न अस्वीकार गन ुर् हुन्छ।
10 धम मािनसहरूलाई पथ बनाउन खोज्ने मािनस आफ्नै पासोमा पछर् तर िनद ष मािनसहरूले असल कुराहरू आजर्न गछर्न।्
11 धनी मािनस आफ्नो नजरमा ब ु मान ्हुन सक्छ, तर ज्ञानी गरीब मािनसले उसलाई िचिनहाल्छ।
12 जब सज्जन मािनसहरूले िजतछन,् िवजय हुन्छ र सबै खशुी हुन्छन, तर जब द ु मािनसहरूको हातहरूमा श जान्छ मािनसहरू आफैं

लकु्छन।्
13 जसले आफ्नो पापहरू लकुाउँछ उसको किहल्यै उन्नित हुदनै, तर जसले आफ्नो पापहरू स्वीकार गछर् र यसलाई त्यागी िदन्छ उसले

कृपा ा गछर्।
14 त्यो मािनस धन्य हो जो परम भु िसत डराउछँ, तर जसले आफ्नो हृदय कठोर पाछर् त्यो सकं मा पछर्।
15 एउटा द ु शासक जसले गरीब राज्य मािथ शासन गछर् ऊ एकजना गजर्ने िसहं जस्तो हो अथवा आ मक भाल ूजस्तो हो।
16 जब एउटा शासकको िववके हुदनै त्यहाँ धरैे अत्याचार हुन्छ, तर जसले चारको उपायबाट कमाएको धनलाई घणृा गछर् उसले लामो

शासन गनछ।
17 मािनसलाई हत्या गन मािनसले शा न्त पाउदँनै। त्यसलाई सहायता नगर।
18 यिद कुनै मािनस सही जीवन जीई रहकेो छ भने सरुिक्षत रहन्छ, तर जो इमान्दारी पवूर्क जीवन िजउदनै उसको अचानक पतन हुन्छ।
19 एकजना मािनस जसले आफ्नो जमीनमा काम गछर् उसगँ खाने कुरा शस्त हुन्छ, तर जसले आफ्नो समय ससंारको कल्पनामा िवताउँछ,

ऊ सधैं गरीब नै रहन्छ।
20 एकजना िव ासनीय मािनसले धरैे आिशष पाउछँ, तर चाडै धनी हुन खोज्ने मािनस द ण्डत हुनछे।
21 न्यायधीश पक्षपाती हुन ु हुदनै तर मािनसहरूले एउटा सानो रोटीको टु ाको िन म्त पिन कुकमर् गछर्न।्
22 एकजना लोिभ मािनस चाँडै नै धनी हुन खोज्छ, उसले यो बझु्न सक्दनै िक उसको लोभले उसलाई गरीबीको झन झनै निजक तािनरहकेो

हुन्छ।
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23 िचप्लो घ े मािनस भन्दा सधुार गनको लािग हप्काउने मािनस अन्तमा लोकि य हुन्छ।
24 एकजना मािनस जसले उसको आफ्नै आमा-बाबकुो धन चोछर् अिन “मलैे कुनै गलत ग रन”ँ भन्छ भने त्यो मािनस िवनाशकारी बषार्

जि कै खराब हो।
25 एकजना लोिभ मािनसले झगडा उठाउँछ, तर जनु मािनसको परम भमुािथ भरोसा छ उसले त उन्नित गछर्।
26 जो आफ्नै िवचारमा भरोसा राख्छ एकजना मखूर् हो। तर जो ज्ञानको बाटोमा िहडं्छ ऊ सरुिक्षत रहन्छ।
27 जसले गरीबहरूलाई दान गरी बस्छ उसलाई अभावले किहल्यै स्पशर् गदन। तर जो गरीबलाई यादै गदन उसले ाप पाउछँ।
28 जब कुनै द ु ले श हािसल गछर्, तब मािनसहरू लकु्छन तर जब द ु को िवनाश हुन थाल्छ धम हरू स ामा आउने छन।्

29
1 यिद एकजना मािनस जसलाई ायः हप्काइन्छ तर ऊ अ ेरी गछर् भने उसको एक्कासी िवनाश हुनछे उसको लािग आशा हुदँनै।
2 जब धम मािनसहरू स ामा आउँछन ्राज्य खशुी बन्छन ्तर जब द ु मािनस शासक बन्छ तब सबै मािनसहरू दःुखीत हुन्छन।्
3 यिद कुनै मािनसले ज्ञानलाई मे गछर् भन,े उसको बाब ु खशुी हुन्छन, तर वशे्याहरूको साथीले आफ्नो सम्पि बरबाद गछर्।
4 एकजना राजाले आफ्नो राज्यलाई न्याय ारा ब लयो राख्छ, तर घसू लने मािनसले यसलाई सवर्नाश पाछर्।
5 जसले आफ्नो िम िसत तले घस्छ भने उसले आफ्नै ख ु ामा जाल िफंजाउछँ।
6 पापीजनहरू स्वयं आफ्नो जालमा फस्छन ्तर धम जनहरू गीत गाउछँन ्अिन खशुी रहन्छन।्
7 धम मािनसहरूले बझु्छन ्िक गरीबले न्याय पाउनँपुछर्। तर द ु मािनसले गरीबको िवषयमा िचन्ता नै गदन।
8 जसले आफैं लाई अरू भन्दा असल हुँ भन्ने सोच्छ त्यसले सारा शहर नै अस्त- स्त पा रिदन्छ। तर ब ु मान मािनसहरूले ज ल रहकेो

ोधालाई शान्त बनाउछँन।्
9 ब ु मान मािनस जब मखूर्िसत झगडा गछर् तब मखूर्ले तकर् गछर् र मखूर्तापवूर्क बोल्छ त्यो बहसको किहल्यै समाधान हुने छैन।
10 हत्यागन मािनसले ईमानदारी मािनसलाई घणृा गछर्, र उसलाई मानर् चाहान्छ।
11 मखूर् मािनसले आफ्नो रस थाम्दनै। तर ब ु मानी मािनसले आफ्नो रसलाई िनयन् णमा राख्छ।
12 यिद एकजना शासकले झटूो कुरामा ध्यान िदयो भने उसका सबै सवेकहरू हुन्छन।्
13 गरीब मािनस र अत्याचारीले महससू गन पछर् िक ती दबुै बराबर हुन कारण दबुलैाई परम भलुे नै सिृ गन ुर्भएको हो।
14 यिद कुनै राजाले गरीबहरूलाई न्यायपवूर्क हरेचाह गछर्न ्भन,े उनको शासन दीघर्काल सरुिक्षत रहनछे।
15 दण्ड अिन िशक्षाहरूले ज्ञानितर डोयार्उछँ, तर एकजना छाडा छोिडएको छोरा आमाको लाज बन्छ।
16 खराब मािनसले रा लाई शासन गछर्न भने पाप र अपराध बढदो हुनछे तर आ खरमा धम ले द ु हरूको पतन दे छेन ् र त्यस पिछ

ितनीहरूले िवजय ा गनछन।्
17 ित ो छोरालाई िशक्षा दऊे अिन उसले ितमीमा शा न्त ल्याउछँ; उसले ित ो आत्मामा खशुी ल्याउनछे।
18 जब दशर्न- काश हुदँनै मािनसहरू मनमािन गछर्न जो न्यायोिचत भइरहन्छ उसले आिशष पाउछँ।
19 कुराले मा नोकरलाई सधुानर् सिकँदनै, कुरा बिुझहाले पिन उसले त्यसलाई स्वीकादन।
20 नसोची बोल्ने कुनै मािनसलाई ितमी िचन्दछौ? त्यस्तो मािनस भन्दा मखूर्को धरैे आशा गनर् सिकन्छ।
21 यिद ितमीले आफ्नो दासले जो माग्छ सो सधैं िदने गय भने एकिदन यस्तो हुन्छ त्यो ित ो दास भएर रहदँनै।
22 ोधी मािनसले धरैे िववाद उठाउछ अिन ोध धरैे हुने मािनस धरैे पापहरूको अपराधी हुन्छ।
23 मािनसलाई अहकंारले होच्याउँछ, तर न आत्मा भएको मािनसले सम्मान पाउछँ।
24 चोरको साथी ऊ आफ्नै श ु हो, जब उसले शपथ खान ु पछर् तब ऊ साक्षी ब धरैे डराउछँ।
25 अरू मािनसहरूसगँको डर एउटा पासो झैं हो, यिद ितमीले परम भमुािथ भरोसा गछ भन,े ितमी सरुिक्षत रहनछेौ।
26 धरैे मािनसहरूले न्याय पाउनको लािग शासकलाई हनेर् खोज्छन,् तर मािनसको इन्साफ परम भबुाट मा आउँछ।
27 धम मािनसहरूले बईेमानहरूलाई घणृा गछर्न,् फे र बईेमान मािनसहरूले ईमानदार मािनसलाई घणृा गछर्न।्

30
याकेको छोरा आगरुका िहतोपदशेहरू

1 यी िहतोपदशेहरू आगरूले भनकेा हुन।् आगरू याकेका छोरा िथए। यी िहतोपदशेहरू इथीएल अिन यकूाललाई भिनएका हुन,्
2 अरू कुनै मािनस भन्दा म धरेै अनिभज्ञ छु, जसरी बझु्न ु पछर् त्यसरी बझु्न म असक्षम छु। 3 मलैे ज्ञान के चीज हो जािनन,ँ न त मलैे

परमे रको िवषयमा नै जान्न पाएँ। 4 स्वगर् गएको छु र फे र फकर आएको छु? कसले आफ्नो खो ो हातमा हावा जम्मा गरेको छ? कसले
पानीलाई आफ्नो खा ोमा पोको पारेको छ? कसले पथृ्वीको सीमानाहरू स्थानपना गरेको छ? उनको नाम के हो उनको छोराको नाम के हो?
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5 परमे रको त्यके वचन दोष रिहत हुन्छ औ जो परमे रको शरणमा जान्छ उसको िन म्त उहाँ सरुिक्षत स्थान हुनहुुन्छ। 6 यसकारण
परमे रको वचनमा प रवतर्न नगर न उहाँले दण्ड िदन ु हुन्छ साथै ितमी झटू मािणत हुनछेौ।

7 हे परम भ!ु मरेो मतृ्य ुअिघ हजरुबाट केवल दईुओटा चीज माग्नछुे औ ती हुन,् 8मलाई झटूो नबोल्न सहायता गन ुर्होस ्अिन सा ै धिन अथवा
सा ै गरीब नपान ुर् होस केवल मलाई ती चीजहरू िदन ु होस जो त्यके िदन खाँचो पछर्। 9 यिद मसगँ चािहने भन्दा वशेी भए, मलैे तपाईसगंको
सम्बध छोडने छु अिन भन्ने छु, “यो परम भु को हो?” यिद म गरीब भए भने चोर बनरे परमे रको नाममा दनुार्म ल्याउने छु।

10 मा लक अिघ उसको नोकरको िवरोधमा नबोल। यिद ितमीले त्यो गय भन,े उसले ितमीलाई सराप्ने छ अिन ितमीलाई दोषी बनाउनछे।
11 कित मािनसहरूले आफ्नो बाबकुो िवरोधमा कुरा गछर्न ्अिन आफ्नी आमा ित कुनै आदर गदनन।्
12 केिह मािनसहरू आफैं लाई श ु स म्झन्छन।् तर वास्तवमा ितनीहरू आफ्नो फोहोरबाट सफा भएका हुदनैन।्
13 केिह मािनसहरू घमण्डी हुन्छन ्अिन ितनीहरूले आफूलाई अरू मािनसहरू भन्दा उ म सोच्छन।्
14 मािनसहरू यस्ता पिन हुन्छन ्जसका दाँत तरवार र बङ्गारा छुरी जस्ता हुन्छन।् ितनीहरू यी चीजले गरीब मािनसहरूबाट ितनीहरूको

त्यके चीज लन्छन।्
15जकूाका दईु जना छोरीहरू छन ्अिन ितनीहरू “अझै दऊे, अझै दऊे” मा भन्छन।् तीनओटा यस्ता वस्तहुरू छन ्जो किहल्यै त ृ हुदनैन ्

चौथोले कदािप या भयो भन्दनै। 16 िचहान, बाँझी गभर् र भिूम, पानीले किहल्यै त ृ हुदनैन ्अिन आगोले “अब पगु्यो किहल्यै भन्दनै।”
17 जनु आखँाले आफ्नै बाबलुाई खसी गछर्, आफ्नी आमाको आज्ञालाई घणृा गछर्, बेंसीको कागले त्यसलाई ठंुङ्गछ अिन िग ले मास ु

खान्छ।
18 तीनओटा कुराहरू मलाई अचम्म लाग्छ अिन चौथो कुरा त म ब ु झ्दन।ँ 19आकाशमा उडने गरूडको चाल, च ानमा घ ने साँपको चाल,

समु मा चल्ने जहाजको चाल र एक तरूणी कन्याको मे पासोमा बाँिधएको परुूषको चाल।
20 यस कार िक एउटी आइमाईले िभचार गछ, उसले खान्छे, मखु पसु्छे र भन्छे, “मलैे केही पिन खराब काम गरेकी छैन।”
21 यी तीन कुराहरू यस्ता छन ्जसले पथृ्वीलाई कमाउँछन ्अिन चौथो यस्तो िचज हो जो पथृ्वीले यसलाई खप्न सक्दनै। 22 एकजना कमारा

जो राजा हुन्छ अिन एकजना मखूर् जो खाएर टन्न अघाउँछ। 23 माया नपाएिक आइमाई जसले िववाह गछ अिन एउटी केटी जसले आफ्नो
मा लक्नीको ठाउँ लन्छे।

24 पथृ्वीका ाणीहरू बीचमा यी चारओटा ाणीहरू सबै भन्दा साना छन,् तर ितनीहरू ज्ञानी मािनसहरू भन्दा ब ु मान ्छन।्

25 किमलाहरूको एक्दमै ब लयो समदुाय हुदँनै तर ितनीहरूले ीष्म ऋतमुा िहउदँको भोजन सचंय गछर्न।्
26 पहराको न्याउरी मसुाको समदुाय श शाली हुदँनै ्तापिन च ानमा ितनीहरू आफ्नो घर बनाउछँन।्
27 सलहको कोही नतेा हुदँनै तापिन ितनीहरू लहरै हूल बाँधरे अिघ बढ्छन।
28 अिन छेपारो जसलाई हातले सिजलै समा सिकन्छ त्यो राजमहलहरूमा पिन बस्छ।
29 तीनओटा ाणीहरू आकर् षक ढगंले िहडंछन ्अिन वास्तवमा चारवोटा ाणी मयार्िदत भएर िहडंछन।्
30 सबै पशहुरू भन्दा ब लयो अिन किहल्यै कसिैसत नडराउने िसहं।
31 लचकमा िहडंने कुखरुाको भाल,े
र बोका,
अिन आफ्नो मािनसहरूलाई नतेतृ िदने राजा।

32 यिद ितमी आफैं लाई शसंा गन मखूर् भयो भन,े यिद ितमीले द ु योजनाहरू बनाएका छौ, भने ितमी आफ्नो मखु आफ्नै हातले बन्द गर।
33 जसरी दधू मथ्यो भने िघउ पाइन्छ, नाक वसे्सरी घस्दा रगत िनस्कन्छ र त्यसरी नै रीस उठाउदा झगडा म च्चन्छ।

31
राजा लमएूलका िहतोउपदशेहरू

1 यी िहतोउपदशेहरू राजा लमएूलले सं ह गरेका हुन,् जनु ितनकी आमाले िसकाएकी हुन;्
2 ितमी मरेा छोरा हौ जसलाई म माया गछुर्। ितमी मलैे भाकल गदार् जन्मकेा छोरा हौ। 3 ीहरूमािथ आफ्नो श खरे नफाल। ीहरूले

राजालाई न पाछर्न ्यसथर् ितनीहरू मािथ आफैं लाई नहोम। 4 लमएूल, राजाको लािग दाखरस िपउन ु असल होइन। शासकहरूले मिदरा िपउन ु
हुदँनै। 5 ितनीहरूले ज्यादै िपएर यस्तो हुन ु सक्छन िक काननुमा के भिनएकोछ भलू्न सक्छन।् यसरी ितनीहरूले गरीबहरूको सबै अिधकार खो
सक्छन।् 6 गरीब मािनसहरूलाई दाखम दऊे अिन क मा परेका मािनसहरूलाई मिदरा दऊे। 7 मिदरा िपएर गरीबहरूले आफ्नो गरीबी अिन
क लाई भलु्न दऊे।
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8 ितनीहरूको िन म्त बोली दऊे जसले आफ्नो लािग बोल्न सक्दनैन अ्िन ती अभाव स्त गरीबहरूको अिधकारको लािग बोली दऊे। 9 न्यायमा
निहचिकचाई बोली दऊे, गरीब र अभाव स्त मािनसहरूको अिधकारको रक्षा गर।

आदशर् प ी
10 असल प ी पाउनँ अितनै गा ो हुन्छ िकनभने एउटी आदशर् प ी,

बहूमलु्य र हरू भन्दा पिन मलू्यवान हुन्छे।
11 ितनको पितले ितनी मािथ परूा भरोसा राख्छ

अिन किहल्यै गरीब हुन ु पदन।
12 आदशर् पि ले आफ्नो पित िसत असल वहार गिछर्न ्

अिन जीवन भरी आफ्नो पितको िन म्त िवपि ल्याउिँदनन।्
13 ितनी सधैं ऊनी तथा

सतूीको लगुा बनाउनमा स्त रह न्छन।्
14 ितनी टाडा दशेबाट आउने समु ी जहाजले जस्त,ै

कहीबाट पिन भोजन लएर घर आउँिछन।्
15 ितनी िबहानै उठी भोजन पकाउँिछन,्

अिन आफ्नो प रवार र नोकन हरूलाई बाडिछन।्
16 ितनी जमीन िनरीक्षण गिछर्न ्अिन उिचत मलू्यमा िक न्छन ्

आफूले कमाएको पसैाबाट दाख रो प्छन।्
17 ितनी अत्यन्तै प र मी िछन ्

अिन सबै कारको काम गनर्लाई सक्षम हु न्छन।्
18 आफैं ले बनाएका र उब्जाएका चीजहरूको पार गर्िछन, र नाफा कमाउँिछन ्

अिन ितनी रातीसम्मा कडा प र म गिछर्न।्
19 ितनीले आफैं धागो का त्छन

अिन आफ्नो घरको लािग लगुा बनाउिँछन।्
20 गरीबलाई सधैं दान िद न्छन ्

अिन दीन-हीन मािनसहरूको खाँचो परूा गर्िछन।्
21 िहऊँ पदार् पिन आफ्नो प रवारको िन म्त िचन्ता गिदर्नन।्

ितनले प रवारका सबलैाई तातो अिन असल लगुाहरू िदएकी िछन।्
22 ितनले च्यादर ब ु न्छन ्र ओ ानमा िफंजाउिँछन

अिन आफूले सनु्दर नरम सतुीको लगुाहरू पिह र न्छन।्
23 उनका पितलाई सबलैे आदर गछर्न ्

िकनभने ितनी त्यस ठाउँका नतेाहरूमा एक हुन।्
24 ितनी कुशल ापा रनी हुन,् ितनी लगुा तथा पटुकाहरू बनाउिछन ्

र ापारीहरूलाई बे च्छन।्
25 ितनी बलीयी अिन मयार्िदत िछन,्

ितनले भिवष्यलाई हरेेर ढुक्क भएर हाँ स क्छन।्
26 ितनको बोलीमा ज्ञान छ

र ितनले मािनसहरूलाई मायाल ु तथा दयाल ु बन्न िसकाउँिछन।्
27 ितनले आफ्नो प रवारको कामको हरेिवचार गिछर्न।्

ितनले किहले अल्छी गिदर्नन।्
28 ितनलाई आफ्नै बाल बच्चाले शसंा गछर्न,्

ितनको पितले ितनी मािथ गवर् गछर्न ्र भन्छन,्
29 “ससंारमा धरैे असल ीहरू छन ्

तर ती मध्ये ितमी नै सवर् े हौ।”
30 आकषर्ण र सौन्दयर् क्षिणक वस्तहुरू मा हुन,्

तर जो ीले परम भकुो डर मान्छे उसको शसंा गन ुर् पछर्।
31 ितनको योग्यताले पाउने इनाम ितनले पाउन ु पछर्

अिन ितनले गरेको शसंनीय कायर्हरूका िन म्त ितनी समाजमा शिंसत हुनै पछर्।
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उपदशेककोपसु्तक
1 यी उपदशेकका वचन हुन।् उपदशेकहरू दाऊदका पु यरूशलमेका राजाका िथए।
2 उपदशेकको भनाइ छ; सबै थोक थका छन र अकारथ छ* अथार्त ्सब कुरा थर् छ। 3 यस जीवनमा मािनसहरू जनु िकिसमले महेनत

गछर्न,् त्यसबाट ितनीहरूलाई साँच्चै कुनै लाभ हुन्छ र?
चीजहरू साँच्चै नै प रवतर्न हुदनै

4 एउटा िपढँी आउँछ र जान्छ तर ससंार च लरहन्छ। 5 सयूर् उदाउँछ र अस्ताउछँ तर भो लपल्ट त्यसै ठाँउबाट उदाउनलाई फे र हता रन्छ।
6 हावा दिक्षणितर बहन्छ र यो उ रितर पिन बहन्छ। हावा एक ठाउँदे ख अक मा बहन्छ अिन त्यहीं फेरी फकर जहाँबाट बहकेो िथयो त्यहीं

आउँछ।
7 सबै नदीहरू एकै ितर बिगनै रहन्छन।् ती सबै समु मा आएर िमिसन्छन।् तर पिन समु किहल्यै भ रदँनै।
8 शब्दले वस्तहुरूको परूा वणर्न गनर् सक्दनै।† मािनसहरू र आफ्नो िवचार गनर् सक्दनैन ्तर पिन मािनसहरू बो ल नै रहन्छन।्‡ शब्द

हा ो कानमा बारम्बार प ररहन्छन,् तर ितनले हा ो कान भ रंदनैन।् हा ा आखँाल,े ज-ेजित पिन दखे्छन,् तीबाट किहल्यै अघाउँदनैन।्
नयाँ भन्ने कुरा केही छैन

9 शरुू दे ख जनु कुरो जस्तो छ, त्यस्तै नै छ। जस्तो भएर आइरहकेो छ सबै थोक त्यस्तै रिहरहन्छ। यस जीवनमा नयाँ भन्ने केही छैन।
10 कसलैे भन्न सक्छ, “हरे, यो कुरो नयाँ रहछे।” तर त्यो धरैे अिघ दे ख िथयो, त्यो त हामी भन्दा पिन पिहले भएको िथयो।
11 धरैे अिघ घटेका कुराहरू मािनसहरू याद गदनन ्र अिहले घटेका कुराहरू भिवष्यमा पिन याद गदनन।् त्यस पिछ पिन ती अरू कुराहरूको

याद राख्दनैन ्जनु उनीहरू भन्दा अिघका मािनसहरूले गरेका िथए।
के ब ु बाट आनन्द पाइन्छ?

12 म, जो अिहले चारक हु,ँ एक समयमा यरूशलमेमा इ ाएलको राजा िथएँ। 13 मलैे िन य गरें, यस जीवनमा जे कुरा हुन्छ, त्यसलाई
बझु्न आफ्नो ब ु योग गद त्यसलाई अध्ययन गछुर्। मलैे बझु,े परमे रले मािनसहरूलाई गन ुर् भनी जनु कुराहरू िदनभुयो त्यो खबुै क ठन
रहछे। 14 सबै कामहरू जनु यो पथृ्वीमा गरें मलै े ितनीहरूमािथ हरेें र दखेें िक यी सबै थर्का हुन।् यो ठीक त्यस्तै हो जस्तो हावालाई प न।ु§
15 ितमी ती कुराहरूलाई बदल्न सक्दनैौ। यिद कुनै कुरो टेढो छ भने त्यसलाई ितमीले सोझो बनाउनँ सक्दनैौ र यिद कुनै वस्तकुो अभाव छ भने
ितमीले त्यसलाई भनर् सक्दनैौ।

16 मलैे आफैं लाई भनें, “म खबुै ब ु मान ् छु। म भन्दा अिघ यरूशलमेमा जित पिन राजाहरूले राज गरे, म ती सबै राजाहरू भन्दा अिधक
बु मान ्छु। म जान्दछु वास्तवमा ब ु र ज्ञान के हो?”

17 मलैे यो पिन जान्ने िन य गरें िक मखूर्ता पणू र् िचन्तन भन्दा िववके र ज्ञान कसरी े छन।् तर मलाई ज्ञान भयो िववकेी बन्ने यास पिन
त्यस्तै रहछे जस्तो हावालाई प ने यासगन ुर्। 18 िकन िक अिधक ज्ञानले त्यसै हतासा उब्जदँो रहछे। जसले अिधक ज्ञान ा गदर्छ उसले
त्यितनै दखु पिन ा गदर्छ।

2
के “हाँस-खलेबाट” साँच्चो आनन्द पाइन्छ?

1 मलैे आफैले िवचार गरें, “म खशुी हुने चे ा गछुर् अिन आनन्द लन्छु।” तर मलैे बझुें, यो पिन थ रहछे। 2 हर समय हाँस्तै रहन ु पिन
मखूर्ता हो। हाँसखले बाट मरेो कुनै भलो भएन।

3 तब मलैे िन य गरें म आफ्नो शरीर दाखरसले भछुर् य िप मरेो मनले मलाई ज्ञानकै बाटो दखेाइरहकेो िथयो। मलैे यस्तो मखूर्ता पणू र् आचरण
दखेाएँ िकन िक मलैे आनन्दको कुनै बाटो खोिजरहकेो िथएँ। म चाहन्थें, मािनसहरूको लािग आफ्नो जीवनका थोरै िदनहरूमा के गन ुर् उ म हो,
त्यो खोजनू।्

कठोर प र मबाट आनन्द पाइन्छ?
* 1:2: … “ ” “ ”

, जनु खा ल छ, गलत छ र समयको बरबादी छ। † 1:8: … “ (वस्त)ु कमजोर
छन।्” ‡ 1:8: … “ ”
§ 1:14: … , “यसले मलाई (मनलाई) द ु खत तलु्याउछँ।” द ु खतको अथर् “इच्छुक” पिन हुनसक्छ र मनको अथर्
“हावा” पिन हुन सक्छ। हने ुर्होस ्पद 17 पिन।
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4 अिन मलैे ठूला-ठूला काम गनर् शरुू गरें। मलैे आफ्नो लािग घरहरू बनाएँ र दाखको बगैंचा लगाएँ। 5 मलैे फूलबारी र बगैंचा बनाएँ। मलैे
सबै िकिसमका फलहरूको रूख रोपें। 6 मलैे आफ्नो लािग पानीको तलाऊ बनाएँ अिन फे र ती तलाऊको पानीलाई बडन लागकेा मरेा रूखहरूमा
हाल्ने काममा लगाएँ। 7 मलैे नोकर-नोकन हरू िकनें। घरमा जन्मकेा नोकर-नोकन हरू त छदँै िथए। म ठूला-ठूला कुराहरूको मा लक बनें।
मिसत बथानका-बथान गाई-गोरू र भडेा बा ाहरू िथए। यरूशलमेमा अिघ भएका राजाहरूको भन्दा मसगं धरैे चीजहरू िथए।

8 मलैे आफ्नो लािग सनु चाँिद जम्मा गरें। मलैे अरू राजाहरू र ितनीहरूका दशेहरूबाट पिन धन-दौलत जम्मा गरें। म िसत थु ै नाच्न-ेगाउने
ी-परुूषहरू िथए।
9 म िसत चािहएका जित सबै कुरा िथए। म खबु धनी र महान भएँ। म भन्दा अिघ यरूशलमेमा जो रहन्थे ती भन्दा पिन महान िथएँ। मरेो

ब ु ले सधैं मरेो सहायता गन गदर्थ्यो। 10 मरेा आखाँले जे दखे्थे र चाहन्थें ितनीहरूलाई मलैे ा गरें। म जे गथ,ं मरेो मन सधैं त्यसले सन्न
हुन्थ्यो र त्यो सन्नता मरेो कठोर प र मको फल िथयो।

11 मलैे गरेका सबै कुराहरूमा नजर लगाएँ अिन आफूले गरेका क ठन प र मको बारेमा िवचार गदार् मलाई लाग्यो त्यो सब समयको बरबादी
मा िथयो। यो हावालाई समाउने चे ा गरे जस्तो मा िथयो। मािनसहरूले ितनीहरूको जीवनमा गरेको क ठन प र मबाट केही गनर् सक्दनै।

यसको उ र ब ु हुनसक्छ
12 मलैे ब ु पागलपन र मखूर्ता के रहछेन ्सो हनेर् िनणर्य गरें, जब एउटा राजाले अक राजाको ठाउँ लन्छ भन,े त्यहाँ केही पिन नयाँ कुराहरू

नयाँ राजाको िन म्त गनछैन, िकनभने यो पिहले नै ग रसकेको हुन्छ। 13 मलैे बझुें मखूर्ता भन्दा ब ु त्यि नै उ म हो त्यित अधँ्यारो भन्दा
उज्यालो उ म हो। 14 यो त्यस्तै हो जस्तो एक ब ु मान मािनस, त्यो कहाँ जाँदछै, त्यो हनेर्लाई आफ्ना आखाँले जस्तै उसको ब ु ले हछेर्। तर
एउटा मखूर् मािनस अध्याँरामा िहड ्ंने मािनस जस्तै हो।

मलैे यो पिन दखेकेो छु िक मखूर् र ब ु मान दवुकैा अन्त्य एकै कारले भएको छ। अन्तमा दबुै मतृ्यकुो मखुमा पदर्छन।् 15 मलैे आफ्नो मनमा
सोचें, “कुनै मखूर् मािनसलाई जे प रआउँछ त्यो मलाई पिन प रआउँनछे भने यित ब ु मान बन्नाको लािग यित क ठन प र म मलैे िकन गरें?”
मलैे आफैलाई भनें, “ब ु मान बन्न ु पिन बकेार रहछे।” 16 ब ु मान मािनस र मखूर् मािनस दवुै मन नै छ। र मािनसहरूले सधँ ै न ब ु मानलाई
सम्झन्छन ्न कुनै मखूर्लाई नै ितनीहरूले ज-ेजित गरेका िथए, पिछ मािनसहरूले भलू्छन।् यसरी ब ु मान मािनस र मखूर् मािनस वास्तवमा एउटै
जस्तो रहछे।

के जीवनमा साँचो आनन्द होला?
17 यस कारणले मलाई जीवनिसत िघन लाग्छ। जीवनमा जो जित छ सब थर् छ, भन्ने िवचारले म खन्न भएँ। यो हावालाई प न खोज्न ु

जस्तै हो।
18 मलैे जनु क ठन प र म गरें, त्यसलाई िघनाउँन थाल।े मलैे दखेें, म पिछ बाँच्नहेरूले मरेो क ठन प र मको फल पाउछँन।् म त ती

वस्तहुरू लएर जाँिदन। 19जनु कुराहरूका लािग मलैे यित मन लगाई प र म गरें ती सब मािथ अरूकै अिधकार हुनछे र म यो पिन जा न्दन िक
त्यो अिधकार जमाउने मािनस ब ु मान हुन्छ िक मखूर्। तर यी सब पिन त थर् नै रहछेन।्

20 यसकारण मलैे जे जित क ठन प र महरू गरेको िथएँ, ती सबलाई सोचरे म दखुीत भएँ। 21 एउटा मािनसले आफ्नो ब ु , आफ्नो ज्ञान
र आफ्नो चतयुार्ईंलाई काममा लाएर कठोर प र म गदर्छ। तर त्यो मािनस मदर्छ र जनु कुराको लािग उसले त्यितको प र म गय त्यो कुनै
अकले पाउछँ। त्यो पाउनलेे ती कुराहरूको लािग कुनै काम त गरेको िथएन, र पिन उसलाई ती सब हात पन छ। यसले मलाई ठूलो दखु लाग्छ।
यो न्याय पणूर् कुरो होइन। यो िववके पणूर् कुरो पिन होइन।

22 आफ्नो सारा जीवनमा त्यितको प र म गरेर उसले आ खरमा के पाउछँ? 23 सारा जीवनमा प र म गय तर पीडा र िनराशा बाहके
उसको हातमा केही पन होइन। रातको समयमा पिन मािनसको मनले िव ाम पाउदँनै यी सब पिन थर्को हुन।्

24-25 जीवनको आनन्द जित मलैे लएको छु त्यित आनन्द लन कोिशश गन कोही अरू होला? छैन। मलैे जनु ज्ञान पाँए त्यो यही हो
यिद कसलैे रा ो भन्दा रा ो नै गनर्सक्छ िक खान,ु िपउन ु र आफूले गन ुर् पन काममा आनन्द लन।ु मलैे यो पिन बझुें िक सब परमे रबाटै ा
हुन्छन। 26 यिद कसलैे परमे रलाइ सन्न गरे परमे रले उसलाई ज्ञान, ब ु र आनन्द िदनहुुन्छ। तर जसले उहाँलाई खन्न पाछर्न, त्यो त
खाली वस्तहुरू थपुान र त्यसलाई बोक्ने काम मा गदर्छ। परमे रले खराब मािनसहरूबाट लएर असल मािनसहरूलाई िदनहुुन्छ। यसकारण
यी सब काम थर् छन।् यो पिन हावालाई प ने काम जस्तो मा हो।

3
एउटा समय हुन्छ

1 त्यके कुराको लािग एउटा उिचत समय छ र यो पथृ्वीमा त्यके कुराको सही समयमा हुन्छ।
2 जन्म लने एउटा िन त समय छ,

र मतृ्यकुो पिन।
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रूख रोप्ने एउटा समय हुन्छ,
अिन त्यसलाई उखले्ने एउटा समय छ।

3 त्यहाँ मान एउटा समय छ,
िनको पान एउटा समय,

भत्काउने एउटा समय छ,
बनाउने एउटा समय।

4 कराउने र रूने एउटा समय हुन्छ,
अिन हाँ े र आनन्द गन एउटा समय हुन्छ।

शोक मनाउने एउटा समय छ,
र नाच्ने र गाउने एउटा समय हुन्छ।

5 एक समय हुन्छ ढुङ्गा फ्याँक्न,े
एक समय हुन्छ ढुङ्गा थपुान।

कसलैाई अगंालोमा हाल्ने एक समय हुन्छ,
त्यसै छोिडिदने एउटा समय हुन्छ।

6 कुनै चीज खोज्ने एक समय हुन्छ,
हराओस ्भन्ने एकसमय हुन्छ,

कतै फा ल िदने एक समय हुन्छ,
र रा े एक समय हुन्छ।

7 त्यहाँ लगुा च्या े एउटा समय छ,
र लगुा िसलाउने एउटा समय।

त्यहाँ एउटा चपुचाप रहने समय छ,
बोल्ने एउटा समय छ।

8 एक समय हुन्छ माया गन,
एक समय हुन्छ घणृा गन,

एक समय हुन्छ झगडा गन
र एक समय हुन्छ मले-िमलाप गन।

परमे र आफ्नो ससंारलाई िनयन् ण गन ुर्हुन्छ
9 के मािनसले आफ्नो कठोर प र मबाट वास्तवमा केही पाउछँ? 10 मलैे त्यो कठोर प र म दखेकेो छु जनु परमे रले हामीलाई गनर्को

लािग िदन ु भएको छ। 11 परमे रले मािनसहरूको हृदयमा िबतकेो समय र आउने समयको चतेना रा ख िदनभुएको छ। तर परमे रले के गन ुर्हुन्छ
ती कुराहरू हामी पणूर्रूपले किहल्यै बझु्न सक्दनैौं। तर पिन परमे रले हरेक कुरा उिचत र उपय ु समयमा गन ुर्हुन्छ।

12 मलैे बझुें िक मािनसहरूको िन म्त सबभैन्दा उ म कुरो यही हो, उसको जीवनमा आनन्द लन ु र असल गन ुर् हो। 13 परमे र चाहनहुुन्छ
िक त्यके मािनसले खाओस,् िपयोस ्र आफ्नो काममा आनन्द लइरहोस।् यी कुराहरू परमे रबाट पाइएको उपहार हुन।्

14 म जान्दछु परमे रले जे घ टत गन ुर्हुन्छ त्यो सदा घट्छ न।ै मािनसले परमे रको कामलाई एक रित बडाउन पिन सक्दनैन ्र एक रित
घटाउन पिन सक्दनैन।् परमे रले यस्तो यसकारण गन ुर्भयो िक मािनसहरूले उहाँको आदर गरून।् 15 जनु अिहले भइरहकेो छ त्यो पिहले पिन
भएकै हो। भिवष्यमा के हुनछे त्यो पिहले पिन भएकै िथयो। जे हुन गयो परमे रले त्यसको लखेा लनहुुन्छ।

16यस जीवनमा मलैे यी कुराहरू पिन दखेकेो छु, िक न्यायालय जहाँ न्याय र भलाई हुनपुछर्, तर त्यहाँ आज खराब मा पाइन्छ। 17यसकारण
मलैे आफ्नो मनमा भनें, “त्यहाँ हरेक कुरा अिन हरेक कायर्को िन म्त सही समय छ। परमे रले भलो मािनस र खराब मािनसको न्याय गन ुर् नै
हुन्छ।”

के मािनसहरू पशु जस्ता नै छन?्
18 मलैे मािनसहरूको िवषयमा सोचें अिन आफैं लाई भनें, “परमे र चाहनहुुन्छ िक मािनसहरू आफूले आफूलाई त्यही रूपमा दखेोस ्जनु

रूपमा ितनीहरूले त्यो पशहुरूलाई दखे्दछन।् 19 के एउटा मािनस पशु भन्दा उ म छ? छैन! िकन? िकन िक हर कुरो थर् छ। मािनस तथा
पशहुरू एउटै तरीकामा मछर्न।् ितनीहरू पथृ्वीमा आउँछन ्पथृ्वीमा नै शषे हुन्छन।् 20 मािनसहरू र पशहुरूको दहेको अन्त एकै कारले हुन्छ।
ितनीहरू माटोवाट आएका हुन ्अिन माटोमा नै िमल्छन। 21 कसले जान्दछ िक मािनसको आत्मालाई के हुन्छ? कसले जान्दछ मािनसहरूको
आत्मा परमे र कहाँ जान्छ अिन पशहुरूको आत्मा तल जमीनिभ जान्छ?”
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22 यसकारण मलैे बझुें िक मािनसले गन ुर् पन सब भन्दा असल काम हो आफ्नो काममा आनन्द उपभोग गन ुर्। एकजना मािनसलाई भिवष्यमा
के हुनवेाला छ दखेाउन स ै न।

4
के म रजान ु रा ो हो?

1 मलैे फे र यो पिन बझुे िक कसै िसत नरा ो ब्याहावार ग रन्छ। मलैे उसको आसँ ु दखेकेो छु र फे र यो पिन दखेकेो छु िक ती दखुीहरूलाई
सान्तवना सम्म िदने पिन कोही हुदँनै। मलैे बझुकेो छु,कठोर मािनसहरू िसत सम्पणूर् श हुन्छ, र ितनीहरूले जसलाई क्षित पयुार्उँछन उ्नीहरूलाई
ढाडस िदने कोही पिन हुदँनै। 2 म यो िनणयर्मा पगुें िक ती जो म रसकेकाहरू छन ्ितनीहरू अझै बाँिचरहनहेरू भन्दा असल छन।् 3अझ यो भन्दा
असल जो अिहलसेम्म जन्मकेो छैनन ्ितनीहरूलाई छ। िकन? िकनभन,े ितनीहरूले यस ससंारको खराबी दखेकेा छैनन।्

यित कठोर प र म िकन?
4 मलैे फे र सोचें, “मािनसहरू यित कठोर प र म िकन गछर्न।्” मलैे बझुें मािनस सफल हुनालाई र अरूहरू भन्दा ठूलो बन्नालाई प र म

ग ररहन्छन।् यस्तो कोिशश यसकारण ग रन्छ िक मािनस इष्यार्ल ु हुन्छन।् आफ्नोमा जित छ, अरूकोमा त्यो भन्दा धरे नहोस ् भन्ने उनीहरू
चाँहन्छन।् यी सब अथर्हीन कुराहरू हुन।् यो हावालाई प न ु जस्तो हो।

5 कित मािनस भन्छन,् हात बाँधरे बिसरहन ु केही नगन ुर् मखूर्ता हो। यिद ितमी काम गदनौ भने भोकै मछ । 6 धरैे भन्दा धरैे पाउनँ हावाको
पिछ झगडा गद भाग्न ु भन्दा ित ो हातमा जे छ यसमा सन्तोषजनक भएर ब ु असल हो।

7 फे र मलैे अक पिन एउटा कुरो दखेकेा छु जसको कुनै अथर् छैन: 8 एउटा मािनस सन्तानहीन हुन सक्छ। हुनसक्छ उसको कुनै छोरो वा
यहाँसम्म िक कुनै दाज्य-ूभाइ पिन छैनन ्तर पिन त्यो मािनसले कठोर भन्दा कठोर प र म गनर्मा लािगरहकेो हुन्छ र जे जित उिसत छ त्यितबाट
ऊ किहल्यै सन्त ु हुदँनै। तब म पिन यित कठोर महेनत िकन गदछु? म आफैं पिन यस जीवनको आनन्द िकन लिंदन। अब हरे यो पिन एउटा
दखुको र थर् कै कुरो हो।

िम र प रवारबाट श पाइन्छ
9 एक जना भन्दा दइुजना मािनस रा ो हो। जब दइु जना िमलरे सगँै काम गछर्न ्भने जनु काम गछर्न ्त्यसमा अिधक लाभ पाउदँछन।्
10 यिद एक जना लडे अकार्ले उठाउँदछ। तर कसकैो लािग पिन एक्लो रहन रा ो होइन, िकनिक जब त्यो लडछ उसलाई सहायता गन त्यहाँ

कोही अक हुने छैन।
11 यिद दइुजना एक साथ सतुे त्यहाँ तातो हुनछे, तर एक्लो स ु े मािनस ताितदंनै।
12 एक्लो मािनसलाई श लुे हराउनँ सक्छ, तर त्यही श लुे दइुजनालाई हराउनँ सक्दनै, अिन तीन जनाको श त अझै धरैे हुदँछ। ती एउटा

यस्तो डोरी जस्तो हुन्छन,् जो तीन पोयाले बा टएको हुन्छ। त्यसलाई चुडँाउन क ठन पछर्।
मािनस शासक र िस ध्द

13 एक जना गरीब तर ब ु मान यवुा शासक, एउटा ब ृ तथा मखूर् राजाभन्दा असल हुन्छ। त्यो ब ृ राजाले चतेाउनीहरूमा ध्यानै िददंनै।
14 हुन सक्छ त्यो यवुा शासक त्यस राज्यमा गरीब भएर जन्मकेो होस ्र हुनसक्छ ऊ जलेबाट छुटेर दशेमा शासन गनर् आएको होस।् 15 तर मलैे
यस जीवनमा दखेकेो छु र जान्दछु, मािनसहरू त्यस दो ा यवुा शासकलाई नै मान्ने छन ्र उही नयाँ राजा बन्ने छ। 16 धरैे जना त्यस यवुकका
पिछ लाग्नछेन।् तर पिछ गएर ती मािनसहरूले उसलाई पिन मन पराउने छैनन ् र यी सब पिन थ हुन।् यो पिन त्यही हावालाई प ने यास
जस्तै हो।

5
भाकल गनर्मा होिशयार

1 परमे रको उपासना गनर् जाँदा खबुै होिशयार होऊ। अज्ञानीहरूले जस्तो परमे रलाई बली चढाउन ु भन्दा उनको आज्ञा मान्न ु धरैे रा ो हो
अज्ञानीहरू ाय खराब काम गन गछर्न ्र के गदछन ्त्यो पिन जान्दनैन।् 2 परमे रिसत ितज्ञा गन बलेामा होिशयार होऊ। परमे रिसत ितज्ञाहरू
गनर्मा हतार नगर। परमे र स्वगर्मा हुनहुुन्छ र ितमी पथृ्वीमा छौ। यसकारण ितमीले परमे रसगं एकदमै कम बोल्न ु पछर्। यो उखान साँचो छ:

3 धरैे िचन्ता गनार्ले खराब सपना दे खन्छ,
र धरैे बोल्नाले मखूर् कुरा उब्जन्छ।

4 यिद ितमीले परमे रसगं कुनै कुराको ितज्ञा गछ भने परुा गनर्मा िदलो नगर। परमे र मखूर् मािनसहरूसगं खशुी हुनहुुन्न। ितमीले
परमे रलाई जनु कुरो चढाउँने ितज्ञा गरेका छौ त्यो चढाऊ। 5 बरू कुनै भाकलै नगन ुर् रा ो हो तर भाकल गरेर परूा नगन ुर् रा ो होइन। 6 यसथर्
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ित ो आफ्नै शब्दहरूले आफैं लाई पापमा पतन नगराओस ्पजूाहारीलाई* नभन, “मलैे जे कुरा भनें त्यसको अथर् यो होइन!” ितमीले यसो गय
भने परमे र ित ा शब्दहरूमा रसाउनहुुनछे, जनु कुराको िन म्त ितमीले कमर् गरेका छौ ती सबै न पा रिदन ु हुनछे। 7 धरैे सपनाहरू दे ाले र
शखेी गनार्ले थर्को कुराहरूमा डोयार्उछँ। ितमीले परमे रलाई आदर गन ुर्पछर्।

त्यके शासकको मािथ शासक हुन्छन ्
8 कितपय दशेहरूमा ितमीले यस्ता दीन-हीन मािनसहरू दखे्छौ जसलाई कठोर महेनत गनर् वाध्य ग रन्छ। ितमी बझु्न सक्छौ िक गरीबहरू

ित यस्तो वहार रा ो होइन। यो गरीबहरूको अिधकारको िवरू ठह रन्छ। तर अचम्म नमान। जो शासकले ती मािनसहरूलाई काम गनर्
वाध्य तलु्याउछँन ् ितनलाई वाध्य तलु्याउने अक शासक पिन हुन्छन।् अिन अझै अक एक शासक पिन हुन्छ, जसले यी दवुै शासकहरूलाई
काम गनर् वाध्य गराउँछन।् 9 यित हुदँाहुदँ ै पिन कुनै खतेी गनर् योग्य भिूममा एउटा राजा हुन ु दशेको िन म्त लाभदायक हो। राजा पिन अन्तमा एउटा
दास नै हो।

धनले आनन्द िकन्न सिकंदनै
10जसले धनलाई मे गछर् त्यो आफूिसत भएको धनले किहल्यै सन्त ु हुदँनै। जसले धनलाई मे गछर्, धरैे भन्दा धरैे धन ा गरे पिन उसको

मन किहल्यै अघाउँदनै। यसकारण धन पिन थ हो।
11 कसिैसत जित धरैे धन हुन्छ, उसलाई खचर् गनर्को िन म्त त्यित नै धरैे साथीहरू हुन्छन।् यसकारण त्यस धनी मािनसलाई वास्तवमा ा

केही हुने होइन।् उसले आफ्नो धनलाई मा हे रब सक्छ।
12जसले सारा िदन कडा महेनत गछर्, ऊ घर गएर चनै साथ सु सक्छ। उसलाई खान कम छ िक धरैे छ केही खाँचो पदन। तर धनी मािनस

आफ्नो धनको िचन्तामा नै डुिबरहन्छ र सु सम्म पिन सक्दनै।्
13 मलैे यस जीवनमा धरैे दखुको कुरो घटेको दखेकेो छु। मािनसले भिवष्यको लािग धन सञ्चय गछर्न ् तर त्यसले नोक्सानी पयुार्उछँ।

14 अिन केही नरा ो घटना घट्छ र उसको सबै कुरा जान्छ र त्यस मािनसिसत आफ्नो छोरालाई िदने पिन केही रहदँनै।
15 एक मािनस आफ्नो आमाको गभर्बाट खाली हात आउँछ। जब त्यस मािनसको मतृ्य ु हुनँ्छ, उ आफूिसत केही न लई सबै कुरा यही छोडरे

जाँदछ। सम्पि थपुानर् उसले कठोर प र म गदर्छ तर जब मछर् उ आफूिसत केही लएर जान सक्दनै। 16यो बडा दखुको कुरो हो। यस ससंारलाई
उसले त्यसरी नै छोड्न ु पछर् जसरी उ आएको िथयो। यसकारण “हावालाई प ने कोिशश गनार्ले के पाउन सक्छ”? 17 उसले यिद केही पाँउछ
भने त्यो हो दखु र शोकले भरेको िदन, त्यसलैे आ खरमा ऊ हताश, रोगी र रसाहा बन्दछ।

आफ्नो जीवनको कमर्मा रमाऊ
18 मलैे त यो दखेें िक मािनसले जे गनर् सक्छ त्यो सबभैन्दा असल रहछे खान, िपऊन र जनु काम उसले यस धत मा आफ्नो छोटो जीवनमा

गछर् त्यसमा आनन्द लन्छ। परमे रले ियनै केही िदनहरू िदनभुएको छ बस ्यिह ित ो र उसको हो।
19 यिद परमे रले कसलैाई धन, सम्पि र ती कुराहरूको आनन्द लने श िदनभुएको छ भने उसले ितनको आनन्द लन पछर्। आफूिसत

जे जस्तो छ त्यसलाई स्वीकार गन ुर्पछर् र परमे रबाट उपहार स्वरूप पाएको आफ्नो काममा आनन्द मनाउन ु पछर्। 20 यसो भए त्यस्ता मािनसले
किहल्ये पिन जीवन छोटो छ भनी सोच्दनै। िकन िक परमे रले त्यस्तालाई त्यस्तै काममा लगाई रा हुुन्छ, जनु काम गनर्मा उसको रूिच हुदँछ।

6
धनबाट सन्नता पाइँदनै

1 मलैे जीवनमा अक कुरो पिन दखेकेोछु जनु उिचत होइन। धरैे मािनसहरूले यसको अनभुव गरेका छन।् 2 त्यस मािनसिसत चाँिहदंो कुराहरू
हुन्छन ् र जित चाहन्छ त्यो पिन पाउदँछ। तर परमे रले उसलाई ती कुराहरूको भोग गनर् िदनहुुन्न। कोही अक आइपगु्छ र ती सबै थोकहरू
खोसरे लजैान्छ। यो खबुै खराब र थर् कुरो हो।

3 एकजना मािनस लामो समयसम्म बाच्छ अिन उसका एक सय नानीहरू हुन्छन।् तर यिद त्यो मािनस ती असल कुराहरूिसत सन्त ु नभए
अिन उसको मतृ्यपुिछ उसलाई सम्झना गन कोही नभए, म त भन्छु िक त्यस मािनस भन्दा तहुकेो बालकको भाग्य असल हुन्छ। 4 त्यस
बालकलाई कुनै नाम निदई उसलाई एउटा अधँ्यारो खाडलमा पु रन्छ। 5 त्यसता बालकले किहल्यै सयूर् दखे्दनै र केही कुरो पनी जान्दनै। तर
त्यस मािनसको भाग्य! जसलाई परमे रले िदएका कुराहरूको आनन्द किहल्यै लएन। त्योभन्दा त त्यस बालकले बडी चनै र शा न्त पाउदँछ।
6 त्यस्ता मािनसहरू दईु हजार वषर् बाँच्न सक्छन तर यिद ितनीहरूले जीवनमा आनन्द लन नसके, त्यो रा ो हो र हरेक मािनस अन्तमा त्यही
ठाउँमा जान्छ।

7 एउटा मािनसले िनरन्तर काम ग रनै रहन्छ िकन? िकन िक उसलाई आफ्नो इच्छा परूा गन ुर् छ। तर उ सन्त ु चाँिह किहल्यै हुदँनै। 8 यस
कारले एक ब ु मान मािनस पिन एक मखूर् मािनस भन्दा धरैे रा ो होइन। यस्तो दीन-हीन मनषु्य हुनमुा पिन के फायदा हुनसक्छ? 9 एकोहोरो

लािग रहनमुाभन्दा आफूिसत जो छ त्यसमैा सन्तोष हुन ु रा ो हो। सधैं धरैे खोिजरहन ु थर् हो। यो पिन हावालाई प डन खोज्न ु जस्तै हो।
* 5:6: “ ” “ ” “ ”
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10-11 जे जित भइरहकेो छ त्यो भतूकालमा नै वणर्न ग रसकेको छ कोही, मािनसहरूले ितनीहरू भन्दा ब लयोलाई िवरोध गनर् सक्दनै।
यसकारण ज्यादा बोल्न ु थर् हो।

12कसले जान्दछ मनषु्यको छोटो जीवनमा उसको लािग यस भिूममा सबभैन्दा रा ो के छ? उसको जीवन त छायाँ जस्तो हराइ हाल्छ। यस
ससंारमा भोली के हुन्छ भनी कुनै मािनसले भन्नसक्दनै।

7
ब ु र िशक्षाको सचूी

1 एउटा असल नाम हुन ु सगु न्धत अ र भन्दा रा ो हो।
मतृ्य ु िदवस जन्म िदन भन्दा उ म हो।

2 भोजको घरमा जान ु भन्दा मलामी जान ु असल हो।
िकनिक सबै एक िदन मन पछर्,
अिन हरेक जीिवत ाणीले यो सम्झन ु पछर्।

3 हाँसो भन्दा शोक र सतुार् रा ो हो,
िकनिक जब हा ो अनहुारमा िवषाद छाँउछ तब हा ो हृदय कञ्चन बन्छ।

4 ज्ञानीले सधें मतृ्यबुारे सोंच्छ
तर मखूर्ले रमाइला िदनहरू सम्झन्छ।

5 मखूर्बाट शांिसत हुनभुन्दा
ज्ञानीबाट िन न्दत हुन ु धरैे रा ो।

6 मखूर्हरूको हाँसो त बकेार हुन्छ,
काँढाको आगो बालरे भाँडा तताए जस्तो हो।

काँढाको आगो िछ ै बल्छ,
तर भाँडा तात्दनै।

7 घसुले ज्ञानी मािनस हुन्छ,
अिन पसैाको उपहारले
उसको हृदयलाई िबगा रिदन्छ।

8 शरुू गरेको भन्दा
अन्त गरेकै रा ोहो

अहकंारी को अधीनमा ब भुन्दा
न र धीरज भएकै रा ो।

9 िछटै रीसाउने नगर,
िकनिक रीसाहा बन्न ु मखूर्ता हो।

10 नभन, “िबतकेा िदनहरूमा के भयो।
तब चीजहरू अझ रा ा िथए।”
यस्तो गन ुर् ज्ञानको कुरो होइन।

11 जसरी धनी हुन ु रा ो हो त्यसरी नै ज्ञान हुन ु पिन रा ो हो। िववके ती जो कोही जीउनहेरूको िन म्त े ता हो। 12 धनी हुन ु भन्दा ज्ञानी हुन ु
रा ो हो। जीउदँो मािनसको लािग ज्ञान लाभदायक हो।

13 परमे र ारा सिृजत वस्तहुरू हरे। यिद परमे रले केही कुरा बाङ्गो बनाउन ु भएको छ भने ितमीले त्यसलाई सोझो बनाउन सक्ने छैनौ।
14 जब जीवन उ म छ भने त्यसबाट आनन्द लऊे। तर जीवन क ठन छ भने याद गर परमे रले हामीलाई क ठन समय पिन िदन्छन ्र असल
समय पिन िदन्छन।् अिन भो ल के हुन्छ त्यो कसलैे जान्दनै।

मािनस साँच्चै असल हुदँनैन ्
15 आफ्नो छोटो जीवनमा मलैे सबथैोक दखेकेो छु। मलैे दखेकेो छु रा ा मािनस उमरेमा नै मछर्न ्र मलैे दखेकेो छु द ु मािनस लामो आय ु

बाँच्छन।् 16-17 यसकारण आफैलाई िकन माछ ? साहै रा ो पिन नबन। साहै खराब पिन नबन। अिन सा ै ब ु मानी पिन नबन, सा ै मखूर् पिन
नबन। समय नपगुी िकन मछ ?
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18 अ लकित यस्तो बन, अ लकित उस्तो। परमे रका अनयुायीहरूले पिन केही रा ो काम गछर्न ् केही नरा ो। 19-20 ज्ञानले मािनसलाई
श िदन्छ, एउटा ज्ञानी मािनस शहरिभ दशजना शासकहरू भन्दा श शाली हुन्छ। वास्तवमा यस ससंारमा कोही असल मािनस छैन जसले
असल कुरा मा गछर् र द ु काम किहले गदन।

21 मािनसहरूले भनकेा सबै कुरा नसनु ित ो आफ्नै नोकरले पिन ितमी बारे नरा ो कुरा गनर्सक्छ। 22 अिन ितमी जान्दछौ, ितमी आफैले
पिन अरूहरूका बारेमा नरा ो कुरा गरेका छौ।

23 यी सबै कुराको बारेमा मलैे आफ्नो ब ु र िवचार लगाएँ। म साँ च्चकै ब ु मान बन्न खोजें तर त्यो असभ्भव िथयो। 24 िकन म बझु्न
स क्दन आ खर कुरो त्यही छ। जस्तो त्यो छ! कसलैाई पिन यो बझु्न क ठन छ। 25 साँचो ज्ञान पाउन मलैे ठूलो प र म र गिहरो अध्ययन गरें,
हरेक कुराको कारण प ो लाउने चे ा गरें तर मलैे जानें के?

मलैे यितनै जाने िक द ु बन्न ु मखूर्ता हो र मखूर् वहार गन ुर् पागलपन हो। 26 मलैे यो पिन दखेे िक कितपय ीहरू धराप जस्तै खतरनाक
हुन्छन।् ितनका हृदय जाल जस्ता र ितनका पाखरुा साङ्गला जस्ता हुन्छन।् त्यस्ता ीहरूका फन्दामा पन ुर्भन्दा मन ुर् िनको। परमे रका अनयुायी
त्यस्ता ीहरूदे ख भाग्छन।् तर पापी ितनको फन्दामा पछर्।

27-28 उपदशेक भन्छन,् “मलैे यी सब हरू एक साथ राखें अिन ितनीहरूको उ र खोजी गरें। उ र अझै खोिजरहकेोछु तर यित चाँिह
जाने िक हजारमा एकजना साँचो परुूष मलैे पाएँ, तर साँचो नारी एउटै पिन पाइँन।

29 “अक एउटा कुरो पिन बझुें परमे रले मनषु्यलाई रा ो बनाउन ु भएको िथयो। तर मािनसहरू आफैले अनकेौं छलहरू बनाए।”

8
ब ु र श

1 ज्ञानी मािनस जस्तो को छ? कसले वस्तहुरूको अथर् लगाउन ु सक्छ? ज्ञानले िच न्तत अनहुारलाई खशुीमा बदल्न सक्छ।
2 म भन्छु, ितमीले सधैं राजाको आज्ञा पालन गन ुर्पछर्। िकनिक ितमीले परमे रलाई त्यसो गन वचन िदएका छौ। 3 यस िवषयमा िच न्तत

नहोऊ। जब उहाँले ितमीलाई पठाउन ु हुन्छ उहाँलाई छोिडदऊे। मामला मन नपन भए पिन िढलो नगर, िकनिक राजाले उसको इच्छानसुार आज्ञा
गन ुर्हुन्छ। 4 आज्ञा िदन ु राजाको अिधकार हो। अिन यसो गर, उसो गर भनरे उनलाई कसलैे भन्न सक्दनै। 5 राजाको आज्ञा पालन जसले गछर् उ
सरुिक्षत रहन्छ। तर ब ु मानीले यसो गदार् उिचत समय जान्दछ, अिन उिचत कुरो किहले गन त्यो पिन जान्दछ।

6 त्यहाँ धरैे क हरू भए तापिन मािनसिसत त्यके कुरा गन सही समय र सही मागर् छ। 7 उसलाई थाहा हुदनै भिवष्यमा के हुने हो, िकन िक
भिवष्यमा के हुने हो उसलाई कसलैे भन्न सक्दनै।

8 कसलैे पिन हावालाई आज्ञा िदन अथवा िनय न् त गनर् सक्दनै, आफ्नो मतृ्य ु रोक्ने श कसकैो छैन। य ु को समयमा एउटा िसपाहीलाई
आफ्नो ठाउँ छोडरे आफूले भनकेो ठाँउमा जाने स्वतन् हुदँनै। त्यसरी नै यिद कसलैे पापहरू गछर् भने त्यो पापले उसलाई रक्षा गनर् स ै न।

9 मलैे यी सब कुराहरू दखेें। यस ससंारमा घट्ने सब कुराको बारेमा मलैे खबुै ग म्भरता पवूर्क सोचें र दखेें िक मािनस अरूमािथ शासन गन
श पाउन सदा सघंषर् ग ररहन्छन ्र मािनसलाई क िदइरहन्छन।्

10 मलैे द ु मािनसहरूको सिज-सजाउ र िवशाल शवया ा दखेें। दहे दफन-ि या पिछ घर फकर् न लागकेा मलामीहरूले त्यस द ु मािनसको
गणुगान गरेको पिन सनुें। यस्तो त्यसै शहरमा हुनगेछर्, जहाँ त्यस द ु मािनसले धरैे िकिसमको खराब कामहरू गरेको हुनछन।् त्यो पिन अथर्हीन
नै हो।

न्याय, परुस्कार र दण्ड
11 किहले काहीं मािनसहरूले खराब काम गछर्न ् त्यसको लािग उसलाई चाँडै दण्ड िदइँदनै। ितनले िवस्तारै-िवस्तारै दण्ड पाउदँै जान्छन।्

त्यसलैे गदार् अरूहरू पिन खराब काम गनर् िह च्कचाउँदनैन।्
12 एउटा पापीले सयौं पाप-कमर् गरोस ् उसको आय ु पिन लामै होस।् तर म यो जान्दछु, परमे रको सम्मान गन ुर् असल हो। 13 खराब

मािनसहरूले परमे रको सम्मान गदनन।् त्यसलैे त्यस्ता मािनसहरूले वास्तवमा रा ो कुराहरू पाउदँनैन।् त्यस्ता कुकम हरू लामो समय सम्म
बाँच्दनैन।् घाम अस्ताउने समयको छाया झैं लामो हुदँनै।

14 यो धत मा अक कुरो पिन छ जनु म ठक ठा न्दन।ँ द ु मािनसलाई द ु कुराहरूनै घट्न ु पथ्य अिन असल मािनसलाई असल कुरान।ै
तर किहले काहीं असल मािनसलाई द ु कुराहरू घट्छ, र द ु मािनसलाई असल कुराहरू। यो गल्ती भएको जस्तो लाग्छ। 15 यसकैारण मलैे
िन य गरें जीवनको आनन्द लन ु सबभैन्दा महत्वपणूर् कुरो रहछे। िकन? िकनिक यस जीवनमा एउटा मािनसले सबभन्दा रा ो काम गनर्सक्छ,
त्यो हो खान,ु िपउन ु र जीवनको आनन्द लन।ु यसले कमसकेम मािनसलाई यस भिूम उसको जीवन कालमा परमे रले गन ुर् भनी जो कठीन काम
िदनभुएको छ त्यसको आनन्द लनामा सहायता िमल्छ।

परमे रका सबै काम हामी बझु्न सक्दनैौं
16 यस जीवनमा मािनसहरूले गरेका काम मलैे ध्यान पवूर्क अध्यान गरें। मलैे दखेें मािनसहरू अित नै स्त छन।् ती रात िदन काम गछर्न

र ाय सतु्दनैन ्पिन। 17 परमे रले गरेका थु ै कामहरू पिन मलैे दखेें। अिन परमे रले जित काम यस भिुममा गन ुर्भयो त्यो मािनसहरूले बझु्न
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सक्दनैन।् ितनीहरूले बझु्न जित कोिशश गरून बझु्दनैन ् कुनै ज्ञानीले परमे रको काम म बझु्छु भने पिन त्यो साँचो होइन। ती सब कुरा कसलैे
बझु्न सक्दनैन।्

9
मतृ्य ु असल हुन्छ?

1 मलैे यी सबै कुराहरू खबुै ध्यानपवूर्क सोचें र दखेे भला र ज्ञानी मािनसहरूिसत जे घट्छ अिन जनु काम ितनीहरू गछर्न ्त्यसको िनयन् ण
परमे रले गन ुर्हुन्छ। मािनसहरू जान्दनैन ्िक ितनले मे पाँउछन ्िक घणृा ितनीहरू जान्दनैन ्िक भो ल के हुन्छ।

2 तर एउटा कुरो यस्तो छ जनु त्यकेमािथ प रआउँछ हामी सबै मछ । मतृ्य ु असल मािनसलाई पिन आउँछ, द ु मािनसलाई पिन, मतृ्य ु
पिव मािनसलाई पिन आउँछ र जो अपिव छ उसलाई पिन आउँछ। मतृ्य ु ब ल चढाउनलेाई पिन आउँछ नचढाउनलेाई पिन आउँछ। असल
मािनस पिन एउटा पापी जस्तै मदर्छ। परमे रसगं िवशषे ितज्ञा गन मािनस पिन, ितज्ञा नगन मािनस जस्तै मछर्।

3 यस जीवनमा जित पिन घटना घट्छ त्यसमा सबै भन्दा नरा ो कुरो हो िक सबकैो अन्त एकै कारले हुन्छ। साथै यो पिन खबुै नरा ो कुरो
हो, िक मािनसहरू सधें खराब र मखूर् िबचारमा डुिबरहन्छन,् अिन त्यस्ता िबचारले मतृ्यिुतर लजैाँन्छ। 4 त्यके जीिवत मािनसले िव ास गछर्न
िक:

एउटा मरेको िसहं भन्दा िजउँदो कुकुर असल हो।

5 िजउँदा मािनसहरू जान्दछन ्िक उनीहरू एक िदन मन पछर्। तर मरेकाहरूले केही जान्दनै ्न। मरेकाहरूले कुनै परुस्कार पिन पाउने होइनन।्
मािनसहरूले ितनलाई भ ू लहाल्छन।् 6 कुनै मािनस मरेपिछ उसको मे, घणृा, ईष्यार् सब समा हुन्छ। मतृ मािनसले ससंारमा जे सकैु भइरहोस
त्यसको कुनै भाग लने होइन। लन सिकञ्जले जीवनको आनन्द लऊे।

7 अब जाऊ अिन आफ्नो खाना खाऊ र आनन्द मनाऊ। दाखमध खाऊ र खशु होऊ। ितमीहरूले यित गनर् परमे रबाट अनमुित छ। 8 रा ो
लगाउ र ित ो टाउकोमा, सगु न्धत तले लगाउ। 9 ित ो प ीसगं जीवनको सखु-भोग गर, जसलाई ितमी मे गछ यो ससंारमा परमे रले
ितमीलाई छोटो जीवन िदनभुएकोछ। यो ित ो भाग हो। यसथर् यस जीवनमा गन ुर्पन काममा आनन्द उपभोग गर। 10 हर समय गनर्को लािग ितमी
िसत काम छ, त्यसलाई ितमी जित रा ोिसत गनर्सक्छौ गर। िचहानमा त कुनै कामै हुदँनै। त्यहाँ न त िचन्तानै हुन्छ न ज्ञान, न िववके न।ै अिन
मतृ्यकुो त्यस ठाँउमा। हामी सबै त जाँदछैौं।

हामी के पो गनर् सक्छौं र? सौभाग्य या दभुार्ग्य?
11 यो जीवनमा मलैे त्यो चाँडै दगनुले सधैं दौडमा िजतकेो दखेकेो छैन ्श शाली सनेाले नै य ु सधैं िजत्दनै, महान ज्ञानी मािनसले आफ्नो

कमाई सधैं खान पाँउदनै, ज्ञानी मािनसले सधैं सम्पि पाँउदनै; अिन िववकेशील मािनसले सधै शसंा पाउदँनै जनु उसले पाउन ु पथ्य । समय र
अवसर त्यकेका िन म्त आउँछ।

12 कसलैे जान्दनै, यसपिछ उसलाई के हुन्छ, ऊ त जालमा परेको माछा जस्तौ हो माछाले जान्दनै उसलाई के हुने हो। ऊ त पाशोमा परेको
चरा जस्तौ हो चराले जान्दनै उसलाई के हुने हो। यस्तो कारले मािनसलाई पिन भाग्यले फसाँउछ जो उसमािथ अचानक आइपछर्।

िववकेको श
13 मािनसले जीवनमा िववकेपणूर् काम गरेको पिन मलैे दखेकेो छु। अिन त्यो मलाई खबुै महत्वपणूर् लागकेो छ। 14 एउटा सानो शहर िथयो

जहाँ थोरै मािनसहरू बस्थ।े एक जना ठूला राजाले त्यस शहरमा आ मण गनर् शहरका चारैितर आफ्ना सनेा तनैात गरे। 15 तर त्यो शहरमा
एकजना ज्ञानी मािनस बस्थे उनी गरीब िथए। आफ्नो शहर बचाउन उनले आफ्नो ज्ञान योग गरे। जब शहरमा आपि टय मािनसहरूले गरीब
मािनसलाई पिन भलु।े 16 तर म अझै पिन भन्छु, बल भन्दा ब ु े हो। ती मािनसहरूले गरीब मािनसको ज्ञानको बारेमा भलुे अिन उनले भनकेा
कुराहरू सनु्न छोड।े

17 ज्ञानीले शान्तिसत बोलकेा थोरै शब्द
मखूर् शासकले िचच्च्याएको शब्दभन्दा धरैे रा ो।

18 ज्ञान य ु को हात हितयार भन्दा धरैे असल हो।
तर मखूर्ले थ ु ै असल कुराहरूलाई न गदर्छ।

10
1 मरेका थोरै िझगंाले उ म सगुन्धलाई पिन दगुर्न्धपणूर् बनाउदँछन।् यसरी नै सानो मखूर्ताले सम्पणूर् ब ु र सम्मान न गदर्छ।
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2 ज्ञानीको िवचारले उसलाई ठक बाटोमा िहडंाउदँछ। तर मखूर्को िवचारले उसलाई गलत बाटोमा िहडँाउछँ। 3 मखूर् बाटोमा िहडदाखे र
पिन आफ्नो मखूर्ता दशार्उछँ र हरेकले ऊ मखूर् हो भन्ने कुरा जान्दछन।्

4 मा लक रसाए भन्दमैा आफ्नो काम नछोड। यिद ितमी शान्त र सहायक बिनर ौ भने ितमीले ठूला-ठूला गल्तीहरू सधुानर् सक्ने छौ।
5यहाँ केही िभन्नै कुराहरू पिन छन ज्नु मलैे आफ्नो जीवनमा दखेकेो छु। अिन यो न्याय सगंत पिन छैन। यो त्यस्तो भलू हो जनु शासकहरूबाट

हुन्छ। 6 मखूर्हरूलाई महत्वपणूर् ओहोदा िदइन्छ, जहाँ धनी मािनसहरूले यस्ता काम पाउंछन ्जसको कुनै महत्व हुदँनै। 7 नोकर बन्न ु पनहरू
घोडामा चढरे िहडंकेो पिन दखेकेो छु, जहाँ शासक बन्न ु पनहरू नोकर जस्ता भई ितनकैा छेउछाऊ पदैलै िहिंडरहकेा हुन्छन।्

हरेक काम जो खमपणूर् हुन्छ
8आफूले खनकेो खाडलमा आफै पनर् सक्छन। पखार्ल भत्काउनलेाई साँपले ड पिन सक्छ। 9 ढुङ्गाहरू त्यो मािनसमािथ झन सक्छ जसले

त्यसलाई चलाउछँ अिन जसले रूख काटेर ढाल्छ उसलाई चोट लाग्न सक्छ।
10 तर ब ु ले हर काम सगुम हुनँ्छ। भु े छुरीले काट्न कठीन पछर्। तर कसलैे छुरीलाई उध्याएर काटे त्यही सिजलो काम हुनँ्छ ज्ञान त्यस्तै

हो।
11 लट् ाउन अिघनै साँपले डस्यो भने सपरेालाई केही फाइदा हुदँनै।

12 ज्ञानीका शब्दहरूले शांिसत तलु्याउछँन,्
परन्त ु मखूर्का शब्दहरूले िवनाश गराउँछन।

13 मखूर् मािनसले मखूर्ताबाट कुरा थाल्छ अन्तमा पागल कुरामा टुग्याउँदछ। 14 मखूर्ले धरैे कुराहरू गछर् तर कसलैाई पिन थाहा हुदनै िक
भिवष्यमा के घट्छ। कसलैे पिन भन्न सक्दनै भिवष्यमा हुनवेाला छ।

15 एउटा मखूर् आफ्नै घरको बाटो प ा लाउनमा सा ै ब ु ु बिनन ु सक्छ,
यसथर् जनुकाम गन चे ा गछर् त्यसले उसलाई थिकत बनाउछँ।

कामको मलू्य
16 दशेको िन म्त यो खबुै खराब हो जनु दशेको राजा बालक जस्तो छ। अिन कुनै दशेको िन म्त पिन उि कै खराब छ यो जहाँको राजा सारा

समय खानमैा स्त रहन्छ। 17 तर जनु दशेको राजा एउटा महान प रवारबाट आएको हुन्छ त्यस दशेलाई खबुै असल हुन्छ। अिन भिूमलाई
पिन फाइदा हुन्छ जब ती शासकहरूले ज्यादा खाँदनै अथवा मतवुा हुदँनैन।्

18 यिद कोही कामगनर् अित अल्छी छ भनें
उसको घरमा पानी चिुहन थाल्छ र टाल्दै नटाली सबै छाना झछर्।

19 मािनस भोजनमा आनन्द लन्छन ्अिन दाखरसले जीवन अझै आन न्दत बनाउछँ। तर धनले नै सबै समस्या सलु्झाउदँछ।
िनन्दा

20 राजाको िनन्दा नगर अिन महानभुाव र सम्पन्न मािनसहरूको बारेमा पिन िनन्दा नगर। चाहे ितमी आफ्नो घरमा एक्लै िकन नहोऊ, नरा ो
कुरै नगर। िकन? िकन िक कुनै एउटा सानो चरो उडरे गएर ितमीले भनकेा सबै कुरा ितनीहरूलाई सनुाइदलेा।

11
िनधर्क्क बनी भिवष्यको सामना गर

1 िविभन्न धन्दाहरूका कुराहरूमा पसैा लगाओ िबस्तारै त्यसले फाइदा* ल्याउछँ।
2 जो कुरा ितमीिसत छ त्यसलाई थु ै काममा लगाऊ। बाँडचडु गर। ितमी जान्दनैौ यस भिूममा किहले के घटन सक्छ।
3कित कुरा यस्ता छन ्जस बारे ितमी िन न्त रहन सक्छौ। बादल पानीले पणू र् छ भने धत मा वषार् हुन्छ। एउटा रूख उ रप दिशण प ,

जता ढले पिन त्यही तिेसर्रहन्छ।
4 तर कित कुरा यस्ता हुन्छन,् जसको िन म्त िन न्त रहन सक्दनैौ। ितमीले अवसर छोप्न ु पछर्। कसलैे ठीक मौसम प खर् बसे उसले किहल्यै

िबउ छनर् सक्दनै। अिन कोहीले हर बादल बर्षन्छ नै भनी डराए उसले आफ्नो अन्न उठाउनै सक्दनै।
* 11:1: … , “ित ो रोटी पानी मािथ फ्यािक दऊे अिन धरैे िदनहरू पिछ यो ितमीले पाउनँे छौ।”
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5 ितमी जान्दनैौ हावा कुन ठाउँमा बहन्छ यस्तै काले ितमी जान्दनैौ कसरी एउटा आमाको गभर्मा एउटा नानीले सास फेछर्। त्यसरी नै सबै
थोकका सजृक परमे रका कामलाई ितमी जान्दनैौ।†

6 यसकारण िबहानै िबऊ छनर् शरुू गर र साँझमा ित ो काम नरोक। ितमीलाई थाहा हुदँनै पिहले छरे अथवा पिछ छरेको अथवा दवुै कामहरूमा
सफलता पाउछँौ।

7 उज्यालो आनन्दमय हुन्छ, अिन यो जीउनँको लािग असल हो। 8 ित ो आय ु जितसकैु लामो रहोस,् जीवनको हरेक िदन आनन्द पवूर्क
िबताऊ। तर याद राख, ितमी मछ । अिन जित लामो समय ितमी बाँच्छौ मरे पिछ त्यो भन्दा लामो ित ो समय िबन्छ त्यके कुरा जे घट्नछे त्यो

थर् हुन्छ।
उमरे छदँै परमे रको सवेा गर

9 यसकारण हे यवुा-यवुतीहरू हो जबसम्मा ितमीहरू जवान हुदँै आनन्द मनाऊ। जो मनले भन्छ त्यही गर। सन्न रहौ। जो ितमीहरूको इच्छा
छ त्यही गर। तर याद राख, ितमीहरूको त्यके कमर् अनसुार परमे रले न्याय गनछन।् 10 रसले ितमीलाई वशमा नराखोस ्अिन शरीरले पाप
गनर् नलगाओस ्िकनभने यवुा अवस्था थर्को हुन्छ।

12
बढुसेकालको समस्या

1 सानै उमरेदे ख आफ्ना सिृ क ार्को स्मरण गर। बढुसेकाल आउन अिघ समय नै उनलाई सम्झ। उमरे ढले पिछ, “मलैे मरेो जीवन खरे
फालें।” भन्न ु नपरोस।्

2 सानै उमरेदे ख आफ्ना सिृ क ार्को स्मरण गर। जब सयूर्, चन् र ताराहरू ितमीलाई अधँ्यारो लाग्दछ जब एउटा आधँी पिछ अक आधँी
आए जस्तो घ र-घ र आपत आइपदर्छ। त्यसभन्दा अिघ नै परमे रलाई सम्झ।

3 त्यसबलेा ित ा पाखरुाहरू कमजोर बन्छन।् ित ा पाउहरू ललुा र बाङ्गा बन्छन।् ित ा दाँतहरू झछर्न ्र ितमी आफ्नो खाना समते चबाएर
खान नसक्ने हुन्छौ। आखँाले सफािसत दखे्दनैौ। 4 ितमी कान नसनु्ने हुन्छौ। बाटोका हल्ला खल्ला ितमी सनु्नसक्ने छैनौ। अन्न िपिधरहकेो
जाँतो पिन ितमीलाई शान्त लाग्छ। ीहरूले गाएको ितमीले सनु्न सक्ने छैनौ। िबहान एउटा चरा समतेले ितमीलाई िबउँझाइिदन्छ िकनिक ितमी
स ु ै पिन सक्दनैौ।

5 डाँडाहरू दे ख ितमीलाई डर लाग्छ। बाटोका स-साना ढुङ्गा दे ख पिन लडछु िक भन्ने डर लाग्छ। ित ा केशहरू बदामका फुल जस्तै
सते ै हुन्छन।् िहडदा खरेी एउटा फटें ाले जस्तै ितमीले आफूलाई िघसाछ । ित ो बाच्ने इच्छा* पिन हुदँनै, अिन त ितमी आफ्नो सदाको घरमा
जानछेौ। अिन ित ा शरीरलाई दफन गनर् लजैाने मलामीहरू बाटोमा थु ने छन।्

मतृ्य ु
6 चाँदीको तार च ुिँडन अिघ र सनुको कचौरा फुटाइन अिघ,

माटोको गा ी इनारमा फुट्न ु अिघ
अिन पाङ ो जलाशयमा झन ुर् पिहल्यै

जब ितमीहरू यवुास्थामा छौ ित ा सिृ क ार्लाई याद गर।
7 ित ो शरीर माटोबाट बिनएको हो।

मरेपिछ पिन माटोमै फकर् न्छ।
तर आत्मा जनु परमे रबाट आयो

मरेपिछ त्यो आत्मा परमे रकहाँ जानछे।
8 सब थोक थर् छ। उपदशेक भन्छन ्यी सब समयको बरबादी मा हो।

िनष्कर् ष
9 उपदशेक खबुै ज्ञानी िथए। उनले मािनसहरूलाई िशक्षा िदन आफ्नो ज्ञानको योग गरे। उपदशेकले खबुै सावधानीिसत अध्यायन गरे र धरैे

श हरूलाई सम्पादन गरे। 10 उिचत शब्दको लािग उपदशेकले ठूलो प र म गरे। अिन उनले ती िशक्षाहरू लखेे जनु सत्य र भरोसापणूर् छन।्
11 ज्ञानी मािनसको शब्दहरू छ रता िसकर् ना जस्ता हुन्छन ्जसको योग मािनसहरू पशहुरूलाई ठीक बाटोमा िहडंाउनँ गछर्न।् ती िशक्षाहरू

दि लो कारले ठोकेको काँटीहरू झैं हुन्छन ् ती एउटा गोठालाबाट आउँछन।् 12 यसथर् मरेा छोरा-छोरीहरू हो। ती उपदशेहरू पढ। तर अरू
िकताबहरू दे ख सतकर् रहौ। मािनसहरू िकताब ले खनै रहन्छन ्र धरैे पढाइले ितमीलाई थिकत बनाउछँ।
† 11:5: … , “ितमी जान्दनैौ कसरी ास एउटा बालक िभ उसको आमाको गभर्मा हुदा पिसजान्छ, ितमी पिन जानदछौ परमे रको हुन ्जसले यी
सबै कुराहरू हुन लगाउछँ।” * 12:5: “ ” “ ”
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13-14 अब, िकताबमा ले खएका ती सबै कुराहरूबाट हामी के िसक्छौ त? सबभन्दा महत्वपणूर् कुरो हो परमे रलाई आदर गर र उहाँको
आज्ञा मान। िकनिक मािनसहरू जे गछर्न ती सब परमे र जानहुुन्छ ग ु कुरा समते उहाँ जानहुुन्छ। सबै रा ा कुरा नरा ा उहाँ जानहुुन्छ। मािनसले
गरेको त्यके कमर्को उहाँ न्याय गन ुर्हुन्छ।
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सलुमेानको े गीत
1

1 सलुमेानको सबभैन्दा उ म गीत।
उनले ीलाई मे गछर्न ्

2 चमु्बनहरूसगं मलाई छुनँहुोस ्
तपाईंको मे दाखरस भन्दा उ म भएकोले तपाईंले मलाई आफ्नो चमु्बनले भ रिदनहुोस।्

3 तपाईंको नाउँ मलु्यवान अ र भन्दा सगु न्धत छ,
तपाईंको गन्ध अन्य सबै अ रहरू भन्दा उ म छ।
यसकारण तरूणी केटीहरूले तपाईंलाई माया गछर्न।्

4 तपाईंको लािग हामी खशुी अिन आन न्दत हुन्छौं।
हामी तपाईंको पिछ दगनु छौं।

राजाले मलाई उसको आफ्नो कोठामा ल्याउन ु भयो।
यरूशलमेको ीहरू मािनस ित

हामीहरू खशुी अिन आन न्दत हुन्छौं।
याद गन ुर्होस ्तपाईंको मे दाखरस भन्दा असल छ।
यसकारण तरूणी केटीहरूले तपाईंलाई मे गछर्न।्

ऊ ीहरूिसत कुरा गर्िछन ्
5 यरूशलमेिक छोरीहरू हो!

म काली तर सनु्दरी छु।
केदार र शाल्माको पाल झैं काली छु।

6 मलाई नहरे, म कित काली छु,
मलाई घामले काली पारेको हो।

मरेा दाज्य-ूभाइहरू म ित ोिधत िथए,
त्यसलैे ितनीहरूले मलाई उनीहरूको दाखबारीहरू हने ुर् अ ाए,
त्यसै कारण मलैे आफैं लाई ध्यान पयुार्उन पाइन।ँ

ितनले परुूषलाई भ न्छन ्
7 म ितमीलाई सम्पणूर् आत्माले मे गछुर्।

मलाई भन, ितमी आफ्नो भडेाहरू कहाँ चराउछँौ?
मध्य िदनमा ितनीहरूलाई कहाँ िव ाम गराउँछौ?

म ितमीलाई भटे्न आउनछुे,
अथवा तपाईंका साथीहरूको बगाल अिघ म िकन घमु्टो हालरे ब े केटी झैं हुन?े

परुूषको ी ित वचन
8 ितमीलाई िन य थाहा छ िक के गन ुर् पन हो?

ीहरूमा ितमी सबै भन्दा सनु्दरी छौ।
जहाँ थमुा अिन बा ाका पाठाहरू जान्छन ्त्यहाँ प ाएर जाऊ

आफ्नो बा ाका पाठाहरूलाई गोठालाहरूको तम्बकुो छेउमा चनर् दऊे।

9 मरेी प्यारी, ितमी मरेो िन म्त यस घोडी भन्दा पिन ज्यादै उ जेक छौ
जनु घोडी अन्य घोडाहरूिसत िफरऊनको रथ तान्छे।

10 ती घोडाहरू ितनीहरूको मखु दे ख
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गदर्नको वरीपरी सम्म रा री सजाइएका छन।्
11 ित ो िन म्त हामी सनुको लकुर् न

चाँदीले मोरेर बनाउनँे छौं।
ी बोल्छे

12 जब राजा आफ्नो कोठामा िथए,
मरेो अ रको सगुन्ध फै लयो।

13 मरेा मेी मरुर्रको सानो झपु्पा झैं हुनहुुन्छ गलाको व रपरी,
मरेो स्तन माझमा सारा रात िबताउन ु हुन्छ।

14 मरेा मेी, मग-मग सगुन्ध िदन,े एन-गदीका फूलको गचु्छा जस्तै हुनहुुन्छ,
जनु एन-गदीको दाखबारीको बगैंचामा फुल्छ।

परुूषले भन्छ
15 मरेी ि यतमा, ितमी अत्यिधक रा ी छौ,

आहा! ितमी साँच्चै रा ी छौ,
ित ा आखाँहरू ढुकुरका झैं सनु्दर छन।्
ी बोल्छे

16 मरेो मेी तपाईं असाध्य सनु्दर हुनहुुन्छ!
साँच्चै तपाईं मनोहर हुनहुुन्छ!

हा ो ओ ान ह रयो घाँसको चउर जस्तो छ।
17 हा ा घरका आड िदने काठहरू र दवेदारका छानाका छन।्
डाँडा भाटाहरू सल्लाका छन।्

2
1 म भञ्चयाङमा फुल्ने गलुाफ

अिन बेंसीमा फुल्ने लली फूल झैं छु।
परुूष बोल्छ

2 हरे, मेी अन्य ीहरूको माझ ितमी
काँढाहरू माझमा फूलकेी लली फूल झैं छौ।
ी भ न्छन ्

3 हे मरेा ि य अन्य परुूषहरूको बीच तपाईं
जङ्गलमा अन्य धरैे रूखहरू बीच स्याऊको बोट झैं छौ।

ऊ ीहरूिसत कुरा गर्िछन ्
म त्यो बोट मिुन बसरे आनन्द लन चाँहन्छु

अिन त्यसको फल अित स्विद लाग्छ।
4 मरेा ि यले मलाई मध ु शालाम ल्याउन ु भयो

र उहाँले म मािथ रा ु भएको सकेंत उहाँको मे हो।
5 म मे रोगी हु ँ यसथर् मलाई िकसिमस

र स्याऊहरू खवुाएर सजीव बनाउन ु होस।्
6 उहाँको दे े पाखरुा मरेो टाउको मनुी छ

अिन दाइने हातले मलाई अगँालकेो छ।
7 हे यरूशलमेका तरूणीहरू! मडुुली मगृ र ह रणहरूको नाउमँा ितज्ञा गर।

मिसत मे गनर् उ िेजत नहौ,
जबसम्म म यसको िन म्त तयारी हुिँदन।ँ
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िेमका फे र बोल्छे
8 मरेो मेीकाको स्वर सनु!

लौ हरे, उहाँ आउँन ु हुदँैंछ, पहाडहरूमा उ ँ दै
अिन डाँडाहरूमा दगदु।

9 मरेा मेी एउटा लघमुगृ
अथवा जवान मगृ झैं हुनहुुन्छ।

हरे, उहाँ हा ो पखार्ल पछाडी उिभन ु भएको छ,
झ्यालबाट हे ररहन ु भएकोछ,
आखँी झ्यालबाट िचयाइरहन ु भएकोछ।

10 मरेा मेीले भन्न ु भयो,
“हे सनु्दरी, मरेी प्यारी उठ,

कतै टाडा जाऊँ।
11 हरे! िहउदँ िबत्यो,

वषार् काल पिन गई सक्यो।
12 भिूममा फूलहरू फू लरहकेाछन,्

चराहरूले गाउने समय आइसकेको छ।
पथृ्वीमा ढुकुरहरू कु लर्न था लसके।

13 नभेाराका िचिचलाहरू लाग्न थाल्यो,
दाखका फूलहरूबाट वासना फै लन थाल्यो।

मरेी ि यतमा उठ,
हे मरेी सनु्दरी िहडं कतै टाढा जाऊँ।”

परुूष बोल्छ
14 अग्लो च ानको गफुाहरूमा

र पहाडहरू मािथ लकु्ने मरेो ढुकुर,
मलाई ित ो दशर्न दऊे,

मलैे ित ो स्वर सनु्न ु पाउ।ँ
कारण ित ो स्वर अत्यन्तै ि य लाग्छ

अिन ितमी अत्यन्तै सनु्दरी छौ।
ऊ ीहरूिसत कुरा गर्िछन ्

15 हा ा िन म्त स्यालहरूलाई समाितदऊे,
िकनभने ती साना स्यालहरूले

हा ो दाखबारी न ग रिदन्छन ्
जो पणूर्रूपले फूलकेोछ।

16 मरेा मेी मरेा हुन ु हुन्छ
अिन म उहाँकी,

मरेा मेीले ललीफूलहरू माझमा चाँडो बास गछर्न।्
17 जबसम्म िदन िबतरे
छाँया लामो हुदँनै,

फिकर् आऊ मरेा मेी
ह रण झैं बन अथवा मगृहरू झैं सनु्दर पहाडहरूमािथ।

3
सगंीहरूसगँ ी

1 राती मरेो ओ ानमा,
म आफूले माया गरेको मािनस खोज्छु।
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मलैे उसलाई खोजें,
तर उसलाई पाउन सिकन।ँ

2 अब म उठ्छु,
म शहर वरीपरी घमु्छु।

म मरेा मेीलाई शहरको गल्ली,
र कुना कुनामा खोज्छु।

मलैे शहरका पालहेरूलाई भटेें,
तर मलैे उहाँलाई पाउनँ ु सिकन।ँ

3 मलाई पालहेरूले शहर घमु्दै गदार् भटेे,
मलैे ितनीहरूलाई सोधें “के ितमीहरूले मरेा मेीलाई दखे्यौ?”

4 जब म ती पालहेरूदे ख अ लक पर मा पगुकेी िथएँ,
तब मलैे मरेा मेीलाई भटेें,

मलैे उहाँलाई समातें,
र उहाँलाई मरेी आमाको घरमा लगें
अथार्त ती नारीको कोठामा जसले मलाई आफ्नो गभर्मा राखकेी िथइन।्

ऊ ीहरूसगँ बोल्छे
5 हे यरूशलमेका तरूणीहरू हो।

ह रण र मगृहरूलाई साक्षी राखरे
मलाई आफ्नो वचन दऊे

िक म तयार नभए सम्म ितमीले मे ममा जागतृ गन छैनौ।
यरूशलमेका ीहरू बोल्छन ्

6 यी नारी को हुन ्
जो धरैे मािनसहरू िसत,
मरूभिूमबाट आइरहकेी िछन?्

ितनीहरूको पिछ यस्तो धलूो िनस्कँदछै,
मानौं िक त्यो धवूाँको बादल हो, जनु धवूाँ बल्दै गरेको सगु न्धत रस, धपू अथवा सगु न्धत मसला बाट िनस्कन्छ।

7 सलुमेानको सवारी हरे!
इ ाएलका सा ी जना ब लया ब लया सिैनकहरूले
त्यो पालकी रक्षा ग ररहकेा छन।्

8 ितनीहरू सबै िशिक्षत सनेाहरू हुन,्
रातमा आईपन कुनै पिन िवप ीको सामना गनर्
ितनीहरू तत्पर छन।्

9 राजा सलुमेानले आफ्नो िन म्त या ा गन पालकी बनाए।
ितनको पालकीको काठ लवेनानबाट ल्याइएको हो।

10 त्यसका खम्बाहरू चाँदीले बिनएको छ,
आधारहरू सनुको बनाएका छन ्

आसन बजैनी रंगका लगुाले ढािकएको छ।
त्यो यरूशलमेकी ीहरूको मेले बिुनएको हो।

11 िसयोनकी तरूणीहरू हो,
बािहर आएर सलुमेनानलाई उनको मकुुटिसत हरे,

त्यो उसकी आमाले त्यो िदन पिहयार्ई िदएकी िथइन,्
जनु िदन उनको िववाह भएको िथयो।
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त्यो िदन उनी अत्यन्तै खशुी िथए।

4
ऊ उनीिसत कुरा गछर्न ्

1 मरेी मेीका, ितमी अत्यन्तै सनु्दरी छौ।
आहा! ितमी सनु्दरी छौ।

घमु्टोिभ लकेुका
ती ित ा आखँाहरू ढुकुरका जस्तै छन ्

ित ा ती लामा केश
िगलाद पाहाडबाट ओ ालो नाच्दै झ ररहकेो बा ाको बगाल झैं छन।्

2 ित ो दाँतहरू भडेा झैं सतेा छन ्
जसलाई भखर्रै नहुाइएको र क न ु तयारी बनाएको छ।

ितनीहरू सबलैे जमु्ल्याहा पाठा जन्माउछँन ्
र ितनीहरूको एउटै थमुा पिन हराएको छैन।

3 ित ो ओठहरू रेशमको धागो जस्तै राता छन।्
ित ो मखु अित सनु्दर छ,

ित ो घमु्टोिभ का गालाहरू
एउटा दारीमका दईु फ्याकहरू जस्तै छन।्

4 ित ो घाँटी लामो अिन पातलो छ,
दाऊदको िकल्ला जस्त,ै

त्यो िकल्ला सजाउनको िन म्त बनाएका
हजारौं ढालहरू यसको िभ ाहरूमा
श शाली सनेाहरूसगँ छन।्

5 ित ो स्तनहरू एक जोडी पाठाहरू जस्तै छन,्
ह रणको जमु्ल्याहा पाठा जस्तै
लली फूलहरू िवच च ररहन्छ।

6 म त्यो गन्धरसको पवर्त मािथ जानछुे,
र सगु न्धतको पहाडमा जानछुे,

जब मलैे आफ्नो अ न्तम सास लनछुे
अिन छायाँहरू लामो भई लकु्नछेन।्

7 मरेी मेी, ितमी सबभैन्दा सनु्दरी छौ,
ितमीमा कुनै कारको दाग छैन।

8 हे मरेी दलुही म भएकोमा आऊ,
ितमी मरेो िन म्त लबेनोनबाट आऊ।

ितमी मिसत अमानाको चचुरुोबाट,
सनीरको उचाईबाट,
िसहंको गफुाबाट
अिन िचतवुाको पाहाडबाट आऊ।

9 मरेी िेमका, मरेी दलुही ितमीले मलाई उ िेजत गराउ ौ।
ित ो आखाँको एक झलकले ित ो गलामा लगाइएको
मोतीको हारका एउटै दानाल,े मरेो हृदय चोरेकी छौ।

10 हे मरेी साथी, हे मरेी दलुही।
ित ो माया कित सनु्दर छ।

ितमीले गाँसकेो माया दाखरस भन्दा धरैे रा ो छ,
ित ो अ रको सगुन्ध अन्य कुनै पिन सगुन्ध भन्दा असल छ।

11 मरेी दलुही! ित ो ओठबाट मह ट प्कन्छ,
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दधू र मह ित ो िज ो मिुन छ,
ित ा व हरूबाट िमठो अ रको वासना आउँछ।
12 मरेी िेमका, मरेी दलुही!

ताल्चा लगाएको बगैंचा जस्तै श ु छौ।
बन्द गरेको ताल जस्तै श ु छौ।

त्यो बन्द गरेको फोहरा जस्तै श ु छौ।
13 ित ो शरीर दारीम जस्तै छ

अिन अरू लोभ्याउने फलहरू,
फूलहरू र मसलाहरूको बासनाले भ रएको

बगैंचा झौं 14 जटामसी केश दालिचनी,
ितमी एउटा सबै कारको सगु न्धत रूखहरूले भ रएको बगैंचा झैं छौ

मरूर् र यसमा सबै कारको असल मसलाहरू छन।्
15 ितमी बग्ने पानीको ोत जस्तै छौ।

ितमी कुवाको पानी झैं ताजा छौ,
लबेानोनबाट बग्दै आएको पानीको मलू झैं छौ।

ऊनी बोलिछन ्
16 उ री हावा, ितमी उठ,

दिक्षणी हावा, ितमी आऊ।
मरेो बगैंचामा बह

अिन आफ्नो सगुन्ध छकर् ।
मरेा मेी आफ्नो बगैंचािभ पसनु ्

अिन त्यहाँका िमठा फलहरू खाऊन।्

5
ि यतम भन्छन ्

1 मरेी मेीका, हे मरेी दलुही, म आफ्नो सगु न्धत साम ीिसत बगैंचामा पसें।
मलैे मरेो मरुर् र मशलाहरू बटुलकेोछु।

मलैे मरेो चाका महसगं खाएँ।
मलैे आफ्नो दाखरस र दधू िपएकोछु।
ीहरू मेीहरूसगँ कुरा गछर्न ्

हे साथीहरू हो, खाऊ! मेीहरू हो, िपऊ!
र मेको म ले मस्त हौ।
िेमका भन्छे

2 म मस्त सतुें,
तर मरेो हृदय जाि त िथयो।

मलैे मरेा मेीले ढोका ढक्ढकाइरहकेो सनु्छु:
“ढोका खोल मरेी मेी, मरेी ढुकुर,
मरेी ि यतमा, पणुर्ता,

मरेो शीर शीतले िभजकेोछ,
मरेो केश मध्य रातले िभजाएकोछ।”

3 “मलैे मरेा लगुाहरू फुका लसकेकोछु।
म फे र पिह रन चाहाँिदन।ँ

मलैे मरेा पाऊ धोइसकेकोछु,
यसलाई म फे र मलैा हुन िदिँदन।ँ”

4 तर उसको िन म्त म ाकुल भएँ
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मरेा मेीले ढोकाको प्वालबाट हातहाल्दा।
5 म आफ्नु मेीको लािग ढोका उघानर् उठें,

मरेा हातहरूबाट रस गन्ध
अिन औलीहरूबाट

रस गन्धका थोपाहरू तल मािथ चहु।े
6 जब मलैे मरेा मेीको लािग ढोका उघारें,

तर मरेो मेी त्यहाँबाट गइसकेका िथए।
म झण्डै मरें

जब उहाँ आएर गए पिछ।
मलैे उहाँलाई खोजी िहडें

तर भे टन,ँ
मलैे उहाँलाई बोलाउँदै खोजे

तर उहाँले मरेो उ र िदन ु भएन।
7 शहरका पहरेदारहरूले मलाई भटेे,

र ितनीहरूले मलाई िपटे,
अिन मलाई चोट पयुार्ए।

पखार्ल मािथ बसकेा पहरेदारहरूले
मलैे ओढकेो घमु्टो खोस।े

8 हे यरूशलमेका तरूणीहरू! म ितमीहरूलाई भन्छु,
यिद ितमीहरूले मरेा मेीलाई भे ौ भन,े भिनदऊे म उहाँलाई यित सा ो मे गछुर्, िक जब उहाँ मिसत हुनहुुन्न तब म िबमारी हुन्छु।

यरूशलकेा ीहरूले उ र िदन्छन ्
9 ीहरूमा ितमी अित सनु्दरी छौ,

ित ा मेी र अन्य मेीहरूमा के िभन्नता छ?
के ित ा मेी अरूका मेीहरू भन्दा उ म छन?्

के यसकैारण ितमी हामीबाट वचन लन चाहान्छौ िक ित ा मेी अरूका मेीहरू भन्दा सनु्दर छन?्
ितनले यरूशलमेका ीहरूलाई उ र िद न्छन ्

10 दश हजार मािनसहरूको बीचमा पिन
मरेा मेी उज्जवल र तन्दरुूस्त दे खन्छन।्

11 उहाँको शीर श ु सनु जस्तै छ,
उहाँको घ ुघँ ु रएको कालो काग जस्तै केश छ।

12 उहाँका आखँाहरू खोलाको िकनारमा बिसरहकेा ढुक्कुर जस्ता छन,्
उहाँका आखँाहरू दधूमा डुबकेा
ढुक्कुरहरू जस्ता छन।्

13 उहाँका गाला सगु न्धत मसलाको बगैंचा झैं,
सगुन्धको लािग योग ग रएका फूलहरू जस्तो छ।

उहाँका ओठहरू सगु न्धत रस चिुहरहन,े
लली फूलहरू जस्ता छन।्

14 उहाँका पाखरुाहरू ढुङ्गा जिडत
सनुका डन्डाहरू जस्ता छन,्

उहाँको शरीर नीलम जिडत
हाि को िचल्लो दाँत जस्तो छ।

15 उहाँका पाऊहरू शु सनुमा रा खएका
सङ्गमरमर जस्ता छन।्

उहाँ लबेनोनमा हुने रा ो उि द ्
अग्लो दवेदारू वकृ्ष झैं दे खन ु हुन्छ।

16 हो, यरूशलमेका ीहरू!
उहाँको मखु अिधक िमठास पणूर् छ।

मरेा मेी अत्यन्तै कामनीय हुनहुुन्छ।



6:1 737 े गीत 6:10

मरेा ि यतम, मरेा साथी यस्तो हुनहुुन्छ।

6
यरूशलमेका ीहरू ऊ िसत बोल्छन ्

1 हे सनु्दरी ी,
भन ित ा मेी कहाँ गएका छन?्

भन ितनी कुन बाटो गएका छन?्
तािक हामी उहाँको खोजीगनर् ितमीलाई सहायता गनर् सकौं।

यरूशलमेका ीहरूलाई ितनी उ र िद न्छन ्
2 मरेो मेी आफ्नो बगैंचामा जानभुएको छ।

उहाँ बगैंचालाई हनेर्
र त्यहाँबाट ललीहरू

बटुल्न जान ु भएको छ।
3 म मरेा मेीकी हु ँ र उहाँ मरेो मेी हुनहुुन्छ।

उहाँ लली फूलको बगैंचामा डुल्न ु हुन्छ।
उनी िसत ऊ बोल्छ

4 ितमी ितसार् जस्तै सनु्दरी छौ,
ितमी यरूशलमे जस्तै आकर् षक छौ।
ितमी एउटा झण्डा बोक्ने डरलाग्दो सनेा झैं साहासी छौ।

5 ित ा आखँाहरूले मलाई अित उ िेजत बनाउछँन।्
अिन ित ो केश लामो र झिुमरहकेो छ

िगलाद पवर्तबाट तलितर ओलर्दै गरेका बा ाहरूको बगाल झैं।
यसथर् ितमीले मलाई नहरे।

6 ित ो दाँतहरू नहुाएर िनस्केका
र क न तयार रहकेा भडेाहरू जस्तै छन।्

ितनीहरू सबै जमु्ल्हा पाठाहरू जन्माए
अिन ितनीहरू मध्ये एउटा पिन गमुाएनन।्

7 घमु्टो िम ित ा ती कनपटहरू एस्ता छन ्िक
जस्ता दारीमका फ्याकलाहरू हुन।्

8 उहाँका साठी रानीहरू छन ्
अिन असी रखौटीहरू
अिन अनगन्ती नयाँ तरूणीहरू छन।्

9 तर त्यहाँ मरेो ढुक्कुरको िन म्त एउटै ी छन ्
मरेो सम्पणूर्ता

जनु आमाले ितनलाई जन्माइन ्
ती आमाकी िस नानी,

जवान ीहरूले दखेरे शसंा गरे,
अिन रानीहरू र रखौटीहरूले पिन ितनको शसंा गरे।
ीहरूले उसको शसंा गछर्न ्

10 ती कन्या ी को हुन?्
अरूणोदय झैं चम्क न्छन ्

जनुझैं सनु्दरी िछन।्
ितनी घामझैं चहिकली िछन ्

ितमी एउटा झण्डा बोक्ने
डरलाग्दा सनेाझैं साहासी छौ।
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ऊ उनीिसत बोल्छन ्
11 म तल ओखरको बगैंचा ितर गएँ

बेंसीहरूको फल हनेर्
दाखहरू फूल्यो िक भनरे हनेर्

दा रमले कोपीलाहरू लगायो िक भनरे हनेर् गएँ।
12 ितनले मलाई मरेा मािनसहरूको सब भन्दा रा ो रथमा

चढ्न मञ्जरुी िदएको अनभुव गरें।
यरूशलमेका ीहरूले ितनलाई बोलाए

13 हे शलूम्मनेी फकर आऊ, फकर आऊ,
फकर आऊ तािक हामी ितमीलाई हनेर् सक्छौं,

िकन ितमीहरूले शलूम्मनेीलाई,
सनेाहरूको य ु छाउनीमा नतर्कीलाई झैं हे ररहकेा छौ!

7
यवुकको यवुती सौन्दयर्मािथ शसंा

1 हे राजकुमारी! यी जु ाहरूमा ित ा पाऊ साँच्चै सनु्दर दे खन्छन।्
ित ा छेपारीहरू कुनै िशल्पीले कँुदकेो गहना झैं छन।्

2 ित ो नािभ गोलो बटुको झैं छ,
यसमा दाखरस िबना कहीले नहोस।्

ित ो पटे यस्तो छ िक
गहुकँो थु ो लली फूलहरूले सीमाना लगाए जस्तो छ।

3 ित ो स्तनहरू
एक जोडा ह रण को पाठहरू जस्तै छन।्

4 ित ो घाँटी यस्तो छ, मानौ हा ीको दाँतले बिनएको िकल्ला हो।
ित ा आखँाहरू यस्ता छन ्

मानौ बाथ रब्बीमको फाटक निजक हसे्बोनमा भएको कुणहरू हुन।्
ित ो नाक यस्तो छ,

मानौ त्यो लबनानको िकल्ला हो जनु दमश्कश ितर फककोछ।
5 ित ो टाउको कामलको पवर्त जस्तो छ

अिन टाउकोको केश रेशम जस्तो छ।
ित ो तल झरेको लामो केशले

राजाको पिन मन प ग्लन्छ।
6 ितमी मरेो िन म्त कित आनन्दायक छौ, हे मरेी मेीका।

ितमी कित रा ी र मनमोहक छौ।
7 ितमी खजरुको रूख जस्तै

अग्ली छौ।
अिन ित ा ती स्तनहरू

खजरु फलकेो झपु्पा जस्तै छन।्
8 म खजरुको रूखमािथ चढ्नछुे,

र त्यसका हाँगाहरू समात्छु।

ित ा स्तनहरू अङ्गरुको झपु्पा झैं
र ित ो सासको गन्ध स्याउको बासना झै होऊन।्

9 ित ो मखु िवशषे दाखमद झैं होस ्
जनु मरेो मायामा सोझै तल बगोस ्
त्यो िबस्तारैिसत मस्त िन ाँमा परेका मािनसहरूको ओंठ सम्म बगोस।्
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ितनले यवुकलाई भ न्छन ्
10 म मरेा मेीकी हु ँ

र जसलाई उहाँले चाहनहुुन्छ, म त्यो हु।ँ
11 आउँन ु होस ्मरेा मेी,

हामी मदैानमा जाँऊ,
हामी गाँउमा रात काटौं।

12 हामी चाँडै दाखबारीमा जाँऊ,
हामी त्यहाँ हरेौं कतै दाखका फूलहरू फ े का छन ्िक

हरेौं कतै फूल फु लसकेको छन ्िक
अिन दारीमको बोटमा फूलहरू ढकमक्क छन ्िक
म त्यहाँ ितमीलाई दखेाउनँे छु म ितमीलाई कित मे गारेरहकेीछु।

13 हे मरेा मेी!
सबै कारका रा ा फुलहरू हा ै ारमा छन,्

दधूफेलहरूले सगुन्ध फैलाइरहकेा छन ्नयाँ
र परुानो आनन्दमय बस्तहुरू मलैे ित ो िन म्त साँिचराखकेीछु।

8
1 आफ्नी आमाको दधु चसु्तै हुकर् ने मरेो सानो भाइ जस्तै ितमी पिन नानी हुदँो हौ त

म ितमीलाई बािहर नै भटे्ने िथएँ
अिन ितमीलाई म्वाई खाने िथए।

र कसलैे यो गल्ती हो भन्न सक्ने िथएनन।्
2 जनु जननीले मलाई त्यो कोठामा िशक्षा िदइन ्

म ितमीलाई ती जननीको घरको त्यो कोठामा लजैाने िथएँ।
म ितमीलाई मरेो दा रमबाट िनचोरेर िनकालकेो

रसले बिनएको मसला य ु म िदने िथए।
ितनले ीहरूलाई भ न्छन ्

3 उनको दे े हात मरेो टाउको मिुन छ
अिन दािहने हातले मलाई समा ु भएको छ।

4 हे यरूशलमेका तरूणीहरू हो! मलाई वचन दऊे िक
जबसम्मा म यसको िन म्त तयैारी हुिँदन।
मलाई मेले उ िेजत पान छैन।

यरूशलमेका ीहरू बोल्छन ्
5 ती ी को हुन?्

जो आफ्नो मेीिसत अढिेसएर मरूभिूमबाट आउँदै िछन।्
ितनले उसलाई भ न्छन ्

मलै े तपाईंलाई स्याऊको बोट मिुन जगाएँ,
जहाँ तपाईंकी आमाले तपाईंलाई गभर्धारण गरेकी िथईन,
जहाँ तपाईंको जन्म भएको िथयो।

6 मलाई तपाईंको हृदयमा छाप लगाउनँ ु होस ्
यिद म एउटा औंठी जस्तै भएर तपाईंको हातमा रहन्छु,

मे मतृ्य ु जस्तै बल हुन्छ,
अिन तषृ्णा चािह ँ िचहान जस्तै श शाली हुन्छ

कुनै ज्वालाभन्दा पिन कडा,
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त्यो दन्केको आगो झैं द न्कन्छ।
7 के कसलैे आफ्नो मेका िन म्त

आफ्नोमा भएको त्यके चीज िदन्छ भने
ऊ उपिेक्षत हुन्छ र?*

ितनका दाज्य ूभाइहरू बोल्छन ्
8 हा ी सानी बिहनी छ

अिन जसको स्तन िवकाश भएकै छैन,
यिद कसलैे ितनलाई िववाह गनर् खोज,े

हामीले बिहनीको लािग के गन ुर् पन!
9 यिद ितनी पखार्ल हुदँी हुन त

ितनको व रपरी चाँदी मोरेर िच टक्क पान िथयौं,
यिद ितनी ढोका हुदँी हो त

हामीले दवेदारूको फल्याकले व रपरी बान िथयौं।
ितनले आफ्ना दाज्यहरूलाई उ र िद न्छन ्

10 म एउटा पखार्ल हु,ँ
मरेा स्तनहरू धरहराहरू जस्तै छन।्
म उसको िन म्त एउटा सरुक्षाको अनभुव गन भएकी छु।

उनी भन्छन ्
11 बाल-हमनमा सलुमेानको एउटा दाखको बगैंचा िथयो,

ितनले आफ्नो बगैंचा रखवालहरू िदए,
र त्यके रखवालले

1,000 चाँदीको शकेेल बराबरको दाख ल्याउन ु पथ्य।
12 सलुमेान! ितमी आफ्नो 1,000 शकेेल रा सक्छौ।

त्यके रखवालालाई 200 शकेेल दऊे उसले ित ो लािग ल्याएको दाखको स ामा!
तर म मरेो आफ्नै दाखबारीको दाख राख्छु। मरेो अिघको यो दाखबारी मरेो आफ्नै हो।

उनी ीलाई भन्छन ्
13 बगैंचामा ितमी नै बस,

साथीहरू ित ो आवाज सिुनरहकेा छन,्
ितमी मलाई पिन सनु्न दऊे।

ितनी ऊिसत बो ल्छन ्
14 हे ि यतम, चाँडो गन ुर् होस।्

अब सगु न्धत मसालाको पवर्तमा तपाईं ह रण अथवा मगृका पाठा जस्तै हुन ु होस।्

* 8:7: … ? “कसलैे आफ्नो मेको खाितर आफ्नोमा भएको सबै त्याग्छ भने ऊ महामखूर् बिनन्छ?”
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यशयैाकोपसु्तक
1 यो अमोसको छोरो यशयैाको दशर्न हो। जनु कुराहरू यहूदा र यरूशलमेमा हुन आउने िथए। परमे रले ती कुराहरू यशयैालाई दखेाउन ु

भयो। यशयैाले ती दशर्नहरू उ ज्जयाह योतम, आहाज अिन िहजिकयाह यहूदाका राजाहरू भएका समयमा दखे।े

आफ्ना मािनसहरू िवरू परमे रको म ु ा
2 ह,े आकाश र पथृ्वी, परम भकुो कुरालाई ध्यान लगाएर सनु! परम भु यो भन्न ु हुन्छ:

“मलैे मरेा नानीहरूलाई पालन-पोषण गरें, मलैे ितनीहरूलाई हुकार्एँ, बढाएँ
तर ितनीहरू नै मरेो िवरोधी भए।

3 गोरूले आफ्नो मा लकलाई िचन्छ
अिन गधा आफ्नो स्वामीले दाना िदने डुडँ* कहाँ छ जान्दछ।

तर इ ाएलका मािनसहरूले मलाई िचन्दनैन।्
मरैे मािनसहरूले मलाई बझु्दनैन।्”

4 इ ाएल रा नै दोष पणूर्छ। यो दोष मािनसहरूले बोक्न ु पन ग ौगो भारी जस्तो छ। ती मािनसहरू पापी प रवारहरूबाट ज न्मएका द ु
नानीहरू हुन।् ितनीहरूले परम भलुाई छाड।े ितनीहरूले इ ाएलका पिव परम भकुो अपमान गरे। ितनीहरूले उहाँलाई त्यागे र उहाँलाई िवदशेी
जस्तो वहार गरे।

5 परमे र भन्नहुुन्छ, “मलैे ितमीहरूलाई िकन दण्ड िदइरहन?ु मलैे ितमीहरूलाई दण्ड िदएँ तर ितमीहरू ब द्लएनौ अथवा सचते भएनौ।
ितमीहरू अझै मरेो िवरोधमा अ ेरी भइर ौ। अिहले मन र हृदय दवुै नै अस्वास्थ छ। 6 ितमीहरूका पतैालादखेी टुप्पी सम्म, शरीरको त्यके
अङ्गमा चोटै चोट र पीड-ैपीडाहरू मा छन।् ितमीहरूले आफ्ना िपडाहरूको ध्यानै गरेका छैनौ। ितमीहरूका घाउहरू न त सफा ग रएकाछन
न त पु रएकै छन।्”

7 ितमीहरूको दशे िवध्वशं भएको छ। ितमीहरूका शहरहरू आगोले ज लसकेका छन।् ित ा श हुरूले ितमीहरूको जग्गा-जमीन लिगसकेको
छ। ितमीहरूको जग्गा-जमीन सनेाहरू ारा ध्वसं्त पा रएको एउटा दशे जस्तो छ।

8 िसयोनकी छोरी अिहले दाख बारीहरूमा छोिडएको र ो पाल जस्तै भएकी छे। ऊ काँ ा बारीहरूमा छािडएको एक परुानो छा ो जस्तो
छ। श हुरू ारा परास्त भएको शहर जस्तो छ। 9 यो सत्य हो सनेाहरूका परम भलुे हा ा िन म्त केही मािनसहरूलाई अझ बाँच्ने अनमुित िदन ु
पछर्। हामी सोदोम र गमोरा शहरहरू जस्तै पणू र् रूपमा ध्वसं्त भएका छैनौं।

10 हे सोदोमका शासकहरू परम भकुो सन्दशे ध्यान िदएर सनु! गमोराका मािनसहरू परमे रका उपदशेहरू ध्यान िदएर सनु! 11 परमे र
भन्नहुुन्छ, “ितमीहरू िकन मलाई यस्ता ब लहरू िदइरहकेाछौ? मिसत ितमीहरूले ब ल चढाएका बा ाहरू, साँढे र भडेाको बोसो चािहएको
भन्दा अिधक िथयो। म ियनीहरूमा आनन्द लिदनँ। 12जब ितमीहरू मसगं भटे्न आयौ, ितमीहरूले मरेो आगँनको सबै चीजहरू कुल्चदै आयौ।
ितमीहरूलाई त्यसो गनर् कसले भन्यो?

13 “ थर्को ब लहरू अब मकहाँ नल्याओ। जनु धपू ितमीहरू मलाई चढाउछौ, त्यो म घणृा गछुर्। औंसी, िव ामको िदन र पिव िदनहरूमा
भएको ितमीहरूका समारोह म सहन स न।ँ ितमीहरूले पिव सभामा ग ररहकेा द ु कामहरू म घणृा गछुर्। 14 मरेा सम्पणूर् हृदयबाटै ितमीहरूले
गरेका मािसक सभा र महासभाहरू म घणृा गछुर्। ती सभाहरू मरेा िन म्त अत्यन्त बोझ भएका छन।् अिन म ती भारीहरू बोकेर थािक सकेकोछु।

15“ितमीहरू मलाई ाथर्ना गनर् आफ्ना हातहरू उचाल्ने छौ, तर म ितमीहरू तफर् हनेर् पिन अस्वीकार गनछु। ितमीहरू धरैे भन्दा धरैे ाथर्नाहरू
गनछौ, तर म सनु्नलाई अस्वीकार गनछु। िकन? िकनभने ितमीहरूका हातहरू रगतले मिुछएका छन।्

16 “आफु स्वयलंाई धोई-पखाल। आफू स्वयलंाई श ु बनाऊ। आफूले ग ररहकेो नरा ा कामहरूलाई रोक म त्यस्ता नरा ा कामहरू हनेर्
चाँहिदन गल्ती काम नगर! 17 रा ो कामहरू गनर् िसक। अरू मािनसहरू ित स्वच्छ बन।् ती मािनसहरूलाई दण्ड दऊे जसले दःुख पदैा गछर्।
ती नानीहरूलाई साथ दऊे जसका आमा-बाबहुरू छैनन।् ती आइमाईहरूलाई समथर्न गर जसका लोग्नहेरू पिहल्यै म रसकेका छन।्”

18 परम भु भन्नहुन्छ, “आऊ, ती कुराहरूमा चचार् गरौं। ितमीहरूका पापहरू िसदंरू जस्ता राता छन,् तर ितनीहरू पखालरे फ्याँक्न सिकन्छ
र ितमीहरू िहउँ जस्ता सतेो हुनछेौ। ितमीहरूका पापहरू चहिकलो राता छन,् तर ितमीहरू ऊन जस्तो सतेो हुन सक्छौ।
* 1:3: (काठलाई खोपरे बनाएको खो ो साधन)।
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19 “मलैे भनकेा कुराहरूमा ितमीहरूले ध्यान िदयौ भने ितमीहरूले यस ठाउँबाट असल कुराहरू पाउनछेौ। 20 ध्यान िदएनौ भन,े ितमीहरू
मरेो िवरोधी हुनछेौ। अिन ित ा श हुरूले ितमीहरूलाई नाश गनछन।्”

परम भु स्वयलंे ती कुराहरू भन्नभुयो।
परम भु ित यरूशलमे िन ावान छैन

21 परमे र भन्नहुुन्छ, “यरूशलमेलाई हरे! ऊ यस्तो शहर िथई जसले मलाई भरोसा गरी अिन मरेो अनसुरण गरी। के कारण िथयो एक
वशे्या हुन बाध्य भई अिहले मलाई प ाउँिदन। यरूशलमेको न्याय गरीनछे। यरूशलमेका बािसन्दाहरू परमे रले मन पराउन ु हुने बाटोमा िहडँ्न ु
पछर्। तर अिहले त्यहाँ हत्याराहरू मा बस्छन।्

22“ित ो धािमर्कता मलू्यहीन भएको छ। ित ो दाखरसमा पानी िमसाएको छ। अब यो रसहीन भएको छ। 23 ितमीहरूका शासकहरू िव ोही
अिन चोरका िम हरू भएका छन।् ितमीहरूका सम्पणूर् अिधकारीहरूले घसू माग्दछन-्ितनीहरूले नरा ा कामहरू गरेर पसैा लन्छन।् ित ा सम्पणूर्
अिधकारीहरूले मािनसहरूलाई ठगरे ज्याला लन्छन।् आमा-बाब ु नभएका टुहुरा-टुहुरीहरूलाई ित ा अिधकारीहरूले सहयोग गन यास गदनन।्
ितनीहरूले िवधवाहरूका गनुासोलाई पिन ध्यानै िददँनैन।्”

24 ती सबै कुराहरूले गदार्-मा लक, सनेाहरूका परम भु इ ाएलका श शाली परमपिव परमे र भन्नहुुन्छ, “म ितमीहरूलाई दण्ड िदनछुे।
मरेो श हुरू ितमीहरू मरेो लािग अब उ ान्त दःुखका कारण हुने छैनौ, 25चाँदी टल्काउनलाई मािनसहरूले खरानी† योग गदर्छ। त्यस्तै कारले
म ितमीहरूका सम्पणूर् गल्ती कायर्हरू साफ ग रिदने छु। म ितमीहरूबाट सम्पणूर् मलू्यहीन कुराहरू िनकाली िदनछुे। 26 न्यायक ार्हरूलाई म
पिहले जस्तै फकार्ई ल्याउनछुे। ितमीहरूका सल्लाहकारहरू जस्तो ितमीहरूसगं धरैे पिहला िथए त्यस्तै हुनछेन।् त्यसपिछ ितमीहरूले भन्नछेौ
‘असल र िव ासयोग्य शहर।’ ”

27 िसयोन परम भकुो न्याय ारा उ ार हुनछे अिन जो उहाँकहाँ फकर् न्छ ितनीहरूलाई उहाँको धािमर्कताले उ ार ग रनछे। 28 तर सम्पणूर्
अपराधीहरू र पापीहरू न हुनछेन।् (परम भलुाई नप ाउने मािनसहरू ती हुन।्)

29 भिवष्यमा मािनसहरू जसले फलाँटका रूखहरू‡ र िवशषे बगैंचाहरू§ पजू्नलाई रोजे उनीहरू ल ज्जत हुनछेन।् 30 यस्तो घटना हुने नै छ
िकनभने ितमीहरू फलाँटका पातहरू ओइ लएर मरेको जस्तै हौ। ितमीहरू पानी िबना सकु्दै गएको बगैंचा जस्तै हो। 31 श शाली मािनसहरू
जङ्गलमा सकेुका मिसना दाउराहरू जस्तै हुनछेन।् अिन जनु कुराहरू ती मािनसहरूले गनछन ् त्यो एक िझल्का जस्तो हुनछे जसले आगो
लगाउनछे। ती श शाली मािनसहरू र ितनीहरूले गरेका कायर्हरू सबै त्यही आगोमा डढरे भस्म हुनछेन ्अिन कसलैे पिन त्यो आगो िनभाउन
सक्ने छैन।

2
1 आमोसको छोरो यशयैाले यहूदा र यरूशलमेको िवषयमा यो सन्दशे दखे।े

2 अ न्तम िदनहरूमा परम भकुो म न्दर,
सबै पवर्तहरू भन्दा उच्चमा हुनछे।

यो सबै पहाडहरू भन्दा-मािथ हुनछे।
सबै जाितहरू त्यहाँ ओइरो लाग्नछेन।्

3 धरैे मािनसहरू त्यहाँ जानछेन।् ितनीहरूले भन्नछेन ्
“आऊ! हामीमािथ परम भकुो पवर्त सम्म जाऊँ,
मािथ याकूबको परमे रको म न्दरमा।

अिन परमे रले हामीलाई जीउने िवषयमा िशक्षा िदन ु हुनछे।
अिन हामीले उहाँलाई प ाउनछेौं।”

परमे रका उपदशेहरू-परम भकुो अिन सन्दशे यरूशलमे अन्तगर्त िसयोन पवर्तमा हुनछे
र सम्पणूर् ससंारभ र नै फै लएर जानछे।

4 त्यसपिछ परमे र नै सबै जाितहरूकालािग न्यायािधश हुनहुुनछे।
उहाँले िववादका कुराहरू मािनसहरूकै लािग अन्त गन ुर्हुनछे।

ती मािनसहरूले लडाइँ गन आफ्ना हात-हितयारहरू बन्द गन ुर्हुनछे।
ितनीहरूले आफ्ना तरवारबाट हलोको फाली बनाउनछेन।्

† 1:25: “ ” (ओथ) िथएन र आगोको खरानी नै चलाइन्थ्यो।
‡ 1:29: … “ ”

§ 1:29:
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अिन ितनीहरूका आफ्ना चलाउने भालाहरूबाट घाँस काट्ने हिँसया बनाउनछेन।्
मािनसहरू एक अक को िवरू मा लडाइँ लड्न छाड्ने छन।्

मािनसहरूले फे र किहल्यै पिन य ु कालािग ता लम लने छैनन।्

5 याकूबको सन्तानहरू, ितमीहरूले परम भलुाई प ाउन ु नै पछर्।
6 म ितमीलाई यो भन्छु िकनभने ितमीले आफ्ना सन्तानहरू छोड ्यौ। ित ा मािनसहरू पवूर्का मािनसहरू जस्तो भलू िवचारले भ रएकाछन।्

ित ा मािनसहरू प लश्तीहरूले जस्तै भिवष्यवाणी गन चे ा गदछन।् ित ा मािनसहरूले िवदशेी िवचार सम्पणूर् रूपले स्वीकार ग ररहकेा छन।्
7अन्य दशे भन्दा ितमीहरूको दशे सनु र चाँदीले भ रएको छ। त्यहाँ धरैे भन्दा धरै राजकोषहरू छन।् ितमीहरूका दशे घोडाहरूले भ रएका छन।्
त्यहाँ अनगन्ती रथहरू छन।् 8 ितनीहरूको दशे मिूतर्हरूले भ रएका छन।् त्यहाँ ितनीहरूले मिूतर्हरू बनाएर नै पजु्दछन।् 9 मािनसहरू तचु्छ भन्दा
पिन तचु्छ बिनए। मािनसहरू अत्यन्त नीच भए। परमे र िनःसन्दहे तपाईंले ितनीहरूलाई क्षमा िदन ु हुने छैन?

10 जाऊ मलैो-िहलोमा लकु, गफुा-कन्दरा ितर लकु! ितमीहरू परम भबुाट डराउन ु पनछ र उहाँको महामिहम-श बाट लकु्न ु पनछ!
11 घमण्डी मािनसहरू घमण्ड गनर् छोड। ती घमण्डी मािनसहरू लाजले आफै आफ्नो नजरबाट ख छेन।् त्यसबलेा, परम भु मा उच्च

हुनहुुनछे।
12 परम भसुगं एक त्यस्तो िदनको योजना छ। त्यस खास िदनमा परम भलुे ती घमण्डी र सखेी गन मािनसहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे। तब

ती घमण्डी मािनसहरूको महत्व रहने छैन।् 13 ती घमण्डीहरू लबानोनका दवेदारूको अग्ला रूखहरू जस्ता हुन।् ितनीहरू बाशानका फलाँट
जस्ता हुन।् तर परमे रले ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे। 14 ती घमण्डी मािनसहरू अग्ला पवर्तहरू र उच्च पहाडहरू जस्ता हुन।् 15 ती घमण्डी
मािनसहरू अल्गो धरहरा र द रलो पखार्लहरू जस्तै हुन।् तर परमे रले ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुुने छ। 16 ती घमण्डीहरू तश शको िवशाल
जहाजहरू जस्तै हुन।् ती जहाजहरू बहुमलू्य सामानहरूले भ रएको छन।् तथािप परमे रले ती घमण्डी मािनसहरूलाई दण्ड िदन ु हुनछे।

17 तब मािनसहरू घमण्डी हुन छोड्नछेन।् ती मािनसहरू जो घमण्डी छन,् ितनीहरूको घमण्ड माटोमा िमल्नछे। त्यस बलेा, परम भु मा
सबै भन्दा उच्च हुनहुुनछे। 18 सम्पणूर् मिूतर्हरू हराएर जानछेन।् 19 मािनसहरू ओडारहरू र पथृ्वीका चपेचापमा लकु्ने छन।् मािनसहरू परम भु
र उहाँको महामिहम श बाट डराउनछेन।् यो घट्ना त्यितबलेा घट्ने छ जब परम भलुे पथृ्वीलाई थकार्उन उिभन ु हुन्छ।

20 त्यितबलेा मािनसहरूले आफ्ना सनु र चाँदीका मिूतर्हरू फ्याँिक िदनछेन।् ती मिूतर्हरू मािनसहरूले पजु्न सकुन भनरे उनीहरूले नै बनाएका
िथए। मािनसहरूले ती मिूतर्हरू पथृ्वीका प्वालहरूमा फ्याँिकिदनछेन ् जहाँ चमरेाहरू र छुचनु् ा बस्छन।् 21 त्यसपिछ मािनसहरू च ानका-
कन्दराितर लकु्नछेन।् ितनीहरू परम भु र उहाँका महान श बाट भयभीत भएर त्यसो गनछन।् यो त्यितबलेा घट्ना घट्ने छ जब परम भलुे
पथृ्वीलाई थथर्र कमाउन उठ्न ु हुनछे।

22 ितमीहरूलेआफूलाई जोगाउन अन्य मािनसहरूमा भरोसा नगर।् ितनीहरू मािनसहरू मा हुन-्जो मदर्छन।् यसकारण ितमीहरूले उनीहरूलाई
परम भु जस्तै भावशाली हुन्छन ्भनरे नठाने पिन हुन्छ।

3
1 मलैे ितमीहरूलाई भन्दै गरेको कुराहरू बझु। परमे र, सनेाहरूका परम भलु,े यरूशलमे र यहूदाले भर गन सबै थोकहरू लजैान ु हुनछे।

परमे रले सबै भोजन र पानी पिन लजैान ु हुनछे। 2 परमे रले सबै वीरहरू र महान िसपाहीहरू लजैान ु हुनछे। परमे रले सबै न्यायक ार्हरू,
अगमव ाहरू, जोखना हने मािनसहरू र बढूा- धानहरू सबलैाई नै लजैान ु हुनछे। 3 परमे रले सनै्य अिधकारीहरू र सरकारी अिधकारीहरू
लजैान ु हुनछे। परमे रले कुशल कारीगरहरू र चलाख जादगूर जसले भिवष्य बताउने यास गदर्छ ितनीहरूलाई पिन लजैान ु हुन्छ।

4 परमे र भन्नहुुन्छ, “म जवान यवुाहरूलाई ितमीहरूका मागर् दशर्क बनाउनछुे। 5 त्यके मािनस अक मािनसको िवरोधी हुनछे। यसथर्
सबै जन नै िपरो लनछेन।् यवुाहरूले ठूला बडाहरूको आदर गन छैनन।् साधरण मािनसहरूले महत्वपणूर् मािनसहरूको िव ास गन छैनन।्”

6 त्यसबलेा, एकजना मािनसले आफ्नै प रवारको कुनै भाइलाई समा छे। त्यस मािनसले आफ्नो भाइलाई भन्नछे, “ितमीसगं एउटा कोट छ,
यसलैे ितमी हा ो अगवुा हुनछेौ। ितमी यी सबै िवनाशको अगवुा हुनछेौ।”

7 तर त्यो भाइले भन्नछे, “म ितमीलाई साथ िदन स न।ँ घरमा मसगं शस्त भोजन र लगुाहरू छैन।् ितमी मलाई ितमीहरूका अगवुा
नबनाऊ।”

8 यस्तो घटना हुनछे िकनभने यरूशलमेले ठक्कर खाएको छ र साथै गल्ती काम गरेको छ। यहूदाको पतन भयो अिन परमे रलाई प ाउन
छोड।े जनु कामहरू ितनीहरूले गछर्न अिन भन्छन ितनीहरू परम भकैु िवरू मा हुन्छन।् परमे रको मिहमामय आखँहरूले ती सबै कुराहरू
छलर्ङ्ग दे ु हुन्छ।

9 मािनसहरूका अनहुारहरूले बताउछँन िक ितनीहरू आफ्नो गल्ती कायर्हरूको लािग दोषी छन।् अिन ितनीहरू आफ्नो पापकमर्मा अहंकार
गदर्छन।् ितनीहरू सदोमका मािनसहरू जस्तै छन।् ितनीहरू आफ्ना पापहरू कसलैे दखे्ला भनरे दशर्न गदनन।् यो उनीहरूका लािग अत्यन्त
हानीकारक हुनछे। ितनीहरू आफैले स्वयमंा बढी दःुखहरू ल्याएकाछन।्
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10 धम मािनसहरूलाई भन, ितनीहरूको लािग रा ो कुराहरू हुनछेन।् ितनीहरूले गरेको रा ो कायर्को लािग परुस्कार पाउनँछेन।् 11 तर द ु
मािनसहरूका लािग यो एकदम अिन हुनछे। एकदमै ठूलो दःुख-क हरू उनीहरूमा आइपनछ। ितनीहरूले गरेको जित पिन गल्ती कमर्हरूको
लािग दण्ड पाउनछेन।् 12 यवुाहरूले मरेा मािनसहरूलाई परास्त गनछन।् ीहरूले मरेो मािनसहरूमािथ शासन गनछन।्

मरेा मािनसहरू, ित ा मागर् दशर्कहरूले ितमीहरूलाई गल्ती बाटो डोयार्उनछेन।् ितनीहरूले समुागर्बाट ितमीहरूलाई फकार्उनछेन।्
आफ्ना मािनसहरू ित परमे रको िनणर्य

13 मािनसहरूको न्याय गनर्कोलािग परम भु खडा हुनहुुन्छ। 14 परमे रले ती बढूा- धानहरू र अगवुाहरूका िवरू मा उनीहरूका
कुकमर्कोलािग आफ्नो न्याय िदनहुुनछे।

परम भु भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूले दाखबारीहरू जलायौ। ितमीहरूले गरीब मािनसहरूका धन-सम्पि ल ु ौ जो अिहले सम्म ितमीहरूको घर-
घरमा छदँछै। 15 मरेा मािनसहरूलाई यसरी दःुख क िदन ु भनरे ितमीहरूलाई कसले अिधकार िदयो? ती गरीब मािनसहरूमािथ िथचोमीचो गन ुर्
भनरे कसले अिधकार िदयो?” मरेो मा लक, सनेाहरूका परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो।

16 परम भु भन्नहुुन्छ, “िसयोनका ीहरू अत्यन्त अहकंारी भएका छन।् ितनीहरू िशर ठाडो पारेर व रप र िहिडरहन्छन,् मानौ अरू
भन्दा ितनीहरू असल हुन।् ती ीहरू आखँाहरू िझम्काउँदै िहिँडरहन्छन।् ितनीहरू आफ्ना पायलहरू झन्काउँदै स्वाङ्ग पारेर व रप र नाँच्दै
घिुमिहडँ्छन।्”

17 मरेा मा लकले ती ीहरूका टाउकोमा लतू ै लतूो भ रिदन ु हुनछे। िसयोनका ती ीहरूका सबै केशहरू झनछन।् 18 त्यस बलेा परम भलुे
ितनीहरूको घमण्डको सबै थोक, सनु्दर कल्लीहरू, सयूर् र चन् मा जस्तै दे खने कण्ठहार लजैाउन ु हुनछे। 19 कुण्डलहरू, चरुाहरू, घमु्टोहरू,
20 दोप ाहरू, पायलहरू, पटुका, कल्ली, अ रका बोतलहरू अिन जन्तरहरू, 21छाप औंठीहरू र नाकका मनु् ी, 22 दामी पोषाकहरू, टोपीहरू
शालहरू र थलैीहरू, 23 ऐनाहरू, मलमलका पोषाकहरू, फेटाहरू, र लामा शलहरू।

24 ती ीहरूले अब सगुन्धको स ामा दगुर्न्ध पाउनछेन।् अिहले ितनीहरूले पटुका बाँधकेाछन ्तर त्यस समयमा ितनीहरूले डोरी बाँध्ने छन।्
अिहले ितनीहरूको केश सहुाउदो पारेर बाटेकाछन ्तर त्यस समयमा केश खौरेर एउटा केश सम्म टाउकोमा हुनछैेन।् अिहले ितनीहरूसगं आकर् षक
पिहरन छ तर त्यस समयमा ितनीहरूले शोक मनाउने पिहरन लाउनछेन।् अिहले ितनीहरूका अनहुारमा सनु्दर िचन्हहरू छन।् तर त्यस समयमा
त्यहाँ अक दागहरू हुनछेन।् ती दागहरू डामकेा दागहरू हुनछेन।्

25 त्यितबलेा, ितमीहरूका परुूष जाितहरू तरवारहरू ारा मा रनछेन।् ितमीहरूका वीरहरू य ु मा मन छन।् 26 त्यहाँ रूवाई र उदासीनता
छाउनछे। शहरको वशे ारको सभाहरूमा रून ु पदर्छ। यरूशलमे चोरहरू र डाकूहरूबाट सबै थोकहरू ल ु टएर खाली हात बसकेी ी जस्तै
हुनछेे। उसले त्यस बलेा भईूंमा बसरे िवलाप गछ।

4
1 त्यितबलेा, सातजना ीहरूले एकजना परुूषलाई समा े छन।् ितनीहरूले भन्ने छन,् “हामी खानलाई आफ्नै रोटी बनाउने छौ। अिन

लगाउनलाई आफ्नै लगुा बनाउने छौ। हामी यी सम्पणूर् कुराहरू आफ्नै िन म्त ग ररहकेा छौ यिद ितमी हामीहरूसगं िववाह गछ भने ित ो नाउँ
जान्न पाउ।ँ दया गरेर, हा ा अपमान हटाई दऊे।”

2 त्यस समयमा, परम भकुो हाँगो (यहूदा) सनु्दर र गौरवपणूर् हुनछे। अझै इ ाएलमा बसोबास गन मािनसहरू धत मा उ प्जएका वस्तहुरू
दखेरे गर्िवत हुनछेन।् 3 त्यितबलेा अझ िसयोन र यरूशलमेमा बिसरहकेा मािनसहरू सबलैे पिव मािनसहरू भनी मान्नछेन।् यी नाउहँरू खास
सचूीमा दतार् भएका मािनसहरूका िन म्त हुनछे; सचूीमा दतार् भएका मािनसलाई सधैं ब े अनमुित िदइनछे।

4 परम भलुे िसयोनका ीहरूको रगत धोई िदनहुुनछे। परम भलुे यरूशलमेबाट सबै रगत धोई पखाली* िदनहुुनछे। परमे रले न्याियक
स्वभाव योग गरी िनष्पक्ष न्याय गन ुर्हुनछे। अिन उहाँको अ ग्न स्वभावले सम्पणूर् कुराहरू शु पान ुर् हुनछे। 5 तब परम भलुे माण गन ुर्हुनछे िक
उहाँ आफ्ना मािनसहरूसगंै हुनहुन्छ। परमे रले िदनभ र धवुाँले भ रएको बादल बनाउन ु हुनछे। अिन रातभ र बल्दै गरेको आगोको ज्वाला
उज्जवल बनाउन ु हुनछे। यी माणहरू िसयोन पवर्तमािथ त्यकेमा अिन ितनीहरूको सबै सभाहरूमािथ हुनछेन।् त्यकेमािथ सरुक्षाको घरेा हुनछे।
6 यो सरुक्षाको ठाउँ हुनछे। त्यस वस्थाले मािनसहरूलाई घामको तापबाट जोगाउने छ। त्यो वस्थाले त्यके बाढी र बषार्बाट मािनसहरूलाई
लकुाउने ठाउँ हुनछे।

5
इ ाएल, परमे रको दाख बारी हो

1 अब, म मरेा साथीहरूकालािग गीत गाउनछुे। यो गीत उनीहरूका दाख बारीको िवषयमा छ।

मरेा िम को अत्यन्त सम ृ
* 4:4:
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दाखबारी िथयो।
2 मरेा िम ले खते खने अिन सफा पारे।

उनले त्यहाँ रा ो अङ्गरुको बोट रोप।े
उनले खतेको माझमा एउटा मचान

अिन एउटा कोल िनमार्ण गरे।
तब उनले त्यहाँ अङ्गरुको रा ो फसलको आशा गरे।

तर त्यहाँ नरा ा अङ्गरुहरू मा फल्यो।

3 यसकारण परमे रले भन्नभुयोः “यरूशलमेमा ब े मािनसहरू अिन यहूदाका मािनसहरू,
म अिन मरेो दाखबारीको िवषयमा सोच।

4 मरेो दाखबारीकोलािग म अझ के गनर् सक्थें र?
मलैे सबै कुरा गरे।

मलैे असल दाखको उब्जनी हुन्छ भन्ने आशा गरेको िथएँ
तर त्यहाँ सबै नरा ा उब्जाऊ भयो
िकन त्यस्तो भयो?

5 “अब म ितमीहरूलाई भन्नछुे,
म मरेो अङ्गरको बगैंचालाई के गनछु।

म सबै बारहरू उखले्नछुे।
अिन ितनीहरूलाई जलाउनछुे।

म ढुङ्गाका पखार्लहरू भत्काउने छु
अिन ती ढुङ्गाहरूमािथ िहडँ्नछुे।

6 म मरेो दाखबारीलाई र ो मदैान पा रिदनछुे।
कसलैे पिन िबरूवाहरूको ख्याल गन छैन।
कसलैे पिन खतेमा काम गन छैन।्

त्यहाँ बकेामको झार-काँढाहरू मा उ नछेन।्
म बादललाई पथृ्वीमा पानी नपार भनरे आज्ञा िदनछुे।”

7सनेाहरूका परम भमुा भएको दाखबारी इ ाएल घरानाका सम्पि हो। अिन दाखको हाँगा-िबरूबालाई परम भलुे मे गन ुर्हुन्छ-त्यो यहूदाको
मािनस हो।

परम भलुे न्यायको आशा गन ुर्भयो,
तर त्यहाँ हत्याहरू मा भए।

परम भलुे धािमर्कताको आशा गन ुर्भयो,
तर त्यहाँ नरा ा वहार भएका मािनसहरूबाट कोलाहल मा िथयो।

8 ितमीहरू एकदमै निजक-निजकमा बस्छौ। कही कसकैो लािग केही जग्गा नराखी घरहरू बनाउछँौ। तर परम भलुे जब ितमीहरूलाई दण्ड
िदनहुुनछे तब ितमीहरूलाई एक्लो पान ुर् हुनछे। सम्पणूर् भिूममा ितमीहरूमा रहनछेौ। 9 सनेाहरूका परम भलुे मलाई भन्नभुयो र मलैे सनु,े “अब
त्यहाँ धरैे घरहरू छन।् तर म ितज्ञा गछुर् िक ती सबै घरहरू ध्वशं हुनछेन।् त्यहाँ सनु्दर र ठूला-ठूला घरहरू होलान ् तर सबै र ा हुनछेन।्
10 त्यसबलेा दश बीघा जिमनबाट अ लकित मा दाखरस बिनने छ। अिन धरैे बोरा बीउहरूबाट अ लकित मा अन्न उब्जनछे।”

11 ितमीहरू िबहानै उठ्ने छौ र िपउनलाई म खोज्ने छौ। दाखरस िपएर मातकेोले गदार् ितमीहरू राती अबरे सम्म जागा रहन्छौ। 12 ितमीहरू
मातरे सगंीतमय साम ीहरू जस्तै िवणा, ढोलक, खजैडी, सारङ्गी, बाँसरुी र म लएर उत्सव मनाउछँौ। अिन परम भलुे गन ुर् भएका
कुराहरू ितमीहरू वास्ता गदनौ। परम भकुा हातले धरैे भन्दा धरैे चीजहरू बनाउन ु भयो तर ितमीहरूले त्यताप ध्यान िदएनौ। यसकारण
यो ितमीहरूकालािग अशभु हुनछे।

13 परम भु भन्नहुुन्छ, “मरेा मािनसहरू प ाउ पनछन अिन लिगनछेन ्िकन? िकनभने ितनीहरूले मलाई रा री िचननेन।् अिहले इ ाएलमा
भएका कितपय मािनसहरू मखु्य छन।् ितनीहरू आफ्ना िवलासी जीवनमा सखुी छन।् तर ती सबै महान मािनसहरूलाई भोक प्यासले अत्यन्त
सताईनछेन।् 14 तब ितनीहरू मनछन ्र पातालमा जानछेन ्िसयोलल,े ितनीहरूले धरैे-धरैे मािनसहरू भटे्नछे। िचहानले आफ्नो ठूलो मखु उघारेर
बसकेो छ। अिन सबै मािनस िसयोल िभ जानछेन।्”
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15 ती मािनसहरू न हुनछेन।् ती ठूला मािनसहरूले िशर झकुाउनछेन अ्िन भइँूितर हनेछन।् 16सनेाहरूका परम भलुे िनष्पक्ष न्याय गन ुर् हुनछे,
र मािनसहरूले उहाँ कित महान हुनहुन्छ भनरे थाहा पाउने छन।् पिव परमे रले जनु सही कुराहरू छन ्त्यही काम गन ुर्हुनछे, र मािनसहरूले
उहाँलाई सम्मान गनछन।् 17 परमे रले इ ाएलका मािनसहरूलाई दशे छोडरे जान वाध्य पान ुर्हुनछे; त्यो स्थान खाली हुनछे। भडेाहरू जहाँ
इच्छा लाग्दछ त्यहीं गएर ब े छन।् त्यसका पाठाहरू त्यही ठाँउमा चन छन ्जनु ठाउँमा एकपल्ट धनी मािनसहरू िथए।

18 ती मािनसहरूलाई हरे! ितनीहरूले आफ्ना दोष र पापहरू आफ्ना पछाडी त्यसरी तान्दछन ् जसरी मािनसहरूले हातगेाडी र डोरीहरू
तान्दछन।् 19 ती मािनसहरूले भन्दछन,् “हामी परम भलुाई कामना गदर्छौ िक उहाँले चाहन ु भएका कुराहरू चाँडै नै गरून।् तब हामी जान्नछेौ
के घटना घट्छ। हामी कामना गछ परम भकुो योजना चाँडै नै परुा हुन्छ होला। तब मा हामी जान्दछौ उहाँको योजना के हो।”

20 हाय! भन्छौ नरा ो वस्तहुरू रा ो हुन अिन रा ो वस्तहुरू नरा ो हुन।् ितनीहरू सोच्छन अधँ्यारो उज्यालो हो अिन उज्यालो अधँ्यारो
हो। ितनीहरू सोच्छन ्मीठो तीतो हो अिन तीतो मीठो हो। 21 ितनीहरू हामी चतरु छौ भनी सम्झन्दछन।् ितनीहरू आफूलाई ब ु मान ठान्दछन।्
22 ती मािनसहरू दाखरस िपउनमा िस छन।् ितनीहरू म िमसाउनमा िसपाल ु छन।् 23 अिन ितमीहरूले त्यस्ता मािनसहरूलाई पसैा िदयौ
भने उनीहरूले अपराधीलाई क्षमा िदनछेन।् तर ितनीहरूले असल मािनसहरूलाई न्याय गनर् अनमुित िददंनैन।् 24 ितनीहरूमािथ नरा ा घट्नाहरू
घट्नवेाला छ। ितनीहरूका भावी सन्तानहरू पराल र पातहरू आगोले जले जस्तो पणूर्रूपले ध्वसं हुनछेन।् ितनीहरूका भावी सन्तानहरू जरैिसत
मनछन ्र धलुो हुनछेन।् ितनीहरूका भावी सन्तानहरू आगोले फूल जलाएर ध्वस्त गरे जस्तो न हुनछेन ्औ खरानी हावामा उडरे जानछे।

ती मािनसहरूले सनेाहरूका परम भकुो वस्थालाई पालन गनर् अस्वीकार गनछन।् ती मािनसहरूले इ ाएलका परमपिव को ससुमचारलाई
िनन्दा गरे। 25 यसलैे परम भु आफ्ना मािनसहरूिसत एकदमै ोिधत हुनभुएको छ। अिन परम भलुे आफ्ना हातहरू उचाउल्न ु हुनछे, अिन
ितनीहरूलाई दण्ड िदन ु हुनछे। उहाँ यित ोिधत हुन ु हुनछे िक पवर्तहरू सम्म काम्नछेन।् मरेका लाशहरू गोरेटोहरूमा फोहोर मलैो जस्तै हुनछेन।्
तब पिन परमे र ोिधत रहनहुुनछे। उहाँका हातहरू अझै मािनसहरूलाई दण्ड िदन उचा लएकै हुनछेन।्

इ ाएलका मािनसहरू परम भबुाट द ण्डत
26 हरे! परमे रले पथृ्वीका सबै जाितहरूलाई िचन्ह िदइरहन ु भएको छ। परमे रले झण्डा उठाइरहन ु भएको छ साथै ती टाढा-टाढाका

मािनसहरूलाई बोलाउनलाई ससुलेी मान ुर् हुदँछै।
श हुरू टाढा-टाढा ठाउँबाट आइरहकेोछन।् श ु िछ ै दशेिभ प छे। ितनीहरू िछ ो-िछटो िहिंडरहकेा छन।् 27 ितनीहरू किहल्यै थाक्दनैन ्

अिन ध्वशं हुदँनैन।् ितनीहरू न त मन्द हुनछेन न सु छेन।् ितनीहरूको पटुका किहल्यै खकुुलो हुनछैेन। ितनीहरूको जु ाको तनुा किहल्यै
चिुडंदनै। 28 श कुो काँडहरू तीखा-तीखा छन।् ितनीहरूको सबै धनहुरु िहकार्उनलाई तयार छन।् घोडाका खु ाहरू ढुङ्गाहरू जि कै कडा
छन।् ितनीहरूका रथका चक्काहरू आधँीबरेी जस्तै उडनछेन।्

29श ु िचच्याउँछन,्अिन ितनीहरूका िचच्याहट िसहंको गजर्न जस्तै हुनछे। श हुरू गजर्न्छन र ितनीहरूिसत लाडने मािनसहरूलाई प न्छन।्
मािनसहरू ितनीहरूबाट बाँच्न सघंषर् गछर्न।् तर त्यहाँ ितनीहरूलाई बचाउनँे कोही पिन हुदँनै।् 30यसकारण, िसहं समु का छालहरू जस्तै गजर्नछे।
समाितएका मािनसहरू भइँूितर हने गदर्छन तब त्यहाँ अन्धकार मा हुनछे। सम्पणूर् काश बाक्लो कालो बादल जस्तो हुनछे।

6
परमे रले यशयैालाई अगमव ा भनी डाक्नभुयो

1 राजा उ ज्जयाहको मतृ्य ु भएको बलेा मलैे मरेा मा लकलाई दखेें। उहाँ एकदम उच्च अिन आ र्यचिकत िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुन्थ्यो।
उहाँको लामो व ले म न्दर भ रएको िथयो। 2 सराफ स्वगर्दतूहरू परम भकुो चारैितर उिभएका िथए। त्यके सराफ स्वगर्दतूका छ-छवटा
पखटेाहरू िथए। ती स्वगर्दतूहरूले मखु ढाक्नलाई ितनीहरूको दइु-दइुवटा पखटेाहरू योग गरेका िथए। अकार् दइु-दइुवटा पखटेाहरू ितनीहरूको
खु ाहरू छोप्नलाई योग गरेका िथए। अिन ितनीहरूको दइुवटा पखटेाहरू उड्नलाई योग गरेका िथए। 3 त्यके स्वगर्दतूले एका-अकार्लाई
बोलाइरहकेा िथए। ितनीहरूले भन्थ,े “पिव , पिव , पिव सनेाहरूका परम भु अत्यन्त पिव हुनहुुन्छ। सारा पथृ्वी उहाँको मिहमाले भ रएको
छ।” 4 स्वगर्दतूहरूका आवाजहरू एकदम चक िथयो। ितनीहरूका आवाजले व रप रका दलैोका सघंारहरू ह ल्लए। तब म न्दर धवूाँले भ रन
थाल्यो।

5म भयभीत भएँ। मलैे भनें, “अह,ँ होइन! म नाश हुने रहछुे। म परमे रसगं बोल्नलाई त्यितको पिव छैन।् अिन म त्यस्तै अधम मािनसहरू
माझ बस्दछु। तथािप मलैे सनेाहरूका परम भु महाराजािधराजलाई दखेकेोछु।”

6वदेीमा आगो िथयो सराफ स्वगर्दतूहरूमध्ये एकजनाले आगोबाट तातो कोइला िनकाल्न िचम्टा योग गरे। उनले तातो कोइला आफ्नो हातमा
राखरे मकहाँ ल्याए। 7 सराफ स्वगर्दतूले तातो कोइलाले मरेो ओठहरू छोए। तब उनले भन,े “हरे, यस तातो कोइलाले ित ो ओठहरू छोएपिछ
ितमीले जो गरेका िथयो ती सबै हराए। अब ितमी पाप म ु भयौ।”

8 त्यसपिछ मलैे मरेो परम भकुो आवाज सनुें। परम भलुे भन्नभुयो, “म कसलाई पठाउन सक्छु? हा ा िन म्तको जान?े”
यसकारण मलैे भन,े “म यहाँ छु। मलाई पठाउनहुोस!्”
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9 तब परम भलुे भन्नभुयो, “जाऊ अिन मािनसहरूलाई यो बताऊः ‘ध्यानपवूर्क सनु, तर नबझु! ध्यानपवूर्क हरे, तर निसक!’
10 मािनसहरूलाई अल्मलाऊ। मािनसहरूलाई ितनीहरूले सनुकेा र दखेकेा कुराहरू नबझु्ने त रकाले बताऊ। यिद ितमीले त्यसो गरेनौ भन,े
मािनसहरूले दखेकेा र आफ्ना कानले सनुकेा कुराहरू मनमा बझु्न सक्नछेन।् यिद ितनीहरूले बझुे भने मकहाँ फकर आउन सक्छन ्र ितनीहरूले
पाप माफ हुनछे!”

11 तब मलैे सोधें, “हे मरेा मा लक, किहले सम्म मलैे त्यसो गन ुर् पछर्?”
परम भलुे भन्नभुयो, “यो त्यित बलेा सम्म गन ुर् जब सम्म शहरहरू ध्वशं हुदँनैन ् र मािनसहरूले छोडरे जाँदनैन।् यो त्यित बलेा सम्म गन ुर्

जितबलेा सम्म घरहरूमा मािनसहरू जीिवत रहन्छन।् जबसम्म यो दशे ध्वसं भएर खाली छोिडंदनै ्तबसम्म ितमीले मलै े भने जस्तो गन ुर्।”
12 परम भलुे मािनसहरूलाई टाढा जाने बनाउन ु भयो। भिूममा िवस्ततृ क्षे हरू खाली हुनछे। 13 एक दशांश मािनसहरूलाई मा त्यस भिूममा

ब े अनमुित िदइनछे। ती मािनसहरू ध्वशं ग रन ु पन भए तापिन परम भमुा फकर् नछेन।् ती मािनसहरू फलाँटका रूख झैं हुनछेन।् जब रूख काटेर
ढा लन्छ त्यसको ठुटो रहनछे। यो ठुटो िवशषे वशजं नै त्यसको ठुटो हो।

7
आरामसगं सकंट

1 योतामाको छोरो आहाज िथए। योताम उ ज्जयहको छोरो िथए। रसीन अरामका राजा िथए। रमल्याहको छोरो पकेह* इ ाएलका राजा
िथए। आहाज यहूदाका राजा भएको बलेामा, रसीन र पकेह यरूशलमे िवरू लडाइँ लड्न गए। तर ितनीहरू त्यस शहरलाई परास्त गनर् सक्षम
भएनन।्

2 दाऊदको प रवारलाई एक समाचार भिनयो। समाचार यस्तो िथयो, “अरामको सनै्य र ए मैको सनै्य आपसमा स म्म लत भए। दवुै सनै्यहरूले
िमलरे िशिवर बसाल।े”

जब राजा आहाजले त्यस्तो समाचार सनु,े उनी स्वयं र उनका मािनसहरू अत्यन्त डराए। ितनीहरू हावा जोडले लाग्दा वनका रूखहरू ह ल्लए
जस्तो थथर्राए।

3 तब परम भलुे यशयैालाई भन्नभुयो, “ितमी अिन ित ो छोरो शायार्सबूलाई आहाजकहाँ गएर कुरा गन ुर्पछर्। त्यस ठाउँमा जाऊ जहाँ मािथल्लो
पोखरीमा पानी बग्छ। त्यो स्थान धोबीहरूको खते जाने बाटोमा पछर्।

4 “आहाजलाई भन, ‘होिशयार होऊ तर शान्त हौ! नडराऊ। ती दइु जना मािनसहरूलाई रसीन र रमल्याहको छोरालाई ितमीलाई भयभीत
पानर् नदऊे। ती दइुजना बल्दै गरेको लौरो जस्तै हुन।् अतीतमा ितनीहरू बल्दै गरेको तातो िथए। तर अिहले ितनीहरू धवुाँ मा भएका छन।्
रामल्याहको छोरा रसीन र अराम ोिधत भएका छन।् 5 ितनीहरूले ित ो िवरू योजनाहरू तयार पारेका छन।् ितनीहरूले भनःे 6 “हामी जानै
पछर् र यहूदाको िवरू लड्न ु पछर्। हामी यहूदालाई हा ै िन म्त िवभाजन गन छौ। हामी ताबालको छोरोलाई यहूदाको नयाँ राजा बनाउनछेौं।” ’ ”

7 परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “ितनीहरूका योजना सफल हुने छैन।् यो हुने नै छैन।् 8जबसम्म रसीन दमीशकको शासक हुनछेन ्यो कुरा
हुने नै छैन।् ए मै अिहले एउटा रा हो तर 65 वषर्पिछ यो रा रहने छैन।् 9 जबसम्म साम रया ए मैको राजधानी अिन रमल्याको छोरा यसको
शासक रहन्छ ितनीहरूको योजना सफल हुने छैन।् यिद ितमीले यो कुरा िव ास गदनौ भने तब मािनसहरूले ितमीलाई िव ास गनछैनन।्”

इम्मानएुल-परमे र हामीसगं हुनहुुन्छ
10 त्यसपिछ परम भलुे आहाजसग ँ भन्नभुयो। 11 परम भलुे भन्नभुयो, “यो कुरा साँच्चो हो भनी माण गनर्लाई कुनै त्यस्तो एउटा िचन्ह

माँग। ितमीले आफ्नो इच्छा अनसुारको िचन्ह माग्न सक्छौ। त्यो िचन्ह िसयोल जस्तै गिहरो, अथवा आकाश जितकै उचाईबाट आउन सक्छ।”
12 तर आहाजले भन,े “म माण गनर्को िन म्त कुनै िचन्ह पिन माग्ने छैन। म परम भकुो परीक्षा गनेछैन।्”
13 तब यशयैाले भन,े “हे दाऊदका घराना, ध्यानपवूर्क सनु! ितमीले मािनसहरूका धयैर्लाई जाँच्यौ अिन ित ो लािग यो त्यस्तो मखु कुरा

होइन। यसलैे अब ितमीले मरेो परमे रको धयैर् जाँच। 14 तर परमे र, मरेो मा लकल,े ितमीलाई िचन्ह दखेाउन ु हुनछेः

हरे कन्या ी गभर्वती हुनछे,
र उसले एउटा छोरो जन्माउनछे,
उसको छोरोको नाउँ इम्मानएुल† रा खनछे।

15 इम्मानएुलले नौनी र मह खानछे,
रा ो कुराहरू छान्न र नरा ो अस्वीकार गनर् ऊ बाँच्नछे।

16 तर बालक कुन रा ो र कुन नरा ो जान्ने हुन अिघ न,ै
ए मै र आरामको भिूम र ो हुनछे, जो सगँ ितमीहरू अिहले डराइरहकेा छौ।

* 7:1: † 7:14: “
”
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17“तर ितमी परम भिुसत डराउन ु पछर्, िकनभने परम भलुे केही सकंटको समय ितमीमािथ पान ुर्हुनछे। ती सकंटहरू ए मै यहूदाबाट छु एको
समयको सकंट जस्तै ित ा अिन ित ा बबुाका मािनसहरूकहाँ आउनछेन।् परमे रले के गन ुर् हुनछे? परमे रले अश्शरूका राजालाई ितमीिसत
लडाँई गराउन ल्याउन ु हुनछे।

18 “त्यसबलेा, परम भले ‘झींगालाई’ (अिहले त्यो ‘झींगा’ िम दशेको निजको खोला हो) डाक्न ु हुनछे। अिन परम भलुे ‘मौरीलाई’
डाक्न ु हुनछे। (त्यो ‘मौरी’ अिहले अश्शरू दशेलाई भिनन्छ) यी श हुरू ित ो भिूममा आउनछेन।् 19 ती श हुरूले च ानी क्षे हरूमा, मरूभिूमका
साना साना खोलाहरू निजक र िपउने पानी भएको ठाउँको यता उित िशिबर बनाउने छन।् 20 यहूदालाई दण्ड िदन ु परम भलुे अश्शरूलाई योग
गन ुर् हुनछे। अश्शरूलाई झ्यालामा ल्याएर छुरा जस्तो चलाउन ु हुनछे। यो यस्तो हुनछे मानौ परम भलुे यहूदाको टाउकोको केश र खु ाका रौंहरू
खौरन ु हुनछे यो यस्तो हुनछे िक परम भलुे यहूदाको दा ी खौरन ु हुनछे।

21 “त्यसबलेा, एक मािनसले एउटा कोरली र दइुवटा भेंडाहरू िजउंदो रा सक्ने मा हुनछे। 22 त्यहाँ त्यितमा दधू हुन्छ िक त्यस
मािनसलाई िघऊ खानलाई मा हुनछे। त्यके मािनसले त्यो दशेमा दही र मह खाने छ। 23 त्यस जमीनमा अिहले1,000 अङ्गरुका लहराहरू
छन।् त्यके अङ्गरुको लहराको मलू्य 1,000 चाँदीका टु ाहरू हो। तर ती खतेहरू झारपातहरू र काँढाहरूले छोिपनछे। 24 त्यो जमीन
जङ्गल हुनछे र त्यसको योग िशकारहरूको लािग मा हुनछे। 25 एउटा समय िथयो मािनसहरूले एकपल्ट प र म गथ र त्यस पहाडबाट खा
उप्जाउँथ।े तर त्यसबलेा मािनसहरू त्यहाँ जाने छैनन।् त्यो जमीन जङ्गली झारपातहरू र काँढाहरूले ढािकनछे खा ल गाई-गोरू र भडेाहरू मा
ती ठाउँमा जानछेन।्”

8
अश्शरू चाँडै आउनछे

1 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “एउटा ठूलो कागजको मठुा ल्याऊ अिन यी शब्दहरू ले एउटा कलम योग गरः ‘महरे-शालल हाज-बज।’
यसको अथर् हुन्छ, ‘त्यहाँ चाँडै लटुमार चोरी हुनछे।’ ”

2 मलैे केही मािनसहरू जम्मा गरें जसलाई मरेा िव ासयोग्य साक्षीहरू मान्न सिकन्छ। यी मािनसहरू यबेरेक्याहका छोरा ऊ रयाह र जकयार्ह
पजूाहारी िथए। ितनीहरूले मलाई शब्दहरू लखे्दै गरेको दखे।े 3 त्यसपिछ म अगमवािदनीकहाँ गएँ। उनी गभर्वती भएकी िथइन अिन उनको एउटा
छोरो भयो। तब परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “त्यस छोरोको नाउँ महरे-शाललहाज-बज राख। 4 िकन? िकनभने त्यो बालकले “माता-िपता”
भन्न ु अिघ नै परमे रले सारा धन-सम्पित खोसरे लजैान ु हुनछे साथै त्यहाँ धना मािनसहरू जस्तै दमीश्कस र साम रयाबाट लजैान ु हुनछे अिन
ती चीजहरू अश्शरूका राजालाई स ु म्पन ु हुनछे।”

5 फे र परम भलुे मलाई भन्नभुयो। 6 उहाँले भन्नभुयो, “ती मािनसहरूले शीलो पोखरीमा िवस्तारै बग्ने पानी लन मानने।् ती मािनसहरू रसीन
र रमल्याहका छोरािसत खशुी छन।्” 7 तर म परम भु अश्शरूका राजालाई ितमीहरूको िवरू मा ल्याउनछुे। ितनीहरू य ू े टस नदीको बाढी
जस्तै भयानक भएर आउनछेन।् यो यस्तो हुनछे िक नदीमा बाढी आउँदा िकनारहरू भत्काउँदै आउने उलको पानी जस्तै हुनछे। 8 त्यो पानी
यहूदातफर् बग्नछे औ यो यहूदीलाई डुबाउनछे।

इम्मानएुल, यो ित ो सम्पणूर् दशे डुबाउञ्जले फै लनछे।

9 सबै ितमी रा हरू, य ु को लािग तयार हौ!
ितमीहरू परास्त हुनछेौ।

सनु टाढामा भएका सारा दशेहरू!
य ु का लािग तयार हौ।
ितमीहरू सबै परास्त हुनछेौ।

10 लडाइँ गनर्का िन म्त ित ा योजनाहरू तयार पार!
ित ा योजनाहरू परास्त हुने छन।्

ित ा सनै्यहरूलाई हुकुम गर
ित ा हुकुमहरू बकेामे हुनछेन।्
िकनभने परमे र हामीसगं हुनहुुन्छ।

यशयैाहलाई चतेावनीहरू
11आफ्नो भावपणूर् श ारा परम भलुे मलाई भन्नभुयो। परम भलुे मलाई अरू मािनसहरू जस्तो नहुन ुभनरे चतेाउनी िदन ुभयो। परम भलुे

भन्नभुयो, 12 “ त्यके मािनसले भिनरहछेन।् िक अरूहरूले उहाँका िवरू षडयन् हरू तयार पादछन।् ितमीले त्यस्ता कुराहरू िव ास गन ुर्हुदँनै।
अन्य मािनसहरू डराए जस्तो भयावहक कुराहरूबाट नडराऊ! त्यस्ता कुराहरूमा ितमी नडराऊ!”
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13 सनेाहरूका परम भकुो मा ितमीले डर रा ु पछर्। उहाँलाई मा ितमीले आदर गन ुर् पछर्। 14 यिद ितमीले परम भकुो आदर गय भने र
उहाँलाई पिव ठान्यौ भन,े उहाँले ित ोलािग सरुक्षा िदनहुुनछे। तर ितमीले उहाँको आदर गरेनौ। यसलैे ितमीहरूले ठेस खानछेौ। परमे र च ान
सरह हुनभुयो। उहाँ च ान हुनहुुन्छ जस ारा इ ाएलका दइु प रवारहरूले नरा ो ठेस खाए। यरूशलमेका सारा मािनसहरूलाई समा का लािग
परम भु एक पासो हुनहुन्छ। 15 (धरैे मािनसहरू यस च ानमािथ झरे। ती मािनसहरू झरेर टुि ए। ितनीहरू पासोमा समाितए।)

16 परम भलुे भन्न ु भयो, “करार प तयार गर अिन यसलाई मोहर लगाऊ। मरेो िशक्षा बचाएर राख। मरेा चलेाहरूले हे र रहकेो बलेामा नै
यसो गर।”
17 हामी परम भलुाई हा ो सहयोगका लािग प खर्नछेौं।
परम भु याकूबको प रवारले गदार् ल ज्जत हुन ु भयो।
उहाँले ितनीहरूलाई भटे्ने इच्छा त्याग्न ु भयो तर म परम भलुाई प खर्नछुे,
उहाँले हामीलाई बचाउन ु हुनछे।

18 म र मरेा छोरा-छोरीहरूले सही छाप गय र इ ाएलका मािनसहरूका लािग माण गछ । हामीलाई सनेाहरूका परम भलुे पठाउन ु भएको
हो! ती परम भु जो िसयोन पवर्तमा ब हुुन्छ।

19 कितपय मािनसहरू भन्छन,् “भतू ते खलेाउने अिन जादगूरहरूलाई के गन ुर् पन?” ती भतू ते खलेाउने र जादगूरहरूले कानखेसुी गरी
उनीहरूले मा मािनसहरू समक्ष ग ु कुराहरू जानकेो भन्लान।् तर म ितमीलाई भन्छु िक मािनसहरूले परम भकुो आज्ञा माग्न ु नै पछर्! ती भतू ते
खलेाउने र जादगूरहरूले मदुार्लाई के गन ुर् पन भनरे सोध्छ। िकन जीिवत मािनसहरूले मदुार्हरूबाट केही माग्न ु पछर्? 20 ितमीले िशक्षा र करार
अनसुरण गन पछर्। यिद ितमी आज्ञाहरू अनसुरण गदनौ भने ितमीले उज्यालो पाउनछैेनौ। भलू आज्ञाहरू ती आज्ञाहरू हुन ्जनु जादवूालाहरू
अिन भिवष्यव ाहरूले िदन्छन।् तीआज्ञाहरूको कुनै मलू्य छैन।् ितमीहरूले त्यस्ता मलू्यहीन आज्ञाहरूबाट केही पिन लाभ पाउने छैनौ। 21 यिद
ितमीहरूले त्यस्ता भलू आज्ञाहरू अनसुरण गय भने यस दशेमा सकं र अिनकाल आई पनछ। मािनसहरू भोकै हुनछेन।् त्यसपिछ ितनीहरू
गजर्ने िसहंझैं ोिधत हुनछेन ्र आफ्नै राजा र दवेताहरूको िवरू मा अपमान गद कुरा गनछन।् 22 यिद ितमीहरूले आफ्नै दशेको व रप र हये
भने ितनीहरूले सकं र उदासपणूर् अन्धकार मा दे छेौ—त्यसता अन्धकारमय नरैाश्यले गदर्। आफ्नो दशे त्यागरे जान वाध्य हुनछेौ। अिन जो
मािनसहरू त्यस्तो अन्धकारमय पासोमा पछर्न ितनीहरू आफूलाई स्वतन् पान योग्यका सम्म बन्दनैन।्

9
एक नयाँ िदन आइरहछे

1 पिहला मािनसहरूले सोचे जबलूनू र न ालीको कुनै महत्व िथएन। तर पिछ परमे रले ती तीन जग्गाहरूलाई मिहमामय बनाउन ु हुनछे। ती
तीन जग्गाहरू हुनः समु को बाटो, यदर्न नदीको पवूर्मा भएको जग्गा र गालीलका गरै-यहूदीहरू। 2 ती मािनसहरू अन्धकारमय ससंारमा बाँचकेा
िथए। तर ितनीहरूले “िद ज्योित” दे छेन।् ितनीहरू अधँ्यारोमा बसकेा िथए, तर िद ज्योित ितनीहरूमािथ च म्कनछे।

3 परमे र, तपाईंकै कारणले गदार् ती जाितहरूको व ृ हुने भयो। तपाईंले मािनसहरूलाई खशुी पान ुर् भयो। अिन मािनसहरूले आफ्ना खशुीहरू
तपाईंलाई दखेाए। खतेमा बाली काट्ने बलेाको झैं त्यो खशुी रमाइलो हुनछे। त्यो खशुी य ु मा िजतरे आ-आफ्नो भाग बाँिडने बलेाको आनन्द
झैं हुनछे, 4 िकन? िकनभने ितमीहरूले ग ु ँ भार लगरे गयौ। मािनसहरूका ढाडका ग ु ँ भारी ितमीहरूले हटाएर लिगिदयौ। मािनसहरूलाई दण्ड
िदने फलामको डन्डा भाँचरे फा लिदयौ। यो ितमीहरूले िम ानलाई पराजय गरेको बलेा जस्तै हुनछे।

5 य ु मा चल्ने त्यके सिैनकले लगाएको जु ा ध्वशं गराइनछे। पोशाकमा लागकेा रगतको त्यके दाग मटेाइनछे। ती सबै चीजहरू आगोमा
भस्म हुनछेन।् 6 कुनै िवशषे बालक जन्मदा त्यस्तो घट्ना हुनछे। परमे रले हामीलाई एउटा प ु िदन ु हुनछे। त्यही बालकले मािनसहरूमािथ शासन
गन िजम्मवेारी लनछे। उहाँका नाउँ “अचम्मका सल्लहाकार, परा मी परमे र, सनातनका िपता, शा न्तका राजकुमार कहलाउन ु हुनछे।”
7 उहाँको राज्यमा श र शा न्त रहनछे। दाऊद प रवारको यस राजा सदा अिभव ृ भइरहनछे। यस राजाले सदा-सदाकोलािग धािमर्कता अिन
न्यायका साथ दशे शासन गन ुर् हुनछे। सनेाहरूका परम भिुसत आफ्ना मािनसहरू ित उत्कट मे छ। यस उ िेजत जोशले गदार् यो सबै उहाँ ारा
ग रनछे।

परमे रले इ ाएललाई दण्ड िदनहुुने छ।
8मरेा मा लकले याकूबका मािनसहरूका िवरू आज्ञा िदनभुयो। इ ाएलको िवरू मा िदनभुएको त्यो आज्ञा पालन हुनछे। 9ए मैका मािनसहरू,

साम रयाका अगवुाहरू सम्मलाई, परमे रले दण्ड िदनहुुनछे भन्ने कुरा थाहा छ।
ती मािनसहरू अिहले एकदम अहंकारी र घमण्डी छन।् ितनीहरू भन्दछन,् 10 “ती ईटाहरू झनर् सक्छन, तर हामी फे र िनमाणर् गनछौ। अिन

हामी पक्का ढुङ्गाले िनमाणर् गनछौ। यो मिसना रूखहरू काटेर ढाल्न सिकन्छ। तर हामी नयाँ रूखहरू रोप्ने छौं।”
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11 यसकारण इ ाएलका िवरू लडाइँ गन मािनसहरू परम भलुे पाउन ु हुनछे। परम भलुे रसीनका श हुरू ितनीहरूको िवरू उठाउँन ु हुनछे।
12 परम भलुे पवूर्बाट अरामीहरू र प मबाट प लश्तीहरू ल्याउन ु हुनछे। ती श हुरूले आफ्ना सनै्य श हरूबाट इ ाएललाई परािजत पान
छन।् तर परम भु इ ाएल ित रसाइरहकैे हुनहुुनछे। परम भु मािनसहरूलाई दण्ड िदनलाई तयार हुनहुुन्छ।

13 परम भलुे मािनसहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे, तर ितनीहरू पाप गनर् रोिकने छैनन।् पाप ग रनै रहनछेन।् ितनीहरू उहाँ ित फिकर् ने छैनन।्
ितनीहरूले सनेाहरूका परम भलुाई प ाउने छैनन।् 14 तब परम भलुे इ ाएलको टाउको र पचु्छर काटी फा लिदन ु हुनछे। परम भलुे मखु्य
फेद र हाँगाहरू काटेर फा लिदन ु हुनछे। 15 यहाँ टाउको भन्नाले बढूा- धानहरू एवं मखु अगवुाहरू बिुझन्छ। पचु्छरको तात्पयर् अगमव ाहरू
जो झटू बोल्दछन।्

16जनु मािनसहरूले अगवुाई गरे ितनीहरूले गल्ती बाटो डोयार्ए। अिन ितनीहरूलाई प ाउनहेरू न हुने छन।् 17सम्पणूर् मािनसहरू द ु छन।्
यसलैे यवुावगर्सगं परम भु सन्न हुनहुुन्न।् अिन ितनीहरूका िवधवाहरू र टुहरा-टुहरीहरू ित परम भु दया दशार्उन ु हुन्न। िकन? िकनभने सारा
मािनसहरू द ु र पापी छन।् ितनीहरू परमे रकै िवरू काम गछर्न।् ितनीहरू झटू बोल्छन यसलैे परमे र ती मािनसहरूसगं रसाएको रहकैे
हुनहुुन्छ।

परमे र ती मािनसहरूलाई दण्ड िदनलाई अिहले पिन तयार नै हुनहुुन्छ।
18 द ु ता सानो आगो जस्तै हो। थम, त्यसले िसउडँी र काँढाहरू जलाउछँ। अक पल्ट, त्यसले वनका िवस्ततृ घाँस र झाडीहरू जलाएर

सखाप पादर्छ। अिन अ न्तममा यो भयकंर ठूलो आगो हुन्छ र त्यके कुरा धवूाँमा प रणत हुन्छ।
19सनेाहरूका परम भु ोिधत हुनहुुन्छ, यसलैे सारा जमीन आगोमा जलरे भस्म हुनछे। सारा मािनसहरू त्यस आगोमा जलरे खरानी हुनछेन।्

कसलैे पिन आफ्नो दाज्य-ूभाइलाई बचाउने यास गनर् सक्दनैन।् 20 मािनसहरूले दािहनपे समाउनछेन,् तर त्यसले ितनीहरूको भोक त ृ
गनछैन।् ितनीहरूले दे पे भएको केिह खानछेन तर तिृ छुनछैेनन।् तब सबिैतर फकर मािनसहरूले आफ्नै शरीर खानछेन।् 21 (यसको
तात्पयर्, मनश्शे ए मैको िवरू लड्ने छ र ए मै मनश्शकेो िवरू लड्ने छ। अिन ितनीहरू दवुै यहूदाको िवरू फिकर् ने छन।्)

परम भु अझ सम्म इ ाएल सग ँ रसाउन ु भएको छ। परम भु ितनीहरूलाई दण्ड िदन अझ पिन तयार नै हुनहुुन्छ।

10
1 काननू बनाउनहेरूलाई हरे। ितनीहरू कु टल काननूहरू लखे्दछन।् काननूहरूले अन्यायपणूर् फैसला िदन्छन।् 2 ती काननूका ठेकेदारहरू

गरीब जनता ित िनष्पक्ष छैनन।् ितनीहरूले ती गरीब मािनसहरूका अिधकारहरू खोसरे लग।े िवधवाहरू र टुहुरा-टुहुरीहरूको सम्पि हरू चोन
अनमुित मािनसहरूलाई िदए।

3 काननू बनाउनहेरू हो! ितमीहरूले गरेका त्यके कुराको लखे िदन ु पनछ। त्यसबलेा ितमीहरू के गनछौ? ितमीहरूको िवनाशको समय
सदुरू दशेबाट आइरहछे। कहाँ भागरे सहयोग माग्ने छौ? ितमीहरूका रूिपयंा-पसैा र धनले ितमीहरूलाई म त िदने छैन। 4 ितमीहरूले कैदी सरह
िशर िनहुराएर रहनपुन छ। ितमीहरू मतृ मािनस जस्तो ढल्नछेौ! तर साथ पाउने छैनौ! परमे र अझ पिन ोिधत नै हुनहुुन्छ। उहाँ ितमीहरूलाई
दण्ड िदनलाई अझ पिन तत्पर रहनहुुन्छ।

5 परमे रले भन्न ु हुन्छ, “म लाटो जस्तो अश्शरूलाई योग गनछु। ोधमा, इ ाएललाई दण्ड िदनलाई म अश्शरूलाई योग गन छु। 6 म
ती द ु काम गनहरूका िवरू लडाइँ गनर् अश्शरूलाई पठाउनछुे। म ती मािनसहरू ित ोिधत छु, अिन म अश्शरूलाई ितनीहरू िवरू लडाइँ
लड्न आज्ञा गनछु। अश्शरूले ितनीहरूलाई परािजत गनछ र ितनीहरूको धन-सम्पि खोसरे लजैाने छ। अश्शरूका िन म्त इ ाएल कु ल्चइने
मलैा-िहलो भएको ठाउँ हुनछे।

7 “मलैे उसलाई योग ग ररहकेो छु भनरे अश्शरूले बझु्दनै।् अश्शरूले ऊ आफू मरेो एक कठ्पतुली हो भन्ने बझु्दनैन।् अश्शरू अन्य
मािनसहरूलाई नाश गनर् मा चाहन्छ। अश्शरूले अन्य जाितहरूलाई ध्वशं गन योजना मा गदर्छ। 8 अश्शरूले आफू स्वयलंाई भन्दछ, ‘मरेा
सारा अगवुाहरू राजाहरू जस्ता हुन!् 9 कल्नो शहर ककर् मीश शहर जस्तो हो। अिन अपार्द हमात शहर जस्त हो। साम रया शहर दमीशक शहर
जस्तो हो। 10 मलैे ती अिन राज्यहरूलाई परािजत गरें अिन अिहले ितनीहरूलाई आफ्नो िनयन् णमा राखकेो छु। ती मािनसहरूले पजू्ने मिूतर्हरू
यरूशलमे र साम रयाका मिूतर्हरू भन्दा अित उ म खालका छन।् 11 मलैे साम रया र त्यसका मिूतर्हरूलाई परािजत गरें। के म यरूशलमे अिन
त्यहाँका मािनसहरूले बनाएका मिूतर्हरूलाई परािजत नगरौं?’ ”

12 मरेो मा लकले यरूशलमे र िसयोन पवर्तका िन म्त योजना गन ुर् भएको कामहरू समा भयो। त्यसपिछ परम भलुे अश्शरूलाई दण्ड िदन ु
हुनछे। अश्शरूका राजा एकदम अहंकारी छन।् उसको अहमले उसलाई नरा ा कामहरू गन े रत गय । यसकारण परमे रले उसलाई दण्ड
िदन ु हुने नै छ।

13 अश्शरूका राजाले भन्छन,् “म मा ज्ञानी छु। मरेो आफ्नै िववके र श ारा धरैे कुराहरू गरें। मलैे धरैे जाितहरूलाई परािजत गरें।
मलैे ितनीहरूका सम्पि खोसें। अिन ितनीहरूका मािनसहरूलाई दास बनाएँ। म एकदम श शाली मािनस हु।ँ 14 मरेा आफ्नै हातहरूले ती
मािनसहरूका धन सम्पि हरू लगकेो छु जसरी एक मािनसले चराको ग ुडँबाट अण्डाहरू लजैान्छ। चराले ायः आफ्नो ग ुडँ र अण्डाहरू छोड्छ।
अिन त्यसलाई रक्षा गन कोही पिन हुदनै।् त्यहाँ कुनै पिन चराले कराउँदै आफ्ना पखटेाहरू अथवा च ू-ँच ूँ गद लडाइँ गनर् स ै न। यसकैारण
मािनसहरूले अण्डाहरू लाने गछन ्र्। त्यस्तै कारले पथृ्वीमा त्यस्तो कुनै मािनस छैन जसले मलाई मािनसहरू लजैानदे ख रोक्न सक्छ।”
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15 मािनस भन्दा बञ्चरो रा ो होइन जसले बञ्चरोले काट्ने काम गछर्। मािनस भन्दा आरी रा ो होइन जसले आरी ारा िचन काम गछर्। अिन
मािनस भन्दा लौरो धरैे श शाली होइन जसले कसलैाई दण्ड िदन यसलाई योग गछर्।

16सनेाहरूका परम भलुे अश्शरूका यो ाहरूको िवरोधमा डरलाग्दो रोग पठाउन ु हुनछे। तब अश्शरूको गौरव नाश अिन िवलीन हुनछे। त्यके
वस्त ु खरानी नहुञ्ञलेसम्म आगो जस्तै ब ल रहनछे। 17 इ ाएलको ज्योित त्यस्तै एक आगो हो। त्यही परमपिव मा आगोका ज्वाला स्वरूप
हुनहुुन्छ। उहाँ आगो जस्तै हुनहुुन्छ जसले पिहले िसउडँीहरू र काँढाहरू जलाउछँ। 18 तब आगो ठूलो हुन्छ, ठूला-ठूला रूखहरू अिन ठूला
अङ्गरुका बोटहरूलाई खरानीमा प रणत गछर्। अन्तमा त्यके वस्त ु यस कारले नाश हुन्छ िक त्यहाँ एक जना मािनस रहने छैन।् अश्शरू
यस कारले डडकेो मडुा जस्तै न हुनछे। 19 त्यहाँ वनमा केही रूखहरू मा छोिडनछे। ती छािडएका रूखहरू नानीहरूले पिन ती गनरे ले
सक्छन।्

20 त्यस बलेा, इ ाएलमा छािडएर बसकेा याकूब प रवारका मािनसहरूल,े जसले ितनीहरूलाई कुट्दछन ्त्यस मािनसमा नै आफूलाई आि त
पारी रा े छैनन।् ितनीहरूले साँचो रूपमा इ ाएलका परम-पिव अथार्त परम भु परमे रमािथ आ य हुने कुरा िसक्दछन।् 21 याकूबको
प रवारमा छािडएका मािनसहरूले श शाली परमे रलाई फे र प ाउने छन।्

22 ित ा मािनसहरू एकदम ज्यादा सखं्यामा छन।् ितनीहरू समु का बालवुाहरू जस्ता छन।् तर परम भमुा फकर् नलाई ती मध्ये कितपय
मािनसहरू मा छािडनछेन ्तर पिहले ित ो दशे ध्वशं हुनछे। अिन धत मा स णु आउनछे; यो वाहपणूर् वहने नदी जस्तो हुनछे। 23 मरेा मा लक,
सनेाहरूका परम भलुे घोषणा गन ुर् भएकोछ िक उहाँले िन य नै यस पथृ्वीलाई ध्वशं पान ुर्हुनछे।

24 मरेो मा लक, सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ, “हे िसयोनमा ब े मरेा मािनसहरू अश्शरूदे ख नडराऊ! जसरी िम ले ितमीहरूलाई पिहले
हार गरेका िथयो त्यसरी नै अश्शरूले पिन हार गनछ। मानौं अश्शरूले हार गनर्लाई कुनै डण्डाको योग गदर्छ। 25 तर केही समयिभ नै मरेो
ोध शान्त हुनछे। अश्शरूले ितमीहरूलाई सोचे जित दण्ड िदएकोमा म सन्त ु हुनछुे।”
26 त्यसपिछ सनेाहरूका परम भलुे अश्शरूलाई कोरार्ले िपट्न ु हुनछे। पिहले परम भलुे ओरेब च ानमा िम ानलाई परािजत गन ुर् भएको िथयो,

यस्तै कारले परम भलुे अश्शरूमािथ आ मण गन ुर्हुनछे। पिहले परम भलुे िम लाई दण्ड िदन ु भएको िथयो उहाँले सम ु मािथबाट डण्डा उठाउन ु
भएको िथयो अिन आफ्ना मािनसहरूलाई िम बाट डोयार्एर लजैान ु भएको िथयो। त्यस्तै कारले परम भलुे मािनसहरूलाई अश्शरूबाट बचाउन ु
हुन्छ।

27अश्शरूले ितमीहरूमािथ जवुाको भार ल्याउनछे। ती जवुा ितमीहरूले आफ्नो काँधमा बोक्न ु भारी जस्तै हुनछेन।् तर परमे रले त्यो समस्या
हटाउन ु हुनछे अिन भारी बोक्ने डण्डा भाँच्न ु हुनछे।

अश्शरूका सनै्यहरूले इ ाएलमािथ धावा बोले
28 सनेाहरू अय्यात* निजक वशे गनछन।् ितनीहरू िम ोनबाट भएर जानछेन।् सनेाले आफ्नो भोजनहरू िमकमाशमा राखकेा छन।्

29 ितनीहरू माबराहमा नदी तरेर जानछेन।् सनेाहरू गबेा शहरमा बास ब छेन।् रामा डराउनछेन।् शाऊलका िगबामा भएका मािनसहरू भाग्नछेन।्
30 बाथ-गल्लीम िचच्याऊ, कराऊ! ए लशैा, सनु! अनातोत, मलाई जवाफ दऊे! 31 मदमनेाका मािनसहरू भाग्दछैन।् िगबोनका रैथाने

बािसन्दाहरू लकु्दछैन।् 32 त्यस िदन सनेा नोबमा रोिकनछेन।् अिन सनेाहरू यरूशलमेका पहाड, िसयोन पवर्त िवरू लडाइँ गनर् तयार हुनछेन।्
33 नहरे! हा ो मा लक, सनेाहरूका परम भलुे ठूलो रूख काटेर अश्शरूलाई ढाल्न ु भयो। परम भलुे आफ्ना महान श ारा त्यसो गन ुर्भयो।

महान र मखु्य मािनसहरू का टद,ै ढा लदै गए-ितनीहरू अब मखु्य रहनेन।् 34 परम भलुे आफ्ना बन्चरोले जङ्गल नै फाँिड िदनभुयो अिन
लबानोन अन्तगर्तका ठूला-ठूला रूखहरू को पतन भयो।

11
शा न्तको राजा आउँनहुुदछै

1 यस्सीको ठुटाबाट एउटा सानो रूख उ नछे। यस्सीको जराहरूबाट त्यसको हाँगा बढने छ। 2 परम भकुो आत्मा त्यस बालकमा रहनछे।
त्यस आत्माले बालकलाई ज्ञान, ब ु , मागर्दशर्न र श दान गनछ। अिन त्यस आत्माले परम भकुो बारेमा बझु्न ु र आदर गनर् िसकाउँछ।
3 त्यस बालकले परम भलुाई आदर गरेर आन न्दत हुनछे।

त्यस बालकले अनहुार हरेेर इन्साफ गन छैन।् सनुकेो कुराको आधारमा उनले न्याय गनछैन।् 4-5 उसले गरीब मािनसहरूलाई िनष्पक्ष र
इमानदारीपवूर्क न्याय गनछ। त्यस ठाउँका मािनसहरूलाई के गन िनणर्य गदर्छ त्यस बलेा उ िनष्पक्ष रहनछे। यिद उसले गरीब मािनसहरूलाई
कुटन ु परे, पिहले उसले त्यसको िन म्त आदशे िदनछेन ्र ती मािनसहरू कु टनछेन।् यिद उनले मािनसहरू मन पछर् भन्ने िनणर्य लदँछ, तब उसले
पिहले आज्ञा िदनछे र ती मािनसहरू मा रनछेन।् त्यस बालकले उपकार अिन िनष्पक्षताको बल पाउनछे। ितनीहरू उसको लािग एक पटुका
जस्तो हुनछेन ्जनु उसले आफ्ना कम्मरमा व रप र बाँध्नछे।

6 त्यसबलेा ब्वाँसोहरू थमुाहरूसगं चपुचाप ब े छन।् अिन बाघहरू पाठाहरूसगं ब छे। िसहंहरू, बाछा र भैंसीहरूसगं िमलरे ब छेन।् एउटा
सानो बालकले ितनीहरूलाई डोयार्उनछे। 7 गाई र भालहूरू एकैसाथ ब छेन।् ितनीहरूका सबै बच्चाहरूसगंै ब छेन ्अिन एका अकार्मा क
* 10:28: “ ” “ ”
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पदैा गन छैनन।् गाई-गोरूहरूले जस्तै िसहंहरूले पिन घाँस खानछेन।् 8 एक िशशु सम्मान गोमन सपर् घर छेउमा खले्ने छ। एउटा िशशलुे िवषाल ु
सपर् ब े प्वालिभ हात िछराउन सक्नछे।

9 यी सारा कुराहरूले त्यहाँ शा न्त छाएको दे सिकन्छ। कुनै मािनसले पिन एक-अकार्लाई आघात पयुार्उने छैन।् मािनसहरू जो मरेो पिव
पवर्तमािथ छन ितनीहरूले कुनै चीजहरू पिन न गन छैनन।् िकन? िकनभने मािनसहरूले साँचो मनले परम भलुाई िचन।े समु पानीले प रपणूर्
भए जस्तो ितनीहरू पिन उहाँको बारेमा भ रपणूर् हुनछेन।्

10 त्यसबलेा, यस्सी वशंबाट एउटा िवशषे मािनस आउनछे। त्यो मािनस “झण्डा” जस्तो हुनछे। त्यस “झण्डा” सारा जाितहरूलाई के
दखेाउछँ र भन्नछे उहाँको व रप र ितनीहरू सबै आउन ु पदर्छ। ती जाितहरू के गन ुर् पन भनरे उनलाई सोध्नछेन।् अिन जनु ठाउँमा उनी हुने छन ्
त्यो ठाउँ मिहमाले भ रपणूर् हुनछे।

11 त्यसबलेा, मरेो मा लक परमे रले ितनीहरूलाई बढाउन ु हुन्छ र छािडएका आफ्ना मािनसहरूलाई लएर जानहुुनछे। परम भु परमे रले
यस्तो कमर् गन ुर् भएको यो दो ो पल्ट हुनछे। छािडएका मािनसहरू परमे रका हुन ती दशेहरूमा जस्तै अश्शरू, उ र िम , दिक्षण िम , प ोस
कूश, एलाम, बिेबलोिनया, हमात अिन जनु ससंार व रप र सदुरूमा भाएका ती दशेहरूमा। 12 परमे रले यो “झण्डा” सबै मािनसहरूकोलािग
एउटा िचन्ह स्वरूप उठाउन ु हुनछे। इ ाएल र यहूदाका मािनसहरू जो जबरजस्ती िनका लएका िथए, ती मािनसहरू पथृ्वीभ र टाढा सम्म व रप र
य -त छ रएका िथए। तर ितनीहरूलाई परमे रले एकजटु पान ुर् हुनछे।

13 त्यसबलेा, ए मैले यहूदासगं डाह गनछैन। यहूदाले कुनै श हुरू छाडनेे छैन। अिन यहूदा एपमैको लािग सकंटको कारण बिनने छैन।
14 तर ए मै र यहूदाले प लश्तीहरूमािथ आ मण गनछन।् दवुै रा हरू िमलरे पवूर्का मािनसहरू जो धनी छन ्ितनीहरूलाई एकसाथ ल्याउनछेन।्
ए मै र यहूदाले एदोम, मोआब अिन अम्मोनीका मािनसहरूमािथ शासन गनछन।

15 परम भु रसाउन ु हुनछे; र िम को समु लाई दईु भागमा बाँिडिदनहुुनछे। त्यस्तै कारल,े परम भलुे य ु े टस ्नदीमािथ हात हल्लाउनहुुने
छ। उहाँले नदीमािथ िहकार्उन ु हुनछे र त्यो स-साना सातवटा नदीहरूमा बाँिडनछे। साना नदीहरू गिहरा हुने छैनन।् मािनसहरू आफ्ना जु ाहरू
नफुकाली ती नदीहरू तनर् सक्नछेन।् 16 परमे रका जनु मािनसहरू छािडए ितनीहरूका िन म्त अश्शरू छाड्ने बाटो िनस्कने छ। यो समय
परमे रले िम बाट मािनसहरू िनकाली लान ु भएको बलेा झैं हुनछे।

12
परमे र ित स्तिुत-गान

1 त्यस बलेा, ितमीहरू भन्नछेौः
“हे परम भु म तपाईंको मिहमा गाउछुँ!

तपाईं मिसत रसाउन ु भएको िथयो।
तर अिहले तपाईंको रस साम्य भएकोछ

अिन मलाई आफ्नो माया दखेाउन ु भएकोछ।
2 परमे रले मलाई बचाउन ु हुन्छ।

म उहाँमािथ भरोसा गदर्छु, म डराउने छैन।्
परम भु परमे र मरेो बल हुनहुुन्छ।

उहाँले मलाई बचाउन ु हुन्छ, अिन म उहाँको मिहमाको गणुगान गनछु।”

3 ितमीहरूले उ ारको इनारबाट पानी लऊे।
तब ितमीहरू आन न्दत हुनछेौ।

4 त्यसपिछ ितमीहरू भन्नछेौ,
“परम भकुो शसंा गर! उहाँको नाउमँा आराधना गर!

उहाँले गन ुर् भएका कामहरूको बारेमा सबै मािनसहरूलाई भन!
र उहाँको नाउँ उच्च पा रएको छ भनी घोषणा गर।”

5 परम भकुो बारेमा स्तिुतका गीतहरू गाऊ।
िकनभने उहाँले महान कायर्हरू गन ुर् भएकोछ!

परमे रको बारेमा सारा ससंारै भ र ससुमाचार फैलाऊ।
यी कुराहरू त्यके मािनसहरूले जान्न पाउन।्

6 हे िसयोनका मािनसहरू हो, यी कुराहरूका बारेमा िचच्याऊ!
इ ाएलका परमपिव परमे र ितमीहरूका बीचमा श शाली हुनहुुन्छ।
त्यसलैे आन न्दत हौऊ!
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13
बाबलेलाई परमे रको सन्दशे

1 परमे रले आमोसको छोरा यशयैालाई यस्तो बाबलेको िवषयमा दःुखको सन्दशे बताउन ु भयोः

2 “त्यस पवर्तमािथ यी झण्डा उठाऊ जहाँ केही पिन उ ब्जन्दनै।्
मािनसहरूलाई बोलाऊ।

ित ा हातहरू हल्लाऊ।
ितनीहरूका मखु मािनसहरूलाई वशे ारहरूबाट िछन ुर् भन!”

3 परमे रले भन्नभुयोः “मलैे ती मािनसहरूलाई जन समहूबाट छुट ्याएँ,
अिन म आफै नै ितनीहरूलाई आज्ञा िदनछुे।

म रसाएको छु, ती मािनसहरूलाई दण्ड िदनका लािग मलैे मरेा सबभन्दा भलेा गरें।
उ म मािनसहरूलाई यी खशुी मािनसहरूको लािग म गर्िवत छु।

4 “त्यहाँ पवर्तहरूमा ठूलो हल्ला छ, ध्यान लगाएर हल्ला सनु।्
यो धरैे मािनसहरूको हल्ला जस्तो छ।

यो धरैे रा हरूका मािनसहरूको हल्ला जस्तो छ।
सनेाहरूका परम भलुे आफ्ना सिैनकहरूलाई एक साथ बोलाइरहन ु भएको छ।

5 परम भु र उहाँका सनेाहरू कुनै टाढा ठाउँबाट आइरहकेाछन।्
ितनीहरू िक्षितज पा रबाट आइरहकेा छन।्

परम भलुे आफ्नो ोध दशार्उनलाई ती सनेाहरूलाई हितयार स्वरूप चलाउन ु हुनछे।
ती सनेाहरूले सम्पणूर् दशे नै न प रिदनछेन।्”

6 परम भकुो िवशषे िदन निजक आइरहकेो छ। यसलैे ितमीहरू आफ्नलैािग रोई कराई गर। समय आइरहकेो छ जब श हुरूले ितमीहरूका
धन-सम्पि चोनछन।् सवर्श मान परमे रले त्यस्तो घट्ना घटाउन ु हुनछे। 7 मािनसहरूले आफ्नो िहम्मत हानछन ् र मािनसहरूलाई डरले
कमजोर बनाउने छ। 8 त्यके मािनस डराउने छन।् नानी जन्माउन ओटकी आइमाईको पटेको पीडा सरह डरले ितनीहरूका पटेमा पीडा
हुनछे। ितनीहरूका अनहुार आगो जस्तो रातो हुने छ। मािनसहरू छक्क पनछन ्िकनभने त्यस्तो डरले भ रएको हरेाई ितनीहरूका िछमिेकहरूका
अनहुारहरूमा समते हुनछे।

बाबलेका िवरू परमे रको न्याय वाक्य
9 हरे, परम भकुो िवशषे िदन आइरहछे! यो िदन भयानक हुनछे। परमे र रसाउन ु हुनछे अिन उहाँले दशे ध्वशं पा र िदनहुुनछे। त्यके

पापीलाई त्यस दशे छोड्न ु वाध्यतामा पान ुर्हुनछे। 10 आकाश अन्धकार हुने छ। घाम, जनू र तारा-मण्डलहरू चम्कने छैनन।्
11 परमे र भन्नहुुन्छ, “म यस ससंारमा नरा ा कुरा हुने कारण सिृ गनछु। म द ु मािनसहरूलाई ितनीहरूको पापको लािग दण्ड िदन्छु। म

घमण्डीको शखेी झा रिदनछुे। म ितनीहरू ित कुनै दया-माया रा े छैन। 12 त्यहाँ केही मािनसहरू मा छोिडनछन।् सनु जस्ता िनष्खोट मािनस
पाउन त्यहाँ दलुर्भ हुनछे। अिन ती अ लकित रहकेा मािनसहरू खाँटी सनु झैं बहुमलू्य हुनछेन।् 13 मरेो ोधमा म आकाश थकार्ई िदनछुे। अिन
पथृ्वी आफ्नो ठाउँबाट हट्नछे।”

त्यो त्यस िदन हुनछे, जब सनेाहरूका परम भ ू ोिधत हुनहुुन्छ। 14 तब मािनसहरू घाइते मगृ जस्तै भाग्नछेन।् ितनीहरू गोठालो नभएको
भडेा जस्तै भाग्नछेन।् ितनीहरू भागरे आफ्नो दशे र मािनसहरूकहाँ जानछेन।् 15 अिन ती श हुरूले ज-जसलाई प नछेन ्ती सबलैाई तरवारले
मानछन।् 16 ितनीहरूका घरमा भएका सबै चीज-बीजहरू चो रनछे। ितनीहरूका प ीहरूको इज्जत ल ू टनछे। ितनीहरूका नानीहरूलाई कुटेर
मानछन ्तर मािनसहरूले हे ररहकेा हुनछेन।्

17 परमे र भन्नहुुन्छ, “म मादी सिैनकहरूलाई बाबले िवरू लड्न कर लगाउनछुे। मादीका सिैनकहरू ितनीहरूका सनु र चाँदीले लोिभने
छैनन।् 18 आ मण गदार् िसपाहीहरूले बाबलेका जवानहरूलाई मानछन।् िसपाहीहरूले भखर्र ज न्मएका नानीहरूमािथ समते दया र करूणा
दखेाउने छैनन।् िसपाहीहरू नानीहरू ित दयाल ु हुने छैनन।् 19 सदोम र गमोरा जस्तै नै बाबले पिन ध्वशं पा रनछे। परमे रले यस्तो ध्वशंात्मक
घट्ना घटाउन ु हुनछे जहाँ केही रहने छैन।

“सबै राज्यहरूमा बाबले सवर् े छ। बािसन्दाहरू आफ्नो राज्य ित सा ै गर्िवत हुनछेन।् 20 तर मािनसहरू भिवष्यमा त्यहाँ ब योग्यका हुने
छैनन।् अरबीहरूले त्यहाँ तम्ब ु टाँग्ने छैनन।् गोठालाहरूले आफ्ना भोजनको लािग त्यहाँ भडेा ल्याउने छैनन।् 21 जङ्गलबाट आएका जङ्गली
जनावरहरू मा त्यहाँ बाँिचरहकेा हुनछेन।् मािनसहरू बाबलेमा भएका आफ्ना घरहरूमा ब ु पाउने छैनन।् घरहरूमा लाटोकोसरेोहरू र ठूल-ठूला
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चराहरू ब छेन।् लामा-लामा भतु्लाहरू भएका जङ्गली बा ाहरू त्यस घरहरूमा चराहरू िहडनछेन।् 22 जङ्गली कुकुरहरू अिन ब्वाँसोहरू
बाबलेका िवशाल महलहरूमा कराउने छन।् बाबले खतम हुनछे। बाबलेको अन्त निजकै आइसक्यो। त्यो िवध्वशंको िदन म पखर्ने छैन।्”

14
इ ाएल घर फिकर् नछे

1भिवष्यमा, परम भलुे फे र आफ्नो मे याकूबमािथ दशार्उन ु हुने छ। परम भलुे फे र एकपल्ट इ ाएललाई छान्न ु हुनछे। त्यसबलेा परम भलुे
ितनीहरूलाई आफ्ना भिूम फकार्इ िदनहुुनछे। तब गरै-यहूदीहरू आफै यहूदी समहूमा स म्म लत हुनछेन।् दवुै समदुायहरू परस्परमा िमलरे एक
प रवार अथार्त याकूबको प रवार तलु्य हुनछेन।् 2 ती जाितहरूले ती मािनसहरूलाई इ ाएल फकार्इ लजैाने छन।् ती परुूष र ीहरू इ ाएलका
नोकर-नोकन हुनछेन।् पिहले ती मािनसहरूले जबरजस्ती इ ाएलीहरूलाई कमारा-कमारीहरू बनाएका िथए। तर, यसबलेा ती जाितहरूमािथ
इ ाएलले आिधपत्य जमाए र ितनीहरूलाई परािजत गरे। 3 परमे रले ितमीहरूका अप्ठेरा कामहरू लन ु हुनछे र ितमीहरूलाई आराम िदनहुुनछे।
पिहले ितमीहरू कमारा-कमारीहरू िथयौ। मािनस जाितहरूले ितमीहरूलाई जबरजस्ती नसक्ने कामहरू गनर् लगाए। तर परम भलुे ती दःुखका
िदनहरू अन्त ग रिदन ु भयो।

बाबलेका राजा बारे एक गीत
4 त्यस बलेा, ितमीहरू बाबलेका राजाको बारेमा यस्तो गीत गाउन थाल्ने छौः

राजाको अथर् नै हामीमािथ राज्य गन ुर् िथयो।
तर अब उसको शासन समा भयो।

5 परम भलुे द ु शासकहरूको राज-डन्डा भाँच्न ु भएकोछ।
परम भलुे ितनीहरूका श खोसरे लजैान ु हुनछे।

6 बाबलेका राजा रसाउदँा
मािनसहरूलाई एकहोरो कु टरहन ु हुन्थ्यो।

ती द ु शासकहरूल,े
मािनसहरूलाई लगातर क िदइरह।े

7 तर अिहले सारा दशेले िव ाम र शा न्त पाएका छन।्
अिहले जनताहरूले उत्सव मनाउन थाल।े

8 ितमी एकजना पापी राजा हौ,
र अिहले ितमी समा भएकाछौ।

सल्लाका रूखहरूसमते आन न्दत छन।्
लबानोनको दवेदारका रूखहरू पिन आन न्दत छन।्

ती रूखहरू भन्दछन,् “राजाले हामीलाई ढाल।े
तर अिहले राजा आफै ढलकेा छन ्
फे र किहल्यै उठ्न ु हुने छैन।्”

9 पातल उ िैजत छ,
िकनभने ितमीहरू आइरहकेा छौ।

ितमीहरूकालािग पातलले सारा ससंारका अगवुाहरूका मरेकाहरूलाई जागाउदँछौ।
पातलले राजाहरूलाई,

ितनीहरूको राजग ीमा उभ्याउन लागाउछ,
पाताल ितमीहरूको आगमनमा सबै तयार पा ररहकेोछ।

10 सारा ती अगवुाहरूले ितमीहरूको खल्ली उडाउने छन।्
ितनीहरूले भन्ने छन,् “अब ितमी हामीहरू जस्तै मतृ-शरीर हौ।
अब ितमीहरू खाली हामीहरू जस्तै हौ।”

11 ित ो रवाफ पातालमा पठाइएकोछ।
वीणाबाट गञु्जकेो स्वरले ित ो घमण्डी आत्मा आएको घोषणा गदर्छ।

औसाहरूल*े ित ो शरीर खानछे, ितमी ती औंसाहरूको ओ ान हुनछेौ।
कीराहरूले ित ो शरीर बक ले जस्तै ढाकी िदनछेन।्

12 ितमी िबहानको तारा जस्तो िथयौ,
* 14:11:
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तर ितमी आकाशबाट खस्यौ।
पिहले सारा पथृ्वी नै ितमी समक्ष नतमस्तक हुन्थ्यो।

तर अिहले ितमी का टएर ढल्यौ।
13 ितमीले सधैं आफैले आफूलाई भन्ने गदर्थ्यौ,

“म सव च्च परमे र जस्तो उच्च हुनछुे, म आकाशमािथ जानछुे।
म मरेो िसहंासन परमे रको ताराहरूमािथ रा छुे।

म पिव पवर्त जफोनको टापमुा ब छुे, म धरैे दवेताहरूलाई त्यस पवर्तमािथ भटे्नछुे।
14 म बादलहरूको बदेी सम्म जानछुे,

म आफू सव च्च परमे र जस्तै हुनछुे।”

15 तर त्यस्तो भएन, ितमी परमे रसगं आकाशमािथ गएनौ,
ितमीलाई गिहरो खाडल मिन ल्याइयौ पातालमा-मतृ्यकुो ठाउँमा।

16 मािनसहरूले ितनीहरूलाई दखेरे ितमीहरूको बारेमा सोच्न थाल।े
ितनीहरूले दखेे िक ितमीहरू पिन केवल मतृ-शरीर रहछेौ, अिन मािनसहरूले भन,े

“के यो त्यही मािनसहरू हुन,
जो सारा पथृ्वीभ र ठूलो डरको कारण िथए?”

17 के यो त्यही मािनस हो जसले शहरहरू ध्वस्त पाय
र घना जङ्गलमा प रणत ग रिदयो?

के यो त्यही मािनस हो जसले य ु मा समाितएका मािनसहरूलाई
आफ्ना घर फकर् न िदएनन?्

18 पथृ्वीमा त्यके राजाले गौरवमय मतृ्य ु ा गरे।
त्यके राजाको आफ्नै िचहान छ।

19 तर ए द ु राजा ितमी आफ्नै िचहानबाट स्वयं फ्याँिकयो।
ितमी हागाँ हो जो रूखबाट का टएर टाडो फ्याँिकएको छौ।

ितमी य ु मा ढलकेो मतृ मािनस जस्तो छौ
जसमािथ अन्य िसपाहीहरूले कुल्चरे िहडदछन।्

अिहले ितमी अन्य मतृ मािनस जस्तो दे खन्छौ।
ितमी का ोमा बे रएका छौ।

20 तर अरू ितमी धरैे राजाहरू मरेका छन
अिन ितनीहरू सबकैो आफ्नो िचहानहरू छन।्

ती मरेका राजाहरूिसत स म्म लत हुन सक्ने छैनौ
िकनभने ितमीले आफ्नै दशे ध्वशं पाय ।

ित ा सन्तानले ितमीहरूले झैं ध्वशं ग ररहने छैन ित ा सन्तानहरूलाई रोिकनछे।

21 उनका सन्तानहरूलाई मानर् तयार हौ, ितनीहरूलाई मार,
िकनभने ितनीहरूका िपता दोषी िथए।

ितनका नानीहरू फे र आफ्नो दशेलाई हरचाह गन योग्य छैनन।्
अब ितनीहरूले यस ससंारमा त्यस्ता शहरहरू स्थापना गनर् स ै नन।्

22 सनेाहरूका परम भलुे भन्नभुयो, “म ती मािनसहरूका िवरू मा लडाई गनर् उप स्थत हुनछुे। त्यो नाउँ चलकेो शहर बाबले ध्वशं पानछु।
म बाबलेका मािनसहरूलाई न पानछु। म ितनीहरूका नानीहरूलाई न गनछु। ितनीहरूका नाती र नाितनीहरूलाई न पा रिदनछुे।” परम भु
स्वयलंे त्यस्ता कुराहरू भन्नभुयो।

23 परम भलुे भन्नभुयो, “म बाबलेलाई प रवर्तन गन छु। त्यो जग्गा मािनसहरूका िन म्त नभएर, पशहुरूका लािग हुनछे। त्यो ठाउँ दलदल
हुनछे। म ‘त्यसलाई सवर्नाशको’ कुचोले बढारेर बाबलेलाई टाढा फ्याँक्नछे।” सनेाहरूका परम भलुे त्यस्ता कुराहरू भन्नभुयो।

परमे रले अश्शरूलाई पिन दण्ड िदनहुुनछे
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24 सनेाहरूका परम भलुे एक शपथ लनभुयो। र परम भलुे भन्नभुयो, “मलैे सोचकेो जस्तै ती कुराहरू घट्नछेन ्भनरे म शपथ गनछु। ती
कुराहरू ठीक मलैे योजना गरे जस्तै घट्ने छ। 25 म मरेो दशेमा अश्शरूका राजालाई न ग रिदनछुे। म त्यस राजालाई मरेो पवर्तहरूमा कुल्चरे
मानछु। त्यो राजाले मरेो मािनसहरूलाई दास बनायो, त्यसले ितनीहरूका घाँटीहरूमा जवुाहरू रा खिदयो। त्यस्तो भारी हटाइनछे। 26 त्यस्तो
योजना मलैे मरेो मािनसहरूका लािग बनाएकोछु। अिन सारा जाितहरूलाई दण्ड िदनका लािग म आफ्ना श योग गनछु।”

27 जब परम भलुे योजना बनाउन ु हुन्छ, त्यो योजना कसलैपेिन रोक्न स ै न।् जब परम भलुे आफ्नो श ले मािनसहरूलाई दण्ड िदनलाई
उठाउन ु हुनछे, त्यो कसलैे पिन रोक्न स ै न।

प लश्तीहरूलाई परमे रको सन्दशे
28 आहाज राजा मरेकै वषर्मा यस्तो दःुखको सन्दशे ा भयो।
29 हे प लश्तीहरूको दशे ितमीहरूलाई िहकार्उने राजा मय , त्यसलैे ितमीहरू खशुी छौ। तर ितमीहरू साँिच नै खशुी नहोऊ। यो सत्य हो िक

शासनको अन्त भयो। तर राजाको छोरो आएर शासन गनछ। अिन यो एउटा सपर्ले अन्य थु ै डरलाग्दा सपर्हरू जन्माए जस्तै हो। यो नयाँ राजा
एकदम चतरु र डर लाग्दो सपर् सरह हुनछेन।् 30 तर मरेा गरीब मािनसहरू सरुिक्षत भएर खाने छन।् ितनीहरूका छोरा-छोरीहरू सरुिक्षत हुनछेन।्
मरेा गरीब मािनसहरू आरामिसत सरुक्षाको अनभुव गनर् सक्ने छन।् तर म ितमीहरूका नानीहरूलाई भोकै मानछु। अिन बाँचकेा ित ा मािनसहरू
रोगले मनछन।्
31 ितमी मािनसहरू आफ्नो शहरको वशे ारमा रून!ु

शहरका मािनसहरू िवलाप गर।
प लश्तीमा ित ा सबै मािनसहरू भयभीत हुनछेन।्

ित ो आटँ मोमब ी जस्तै प ग्लनछे।

उ रितर हरे,
त्यहाँ बादलको रूपमा धलूो छ।

अश्शरूबाट सनेाहरू आउँदछैन।्
त्यस सनेाका सबै मािनसहरू ब लया छन।्

32 त्यस सनेाले सन्दशेवाहकहरूलाई ितनीहरूका दशेमा पठाउनछे,
ती सन्दशे-वाहकहरूले ितनीहरूका मािनसहरूलाई भन्ने छन, “प लश्ती परािजत भयो, तर परम भलुे िसयोनलाई ब लयो बनाउन ु हुने छ,
अिन उहाँका गरीब मािनसहरू त्यहाँ सरुिक्षत गए।”

15
मोआबलाई परमे रको सन्दशे

1 यो मोआब बारे एक दःुखको समाचार होः

एकै रातमा, सनेाहरूले मोआबको आर शहरबाट धन-सम्पि लटूपाट पारे।
एउटै रातमा, शहरलाई ध्वशं पा रयो।

एकै रातमा, सिैनकvहरूले कीर शहरबाट धन-समपि लटूपाट गरे।
एउटै रातमा शहरलाई ध्वशं पा रयो।

2 राजाका प रवारहरू र दीबोनका मािनसहरू उच्च ठाउँहरूमा रूनलाई गए।
नबो र मदेबाको लािग मोआबका मािनसहरू डाको छोडी-छोडी रोए।
मािनसहरूले आफ्ना दःुख कट गनर्का िन म्त कपाल र दा ीहरू खौ रए।

3 मोआबका चारैितर घरको दलानहरूमािथ
र गल्लीहरूमा मािनसहरूले कालो लगुाहरू लगाएर,
रूँदै कराउँदै िहडँ।े

4 हशेबोन र एलालहे शहरहरूमा मािनसहरू िचच्याउँदै रोइरहछेन
ितनीहरूको आवाजहरू टाढा-टाढा यहसा शहर सम्म पिन सनु्न सिकन्थ्यो।

यित सम्म िक िसपाहीहरू तर्िसए।
िसपाहीहरू डरले थरथर कािमरहछेन।्
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5 मरेो हृदय मोआबको िन म्त रून्छ।
उसका मािनसहरू सरुक्षाका िन म्त भाग।े
ितनीहरू सोअर तफर् भाग।े

ितनीहरू एग्लत शलीिशयाह तफर् भाग।े
मािनसहरू लहूीतको उकालो बाटोहरूमािथ,

रूदै िचच्याउँदै चढ।े
होरोनमैा उकँ् लदा ितनीहरू िचच्याउँदै गए।

6 तर िन ीम खोला मरूभिूम जस्तो सकु्खा छ।
घाँसहरू सिुकहाल,े

सारा वनस्पित मरे,
र ह रयो भन्ने केही िथएन।

7 यसकारण ितनीहरूले आफ्ना सर-सामानहरू बटुले र मोआब त्यागरे गए।
ितनीहरूले ती सामानहरू बोकेर अरबाह खोलाबाट सीमा पार गरे।

8 मोआबभ र रोएको सनु्न सिकन्छ।
अिन मािनसहरू बीर-एलीम र एग्लको शहरमा रोइरहकेाछन।्

9 दीमोनको पानी रगतले भ रएकोछ
अिन म अझै दीमोनमा क ल्याउछुँ।

मोआबामा केही मािनसहरू मा बाँच्न योग्य श हुरूको हातबाट बाँच।े
तर म ितनीहरूलाई शषे पानर् िसहंहरू पठाउनछुे।

16
1 ितमीहरूले त्यस भिूमको राजालाई उपहार पठाउन ु पनछ। ितमीहरूले मरूभिूम हुदँा सलेादे ख िसयोनको छोरीको पवर्तलाई एउटा थमुा

पठाउन ु पनछ।

2 मोआबका ीहरूले अन नको अरोण नदी पार गन यास गछर्न।्
ितनीहरू सहायताका िन म्त एक ठाउँ दे ख अक ठाउँमा हे ररहछेन।्
ितनीहरू रूखबाट ग ुडँ भईूंमा झरेपिछ लाप ा भएका बचरेाहरू जस्ता भएका छन।्

3 ितनीहरू भन्दछन,् “हामीलाई सहयोग िदनहुोस!्
के गन ुर् पन हो बताउन ु होस!्

मध्यिदनहको घामबाट हामीलाई ओझल पारे जस्तै हा ा श हुरूबाट हामीलाई बचाउनँ ु होस।
हा ा श हुरूबाट हामी भािगरहकेा छौं।

हामीलाई लकुाउन ु होस!्
श हुरूको हातमा पनर् निदनहुोस।्”

4 ती मोअबबाट आएका मािनसहरूलाई
जबरजस्ती आफ्ना घरहरू छोड्न लगाए।
यसकारण ितमीहरूका जग्गामा ितनीहरूलाई ब दऊे।

ितनीहरूका श हुरूबाट ितनीहरूलाई लकुाऊ,
लटुपाट रोिकने छ श ु परािजत हुनछे।
मािनसहरूलाई दःुख क िदनहेरू जित यस ठाउँबाट जानछेन।्

5 त्यसपिछ दाऊदको घरानाबाट एकजना नयाँ राजा आउनछेन।्
उनी दशेभ , मायाल ु र कृपाल ु हुनछेन।्
यी राजाले िनष्पक्ष न्याय गनछन।् उ

नले ती कुराहरू मा गनछन ्
जनु रा ो र सही हुन।्
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6 हामीले सनुकेा छौं िक
मोआबका मािनसहरू एकदम अहंकारी र कपटी छन।्

ती मािनसहरू िहसंक र ठूला कुराहरू गनवालाहरू छन।्
तर घमण्ड चिह ँ खाली खो ो शब्दमा हो।

7 त्यही अहकंारको कारणले मोआबका सारा मािनसहरूले दःुख पाउनछेन।्
मोआबका सारा मािनसहरू रूनछेन,् मािनसहरू उदास हुनछेन।्
िवगतमा ितनीहरूिसत भएका कुरा ितनीहरूले चाहन्छन।् ितनीहरूले कीरहारेशतेमा बनाएको नभेाएको केकहरूको इच्छा गछर्न।्

8 हशेबोन अिन िसब्माका दाखका बोटहरूमा दाखहरू नउ प्जनाले मािनसहरू उदास हुनछेन।्
िवदशेी शासकहरूले दाखका बोटहरू ढाल्नछेन।्

श कुा सिैनकहरू याजरे शहर र मरूभिूमभरी फै लए,
अिन ितनीहरू समु पा र सम्म फै लए।

9 “दाखका बोटहरू न भएकोले गदार्
म याजरे अिन िसब्माको मािनसहरूिसत रूनछे।

म हशेबोन र एलालकेा मािनसहरूसगं रूनछे
िकनभने त्यहाँ फसलहरू हुनछैेन।्

त्यहाँ ीष्मऋतकुो फलहरू पिन हुने छैन।्
अिन त्यहाँ आनन्दको हल्ला पिन हुनछैेन।्

10 एक समय फलले प रपणूर् रहने अङ्गरुको खतेहरूमा खशुीको गीतहरू गाइने छैन।्
बाली िभयाउने समयमा मोज-मज्जा समा पानछु।

अङ्गरुहरू दधू मदमा प रणत हुन तयार छन।्
तर ती सबै चीजहरू खरे जानछेन।्

11 यसकैारण, मोआब ित म अत्यन्तै दःुखी छु।
कीर-हरेशे ित म अत्यन्तै दःुखी छु। म ती शहरहरू ित अत्यन्त दःुखी छु।

12 मोआबका मािनसहरू आफ्ना पजूा गन ठाउँमा जानछेन ्
ितनीहरू ाथर्ना गन यास गनछन।्

तर त्यहाँ के हुदँछै ितनीहरूले दे े छन ्
अिन ितनीहरू ाथर्ना गन ुर् अत्यन्तै दबुर्ल हुनछेन।्”

13 परम भलुे मोआबको बारेमा यस्ता कुराहरू धरैे पल्ट भन्न ु भएको िथयो। 14 अिन अिहले परम भु भन्नहुुन्छ, “तीन वषर्िभ (ज्यालामा
काम गनहरूले आफ्नो समय गने झैं) सबै मािनसहरूका गवर् र वस्तहुरू समा भएर जानछे। त्यहाँ केही मािनसहरू मा रहनछेन ्तर धरैे मािनसहरू
हुने छैनन।्”

17
अरामलाई परमे रको सन्दशे

1 दमीशकको िवषयमा यो दःुखको सन्दशे हो, परम भलुे यी कुराहरू दमीशकमा घटनछे भनरे भन्न ु हुन्छः

“दमीशक अिहले शहर हो तर त्यो न हुनछे।
दमीशकमा खाली भग्नावशषेहरू मा रहनछे।

2 मािनसहरू अरोएर शहरहरू त्यागरे जानछेन।्
भेंडाका बथानहरू ती शनु्य शहरहरूमा स्वतं भएर घमु्नछेन,्
त्यहाँ ितनीहरूलाई सताउने कोही पिन हुने छैन।्

3 ए मै शहरहरूको िकल्ला ध्वशं हुने छ, दमीशकको शासन अन्त हुनछे।
जनु घट्ना इ ाएलमा भएको िथयो त्यिह घटना अराममा हुनछे।

अिन मखु मािनसहरू हटेर जानछेन।्”
सनेाहरूका परम भलुे भन्नभुयो िक ती कुराहरू घट्नछे।

4 “त्यसबलेा याकूबको सम्पि नाश हुनछे।
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याकूब बीमार मािनस जस्तो हुनछे अिन उ कमजोर र दबु्लो हुनछे।

5 “त्यस समय रफाईमको वेंसीमा बाली िभ याउने समय जस्तै हुनछे। कम हरूले खतेमा स केो बाली थपुार्छन।् तब ितनीहरूको बोटहरूबाट
बाला टप्छन अिन अन्न बटुल्छन।्

6 “त्यसबलेा जतैनू पाकेको समय जस्तै हुनछे। मािनसहरू जतैनूको बोटबाट जतैनूहरू मा टप्छन।् तर केही जतैनूहरू मा रूखको टुप्पामा
रहन्छन।् लगभग चार वा पाँचवटा जतैनू रूखको हाँगाहरूमा रहन्छन।् त्यस्तै घटनाहरू ती शहरहरूमा हुनछे।” सनेाहरूका परम भु यसो भन्न ु
हुन्छ।

7 त्यसबलेा, मािनसहरूले परमे रलाई मा स्तर हनेछन ् जसले उनीहरूलाई सिृ गन ुर्भयो। र ितनीहरूका आखाँ इ ाएलका परमपिव ितर
लािगरहनछे। 8 मािनसहरू आफैले रचना गरेका महान कुराहरूमा िव ास गन छैनन।् ितनीहरू ती िवशषे बगैंचाहरू र वदेीहरूमा जाने छैनन ्जनु
ितनीहरूले झटूा दवेी-दवेताहरूकालािग बनाए। 9 त्यसबलेा श शाली शहरहरू सबै र ो हुनछेन।् ती शहर यी पवर्तहरू जङ्गल हुनछेन ्जस्तो
इ ाएलका मािनसहरू त्यस भिूममा आउन ु अिघ हुने गथ्य िबतकेा िदनहरूमा त्यहाँका मािनसहरू भागकेा िथए। िकनभने त्यहाँ इ ाएलीहरू
आउँदथै।े फे र भिवष्यमा पिन, त्यो दशे र ो हुनछे। 10 यस्तो घटना हुनछे, िकनभने ितमीहरूले परमे रलाई जसले ितमीहरूलाई बचाँउन ु
हुन्छ भलु्यौ। परमे र नै ितमीहरूका सरुक्षाको ठाउँ हुनहुुन्छ भनरे ितमीहरूले सम्झनेौ। ितमीले टाढा-टाढाबाट एकदम रा ा खालका दाखका
िबरूवाहरू ल्यायौ।

ितमीले ती दाखका िबरूवाहरू रोप्न सक्छौ तर ितनीहरू सदनन।् 11 ितमीले एक िदन दाखका िबरूहरू रोप्ने छौ र बढाउने चे ा गनछौ। अक
िदन ती िबरूवाहरू बढन शरुू गछर्न।् तर फसल उठाउने गय आक िदन ती िबरूवाहरूले फलिदन थाल।े तर फसल काट्ने बलेामा, बोटहरूबाट
फलहरू बटुल्न जानछेौ, अिन ितमीहरूले त्यके कुरो मतृ दे छेौ। एउटा रोगले सबै िबरूवारू मानछ।

12 धरैे-धरैे मािनसहरू सनु!
ितनीहरू समु मा उठेका छाल जस्तै िचच्याउँदै रोइरहकेा छन,् ती हल्लाहरूलाई सनु,
ती हल्लाहरू समु मा छालहरू उलको आवाजहरू जस्ता छन।्

13 अिन मािनसहरू ती छालहरू जस्तै हुनछेन,्
परमे रले ितनीहरूलाई हकारेर बोल्न ु हुनछे,

अिन ितनीहरू टाढा भाग्नछेन ्मािनसहरू बतासले खदे ्दै उडाई लजैाने भसु जस्ता हुने छन।्
मािनसहरू हुरीले उखलेरे उडाउने जङ्गली झारहरू जस्तै हुनछेन हुरी चल्नछे र जङ्गली झारहरू उडाई लानछे।

14 त्यो रात मािनसहरू भयभीत हुनछेन।्
िबहान हुन अिघ केही छोिडएको हुने छैन।

यसकारण हा ा श हुरूले केही पिन पाउनँे छैनन ्
अिन त्यहाँ केही हुनछैेन।

18
कूश दशेलाई परमे रको सन्दशे

1 कूश दशेसगं नदीहरू जोिडएको जमीनलाई हरे। त्यो ठाउँमा कीराहरू छन; ितनीहरूले चलाएको पखटेाहरू बजाएको आवाजहरू सनु्न
सक्छौ। 2 त्यस जग्गामा मािनसहरूलाई मा लङ्गोल*े बिनएका डुङ्गाहरूमा पठाइन्छ।

हे फूितर्ला समाचार-वाहकहरू! ती मािनसहरूकहाँ जाऊ
जो अग्ला र ब लया छन!्
सबै ठाउँका मािनसहरू ती अल्गा

अिन ब लया मािनसहरूदे ख डराउछँन।् ितनीहरू ब लयो जाित हुन।्
ितनीहरूले अन्य जाितहरूलाई परास्त पाछर्न।्
नदीहरूले भाग-भाग गरेका दशेमा ितनीहरू छन।्

3 ससंारका सारा मािनसहरूले ितनीहरूमािथ घटने घट्ना हनेछन।्
पवर्तमािथ स्प रूपमा उठेको झण्डा झैं ितनीहरूले त्यो घटना दे छेन।्

ती अग्ला मािनसहरूमािथ त्यस्तो घटना घट्न गएको खबर पथृ्वीका सबै मािनसहरूले सनु्नछेन।्
* 18:2:
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य ु ारम्भ हुन ु अिघ फुकेको तरुहीको आवाज जस्तै स्प रूपमा ितनीहरूले सनु्नछेन।्
4 परम भलुे भन्नभुयो, “मरेा िन म्त तयार पारेको ठाउँमा म हुनछुे। म चपुचाप ती घटनाहरू भएको हनेछु। 5 सनु्दर ीष्मको िदनमा,

मध्यिदनको बलेा मािनसहरू आराम ग ररहकेा हुन्छन।् यो गम को फसल काट्ने समय हुनछे तब त्यहाँ कुनै वषार् हुनछैेन,् खाली िबहानको शीत
मा पनछ। त्यसपिछ केही डरलाग्दो घटना घट्नछे। त्यो पिहल्यै फूलहरू फुलकेो समय हुनछे। त्यो अङ्गरु पाकेको फल हुने अिन बढने समय
हुनछे। तर बाली पाक्न अिघ नै श हुरू आउनछेन ्अिन बटुाहरू काट्नछेन।् ितनीहरूले अङ्गरुका लहराहरू चडूनँछेन ्अिन फ्याँक्नछेन।् 6 ती
दाखका बोट-िबरूवाहरू पवर्तहरूबाट आउने चरा-चरुूङ्गीहरू र वन जनावरका िन म्त छोिडनछे। चरा-चरुूङ्गीहरू त्यस दाखका बोटहरूमा
ीष्म कालको िदनमा ब छेन।् अिन जाडो महीनामा वनका पशहुरूले ती सबै खानछेन।्”
7 त्यस समय सनेाहरूका परम भलुाई िवषशे भटे चढाइनछे। त्यो भटे ती अग्ला अिन ब लया मािनसहरूबाट हुनछे, अत्याचारीहरू ती

मािनसहरूिसत भयभीत हुन्छन ्जो नदीले छुट ्याएको भिूममा बस्छन।् यो भटे परम भकुो स्थल िसयोन पवर्तमा ल्याइनछे।

19
िम दशेलाई परमे रको सन्दशे

1 िम को बारेमा शोक सन्दशे हरे! परम भु ित गितमा उिडरहने बादलमािथ चडरे आउन ु हुदँछै। परम भु िम मा वशे गन ुर् हुनछे अिन
िम का सबै झटूा दवेताहरू डरले काम्नछेन।् िम वीर िथयो, तर त्यो ग रमा पग्लरे जानछे।

2 परमे र भन्नहुुन्छ, “िम का मािनसहरूलाई आपसमा म झगडा गन बनाउछुँ। दाज्य-ूभाइहरू-माझ लडाइँ हुनछे। िछमकेीहरू आफ्नै
िछमकेीहरूिसत लडाइँ गनछन।् शहरहरू शहरहरूकै िवरू लड्नछेन।् राज्यहरू राज्यहरू कै िवरू लडनछेन।् 3 िम का मािनसहरू दोधारमा
पनछन।् ती मािनसहरू आफ्ना झटूा दवेताहरू अिन ज्ञानी जनलाई सोध्नछेन,् के गन ुर् पनछ? ितनीहरूले आफ्ना तांि कहरू र झाँ ीहरूलाई
सोध्नछेन।् तर ितनीहरूको उपदशे अनपुयोगी हुनछेन।्” 4 मरेो मा लक सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ, “म िम लाई िन ूर मा लकको हातमा
स ु म्पिदनछुे। एकजना श शाली राजाले मािनसहरूमािथ शासन गनछन।्”

5 नील नदी सकु्नछे। समु हरूबाट पानी सखुरे जानछे। 6 सारा नदीहरू नरा ो कारले गन्हाउने छ। िम का सारा खोला-नालाहरूको पानी
घट्नछे र सकेुर जानछे। पानीका सारा वनस्पितहरू सड्नछे। 7 सारा उि द नदीका िकनारहरूसगँै मनछन ्र उडरे जानछेन।् नदीको ठूलो भागमा
भएको उि दहरू समते मरेर जाने छ।

8जालहारी ती सबै मािनसहरू जसले नील नदीबाट माछाहरू समाउछँन ि्तनीहरू उदास हुनछेन र् रूने छन।् ितनीहरूले नील नदीकै भरमा आफ्नो
जीिवका चलाएका हुन,् तर त्यो सबै सकु्खा हुनछे। 9 सारा बाटेका सनुपाटको काम गन मािनसहरू अत्यन्त द:ुखी हुनछेन।् ती मािनसहरूलाई
लगुा बनाउने उि दहरू नदी सखुकेोले गदार् उब्जने छैन।् 10 मािनसहरूले पानी जोगाउनलाई बाँध बनाउनछेन तर िवफल हुनछेन,् यसकारण
ितनीहरू द:ुखी हुनछेन।्

11सोअन शहरका मािनसहरू मखूर् छन।् िफराऊनका “सल्लाहकारहरूल”े भलू सल्लाह िदनछेन।् ती अगवुाहरूले आफूलाई ज्ञानी ठान्दछन।्
ितनीहरू भन्छन ् ितनीहरू ाचीन राजाहरूका सन्तानहरू हुन।् तर ितनीहरू त्यित ज्ञानी छैनन ्जित ितनीहरू सोच्छन।् 12 हे िम ! ित ा ज्ञानी
मािनसहरू कहाँ छन?् ती ज्ञानी मािनसहरूले िसक्न ु पछर् िक सनेाहरूका परम भलुे िम को लािग यो योजना बनाउन ु भयो। के हुनछे ितनीहरूले
ितमीहरूलाई भननु?्

13 सोअनका अगवुाहरू मखूर् भएका छन।् नोपका अगवुाहरूले झटूा दवेताहरूमािथ भरोसा गरे। त्यसकारण अगवुाहरूले िम लाई गलत मागर्
ितर लग।े 14 परम भलुे अगवुाहरूलाई दोधार बनाई िदनभुयो। ितनीहरू भडके र िम लाई गल्ती मागर्मा डोयार्ए। जे पिन अगवुाहरूले गरे सबै
गल्तीहरू नै गरे। ितनीहरू मतवाला मािनसहरू सरह धमर्राउँदै भईूंमा िशिथल भएर लिडरहकेा छन।् 15 त्यहाँ अगवुाहरूले गन ुर् पन केही कुरा
छैन।् (ती अगवुाहरू “उि दको टाउको र पचु्छरहरू हुन।्” ितनीहरू “टुप्पाहरू र काण्डहरू हुन।्”)

16 त्यसबलेा िम दशेवासीहरू डराएकी ीहरू जस्तै हुनछेन।् ितनीहरू सनेाहरूका परम भदुे ख डराउनछे। परम भलुे ितनीहरूलाई दण्ड
िदनलाई उहाँको पाखरुा उठाउन ु हुनछे र ितनीहरू डराउनछेन।् 17 यहूदा दशेले सारा िम का मािनसहरूको लािग डराउने ठाउँ हुनछे। यहूदाको
नाउँ सनु्ने िबि कै िम का मािनसहरू तर्िसनछेन।् यस्तो हुने नै छ िकनभने सनेाहरूका परम भलुे िम मा त्यस्तो घटना घटोस, भनरे योजना गन ुर्
भएको हो। 18 त्यस समय िम शहर पाँचवटा हुनछे जहाँ मािनसहरूले कनानी भाषा बोल्छन।् ती शहरहरू मध्ये एउटाको नाउँ “िवनाशक
शहर”* हुनछे।

मािनसहरूले सनेाहरूका परम भलुाई अनसुरण गन ितज्ञा गनछन।् 19 त्यस समय िम को बीचमा परम भकुो लािग एउटा वदेी तयार हुनछे।
िम को िसमानामा परम भमुािथ ा कट गनर्लाई एउटा स्मारक बनाइनछे। 20सनेाहरूका परम भलुे गन ुर् भएको महान र भावपणूर् कायर्हरूको
यो िचह् हुनछे। कुनै पिन समय मािनसहरू परम भदुे ख केही माग्न िचच्याइ रूनछेन ् अिन परम भलुे सहयोगी पठाउन ु हुनछे। परम भलुे
मािनसहरूलाई बचाउन र रक्षा गनर्लाई एक मािनस पठाउन ु हुनछे। त्यस मािनसले ितनीहरूमािथ अरूले गरेको अन्याय र द ु कायर्बाट बचाउनछे।
* 19:18: “ ” “

”
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21 त्यसबलेा, िम का मािनसहरूले परम भलुे साँचो रूपमा जान्नछेन।् िम का मािनसहरूले परमे रलाई मे गनछन।् मािनसहरूले
परमे रको सवेा गनछन ् र धरैे ब लदानहरू अपर्ण गनछन।् ितनीहरूले परम भिुसत भाकल गनछन।् अिन ितनीहरूले ती ितज्ञाहरू कायम
रा छेन।् 22 परम भलुे िम का मािनसहरूलाई दण्ड िदन ु हुनछे। अिन त्यसपिछ परम भलुे ितनीहरूलाई क्षमा गन ुर् हुनछे। ितनीहरू परम भपु
फकर आउनछेन।् परम भलुे ितनीहरूका ाथर्ना सनु्न ु हुनछे र ितनीहरूलाई क्षमा गन ुर्हुनछे।

23 त्यस समयमा मािनसहरू अश्शरूबाट िम अिन िम बाट अश्शरू जानछेन।् िम र अश्शरूका मािनसहरूसगँै आराधना गनछन।् 24 त्यस
समयमा इ ाएल, अश्शरू र िम ले सयं ु भई पथृ्वीमािथ शासन गनछन।् यो त्यो दशेको लािग एक आशीवार्द हुनछे। 25 सनेाहरूका परम भलुे
त्यस दशेलाई आशीवार्द िदनहुुनछे। उहाँले भन्न ु हुनछे, “िम , ितमीहरू मरेा मािनसहरू हौ। अश्शरू, मलैे ितमीलाई बनाएँ। इ ाएल ितमी मरेो
सम्पि हौ। ितमीहरू सबै धन्य हौ!”

20
अश्शरूले िम र कूशलाई परािजत गनछ

1 सगार्न अश्शरूका राजा िथए। सग नले त्यो शहरिसत य ु गन ुर् अश्दोदकहाँ टट नलाई पठाए। टाट नले त्यहाँ गएर शहर कब्जामा पारे।
2 त्यस बलेा, परम भलुे आमोसका छोरा यशयैा ारा बोल्नभुयो, “जाऊ, ित ा कम्मरबाट उदासपणूर् लगुाहरू खोलरे फ्याँक। खु ाहरूबाट जु ाहरू
खोल।” यशयैाले परम भकुो आज्ञा पालन गरे। अिन यशयैा िनव र खाली खु ा व रप र िहडं।े

3 तब परम भले भन्नभुयो, “यशयैा तीन वषर् सम्म त्यसरी नै िनव र खाली खु ा िहडं।े यो िम र कूशदशेको िचह् हो। 4 अश्शरूका राजाले
िम र कूश परािजत गन छ। अश्शरूले कैदीहरू लएर ितनीहरूलाई टाढा दशेहरू तफर् धपाउनछे। बढुा मािनसहरू र यवुावगर्लाई िनव र खाली
खु ामा डोयार्उने छन।् ितनीहरू सम्पणूर् रूपमा नाङ्गो हुनछेन।् िम का मािनसहरू ल ज्जत हुनछेन।् 5 मािनसहरूले कूशलाई सहयोग माग्ने छन।्
मािनसहरू बाँिढनछेन।् मािनसहरू िम को गौरव दखेरे छक्क पनछन।् ती मािनसहरू ल ज्जत हुनछेन।्”

6 समु को छेउमा ब े मािनसहरूले यसो भन्नछेन,् “हामीलाई सहयोग गनर् ती दशेहरूलाई भरोसा गय ं। ितनीहरूले हामीलाई अश्शरूका
राजाबाट छुट्कर िदलाउने छन ्भन्ने आशमा हामी ितनीहरूकहाँ पगु्यौ, तर ितनीहरूलाई हरे! ती दशेहरू कब्जामा पा रए। यसथर् हामी कसरी
जोगाउन सिकन्छ?”

21
बाबलेलाई परमे रको सन्दशे

1 “मरूभिूमको समु को” बारेमा द:ुखको सन्दशे मरूभिूमबाट केही आइरहछे,

यो नगेवेबाट बहकेो हावा जस्तै आइरहछे,
यो भयानक दशेबाट आइरहछे।

2 मलैे केही भयानक कुरा दखेकेोछु जनु हुने वाला छ।
मलैे ित ो िवरू मा उठेका दशे ोहीहरू दखेकेोछु।
ित ा सम्पि हरू लटु्ने मािनसहरू दखे्छु।

एलाम, जाऊ अिन ितनीहरूका िवरू य ु गर,
मादी शहरका व रप र ित ा सिैनकहरू तनैात गर
म त्यस शहरमा नरा ो कायर्हरू समा गनर् चाहन्छु।

3 मलैे त्यस्ता भयानक कुराहरू दखेें, अिन अिहले म डराएँ। डरले गदार् मरेो भडूी द:ुख्छ।
त्यो पीडा ी जाितलाई हुने नानी जन्माउने बलेा भएकी सव पीडा जस्तो छ।

जनु कुरा मलैे सनुें त्यसले मलाई एकदम भयभीत पाय ।
जनु कुरा मलैे दखेें त्यसले मलाई डरले थर-थर कमायो।

4 मरेो मनोरम साँझ डरलाग्दो रातमा प रणत भयो
िकनभने ासले ममािथ िवजय ा गय ।

5 मािनसहरू सोच्दछन ्िक त्यके कुरो ठीक छ।
मािनसहरू रा ी भोजनको लािग टेबल ठीक पादछन।्
सिैनकहरू पिन भन्दछैन,्
“रक्षकहरू पठाऊ।

अिधकारीहरू उठ
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अिन आफ्नो ढाल चम्काऊ।”
6 मरेो मा लकले मलाई भन्नभुयो, “जाऊ, यस शहरलाई सरुिक्षत रा एकजना मािनस खोज। उसले जे दखे्छ िववरण स्ततु गन पछर्।

7 यिद हरीले घोडचडी िसपाहीहरूका लहर, गधाहरूको र ऊटहरूको लहर दखे्यो, उसले एकदम होशीयारी साथ कान थाप्न ु पदर्छ।”
8 तब एकिदन त्यस रक्षकले यसो भन्दै बोलाउने छ,

“मरेा मा लक, धरहरामािथ हुन ु भएकाले म त्यके िदन नै िनयाली रहकेोछु।
म त्यके रात उिभएर पहरा िदइरहकेोछु।

9 हरे! ितनीहरू आइरहे छन!्
मािनसहरूका लस्कर र घोडचडी िसपाहीहरूका लस्कर म दखे्छु।”

तब एउटा सन्दशेवाहकले भन्यो,
“बाबले परािजत भयो।
बाबलेको पतन भयो।

उसका सारा झटूा दवेताका मिूतर्हरू
भईूंमा बजाद फ्याँिकए अिन ती सबै टु ा-टु ा भए।”

10 “मरेा मािनसहरू ितमीहरूलाई मलैे भिनसकेको छु सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे रबाट मलैे सिुनसकेकोछु। जाँतोले गहु ँ िपधं े
जस्तै ितमीहरू पिन िपिधनंछेौ।”

दमूालाई परमे रको सन्दशे
11 दमूाबारे एक द:ुखको सन्दशे:

कसलैे मलाई एदोम दे ख डाक्यो,
“हे हरी, रात अझ कित बाँकी छ?
किहले सम्म ब ु पन हो!”

12 हरीले जवाफ िदन्छ,
“िबहान हुदँछै तर फे र रात आउने नै हो।

यिद ितमीलाई केही सोध्न ु छ भने
फकर आऊ र सोध।”

अरबयालाई परमे रको सन्दशे
13 अरब बारे एउटा शोक सन्दशे:

ददानका मरूभिूमका या ी समहूल!े
अरब मरूभिूमको रूखहरूमाझ रात िबताए।

14 तमेाका मािनसहरू ितमीहरूले
ितखार्को केही या ीहरूलाई पानी अिन भोजन िदयौ।

15 ती मािनसहरू जो मा रनलाई तयार िथए
तरवारबाट भािग रहकेा िथए।

ितनीहरू धनबुाट भािग रहकेा िथए।
जो छोिडनलाई तयार िथए,

ितनीहरू क ठन साथ य ु भिूमबाट भािगरहकेा िथए।

16 परम भ,ु मरेो मा लक, ती हुने कुराहरू मलाई बताउन ु भयो। परम भलुे भन्नभुयो, “एक वषर् िभ मा ज्यालामा काम गन नोकरले समय
गने जस्तै केदारको सम्पणूर् गौरव जानछे। 17 त्यस समयमा केदारका केही धनधुार्री, महान सनेाहरू मा त्यहाँ रहनछेन।्” परम भ,ु इ ाएलका
परमे रले ती कुराहरू मलाई बताउन ु भयो।
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22
यरूशलमेलाई परमे रको सन्दशे
1 िद दशर्नको बेंसी बारे द:ुखको सन्दशे:

हे यरूशलमे ितमीलाई के भयो?
िकन ितनीहरू मािथको तलामा लिुकरहछेौ?

2 िवगतमा, यो शहर अत्यन्त खशुी िथयो।
यो हल्लै हल्लाले भ रएको र अित सखुी शहर िथयो।

तर, अिहले स्थित प रवतर्न भयो।
ितमीहरूका मािनसहरू मा रए

तर तरवारहरूले होइन।्
मािनसहरू मरे तर य ु मा लडरे होइन।्

3 ितमीहरूका सारा शासकहरूसगँै भाग्दै गए।
तर ितनीहरू सबै नै प ाउ परे।

अिन ितनीहरूिसत धनषु िथएनन।्
सबै शासकहरूसगँै भागे तर ितनीहरू सबै नै प ाउ परे।

4 यसकारण म भन्छु, “मलाई नहरे!
मलाई िचच्याउन दऊे!

यरूशलमे ध्वशं भई सकेपिछ
मलाई सान्त्वना िदन अिघ नबढ।”

5 परम भलुे एक खास िदन रोज्न ु भयो। त्यस िदन त्यहाँ कोलाहल र अस्त स्त स्थित हुनछे। दशर्नको बेंसीमा मािनसहरू एकअकार्लाई
कुल्ची िमल्ची पाद िहडं्नछेन।् शहरका पखार्लहरू भत्काई झानछन।् बेंसीमा ब े मािनसहरू पवर्तमा ब े मािनसहरू ित िचच्याई कराउनछेन।्
6 एलामबाट आएका घोडचडी िसपाहीहरूले आफ्ना धनहुरू बोकेर य ु कालािग जानछेन।् कीरका मािनसहरूले आफ्ना ढालहरूका टङ्ग टङ्ग
र टुङ्गटुङ्ग आवाज गद कोलाहल मच्चाउनछेन।् 7सनै्यहरू ितमीहरूका खास बेंसीमा भलेा हुनछेन।् त्यो बेंसी य ु का रथहरूले भ रएको हुनछे।
शहरको मलू वशे ारमा घोडचडी िसपाहीहरू रा खनछे। 8 त्यस समयमा, यहूदाका मािनसहरूलाई ती हितयार उपयोग गन खाँचो पछर् जसलाई
ितनीहरूले जगंलिभ को घरमा राखकेा िथए। कारण परमे रले यहूदाको सरुक्षा हटाइिदन ु भयो।

9-11 दाऊदको शहरका िभ ाहरू चर्िकन थाल्नछेन ्अिन ितमीहरूले चकका ठाउँहरू दे छेौ। यसकैारण ितमीहरू घरहरू गन्न शरुू गनछौ,
अिन ती घरहरूका ढुङ्गाहरू उपयोग गद ितमीहरू िभ ाहरूमा चकको ठाउँमा टाल्नछेौ। ितमीहरू परुाना नदीहरूको पानी जम्मा गनर् दइुवटा
िभ ाको माझमा ठाउँ बनाउने छौ अिन पानी जोगाउने छौ।

ितमीहरू यी सबै कामहरू आफ्नै सरुक्षाका लािग गनछौ। तर ितमीहरू परमे रमािथ भरोशा गन छैनौ जसले यी सबै कुराहरू सिृ गन ुर् भयो।
ितमीहरू उहाँको िवषयमा िफ ी गन छैनौ जसले यी सबै चीजहरू धरैे अिघ िसजर्ना गन ुर् भयो। 12 यसलै,े मरेो मा लक, सनेाहरूका परम भलुे
मािनसहरू रून र आफ्ना मतृ साथीहरूमािथ द:ुखी बन भनरे भन्न ु हुनछे। मािनसहरूले आफ्ना कपालहरू खौ रनछेन ् र शोकपणूर् पोषाकहरू
लगाउनछेन।्

13 तर हरे! मािनसहरू अिहले खशुी छन।् मािनसहरू फु ल्लत छन।् ितनीहरूले गाईहरू अिन भडेाहरू मा ररहकेाछन,् भोज खाइरहकेाछन ्
अिन भिनरहकेाछन,्

“गाईहरू अिन भडेाहरू मार,
आऊ अिन खशुी मनाउ,ँ

खाऊ अिन िपऊ,
िकनभने भो ल हामी मनछौं।”

14सनेाहरूका परम भलुे ती कुराहरू मलाई भन्नभुयो अिन मलैे आफ्नो कानले सनुें, “गल्ती कामहरू गरेकोले ितमी दोषी छौ। अिन म वचन
िददंछु िक ितमीहरू आफ्ना दोषबाट क्षमा पाउन ु अिघ नै मन छौ।” यी कुराहरू मरेा मा लक, सनेाहरूका परम भलुे भन्नभुयो।

शबे्नालाई परमे रको सन्दशे
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15 मरेा मा लक सनेाहरूका परम भलुे मलाई ती कुराहरू भन्नभुयो, त्यो शबे्ना नाउँ भएको सवेककहाँ जाऊ। त्यो राजमहलको िजम्मवेार
सवेक हो। 16 उसलाई सोध, “ितमीहरू यहाँ के ग ररहकेा छौ? के ित ो कुनै सन्तान यहाँ गािडएकोछ? ितमीहरूले िकन यहाँ िचहान खिनरहकेा
छौ? ितमीहरू च ान काटेर अल्गो ठाउँमा आफ्नो िचहान बनाइरहकेा छौ।

17-18“हे वीर परुूष परम भलुे ितमीलाई ाप िदनहुुनछे। परम भलुे ितमीलाई डल्लो पारेर एउटा सानो गोलीलाई झैं कुनै एउटा ठूलो दशेिभ
फ्याँिकिदन ु हुनछे। अिन त्यहाँ ितमी मनछौ।”

परम भलुे भन्नभुयो, “ितमी आफ्नो रथमािथ एकदम घमण्डी िथयौ। तर टाढाको दशेमा ित ो नयाँ शासककहाँ अझ उ म रथहरू पाउनछेौ।
अिन ित ो रथहरूले उसको राजमहलमा त्यितको महत्व पाउने छैन।् 19 म ित ो मखु्य काम दे ख यहाँबाट जबरजस्ती हटाउनछुे। ित ो मखु्य
कामबाट ित ो नयाँ शासकले ितमीलाई लगरे जानछे। 20 त्यसबलेा, म मरेो दासलाई डाक्नछुे। त्यो दास िह ल्कयाहको छोरो एल्याकीम हो।
21 म ित ो पोशाक लजैानछुे अिन उसलाई लाउन िदनछुे। ितमीबाट यो लए पिछ म उसलाई राजकीय अिधकार दान गनछु। ित ोमा भएको
काम म उसलाई िदनछुे। त्यो सवेक यरूशलमेका मािनसहरू अिन यहूदा प रवारको बबुा हुनछे।

22 “म त्यस मािनसको घाँटी व रप र दाऊदको घरको साँचो झणु्डयाउनछुे। यिद उसले ढोका उघाय भने त्यो खलु्ला नै रहनछे। कसलैे पिन
ढोका बन्द गनर् सक्नछैेन। यिद उसले ढोका बन्द गछर् भने त्यो कसलैे खोल्न सक्नछैेन। 23 म त्यसलाई यित ब लयो बनाउनछुे जस्तो हतौडाले
कुनै कडा फल्याकमा काँटी ठोकेर गािडन्छ। त्यो सवेक आफ्नो बबुाको घरमा सम्माननीय आसनमा रहनछे। 24 आफ्नो बाबकुो सम्पणूर् मिहमा
र मखु्य चीजहरू त्यसमैा झणु्डाईनछे। ठूलाहरू र साना नानीहरू पिन उमािथ नै भर पनछन।् साना थालहरू र पानीका ठूला बोतलहरू उसमैािथ
झणु्डयारहकेो जस्तो ती मािनसहरू हुनछेन।्

25 “त्यसबलेा, काँटी अथार्त शबे्ना जनु कडा काठमा भखर्रैं ठोकेर गािडयो त्यो कमजोर भएर भाँिचनछे। त्यो काँटी भईूंमा ख छे र त्यसमा
झु ण्डएका वस्तहुरू सबै न हुनछेन।् तब मलैे यस सन्दशेमा भनकेा सबै कुराहरू घट्ने छन।्” ती कुराहरू घट्ने नै छन ् िकनभने परम भलुे
ितनीहरूलाई यसो भन्न ु भएको िथयो।

23
सोरलाई परमे रको सन्दशे

1 सोरको िवषयमा शोक सन्दशे:

जहाजहरूमा भएका मािनसहरूलाई सचूना िदइयो:
“हे तश शका जहाजहरू हो! शोक मनाऊ!
ितमीहरूको बन्दरगाह ध्वशं ग रएकोछ।”

2 हे समु निजकका वािसन्दाहरू हो, ितमीहरू रोिकन ु पछर् र द:ुखी हुन ु पछर्।
त्यस शहरले ापारीहरू समु पा र पठाउँथ्यो
र ती मािनसहरू धनी भए।

3 ती या ीहरू समु ी या ा गद अन्नहरू खोज्दै बचे्थ।े
ती मािनसहरूले सोरबाट अन्नहरू ल्याऊँछन ्जनु नील नदी छेउमा उब्जन्थ्यो
र ितनीहरूले त्यसलाई अन्य राज्यहरूमा बचे्दै छन।्

4 सीदोन, ितमी अत्यन्त द:ुखीत हुनपुनछ।
िकनभने अब समु अिन समु का िकल्ला यसो भन्दछ,

“मरेा नानीहरू छैनन।्
मिसत सव पीडाको अनभुव छैन।

मलैे नानीहरूलाई जन्म िदएको छैन।
मलैे जवान मािनसहरू र ीहरू पालकेो छैन।”

5 िम ले सोरको बारेमा खबर सनु्ने छ।
यो खबरले िम लाई घात गद द:ुखी पानछ।

6 हे जहाजहरू! तश शमा फकर् ।
हे मानवहरू, समु को छेउमा बसरे ितमीहरूले िवलाप गन ुर्पनछ।

7 अतीतमा ितमीहरूले सोरको शहरमा आनन्द गय । त्यो शहर शरुूदे ख नै बिढरहकेोछ।
त्यस शहरका मािनसहरू व स्थत हुनको लािग धरैे टाढा या ा गरेकाछन।्
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8 सोर शहरले धरेै अगवुाहरू जन्मायो।
त्यस शहरका ापारीहरू राजकुमारहरू जस्ता छन।्

मािनसहरू जसले िकन-बचे गरे उनीहरूलाई चारैितर स्वागत र सम्मान भयो।
यसकारण कसले सोरको िवरू षडयन् गय ?

9 उहाँ सनेाहरूका परम भु हुनहुुन्छ।
उहाँले ितनीहरूलाई
महत्व निदने िनणर्य गन ुर् भयो।

10 हे तश शका जहाजहरू! आफ्नै दशेमा फकर जाऊ।
सानो नदी सम्झरे समु पार गर,
अब कसलैे पिन ितमीहरूलाई रोक्ने छैन।

11 परम भलुे सम ु तफर् आफ्ना हातहरू फैलाउनँ ु भयो
अिन परम भलुे सोरको िवरू य ु गनर्लाई

राज्यहरू भलेा गन ुर्भयो।
परम भलुे कनानलाई सोरको सरुक्षाको ठाउँ ध्वसं पानर्लाई आज्ञा गन ुर्भयो।

12 परम भलुे भनु्नहुुन्छ, “हे सीदोनकी कन्यकेटीहरू, ितमीहरू न हुनछेौ।
ितमीहरू पटक्कै आन न्दत हुने छैनौ।

तर सोरका मािनसहरू भन्दछन,् िकि महरूले हामीलाई साथ िदनछे!
तर ितमीले समु पार गरेर िकि म पगु्यौ भन,े ितमीहरूले त्यहाँ आराम गन ठाउँ समते पाउने छैनौ।”

13 यसलैे सोरका मािनसहरू भन्दछन।्
बाबलेका मािनसहरूले हामीलाई साथ िदनछेन!्

तर कल्दीहरूको दशेलाई हरे! बाबले अब दशे रहने।
अश्शरूहरूले बाबलेमािथ आ मण गरेर य ु का मचानहरू िनमाणर् गरे।

िसपाहीहरूले ती सनु्दर घरहरूबाट धरैे सम्पि लगरे गए।
अश्शरूले बाबलेलाई जङ्गली जानवरहरू ब े ठाउँ बनायो।
ितनीहरूले बाबलेलाई एउटा खण्डहरूमा प रणत गरे।

14 यसलै,े द:ुखी बन, तश शबाट—आएका जहाजहरू
ितमीहरूका सरुक्षाको ठाउँ अथार्त सोर ध्वसं हुनछे।

15 मािनसहरूले स री वषर् सम्म सोरलाई िबसनछन।् (अथार्त एउटा राजाको राज्यकाल भ र िबसनछन।्)। स री वषर् पिछ सोर वशे्यालयको
गीत जस्तै हुनछे।
16 “हे परुूषहरूले छोडकेा नारीहरू!

आफ्नो साराङ्गी लऊे अिन शहरमा िहडं।
आफ्नो गीतका धनु उिचत ढगंले बजाऊ. आफ्नो गीत गाऊ।

तब ित ा परुूषहरूले सम्भवत ितमीहरूलाई सम्झना गनछन।्”
17स री वषर्पिछ, परम भलुे सोरको िवषयमा पनुर्िवचार गन ुर्हुन्छ र उसको िनणर्य िदनहुुनछे। सोरको ापार फे र कायम हुन्छ। सोर पथृ्वीको

जम्मै दशे वा जाितहरूका लािग एउटा वशे्यालय हुनछे। 18 तर आफूले आजर्न गरेको पसैा सोरले रा े छैन।् सोरले ापारबाट सचंय गरेको
पसैा परम भकुो लािग रा छे। सोरले त्यो पसैा परम भकुो सवेा गन सवेकहरूलाई िदनछे। यसकारण अघाईजले सम्म परम भकुा सवेकहरूले
खानछेन, सनु्दर र रा ा लगुाहरू लगाउनछेन।्

24
परमे रले इ ाएललाई दण्ड िदन ु हुनछे

1 हरे! परम भलुे यो ठाउँलाई ध्वसं गन ुर्हुनछे। परम भलुे यस ठाउँलाई सम्पणूर् कारले सफा पान ुर् हुनछे। परम भलुे मािनसहरूलाई जबरजस्ती
यस ठाउँबाट टाढा खे ु हुनछे। 2 त्यसबलेा, साधरण मािनसहरू र पजूाहारीहरू एक समान हुनछेन।् दासहरू र मा लकहरू एक समान हुने छन।्
दासीहरू र उनीहरूका मा लकनीहरू पिन समान हुनछेन।् िकन्ने ाहाक र बचे्ने पसलहेरू पिन एक समान हुनछेन।् कजर्दार र साहूकारहरू एक
समान हुनछेन।् बैंकवाला र बकैबाट ऋण लनहेरू पिन समान हुनछेन।् 3 सारा मािनसहरूलाई त्यो ठाउँ छोडनलाई वाध्य पा रने छ। जम्मै
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धन-सम्पि लजैाने वा खोिसने छ। यस्तो घटना हुने नै छ कारण परम भलुे आदशे गन ुर् भएकोछ। 4 यो दशे र ो र उजाड हुनछे। यो ससंार र ो
र दबुर्ल हुनछे। पथृ्वीका महत्वपणूर् मािनसहरू हराउनँछेन।्

5 यो पथृ्वीमा ब े मािनसहरूले भिूम नै अशु बनाउनछे। यो कसरी भयो? मािनसहरूले परमे रको वस्थाका िवरू गल्ती कामहरू गरे।
मािनसहरूले परमे रको धािमर्क-िवधानहरू पालन गरेनन।् मािनसहरूले धरैे समय अिघ नै परमे रसगँ एक करार गरेका िथए तर त्यो ितनीहरूले
भङ्ग गरे। 6यस पथृ्वीमा ब े मािनसहरू आफ्ना गल्ती कामहरूले गदार् दोषी छन।् यसलैे यस पथृ्वीलाई ध्वसं गनर्लाई परमे रले िनणर्य गन ुर्भयो।
मािनसहरू द ण्डत हुने छन।् केवल थोरै मािनसहरू मा बाँकी रहने छन।्

7 दाखका बोटहरू मनछन।् नयाँ दाखरस रा ो छैन।् िबतकेा िदनहरूमा मािनसहरू खशुी िथए। तर अिहले ती मािनसहरू द:ुखी छन।्
8 मािनसहरूले आफ्नो हर्ष र उल्लास दखेाउन बन्द गरे। ढोलकहरू, खजैडीहरू र िवणाहरूबाट आउने सगँीतहरू समा भए। 9 मािनसहरूले
दाखरस िपइरहकेो बलेामा खशुीका गीतहरू गाउदँनैन।् ितनीहरूले िपइरहकेा दाखरसको स्वाद िततो भयो।

10“पणूर्अस्त स्त” भन्ने नाउँ नै यो शहरलाई सहुाउछँ। शहर ध्वशं पा रयो। मािनसहरू घरिभ वशे गनर् सक्दनैन ढ्ोकाहरू बन्द भएकाछन।्
11 मािनसहरूले बजारमा दाखरस अझ खोजी रहन्छन।् तर सम्पणूर् रमाईलोपन समा भयो। खशुी टाढा लिगयो। 12 यस शहरको लािग िवनाश
मा छोिडयो। वशे ारहरू पिन न ग रयो।

13 फसलको बलेामा, मािनसहरूले रूखबाट जतैनू झारे
तर केही मा ामा जतैनूहरू रूखमा नै छािडए।
त्यस्तै कारले यस पथृ्वीमा केही जाितहरू मा छािडनछेन।्

14 छािडएका मािनसहरू िचच्याउन थाल्नछेन।् ितनीहरूका िचच्याहट समु का गजर्न भन्दा पिन जोडले हुनछे।
ितनीहरू परमे रको महानताले गदार् खशुी हुनछेन।्

15 ती मािनसहरूले भन्नछेन, “पवूर्मा भएका मािनसहरू, परम भकुो शसंा गर!
टाढा दशेहरूमा ब े मािनसहरू,
परम भु इ ाएलका परमे रको शसंा गर!”

16 ससंारका सबै कुनाहरूबाट परमे रको िन म्त गाइएका स्तिुत गीत सिुननछेन।्
ती गीतहरू असल परमे रको स्तिुत गीत हुनछे।

तर म भन्छु “मलाई पीर छ, म द:ुखमा छु।
म जे दखे्छु, ती भयकंर चीजहरू हुन।्

दशे ोहीहरू मािनसहरूको िवरू उठ्दछैन ्
अिन ितनीहरूलाई चोट पयुार्उदँनैन।्”

17 यस पथृ्वीमा बाँच्ने मािनसहरूको लािग म ास-ै ास दखे्दछु,
मलैे ितनीहरूको लािग डरको खाडलहरू र पासोहरू दखे्छु।

18 मािनसहरूले भयको बारेमा सनु्नछेन ्र भयभीत हुनछेन।्
कितपय मािनसहरू भाग्नछेन,

तर ितनीहरू खाडलहरूमा जािकनछेन।्
पासोहरूमा अ ल्झने छन।्

ती मध्ये कितजना खाडलहरूबाट उ क्लनछेन,
तर ितनीहरू फे र अक पासोमा अ ल्झनछेन।्

स्वगर्मा भएका वशे ारहरू बाढी झैं ख ु लने छन ्
अिन बाढीहरू ारम्भ हुनछे।
पथृ्वीको जगहरू हल्लन्छन।्

19 त्यहाँ भकूम्प आउँनछे।
अिन पथृ्वी फाट्नछे।

20 ससंारमा पापहरू एकदम ग ौं भईसक्यो।
यसलैे पथृ्वी त्यही ग ौंको कारण झनछ।

पथृ्वी परुानो घर जस्तै थर्िकनछे।
मद िपएर मातकेो मािनस जस्तो पथृ्वी लड्नछे।
पथृ्वी यथावत ्रहनलाई सक्षम हुनछैेन।
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21 त्यस समय परम भलुे
स्वाग य सनै्यहरू
र पथृ्वीका राजाहरूका न्याय गन ुर्हुनछे।

22 धरैे मािनसहरू एक साथ भलेा गराईनछेन।्
ती मध्ये केही खाल्डोमा फ्याँिकनछेन।्

अिन केही कैद हुनछेन।्
तर अन्तमा धरैे समय पिछ ितनीहरूको न्याय ग रनछे।

23 परम भलुे िसयोन पवर्तमा राजा सरह राज गन ुर्हुनछे।
उहाँको मिहमा बढूा- धानहरूका समक्ष हुनछे।

उहाँको मिहमाको काश उज्यालो यस्तो हुनछे िक
त्यो दखेरे जनुलाई अप्ठेरो लाग्ने सरममा पन छ, अिन घाम ल ज्जत हुनछे।

25
परमे र ित स्तिुत-गान

1 हे परम भ,ु तपाईं मरेो परमे र हुनहुुन्छ।
म तपाईंलाई आदर गदर्छु र तपाईंको नाउकँो शसंा गदर्छु।

तपाईंले उदकेकोकामहरू गन ुर्भयो।
धरैे पिहले तपाईंले भन्न ु भएका वचनहरू पणूर्त सत्य छन।्
त्यस्तै भयो जस्तो तपाईंले हुन्छ भन्न ु भएको िथयो।

2 तपाईंले शहर ध्वसं पान ुर् भयो। यो द रलो पखार्लहरूले सरुिक्षत पारेको शहर िथयो।
तर अिहले यो केवल ढुङ्गाहरूको थु ो भएको छ।

िवदशेी महल न भयो
अब यो किहल्ये फे र बिनने छैन।्

3 श शाली जाितहरूका मािनसहरूले तपाईंको सम्मान गनछन,्
द रलो शहरहरूका श शाली मािनसहरूले तपाईंिसत डराउनछेन।्

4 परम भ,ु तपाईं गरीब मािनसहरूका िन म्त सरुक्षाको ठाउँ हुनहुुन्छ।
यी मािनसहरूलाई परािजत गनर् धरैे समस्याहरू सिृ भए तर तपाईंले ितनीहरूको रक्षा गन ुर्भयो।
परम भ,ु बाढी र गम बाट जोगाउनकुा िन म्त तपाईं मानिसहरूको घर जस्तै हुनहुुन्छ।

क हरू भयकंर हुरी र बखार् जस्तै हुन।्
पानी पखार्लको िवरोधमा चण्ड बढछ। तर घरिभ मािनसहरूलाई क्षित हुनछैेन।्

5 श हुरू िचच्याउँदछन अिन कोलाहल मच्चाउँछन।् श लुे भयानक चनुौतीहरू िदन्छन।्
तर परम भु तपाईंल,े ितनीहरूलाई रोक्न ु हुन्छ।

गम को बलेा मरूभिूममा झारपातहरू ओइ लदंै भईूंमा खस्दछ।
त्यस्तै कारल,े तपाईंले श लुाई परािजत गराउँदै घडुाँ टेक्न बाध्य गराउन ु हुन्छ, तपाइँले भयानक श कुो कोलाहल बन्द ग रिदन ु हुन्छ।

उहाँका सवेकहरूका िन म्त परमे रको महाभोज
6 त्यस समय, सनेाहरूका परम भलुे त्यो पवर्तमा आफ्ना सारा मािनसहरूलाई महाभोज िदनहुुनछे। त्यस भोजमा उ म भोजनहरू र मद हुनछे।

मास ु क ललो र रा ो हुनछे।
7 तर अिहल,े एउटा आवरण छ जसले सबै रा अिन जाितहरूलाई छोप्छ। त्यस आवरणलाई “मतृ्य”ु भिनन्छ। 8 तर मतृ्यलुाई सदाको िन म्त

न ग र िदनहुुनछे। अिन मरेो परम भ,ु मरेो मा लकले त्यकेको अनहुारबाट आसँ ु पिुछ िदनहुुनछे। िबतकेा िदनहरूमा, ितनीहरू सबै उदास िथए।
तर परमे रले पथृ्वीबाट त्यो उदासीनता हटाई िदनहुुनछे। यी सबै कुराहरू हुनछे िकनभने परम भलुे त्यसो भन्नभुएको िथयो।
9 त्यसबलेा, मािनसहरूले भन्नछेन,्

“उहाँ हा ो परमे र हुनहुुन्छ,
जसलाई हामीले प खर्रहकेा िथयौं।

उहाँ हामीलाई बचाउन आउनु हुनछे।
हामी हा ो परम भलुाई प खर्रहकेा छौं।
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यसकारण जब उहाँले हामीलाई बचाउन ु हुनछे हामी आन न्दत र खशुी हुनछेौं।”
10 परम भकुो श यो पवर्तमािथ छ।

अिन मोआब परास्त हुनछे।
परम भलुे श लुाई कु ल्चन ु हुनछे।

यो मलको थु ोको तल िथिचएको पराल जस्तै हुनछे।
11 परम भलुे आफ्ना पाखरुाहरू त्यसरी फैलाउन ु हुनछे

जसरी पौडी खले्ने मािनसले फैलाउदँछ।
ितनीहरूले बनाएका सनु्दर कुराहरू उहाँले थपुान ुर् हुनछे।

अिन ती चीजहरू फा ल िदनहुुनछे।
12 परम भलुे मािनसहरूका सबै सरुिक्षत ठाँउहरू अिन अग्ला िभ ाहरू ध्वशं पान ुर् हुनछे।

परम भलुे ितनीहरूलाई भईूंमा लडाएर धलूो पान ुर् हुनछे।

26
परमे र ित स्तिुत-गान

1 त्यसबलेा मािनसहरूले यहूदामा यो गीत गाउनछेन:

परम भलु,े हामीलाई हा ो म ु िदन ु हुनछे।
हामीसगँ ब लयो शहर छ, हा ो शहरको द रलो पखार्ल र रक्षकहरू छन।्

2 वशेढोकाहरू खोल र धािमर्क मािनसहरू िभ प छेन।्
ती मािनसहरूले परमे रको िनयमहरू पालन गदर्छन।्

3 परम भु तपाईंले मािनसहरूलाई साँचो शा न्त िदनभुयो
जो तपाईंमािथ आि त छन ्
जसले तपाईंलाई िव ास गदर्छन।्

4 यसकारण, सधै ँ परम भमुा भरोसा राख।
परम भु परमे रमा न,ै सदा-सवर्दा ितमीहरूको सरुक्षा छ!

5 तर परम भलुे अहंकारी शहरहरू ध्वशं गन ुर्हुनछे।
अिन त्यहाँ बिसरहकेा मािनसहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे।

परम भलु,े त्यो उच्च शहरलाई भईूंमा झा र िदनहुुनछे
यो धलुोमा ख े छ।

6 तब गरीब र साधरण मािनसहरू त्यो भग्नावशषेमािथ िहडं्ने छन।्
7 असल मािनसहरूको लािग िजउने बाटो ईमानदारीता हो।

भ मािनसहरूले यस्तो बाटो पिहल्याउछनँ ्जनु सीधा र साँचो हुन्छ
अिन तपाईंले बाटो सिजलो पान ुर् भयो,

जसले गदार् ितनीहरू आरामिसत िहडन सकुन।्
8 तर परम भ,ु हामी तपाईंको न्यायको बाटो प खर्रहकेा छौं।

हा ो ाण तपाईं र तपाईंका नाउँ सम्झरे आन न्दत हुन्छ।
9 मरेो ाण रातमा तपाईंसगँ रहन चाहन्छ।

अिन मिभ भएको आत्मा त्यके नयाँ िदनकेो ात कालमा तपाईंसगँ रहन चाहन्छ।
जब तपाईंको न्यायको बाटो यस पथृ्वीमा आउँदछ,

मािनसहरूले बाँच्ने रा ो र ठीक बाटो पाउने छन।्
10 यिद तपाईंले ितनीहरूलाई करूणा दशार्उन ु भयो भने

द ु मािनसहरूले रा ो काम गनर् िसक्ने छैनन।्
उनीहरू रा ो ससंारमा बसे ता पिन द ु मािनसहरूले अिन कामहरू मा गदर्छन।्

त्यो द ु मािनसले किहले पिन परम भकुो महानता दे े छैन।
11 तर परम भ,ु तपाईं ितनीहरूलाई दण्ड िदन तयार हुनहुुन्छ,
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तर ितनीहरू यसलाई दखे्दनैन।्
ितनीहरूले आफ्ना मािनसहरू ित तपाईंको गिहरो मे दखे्छन।्

िन य नै द ु मािनसहरू ल ज्जत हुनछेन।्
िन यनै तपाईंका श हुरू आफ्नै आगोमा जल्ने छन।्

12 परम भ,ु तपाईंले हामीलाई शा न्त िदनहुुनछे,
िकनभने हामी जे गछ ं ती सबै तपाईंले पणू र् गन ुर् भएकोछ।

परमे रले आफ्ना जाहरूलाई नयाँ जीवन िदनभुयो
13 हे परम भ,ु तपाईं हा ा परमे र हुनहुुन्छ।

तर िवगतमा हामी अन्य दवेताहरूको पिछ लाग्यौं।
हामी अन्य मा लकहरूका अधीनमा भयौ।

तर अब हामी चाहन्छौं िक मािनसहरूले खाली तपाईंको नाउँ मा सम्मान गछ ।
14 ती मतृ दवेताहरू जीवत हुनछैेनन।्

ती तेहरू मतृ्यबुाट बौरी उठ्नछैेनन।्
तपाईंले ितनीहरूलाई नाश गन िनणर्य गन ुर् भएको छ।

जसले हामीलाई सोच्न लगाउदँछन ्त्यो त्यके कुरा नाश गन ुर् भयो।
15 तपाईंले त्यस रा लाई सधाउन ु भयो जसलाई तपाईं माया गन ुर् हुन्थ्यो।

तपाईंले उसको साँध बढाउन ु भयो।
हे परम भ,ु तपाईंको नाउँ ग रमापणूर् छ।

16 हे परम भ,ु जब मािनसहरू क मा पदर्छन ्
ितनीहरूले तपाईंलाई याद गदर्छन।्

जब तपाईंले उनीहरूलाई दण्ड िदनहुुन्छ।
मािनसहरूले तपाईं ित चपुचाप ाथर्ना गदर्छन।्

17 हे परम भ,ु जब हामी तपाईं सगँ िथएनौं,
हामी सतुो वदेनामा रूने ी जस्तै िथयौं।

18 हामीलाई चण्ड वदेना िथयो।
तर हामीले हावा मा जन्मायौं।

हामीले ससंारका लािग मािनसहरू बनाउन सकेनौं।
हामीले यस धत मा म ु ल्याएनौं।

19 तर परम भु भन्नहुुन्छ,
“ित ा मािनसहरू पिहल्यै म रसकेका छन,्

तर ितनीहरू फे र बाँच्नछेन।्
मरेा मािनसहरूका मतृ शरीरहरू

मतृ्यबुाट उठ्नछेन।्
मतृ मािनसहरू भईूंमा उिभएर आन न्दत हुन्छन!्

शीतले तपाईंलाई यस कार छोप्नछे
जसरी नयाँ िवहानको शीतमा,

काशका चमक हुन्छ।
नयाँ समय आएको सकेंत िदन्छ

जब पथृ्वीले मतृ्यलुाई त्याग गछर्।”

न्याय, परुस्कार अथवा दण्ड
20 हे मरेा मािनस हो, आफ्ना कोठािभ जाऊ।

ढोकाहरू बन्द गर।
केही क्षणको लािग आफ्ना कोठाहरूिभ लकु।

परमे रको ोध शान्त नभइञ्जले सम्म लकु।
21 ससंारका मािनसहरूले गरेका अिन कामहरूका न्याय गनर्लाई,

परम भलुे आफ्नो ठाउँ छोडरे आउन ु हुनछे।
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पथृ्वीमा जो-जो मा रए उनीहरूको रगत कट गराइनछे।
पथृ्वीले धरैे बरेसम्म मतृ-मािनसहरू िछपाउने छैन।

27
1 त्यस समयमा परम भलुे लब्यातानलाई जाँच गन ुर् हुनछे।

लब्यातान एउटा अधम सपर् जस्तै हो,
जसमािथ परम भलुे आफ्नो िवशाल तरवार चलाउन ु हुनछे।

उहाँले आफ्नो ब लयो अिन श शाली तरवार ारा सपर् लब्यातानलाई दण्ड िदन ु हुनछे।
परम भलुे सम ु को ठूलो राक्षसलाई मान ुर्हुनछे।

2 त्यसबलेा, मािनसहरूल,े
आन न्दत दाखको बोटको गीत गाउनछेन।्

3 “म, परम भ,ु त्यस बगैंचाको दखेरेख गनछु।
म ठीक समयमा त्यसमा पानी लगाउनछुे

म राित र िदनमा बराबर त्यसलाई पहरा िदनछुे,
कसलैे पिन त्यस बगैंचालाई नाश गन छैन।

4 म रसाएको होइन।्
तर त्यहाँ य ु भएको भए र कसलैे काँडादार पखार्लहरू बनाए ता पिन,

म त्यसमािथ िहडं्दै त्यसलाई बा लिदन्थ।े
5 तर यिद कोही मािनस रक्षाको िन म्त मकहाँ आउँदछ भने

र मबाट शा न्त चाहन्छ भन,े
तब उसलाई आउन दऊे, अिन मबाट शा न्त पाओस।्

6 त्यस समयमा याकूब रा ो जरा भएको ब लयो रूख जस्तो हुनछे।
तब िम बढन र फूल्न लागकेो बोट जस्तै हुनछे।
त्यसपिछ यो धत इ ाएलका नानीहरूले फलहरूले बोट भ रएको जस्तै हुनछे।”

परमे रले इ ाएललाई टाढा पठाउन ु हुनछे
7 परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई कसरी दण्ड िदन ु हुनछे? िबतकेा िदनहरूमा श हुरूले मािनसहरूलाई सताए। के त्यसरी नै परम भलुे पिन

सताउन ु हुन्छ? िवगतमा, धरैे मािनसहरू मा रए। के परम भलुे पिन त्यसै गन ुर् हुन्छ र सबै मािनसहरूलाई मान ुर् हुन्छ?
8 परम भलुे इ ाएललाई टाढा पठाएर आफ्नो तकर् लाई साम्य पान ुर्हुनछे। परम भु इ ाएलिसत ककर् श शब्दमा बोल्न ु हुनछे। उहाँका शब्दहरूले

मरूभिूमनको तातो हावाले जस्तै पोल्नछे।
9 याकूबको दोष कसरी क्षमा ग रन?े उसका पापहरू कसरी हटाइन?े ती कुराहरू हुने नै हो च ानको वदेी धलूो प रनछे। झटूा दवेताहरूलाई

मिूतर्हरू र वदेीहरू पजु्ने न हुनछेन।्
10 त्यस समय, महान शहर र ो हुनछे, त्यो मरूभिूम जस्तो हुनछे। सारा मािनसहरू गइसकेका हुनछेन।् ितनीहरू भाग्ने छन।् शहर एक

खलु्ला चउर जस्तो हुनछे। गाई-वस्तहुरूले त्यहाँ खानछेन।् गाई-वस्तहुरूले दाखका हागाँहरूबाट पातहरू खानछेन।् 11 दाखहरू सकु्नछेन ्अिन
हागाँहरू भाँिचएर जाने छन।् ीहरूले ती हागाँ दाउरा बाल्ने छन।्

मािनसहरूले बझु्नलाई अस्वीकार गन छन।् यसथर् परमे र, सिृ कतार्ले ितनीहरूलाई आराम िदन ु हुनछैेन। ितनीहरूका सिृ कतार् ितनीहरू
ित कृपाल ु हुन ु हुनछैेन।
12 त्यसबलेा परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई अरूहरूबाट अलग गन ुर्हुनछे। उहाँले य ू े टस नदीमा शरुू गन ुर् हुनछे। परम भलुे आफ्ना

मािनसहरूलाई य ू े टस नदीबाट िम को नदीमा जम्मा गन ुर्हुनछे।
ितमीहरू इ ाएलका मािनसहरू एक, एक गद त्यहाँ भलेा हुने छौ। 13 मरेा धरैे मिनसहरू अश्शरूमा हराएका छन।् कितपय मरेा मािनसहरू

िम बाट भागकेा छन।् तर त्यही बलेा, महान तरुही फुिकने छ। अिन ती सारा मािनसहरू यरूशलमेमा फिकर् ने छ। ती मािनसहरूले त्यो पिव
पवर्तमा आएर परम भकुो साम ु घ ुडँा टेकेर झकु्ने छन।्

28
उ री इ ाएललाई चतेावनी

1 साम रयालाई हरे!
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ए मैका मतवालाहरूले त्यस शहरको घमण्ड गछर्न।्
त्यो शहर व रप र भञ्ज्याङ भएको पहाडमा अव स्थत छ।

साम रयाका मािनसहरूले त्यो शहरलाई फूलहरूको मकुुट जस्तै सनु्दर सम्झन्छन।्
तर ितनीहरू दाखरस िपएर मस्त छन।्

अिन यो “सनु्दर मकुुट” ओइलाउदै गएको िवरूवा भइरहछे।

2 हरे, मरेो मा लकको एकजना ब लयो र श शाली मािनस छ।
त्यो मािनस यस दशेमा अिसनाका िढका र आधँी बे ी झैं आउने छ।

ऊ तफूान जस्तो भएर यो दशेिभ आउने छ।ऊ श शाली नदीको पानी सरह बाढी भएर यो दशेमा आउनछे।
उसले मकुुट भईूंमा फा ल िदनछे।

3 ए मैका मातकेा मािनसहरू आफ्नो “सनु्दर मकुुट” को गवर् गनछन।्
तर शहर कु ल्चिम ल्च पा रनछे।

4 त्यो शहर पहाडमा अव स्थत छ।सनु्दर घाटीहरूले यसलाई घरेेको छ।
अिन फूलहरूको त्यो सनु्दर मकुुट ओइ लदंै गएको बोट जस्तो हो।

यो ीष्मको पिहलो नभेारा जस्तो हुनछे।
जब एकजना मािनसले नभेार दखे्छ, उसले त्यसलाई टप्छ अिन खान्छ।

5 त्यस समयमा उहाँ आफ्ना छोिडएका मािनसहरूका िन म्त सनेाहरूका परम भु “सनु्दर मकुुट” हुनहुुने छ। “छक्क पद फूलहरूको मकुुट”
हुनहुुनछे। 6 तब परम भलुे मािनसहरूलाई शासन गनर्को लािग न्यायधीशहरूलाई न्यायको ज्ञान िदन ु हुनछे। परम भलुे शहरको वशे ारमा
लडाइँकालािग मािनसहरूलाई श िदनहुुनछे। 7अिहले ती अगवुाहरू मातकेाछन।् पजूाहारीहरू र सबै अगमव ाहरू सम्पणूर् रूपले दाखम मा
डुबकेाछन ्अिन ितनीहरू िमत भएर धमर्राउँछन।् 8 जब ितनीहरू सपना दखे्छन ्अगमव ाहरू मातकेा हुन्छन।् िनणयर् लदाँ न्यायधीशहरू
मातकेो हुन्छन।्

परमे र आफ्ना मािनसहरूलाई सहायता गनर् चाहन ु हुन्छ
9“परम भलुे मािनसहरूलाई पाठ िसकाउने कोिशश ग ररहन ुभएकोछ। परम भुआफ्ना उपदशेहरू मािनसहरूलाई बझुाउने कोिशश गन ुर्हुन्छ।

तर मािनसहरू भने बालखै जस्त छन।् ितनीहरू भने केही क्षण अिघबाट मा आमाको दधू खान लागे जस्ता छन।् 10 परम भु ितनीहरूसगँ
नानीहरूसगँ बोले जस्तै बोल्नहुुन्छ:

“सौ लासौ सौ लासौ,
काव लाकाव काव लाकाव,
जईेर शाम जईेर शामa”

11 परम भलुे यस्तो कारको नयाँ कुरा गन ुर्हुन्छ। अिन उहाँले ती मािनसहरू िसत बोल्न अन्य भाषाहरू चलाउन ु हुन्छ।
12 अिततमा परम भु ती मािनसहरूिसत बोल्न ु भयो, “यहाँ एउटा आराम गन ठाउँछ। यो शा न्तमय जग्गा हो। थिकत मािनस यहाँ आएर

िबताउन यो शा न्तको जग्गा हो।”
तर मािनसहरूले परमे रको कुरा ित ध्यनै िदएनन।् 13 यसथर् परमे र ारा बो लने शब्दहरू सरलहुन ु पछर्:

“सौ लासौ सौ लासौ,
काव लाकाव काव लाकाव,
जईेर शाम जईेर शाम”

ितनीहरूले त्यसै गरे जस्तो ितनीहरूले मन पराए। त्यही कारण ितनीहरू पछौटे भए अिन परािजत भए। मािनसहरू धरापमा परे अिन प ाउमा
परे।

कोही पिन परमे रको न्यायबाट बाँच्ने छैन
14 ितमी अगवुाहरू जो यरूशलमेमा छौ, ितमीहरूले परम भकुो सन्दशे सनु्न ु पछर्। 15 ितमीहरूले भन्छौ, “हामीले मतृ्यसुगँ सम्झौता गरेका

छौं। हा ो पातालसगँ सम्झौता छ। यसलैे हामी द ण्डत हुने छैनौं। दण्डले हामीलाई घात नगरी जानछे। हामी हा ो चलाकी अिन झटूो पछाडी
लकु्नछेौं।”
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16 ती कुराहरूले गदार् परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “म च ान रा खिदनछुे। एउटा मलूढुङ्गा-िसयोनको भईूंमा। यो एकदमै बहुमलू्य
ढुङ्गा हुनछे। त्यके कुरा यस महत्वपणूर् ढुङ्गामािथ बनाइनछे। जसले त्यो ढुङ्गामा भरोसा राख्दछ उ िनराश हुनछैेन।

17 “मािनसहरूले पखार्ल िसधा दखेाउनलाई वजन सिहतको साऊल योग गरे। त्यस्तै कारले के चािह ठीक हो दखेाउनलाई म इन्साफ र
स ावना चलाउनछुे।

“द ु मािनसहरू ितमीहरू आफ्नो चलाकी अिन झटूोको पछाडी लकु्न खोिजरहछेौ। तर ितमीहरू द ण्डत हुनछेौ। ितमीहरू लकु्ने ठाउँहरूमा
तफूान वा बाढी जस्तो ध्वशं गनर् आइरहछे। 18 मतृ्यसुगँ भएको ित ो सम्झौता मे टएर जानछे। पातालसगँ भएको ित ो सम्झौताले ितमीलाई
सहयोग गनछैन।

“कोही एकजना मािनस आएर ितमीहरूलाई दण्ड िदनछे। उसले ितमीहरूलाई फोहर-मलैा जस्तै कुल्चरे जानछे। 19 त्यो मािनस आएर
ितमीहरूलाई लगरे जानछे। ितमीहरूलाई भयानक दण्ड हुनछे। ितमीहरूकहाँ दण्ड िबहानै आउनछे अिन राती सम्म रिहरनछे।

“त्यसपिछ मा ितमीहरूले यो कथा बझु्नछेौ 20 एक जना मािनसले एउटा ओ ानमा स ु े यास गय जनु उसकोलािग एकदमै छोटो िथयो।
अिन ऊसगँ एउटा कम्बल त िथयो तर त्यसले परैु ढािकंदै िथयो। ओ ान र कम्बल बकेामको भयो, अिन त्यस्तै कारले ितमीहरूका सम्झौताहरू
पिन बकेामको भयो।”

21 परम भु पराजीम पवर्तमा जस्तै य ु गन ुर् हुनछे। उहाँ िगबोनको बेंसीमा भए जस्तै ोिधत हुन ु हुनछे। तब परम भलुे ती कुराहरू गन ुर् हुने
नै छ, परम भलुे केही अ तु कामहरू गन ुर्हुनछे। तर उहाँले आफ्नो काम िसद्ध्याउन ु नै हुनछे। उहाँका कायर्हरू अनौठो कायर्हरू हुन।् 22 अब
ितमीहरूले ती चीजहरूको िवरू मा लडाइँ गन ुर् नै हुदँनै।् यिद गय भन,े डोरीहरूले ितमीहरूलाई व रप र कसरे बाँध्नछे।

मलैे सनुकेा शब्दहरू ब द्लने छैन। ती शब्दहरू सनेाहरूका परम भबुाट आएका हुन ्जो सारा पथृ्वीका शासक हुनहुुन्छ। अिन ती कुराहरू
हुने नै छन।्

परम भलुे िनष्पक्ष रूपमा दण्ड िदनहुुन्छ
23 मलैे ितमीहरूलाई भिनरहकेा सन्दशे अत्यन्त ध्यान िदएर सनु।् 24 के िकसानले सारा समय खते जोितरहन्छ? होइन! के परैू समय त्यसले

माटो फुटाउने काम गछर्? होइन! 25 िकसान पिहला खते तयार गदर्छ र िबऊ छदर्छ। िकसानले िबऊहरू धरैे कारले रोप्ने गदर्छ। िकसान
मसलाका िबऊहरू छदर्छ। जीराका िबऊहरू माटोमा छदर्छ। गहु ँ लहर पाद रोप्दछ। िकसान खास जग्गामा जौ रोप्दछ, अिन गहुकँा िबऊ खतेमा
छन गदर्छ।

26 हा ा परमे रले उसलाई िशक्षा िदन ु यो योग गन ुर्हुनछे। िकनभने परमे रले उसलाई िदशा-िनदश िदनहुुन्छ अिन सही बाटो दखेाउन ु हुन्छ।
27 के िकसानले रोपकेा िबऊहरू फुटाउनलाई काटाँहरू योग गछर्? अह!ँ एक िकसानले जीराको िबऊहरू गोड्नलाई चारचक्के गोरूगाडी
चलाउछँ? होइन! िकसान ती अन्नहरूको एउटा फुटाउनलाई एक सानो लौरो चलाउनछे।

28 जब एकजना ीले रोटी पकाउँछे, उसले पीठोको स-साना डल्लाहरू बनाउछेँ अिन आफ्नो हातले िथच्दछे। अन्न लगातार िदइदनै,
िकनभने गाडाको चक्काले ितनीहरूलाई न पाछर् अिन दाउने कायर् शषे हुन्छ। 29 यस्तो पाठ सनेाहरूका परम भबुाट आउँदछ। परम भलुे
अनौठो सल्लाह िदनहुुन्छ। परमे र साँच्ची नै ज्ञानी हुनहुुन्छ।

29
यरूशलमेिसत परमे रको मे

1 परमे रले भन्नहुुन्छ, “अरीएलमा हरे! अरीएल। त्यो शहर, जहाँ दाऊदले छाउनी बनाएका िथए। उसको छु ीहरू, बर्ष पिछ लगातार
भयो। 2 मलैे अरीएललाई द ण्डत गरें। त्यो शहर खन्नता र िवलापले प रपणूर् भयो। तर सधैं मरेो अरीएल भई।

3 “अरीएल मलैे ित ो व रप र सिैनकहरू तनैाथ पारें र राखें। मलैे ित ो िवरू िवशाल य ु आ ान गरें ितमी परािजत भयौ। 4 अिन भईूंमा
ढल्यौ। अब, म भईूंबाट तेको आवाज जस्तो ित ो आवाज सनु्दछु ित ो शब्दहरू मलैाबाट आउने सकु्खा आवाज जस्तो छ।”

5 त्यहाँ धलूोका कणहरू जस्तै धरैेजना िवदशेीहरू छन।् त्यहाँ हावामा उडने फूलको पराग जस्तै धरैे ु र मािनसहरू छन।् अचानक ितमीकहाँ
नै आउनछेन।् 6 सनेाहरूका परम भलुे ितमीहरूलाई भईूंचालो, ब पात र डरलाग्दो होहल्ला ारा दण्ड िदन ु हुन्छ। भवुरँी, आधँी-बरेी र आगो
िथए, जलेे जलाउछँन अिन न पाछर्। 7 धरैे-धरैे जाितहरू अरीएलको िवरू य ु गनर् तयार भए यो एक भयानक सपना जस्तो िथयो। सिैनकहरूले
अरीएललाई घरेेर द ण्डत गरे। 8 तर यो पिन सनै्यहरूको लािग सपना जस्तै भयो। ितनीहरूले मन पराएको केही भटेेनन।् यो एक जना भोको
मािनसले भोजनको सपना दखेे जस्तै िथयो। जब त्यो मािनस ब्य ूिँझन्छ, ऊ भोकै हुनछे। यो एकजना ितखार्एको मािनसले दखेकेो पानीको सपना
जस्तै हुनछे। जब मािनस ब्य ूझँन्छ, ऊ ितखार्एकै हुन्छ। यो िसयोनको िवरोधमा लड्ने त्यके रा को लािग साँचो हो, ती रा हरू सन्त ु िथएनन।्
9 आ यर्चिकत र छक्क पर!

तर दाखरस िपएर होइन ितमी घरम रदै लड्नछेौ।
10 परम भलुे ितमीहरूमा गहीरो िन ा ल्याइिदन ु भएको छ।

परम भलुे ितमीहरूका आखँाहरू बन्द ग रिदन ु हुनछे। (अगमव ाहरू नै ितमीहरूको आखँाहरू बन्नछे।)
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परम भलुे ितमीहरूका टाउकाहरू छोिप िदनहुुनछे। (अगमव ाहरू ितमीहरूका िशर हुनछेन।्)

11 यी कुरारू घट्ने छन ् म ितमीहरूलाई भन्छु, तर ितमीहरूले मलाई बझु्ने छैनौ। मरेा शब्दहरू त्यस्ता शब्दहरू हुन ्जो पसु्तकमा बन्द र
मोहर लगाएको छ। ितमीले त्यो पसु्तक त्यस मािनसलाई िदनसक्छौ जसले पढन सक्छ, अिन त्यस मािनसलाई त्यो पसु्तक पढन ु भन।् तर त्यस
मािनसले भन्नछे, “म त्यो पसु्तक पढन स न,ँ यो बन्द छ र म खोल्न ु स न”ँ 12 अथवा ितमीले त्यो पसु्तक त्यस मािनसलाई िदन सक्छौ
जसले पढन सक्दनै।् अिन त्यस मािनसलाई पढ भनरे भन।् त्यस मािनसले भन्नछे, “म यो पसु्तक पढन स न िकनभने म पढन जा न्दन।्”

13 मरेो मा लकले भन्नहुुन्छ, “ती मािनसहरूले मलाई मे गछुर् भन्छन।् ितनीहरूले मलाई मखुबाट शब्दहरू िनकालरे सम्मान दशार्उछँन।् तर
ितनीहरूका हृदय मबाट धरैे टाढा छ। ितनीहरूले म ित दशार्एका आदर अिन गौरव केही होइन ितनीहरूले केवल मानव िविधहरू स्मरण गरेका
मा हुन।् 14 यसलैे म ितनीहरूलाई लगातार भाव पणूर् र अचम्म लाग्दा कामहरू गरेर चिकत पा ररहन्छु। ितनीहरूका ज्ञानी मािनसहरूले आफ्ना
िववकेहरू हराउनछेन।् ितनीहरूमा बझु्ने क्षमता हुदँनै।”

15 ती मािनसहरू धरैे कुराहरू परम भबुाट लकुाउने कोिशश गदर्छन।् ितमीहरूले सोच्दछन ्िक परम भलुे बझु्न ु हुन्न।् ितनीहरूले आफ्नो द ु
कायर्हरू अधँ्यारोमा गनछन,् ितनीहरूले आफैलाई भन्ने छन,् “कसलैे पिन हामीलाई दे स ै न। हामी को हौं भनरे पिन कसलैे िचन्दनै।”

16 ितमी अन्योलमा पनछौ। ितमी माटो र कुमाललेाई बराबर हो भन्ने सोच्छौ। ितमी सोच्छौ एउटा चीज जनु बनाइन्छ त्यसले आफ्नो
सिृ कतार्लाई भन्न सक्छ, “ितमीले मलाई बनाएनौ।” यो आफूलाई सिृ गनलाई भिनरहकेो भाडाँ जस्तै हो, “ितमी बझु्दनैौं।”

उ म समय आइरहछे
17 यो सत्य हो। केही समय पिछ कमल पवर्त झैं लबानोनले म ललो माटो पाउनछे अिन कमल पवर्तको खतेहरू बाक्ला बन जस्तै हुनछेन।्

18 बिहराले पसु्तकको शब्दहरू सनु्नछे। अन्धाले अन्धकारमय कुिहरोबाट दे छे। 19 परम भलुे दीन, दःुखीहरूलाई खशुी बनाउन ु हुनछे। ती
द:ुखी मािनसहरूले इ ाएलको परम पिव तामा आनन्द मानाउनछेन।्

20 द ु र िनदर्यी मािनसहरूको अन्त भएपिछ यस्तो घटना हुनछे। जब ती मािनसहरूले नरा ा कामहरू गद आनन्द ल ु टरहकेो िदनहरू समा
भएपिछ यस्तो घटना हुनछे। 21 (ती मािनसहरूले असल मािनसहरूका बारेमा झटूो कुरा गनछन।् ितनीहरूले मािनसहरूलाई न्यायालयमा पयुार्उन
खोज्दछन।् ती िनद ष मािनसहरूलाई नाश पानर् चाहन्छ।)

22 यसलैे परम भु याकूबका प रवारिसत बात मान ुर् हुन्छ। उहाँ उही परम भु हुनहुुन्छ जसले अ ाहामलाई स्वतन् पान ुर् भयो। परम भु
भन्नहुुन्छ, “अब याकूब ल ज्जत र ाकुल हुनछैेन ्न त ितनीहरूको अनहुार पहेंलो हुनछे। 23 उसले आफ्नो छोरा-छोरीहरू दे छे अिन उसले
मलाई मरेो नाउँ पिव छ भन्नछे। ती केटा-केटीलाई मलैे आफ्ना हातहरूले बनाएँ। अिन ती केटा-केटीहरूले याकूबका पर-मपिव एकदमै
िवशषे कारको रहछे भन्नछेन।् ती केटाकेटीहरूले इ ाएलका परमे रलाई मान्ने छन।् 24 धरैे जना मािनसहरूले बझुनेन ् यसलैे ितनीहरूले
गल्ती कामहरू गरे। ती मािनसहरूले बझुनेन,् तर ितनीहरूले आफ्नो िशक्षा पाउनछेन।्”

30
इ ाएलले परमे रमा िव ास गन ुर्पछर्, िम लाई होइन

1 परम भलुे भन्नभुयो, “ती केटा-केटीहरूलाई हरे। ितनीहरूले मरेो आज्ञा पालन गदनन।् ितनीहरू योजनाहरू तयार गछर्न ् तर ितनीहरूले
मलाई सहायता माग्दनैन।् ितनीहरूले अन्य जाितहरूसगँ सम्झौता गछर्न,् तर मरेो आत्माले ती सम्झौताहरू चाहदँनैन।् ती मािनसहरूले स्वयं नै
पापमािथ पापहरू थपुादर्छन।् 2 ती केटा-केटीहरू सहायता माग्नलाई िम ितर झदछन ्यिद त्यसो गन ुर् सही िथयो? तर ितनीहरू मसगँ सहायता
माँगनेन।् ितनीहरूले आशा गछर्न िक मसगँ िफरऊनले ितनीहरूलाई बचाउछँ। िम ले ितनीहरूलाई सरुक्षा गरोस ्भन्ने चाहन्छन।्

3 “तर म ितमीहरूलाई भन्छु, िम मा लकु्दमैा ितमीहरूलाई सहायता िमल्छ भन्ने छैन।् िम ितमीहरूलाई बचाउन सक्ने योग्यको छैन।्
4 ितमीहरूका अगवुाहरू िसयोनमा गइसके र ितमीहरूका राजदतूहरू हानसेमा गए। 5 तर ितनीहरू िनराश हुने छन।् ितनीहरू एक अकार् जाितमािथ
भरप र रहकेा छन ्जसले ितनीहरूलाई सघाउन स ै नन।् िम काम न दामको छ िम ले साथ िदने छैन। िम को कारणले लाज र िगल्ला पानछ।”

यहूदालाई परमे रको सन्दशे
6 नगेव क्षे का पशहुरूको िन म्त एउटा शोक सन्दशे नगेव एउटा भयानक ठाउँ हो।
यो ठाउँ िसहंहरू, िवषाल ुसपर्हरू र उडने सपर्हरूले भ रएकोछ। तर केही मािनसहरू नगेव भएर या ा गछर्न,् ितनीहरू त्यस ठाउँमा गइरहकेाछन ्

जनु ठाउँले ितनीहरूलाई सघाउन स ै न।् ितनीहरूले आफ्नो धन-सम्पि गधाहरूको िप ँ◌ूमािथ चढाएकाछन।् ितनीहरूले आफ्ना बहुमलू्य
खजानाहरू ऊँटहरूको िप ूँमािथ चढाएकाछन।् यसको तात्पयर् हो अरू रा हरूमािथ भर पन मािनसहरूलाई यसले सहयोग गदन।् 7 त्यो िम
एकदमै थर्को जाित हो। िम को सहयोग थर्को छ। यसलैे मलै े िम लाई भनें, “केही पिन नगरी ब े राहाब हो।”

8 अब सकेंतको रूपमा यो लखे, तािक सबै मािनसहरूले यो दे सकुन।् अिन यो एउटा पसु्तकमा लखे। यो ल खत रूपमा अ न्तम िदनको
लािग राख। यो िनकट अगमवमा साक्षी बिननछे।
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9 यी मािनसहरू त्यस्ता छोराछोरीहरू जस्ता हुन ् जसले आफ्ना माता िपतालाई टेदनन।् ितनीहरूले परम भकुो िशक्षाहरू मान्नलाई
अस्वीकार गदछन।् 10 ितनीहरूले अगमव ाहरूलाई भन,े “ती हामीले गन ुर् पन कामहरूमािथ दिृ नराख। हामीलाई सत्य नबताऊ। हामीलाई
रा ो कुराहरू भन जसले हामीलाई स्वस्थ्य अनभुव हुन सकोस।् हा ा लािग असल कुराहरू मा हरे। 11 ती कुराहरूलाई हनेर् छािडदऊे जनु
साँ च्च नै हुनछे। हा ो बाटोबाट िनस्की हाल अिन इ ाएलका परमपिव को बारेमा भन्न छोड।”

परमे रबाट मा यहूदालाई सहायता आउँदछ
12 इ ाएलका परमपिव भन्नहुुन्छ, “परम भबुाट आएका सन्दशे स्वीकार गनर् ितमीहरू माननेौ। ितमीहरू लडाइँ गनर् र झटूोको सहायतामा

बाँच्न चाहन्छौ। 13 ितमीहरू ती कुराहरूको दोषी छौ। यसकारण ितमीहरू चर्िकएको अग्लो पखार्ल जस्तो छौ। त्यो पखार्ल अचानक ढल्नछे र
टु ा-टु ा हुनछे। 14 ितमी ठूलो माटाको टुि एको हाँडी जस्तो छौ। ती टु ाहरू बकेामकेा हुनछेन।् ती टु ाहरू ारा न त ितमीहरू बल्दै गरेको
आगो ल्याउन सक्छौ न त कुवाबाट पानी ओसानर् सक्छौ।”

15 परम भु मरेा मा लक, इ ाएलका परमपिव यही भन्नहुुन्छ, “यिद ितमी मकहाँ फिकर् न्छौ भने ितमी सरुिक्षत हुनछेौ। अिन ममािथ गरेको
भरोसाले ितमीलाई मकहाँ ल्याउने श हुनछे। तािक ितमी शा न्तमा रहन सक्छौ।”

तर ितमीहरू त्यसो गनर् चाँहदनैौ। 16 ितमीहरू भन्छौ, “होइन, हामीलाई भाग्नकालािग घोडाहरू चािहन्छन।्” त्यो सत्य हो ितमीहरू घोडाहरूमा
चढरे भाग्नछेौ। तर ित ो श ु चाँडै ित ो पिछ लाग्नछे अिन ितमीलाई भटेनछे। 17 एकजना श लुे ितमीहरूलाई धम्की िदन्छ र ितमीहरू हजारौं
जना भाग्नछेौ। पाँचजना श हुरूले डर दखेाउदँा ितमीहरू सबै भाग्नछेौ। ितमीहरूका सनेाले एउटा खाली चीज मा त्यहाँ छाडी जानछे त्यो
पहाडमािथ झण्डा गाड्ने एउटा खम्बा हुनछे।

परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई सहयोग गन ुर्हुन्छ
18 परम भलुे ितमीहरू ित यही अन ु ह दशार्उन ु चाहन ु हुन्छ। परम भलुे तीक्षा ग ररहन ु भएको छ। परम भु उठेर ितमीहरूलाई सान्त्वना

िदन चाहन ु हुन्छ। परम भु परमे र िनष्पक्ष हुनहुुन्छ, अिन त्यके मािनस जसले परम भकुो साथ पखर्न्छ उसलाई आशीवार्द हुनछे।
19 परम भकुा मािनसहरू यरूशलमे र िसयोन पवर्तमा ब छेन।् ितमीहरू लगातार रूने छैनौ। परम भलुे ितमीहरू रोएको सनु्न ु हुनछे अिन

सान्तवना िदन ु हुनछे। परम भलुे ित ो िवलाप सनु्न ु हुनछे, अिन उहाँले ितमीलाई सहयोग गन ुर्हुनछे।
20अतीतमा, मरेो मा लकले ितमीहरूलाई द:ुख र क िदनभुयो। त्यो ितमीहरूले खाएको रोटी र पानी जस्तो िथयो। तर परमे र ितमीहरूका

गरुू हुनहुुन्छ, अिन उहाँ ितमीहरूबाट लगातार लकेुर ब ु हुनछैेन।् ितमीहरूले आफ्ना गरुूलाई आफ्नै आखँाले हनेर् पाउनछेौ। 21 तब यिद
ितमीहरूले गल्ती काम गछ भने वा गल्तीबाटो नै गयौ भन,े ितमीहरूले एक आवाज सनु्नछेौ ितमीहरूको आफ्ना आवाज पछाडी, “यो
ितमीहरूको दािहने बाटो हो। ितमीहरू यही बाटो जानपुछर्।”

22 ितमीहरूले सनु र चाँदीले मिूतर्हरूलाई ढािकिदएका छौ। ती झटूो दवेताहरूले ितमीहरूलाई फोहरी बनाई िदए। तर ितमीहरूले ती झटूो
दवेताहरूलाई आराधना गनर् रोक्न सक्छौ। ितमीहरूले ती झटूो दवेताहरूलाई फोहर मलैा, किसगर जस्तै टाढा फाली िदनछेौ।

23 त्यस समय, परम भलुे ितमीहरूका िन म्त वषार् पठाई िदनहुुनछे। ितमीहरूले भिूममा िबऊहरू रोप्नछेौ,अिन त्यस भिूमले ितमीहरूका िन म्त
खा ान्न उप्जाई िदनछे। ितमीहरूले शस्त बाली पाउनछेौ। आफ्ना पाल्त ु पशहुरूका लािग त्यस भिूमले शस्त मा ामा खा न्न िदनछे। त्यहाँ
ितमीहरूका भेंडाका लािग िवस्ततृ खर्क हुनछे। 24 ितमीहरूका गोरू र गधाहरूले आवश्यक अनसुार सबै कारको दाना पाउनछेन।् पशहुरूका
िन म्त दाना यित िवध्न हुन्छ िक पशहुरूलाई दाना िददंा पिन ितमीहरू फरूवा र बले्चाहरू चलाउछँौ। 25 त्यके पहाड र पवर्तिसत पानी भ रएको
भञ्ज्याङ हुनछेन।् यी कुराहरू धरैे सखं्यामा मािनसहरू मा रए पिछ अिन भिूममा धरहराहरू ढलपेिछ मा हुनछेन।्

26 त्यस समयमा चन् माको काश सयूर्को काश भन्दा चहिकलो हुनछे। घामको काश अिहलकेो भन्दा सात गणुा बढी चहिकलो हुनछे।
एक िदनको घामको काश एक साताको काश जित हुनछे। यी कुराहरू त्यित बलेा हुनछे जब परम भलुे आफ्नो मािनसहरूको घाउहरूमा प ी
लगाउन ु हुनछे अिन िनको पान ुर्हुनछे।

27 हरे! परम भकुो नाउँ सदुरू जग्गाबाट आइरहछे। उहाँको ोध यस्तो आगो झैं छ जो धवुाँको कालो मसु्लोिसत िमिसए जस्तै छ। परम भकुो
मखु ोधले भ रएको छ र उहाँको िज ो ज्वाला जस्तो छ। 28 परम भकुो सास एउटा महानदी समान छ जनु त्यितञ्जले सम्म बिढरहनछे,
जब सम्म त्यो घाँटी सम्म पगु्दनै।् परम भलुे रा हरूमािथ न्याय गन ुर्हुनछे। परम भकुो न्याय गराई रा हरूलाई िवनाश चाल्नीमा चले झैं हुनछे।
परम भलुे ितनीहरूलाई आफ्नो म ु ीमा ल्याउन ु हुनछे। त्यो काब ु पशलुाई रत्याउन ु लगाइएको लगाम जस्तै हुनछे। त्यसले ितनीहरूलाई िवनास
ितर डोयार्उनछे।

29 त्यस समय, ितमीहरूले खशुीको गीतहरू गाउने छौ। त्यो समय ती रातहरू झैं हुनछे जब ितनीहरू आफ्नो उत्सव मनाउन शरुू गछ ।
त्यितबलेा ितमीहरू ती मािनसहरू झैं खशुी हुनछेौ। जो इ ाएलको च ान परम भकुो पवर्तमा जाँदा बाँसरुीको धनु सनुरे खशुी भएका िथए।

30 परम भलुे उहाँको महान वाणी सनु्न मािनसहरूलाई िववश पान ुर् हुनछे। परम भलुे आफ्नो रसले श शाली पाखरुा तल झरेको हनेर्
मािनसहरूलाई िववश पान ुर् हुनछे। त्यो पाखरुा सम्पणूर् कुराहरू जलाई िदने भयानक आगो सरह हुनछे। परम भकुो श वषार् र अिसना
बसार्उने भयानक तफूान जस्तो हुनछे। 31 परम भकुो आवाज सनुपेिछ अश्शरू डराउने छ। परम भलुे अश्शरूलाई राजदण्डले िहकार्उन ु हुनछे।
32 परम भलुे अश्शरूलाई िहकार्उँदा त्यो खैंजडी र वीणाहरू बजाइएको जस्तो हुनछे। परम भकुा ठूला पाखरुाले अश्शरूलाई हराउन ु हुनछे।
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33 धरैे पिहले दे ख नै तोपतेलाई तयार पा रएको छ। यो राजाको लािग तयार छ। यो एकदम गिहरो र चौडावाला िथयो। त्यहाँ दाउराको थाक
र आगो छ। अिन परम भकुो सास ब लरहकेो गन्धकको तफूान जस्तै आउँने छ अिन यो बल्नछे।

31
इ ाएल परमे रको श मा आि त हुनपछर्

1 िम ितर सहायता माग्न गइरहकेो मािनसहरूलाई हरे। मािनसहरूले घोडाहरू मािगरहकेा छन।् घोडाहरूले ितनीहरूलाई बचाउनछे भनरे
सोच्दछन।् िम बाट आएका रथहरू र घोडचढी सनै्यहरूले ितनीहरूलाई रक्षा गनछ भनरे आशा ग ररहछेन।् मािनसहरूले सोच्दछन िक िवशाल
सिैनक हुदँा उनीहरू सरुिक्षत हुनछेन।् मािनसहरूले इ ाएलका परमपिव लाई भरोसा गदनन।् मािनसहरू परम भु सगँ सहायता माग्दनैन।् 2 तर,
उहाँ परम भु हुनहुुन्छ जो ज्ञानी हुनहुुन्छ। अिन परम भलुे नै उनीहरूका िवरू क ल्याइिदन ु हुन्छ। मािनसहरूले परम भकुो आज्ञालाई प रवतर्न
गनर् स ै नन।् परम भु उठन ु हुनछे र द ु मािनसहरूका िवरू लडन ु हुनछे। अिन परम भु ती मािनसहरूका िवरू लडन ु हुनछे जसले द ु
मािनसहरूलाई सघाउन सहायता गछर्न।्

3 िम का जनताहरू केवल मािनसहरू मा हुन ्परमे र होइनन।् िम बाट आएका घोडाहरू केवल पशहुरू मा हुन ्आत्मा होइनन।् परम भलुे
आफ्नो हात फैलाउनँ ु हुनछे र सहायता गनहरू परािजत हुनछेन।् अिन सहायता चाहाने मािनसहरू पतन हुनछेन।् ती सबै मािनसहरू-सगँै नाश
हुनछेन।्

4 परम भलुे मलाई भन्नभुयो “जब एउटा िसहं अथवा िसहंको बच्चाले खानलाई पशु प न्छ, िसहं मतृ पशकुो छेऊमा उिभन्छ अिन गजर्न्छ।
त्यसबलेा कसलैे पिन ठूलो िसहंलाई डर दखेाउन स ै न।् िसहं यिद मािनसहरू आएर कराए पिन डराउदँनै।् मािनसहरू ठूलो स्वरमा कराए पिन
िसहं भाग्दनै।”

यस्तै कारल,े सनेाहरूका परम भु िसयोन पवर्तमा झन ुर् हुनछे। परम भलुे त्यस पवर्तमािथ लडाइँ गन ुर् हुनछे। 5 चराहरू आफ्ना ग ुडँहरूमािथ
उडीरहे जस्तै गरी सनेाहरूका परम भलुे यरूशलमेलाई बचाउन ु हुन्छ। परम भलुे उसलाई बचाउन ु हुन्छ। परम भमुािथबाट जानहुुनछे र
यरूशलमेलाई बचाउन ु हुनछे।

6 इ ाएलका नानीहरूले परमे रको िवरू िव ोह गरे। ितमीहरू परमे रकहाँ फकर आउनै पनछ। 7 तब मा मािनसहरू ती सनु र चाँदीले
बिनएका मिूतर्हरू पजू्न छाडनछेन।् ितमीहरूले ती मिूतर्हरू बनाएर साँ च्च नै पाप कमायौ।

8 यो साँचो हो अश्शरू तरवारले परािजत हुने नै छ। तर त्यो तरवार मािनसको तरवार हुने छैन।् अश्शरू परम भकुो तरवारदे ख भािग जाने छ।
तर यवुकहरूलाई समातरे नोकर बनाइने छ। 9 ितनीहरूका सरुक्षाको ठाउँ ध्वसं हुने छ। ितनीहरूका अगवुाहरू परािजत हुनछेन ्र झन्डा छाडरे
भाग्नछेन।्

परम भलुे यी सबै कुराहरू भनी सक्न ु भयो। परम भकुो अ ग्न स्थान िसयोनमािथ छ। परम भकुो िसयोन र भ ी यरूशलमे हो।

32
अगवुाहरू असल र िश हुन ु पछर्

1 यो कुरा ध्यान िदएर सनु जो म भन्छु। राजा सदाचारी हुन ु पछर् जसले दया ल्याउन सक्छ। अगवुाहरूले मानिसहरूलाई नतेतृ्व िददंा िनष्पक्ष
िनणर्य लन ु पछर्। 2 यिद यस्तो हुन्छ भने राजा हावा पानीबाट लकु्ने ठाउँ हुनहुुनछे अिन सकु्खा जमीनमा पानीको धारा हुनहुुनछे। यस गरम
ठाउँमा ठूलो च ानको शीतल छाँया हुनछे। 3 मािनसहरू राजासगँ सहायता माग्नलाई त्यताितर जान्छन ्अिन मािनसहरूले साँच्चै नै उहाँका कुरा
सनु्नछेन।् 4 मािनसहरू जो अिहले अन्यौलमा परेका छन,् पिछ ितनीहरू बझु्न सक्ने योग्यका हुनछेन।् जनु मािनसहरूले स्प बोल्न सक्दनैन ्
ितनीहरू अब स्प र िछटो बोल्नछेन।् 5 मखूर् मािनसहरूलाई महान मािनसहरू भिनने छैन।् मािनसहरूले ितनीहरूलाई आदर गदनन।् जसले ग ु
रूपमा योजना बनाउछँन।्

6 मखूर् मािनसहरूले मखूर् कुराहरू नै गछर्न,् अिन उसको हृदयमा द ु कामहरू गन योजनाहरू हुदँछ। मखूर् मािनसहरूले ती कुराहरू नै गनर्
चाहन्छन ् जनु गल्ती छ। मखूर् मािनसहरूले गरीब मािनसहरूलाई भोजन गनर् िददनै।् मखूर् मािनसहरूले परम भकुो बारेमा अधािमर्क कुराहरू
भन्दछन।् मखूर् मािनसहरूले ितखार्एका मािनसहरूलाई पानी िपउन िददंनैन।् 7 त्यस मखूर् मािनसले पापलाई हितयार जस्तो चलाउदँछ। उसको
योजनाहरूले गरीब मािनसहरूबाट सबै थोकहरू लटु्ने बाटो बनाउदँछ। त्यो मखूर् मािनसले गरीब मािनसहरूको िवषयमा झटूो कुराहरू गदर्छ।
अिन त्यस्ता झटूो कुराहरूबाट गरीब मािनसहरू िनष्पक्ष रूपबाट न्याय पाउनदे ख व ञ्चत हुदँछन।्

8 तर असल अगवुाको योजनाहरू रा ो काम गनर्लाई नै हुदँछ। अिन ती असल कुराहरूले नै उसलाई असल अगवुा बनाउदछै।
क ठन समय

9 ितमीहरू माझ कितपय ीहरूलाई अिहले शा न्त छ। ितमीहरूले सरुिक्षत अनभुव ग ररहकेा छौ। तर ितमीहरूले उिभएर मलैे भनकेा कुराहरू
सनु्न ु पछर्। 10 ितमी ी मािनसहरूले अिहले सरुिक्षत अनभुव ग ररहकेा छौ, तर एक वषर् पिछ ितमीहरू क मा पन छौ। िकन? िकनभने ितमीहरूले
आउने वषर्मा दाखहरू बटुल्न सक्ने छैनौ। त्यहाँ बटुल्नलाई दाखहरू नै हुनछैेन।्
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11 ीहरू, ितमीहरू अिहले शान्त छौ, तर ितमीहरू भयभीत हुन पलार्। ीहरू हो अिहले ितमीहरू शान्त अनभुव ग ररहकेा छौ तर ितमीहरू
िच न्तत हुन पनछ। ितमीहरूको रा ो लगुाहरू खोली दऊे अिन शोकको लगुाहरू लगाऊ। आफ्ना कम्मरमा व रप र ती लगुाहरू बरे। 12 ती
शोकमा लगाउने लगुाहरू आफ्ना द:ुखहरूले भ रएका छातीमा लगाऊ।डाको छोडरे िवलाप गर, िकनभने ितमीहरूका खतेहरू र ा छन।्
ितमीहरूका दाखका बोटहरूले एकपल्ट फल िदए तर अिहले ितनीहरू र ा छन।् 13 मरेा मािनसका जमीनका लािग डाँको छोडरे रून।ु िकनभने
त्यहाँ काँढा र िसउडँी मा उ नछे। ती शहरको िन म्त अिन सबै घरहरूको िन म्त िबलाप गर जनु एक पल्ट आनन्दले भ रपणूर् िथए।

14 मािनसहरूले मखु शहर छोडरे जानछेन।् ितनीहरूले राजमहल र रक्षा धरहराहरू छोडनछेन।् मािनसहरू घरहरूमा ब े छैनन।् ितनीहरू
ओडारहरूमा ब छेन।् जगंली गधाहरू र भडेाहरू शहरमा ब छेन ्अिन त्यहाँ घाँस खान पशहुरू जानछेन।्

15जब परम भलुे मािथबाट आफ्नो आत्मा िदन ुहुदँनै तब सम्म हुनछे। अब त्यस दशेमा धमर् छैन।् यो मरूभिूम सरह भएको छ। 16तर भिवष्यमा
त्यो मरूभिूम कमल जस्तै म ललो जमीन हुनछे। न्याय िनष्पक्ष हुनछे। अिन म ललो खते ह रयो जङ्गल सरह हुनछे-त्यहाँ धािमर्कताको हुनछे।
17 त्यो धािमर्कता शा न्त र सरुक्षा सदाका िन म्त रहनछे। ितनीहरू चपुचाप शनु्य र शा न्तमय ठाउँमा ब े छन।् 18 मरेा मािनसहरू एकदमै सरुिक्षत
अिन शा न्तपणूर् ठाउँमा ब छेन।्

19 तर यी कुराहरू हुन अिघ नै वन-पतन हुनै पछर्। त्यो शहर परास्त हुनै पछर्। 20 ितनीहरू कितपय मािनसहरूले खोलाको छेउछाउमा िबऊहरू
रोप्नछेन।् आफ्ना गोरू र गधाहरूलाई स्वतं रूपमा त्यहाँ चनर् र खान िदनछेन।् ितमीहरू एकदम खशुी हुनछेौ।
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द ु ले द ु ता मा उत्पन्न गछर्

1 हरे, ितमीहरू य ु गछ र मािनसहरूका चीजबीजहरू लटुपीट पाछ , तर ती मािनसहरूले ितमीहरूबाट केही पिन लटु्दनैन।् ितमीहरू
मािनसहरूको िवरू जानछेौ, तर ती मािनसहरू ितमीहरूका िवरू किहल्यै उिभने छैनन।् यसथर् ितमीहरूले जब चोनर् छोडनछेौ, अरू मािनसहरूले
चोरी गनर् थाल्नछेन।् जब ितमीहरू मािनसहरूको िवरू उिभन छोड्नछेौ अरू मािनसहरू ितमीहरूका िवरू उिभन थाल्नछेन।्

2 हे परम भ,ु हामीमा अन ु ह गन ुर्होस।्
हामी तपाईंको सहायतकोलािग प खर्रहकेा छौं।

परम भ,ु हामीलाई त्यके िबहान श दान गन ुर्होस,
क मा हा ो उ ार हुनहुोस।

3 तपाईंको भावपणूर् सोरले मािनसहरूलाई भयभीत पादर्छ।
अिन ितनीहरू तपाईंदे ख भाग्नछेन।्
तपाईंको महानताले जाितहरूलाई भगाउछँ।

4 ितमीहरूले य ु मा चोरेका चीजबीजहरू ितमीहरूबाट खोिसनछेन।् धरैे-धरैे मािनसहरू आउनछेन ्र ितमीहरूको धन सम्पि लटेुर लानछेन।्
यो त्यस्तो समय हुनछे जब सलहहरू आएर ितमीहरूका सबै अन्नहरू खानछेन।्

5 परम भु महान हुनहुुन्छ। उहाँ एकदम उच्च ठाउँमा ब हुुन्छ। परम भलुे िसयोनलाई न्याय अिन धािमर्कताले भ रपणूर् पान ुर्हुनछे।
6 यरूशलमे ितमी सम्पन्न छौ। ितनी ई री ज्ञान र ब ु ले सम्पन्न छौ। ितमीहरू मु ले सम ृ छौ। ितमीहरू परम भकुो आदर गछ , अिन

त्यसलैे ितमीहरू सम ृ छौ। यसथर् ितमीहरू जान्न सक्छौ ितमीलाई यस्तै भइरहनछे।
7 तर ध्यान िदएर सनु।् वीर मािनसहरू बािहर रोइरहकेाछन।् ती सन्दशेवाहकहरू जसले शा न्त ल्याउछँन ितनीहरू डाको छोडरे रोइरहकेाछन।्

8 बाटोहरू ध्वसं भएका छन।् कोही पिन गल्लीहरूमा िहडकेा छैनन।् मािनसहरूले जनु स न्ध गरेका िथए त्यसलाई भङ्ग ग रिदएकाछन।्
मािनसहरूले गवाहीहरूले िदएको माण अस्वीकार गरेकाछन।् कसलैे पिन अरूलाई आदर गदनन।् 9 यो भिूम रोगी भएको छ। लबानोन शमर्मा
परेर आइलायो र शारोन खाडी सकु्खा र र ो भएको छ। बाशान र कमलले एकपल्ट सनु्दर पातहरू उब्जाउने िथयो तर अिहले ती पातहरू
उब्जन बन्द भएका छन।्

10 परम भ,ु भन्नहुुन्छ, “अब म उिभनछुे र मरेो महानता दखेाउछुँ। अब म मािनसहरूकालािग महत्वपणूर् हुनछुे। 11 ितमीहरूले अनिुचत
कामहरू गय । ती कुराहरू पराल जस्ता हुन।् ितनीहरू केही काम लाग्ने छैनन।् मरेो आत्मा आगो जस्तो हुनछे अिन यसले ितमीलाई जलाउनछे।
12 मािनसहरू त्यितबलेा सम्म जल्नछेन ्जब सम्म उनीहरूका ह ीहरू जलरे सतेो चनूा जस्तो हुदँनै।् मािनसहरू चाँडै काँढाहरू र सखु्खा घाँसहरू
जस्तै बा लनछेन।्

13 “टाढा दशेहरूमा हुने मािनसहरू, मलैे गरेका ती कुराहरू सनु।् मािनसहरू जो मरेा निजकमा छौ मरेो श को बारेमा बझु।”
14 िसयोनमा भएका पापीहरू िसत छन।् ती मािनसहरू जसले नरा ा कामहरू गछर् उनीहरू डरले काम्दछ। ितनीहरूले भन,े “के हामी मध्ये

कोही यस आगोबाट िछनर् सक्छौं जसले खरानी बनाउछँ? यस आगोको छेउमा ब सक्छौ जसले पोल्दछ?”
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15 असल, धािमर्क मािनसहरू जसले पसैाको लािग अरूलाई चोट पयुार्उन चाहदँनैन,् ितनीहरू यस आगोबाट िछरेर पिन बाँच्न सक्छन।्
ितनीहरूले घसुहरू लन स्वीकार गदनन ितनीहरू अरूलाई हत्या गन योजनाहरू फकर पिन हदेनन।् 16 ती मािनसहरू उच्च ठाउँहरूमा सरुिक्षत
ब े छन।् ितनीहरूले सधँ ै भोजन र पानी पाउनछेन।् ितनीहरू उच्च च ाने िकल्लाहरूमा सरुिक्षत ब छेन।्

17 ितमीहरूले आफ्ना आखँाहरूले राजालाई उहाँको आफ्नो सनु्दरतामा दे छेौ। ितमीहरूले महान दशे दे छेौ। 18-19 ितमीहरूले पिहलकेा
द:ुख र यातनाहरूको बारेमा सोच्नछेौ। ितमीहरूले सोच्नछेौ, “कहाँ छन ् ती अन्य दशेहरूबाट आएका मािनसहरू? ितनीहरूले बोलकेो भाषा
हामी बझु्न सक्दनैौ। अरू जग्गाबाट आएका ती अिधकारीहरू र कर उठाउनहेरू कहाँ गएका छन?् जसले हा ा सतकर् ता सरंक्षण गरे ती ग ु चर
कहाँ छन? ितनीहरू सबै गए। ितमीहरूले फे र ितनीहरूलाई दे े छैनौं।”

परमे रले यरूशलमेको रक्षा गन ुर् हुनछे
20 िसयोनमा हरे, हा ा धािमर्क चाडहरूको शहर। यरूशलमेमा हरे-त्यो िव ामको सनु्दर ठाँउ यरूशलमे एउटा पाल लगाइएको ठाउँ जस्तै हो

जनु किहल्यै उखे लने छैन।् खाँबाहरू जसलाई उसले समातरे राखकेो छ त्यो किहल्यमैािथ तािनने छैन।् उसका कीलाहरू किहल्यै च ुिँडने छैन।्
21-23 िकन? िकनभने सनेाहरूका परम भु त्यहाँ हुनहुुन्छ। त्यो जग्गा खोला र फै लएको नदीहरूको ठाउँ हो। तर त्यहाँ कुनै पिन श हुरूका
नावहरू र श शाली जहाजहरू छैनन।् ितमीहरू जो त्यस नाँवहरूमा काम ग ररहछेौ ितमीहरू डोरीहरू सिहत ती कामबाट भाग्न सक्छौ। ितमीहरू
एकदम द रलो खम्बा बनाउन सक्दनैौ। ितमीहरू पालहरू खोल्न सक्ने हुदँनैौ। िकन? िकनभने परम भु नै हा ा न्यायकतार् हुनहुुन्छ। परम भलुे
हामीलाई वस्था ग रिदन ु हुन्छ। परम भु नै हा ा राजा हुनहुुन्छ। उहाँले नै हामीलाई बचाउन ु हुन्छ। यसलैे परम भलुे हामीलाई शस्त धन
सम्पि िदन ु हुन्छ। लङ्गडा मािनसहरूले पिन य ु मा ठूलो सम्पि िज छे। 24 त्यहाँ ब हेरू कसलैे पिन भन्ने छैन, “म िबरामी छु।” त्यहाँ ब े
मािनसहरू ती मािनसहरू हुन ्जसका पापहरू क्षमा ग रएको छ।
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परमे रले आफ्नो श हुरूलाई दण्ड िदनहुुन्छ

1 सारा जाित जाितका मािनसहरू हो निजकै आओ र ध्यान िदएर सनु।् ितमीहरू सबलैे एकदम ध्यान िदएर सनु्नपुछर्। पथृ्वीमािथ भएका
सबै मािनसहरूले यी कुराहरू सनु्नपुछर्। 2 परम भु ती सारा जाितहरू र आफ्ना श हुरूमािथ ोिधत हुनहुुन्छ। परम भलुे ती सबलैाई नाश गन ुर्
हुनछे। उहाँ नै ितनीहरूका मतृ्यकुो कारण हुनहुुनछे। 3 ितनीहरूका मा रएकाहरू बािहर फ्याँिकने छन।् ितनीहरूका लाशहरूबाट नरा ा दगुर्न्धहरू
आउनछे, अिन रगतहरू पवर्तितर झद बग्नछे। 4 आकाश िकताब पिढसके पिछ बन्द गरे जस्तै हुनछे। अिन ताराहरू झनछन ्जसरी दाखका
रूखहरू र जतैनूका रूखहरूबाट पातहरू झदर्छ। आकाशमा भएका सारा ताराहरू झनछन।् 5 परम भु भन्नहुुन्छ, “यस्तो घट्ने नै छ जब मरेो
तरवार आकाशमा रगतले लत ्पत ्हुन्छ।”

हरे! परम भकुो तरवारले एदोमलाई काटनछेन ्परम भलुे ती मािनसहरूलाई अपराधी ठहराउन ु भएकोछ। अिन ितनीहरू मन ुर् नै पछर्। 6 िकन?
िकनभने परम भलुाई भडेा र बा ाको शस्त ब ल लइसक्न ु भएको छ। परम भलुे िनणर्य लन ु भएको छ िक बो ा र एदोममा सहंारको समय
आउनु नै पछर्। 7यसकारण भडेाहरू, गोरूहरू, बाछाहरू र भैंसीहरू मा रनछेन।् जमीन ितनीहरूको रगतले भ रने छ। फोहर-मलैा पिन ितनीहरूका
बोसोले छोिपनछे।

8 ती कुराहरू हुने नै छन,् िकनभने परम भलुे दण्ड िदने समय िनणर्य ग रसक्न ु भयो। परम भलुे वषर् पिन चिुनसक्न ु भयो। मािनसहरूले
िसयोनले गरेका कामहरूको प रणाम भोग्न ु नै पनछ। 9 एदोमका नदीहरू अलक ा जस्तो तातो हुनछे। एदोमको धलूो ज लरहकेो गन्धक जस्तो
हुनछे। 10 िदन-रात आगो ब लनरैहनछे। कसलैे पिन त्यो आगो थाम्न स ै न। एदोमबाट धवूाँ िनरन्तर िनस्कानछे। त्यो ठाउँ सदा सवर्दाको लािग
ध्वसं हुनछे। कोही पिन त्यस ठाउँबाट किहल्यै या ा गनर् सक्ने छैनन।् 11 चराहरू र पशहुरूका आफ्नै ठाउँ हुनछे। लाटाकोसरेोहरू, उल्लहुरू र
कागहरू त्यहाँ ब े छ। त्यो ठाउँलाई “ र ो मरूभिूम” भिननछे। 12 त्यस ठाउँका असल नाग रकहरू र अगवुाहरू सबै गई सके। अिन त्यहाँ
शासन गनर्लाई केही पिन छािडएको छैन।

13 ती सनु्दर घरहरूमा काँढाहरू र वन-झारहरू उि नछे। जङ्गली कुकुरहरू र लाटकोसरेोहरू ती घरहरूमा ब े छन।् जङ्गली पशहुरूले त्यहाँ
बासस्थान बनाउनछेन।् ठूला-ठूला चराहरू त्यहाँ उ केा घाँसहरूमा ब छेन।् 14जङ्गली िबरालोहरू त्यहाँ ब्वाँसोहरूसगँ ब े छन।् अिन जङ्गली
बा ाहरूले आफ्ना साथीहरूलाई बोलाउनछेन।् रातका पशहुरूले त्यस ठाउँको हरेचाह गद त्यहाँ िव ाम गन ठाउँ पाउनँछे। 15 सपर्हरूले त्यहाँ
आफ्नो बासस्थान बनाउने छन।् सपर्हरूले कालो ठाउँहरूमा अण्डाहरू पानछन।् अण्डाहरू फुटेर त्यहाँबाट स-साना सपर्हरू घि दँ ै िनस्कनछेन।्
चराहरू जसले मरेका चीजहरू खान्छन ्आइमाईहरू आफ्ना साथीहरूसगँ भटे्न आए जस्तै भलेा हुनछेन।्

16 परम भकुो पसु्तकमा हरे! पढ, त्यहाँ के ले खएको छ। केही पिन हराएको छैन।् यो पसु्तकमा ले खएको छ िक ती पशहुरू भलेा हुनछेन।्
परमे रले भन्नभुयो उहाँले ितनीहरूलाई त्यहाँ एकै साथ भलेा गन ुर्हुनछे। यसकारण परमे रको आत्मा ितनीहरूसगँ िमल्नछे। 17 ितनीहरूलाई
के गन ुर् पन परमे रले िनणर्य गन ुर्हुनछे। तब परमे रले ितनीहरूको िन म्त ठाउँ तयार पान ुर्हुनछे। परमे रले धकार् कोरेर ितनीहरूलाई आफ्नो
ठाउँ दखेाई िदनहुुनछे। यसलैे पशहुरूले आफ्नो ठाउँ बनाउने छन।् ितनीहरू त्यहाँ सधैंका लािग ब छेन।्
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35
परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई सान्त्वना िदनहुुनछे

1खडरेीले डडकेो भिूममा त्यस समयमा पानीको खोला बग्नछे। सखु्खा जग्गाहरूमा पानीको कुवाहरू हुनछेन।् 2जनु ठाउँ एक समय पशहुरूको
अधीनमा िथयो त्यहाँ अग्ला-अग्ला जल वकृ्षहरू हुनछेन।् मरूभिूम फुलकेा फूलहरूले भ रपणूर् हुनछे अिन यसले आफ्नो खशुीयाली दशार्उनछे।
यो यस्तो फु ल्लत हुदँछ िक मरूभिूम खशुीले नािचरहकेोछ। मरूभिूम लबानोनको बगेंचा जस्तो हुनछे। यस्तो हुने नै छ िकनभने मािनसहरूले
परम भकुो मिहमा दे छेन।् मािनसहरूले हा ो परम भकुो सनु्दरता दे छेन।्

3 कमजोर पाखरुाहरू फे र ब लयो पार। कमजोर गोडाहरू द रलो पार। 4 मािनसहरू भयभीत र अन्योलमा परेका छन।् ती मािनसहरूलाई
भन, “ब लयो हौऊ, नडाराऊ!” हरे, ितमीहरूका परमे र आउन ु हुनछे अिन श हुरूलाई दण्ड िदनहुुनछे। उहाँ आएर ितमीहरूलाई परुस्कार
िदन ु हुनछे। परम भलुे ितमीहरूलाई बचाउन ु हुनछे। 5 तब अन्धा मािनसहरूले फे र पिन दे सक्नछेन।् ितनीहरूका आखाँहरू खो लने छन।्
तब बिहराले पिन सनु्न सक्ने छन।् ितनीहरूका कानहरू खो लने छ। 6 लङ्गडा मािनसहरू मगृ जस्तो नाच्ने छन।् अिन बोल्न नसक्ने लाटा
मािनसहरूले पिन आफ्ना स्वरले खशुीको गीतहरू गाउनछेन।् यो त्यित बलेा हुनछे जब मलूको पानी मरूभिूममा बर्िसन थाल्ने छ। झरनाहरू
सकेको ठाउँहरूमा बहनछे। 7 बल्दै गरेको तातो भिूममा पानीको धाराहरू हुनछे। सखुा ठाउँहरूमा इनारहरू हुनछेन।् भईूंबाट पानी बग्नछे। त्यहाँ
अग्ला जलीय रूखहरू उि नछेन ्जहाँ एक समय पशहुरूले शासन गरेका िथए।

8 त्यसबलेा, त्यहाँ एउटा मलुबाटो बिननछे र त्यसलाई “पिव मागर्” भिननछे। द ु मािनसहरूलाई त्यहाँ िहडं्ने अनमुित िदइने छैन।् कुनै
मखूर् त्यस बाटोबाट िहडं्न पाउने छैन।् खाली असल मािनसहरू त्यस मागर् भएर िहडँ्ने छन।् 9 त्यस बाटोमा कुनै कारको खतरा हुने छैन।् त्यहाँ
मािनसहरूलाई घात पान कुनै िसहंहरू हुने छैन।् त्यस बाटोमा कुनै कारको िहसकं पशहुरू हुने छैन।् परमे रले मािनसहरूको लािग त्यो बाटो
जोगाई रा ु भएको हो।

10 परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई स्वतन् पा रिदन ु हुनछे। अिन ती मािनसहरू उहाँकहाँ फकर आउनछेन।् मािनसहरू खशुी हुने छन ्जब
उनीहरू िसयोनिभ आउने छन।् मािनसहरू सदा-सवर्दाको लािग खशुी हुनछेन।् ितनीहरूको खशुी उनीहरूको िशरको मकुुट हुनछे। ितनीहरूको
रमाहट र आनन्दले ितनीहरूलाई भ रपणूर् पानछ। शोक र उदासीनताको िदनहरू टाढा-टाढा भाग्नछेन।्

36
अश्शरूहरूले यहूदामा आ मण गदर्छ

1 िहजिकयाह राजा भएको चौधौं वषर्मा अश्शरूका राजा सनहरेीब यहूदाका मखु्य शहरहरूको िवरू लडाई लड्न गए। सनहरेीबले ती
शहरलाई परािजत गरे। 2 सनहरेीबले आफ्ना क ानसगँ िवशाल सनेाहरू यरूशलमेमा राजा िहजिकयाहकहाँ पठाए। क ान र उनका सनेाहरू
लाकीश छाडरे यरूशलमे ितर गए। ितनीहरू मािथल्लो झाडीको जलमागर् निजक रोिकए। (मािथल्लो पोखरी धोबीको खते जाने बाटोतफर् पछर्।)

3यरूशलमेबाट तीन जना परुूषहरू क ानसगँ कुरा गनर् गए। ितनीहरू हुन िह ल्कयाहको छोरो एल्याकीम,आसापको छोरो योआ अिन शबे्ना।
एल्याकीम राजदरबारका शासक िथए। योआ लखेापाल िथए। अिन शबे्ना दरबारको सिचव िथए।

4 क ानले ितनीहरूलाई भन,े “िहिजिकयाहलाई, महाराज, अश्शरूका राजाले यसो भन्छन,्

“ ‘ितमीहरूले सहायताको लािग केमा भरोसा ग ररहकेाछौ? 5 म ितमीहरूलाई भन्दछु यिद ितमीहरूले श र य ु को योजनामा भरोसा
गदर्छौ, यो ाथर् हो। ितनीहरू खो ा शब्दहरू बाहके केही होइनन।् अब म ितमीहरूलाई सोध्दछु, ितमीहरूकोमािथ भरोसा गरेर मरेो िवरू मा
िव ोह ग ररहकेा छौ? 6 के ितमीहरू सहयोगको लािग िम मािथ भर प ररहकेाछौ? िम एउटा भाँिचएको लौरो जस्तो छ। यिद ितमीहरू
सहायताको लािग त्यता ढ ल्कन्छौ भन,े त्यसले केवल ितमीहरूलाई चोट पयुार्उनछे र ित ो हातमा दलुो पा रिदनछे। िम का राजा िफरऊनमािथ
कसलैे पिन भरोसा रा सक्दनै।्

7“ ‘तर ितमीहरू यसो भन्न सक्छौ, “हामी आफ्ना परम भु परमे रबाट सहायता पाउने भरोसा ग ररहछेौ।” तर म जान्दछु िहजिकयाहले
ती वदेीहरू र उच्च स्थानहरू ध्वशं पारे जहाँ मािनसहरूले परम भलुाई पजू्दथ।े अिन िहजिकयाहले यहूदा र यरूशलमेका मािनसहरूलाई भन,े
“ितमीहरूले यहाँ यरूशलमेको एउटा बदेीमा आराधना गन ुर्पछर्।”

8 “ ‘यिद ितमीहरू अझ लडाइँ गनर् चाहन्छौ भने मरेो मा लक, अश्शरूका राजाले ितमीहरूसगँ यो सम्झौता गनछन।् यिद ितमीहरूले
य ु को लािग घोड-सवारहरू पाउन सक्छौ भने म दइु हजार घोडाहरू िदने वचन िदन्छु। 9 तर त्यसो हुदँा पिन ितमीहरूले मरेो मा लकका िनम्न
स्तरका अिधकारीहरू सम्मलाई परािजत गनर् सक्दनैौ। यसकारण िकन ितमीहरू लगातार िम का रथहरू र घोड-सवारी सनेाहरूमा भर पछ ?

10 “ ‘अिहले के ितमीहरू सोच्दछौ िक म परम भकुो सहयोग िबना यो दशे ध्वशं गनर् आएको िथएँ? होइन! परम भलुे मलाई भन्नभुयो,
“यो दशेको िवरू उठ,् जा र ध्वशं पार।” ’ ”

11 तब एल्याकीम, शबे्ना र योआहले रबशाकेलाई भन,े “दया गरेर हामी ित अरामी भाषामा बोल्न ु होस।् हामी त्यो भाषा बझु्छौ। हामीिसत
यहूदी भाषामा नबोल्न ु होस।् यिद ितमीले हा ो भाषा योग गय भने शहरका पखार्लहरूमा भएका मािनसहरूले पिन बझु्नछेन।्”
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12 तर रबशाकेले भन,े “के मरेा मा लकले ितमीहरू र ितमीहरूका मा लकहरूिसत मा बोल्न पठाएको होइन।् मरेो मा लकले ती मािनसहरूसगँ
पिन बोल्न पठाए जो पखार्लहरूमािथ बिसरहकेा छन।् ती मािनसहरूसगँ खा र पानी सम्म छैन, ितमीहरूले जस्तै ितनीहरूले आफ्नै िदशा खानहेरू
र आफ्नै िपसाब िपउनछेन।्”

13 तब रबशाके यहूदी भाषामा सा ो िचच्याए अिन यसो भन,े 14 “अश्शरूका महाराजाको यो सन्दशे सनु:

“ ‘िहजिकयाहले ितमीहरूलाई मखूर् नबनावोस। उसले आफ्नो श ले ितमीहरूलाई बचाउनँ सक्दनै।् 15 िहजिकयाहमािथ भरोसा नगर
जब उसले भन्दछ, “परम भमुा भरोसा गर! परम भलुे िन य हामीलाई बचाउनँ ु हुनछे। परम भलुे अश्शरूका राजालाई यो शहर परास्त गनर्
िदनहुुने छैन।”

16“ ‘िहजिकयाहबाट ती शब्दहरू नसनु।् अश्शरूका महाराजाको कुरा सनु।् अश्शरूका राजाले भन्दछ, “हामीले एउटा सम्झौता गन ुर्पछर्।
ितमीहरू शहरबाट मकहाँ आउन ु पछर्। तब मा त्यके मािनसले आफ्नो घर जानलाई स्वतन् हुनछे। त्यके मािनसले आफ्ना दाखको
बोटबाट स्वतन् रूपले दाख खान पाउनछे। अिन त्यके मािनसले स्वतन् रूपमा आफ्नो नभेाराको बोटबाट फल खान पाउने छ। त्यके
मािनसहरूले आफ्ना इनारबाट स्वतन् रूपमा पानी िपउन पाउने छ। 17 जबसम्म म आउँिदन ितमीहरूले त्यसो गनर् सक्छौ अिन ितमीहरू
त्यकेलाई त्यस भिूममा लएर जाँिदन जो ितमीहरूकै आफ्नो जस्तै छ। त्यस नयाँ दशेमा ितमीहरूले रा ो अन्न र नयाँ दाखरस, रोटी अिन

अङ्गरुका लहराहरू पाउनछेौ।”
18 “ ‘िहजिकयाहलाई क पयुार्उन नदऊे। िहजिकयाह भन्दछ, “परम भलुे हामीलाई बचाउन ु हुने छ।” तर म ितमीहरूलाई सोध्छु, के

अन्य जाितहरूका दवेताहरूले ितनीहरूको दशेलाई अश्शरूका राजाबाट बचाउन सक्यो? होइन। 19 हमात र अपार्दका दवेताहरू कहाँ छन?
ितनीहरू परास्त भए। सपबमका दवेताहरू कहाँ छन?् ितनीहरू परास्त भए! के ितनीहरूले श ारा साम रयालाई बचाए? होइन। 20 के
अन्य दवेताहरूले अरू दशेहरूमा मबाट आफ्ना ठाउँहरू बचाए? अह!ँ के परम भलुे मबाट यरूशलमे बचाउन सक्नहुोला त?’ ”
21 तर यरूशलमेका मािनसहरू एकदम चपुचाप िथए। ितनीहरूले एक शब्द पिन क ानलाई भनने िकनभने राजा िहजिकयाहले ितनीहरूलाई

हुकुम िदएका िथए। उनले भन,े “उसलाई केही पिन नभन।”
22 त्यसपिछ राजदरबारका वस्थापक (िह ल्कयाहको छोरो एल्याकीम), राजकीय सिचव शबे्ना अिन धमर्शा ी आसापको छोरो योआ

िहजिकयाह कहाँ गए। ितनीहरूले शोक गनर् आफ्ना लगुाहरू च्याते अिन िहजिकयाहलाई त्यके कुरा भने जो अश्शरूका क ानले भनकेा
िथए।

37
िहजिकयाहले परमे रलाई सहयोग मागे

1 राजा िहजिकयाहले ती कुराहरू ध्यानपवूर्क सनु।े त्यसपिछ उनले आफ्ना लगुाहरू च्याते अिन आफ्नो शोक कट गरे। त्यसपिछ उनले
शोक व हरू लगाए, अिन परम भकुो म न्दर गए।

2 िहजिकयाहले राज-दरबारका वस्थापक एल्याकीम राजकीय सिचव शबे्ना अिन पजूाहारीहरूका बढूा- धानहरूलाई आमोसको छोरा
अगमव ा यशयैाकहाँ पठाए। ितनीहरूले यस्ता लगुाहरू लगाएका िथए जसले ितनीहरूको शोक र खन्नता कट गदर्थ्यो। 3 ती मािनसहरूले
यशयैालाई भन,े “राजा िहजिकयाहले आदशे गरे िक आजको िदन द:ुख र शोकको िवशषे िदन हो। यो अत्यन्तै शोकमय िदन हुनछे। यो यस्तो
िदन ु हुनछे जब एउटा बालक जन्मनवेाला छ। तर श को अभावमा जन्म लन स ै न।् 4 सनेापितको मा लक, अश्शरूका राजाले उसलाई
जीिवत परमे रको बारेमा अिन कुराहरू भन्नलाई पठाए। हुन सक्छ परम भु तपाईंका परमे रले ती कुराहरू सनु्न ु भएकोछ। शायद परम भलुे
श कुो गल्ती छ भनरे माण गन ुर् हुनछे। यसकारण छािडएका ती मािनसहरूका लािग ाथर्ना गर जो अझ जीिवत छन।्”

5 राजा िहजिकयाहका अिधकारीहरू यशयैाकहाँ गए। 6 यशयैाले ितनीहरूलाई भन,े “यो सन्दशे ितमीहरूका मा लक िहजिकयाहलाई दऊे।
परम भु भन्नहुुन्छ, ‘क ानहरूका कुराहरू सनुरे ितमीहरू नडराऊ! अश्शरू राजा बाट मरेो बारेमा आएका ती “केटाहरूल”े जनु अिन चीजहरू
भने त्यो िव ास नगर। 7 हरे, म अश्शरूको िवरू एउटा आत्मा पठाउने छु। अश्शरूका राजाले चतेाउनी स्वरूप उसको दशे क मा पनछ।
यसकारण उ आफ्नो दशेमा फकर जानछे। त्यसबलेा, म उसलाई उसको आफ्नो दशेको तरवारले मानछु।’ ”

अश्शरूका सनेाले यरूशलमे छोड्दछन ्
8अश्शरूका राजाले एक िववरण ा गरे। िववरणमा भिनएको िथयो, “ितहार्काह, कूशका राजा, ितमीहरूसगँ लडाई गनर् आइरहछे।” यसथर्,

अश्शरूका राजाले लाकीश त्यागरे लब्नामा गए। 9 क ानले त्यस्तो सनु,े अिन उ लब्ना शहरमा गए जहाँ अश्शरूका राजा य ु ग ररहकेा िथए।
उनले िहजिकयाहकहाँ दतूहरू पठाए। 10 उनले भन,े “ितमीले यहूदाका राजा िहजिकयाहलाई यी कुराहरू भन्नै पछर्:

‘ितमीहरूले िव ास गन ई र ारा मखूर् नबन।् यसो नभन, “परमे रले अश्शरूका राजा ारा यरूशलमेलाई परास्त गराउन ु िदन ु हुने छैन।”
11 अश्शरूका राजाहरूले अन्य सारा दशेहरूलाई के गरे भनरे सनुकेाछौ। ितनीहरूले ितनीहरूलाई पणूर् रूपले ध्वशं पारी िदए। के ितमीहरू
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सरुिक्षत हुनछेौ होइन! 12 के ती मािनसहरूका दवेताहरूले ितनीहरूलाई बचाउन ु भयो? होइन! मरेा पखुार्हरूले ितनीहरू सबलैाई ध्वशं
पा रिदए। ितनीहरूले गोजान, हारान, रेसपेमा ब े मािनसहरू अिन तलस्सारमा ब े एदने वशंीहरूलाई ध्वशं पारे। 13 हमातका राजा कहाँ
छन?् अपार्दका राजाकहाँ छन?् सपवमका राजा कहाँ छन?् हनेा र इब्बाका राजाहरू कहाँ छन?् ितनीहरू सबलैाई ध्वशं पा रयो।’ ”

िहजिकयाहले परमे रसगँ ाथर्ना गरे
14 िहजिकयाहले दतूहरूका हातबाट िच ी लए अिन पढ।े त्यसपिछ िहजिकयाह परम भकुो म न्दरमा गए। िहजिकयाहले िच ी खोले र

परम भकुो समक्ष रा खिदए। 15 िहजिकयाहले परम भिुसत ाथर्ना गद भन,े 16 “हे सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र, तपाईं राजा सरह
करूब दतूहरूमािथ ब ु हुन्छ। तपाईं, अिन तपाईं मा , परमे र हुनहुुन्छ जसले पथृ्वीमा भएका सारा राज्यहरूमािथ शासन गन ुर् हुन्छ। तपाईंले
स्वगर्हरू र पथृ्वी बनाउन ु भयो। 17 हे परम भ,ु दया गरेर मरेो कुरा ध्यान िदएर सनु्न ु होस।् परम भ,ु आफ्ना आखाँहरू खोल्न ु होस ्यस सन्दशेमा
हने ुर्होस। हे जीिवत परमे र! सनहरेीबबाट तपाईंलाई िनन्दा गनर् पठाएका शब्दहरू सनु्नहुोस।् 18 हे परम भ!ु यो सत्य हो, अश्शरूका राजाहरूले
जम्मै जाितहरू नाश गरे। 19 अश्शरूका राजाहरूले ती जाितहरूका सबै दवेताहरू जलाई िदए। तर ितनीहरू वास्तिवक रूपमा दवेताहरू िथएनन।्
ितनीहरू खाली मािनसहरूले बनाएका काठ र ढुङ्गाहरूका मिूतर्हरू िथए। यसकैारण अश्शरूका राजाहरूले ितनीहरूलाई नाश गनर् सके। 20 तर
तपाईं परम भु हा ो परमे र हुनहुुन्छ। यसलैे कृपा गरेर हामीलाई अश्शरूका राजाबाट बचाउन ु होस।् तब सारा जाितहरूले जान्ने छन ्िक तपाईं
हा ो परम भु हुनहुुन्छ, अिन तपाईं मा परमे र हुनहुुन्छ।”

परमे रको िहजिकयाहलाई जवाफ
21 तब आमोसका छोरो यशयैाले िहजिकयालाई यो समाचार पठाए। यशयैाले भन,े “परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ, ‘ितमीहरूले

त्यो समाचार जनु सन्दशे अश्शरूका राजा सनहरेीबबाट आएको िथयो। त्यस बारेमा मलाई ाथर्ना गय ।’
22 “सनहरेीबको बारेमा यो परम भकुो सन्दशे हो:

‘िसयोनकी कन्या-छोरी सोच्छे ितमी महत्वपणूर् छैनौ।
उसले ितमीलाई खसी गछ।

यरूशलमेकी छोरीले ितमीहरूलाई हाँसोको पा बनाउछेँ।
र ित ो पिछ ित ै खल्ली उडाउँ छे।

23 ितमीले कसलाई अपमान गय र हाँसोको पा बनायौ?
ितमीहरूले कसको िवरोधमा आवाज उठायौ?

ितमीहरू इ ाएलका परम पिव को िवरू िथयौ।
ितमीहरूले आफूलाई उहाँ भन्दा महान सोच्यौ।

24 ितमीहरूले आफ्ना अिधकारीहरू परम भ,ु
मरेा मा लकलाई अपमान गनर् पठायौ।

ितमीले भन्यौ, “म अत्यन्त श शाली छु।
मसगँ धरैे-धरैे रथहरू छन।्

म आफ्नो श ले लबानोनलाई परास्त गछुर्।
म लबानोनको उच्चतम पवर्तहरूमा चढें।

मलैे लबानोनका सबै ठूलो रूखहरू काटेर ढाल।े
म ती उच्च पवर्त र जङ्गलको गिहरो भागहरूिभ िथएँ।

25 मलैे इनारहरू खनें र नयाँ ठाउँहरूबाट पानी िपएँ।
मलैे िम का नदीहरू सकु्खा पारी िदएँ
अिन त्यस दशेमािथ कुल्चरे िहडें।”

26 ‘त्यही त ितमीले भनकेो हो तर ितमीले मलै े के भनें सनुनेौ।
मलैे धरैे अिघ योजना बनाएको िथएँ।

मलैे यो ाचीनकालदे ख नै योजना बनाएको िथएँ
अिन अिहले मलैे यसलाई गराँए।

मलैे ितमीलाई श शाली शहरहरू ढल्ने
अिन ितनीहरूलाई भग्नावशषे प रणत गन अनमुित िदएँ।

27 त्यस शहरहरूमा श िथएन
ितनीहरू भयभीत र अन्योलमा िथए।
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ितनीहरू खतेमा भएका घाँस
र पालवुाहरू जस्ता का टन लागकेा िथए।

ितनीहरू हुिकर् न ु भन्दा अिघनै ओइलाई जाने
घरका छानाहरूमा उि एका घाँसहरू सरह भए।

28 म ित ा सारा य ु हरूका िवषयमा जान्दछु।
ितमीले किहले आराम गय त्यो म जान्दछु,

ितमी किहले य ु तफर् गयौ त्यो म जान्दछु
ितमी किहले य ु बाट घरमा फिकर् यौ म जान्दछु।
म यो पिन जान्दछु िक ितमी मिसत किहले खन्न भयौ।

29 हो, ितमी मिसत खन्न िथयौ।
मलैे ित ो अहंकारी अपमानहरू सनुें

यसलैे मलै े ित ो नाकमा अकुंसे राखी िदएँ।
अिन मलैे ित ो मखुमा लगाम लगाई िदएँ।

त्यस पिछ मलैे ितमीलाई फनक्क घमुाएँ
र जहाँबाट आएका िथयौ त्यतै डोयार्एँ।’ ”

िहजिकयाहलाई परम भकुो सन्दशे
30 त्यसपिछ परम भलुे िहजिकयाहलाई भन्नभुयो, “म ितमीलाई यी शब्दहरू सत्य हुन भनी दखेाउने एउटा यस्तो सकेंत िदने छु। ितमी

िबऊ छनर् अयोग्य िथयौ। यसलैे यो वषर् ितमी िबऊ नछरी उि एको नै खानछेौ। तर तीन वषर्मा ितमी आफैले रोपकेो अन्न खानछेौ। ितमीहरू ती
अन्नहरू उमानछौ अिन ितमीिसत खानलाई चरू अन्न हुनछे। ितमी अङ्गरुका िवरूवा रोप्नछेौ अिन त्यसको फल खानछेौ।

31 “यहूदाका कुलबाट आएका सन्तानहरू जो भागकेो िथए र जीउदँै छािडएका िथए ती बढन थाल्नछेन।् ती मािनसहरू पालवुाहरू जस्ता
हुन जसले आफ्ना जराहरू गिहरो कारले भईूंमा गािडएका छन ्र भईूंमािथ फल फलाउँदछन।् 32 केही मािनसहरू मा िजउँदो रहनछेन ्अिन
यरूशलमे बािहर जानछेन।् केही बाँचकेाहरू िसयोन पवर्तबाट आउनछेन।्” यस्तो सनेाहरूका परम भकुो जोश मे कै कारण हुनछे।

33 यसकारण परम भलुे अश्शरूका राजाको बारेमा भन्नहुुन्छ:

“उनी यस शहर िभ आउने छैनन ्
उनले यस शहरमा काँड हान्ने छैनन।्

उनले आफ्नो ढालहरू यो शहरको लािग ल्याउने छैनन ्
उनले यो शहरका पखार्लहरूमा धावा बोल्नलाई कुनै कारको गढ बनाउने छैनन।्

34 उनी जनु बाटो आएका िथए,
त्यही बाटो फकर जान्छन।्
उनी यस शहरिभ आउने छैनन, भनरे परम भु भन्नहुुन्छ।

35 म यस शहरको सरुक्षा गनछु र बचाउनछुे,
यो म मरैे िन म्त र मरेो दास दाऊदको लािग गनछु।”

36 त्यस रात, परम भकुा दतू गएर अश्शरूहरूको छाउनी एक लाख पचासी हजार मािनसहरूलाई मारे। जब बाँचकेा मािनसहरू िबहान ब्य ूझँे
ितनीहरूले आफ्ना व रपरी मतृ शरीरहरू दखे।े 37 यसलैे अश्शरूका राजा, सनहरेीब, िननवमेा गए अिन त्यहाँ बस।े

38 एकिदन सनहरेीब आफ्नो दवेता िन ोकको म न्दरमा उसको पजूा ग ररहकेा िथए। त्यस बलेा उनका दइुजना छोरा अ मलेके र शरेसरेले
ितनलाई तरवारले मारे। त्यसपिछ छोराहरू अरातर ितर भाग।े यसलैे सनहरेीबको छोरो एसहर्ददोन अश्शरूका नयाँ राजा भए।

38
िहजिकयाह िवरामी परेका

1 त्यसबलेा, िहजिकयाह िबमार भए अिन मतृ्यकुो मखु सम्म पगु।े आमोसको छोरो अगमव ा यशयैा उनलाई हनेर् गए।यशयैाले राजालाई
भन,े “ितमीलाई यी कुराहरू भन्न ु परम भलुे मलाई भन्नभुयो ‘ितमी चाँडै मनछौ। यसलैे ितमीले ित ो सन्तानहरूलाई ितमी मरे पिछ के गन ुर् पन
बताउन ु पछर्। ितमी िनको हुने छैनौ।’ ”

2 िहजिकयाह िभ ाितर फिकर् ए जनु म न्दर सम्मखु पदर्थ्यो र ाथर्ना गनर् थाल।े उनले भने 3 “हे परम भ!ु याद गन ुर्होस िक मलैे तपाईंलाई
आफ्नो साँचो हृदयबाट पणूर् रूपले सवेा गरेकोछु। मलैे ती कुराहरू गरे जनु तपाईंले असल हुन भन्नभुयो।” तब िहजिकयाह धरुू-धरुू रोए।
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4 यशयैाले यो वचन परम भबुाट ा गरे, 5 “िहजिकयाकहाँ जाऊ अिन भन िक उसलाई परम भ,ु ित ो िपता-पखुार् दाऊदका परमे रले
भन्नहुुन्छ, ‘मलैे ित ो ाथर्ना सनुें अिन मलैे ित ो आशँहुरू दखेें। म ित ो आय ु पन् ह बर्ष बढाईिदनछुे। 6 म ितमी र ित ो यस शहरलाई अश्शरूका
राजाबाट बचाउने छु। म यस शहरको रक्षा गनछु।’ ”

7 यो परम भबुाट सकंत हो जसले दखेाउदँछ िक उहाँले भन्न ु भएका कुराहरू नै गन ुर् हुनछे। 8 “हरे, दश पाइला पिछ हट्नलुाई म छाँया
बनाउदँछुै जनु अहाजको पाइलाहरूमािथ* छ। जब घाम ती िसडीहरूमा चम्कन्थ्यो त्यो छाँयाले िदनको समय बताउथँ्यो।”

िहजिकयाहको गीत
9 यो िहजिकयाहबाट पठाईएको िच ी हो जनु उनी आफ्नो िबमारी अवस्थाबाट िनको भए पिछ लखेकेा हुन:

10 मलैे स्वयलंाई भनें, “म बढूो भई बाँच्ने छु।
तर त्यितबलेा मरेो उमरे पातालको वशे ारहरूबाट जाने भइसकेको हुनछे। अब मलैे मरेो सबै समयहरू यहाँ िबताएँ।”

11 यसकारण मलैे भन,े “म परम भु याहलाई† यस ससंारमा फे र बाँिचरहकेो दे े छैन,
म पथृ्वीमा मािनसहरू बाँिचरहकेो दे े छैन।

12 मरेो घर, मरेो गोठालाको तम्ब,ु भत्काई रहछेन ्
अिन मबाट टाढा सा ररहछेन,् म मािनसहरूले लगुा तानबाट तान्दै िसलाउनलाई काटे जस्तै शषे भइरहछुे।
ितमीले मरेो जीवन यित चाँडै शषे पा रिदयौ।

13 सारा रात िसहं गज जस्तै म सा ो रोएँ,
तर मरेा आशाहरू धलुो पा रिदए िसहंले ह ीहरू चपाए जस्त।ै
ितमीले मरेो जीवन यित चाँडै शषे पा रिदयौ।

14 म ढुकुर जस्तै रोएँ,
म चरा जस्तै रोएँ

मरेा आखँाहरू थिकत भए
तर मलैे लगातार स्वगर् ितर हे ररह।े

हे मरेो मा लक! म अत्यन्त खन्न भएँ
मलाई साथ िदने वचन िदनहुोस।्”

15 के म भन्न सक्छु?
के घटना हुनछे मरेो मा लकले मलाई भन्नभुयो।
अिन मरेो मा लकले नै त्यस्तो घट्ना गराउन ु हुनछे।

यस्तो िवपि हरू मरेो आत्मामा िथदै िथयो
यसकारण अब मरेो जीवनभर िवन हुनछुे।

16 हे मरेो मा लक, मरेो आत्मा ब लयो पानर्लाई यी द:ुखका िदनहरू दखेाउनहुोस।
मरेो आत्मालाई ब लयो र स्वस्थ बनाउनलाई सघाउनहुोस।

मलाई असल हुनलाई सघाउन ु होस।
मलाई फे र बाँच्नलाई साथ िदनहुोस।्

17 हरे! मरेा क हरू गए।
अब मलाई शा न्त छ।

तपाईंले मलाई असाध्य मे गन ुर्भयो।
तपाईंले मलाई िचहानमा सडन िदन ु भएन,

तपाईंले मरेो सारा पापहरू क्षमा ग रिदन ु भयो।
तपाईंले मरेो सबै पापहरू टाढा फा लिदन ु भयो।

18 मतृ मािनसहरूले तपाईंको स्तिुत-गान गाउन स ै न।्
पातालमा भएका मािनसहरूले तपाईंको गणु गाउदँनैन।्

मतृ मािनसहरूले उनीहरूलाई नै सघाउन तपाईंमा भर पदन।्
ितनीहरू धत को प्वालिभ जान्छन ्अिन किहल्यै बोल्न स ै नन।्

* 38:8: † 38:11:
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19 मािनसहरू जो जीउदँा छन ्म जस्तै के आज ती मािनसहरूले तपाईंको गणु गाउनछेन।्
िपताले भन्न सक्न ु पदर्छ उनका छोरा छोरीहरूलाई िक
तपाईं िव ासयोग्य हुनहुुन्छ।

20 यसलैे म भन्दछु, “परम भलुे मलाई बचाउन ु भएको छ।
यसलैे हामी परमे रको म न्दरमा आफ्नो जीवनभ र गीत गाउनछेौ अिन सङं्गीत बनाउने छौं।”

21 ‡ तब यशयैाले िहजिकयाहलाई भन,े “ितमीले नभेारा िपधँरे धलूो पार अिन त्यो आफ्नो घाउमा लगाऊ, तब ितमी िनको हुनछेौ।”
22 § तर िहजिकयाहले यशयैालाई सोध,े “त्यस्तो के सकेंत छ परम भबुाट ता िक म िनको हुनछुे? त्यस्तो के सकेंत छ जसले म परम भकुो

म न्दर जाने समथर्ताको माण गदर्छ?”

39
बाबलेबाट सन्दशेवाहकहरू

1 त्यसबलेा बलदानको छोरो मरोदक बलदान बाबलेका राजा िथए। मरोदकले िच ी र एक उपहार िहजिकयाहलाई पठाए। मरोदकले त्यसो
गरे िकनभने िहजिकयाह िबमार भएको सनुकेा िथए। 2 ती कुराहरूले िहजिकयाहलाई आनन्द परुायो। यसकारण िहजिकयाहले मािनसहरूलाई
आफ्नो भण्डारबाट सारा बहुमलू्य वस्तहुरू दखेाए। िहजिकयाले ितनीहरूलाई सनु, चाँदी बहुमलू्य मसलाहरू र महगँो मलू्य भएको अ रहरू
दखेाए। िहजिकयाहले ितनीहरूलाई य ु मा चलाएका तरवारहरू र ढालहरू दखेाए। िहजिकयाहले ितनीहरूलाई सबै चीजहरू दखेाए। जनु उनले
सरुिक्षत राखकेा िथए। िहजिकयाहले आफ्ना घर अिन राज्यमा भएका सम्पणूर् चीजहरू ितनीहरूलाई दखेाए।

3 त्यसपिछ अगमव ा यशयैा राजा िहजिकयाहकहाँ गए र उनलाई सोध,े “यी मािनसहरूले के भन?े ितनीहरू कहाँबाट आएका हुन?्”
िहजिकयाहले भन,े “ितनीहरू सदुरू दशेबाट मलाई हनेर् भनी आएका िथए। ितनीहरू बाबलेबाट आएका हुन।्”
4 यसलैे यशयैाले उनलाई सोध,े “ितनीहरूले ित ो घरमा के दखे?े”
िहजिकयाहले भन,े “ितनीहरूले मरेो राजमहलका सम्पणूर् चीजहरू हरेे। मलैे ितनीहरूलाई जम्मै सम्पि हरू दखेाएँ।”
5 त्यसपिछ यशयैाले िहजिकयाहलाई यसो भन,े “सनेाहरूका परम भबुाट आएको यी शब्दहरू ध्यान लगाएर सनु। 6 ‘समय आइरहछे आज

सम्म ितमी र ित ो पखुार्हरूले बचत गरेर राखकेो सारा सम्प ीहरू बाबलेमा बोकेर लजैानछे। केही पिन छोड्ने छैन।्’ सनेाहरूका परम भलुे
भन्नभुयो यी कुराहरू। 7 बाबलेीहरूले ित ो आफ्नै छोराहरू पिन लजैानछेन।् अिन ित ो छोराहरू बाबलेका राजाका महलमा अिधकारीहरू
हुनछेन।्”

8 िहजिकयाहले यशयैालाई भन,े “परम भबुाट आएको यो सन्दशे रा ो हो।” (िहजिकयाहले यसो भनकेो कारण िथयो, “त्यहाँ खास शा न्त
र सरुक्षा हुनछे जब म राजा हुन्छु।”)

40
इ ाएलको दण्ड समा हुनछे

1 ितमीहरूका परमे रले भन्नहुुन्छ,
“मरेा मािनसहरूलाई सान्त्वना, सान्त्वना दऊे।

2 यरूशलमेिसत न भएर बोल। यरूशलमेलाई भन,
‘ितमीहरूको सवेाको अविध सिकएको छ।
ितमीहरूले आफ्नो पापको ाय त ग रसकेका छौ।’

परम भलुे यरूशलमेलाई उसले गरेको एउटा पापकोलािग
दइुपल्ट दण्ड िदन ु भएकोछ।”

3 सनु, कोही मािनस िचच्याइरहकेो छ!
“मरूभिूममा परम भकुा लािग एउटा बाटो तयार गर।

मरूभिूममा हा ो परमे रको लािग िचल्लो बाटो बनाऊ।
4 त्यके बेंसी पणूर् गर त्यके पवर्त

र पहाडलाई मदैान बनाऊ।
बाङ्गो-टेढो परेका बाटोहरू सोझो बनाऊ।

ख ो मदैानलाई िचल्लो बनाऊ।
‡ 38:21: § 38:22:
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5 तब, परम भकुो मिहमा कट ग रनछे।
अिन सगँ-सगँै सारा मािनसहरूले परम भकुो मिहमा दे छेन।्

हो, परम भ,ु स्वयलंे यी कुराहरू भन्न ु भएको िथयो!”
6 एउटा आवाजले भन्यो, “बोल।”

यसकारण मािनसले भन्यो, “मलैे के भन्न ु पछर्?”
त्यो आवाजले भन्यो, “ितनीहरू सबै घाँस जस्ता हुन।्

ितनीहरूको धमर् जङ्गली फूल जस्तै हो।
7 परम भबुाट एक वाहपणूर् वाय ु घाँसमािथ बहनछे

अिन घाँस मनछ र फुल झनछ।
हो, जम्मै मािनसहरू घाँस जस्तै हुन।्

8 घाँस मदर्छ र जङ्गली फूलहरू झदर्छ।
तर हा ो परमे रको वचन िनरन्तर रिहरहन्छ।”

मु परमे रको ससुमाचार
9 िसयोन, भन्नलाई ितमीसगँ ससुमाचारहरू छन।्

ितमी अल्गो पवर्तमािथ जाऊ र िचच्याउँदै ससुमाचार भन।
यरूशलमे, भन्नलाई ितमीसगँ ससुमाचार छन।्

नडराऊ, कराएर बोल।
यी समाचार यहूदाका सारा शहरहरूमा भन

“हरे, यहाँ ितमीहरूका परमे र हुनहुुन्छ।”
10 परम भु मरेा मा लक परा मसाथ आइरहन ु भएकोछ।

उहाँ सबै मािनसहरूमािथ शासन गनर् बल उपयोग गन ुर्हुनछे।
परम भलुे आफ्ना मािनसहरूको रा ो कमर्कोलािग,

परुस्कार ल्याउन ु हुनछे।
11 गोठाललेे भडेा डोयार्ए झैं परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई डोयार्उन ु हुनछे।

परम भलुे आफ्ना श चलाउन ु हुनछे अिन आफ्ना भडेाहरू एकि त पान ुर्हुनछे।
परम भलुे साना पाठो उठाउनहुुनछे अिन आफ्नो पाखरुामा च्याप्न ु हुनछे, ितनीहरूका आमाहरू उहाँको पछािड िहडं्नछेन।्

परमे रले ससंार बनाउन ु भयो, उहाँले यसमा शासन गन ुर् हुन्छ
12 कसले आफ्नो हातको हत्केलामा भरेर समु नाप्यो?

कसले आफ्नो हात योग गरेर आकाशलाई नाप्यो?
कसले डालो चलाए पथृ्वीका सारा कणहरू नाप्नलाई?

पवर्तहरू र पहाडहरू नाप्नलाई कसले नाप्ने यन् चलायो? यी सबै नाप्ने परम भमुािथ िथए।
13 कसलैे पिन परम भकुो आत्मालाई उसले के गन ुर् पन, बताएनन।्

कसलैे पिन उहाँले गरेको कायर् कसरी गन ुर् पछर् बताएनन।्
14 के परम भलुे कसबैाट सहयोग माग्न ु भयो?

के कसलैे परम भलुाई िनष्पक्ष हुन ु िसकाए?
के कसलैे परम भलुाई ज्ञान िसकायो?

के कसलैे परम भलुाई समझको मागर् दखेायो? होइन! पिहल्यबैाट परम भलुाई ती कुराहरूको ज्ञान िथयो।
15 हरे, यस ससंारमा सारा जाितहरू गा ीमा रहकेो एक थोपा पानी सरह छन।्

यिद परमे रले टाढा टाढाका सबै जाितहरूलाई एकसाथ आफ्नो जो े तराजमुा रा भुयो भन,े
पिन ितनीहरू मिसना धलूोका कणहरू जस्तै हुनछेन।्

16 लबानोनमा भएका जम्मै रूखहरूले पिन
परम भकुो लािग दाउरा शस्त हुदँनै।्

अिन लबनोनका जम्मै पशहुरू
होमब लका ित म्त शस्त हुदँनै।्
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17 परमे रसगँ तलुना गदार् ससंारका सारा दशे केही पिन होइनन।्
परमे रसगँ तलुना गदार् सबै जाितहरू अत्यन्त तचु्छ रहन्छन।्

परमे र कस्तो हुनहुुन्छ, मािनसहरूले कल्पना गनर् स ै नन ्
18 के ितमी परमे रलाई अन्य केही थोकसगँ तलुना गनर् सक्छौ?

अहँ! के ितमी परमे रको ितरूप बनाउन सक्छौ? अहँ।
19 तर कितपय मािनसहरूले ढुङ्गा र काठबाट मिूतर्हरू गन ुर् बनाउछँन ्

अिन ितनीहरूलाई दवेताहरू भन्छन।्
एकजना कारीगरले मिूतर् बनाउदँछ

त्यसपिछ अक कारीगरले त्यसलाई सनुले ढािकिददंछ। अिन चाँदीको िस ीहरूले त्यसलाई बाँिधिददँछ।
20 अिन त्यसको आधारको लािग उसले नकुिहने िवशषे कारको काठ छान्छ।

त्यस पिछ उसले काठको खास काम गन कम खोज्दछ।
अिन त्यस कारीगरले “दवेता” तयार पादर्छ

जनु ह ल्लएर लडने छैन।
21 िन य ितमीहरू वास्तिवकतालाई जान्दछौ, होइन र?

िन य ितमीहरूले सनुकेा छौ।
िन य कसलैे ितमीहरूलाई धरैे पिहल्यै भनीसकेको छ।
िन य ितमीहरू जान्दछौ कसले पथृ्वी बनाएको हो।

22 परम भु नै साँचो परमे र हुनहुुन्छ। उहाँ पथृ्वीको प रिध भन्दा मािथ िवराजमान हुन हुन्छ,
अिन उहाँसगँ तलुना गदार् मािनसहरू फ ाङ् ा बराबर मा हुन।्

उहाँले लगुाको टु ा बरेे जस्तो आकाशलाई बने ुर् भयो।
ब लाई पाल टाँगे जस्तो उहाँले आकाशलाई िफँजाउन ु भयो।

23 उहाँ शासकहरूलाई महत्वहीन पान ुर् हुन्छ।
उहाँले पथृ्वीका न्यायधीशहरूलाई सम्पणूर् रूपले अयोग्य बनाउन ु हुन्छ।

24 ती शासकहरू माटोमा रोिपएका िबरूवाहरू जस्ता छन ्
तर ितनीहरूले माटोमा जराहरू हाल्न ु अिध नै

परमे रले “िबरूवाहरू” मािथ फुक्न ु भयो भने
ितनीहरू सकु्खा र मतृ हुन्छन
अिन हावाले ितनीहरूलाई पराल झैं उडाइिदन्छ।

25 परमपिव परमे रले भन्नहुुन्छ “के कससैगँ ितमीहरू मरेो तलुना गनर् सक्छौ?
अहँ। मरेो बराबर कोही पिन छैन।”

26 मािथ आकाशमा हरे,
ती ताराहरू कसले रच?े

कसले ती सारा “सनै्यहरू” आकाशमा रच?े
त्यके ताराको नाउँ कसले जान्दछ?

साँचो परमे र अत्यन्त बलवान र श शाली हुनहुुन्छ
यसलैे कुनै पिन तारा हराउदँनैन।्

27 हे याकूबका मािनसहरू! यो सत्य हो।
इ ाएल यसलाई ितमीहरूले िव ास गन पछर्।

यसलैे ितमी िकन भन्छौ “मरेो जीवन शलैी परम भलुे दे सक्नहुुन्न।्
परमे रले मलाई भटे्न सक्नहुुन्न र दण्ड िदन सक्नहुुन्न।्”

28 िनसन्दहे ितमी जान्दछौ र सनुकेाछौ िक
परम भु परमे र अत्यन्तै ब ु मानी हुनहुुन्छ।

मािनसहरूले त्यके कुरो िसक्न ु स ै नन,् उहाँले जान्न ु हुन्छ।
परम भु थाक्न ु हुन्न र आरामको खाँचो पिन पदन।
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परम भलुे पथृ्वीमा सदुरू स्थानहरू बनाउन ु भयो
परम भु सन्तानका परमे र हुनहुुन्छ।

29 परम भलुे दवुर्ल मािनसहरूलाई ब लयो पानर् सहयोग गन ुर् भयो।
उहाँले नै दवुर्ल मािनसहरूलाई श शाली बनाउन ु हुन्छ।

30 जवान मािनसहरू थाक्छन र आरामको खाँचो पदर्छ,
तन्दरेी केटाहरू पिन ढुन्मिुनदै लड्छन।्

31 तर ितनीहरू जसले परम भमुािथ भरोसा गदर्छ
उ अझ ब लयो हुन्छ अिन चीलहरू जस्तै आकािसन्छ।

ती मािनसहरू दवुर्ल नभई दगछुर्न।्
ती मािनसहरू थिकत नभई िहडँछन।्

41
परम भु अमर सिृ क ार् हुनहुुन्छ

1 परम भलुे भन्नहुुन्छ,
“टाढामा भएका दशेहरू, शान्त बन र मकहाँ आऊ।

जाितहरू बालवान होऊ।
मकहाँ आऊ र बोल।

हामी साथ साथै भटे्नछेौं,
अिन को ठीक हो भनरे िनणर्य गनछौं।

2 िनम्न हरूका मलाई उ र दऊे जो मािनस पवूर्बाट आइरहकेो छ उसलाई कसले जगायो?
धािमर्कता उसगँ िहडं्दछ।

उसले आफ्नो तरवार चलाउछँ र जाितहरू परास्त गछर्।
ितनीहरू धलूोको जस्ता हुन्छन।् उसले आफ्नो धन ु चलाउछँ र राजाहरूलाई िजत्छ
अिन ितनीहरू हावाले पराल उडाए झैं भाग्दछन।्

3 उसले सनै्यहरूको खदेो गदर्छ र किहल्यै घाइते हुदँनै।्
उ किहल्यै नपगुकेा ठाउँहरू पगु्दछ।

4 कसले यी कुराहरू हुने गरायो? कसले यो गय ?
कसले ारम्भदे ख सारा मािनसहरूलाई बोलायो?

म, परम भलु,े यी कुराहरू गरे।
म, परम भु नै थम मािनस हु,ँ
अिन जब पथृ्वीमा सारा थोकहरू समा हुन्छन ्म यहाँ हुनछुे।

5 ितमीहरू सबै सदुरू ठाउँहरू हरे, अिन डराऊ।
ितमीहरू सबै सदुरू ठाउँहरू,

पथृ्वीमािथ डरले क म्पत हौ।
यहाँ मकहाँ आऊ

र ध्यान िदएर सनु ्।”
अिन ितनीहरू आए।

6 “कम हरू एकाकार्मा सहयोग गछर्न आपस साथ िनभाउदँछ। ितनीहरू ब लयो हुनलाई परस्परमा रेणा िदन्छन।् 7 एकजना कम ले मिूतर्
बनाउनलाई काठ काट्छ। त्यस मािनसले सनुारलाई रेणा िदनँ्छ। अक एकजना कम ले मात ल िपटेर धातलुाई िचल्लो पादर्छ। त्यसपिछ त्यस
कम ले लीही चलाउनलेाई े रत गदर्छ। यो अ न्तम कम ले भन्दछ, ‘यो काम असल हो, धात ु आउने छैन।्’ त्यसपिछ भईूंमा नखसोस ्भनरे
त्यसलाई काँटी ठोकेर द रलो बनाउदँछ तािक त्यो किहल्यै नढलोस।् अिन त्यो किहल्यै ह ल्लदनै।”

परम भलुे मा हामीलाई बचाउन सक्न ु हुन्छ
8 परम भु भन्नहुुन्छ “ितमी इ ाएल मरेो दास हौ,

याकूब मलैे ितमीलाई रोजें।
ितमी आ ाहाम प रवारका हौ। अिन म आ ाहामलाई मे गदर्छु।
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9 ितमी टाढा दशेमा िथयौ,
तर म ितमीकहाँ पगुें,

मलैे ितमीलाई त्यो टाढा ठाउँबाट बोलाएँ।
मलैे भन,े ‘ितमी मरेो दास हौ।’

ितमीलाई रोजें।
अिन मलैे ितमीलाई र ग रन।ँ

10 सतुार् नगर, म ितमीिसतै छु।
नडराऊ, म ित ै परमे र हु।ँ

म ितमीलाई ब लयो बनाउनछुे। म ितमीलाई सहायता िदनछुे,
म ितमीलाई मरेो धािमर्कताको दािहने हातले समाल्नछुे।

11 हरे, कितपय मािनसहरू ितमीसगँ रिसएका छन।्
तर ितनीहरू ल ज्जत हुनछेन।्
ित ा श हुरू हराउनछेन ्र िवलाई जानछेन।्

12 ितमीले ती मािनसहरूलाई खोज्नछेौ जो ित ो िवरोधीहरू िथए,
तर ितमीले ितनीहरूलाई भटेाउन सक्ने छैनौ।

ती मािनसहरू जो ित ो िवरू लडे
ितनीहरू पणूर् रूपमा िबलाई जानछेन।्

13 म परम भु ित ो परमे र हु।ँ
मलैे ित ो दािहने हात समाित रहकेोछु।

अिन म ितमीलाई भन्दछु नडराऊ।
म ित ो साथमा हुनछुे।

14 हे बहुमलू्य यहूदा, नडराऊ!
मरेा इ ाएलका ि य मािनसहरू, भयभीत न हौ,
म साँ च्च नै ितमीहरूलाई सघाउने छु।”

परम भु स्वयलंे ती कुराहरू भन्न ु भएको िथयो।

“इ ाएलका पिव परम भु जसले ितमीलाई बचाए,
उहाँले ती कुराहरू भन्नभुयो।

15 हरे, म ितमीलाई एक झाँटने उपकरण बनाउनछुे। त्यो उपकरण धरैे तीखा दाँतहरू भएका हुनछेन,्
कृषकहरूले यो अन्न कुट्नलाई चलाउने छन ्यसकारण ितनीहरूले अन्न दे ख खोस्टा अलग्गै पानछन।्
ितमी पवर्तहरूमािथ कु ल्चदँै िहडनछेौ र ितनीहरूलाई धलूोपीठो पानछौ।

16 ितमीले ितनीहरूलाई बतास फ्याँकी िदनछेौ,
अिन ितनीहरूलाई उडाएर लजैाने छ र छरप पा रिदने छ।

तब ितमी परम भमुा रमाहट हुनछेौ।
ितमी इ ाएलका पिव परम भसुगँ गवर् गनछौ।

17 “गरीब र दीन-द:ुखी मािनसहरूले पानी खोज्नछेन,्
तर ितनीहरूले पाउने छैनन ्र पिन ितनीहरू प्यासी छैनन।्
ितनीहरूको िज ाहरू सवुखा छन।्

म ितनीहरूक ाथर्नाको त्य ु र िदनछुे।
म ितनीहरूलाई त्यसै छोडने छैन र मनर् िदने छैन।्

18 म सकु्खा पहाडहरूमा नदीहरू बगाइ िदनछुे।
म झरनाको मलू फुटाएर बेंसीहरूमा बगाउने छु। म पानीले भ रपणूर् पानछु,

मरूभिूमलाई तलाउमा प रवर्तन गनछु।
त्यहाँ सखु्खा भिूमहरूमा झरनाका पानी हुनछे।

19 दवेदारूहरू मरूभिूममा उि नछेन,्
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त्यहाँ बबलुका रूखहरू, चन्दनका र जतैनूका रूखहरू र धपूीका रूखहरू हुनछेन।्
20 मािनसहरूले ती कुराहरू हनेछन।्

अिन उनीहरूले बझु्ने छन ्िक यी सबै परम भकैु श ले भएका हुन।्
मािनसहरूले यी कुराहरू दे छेन ्

अिन ितनीहरूले बझु्न थाल्नछेन िक इ ाएलका पिव परम भलुे यी कुराहरू गरेका हुन।्”
परम भलुे झटूा दवेताहरूलाई चनुौती िदनभुयो

21 परम भ,ु याकूबका राजाले भन्नहुन्छ, “आऊ मलाई ितमीहरूका वाद-िववादहरू बताऊ। मलाई ितमीहरूका माणहरू दखेाऊ, अिन
हामी ती कुराहरू ठीक रहछेन ्भनरे िनणर्य गनछौ। 22 ितमीहरूका झटूा दवेताहरू आउनु पछर् अिन के भइरहछे बताउन ु पछर्।आिदमा के भयो?
हामीलाई बताऊ। भिवष्यमा के हुने हो? हामीलाई बताऊ। हामी एकदम ध्यान िदएर सनु्नछेौ। तब मा हामीहरू जान्नछेौ िक अक पल्ट के
हुने हो। 23 हामीलाई ती कुराहरू बताऊ जनु के हुने होला हामीले जान्नै पछर्। तब ितमीहरू वास्तवमा दवेताहरू नै हौ भनरे हामी िव ास गन
छौ। केही त गर! जे पिन गर रा ो वा नरा ो। तब ितमी जीउदँो नै हौ भनरे हामी दे छेौ। अिन हामी ितमीलाई प ाउने छौं।

24 “हरे, झटूा दवेताहरू, ितमीहरू वास्तवमा केही पिन होइनौ। ितमीहरू केही गनर् स ै नौ। केवल मखूर् मािनसहरूले मा ितमीहरूलाई पजु्ने
छन।्”

परम भलुे मािणत गन ुर्हुन्छ िक उहाँ मा एक परमे र हुनहुुन्छ
25 “मलैे उ रबाट एकजना मािनसलाई मािथ उठाउएको छु।

उ पवूर्बाट आइरहकेोछ जहाँबाट सयूर् उदाउँछ।
उसले मरेो आराधना गछर्।

एकजना कुमाले जसले भाँडा बनाउछँ, िहलो माटोमा िहडछँ।
त्यस्तै कारले त्यो मािनस राजाहरूलाई िमचरे िहडँ्छ।

26 “यस्तो हुन भन्दा अिघ हामीलाई कसले भन्यो?
हामीले उनलाई परमे र भनरे घोषणा गन ुर्पछर्।

के ितमीहरूको एउटै मिूतर्ले यी कुराहरूको िवषय भन्यो र? अह।ँ
ती कुनै पिन मिूतर्हरूले हामीलाई केही पिन भननेन।् ती मिूतर्हरूले एउटा शब्द पिन भननेन ्
अिन ती झटुा दवेताहरूले ितमीले भनकेा शब्दहरू सनु्न स ै नन।्

27 िसयोनका बारेमा ती कुराहरू भन्ने म, परम भ,ु नै थम ब्या ी िथएँ।
मलैे यो समाचार सिहत यरूशलमेमा सन्दशेवाहकहरू पठाएँ
‘हरे, ित ा मािनसहरू फकर आइरहछेन।्’ ”

28 मलैे ती झटूा दवेताहरूमा हरेें।
ितनीहरू केही भन्नलाई कोही पिन
ब ु मानी िथएनन।्

मलैे ितनीहरूलाई हरू गरें
तर ितनीहरूले एउटा शब्द पिन भननेन।्

29 ती सारा दवेताहरू वास्तवमा केही पिन होइनन।्
ती मिूतर्हरू पणूर्त महत्वहीन छन।्
ितनीहरूले केही गनर् स ै नन।्

42
परम भकुो खास दास

1 “मरेो दासलाई हरे!
म उसलाई सम्हाल्नछुे,

उसलाई मा रोजकेो हु।ँ
अिन म उसगँ एकदम खशुी छु।

मलैे मरेो आत्मा उसमा हालीिदए।
उसले जाितहरूमा िनष्पक्ष न्याय गनछ।
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2 उनी गल्लीहरूमा कराएर बोल्ने छैनन,्
उनी िचच्याउनछैेनन,् नत उच्च स्वरमा कराउने छन।्

3 ऊ भ हुनछे। उसले पानीको छेउमा उ ने िनगालो सम्म भाँच्ने छैन।
उसले िनभ्न लागकेो कम्जोर िदयोलाई सम्म फुकी िनभाउने छैन।्
उसले िनष्पक्ष रूपमा जाँच गरेर सत्य कुरा िनकाल्ने छ।

4 उसले जबसम्म ससंारमा खास इन्साफ ल्याउने छैन तबसम्म उ कमजोर हुने छैन।
नत िशिथल नै हुने छ।
अिन टाढा दशेमा ब े मािनसहरूले उनमािथ िव ास रा छेन।्”

परम भु नै ससंारका शासक र िनमार्णक ार् हुनहुुन्छ
5 परम भ,ु साँचो परमे रले यी कुराहरू भन्नभुयो। (परम भलुे आकाशहरू बनाउन ु भयो। परम भलुे आकाशलाई पथृ्वीभ र नै फैलाउन ु

भयो। उहाँले पथृ्वीमा अन्य थोकहरू पिन बनाउन ु भयो। परम भलुे पथृ्वीमा भएका सारा मािनसहरूिभ ाण सचंार गन ुर्हुन्छ। परम भलुे त्यके
मािनसलाई आत्मा दान गन ुर् भयो जो पथृ्वीमा िहडँ्दछन।्)

6 “म, परम भलु,े ितमीलाई मरेो धािमर्कता-अनसुार बोलाएको छु।
म ित ो हात समाउने छु। अिन म ित ो रक्षा गनछु।

ितमी त्यस्तो िचन्ह हुनछेौ जसले दखेाउदँछ। मािनसहरूसगँ मरेो करार भएको।
ितमी सारा मािनसहरूका िन म्त ज्व लत ज्योित हुनछेौ।

7 ितमीले अन्धाका आखँाहरू खो ल िदने छौ, अिन ितनीहरूले दे सक्नछेन।्
धरैे मािनसहरू कैदमा छन, ितमीले ितनीहरूलाई स्वतन् पानछौ,
धरैे मािनसहरू अन्धकारमा बस्दछन ्ितमीले ितनीहरूलाई त्यस कदबैाट िनकाल्नछेौ।

8 “म परम भु हु,ँ मरेो नाउँ यहोवा हो।
मरेो मिहमा म अरूलाई िदने छैन।्

म झटूा दवेताहरूलाई शसंा लजैान िदने छैन,
जनु मरेो हुनपुनछ।

9 शरुूमा नै केही घटना हुनछे भनरे भनी सकेको िथए
अिन ती घटनाहरू भए।

अिन अब, यी घटनाहरू हुन ु अिघ न,ै
केही कुराहरू म ितमीहरूलाई बताउनछुे जनु भिवष्यमा हुनछे।”

परमे रलाई एक स्तिुत गान
10 परम भकुा िन म्त एउटा नयाँ गीत गाओ:

टाढा दशेहरूमा भएका सारा मािनसहरू,
समु मा या ा गन सारा मािनसहरू,

सागरहरूमा भएका सारा पश-ु ाणीहरू,
टाढा ठाउँहरूमा भएका सारा मािनसहरू परम भकुो गणु गाओ!

11 मरूभिूम र शहरहरू,
केदारका गाउहँरू परम भकुो शसंा गर।

सलेामा ब े मािनसहरू, खशुीको गीत गाओ।
ित ो पवर्तको चचुरुा दे ख गाओ।

12 परम भलुाई मिहमा दान गर,
सबलैे उहाँको शसंा गर, जो टाढा टाढामा छन।्

13 परम भु श शाली सिैनक जस्तो बािहर िनस्केर जान ु हुनछे।
उहाँ य ु गनर् तयार भएको मािनस जस्तो हुनहुुनछे। उहाँ सा ै उ िेजत हुनहुुनछे।

उहाँले िचच्याउन ु हुनछे र जोडले कराउन ु हुनछे
अिन उहाँले श हुरूलाई परािजत गन ुर्हुनछे।
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परमे र अत्यनतै सहनशील हुनहुुन्छ
14 “धरैे लामो समय दे ख मलैे केही पिन भनकेो छैन।्

मलैे स्वयलाई नै िनयन् ण गरें अिन केही पिन भिनन।ँ
तर अब म िशशलुाई जन्म िदइरहकेी ी जस्तै कराउनछुे,

म तजे जबरजस्ती गरेर सास फेनछु।
15 म पहाड र पवर्तहरूलाई उजाड पा रिदनछुे

म त्यहाँ उि ने सारा वनस्पितहरूलाई सकुाइिदनछुे।
म नदीहरूलाई सकु्खा धत मा प रवर्तन गनछु।

म पानीका इनारहरू पिन सकुाइिदनछुे।
16 तब ितनीहरूले किहल्यै नजानकेा बाटोमा म अन्धा मािनसहरूलाई डोराउनछुे।

म अन्धा मािनसहरूलाई त्यस्ता ठाउँहरूमा डोयार्ई लजैानछुे
जहाँ ितनीहरू पिहला िथएनन।्

म ितनीहरूका अधँ्यारोलाई काशमा ब द्ल िदनछुे
अिन म ख ो भिूमलाई िचल्लो पा रिदनछुे।

मलैे वचन िदएका ती कुराहरू म गनछु अिन म आफ्नो मािनसहरूलाई त्याग्ने छैन।्
17 तर कितपय मािनसहरूले मलाई प ाउन छाड।े

ती मािनसहरूसगँ मिूतर्हरू छन ्जनु सनुै सनुले ढािकएको छ।
ितनीहरूले ती झटूा मिूतर्हरूलाई, ‘तपाईं मरेो दवेताहरू हुनहुुन्छ’ भन्छन।्

ती मािनसहरू आफ्ना झटूा दवेताहरूमा भरोसा गछर्न ्तर ती मािनसहरू िनराश हुनछेन।्
इ ाएलले परमे रलाई ध्यान िदन ु अस्वीकार गरे

18 “हे बिहरा मािनसहरू हो, ितमीहरूले मलाई सनु्न ु पछर्!
हे अन्धा मािनसहरू, ितमीहरूले मलाई हने ुर् र दे पछर्।

19 सारा ससंारमा, मरेो दास अत्यन्त अन्धा छन।्
सन्दशेवाहक जसलाई ससंारमा मलैे पठाएँ त्यो अत्यन्त बिहरो छ।

मलैे छानकेा मािनसहरू अत्यन्त अन्धा छन।्
जोसगँ मलैे करार गरे उ अत्यन्त अन्धो छ।

20 मरो दासले िनकै हछेर्
तर उसले मरेो आज्ञा पालन गदन।्

उसले आफ्नो कानले सनु्न सक्छ
तर उसले मरेो कुरा सनु्न अस्वीकार गदर्छ।”

21 परम भलुे आफ्नो सवेक धािमर्क भएको चाहनहुुन्छ।
परम भलुे उसको अनौठापणूर् वस्थाबाट उसको सम्मान रहकेो हनेर् चाहनहुुन्छ।

22 तर मािनसहरूमा हरे!
अन्य मािनसहरूले ितनीहरूलाई परास्त गरेर ितनीहरूका सम्पि हरू लटेु।

सारा जवान मािनसहरू डराएका छन।्
ितनीहरू झ्यालखानामा बन्द छन,्

मािनसहरूले ितनीहरूका रूिपया पसैा लगरे गए
अिन त्यहाँ उनीहरूलाई बचाउने कोही छैन।

अन्य मािनसहरूले ितनीहरूका पसैामा ध्यान िदए।
“यो फकार्ई दऊे” भन्ने त्यहाँ कोही पिन िथएनन।्

23 के ितमीहरू मध्ये कसलैे पिन परमे रका वचनहरूमा ध्यान िदयौ? अह!ँ तर ितमीहरूले उहाँको वचनहरूलाई अत्यन्त गिहरो कारले
ध्यान िदनपुछर् अिन के हुने हो भन्ने कुरा सोच्नपुछर्। 24याकूब र इ ाएलबाट धन लनलाई कसले मािनसहरूलाई लगायो? परम भलुे ितनीहरूलाई
त्यसो गन आज्ञा िदन ु भयो! हामीले परमे रको िवरू मा पाप गय ं। यसकैारण परम भलुे मािनसहरूलाई हा ो धन-सम्पि लजैाने अनमुित िदन ु
भयो। इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुे चाहन ु भएको बाटोमा बाँच्न चाहनेन।् इ ाएलका मािनसहरूले उहाँको वस्थाहरू सनु्न रूचाएनन।्
25 यसकारण परम भु ितनीहरूिसत ोिधत हुनभुयो। परम भलुे ितनीहरूका िवरू श शाली य ु हरू गराउन ु भयो। इ ाएलका मािनसहरू जस्तै



43:1 791 यशयैा 43:26

उहाँले ितनीहरूका व रप र आगो लगाइिदन ु भयो। तर के भइरहकेो िथयो भनरे ितनीहरूले जाननेन।् ितनीहरू ज लरहकेा जस्तै िथए। तर ती
भएका घटनाहरू बारेमा ितनीहरूले जान्न चाहनेन।्

43
परमे र सधै आफ्ना मािनसहरूसगँ हुनहुुन्छ

1 याकूब, ितमीलाई परम भलुे बनाउन ु भयो। इ ाएल, ितमीलाई परम भलुे बनाउन ु भयो। अिन अब परम भु भन्नहुुन्छ, “ितमीहरू नडराऊ!
मलैे ितमीहरूलाई बचाएँ। मलैे ित ो नाउँ राख।े ितमी मरेो हौ। 2 जब ितमीमािथ क हरू पछर्न, म ित ो साथमा छु। जब ितमी नदीहरू तछ
ितमीलाई चोट लाग्नछैेन। जब ितमी आगोबाट िहडं्दछौ, ितमी जल्ने छैनौ; आगोको ज्वालाले ितमीलाई लपटेने छैन।् 3 िकन? िकनभने म,
परम भ,ु तरेो परमे र हु।ँ म इ ाएलको परमपिव तरेो उ ारक ितमीहरूको उ ारको िन म्त मलैे िम भु ान गरेको िथएँ। ितमीलाई आफ्नो
बनाउन मलैे कूश र सबेालाई िदएको िथएँ। 4 ितमी मरेो िन म्त अत्यन्त मखु्य छौ। यसकारण म ित ो सम्मान गछुर्। म ितमीलाई मे गछुर् र
ित ोलािग सारा मािनसहरू एवं जाितहरू दान गनछु तािक ितमी बाँच्न सक।

5 “यसलैे नडराऊ! म ितमीहरूको साथमा छु। म ित ो नानीहरूलाई भलेा गरेर ितमीकहाँ ल्याइिदनछुे। म ितनीहरूलाई पवूर् र प मबाट
भलेा गनछु। 6 म उ र िदशालाई भन्नछुे मरेा मािनसहरू मलाई दऊे! म दिक्षण िदशालाई भन्नछुे; मरेा मािनसहरूलाई बन्दी बनाएर नराख! मरेा
छोरा-छोरीहरू जो टाढा ठाउँहरूमा छन, मलाई दऊे। 7 ती सबै मािनसहरू दऊे जो मरेा हुन—मरेो नाउँ ितनीहरूिसत सयं ु छ। मलैे ती मािनसहरू
आफ्नोलािग सिृ गरें। ितनीहरूलाई सिृ गरें यसकारण ितनीहरू मरेा हुन।्”

8 परमे र भन्नहुुन्छ, “जसका आखँाहरू छन ् तर ितनीहरू अन्धा छन ् भन,े ती मािनसहरू मकहाँ ल्याऊ। ती मािनसहरू मकहाँ ल्याऊ
जसका कानहरू छन ्तर बिहरा छन।् 9 सबै मािनसहरू र जाित-जाितहरू रा एकैसाथ भलेा हुनपुछर्। हुन सक्छ ितनीहरूका झटूा दवेताहरू मध्ये
एकजनाले ारम्भमा के भएको िथयो बताउन चाहन्छ। ितनीहरूले आफ्ना कुरालाई मािणत पानर्लाई साक्षीहरू पिन ल्याउन ु पछर्। साक्षीहरूले
साँचो कुरा बोल्न ु पछर्। तब ितनीहरू ठीक रहछेन ्भन्ने सािबत हुनछे।”

10 परम भु भन्नहुुन्छ, “ितमीहरू मरेो साक्षी हौ। मलैे चनुकेा दास ितमी हौ। मलैे ितमीहरूलाई छानें तािक ितमीहरूले मािनसहरूलाई म ित
िव स्त पानर्लाई सहयोग गर। मलैे ितमीहरूलाई छाने तािक ितमीहरूले बझु्न ु पछर् िक ‘म नै उही हु’ँ म नै साँचो परमे र हु।ँ मभन्दा पिहल्ये
त्यहाँ कोही पिन परमे र िथएन अिन म प ात पिन कोही परमे र हुने छैन। 11 म हो म नै परम भु हु।ँ मबाहके अरू कोही पिन मु दाता
छैन। 12 म एकजना हु ँ जसले ितनीहरूिसत बोल्यो। मलैे ितमीलाई बचाएँ, मलैे ती कुराहरू भनें। त्यो ितमीिसत जो िथयो नयाँ वस्त ु होइन। ितमी
म साक्षी हौ अिन मरेो ित ो परमे र हु।ँ” परम भु आफैले यी कुरा भन्नभुयो, 13 “म सधैं नै परमे र रहकेो छु। जब म कुनै काम गछुर्, कसलैे
पिन त्यो मलैे गरेको कुरा ब द्लन स ै न।ँ अिन कसलैे पिन मािनसहरूलाई मरेो श बाट बचाउन स ै न।ँ”

14परम भ,ु इ ाएलका परमपिव ल,े ितमीहरूलाई बचाउन ुहुनछे। अिन परम भुभन्नहुुन्छ, “ितमीहरूका खाितर म बाबलेमा सनेाहरू पठाउने
छु। धरैे मािनसहरू प ाउ पनछन।् ती मािनसहरू, कल्दीहरू, उनीहरू कै आफ्ना जहाजहरूमा लजैानछुे। (कल्दीहरू आफ्ना जहाजहरूमािथ गवर्
गछर्न।्) 15 म परम भु ितमीहरूका परमपिव हु।ँ मलैे इ ाएल बनाएँ, म ितमीहरूका राजा हु।ँ”

परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई पनु: बचाउन ु हुन्छ
16 परम भलुे सम ु मा बाटोहरू बनाउन ु हुनछे। उहाँले धिमलो पानीबाट पिन आफ्ना मािनसहरूको लािग बाटो बनाउन ु हुनछे। अिन परम भु

भन्नहुुन्छ, 17 “मािनसहरू ज-जसले मरेो िवरू ितनीहरूको रथहरू, घोडाहरू, र सनेाहरू सिहत लड्ने छन ितनीहरू परािजत हुनछेन।् ितनीहरू
फे र उठ्न सक्ने छैनन ितनीहरू ध्वशं हुनछेन।् ितनीहरू मनैब ी जस्तो थािमने छन।् 18 यसकारण जो शरुूमा भएको िथयो त्यसलाई नसम्झ। धरैे
बर्ष अगडी जे भइसकेको छ त्यसलाई नसोच। 19 िकन? िकनभने म नयाँ काम गनछु। अब ितमी नयाँ पालवुा जस्तो उ नछेौ। िनसन्दहे ितमी
जान्दछौ िक यो सत्य हो। म साँ च्च नै मरूभिूममा बाटो बनाउने छु। म साँ च्च नै सकु्खा जग्गाहरूमा नदीहरू बगाउनछुे। 20 यसले गदार् जङ्गली
पशहुरू सम्मले मलाई धन्यवाद कट गनछन।् िवशाल पशहुरू र चराहरूले पिन म ित धन्यवाद कट गनछ। ितनीहरूले मलाई सम्मान गनछन ्
जब म मरूभिूममा पानी पानछु। म यसो गनछु मरेा मािनसहरूलाई पानी िदनलाई-जसलाई मलैे रोज।े 21 ती मािनसहरूलाई मलैे बनाएको हो।
अिन ती मािनसहरूले मरेो स्तिुत गान गाउनछेन।्

22 “याकूब, ितमीले मरेो पकुारा गरेनौ। िकन? िकनभने ितमी इ ाएलीहरू मसगँ थिकत भएकाछौ। 23 ितमीहरूले मरेो लािग होमब ल
चढाउनलाई आफ्नो भडेा ल्याएनौ। ितमीहरूले मरेो सम्मान गरेनौ। ितमीहरूले मरेोलािग ब ल चढाएनौ। मलैे ब लहरू चढाऊ भनरे जबरजस्ती
ग रन। मलैे धपूहरू सत्काउन ु भनरे कर लगाइन जब सम्म ितमीहरू थिकत भयौ। 24 यसथर् मरेो सम्मानकोलािग ितमीहरूले आफ्नो पसैाले केही
पिन िकननेौ, तर ितमीहरूले मलाई आफ्नो पापको भारी बोकायौ। ितमीहरूले त्यितञ्जले पाप गय जब सम्म म ितमीहरूका नरा ा कुराहरूले
अत्यन्त कमजोर भईन।्

25 “म, उही हु,ँ जसले ितमीहरूका सारा पापहरू धोई पखाली िदएँ। मलैे यी सबै स्वयलंाई खशुी पानर्लाई गदर्छु। म ितमीहरूका पापहरू
सम्झने छैन।् 26 तर ितमीहरूले मलाई सम्झन ु पछर्। हामी एकै साथ भलेा हुनपुछर् अिन िनणर्य लनपुछर् जसले गदार् ितमीहरू आफ्नो स्थित स्ततु



43:27 792 यशयैा 44:19

गनर् सक्छौ अिन हामी के सही हो िनणर्य लन ु सक्छौं। 27 ितमीहरूका पिहले िपता-पखुार् पापी िथए। अिन ितमीहरूका वकीलहरूले मरेो िवरू
कुराहरू गरे। 28 यसकारण म पिव शासकहरूलाई अपिव बनाउनछुे अिन याकूबलाई गाली गनछु। नरा ा घटनाहरू इ ाएलमा हुनछेन।्”

44
परम भु नै केवल परमे र हुनहुुन्छ

1 “याकूब, ितमी मरेो दास हौ। मरेो कुरा होिशयारी साथ सनु, इ ाएल मलैे ितमीलाई छानकेो छु। म जे कुरा भन्छु सनु।् 2 म परम भु हु ँ अिन
मलैे ितमीलाई बनाएँ। म मा हु ँ जसले ितमीलाई बनाए जो अिहले ितमी छौ। मलैे ितमीलाई त्यित बलेादे ख सहयोग गरेको हु ँ जब ितमी आमाको
गभर्मा िथयौ। मरेो दास, याकूब, नडराऊ। यशरूून (इ ाएल) मलैे ितमीलाई चनुकेो हु।ँ

3“म ितखार्एको मािनसहरूलाई पानी खन्याई िदनछुे। म सकु्खा भिूमहरूमा खोला बगाइिदनछुे। म मरेो आत्मा ित ा छोरा-छोरीहरूमािथ खन्याई
िदनछुे, यो ित ो सन्तानमा बिगरहने पानीका धाराहरू जस्तै हुनछे। 4 ितनीहरू ससंारका मािनसहरूका माझमा बढनछेन।् ितनीहरू खोलाहरूका
छेउमा उ रे बढने रूखहरू जस्ता हुनछेन।्

5 “एकजनाले भन्नछे, ‘म परम भकुो हु।ँ’ अक मािनसले ‘याकूबको’ नाउँ लनछे। अझै अक मािनसले उसको नाउँ बताउनछे? ‘म
परम भकुो हु’ँ अिन अक मािनसले ‘इ ाएलको’ नाउँ योग गनछ।”

6 परम भु इ ाएलको राजा हुनहुुन्छ। सनेाहरूका परम भलुे इ ाएललाई बचाउन ु हुनछे। पर भलुे भन्न ु हुन्छ, “म केवल परमे र हु।ँ यहाँ
अरू कोही दवेताहरू छैनन।् म नै आिद हु ँ र म नै अन्त हु।ँ 7 यहाँ म जस्तै अन्य कुनै परमे र छैन। यिद यहाँ छ भन,े त्यो परमे रले जस्तै बोल्न ु
पछर्। त्यो परमे र आएर म जस्तै परमे र हो भनी माण गन ुर् पछर्। त्यो परमे रले त्यस समयदे खको घटनाहरू बताउन ु पछर् जब मलैे ाचीन
मािनसहरू बनाएँ। त्यस परमे रले भिवष्यमा हुने कुराको सकेंत पिन िदन सक्नपुछर्।

8 “ितमीहरू नडराऊ। सतुार् नगर। मलैे ितमीहरूलाई के हुनछे भनरे पिहल्यै भिनसकेको छु। ितमीहरू मरेा साक्षी हौ। यहाँ अन्य कुनै परमे र
छैन। यहाँ अन्य कुनै ‘च ान छैन,’ म जान्दछु म मा एक हु।ँ”

झटूा दवेताहरू थर्का छन ्
9 केही मािनसहरूले मिूतर्हरू बनाउछँन।् तर ितनीहरू कामै नलाग्ने छन।् ती मािनसहरू मिूतर्हरूका साक्षीहरू हुन—्तर ितनीहरूले दे सक्दनैन।्

ितनीहरू केही जान्दनैन।् ितनीहरूले जे गरेकाछन ्त्यसका लािग ितनीहरूलाई ल ज्जत बनाइनछे।
10 कसले ती झटूा दवेताहरू बनाए? कसले ती थर्का मिूतर्हरू बनाए? 11 कारीगरहरूले ती दवेताहरू बनाए! अिन ती कारीगरहरू केवल

मािनसहरू नै हुन ्दवेताहरू होइनन।् यिद त्यस्ता मािनसहरू एकसाथ आएर ती कुराहरूमा छलफल गर, तब ितनीहरू ल ज्जत र िसत हुने िथए।
12 एक कारीगरले तातो आगोमा फलाम तताउन ु आफ्ना हितयारहरू चलाउदँछ। त्यो धात ु िपट्नलाई त्यस मािनसले मात ल चलाउदँछ, अिन

त्यो धातबुाट मिूतर् बन्दछ। त्यस मािनसले आफ्ना श शाली पाखरुाहरू चलाउदँछ। तर जब त्यो मािनस भोको हुन्छ, उसले आफ्नो श योग
गदर्छ। यिद मािनसले पानी िपउँदनै भन,े उसको ितखार् मटेीदनै।

13 अक कारीगरले काठमािथ रेखाहरू खच्नका लािग िफता र िससाकलम चलाउदँछ। यसो गनार्ले के दखेाउछँ भने उसले काठ कहाँ
काट्न ु पछर्। त्यसपिछ त्यस मािनसले आफ्नो िछनोहरू चलाउदँछ र काठबाट मिूतर् काट्दछ। उसले आफ्नो िफताले मिूतर् नाप्ने काम गदर्छ। यस
कारल,े कारीगरले काठलाई एउटा मािनस जस्तो दे खने स्वरूप बनाउदँछ। अिन यो मािनस जस्तो दे खने मिूतर्ले केही गदन, तर त्यसको घरमा

बस्दछ।
14 मािनसले धपुी, दवेदारहरू काठ र फलाँटको रूखहरू काट्छ। त्यो मािनसले रूखहरू उमारेन, ती रूखहरू आफै उ न्छ। यिद कुनै एउटा

मािनसले धपुीको रूख रोप्दछ भन,े वषार्ले ती रूख उमादर्छ।
15 त्यसपिछ त्यस मािनसले त्यो रूख आफ्नो आगोमा बाल्दछ। मािनसहरूले त्यस रूखलाई दाउराको रूपमा काट्दछन।् अिन उसले त्यी

दाउरा खाना पकाउन र आफूलाई न्यानो बनाउनका लािग योग गदर्छ। मािनसले केही दाउरा बालरे आफ्नो लािग रोटी बनाउछँ तर मािनसले
त्यही रूखलाई अथवा त्यस रूखको केही अशंबाट दवेता बनाउछँ अिन त्यस दवेतालाई पजू्न थाल्दछ। त्यो दवेता मािनसले बनाएको मिूतर् हो तर
मािनस त्यस मिूतर् समक्ष झकु्छन।् 16 मािनसले आधा जस्तो काठ आगोमा बाल्छ। मािनसले त्यो आगोमा मास ु पकाउछ र अघाउञ्जले खान्छ।
मािनसले आफूलाई न्यानो रा का लािग दाउरा बाल्दछ। त्यस मािनसले भन्छ, “असल! अब म न्यानो भएँ अिन म दे ु सक्छु, त्यो आगोको
उज्यालो कहाँसम्म पदर्छ।” 17 तर सानो रूखको टु ा त्यहाँ छािडयो, यसकारण मािनसले त्यस टु ाबाट मिूतर् बनाउछँ अिन ई र मान्छ। उ
त्यस दवेता समक्ष झकु्छ अिन पजूा गदर्छ। मािनसले दवेताहरूलाई ाथर्ना गद भन्दछ, “तपाईं मरेा ई र हुनहुुन्छ, मलाई बचाउन ु होस।्”

18 ती मािनसहरूले जान्दनैन ्ितनीहरूले के ग ररहकेाछन।् ितनीहरूले बझु्दनैन।् ितनीहरूका आखँा बन्द भए जस्तै छन, यसलैे ितनीहरूले दे
सक्दनैन।् ितनीहरूको हृदयले बझु्ने कोिशश गदनन।् 19 ती मािनसहरूले यस िवषयमा सोच िवचार गरेका छैनन।् मािनसहरूले बझु्दनैन ्यसकारण
ितनीहरूले आफ्नो बारेमा किहल्यै सोचकेा छैनन, “मलैे आधा दाउरा आगोमा बालें। मलैे तातो कोइलामा रोटी बनाएँ अिन मास ु पकाएँ। त्यसपिछ
मलैे मास ु खाँए। अिन मलैे बाँचकेो ती काठहरूले यस्तो भयानक चीज बनाएँ। मलैे दाउराका मढुालाई पजूीरहकेो छु।”
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20 त्यो मािनसले जान्दनै आफूले के ग ररहछे। उ अन्योलमा छ, यसकारण उसको मनले उसलाई झटूो बाटोमा लिगरहकेोछ। त्यस मािनसले
आफूलाई बचाउन स ै न।् अिन उसले ग ररहकेा गल्ती काम दे स ै न। मािनसले भन्नछे, “यो मिूतर् जनु मलैे समाती रहकेोछु त्यो झटूा दवेता
हो।”

परम भ,ु सत्य परमे रल,े इ ाएललाई साथ िदनहुुन्छ
21 “याकूब, यी कुराहरू याद राख।

इ ाएल, याद राख, ितमी मरेो सवेक हौ।
मलैे ितमीलाई बनाएँ! ितमी मरेो सवेक हौ,

यसकारण इ ाएल, म ितमीलाई किहल्यै िबिसर्ने छैन।्
22 ित ो पापहरू ठूलो बादल जस्ता िथए

तर मलैे ती पापहरू पखा लिदएँ।
ित ा पापहरू मे टएर गए,

जसरी बादल पातलो हावामा हराउदँछ।
मलैे ितमीलाई जोगाएँ,

अिन बचाएँ यसलैे ितमी फकर मकहाँ आयौ।”
23 आकाशहरू आन न्दत छन ्िकनभने परम भलुे ती महान वस्तहुरू बनाउन ु भयो।

पथृ्वी आन न्दत छ, पथृ्वी मिुनका गिहयार्ई सम्म।
पवर्तहरू परम भलुाई धन्यवाद कटगद गाउदँछन।्

जङ्गलमा भएका सारा रूखहरू आन न्दत छन।्
िकनभने परम भलुे याकूबलाई बचाउन ु भयो।

परम भलुे महान कुराहरू इ ाएलको लािग गन ुर् भयो।
24 परम भलुे ितमीलाई बनाउन ु भयो जो ितमी आज छौ।

परम भलुे त्यस्तो ग ररहन ु भएको बलेा ितमी आमाकै गभर्िभ िथयौ।
परम भु भन्नहुुन्छ, “म, परम भलु,े सबै थोक बनाएको हो।

म स्वयलंे आकाश राखें।
मलैे पथृ्वीलाई मरेो समक्ष फैलाएँ।”

25 झटूा अगमव ाहरूले झटू बोल्दछन,् तर परम भलुे ितनीहरूका झटूा कुराहरू गल्ती हुन भनरे दखेाउनहुुन्छ। परम भलुे मखूर् मािनसहरू
बनाउन ुहुन्छ जसलेजाद गूदर्छन।् ितनीहरू सोच्दछन ि्क ितनीहरू ज्यादा जान्दछ। परम भलुे ज्ञानी मािनसहरू सम्मलाई अन्योलमा पा रिदनहुुन्छ।
परम भलुे ितनीहरूलाई मखूर् पान ुर्हुन्छ। 26 परम भलुे आफ्ना दासहरूलाई समाचार भन्नलाई मािनसहरूकहाँ पठाउन ु भयो। अिन परम भलुे ती
समाचारहरूलाई सत्य सािबत पान ुर्भयो। परम भलुे दतूहरूलाई मािनसहरूकहाँ के कुराहरू गन ुर्पछर् भनरे बताउनलाई पठाउन ुभयो। अिन परम भलुे
ितनीहरूको सल्लाह असल हो भनरे दखेाउनहुुन्छ।

परमे रले यहूदा पनुिनमार्ण गनर्लाई कोरेस छान्न ु हुन्छ
परम भलुे यरूशलमेलाई भन्नहुुन्छ, “मािनसहरू फे र त्यहाँ ब छेन।्”
परम भलुे यहूदाका शहरहरूलाई भन्नहुुन्छ, “ितमी फे र पनुिनमार्ण हुनछेौ।”

परम भलुे ती शहरहरूलाई भन्न ु हुन्छ िक ितनीहरू ध्वशं भए, “म ितमीलाई नयाँ शहरमा पनुःस्थािपत गनछु।”
27 परम भलुे गिहरा पानीलाई भन्नहुुन्छ, “सखु्खा भई जाओस।्

म ित ा मलू ोतहरू पिन सकुाइिदनछुे।”
28 परम भलुे कोरेसलाई भन्नहुुन्छ, “ितमी मरेो भेंडा गोठाला हौ,

ितमीले त्यही कुरा गन छौ जो म चाहन्छु।
ितमीले यरूशलमेलाई भन्नछेौ, ‘ितमी पनु िनमार्ण हुनछेौ।’
ितमीले म न्दरलाई बताउनछेौ, ‘ित ो जग पनुिनमार्ण हुनछे।’ ”

45
परमे रले इ ाएललाई स्वतन् पान ुर् कोरेस छान्न ु हुन्छ
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1 आफैले अिभषके गनर् भएको राजालाई यी िनम्न कुराहरू परम भलुे कोरेसको बारेमा भन्नहुुन्छ:

“म कोरेसको दािहने हात समाउनछुे। राजाहरूका श लनलाई म उसलाई सहायता गनछु।
शहरका ढोकाहरू कोरेसलाई बन्द हुनछैेन,
म शहरका वशे ारहरू खोली िदनछुे अिन कोरेस शहर िभ जानछे।

2 कोरेस, ित ा सनेाहरूले अिघ बढनछेन ्अिन म ित ो अघाडी जानछुे।
म पवर्तहरू मदैान तलु्य पा रिदनछुे।

म शहरका काँसाका वशे ारहरू भत्काइिदनछुे।
म फलामका ढोकाको बारहरू का टिदनछुे।

3 म ितमीलाई त्यो धन िदनछुे जसले अन्धकारमा बचाउनछे।
म ितमीलाई ती ग ु स्थानमा जम्मा गरेको धन िदनछुे।

म यसो गन छु तािक ितमीहरूले म इ ाएलको परम भु परमे र हु,ँ भनरे जान्नछेौ।
अिन म ितमीलाई ित ो नाउलँे बोलाउने छु।

4 म यी कुराहरू मरेो दास याकूबको लािग गछुर्।
म यी कुराहरू मलैे चनुकेो इ ाएलको लािग गछुर्।

कोरेस, म ितमीलाई नाउलँे बोलाउनछुे। ितमी मलाई जान्दनैौ।
तर म ितमीलाई जान्दछु त्यसलैे नाउलँे बोलाउनछुे।

5 म परम भु हु।ँ म मा परमे र हु।ँ
म बाहके अरू परमे र छैन।्

मलैे ितमीलाई बलसगँै लगुा लगाइिदएँ।
तर अझै ितमी मलाई बझु्दनैौ।

6 यी कुराहरू गछुर् तािक सारा मािनसहरूले
म नै परमे र हु ँ भनरे जाननु।्

पवूर्द े ख प म सम्मका मािनसहरूले म परम भु हु ँ भनरे जाननु,्
अिन त्यहाँ म बाहके अरू कुनै परमे र छैन।

7 मलैे उज्यालो बनाएँ अिन मलैे अधं्यारो बनाएँ।
मलैे शा न्त बनाएँ अिन मलैे क हरू बनाएँ।
म परमे र हु ँ अिन मलैे यी सबै चीजहरू बनाएँ।

8 “मािथ आकाश बाट पथृ्वीमा पण्टा बर्िसन्छ
जसरी बादलबाट पानी बर्िसन्छ, पथृ्वी खो लन्छ,

अिन मु उत्पन्न होस!्
मु को िवकास हुन्छ

साथ-साथै स ावना बढ्छ।
म परम भलुे नै यी सब बनाएँ।”

परमे रले आफ्ना सिृ लाई वशमा रा ु हुन्छ
9 “यी मािनसहरूलाई हरे! कसले ितनीहरूलाई सिृ गरे त्यसबारे उिसत तकर् ग ररहकेाछन।् ितनीहरूलाई हरे मसगँै ितनीहरू वहश ग ररहकेा

छन।् ितनीहरू माटोको फुटेको भाँडा जस्ता छन।् मािनसल,े िभजकेो िगलो माटो भाँडा बनाउन योग गछर् अिन िगलो माटोले सोध्दनै, ‘मािनस,
ितमी के ग ररहकेाछौ?’ चीजहरू जो बनाइन्छन। ती चीजहरूमा त्यो श हुदनै िक जसले बनायो उसलाई सोधोस।् मािनसहरू पिन िगलो माटो
जस्तै हुन।् 10 एकजना िपताले नानीहरूको जन्म गराउँछ। अिन नानीहरूले सोध्न स ै नन,् ‘तपाईंले िकन हामीलाई जीवन िदइरहन ु भएकोछ?’
नानीहरूले आफ्नी आमालाई सोध्न स ै नन,् ‘तपाईंले िकन हामीलाई जन्म िदइरहन ु भएको छ?’ ”

11 परम भु परमे र एकमा इ ाएलको परमपिव हुनहुुन्छ। उहाँले इ ाएल बनाउन ु भयो। अिन परम भु भन्नहुुन्छ:

“मरेा छोरा, ितमीहरूले मलाई िचन्ह िदनहुोस ्भनरे भन्यौ।
ितमीहरूले मलाई मलैे गरेका कामहरू दखेाउन ु होस ्भन्यौ।

12 यसकारण हरे, मलैे पथृ्वी बनाएँ
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अिन मलैे सारा मािनसहरूलाई यसमा जीवन िदएँ।
मलैे आफ्नै हातहरू ारा आकाशहरू बनाए।

अिन मलैे सारा तारामण्डललाई आकाशमा आदशे िदए।
13 मलैे कोरेसलाई श दान गरे तािक उसले रा ो काम गरोस।

अिन मलैे उसको कामहरू सहज पा रिदए।
कोरेसले मरेो शहर पनुिनमार्ण गनछ।

अिन उसले मरेा मािनसहरू स्वतन् पानछ, कोरेसले मरेा मािनसहरू मलाई बचे्नछैेन,् मलैे उसलाई ती कुराहरू गनर्लाई त्यसको मलू्य ितन ुर्
पनछैन।्”

सनेाहरूका परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो।
14 परम भलुे भन्नहुुन्छ, “िम र कूश धनी छन ्

तर इ ाएल, ितमीले ती धनहरू पाउनछेौ।
शबाईका अग्ला मािनसहरू ित ा हुनछेन।्

ितनीहरूको गदर्न व रप र बाँिधएको साङ्गलोिसतै ितनीहरू ित ो पिछ पिछ िहडंनछेन।्
ितनीहरू ितमी समक्ष झकु्नछेन।्

अिन ितनीहरूले ितमीिसत ाथर्ना गन छन।्
अिन त्यहाँ अन्य कोही परमे र हुनछैेन।्

इ ाएलका, परमे र ितमीसगँ हुनहुुन्छ।”

15 परमे र, तपाईं सवर्श मान ्हुनहुुन्छ, मािनसहरूले दे स ै नन।्
तपाईं इ ाएलको उ ारक हुनहुुन्छ।

16 धरैे मािनसहरूले झटूा दवेताहरू बनाउछँन।्
तर ती मािनसहरू िनराश हुनछेन।्
ती सारा मािनसहरू ल ज्जत हुनछेन।्

17 तर इ ाएल परम भु ारा बचाईनछे।
त्यो उ ार कायर् सदा-सवर्दा रहनछे।
किहल्यै पिन इ ाएल ल ज्जत हुनछैेन।्

18 परम भु नै परमे र हुनहुुन्छ।
उहाँले आकाशहरू र पथृ्वी बनाउन ु भयो।
परम भलुे पथृ्वीलाई यसको ठाउँमा रा ु भयो।

परम भलुे यस पथृ्वीलाई खाली गनर् चाहनहुुन्न, जनु उहाँले बनाउन ु भयो!
उहाँले पथृ्वी ब का लािग बनाउन ु भयो!

“म परम भु हु,ँ
म बाहके अरू कोही परमे र छैन।”

19 “म ग ु मा बो ल्दन म खलु्ला कारले बोल्छु।
मलैे मरेा शब्दहरू यस ससंारको अन्धकारमा लकुाइँन।

मलैे याकूबका मािनसहरूलाई
यस र ो ठाउँहरूमा हरे भनरे भिनन।ँ

म परम भु हु,ँ अिन सत्य बोल्दछु।
मलैे भनकेा कुराहरू सत्य छन।्

परम भलुे मािणत गन ुर्हुन्छ, िक उहाँ मा एक परमे र हुनहुुन्छ
20 “त्यसकारण, हे मािनसहरू हो, ितमीहरू भलेा हौऊ। ितमीहरू अकार् रा हरूबाट उम्केका छौ। मािनसहरू जान्दनैन ्ितनीहरू के ग ररहकेा

छन।् (जब ितनीहरू काठको मिूतर्हरू बोक्छन ् ितनीहरू जान्दनैन िक ितनीहरू ती दवेताहरूलाई ाथर्ना गछर्न जसले ितनीहरूलाई सहायता गनर्
स ै नन।् 21 यी मािनसहरूलाई भन, मकहाँ आऊ। ितनीहरूका आफ्ना मामला स्ततु गद ती कुराहरूका छलफल ितनीहरूलाई दऊे।)

“कसले ितमीहरूलाई ती कुराहरू बताए जनु धरैे वषर् अिघ घटेका िथए? कसले धरैे वषर्हरूदे ख यी कुराहरू लगातार भन?े म, परम भलु,े
मा यी कुराहरू भनें। म मा परमे र हु।ँ त्यहाँ के म जस्तो अन्य कोही दवेता छ? के त्यहाँ अन्य असल दवेता छ? के त्यहाँ अन्य कोही दवेता
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छ जसले आफ्ना मािनसहरूलाई बचाउदँछ? अहँ! त्यहाँ अन्य दवेता छैन।् 22 टाढामा भएका सारा मािनसहरूले ती झटुा दवेताहरू प ाउन
छोडन ु पछर्। ितमीहरूले मलाई प ाउन ु पछर् र बाँच्ने छौ। म परमे र हु।ँ त्यहाँ अन्य दवेता छैन।् म परमे र हु।ँ

23 “मरेो आफ्नै श ारा यो ितज्ञा गछुर्। अिन जब ितज्ञा सत्य हो। जनु कुरा िवषयमा म वचन िदनँ्छु त्यो हुने नै छ। अिन म वचन िददँछु
िक त्यके मािनस मरेो समक्ष झकु्नछे। अिन त्यके मािनसले मलाई प ाउने ितज्ञा गनछ। 24 मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘धािमर्कता र श
परम भबुाटै मा आउने छ।’ ”

कितपय मािनसहरू परम भिुसत कोिधत छन।् तर परमे रको साक्षी आउनछे र परम भलुे गन ुर् भएको कुराहरूको िवषयमा बताउन ु हुनछे।
यसकारण ती ोिधत मािनसहरू ल ज्जत हुनछेन।् 25 असल काम गनर्का लािग परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूलाई सघाउन ु हुनछे, अिन
मािनसहरू ितनीहरूका परमे रिसत अत्यन्त आन न्दत हुनछेन।्

46
असत्य दवेताहरू िनरथर्क छन ्

1 बाल दवेता अिन नबो दवेता, मरेो समक्ष झकु्नछेन।् ती झटूा दवेताहरू मिूतर् मा हुन।्
“मािनसहरूले ती मिूतर्हरू पशहुरूका ढाडहरूमािथ राख्दछन ती मिूतर्हरू खाली बोक्नको भारी मा हुन।् 2 ती झटूा दवेताहरू झकु्नछेन

ितनीहरू सबै पतन हुनछेन।् ती झटूा दवेताहरू उ म्कन पाउने छैनन।् ितनीहरू सबलैाई कैदीहरू सरह ल्याइनछे।
3 “हे याकूबका प रवार, मलाई ध्यान िदएर सनु। इ ाएलबाट आएका सारा मािनसहरू जो अझ जीिवत छन,् ध्यान िदएर सनु।् मलैे

ितमीहरूलाई बोकी ल्याएको हु।ँ ितमीहरू आफ्ना आमाको गभर्मा हुदँादे ख नै मलै े बोकी ल्याएको हु।ँ 4जब ितमीहरू ज न्मयौ मलैे बोकेर ल्याएँ
अिन जब ितमीहरू व ृ हुनछेौ म बोकी नै रहनछुे। ितमीहरूका कपालहरू सतेै पाकी सक्नछे, त्यित बलेा पिन म ितमीहरूलाई बोकी नै रहने छु,
िकनभने मलै े ितमीहरूलाई बनाएको हु।ँ म लगातार ितनीहरूलाई बोकी रहनछुे अिन म ितमीहरूलाई बचाउनछुे।

5 “के ितमीहरू मलाई अरू कुनै चीजिसत तलुना गनर् सक्छौ? अह ँ कोही पिन मरेो बराबर छैन। म जस्तो कोही छैन।् 6 कितपय मािनसहरू
सनु र चाँदीको धनी छन।् सनु ितनीहरूको थलैोबाट झछर्, अिन ितनीहरूले चाँदी तराजमुा तौलन्छन।् ती मािनसहरूले काठबाट झटूा दवेताहरू
बनाउनलाई िशल्पकारहरूलाई पसैा िददँछन।् त्यसपिछ ती मािनसहरू नतमस्तक भएर झटूा दवेता पजू्दछ। 7 ती मािनसहरू आफ्ना काँधमा
ती झटूा दवेताहरू बोक्छन।् झटूो दवेता अथर्हीन हो। मािनसहरूले यसलाई बोक्न ु पछर्। मािनसहरू भईूंमा मिूतर् उभ्याउँछन।् अिन झटूो दवेता
त्यहाँबाट िहडँन स ै न।् झटूा दवेता मिूतर् मा हो। यसले मािनसहरूलाई सकंटबाट रक्षा गनर् सक्दनै।् मािनसहरू त्यसिसत िचच्याउँछन ्तर कुनै
उ र पाउदँनैन।् झटूो दवेता मा मिूतर् हो। यसले मािनसहरूलाई ितनीहरूको समस्याबाट रक्षा गनर् स ै न।्

8 “ितमीहरूले पाप गरेकाछौ, ितमीहरूले ती कुराहरूको बारेमा फे र िवचार गन ुर्पछर्। ती कुराहरूलाई सम्झ र ब लयो हौ। 9 त्यो धरैे बर्ष
अघाडी घटेको घटना सम्झ। सम्झ म परमे र हु।ँ त्यहाँ अन्य कोही परमे र छैन।् ती झटूा दवेताहरू म जस्ता छैनन।्

10 “शरुूमा मलैे जो कुराहरू भने ती अन्तमा हुनछेन।् धरैे वषर् अिघ घटनाहरूको बारेमा मलैे भनकेो िथएँ जो घ टत भएका छैनन।् जब म
कुनै योजना गछुर् त्यो अवश्य नै हुनछे। म ती कुराहरू आफ्नो इच्छाले गछुर्। 11अिन म मािनसलाई पवूर्बाट बोलाइरहछुे। त्यो मािनस चील जस्तै
हुनछे। उ धरैे टाढा दशेबाट आउने छ, म ती कुराहरू गन िनणर्य गछुर्। म ितमीलाई भिनरहछुे िक म यो गन छु अिन म गन नै छु। मलैे उसलाई
बनाएँ र उसलाई ल्याउनछुे।

12 “ितनीहरू कितजनाले सोच्छौ िक ितमीसगँ ठूलो श छ, मलाई ध्यान िदएर सनु।् तर ितमीले रा ो कामहरू गरेनौ। 13 म धािमर्क
कामहरू गनछु। चाँडो ग र म मरेो मािनसहरू बचाउनँछुे। म िसयोनलाई उ ार गनछु। मरेो आ यर्पणू र् इ ाएलका िन म्त ल्याउनछुे।”

47
बाबलेलाई परमे रको सन्दशे

1 “हे बाबलेकी कन्या तल आऊ अिन भईूंमा बस।
कल्दीहरूकी कन्ये छोरी,* भईूंमा बस।

ितमी अिहले शासक होइनौ।
मािनसहरू सोच्ने छैनन,् िक ितमी एकजना सनु्दरी, कोमल, सकुुमारी हौ।

2 अब ितमीले क ठन प र म गन ुर्पछर्। ितमीले ढुङ्गाको जाँतो ल्याउन ु पछर् अिन अन्न िपधँरे पीठो बनाउन ु पछर्
ित ो घमु्टो हटाऊ अिन ित ो सनु्दर पोषाकहरू खोल।

ितमीले ित ो दशे छोडन ु पनछ।
ित ा फ रयाहरू उठाऊ जबसम्म मािनसहरूले ख ु ाहरू दे स ै नन, अिन नदीहरू† पार गर।

3 मािनसहरूले ित ा ग ु अगंहरू हनेछन ्
* 47:1: † 47:2:
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अिन ित ो लाज हनेछन।्
ितमीले गरेको सबै द ु कमर्को बद्ला म चकुाउनछुे।

अिन कोही पिन ितमीलाई सघाउन आउने छैनन।्
4 “मरेा मािनसहरू भन्छन,् ‘परमे रले हामीलाई बचाउन ु हुन्छ।

उहाँको नाउँ हो सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमपिव हुनहुुन्छ।’ ”

5 “यसकारण बाबले, त्यहाँ बस अिन शान्त हौ।
कल्दीहरूका छोरीहरू अन्धकार िभ जाऊ।
िकनभने अब ितमी ‘राज्यहरूकी रानी’ रहने छैनौ।

6 “म मरेो मािनसहरूिसत ोिधत िथएँ,
ती मािनसहरू मरेा हुन,् तर म ोिधत िथएँ,

मलैे ितनीहरू ितमीलाई िदएँ, अिन ितनीहरूलाई ितमीले दण्ड िदयौ।
तर ितमीले ितनीहरूमािथ कृपा राखनेौ।

ितमीले बढूा-पाकहरूलाई पिन
क ठन काम गनर् लगायौ।

7 ितमीले भन्यौ, ‘म सदा-सवर्दा बाँच्नछुे।
म सधैं नै रानी हुनछुे।’

ितमीले ती मािनसहरू ित गरेको नरा ो कुराहरूमा ितमीहरूले ध्यानै िदएनौ।
ितमीले के हुने होला भनरे सोच्दा पिन सोचनेौ।

8 यसकारण अब, ‘िवलासी ी’ ध्यान िदएर सनु!
ितमी सरुिक्षत अनभुव गर र आफैलाई भन,

‘म मा मखु मािनस हु।ँ म जस्तो मखु अन्य कोही पिन छैन।्
म किहल्यै पिन िवधवा हुने छैन।् मसगँ सधँ ै नानीहरू हुनछेन।्’

9 यी दइु कुरा अचानक ितमीिसत घट्नछेन।्
पिहल,े ितमीले आफ्ना नानीहरू गमुाउनछेौ अिन त्यसपिछ ितमीले आफ्नो लोग्ने गमुाउनछेौ। हो, यी कुराहरू साँ च्च नै ितमीिसत घट्ने

नै छन।्
अिन ित ा सबै मन् र मोहनी श ले ितमीलाई बचाउनँछैेन।

10 ितमीले द ु कमर्हरू गय , तर अझ ितमी सरुिक्षत अनभुव गछ ।
ितमीले सोच्छौ, ‘मलैे गरेको द ु कामहरू कसलैे पिन दखे्दनै।्’

ितमी सोच्छौ िक ित ो िववके र ब ु ले ितमीलाई बचाउने छ।
ितमी आफैलाई सोच्छौ ‘म मा हु,ँ
म जस्तो अरू कोही मखु्य छैन।्’

11 “तर क हरू ितमीमािथ आइलाग्नछे।
ितमी जान्दनैौ यो किहले घट्ने छ? तर िवपि आइरहछे।
ितमी ती क हरूलाई रोक्न केही पिन गनर् सक्नछैेनौ।

12 ितमीले टुना-मनुा र तन् -मन् िसक्नलाई
ित ो जीवनमा अत्यन्त प र म गय ।

यसकारण ित ो टुना-मनुा र तन् -मन् योग गनर् शरुू गय ।
हुनसक्छ ित ो टुना-मनुाले ितमीलाई साथ दलेा।
हुनसक्छ ितमीले कसलैाई भय स्त पानर् सक्छौ।

13 ितमीसगँ धरैेजना सल्लाहकारहरू छन,्
के ितमी ितनीहरूका सल्लाहरूबाट थिकत भयौ?

तब ित ा ज्योितषीहरू पठाऊ तािक ताराहरू पढुन।्
ितनीहरूले ितमीलाई महीना किहले शरुू हुन्छ बताउन सकुन।्
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क हरू किहले आउन सक्छ भनरे बताउन सकुन।्
14 तर ती मािनसहरूले आफैलाई सम्म बचाउन स ै न।

ितनीहरू पराल जस्तो जल्नछेन।्
ितनीहरू यित चाँडो जल्नछेन िक

कसलैाई तातो पानर् कोइला सम्म रहने छैन।
15 त्यो त्यके कुरामा घट्ने छ जनु ितमीले प र म साथ गय ।

जो मािनसहरूसगँ ितमीले जीवनभर काम गय ितनीहरूले ितमीलाई छाडनछेन।्
त्यके मािनस आ-आफ्नो बाटो जाने नै छन ्

अिन त्यहाँ ितमीलाई बचाउने कुनै पिन मािनस रहने छैन।”

48
परमे रले आफ्नो ससंारमा शासन गन ुर्हुन्छ

1 परम भु भन्नहुुन्छ, “हे याकूबका प रवार हो मलाई ध्यान िदएर सनु।्
ितमीहरू आफैले आफूलाई इ ाएल भन्यौ।
ितमीहरू यहूदाको वशंहरू हौं।

ितमीले वचन रा लाई परम भकुो नाउँ चलायौ,
ितमीले इ ाएलको परमे रको स्तिुत गान गय ।
तर ितमी धािमर्क र िनष्कपट िथएनौ जब ितमीले ती कुराहरू गय ।

2 “हो, ितनीहरू पिव शहरका नाग रकहरू हुन।्
ितनीहरू इ ाएलका परमे रमािथ आि त छन।्

उहाँको नाउँ सनेाहरूका परमे र नै हो।
3 “जनु कुरो घट्ने छ मलैे धरैे अिघ त्यस िवषयमा बताएको िथएँ।

मलैे ती कुराहरूको बारेमा भनकेो िथएँ।
अिन मलैे ितनीहरूलाई अचानक हुने बनाएँ।

4 मलैे यी सबै गरें िकनभने म जान्दथें ितमी एकदम अटेरी िथयौ।
ितमीले मलै े भनकेो कुनै पिन कुरामा िव ास गनर् माननेौ।
ितमी एकदमै अटेरी िथयौ फलाम जस्तै नबा ङ्गने अिन काँसा जस्तै कडा।

5 यसकारण के घटना घट्छ होला भनरे धरैे अिघ मलैे ितमीहरूलाई भनकेो िथएँ।
मलैे ती कुराहरू घट्न ु भन्दा अिघ नै ितनीहरूको बारेमा भनकेो िथएँ।

मलैे यो गरें तािक ितमीले भन्न ु नपरोस, ‘ती सबै हामीले बनाएका दवेताहरूले गरेका भनरे।’
मलैे यस्तो गरें भनी ितमीले भन्न ु नपरोस,
‘हा ा मिूतर्हरूले यी दवेताहरू हा ा हुन भन्ने कुरा बतायो।’ ”

परमे रले इ ाएललाई श ु पानर्लाई दण्ड िदन ु हुन्छ
6 “ितमीले के भयो भनरे ती घट्नाहरू दखे्यौ र सनु्यौ।

यसलैे ितमीले अन्य मािनसहरूलाई यी खबरहरू भन्न ु पनछ।
अब म ितमीलाई नयाँ समाचारहरू बारे बताउनछुे

ती कुराहरू अझ सम्म ितमी जान्दनैौ।
7 यी कुराहरू ती होइनन ्जो अिघनै घ टसकेका िथए। यी ती कुराहरू हुन जनु अिहले भइरहकेाछन।्

आज भन्दा पिहले ितमीले ती कुराहरू जानकेो िथएनौ
यसकैारण ितमीले भन्न स ै नौ, ‘हामीले पिहल्यै जानकेा िथयौं भनरे।’

8 तर त्यसो भएर पिन, ितमीले मरेो कुरामा ध्यान िदएनौ।
ितमीले केही पिन िसकेनौ।
मलैे भनकेा कुनै पिन कुरा ितमीले मान्दै माननेौ।

म शरुू दे ख नै जान्दछु िक ितमी मरेो िवरू उठ्नछेौ।
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ितमी जन्मकैे िदनदे ख ितमीले मरेो िवरू मा आन्दोलन गय ।
9 “तर, म धयैर्वान हुनछुे।

म यो आफ्नलैािग गनछु।
तपैिन मलाई न रसाएको दखेरे मािनसहरूले मरेो शसंा गनछन।्

िकनभने मलै े ितमीलाई नाश ग रन।
10 “हरे, म ितमीलाई श ु पानछु।

मािनसहरूले श ु चाँदी बनाउन ु तातो आगो योग गदर्छन।्
तर म ितमीलाई क हरू िदएर श ु पानछु।

11 यो म स्वयकंोलािग गनछु।
ितमीले मलाई त्यस्तो वहार गनछैनौ, मानौ म मखु्य होइन,
म मरेो मिहमा र शसंा कुनै झटूा दवेताहरूलाई लजैान िदने होइन।्

12 “हे याकूब, मरेो कुरा ध्यान िदएर सनु।्
इ ाएल, म ितमीलाई मरेो मािनसहरू भनरे आ ान गनछु।
यसलैे मलाई ध्यान िदएर सनु।्

म आिद हु,ँ
र म अन्त हु।ँ

13 मलैे पथृ्वीलाई मरेो आफ्नै हातले बनाएँ।
मरेो दािहने हातले आकाश बनाएँ

अिन यिद मलैे ितनीहरूलाई बोलाएँ भने
ितनीहरू एकैसाथ मरेो समक्ष आउनछेन।्

14 “ितमीहरू सबै यहाँ आऊ र मरेो कुरा ध्यान िदएर सनु।
के कुनै झटूो दवेताले यी कुराहरू घट्नछेन ्भनी भन?े अह।ँ

त्यस मािनस जसलाई परम भलुे बाबले अिन कल्दीहरूलाई सजाय िदन रोज्नहुुन्छ,
उसले जे मन पछर् त्यही गछर्।”

15 परम भु भन्नहुुन्छ, “मलैे ितमीहरूलाई भनें, म उसलाई बोलाउनछुे
अिन म उसलाई ल्याउनँछुे।
म उसलाई सफल तलु्याउनछुे।

16 यहाँ आऊ र मलाई ध्यान िदएर सनु।्
म त्यहाँ िथएँ जब बाबले एक रा सरह भएको िथयो

अिन आिददे ख नै मलै े स्प रूपले बोल,े
यसकारण ती मािनसहरूले जान्न सकोस मलैे के भनें।”

त्यस पिछ यशयैाले भन,े “अिहले परम भु मरेो मा लकले मलाई पठाउन ु हुन्छ अिन उहाँको आत्माले यी कुराहरू भन्न ु हुन्छ, 17 ‘परम भ,ु
ित ो उ ारक र इ ाएलका परमपिव भन्नहुुन्छ,

“ ‘म ित ो परम भु ित ो परमे र हु।ँ
म ितमीहरूलाई ती कुराहरू िसकाउँछु जनु लाभदायक छ।
म ितमीहरूलाई ती बाटोहरू लानछुे जहाँ ितमीहरू जानपुछर्।

18 यिद ितमीले मरेो कुरा मानकेो भए,
ितमीहरूकहाँ पणू र् रूपमा
बगीरहकेो पानी सरह शा न्त आउने िथयो।

असल कुराहरू घ रघ र आउने
समु का छालहरू सरह ितमीहरूकहाँ आउने िथयो।
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19 यिद ितमीहरूले मरेो कुराहरू मानकेो भए,
ितमीहरूले धरैे छोरा छोरीहरू पाउने िथयौ। ितनीहरू बालवुाका कणहरू जस्ता हुने िथए।

यिद ितमीले मरेा आज्ञा पालन गरेको भए,
ितमीहरू नाश हुने नै िथएनौ। ितमीहरू लगातार मसगँ नै हुने िथयौ।’ ”

20 मरेा मािनसहरू बाबले त्याग।
मरेा मािनसहरू, कल्दीहरूबाट भाग।

आनन्दको स्वरले यो सन्दशेहरू मािनसहरूसगँ भन।्
यो सन्दशेहरू पथृ्वीको टाढा ठाउँहरूमा फैलाऊ।

मािनसहरूलाई भन,
“परम भलुे आफ्ना दास याकूबलाई बचाउन ु भयो।”

21 परम भलुे मरूभिूमबाट भएर मािनसहरूलाई डोयार्उन ु भयो, तर ितनीहरू किहल्यै ितखार्एनन।्
िकनभने आफ्ना मािनसहरूका िन म्त

च ानबाट बगाएर उहाँले पानी बनाउन ु भयो।
उहाँले च ान फोन ुर् भयो र पानी बगाउन ु भयो।

22 तर परम भलुे फे र भन्नभुयो,
“त्यहाँ द ु मािनसहरूकालािग शा न्त छैन।”

49
परमे रले आफ्ना िवशषे दासलाई डाक्न ु हुन्छ

1 टाढामा रहकेा मरेा मािनसहरू! मरेा कुरा ध्यान िदएर सनु,्
पथृ्वीमा बाँिचरहकेा सम्पणूर् मािनसहरू ध्यान िदएर सनु।्

परम भलुे उहाँको सवेा गनर् मलाई आ ान गन ुर्भयो।
म जन्मन ु भन्दा अिघ नै परम भलुे मरेो नाउँ काढन ु भयो जब म आमाको गभर्मा नै िथएँ।

2 परम भलुे मलाई उहाँका िन म्त बोल्न योग गन ुर्हुन्छ।
उहाँ मलाई धा रलो तरवार जस्तै योग गन ुर्हुन्छ,

तर उहाँले मलाई रक्षा पिन गन ुर्हुन्छ। उ हाँले मलाई आफ्नो हत्केलामा लकुाउन ु हुन्छ।
परम भलुे मलाई ितखो काँड झैं उपयोग गन ुर्हुन्छ,

तर उहाँले मलाई काँडको ढो ोमा लकुाउन ु हुन्छ।

3 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “इ ाएल, ितमी मरेो दास हौ।
म ितमीसगँ अचम्म लाग्दो कामहरू गनछु।”

4 मलैे भन,े “मलैे थ प र म गरें,
मलैे आफूलाई थो ो पारें, तर उपयोगी काम भने भएन।्

मलैे मरेा सारा श हरू योग गरें
तर वास्तवमा मलैे केही पिन पाइँन।

यसलै,े परम भलुे मसगँ केही गनर्लाई िनणर्य िदन ु पछर्।
परमे रले मरेो कामको ितफल िदनै पछर्।”

5 परम भलुे मलाई आमाको गभर्मा िसजर्ना गन ुर् भयो
तािक याकूब र इ ाएललाई उहाँ समक्ष फकार्उनका लािग
उहाँको सवेक हुन सकँु।

परम भलुे मलाई सम्मान गन ुर्हुनछे।
म परमे रबाट आफ्नो बल पाउनछुे।

6 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “ितमी मरेो एक मखु्य दास हौ।
इ ाएलका मािनसहरू कैदी छन,् तर ितनीहरूलाई मकहाँ फकार्ई ल्याउनछुे।
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याकूबका वशंहरू मकहाँ फक आउनछेन।्
तर, ितमीसगँ अक काम छ यो त्यो भन्दा पिन अझ मखु्य छ।

सारा जाितहरूका लािग म ितमीलाई ज्योित बनाउनछुे।
ितमी पथृ्वीमा भएका सारा मािनसहरूलाई बचाउने मरेो बाटो हुनछेौ।”

7 परम भ,ु इ ाएलका परमपिव
र इ ाएलका उ ारक भन्नहुुन्छ,

“मरेो दास न छ उसले शासकहरूको सवेा गदर्छ,
तर मािनसहरूले उसलाई हलेा गदर्छन।्

तर, राजाहरूले उसलाई हने छन,्
अिन उसलाई आदर गनर् उिभनछेन।्
महान अगवुाहरूले उ अिघ िशर झकुाउनछेन।्”

यो घटना हुने नै छ िकनभने परम भ,ु इ ाएलका परमपिव ल,े यो चाहनहुुन्छ। अिन परम भलुाई िव ास गनर् सिकन्छ। उहाँले नै ितमीलाई
चनु्न ु भएको हो।

उ ारको िदन
8 परम भु भन्नहुुन्छ,
“त्यहाँ एक त्यस्तो िवशषे समय आउनछे जब म आफ्नो दया दखेाउनछुे।

त्यस समय म ित ो ाथर्नाको उ र िदनछुे।
त्यहाँ एक िवशषे समय आउनछे जब म ितमीलाई बचाउछुँ,

त्यस समय म ितमीलाई सहायता गनछु म ितमीलाई रक्षा गन छु
अिन मािनसहरू र म बीच भएको करार प को ितमी साक्षी हुनछेौ।

दशे अिहले ध्वशं भयो तर ितमीले त्यो भिूम िफतार् िदनछेौ,
ती मािनसहरूलाई जो त्यसको मा लक िथयो।

9 ितमीहरूले कैदीहरूलाई भन्ने छौ,
‘कैदबाट ितमीहरू बािहर आऊ।’

अन्धकारमा ब े मािनसहरूलाई ितमीहरूले भन्नछेौ,
‘अन्धकारबाट िनस्क।’

या ा ग ररहकेा बलेामा मािनसहरूले खानछेन।्
र ो पहाडहरूमा ितनीहरूले खानकुेरा पाउनछेन।्

10 मािनसहरू भोको हुने छैनन।् ितनीहरू ितखार्उने छैनन।्
तातो घाम र बतासले ितनीहरूलाई हािन पयुार्उने छैन।्

िकनभने परमे रले ितनीहरूलाई सान्त्वना िदनहुुनछे अिन उहाँले ितनीहरूलाई डोयार्उन ु हुनछे।
उहाँले ितनीहरूलाई पानीका ोतहरूको छेउमा लजैान ु हुनछे।

11 मरेा मािनसहरूका लािग म बाटो बनाइिदनछुे।
पवर्तहरू समतल बनाई िदनछुे,
अिन भ त्कएको बाटोहरूमािथ उठ्नछेन।्

12 “हरे, मािनसहरू टाढा-टाढाबाट मकहाँ आइरहछेन ्
उ र अिन र प मबाट आइरहछेन।्
मािनसहरू मकहाँ िम दशे अन्तगर्त आस्वानबाट आइरहछेन।्”

13 हे स्वगर् र पथृ्वी, आन न्दत होऊ।
हे पवर्तहरू आनन्दले िचच्याऊ।

िकनभने परम भलुे आफ्नो मािनसहरूलाई सान्त्वना िदनहुुन्छ।
परम भु आफ्ना गरीब मािनसहरू ित असल हुनहुुन्छ।

14 तर अिहले िसयोनले भन्दछ, “परम भलुे मलाई त्याग्न ु भयो,
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मरेो मा लकले मलाई भलु्न ु भयो।”
15 तर परम भु भन्छु,
“के एउटी ीले आफ्नो नानी िबिसर्न सक्छे?

के एउटी ीले आफ्नो गभर्बाट जन्माएको आफ्नो नानीलाई िबिसर्न सक्छे?
यिद उसले िबसर्न सक्छे भने पिन

म ितमीलाई िबिसर्ने छैन।
16 हरे, मलैे तरेो नाउँ मरेो हत्केलामा खोपकेो छु।

म सारा समय तरेो बारेमा सोच्दछु।
17 ितमीहरूका नानीहरू ितमीहरूकहाँ फकर आउनछेन।्

मािनसहरूले ितमीहरूलाई परािजत गरे तर ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई एक्लै छोडरे गए।
18 मािथ हरे, ित ा चारैितर हरे

ितमीहरूका सारा नानीहरू एकसाथ ितमीहरूकहाँ आइरहछे।”
परम भु भन्नहुुन्छ, “जस्तो म जीिवत छु म ितमीहरूसगँ यो ण गदर्छु:

ितमीहरूका नानीहरू ितमीहरू कै घाँटी व रप र बाँिधएको गहना जस्तो हुनछेन।्
ित ा नानीहरू दलुहीले लगाउने घाँटीको हार जस्तो हुनछेन।्

19 “ितमीहरू अिहले परािजत र न भएकाछौ।
ितमीहरूका ठाउँहरू काम नलाग्ने भएकाछन।्

तर केही िछनमा न,ै ितमीहरू आफ्ना ठाउँमा धरैे मािनसहरू हुनछेन ्
अिन मािनसहरू जसले ितमीहरूलाई नाश गरे ितनीहरू एकदम टाढा हुनछेन।्

20 ितमीहरू आफ्ना नानीहरू हराउदँा द:ुखी भएका िथयौ
तर ती नानीहरूले ितमीहरूलाई भन्नछेन ्‘यो भिूम एकदम सानो छ।
हामीलाई ब एउटा ठूलो ठाउँ िदनहुोस।्’

21 तब ितमीहरू स्वयलंे भन्नछेौ,
‘कसले मलाई यी सारा नानीहरू िदए?

म द:ुखी र एक्लै िथएँ।
म परािजत भएको िथएँ

र आफ्ना मािनसहरूबाट टाढा भएको िथएँ।
यसकारण कसले मलाई यी नानीहरू िदए?

हरे, म एक्लै छािडएको िथएँ।
यी सारा नानीहरू कहाँबाट आए?’ ”

22 परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ,
“हरे म आफ्ना हात जाितहरू ित हल्लाउने छु।

म मरेो झण्डा सारा मािनसहरूले दे े गरी उठाउनछुे।
त्यसपछी ितनीहरूका नानीहरू ितमीहरूकहाँ ल्याउनछेन।्

ती मािनसहरूले ितमीहरूका नानीहरू काँधमा बोकेर ल्याउने छन,्
अिन ितनीहरूका पाखरुाहरूमा उनीहरूले समा छेन।्

23 राजाहरू ित ा नानीहरूका िशक्षकहरू हुनछेन।्
राजाका छोरीहरूले ितनीहरूलाई हरेचाह गनछन।्

ती राजाहरू र छोरीहरूले ितमीहरूको अिघ आफ्ना िशर झकुाउने छन।्
ितनीहरूले ितमीहरूका खु ाको मलैामा चमु्बन गनछन।्

त्यसपिछ ितमीहरूले जान्नछेौ िक म परम भु हु।ँ
तब ितमीहरूलाई थाहा हुनछे िक जसले ममािथ आशा गदर्छ उ िनराश हुनछैेन।्”

24 जब बलवान िसपाहीले य ु मा धन िजत्दछ,
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ितमीहरूले उबाट त्यो धन लन स ै नौ।
जब श पणूर् िसपाहीले कैदीलाई पहरा िदनछन ्

त्यो कैदी भाग्न स ै न।्
25 तर परम भ,ु भन्नहुुन्छ,
“कैदीहरू भाग्नछेन।्

टाढाका ती बलबान िसपाहीबाट कितजनाले ती कैदीहरू लजैाने छन।्
यो कसरी हुनछे? ित ो य ु म लड्नछुे।

म ित ो नानीहरूको रक्षा गनछु।
26 ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई चोट पयुार्उछन ्

तर म ितनीहरूलाई आफ्नै शरीरको मास ु खान वाध्य गराउनछुे।
ितनीहरूका आफ्नै रगत दाखरस जस्तो हुन्छ जो उनीहरूले िपउने छन।्

तब त्यके मािनसले जान्नछेन।् िक म परम भलुे ितमीहरूलाई बचाउनभुयो।
सारा मािनसहरूले जान्नछेन ्िक याकूबको श शाली परम भलुे ितमीहरूलाई बचाउन ु भयो।”

50
ितनीहरूका पापका कारण इ ाएलले दण्ड पायो

1 परम भु भन्नहुुन्छ,
“इ ाएलका मािनसहरू, ितमीहरूले भन्यौ िक मलैे ितमीहरूकी आमा यरूशलमेलाई त्यािगिदए।

तर काननू र त्याग-प कहाँ छ जसले उसलाई त्यागकेो माण गछर्?
मरेा नानीहरू, के मलैे कसबैाट पसैा ऋण लएँ?

के ऋण चकुाउनलाई मलैे ितमीलाई बचेें? अह!ँ
ितमीहरू बिेचयौ िकनभने ितमीहरूले पापपणूर् कामहरू गय ।

ित ो आमालाई टाढा पठाइयौ िकनभने ितमीहरूले नरा ा कामहरू गय ।
2 म घरमा आएँ, त्यहाँ कोही पिन िथएन।्

मलैे घ रघ र बोलाईनै रहें।
तर के म ितमीहरूलाई बचाउनँ स न भनरे सोच्दछौ?

ितमीहरूलाई आफ्ना सारा सकंटहरूबाट बचाउनँ मसगँ श छ।
हरे, यिद मलैे सम ु लाई सखु्खा भई जा भनरे आदशे िदएँ भने

त्यो सखु्खा हुनछे।
माछा पानी िबना मन छ,

अिन ितनीहरूका शरीरहरू कँुिहएर जानछेन।्
3 द:ुखमा लगाउने कालो भन्दा कालो लगुा जस्तै

म आकाश अन्धकार बनाउन सक्छु।”
परमे रका दास पणूर्रूपमा परमे रमा नै आि त हुन्छ

4 परम भु मरेो मा लक मलाई पढाउने ज्ञान िदनहुोस।् यसकारण म यी द:ुखी मािनसहरूलाई अिहले पढाउँनछुे। त्यके िबहान उहाँले मलाई
उठाँउन ु हुन्छ एक छा सरह र पढाउन ु हुन्छ। 5 परम भु मरेो मा लकले िशक्षा लन मलाई सघाउन ु हुन्छ, र म उहाँको िवरू उठेको छैन।
मलैे उहाँलाई प ाउन छाडकेो छैन। 6 मलाई कुट्न ती मािनसहरू छाडी िदन्छु। उनीहरूलाई मरेो बारीबाट केरा उखले्न छाडी िदन्छु। पीर
पन कुराहरू भने पिन म मरेो अनहुारमा थकेु पिन उनीहरूबाट अनहुार लकुाउने छैन। 7 परम भु मरेो मा लकले मलाई साथ िदनहुन्छ, यसलैे
ितनीहरूले म ित गरेका नरा ा कुराहरूले मलाई असर पादन। म ब लयो हुनछुे। म जान्दछु िक म िनराश हुने छैन।

8 परम भु मसगँ हुनहुुन्छ। उहाँले मलाई िनद ष ठहराउनहुुन्छ। यसकैारण कसलैे पिन मलाई दोषी दखेाउन सक्ने छैन।् यिद कसलैे म गल्ती
छु भनरे मलाई माण गनर् खोज्छ भने त्यो मािनस मकहाँ आउनपुछर् अिन हामीमा परीक्षा हुनछे। 9 तर हरे, परम भु मरेो मा लकले मलाई साथ
िदनहुुनछे। यसकारण कसलैे पिन मलाई पापी भएको दखेाउन ु स ै न।् ती सारा मािनसहरू परुानो लगुाहरू जस्ता हुनछेन।् मदले ितनीहरूलाई
खानछे।

10 ती मािनसहरू जसले परम भकुो सम्मान गछर्न, जसले आफ्नो सवेकका कुराहरू सनु्छन ्अिन के हुनछे थाहा नपाई परमे रिसत जान्छन,्
ितनीहरूले साँच्चै नै परम भकुो नाउमँािथ िवशवास गछर्न ्र परमे रमािथ भर पछर्न।्
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11 परम भु भन्नहुुन्छ, “हरे, ितमीहरू आफ्नो त रकाले बाँच्न चाहन्छौ। ितमीहरूले आफ्नो िहसाबले आगो बाल्छौ र राँको सल्काउछँौ।
यसकारण आफ्ना त रकाले नै बाँच्छौ। तर, ितमीहरू द ण्डत हुनछेौ। ितमीहरू आफैले बालकेा आगो र राँकोमा झरेर स्वयमं जल्ने छौ। म त्यस्तो
घट्ना घट्न िदनछुे।”

51
इ ाएल अ ाहाम जस्तो हुन ु पदर्छ

1 “ितमीहरू कितपय असल जीवन जीउनलाई एकदमै कोशीश गछ । ितमीहरू यसको लािग परम भकुो सहयोग माग्न जान्छौ। मलाई ध्यान
िदएर सनु। ितमीहरूले आफ्ना िपता अ ाहामलाई हने ुर् पछर्। उनी एक च ान हुन जसको टु ा ितमीहरू होऊ। 2 अ ाहाम ितमीहरूका िपता हुन ्
अिन ितमीहरूले उनलाई खोज्न ु पछर्। ितमीहरूले सारालाई हरे एक नारी जसले ितमीहरूलाई जन्म िदईन।् अ ाहाम मलैे बोलाउँदा एक्लै िथयो।
त्यसपिछ मलैे उसलाई आशीवार्द िदएँ अिन उसले एउटा ठूलो प रवार ारम्भ गय । धरैे-धरैे मािनसहरू उसबाट नै ज न्मए।”

3 यस्तै कारले परम भलुे िसयोनलाई सान्त्वना िदनहुुनछे। परम भलुे उनी र उनको सन्तानहरू ित द:ुख अनभुव गन ुर्हुनछे अिन उहाँले
उसको लािग एक महान कायर् गन ुर्हुनछे। परम भलुे मरूभिूमलाई प रवतर्न गन ुर् हुनछे। त्यो मरूभिूम अदनको बगैंचा जस्तो हुनछे। त्यो जग्गा र ो
िथयो, तर त्यो परम भकुो बगैंचा जस्तो हुनछे। मािनसहरू त्यहाँ अित नै खशुी हुनछेन।् मािनसहरूले त्यहाँ आनन्द कट गनछन।् ितनीहरूले
धन्यवाद र िवजयको गीत गाउनँछेन।्
4 “मरेा मािनसहरू, मलाई ध्यान िदएर सनु।

मरेो िनणर्यहरू कसरी जीउन ु भनरे मािनसहरूलाई दखेाउदँै ज्योित जस्ता हुनछेन।्
5 म िनष्पक्ष छु भनरे चाँडै नै दखेाउनछुे।

म चाँडै नै ितमीहरूलाई बचाउनछुे म आफ्नो श लाएर सारा जाितहरूमा न्याय गनछु
सबै सदुरूका ठाउँहरूले मलाई प खर्रहकेाछन।्

ितनीहरूले आफ्ना म तकोलािग मरेो श को तीक्षा गदर्छन।्
6 मािथ आकाशमा हरे!

तल पथृ्वी व रप र हरे!
आकाश बादलहरूका ध ूवँा सरह अ ल्गदै जानछे।

पथृ्वी काम नलाग्ने परुानो लगुा सरह हुनछे।
पथृ्वीमा भएका मािनसहरू मनछन ्

तर मरेो उ ार सदा-सवर्दा रिहरहनछे।
मरेो स ावना किहल्यै अन्त हुनछैेन।

7 ितमीहरू जसले मरेो धािमर्कतालाई जान्दछौ त्यसले मलाई ध्यान िदएर सनु्न ु पछर्।
ितमीहरू जसले मरेो उपदशेहरू मान्दछौ उनीहरूले मलैे भनकेा कुराहरू मान्न ु पदर्छ।

द ु मािनसहरूबाट नडराऊ।
ितनीहरूले ितमीहरूलाई भनकेा नरा ा कुराहरूबाट नडराऊ।

8 िकनभने ितनीहरू परुाना लगुाहरू जस्ता हुन।् माऊ कीराहरूले ितनीहरूलाई खानछेन।्
ितनीहरू ऊन जस्तो हुन कीराहरूले ितनीहरूलाई खानछेन

तर मरेो स ावना सदा-सवर्दा च लरहनछे।
मरेो उ ार सदा सवर्दा लगातार च लरहनछे।”

परमे रको श ले आफ्ना मािनसहरूलाई बचाउनँछे
9 जाग! जाग!

हे परम भकुो बाहु, बलवान बन।्
आफ्नो बल चलाऊ जसरी ितमीहरूले धरैे अिघ गरेका िथयौ।

जसरी ितमीहरूले ाचीन कालमा गरेका िथयौ।
ितमीहरूसगं राहाबलाई परािजत गरेको त्यो श छ।

ितमीहरूले अजीङ्गरलाई परािजत गय ।
10 ितमीहरूले गदार् नै सम ु लाई सखु्खा हुने पाय । ितमीहरूले अित गिहरोबाट पानी सकुायौ।

ितमीहरूले समु को गिहरो भागमा बाटो बनायौ।
ितमीहरूले त्यो बाटो पार गरेर बाँच्यौ।



51:11 805 यशयैा 51:21

11 परम भलुे उहाँका मािनसहरूलाई बचाउन ु हुन्छ।
ितनीहरू आन न्दत भएर िसयोन फिकर् नछेन।्

ितनीहरू अत्यन्त खशुी हुनछेन।्
ितनीहरूका खशुीयाली ितनीहरूको िशरको एउटा मकुुट सरह सदा-सवर्दा रहने छ।

ितनीहरूले खशुीसगँ गाउनछेन ्
सबै द:ुखद अवस्थाहरू टाढा हटेर जानछे।

12 परम भु भन्नहुुन्छ, “म मा ै हु ँ ितमीहरूलाई सान्त्वना िदन।े
यसलैे ितमीहरू िकन मािनसहरूसगँ डराउछँौ?
ितनीहरू मािनसहरू मा हुन ्जो घाँस जस्तै मदर्छन।्”

13 परम भलुे ितमीहरूलाई बनाउन ु भएको हो।
उहाँको आफ्नो श ले पथृ्वी बनाउन ु भयो।
अिन उहाँको आफ्नो श ले पथृ्वी भ र आकाश फैलाउन ु भयो।

तर ितमीहरूले उहाँलाई भलु्यौ र उहाँको श लाई पिन भलु्यौ।
यसकारण ितमीहरू ोिधत मािनससगँ डराउछँौ जसले ितमीहरूलाई चोट पयुार्उछँ।

ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई नाश गन योजना बनाए
तर ितनीहरू सबै गए ितनीहरू अब कहाँ छन।्

14 कैदमा परेका मािनसहरू चाँडै नै स्वतन् हुनछेन।्
ती मािनसहरू झ्यालखानमा मन अथवा सडने छैनन।्
ती मािनसहरूले शस्त खानकुेराहरू पाउनछेन।्

15 “िकनिक म, परम भ,ु तरेो परमे र हु।ँ
म समु लाई उ िेजत पारी उठाउनछुे र छालहरू उठाउनछुे।”

(सनेाहरूका परम भु उहाँको नाउँ हो।)

16 “मरेो दास, म ितमीहरूलाई ती वचनहरू िदने छु जनु म ितमीहरूलाई भन्न चाहन्छु। अिन म ितमीहरूलाई मरेो हातले छेक्नछुे र म
ितमीहरूलाई बचाउनछुे। म ितमीहरूलाई नयाँ आकाश अिन नयाँ पथृ्वी बनाउनलाई चलाउनछुे। म ितमीहरूलाई चलाउनछुे इ ाएललाई यसो
भन्नलाई, ‘ितमीहरू मरेा मािनसहरू हौ।’ ”

परमे रले इ ाएललाई दण्ड िदनभुयो
17 जाग जाग!

यरूशलमे, उठ!
परम भु ितमीहरूमािथ अित ोधीत हुन ु हुन्थ्यो।

यसकैारण ितमीहरू द ण्डत भयौ।
यो दण्ड एक कचौरा िवष जस्तो िथयो, ितमीहरूले पीउन ु नै पथ्य ,

अिन ितमीहरूले यसलाई िपयौ।

18 यरूशलमेसगँ धरैे मािनसहरू िथए, तर ितनीहरू मध्ये कोही पिन यरूशलमेको अगवुा हुन सकेन।् ितनले उठाएका कुनै पिन छोरा छोरीहरूले
उनलाई डोयार्एनन।् 19 क हरू दइु वगर्मा यरूशलमेमा दखेा परे, चोरी र सीिमत खा न्न, ठूलो अिनकाल र य ु ।

ितमीहरू द:ुखमा परेको बलेा कसलैे पिन ितमीलाई साथ िदएन।् कसलैे पिन ितमीहरू ित करूणा दखेाएन।् 20 ितमीहरूका मािनसहरू कमजोर
भए ितनीहरू भईूंमा लडरे त्यही प ल्टरह।े ती मािनसहरू त्यके कुना काप्चा र गल्लीहरूमा लिडरह।े ितनीहरू पाशोमा परेका पशहुरू जस्ता
भए। जब सम्म ितमीहरूले दण्ड थाम्न नक्सने भयो परम भकुो ोधवाट द ण्डत भइर ौ। जब परमे रले अिधक दण्ड िदन्छु भनरे भन्नभुयो,
ितनीहरू सातो हराएका झैं भए।

21 मलाई ध्यान दऊे, द:ुखी यरूशलमे। ितमीहरू दाखरस निपएता पिन एउटा मद िपउने मािनस जस्तै कमजोर छौ। ितमीहरू त्यस, “िवषको
कचौराबाट” कमजोर छौ।
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22 ितमीहरूका परमे र र मा लक, परम भ,ु आफ्ना मािनसहरूका लािग लड्न ु हुन्छ उहाँले ितमीहरूलाई भन्न ु हुन्छ, “हरे, म यस िवषको
कचौरालाई ितमीहरूबाट टाढा हटाइरहछुे। म मरेो ोध ितमीहरूबाट टाढा लािगरहछुे। मरेो ोधको कारणले अब उ ान्त ितमीहरू द ण्डत
हुने छैनौ। 23 म मरेो ोध ितनीहरूमािथ योग गनछु जसले ितमीहरूलाई चोट पयुार्उनछे, जसले ितमीहरूलाई मान यास गदर्छ। ितनीहरूले
ितमीहरूलाई भन,े ‘हा ो अघाडी घ ुडँा टेक अिन हामी ितमीहरूमािथ िहडं्नछेौं।’ ितनीहरूले जबरजस्ती ितनीहरूलाई झकुाउने कोिशश गछर्न।्
अिन ितनीहरू ितमीहरूका ढाढमा िहडंनछेन।् ितमीहरू ितनीहरू िहडंने एक बाटो जस्तो हुनछेौ।”

52
इ ाएल सरुिक्षत हुनछे

1 जाग! जाग! हे िसयोन!
आफै व लगाऊ! आफ्नो श धारण गर

र पिव यरूशलेमेमा उभ!
मािनसहरू जो परमे रको बाटोमा िहडं्न तयार भएनन
ितमीहरूकहाँ फे र वशे गनछैन।् ती मािनसहरू शु र सफा छैनन।्

2 धलूो टक्टकाऊ। आफ्ना आ यर् पोषाकहरू लगाऊ!यरूशलमे,
िसयोनको छोरी, ितमी कैदी िथयौ,

तर अिहल,े आफ्नो साङ्गलाहरूबाट मु छौ जनु बन्धन ित ा घाँटी व रप र बाँिधएका िथए।
3 परम भु भन्नहुुन्छ,

“ितमीहरू पसैाकोलािग बिेचएनौ।
यसकारण म ितमीहरूलाई मु पानर् पसैाको योग गन छैन।्”

4 परम भ,ु मरेो मा लकले भन्नहुुन्छ, “मरेा मािनसहरू पिहले ब लाई िम ितर गए अिन त्यसपिछ ितनीहरू दासहरू भए। पिछ अश्शरूले
ितनीहरूलाई दास बनाए। 5 अब हरे के भयो। अक जाितले मरेा मािनसहरू लगरे गयो। त्यो दशेले ज्याला ितरेन।् यी जाितले मरेा मािनसहरूमा
शासन गरे र उनीहरू हाँस।े ती मािनसहरूले मरेो बारेमा सधैं नरा ा कुराहरू गदर्छन।्”

6 परम भु भन्नहुुन्छ, “यस्तो भयो, यसकारण मरेा मािनसहरूले मरेो बारेमा िसक्नछेन।् मरेा मािनसहरूले म को हु ँ भनरे जान्नछेन।् मरेा
मािनसहरूले मरेो नाउँ जान्नछेन,् अिन ितनीहरूले म उही परमे र हु ँ भनरे जान्नछेन ्जो उनीहरूिसत बो लरहकेोछु।”

7 एकजना समाचार-वाहक स-ुसमाचार लएर पहाडमािथ आउँदै गरेको दे ु आ यर्पणू र् कुरा हो। समाचार-वाहकले िसयोनमा यो घोषणा
गरेको सनु्दा खशुीयाली आउँछ, “शा न्त छ! हामी सरुिक्षत छौं! ितमीहरूका परमे र राजा हुनहुुन्छ!”
8 शहरका पहरादारहरू िचच्याउन थाल।े

ितनीहरू सबै एकाकार्मा आन न्दत छन।्
िकनभने ितनीहरू त्यकेले परम भु िसयोन तफर् फिकर् रहकेो दखे्दछन।्
9 यरूशलमे, ित ो भग्नावशषे भवनहरू फे र खशुीले भ रनछे।
ितमीहरू सबै पनु आन न्दत हुनछेौ।

िकनभने यरूशलमेमािथ परम भु कृपाल ु हुनहुुन्छ। परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई बचाउनहुुनछे।
10 परम भलुे आफ्नो पिव बाहुबल सारा जाितहरूलाई दखेाउन ु हुनछे।

टाढामा भएका सारा रा हरूले परम भलुे कसरी आफ्ना मािनसहरूको उ ारलाई दे छेन।्

11 ितमीहरू बन्दी म ु हुनपुछर्।
त्यो ठाउँ छोड।

पजूाहरीहरू, ितमीहरूले जे चीजहरू बोक्छौ सबै पजूामा उपयोग हुन्छन,्
यसलैे आफूलाई श ु पार।
कुनै चीज नछोऊ जनु पिव छैन।

12 ितमीहरू कैदबाट मु हुनछेौ, तर ितनीहरूले ितमीहरूलाई छोडन हतार गदनन।्
ितमीहरू बलपवूर्क खिेदनछैेनौ।
ितमीहरू िहडँनछेौ अिन ितमीहरूसगँ परम भु िहडँनहुुनछे।

परम भु ितमीहरूका सामनुे जानहुुनछे
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अिन इ ाएलका परमे र पिछ ल्तर हुनहुुनछे।
परमे रको सवेक तड्पी रहछे

13 “मरेो दासलाई हरे। उ एकदम सफल हुने छ। उनी एकदम मखु्य हुनछे। भिवष्यमा मािनसहरूले उनको आदर र सम्मान गनछन।् 14 तर
मािनसहरू मरेो दासलाई दखेरे छक्क पनछन।् उसलाई यस्तो कारले चोट पयुार्इएको िथयो िक उसलाई मािनस भनरे िचन्नलाई पिन गा ो पथ्य ।
15 तर अझ मािनसहरू छक्क पनछन।् राजाले उसलाई हनेछन, छक्क पनछन र मखुबाट एक शब्द पिन िनस्कने छैन।् ती मािनसहरूले मरेो
दासको कथा सनुनेन।् ितनीहरूले के भयो दखे।े ितनीहरूले त्यो कथा सनुनेन तर ितनीहरूले बझु।े”

53
1 हामीले घोषणा गरेका कुराहरू वास्तवमा कसले िव ास गछर्? वास्तवमा कसले परम भकुो दण्डलाई स्वीकार गदर्छ?
2 ऊ एक सानो पालवुा जस्तो परम भकुो अगडी हुिकर् यो। उ सखु्खा भइँूमा उि रहकेो एउटा जरा जस्तै िथयो। उसमा त्यस्तो खास गौरव

िथएन। उसमा िवशषे कुरा दे खदँनै िथयो। यिद हामीहरूले उसलाई हये ं भने हामी त्यस्तो केही खास कुरा दे े छैनौ जसले ऊ ित हामी आकृ
नै हुने कारणै दे खन्दनै। 3 मािनसहरूले उसलाई हाँसोको पा बनाए अिन आफ्नो साथीहरूले उसलाई छािडिदए। ऊ पीडा नै पीडाले भ रएको
मािनस िथयो। ऊ रा ो कारले िनको हुनछे भनरे जान्दथ।े मािनसहरूले उसलाई हनेर् िदएनन।् हामीले उसलाई ध्यानै िदएनौं।

4 तर उसले हा ा क हरू आफ्नै ठान्यो। उसले हा ा यातनाहरूको भारी उठायो अिन हामीले सोच्यौं उसलाई परमे रले दण्ड िदनभुयो।
हामीले सोच्यौ उसले गरेको द ु कमर्को लािग परमे रले दण्ड िदनभुयो। 5 तर हामीले गरेको भलू कामहरूका लािग उसलाई पीडा सहन बाध्य
गराइयो। उसलाई हा ो दोषकोलािग ाप िदइयो। हा ो ऋणको िन म्त उसलाई सजाय िदइयो। उसको पीडाले नै हामीलाई क्षमा ग रयो। 6 हामी
सबै भडेा जस्तै ल यिवहीन घिुमर ौं। हामी सबै आ-आफ्ना बाटो ितर लाग्यौ। परम भलुे हा ो दोषहरू माफ ग रिदन ु भयो अिन हामीले आफ्ना
सबै दोष उहाँमािथ थपुाय ं।

7 उसलाई चोट पयुार्एर दण्ड िदइयो। तर उसले किहल्यै िवरोध गरेन।् मानर्लाई लगकेो भेंडा जस्तै उसले केही पिन भनने। ऊ ऊन काट्दा पिन
चपुचाप रहने भेंडाको पाठो जस्तो भयो। उसले आफ्नै बचाउको लािग किहल्यै मखु खोलने।् 8 मािनसहरूले जबरजस्ती गरेर उसलाई लग।े अिन
ितनीहरूले उसलाई िनष्पक्ष कारले न्याय गरेनन।् कसलैे पिन उसको प रवारको बारेमा केही भन्न सकेनन, िकनभने बाँिचरहकेा मािनसहरूका
ठाउँबाट उसलाई लगरे गयो। मरेा मािनसहरूका पापहरूका खाितर उसलाई दण्ड िदइयो। 9 उ मय र उसलाई धनीहरूको िचहानसगँै गािडयो।
उसलाई द ु मािनसहरूसगँ गािडयो। उसले केही नरा ो काम गरेन। उसले किहल्यै झटूो बोलने तर यस्ता दघुर्टनाहरू उमािथ भए।

10 परम भलुे उसलाई ाप िदने िनणर्य गन ुर् भयो। परम भलुे ऊ पीिडत हुनै पछर् भनरे िनणर्य गन ुर्भयो। यसकारण दासले स्वयलंाई मनर्को
लािग समपर्ण गरे। तर उसले लामो समय सम्म नयाँ जीवन बाँच।े उसले आफ्ना मािनसहरूलाई दे छेन।् परम भलुे उसबाट चाहे जस्तै उसले
ती कुराहरू पणूर्गन छ। 11 मनमा उ कैयौं कुराहरूबाट पीिडत हुनछे तर उसले हुने असल कुराहरू दे छे। उसले िसकेका कुराहरूबाट उ सन्त ु
हुनछे।

परम भु भन्न ु हुन्छ, “मरेो धम दासले धरैेलाई दोषी बनाउनछैेन, उसले ितनीहरूका दोष बोकी लानछे। 12 यसकारण मलैे उसलाई मरेो
मािनसहरू मध्ये परुस्कार िदएँ। उसले ती सबै चीजहरू ब लया मािनसहरूसगँ बाँड्नछे। म उसकैो लािग यो कुरा ग ररहछुे िकनभने उसले
मािनसहरूको लािग आफ्नो जीवन अपर्ण गय अिन मय । मािनसहरूले भने उ एक अपराधी िथयो। तर वास्तवमा के िथयो भने उसले अन्य
सबकैा पापहरू स्वयलंे बोक्यो। अिन जोसगँ पापहरू छन ्ती मािनसहरूकै लािग बोल्यो।”

54
परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई घर ल्याउन ु हुन्छ

1 “ए बाँझी ीहरू हो, खशुी होऊ!
ितमीहरूका नानीहरू छैनन,्

तर ितमीहरू खशुी हुनपुछर्।”
परम भु भन्नहुुन्छ,

“त्यो ी जो एक्लै छे,
लोग्ने भएका ीहरू भन्दा उसको धरैे नानीहरू हुनछेन।्”
2 “ितमीहरूका डरेालाई ठूलो बनाऊ,

ितमीहरूका ढोकाहरू फरािकलो पार।
ितमीहरूको घर बढाउन नरोक।

ित ा डरेा ठूलो र ब लयो बनाऊ।
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3 िकनभने ितमीहरू एकदम बडी हाल्नछेौ।
ित ा छोरा-छोरीहरूले धरैे जाितहरूबाट मािनसहरू पाउनछेन,्

ित ा छोरा-छोरीहरू फे र त्यही शहरहरूमा ब े छ जनु ध्वशं भएका िथए।
4 नडराऊ!

ितमीहरू िनराश हुनछैेनौ।
मािनसहरूले ितमीहरूको िवरू अिन कुराहरू गन छैनन।्

जब ितमीहरू जवान िथयौ,
ितमीहरू ल ज्जत िथयो।

तर ितमीहरूले अिहले त्यो लाज िबसर्यौ।
ितमीहरूले त्यो लाज सम्झना गदनौ।

ितमीहरूले गय जितबलेा ितमीहरूका लोग्ने मरे।
5 िकनभने तरेा लोग्ने तरेा सिृ क ार् हुनहुुन्छ।

उहाँको नाउँ सनेाहरूका परम भु हो!
उहाँ इ ाएलको सरंक्षक हुनहुुन्छ। उहाँ इ ाएलको एकजना परमपिव हुनहुुन्छ।

अिन उहाँलाई सारा पथृ्वीका परमे र भिननछे।
6 “ितमी त्यस्ती आइमाई िथयो जसलाई लोग्नलेे त्यािगसकेको िथयो।

ितमी एकदमै द:ु खत िथयौ,
तर उहाँले ितमीलाई आफ्नो बनाउन बोलाउन ु भयो।

ितमी त्यस्ती आइमाई हौ जसले सानो उमरेमा िववाह गरेकी िथई। अिन उसको लोग्नलेे प रत्याग गरेको िथयो।
तर परमे रले ितमीलाई आफ्नो बनाउन बोलाउन ु भएको िथयो।”

7 परमे र भन्नहुुन्छ, “मलैे तलँाई केही क्षणको िन म्त त्यागकेो िथएँ।
ितमीहरूलाई फे र भलेा गनछु अिन धरैे दया दशार्उनछुे।

8 म अत्यन्तै ोिधत भएँ अिन ितमीहरूदे ख केही क्षणको लािग लकेु।
तर म ितमीहरूलाई सदा सवर्दा कृपाले सान्त्वना िदनछुे।”
परम भु तरेा उ ारक भन्नहुुन्छ।

9 परमे र भन्नहुुन्छ, “सम्झ नहूको समयमा मलैे ससंारलाई जल लय ारा द ण्डत गरेको िथएँ।
तर मलै नहूसगँ वचन राखकेो िथएँ िक म फे र ससंारलाई जल लय ारा िवध्वशं गन छैन।

त्यस्तै कारले म ितमीहरूसगँ करार बाँध्दछु िक किहल्यै पिन म ितमीहरूसगँ रसाउने छैन
अिन नरा ा कुराहरू गन छैन।”

10 परम भु भन्नहुुन्छ, “पवर्तहरू हराउन सक्छन,्
अिन डाँडाहरू धलूो हुनसक्छन,्

तर मरेो दया ितमीहरूबाट अलग हुनछैेन।्
म ितमीहरूसगँ शा न्त कायम गनछु अिन यसको किहल्यै अन्त हुनछैेन।्”
परम भलुे ितमीहरूमािथ दया दशार्उन ु हुन्छ।

अिन उही परमे रले यी कुराहरू भन्नभुयो।
11 “ितमी गरीब शहर!

श हुरू तफूान सरह ितमीहरूका िवरू आई लाग।े
अिन कसलैे पिन सान्त्वना िदएनन।्

तर म फे र ितमीलाई िनमार्ण गछुर्,
ढुङ्गाहरूका िभ ाहरू सजाएर म सनु्दर ढुङ्गाले ितमीलाई बनाउनछुे।
म बहुमलू्य ढुङ्गाहरू योग गरेर ित ो व रप रको पखार्लहरू बनाउनछुे।

12 िभ ाको मािथल्लो तहका ढुङ्गाहरू लालमािणहरूले बनाउनछुे।
मलू ार बहुमलू्य चम्कने र हरूले सजाउनछुे।
ित ा व रप रका िभ ाहरूमा बहुमलू्य र हरू जडनछुे।
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13 ित ा नानीहरूले परमे रलाई प ाउनछेन ्अिन उहाँले ितनीहरूलाई िशक्षा िदनहुुनछे।
ित ा नानीहरूले वास्तिवक रूपमा शा न्त पाउनछेन।्

14 ितमी धािमर्कतामािथ िनमार्ण हुनछेौ।
यसलैे ितमी सरुिक्षत हुनछेौ।

केहीले पिन ितमीलाई चोट पयुार्उने छैन।्
ितमी डराई रहन ु पनछैन।्

15 मरेा कुनै पिन सनै्यले ित ो िवरू मा लडाइँ गन छैन।
यिद कुनै सिैनकले आ मण गय भने ितमीले त्यस सनै्यलाई परािजत गनछौ।

16 “हरे, मलैे लोहारलाई बनाएँ। उसले आगो फुक्छ र फलामलाई तातो बनाउछँ। त्यसपिछ उसले तातो फलाम लएर जस्तो चाहन्छ त्यस्तै
हितयार बनाउदँछ। यस्तै कारले मलै े ‘नाश गनवाला’ जसले धरैे थोकहरू न पादर्छ उसलाई पिन मलैे नै सजृना गरेको हु।ँ

17 “मािनसहरूले ित ो िवरू लडाइँ गनर् हितयारहरू बनाउनँछेन,् तर ती हितयारहरूले ितमीलाई परािजत गनर् सक्दनैन।् केही मािनसहरूले
ित ो िवरू कुराहरू गनछन,् तर ितनीहरू जो ित ो िवरू कुरा गछर्न ्आफै दोषी रहकेो मािणत गनछन।्”

परम भु भन्नहुुन्छ, “परम भकुो दासले के पाउनछे? ितनीहरूले मबाट माफ पाउनछेन।्

55
परमे रले त ृ गराउने “भोजन” िदनहुुन्छ

1 “हे सब,ै ितखार्एका मािनसहरू, आऊ!
ित ोलागी पानी यहाँछ, आएर िपऊ!

पसैा छैन भनरे सतुार् नगर।
आऊ, अघाउञ्जले सम्म खाऊ र िपऊ!

ितमीहरूलाई पसैा चािहन्दनै,
खान र िपऊनकुो ज्याला लाग्दनै।

2 ितमीहरू त्यस्तो चीजहरूमा पसैा बबार्द गछ जनु खास भोजन नै होइन?
िकन ितमीहरू त्यस्ता थर्का कामहरू गछ जसले ितमीहरूलाई सन्त ु ी िददँनै?

एकदमै ध्यान िदएर मरेा कुरा सनु अिन ितमीहरूले रा ा भोजन खान पाउनछेौ।
ितमीहरूले त्यस्तो रा ा खाना खानछेौ जसले ित ो आत्मा त ृ पानछ।

3 मलैे भनकेा कुराहरूमा एकदमै ध्यान िदएर सनु।्
मरेो कुरालाई ध्यान िदएर सनु ितमीहरूका ाणहरू बाँच्नछेन।्

मकहाँ आऊ र ितमीहरूसगँ एक करार गनछु जनु सदा-सवर्दा रहनछे। यो करार त्यस्तो हुनछे जनु मलैे दाऊदसगँ गरेको िथएँ।
मलैे दाऊदलाई मे गनछु अिन सदा ऊ ित उदार रहनछुे भनरे वचन िदएको िथएँ।
अिन ितमीहरूले त्यो करारमािथ िव ास गनर् सक्छौ।

4 मलैे मरेो श - माण र सबै जाितहरूकालािग दाऊदलाई बनाएँ।
मलैे दाऊदलाई वचन िदएँ िक उ धरैे जाितहरूका शासक र सनेापित हुनछे।”

5 ती ठाउँहरूमा धरैे जाितहरू छन ्जो ितमीहरू जान्दनैौ,
तर ितमीहरू ती जाितहरूलाई डाक्नछेौ।

ती जाितहरूले ितमीहरूलाई जान्दनैन ्
तर ितनीहरू दौडरे ितमीहरूकहाँ आउनछेन।्

यस्तो घटना हुने छ िकनभने परम भु ितमीहरूका परमे रले घटना चाहनहुुन्छ।
इ ाएलका परमपिव ले ितमीहरूलाई आदर गन ुर्हुन्छ।

6 यसलैे ितमीहरूले परम भलुाई खोज्न ु पछर्
एकदमै िढलो हुन ु अिघ न।ै

ितमीहरूले उहाँलाई अिहले नै बोलाइहाल्न ु पछर्
उहाँ निजक भएको बलेा।

7 द ु मािनसहरूले पापमय जीवन बाँच्न छाड्न ु पछर्।
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ितनीहरूले नरा ा कुराहरू सोच्न छाडन ु पछर्।
ितनीहरू परम भकुहाँ फे र एकपल्ट आउनु पछर्।

तब परम भलुे उनीहरूलाई सान्त्वना िदनहुुनछे।
ती मािनसहरू परम भकुहाँ आउन ु पनछ

िकनभने हा ो परमे रले क्षमा गन ुर्हुन्छ।
मािनसहरूले परमे रलाई बझु्न स ै नन ्

8 परम भु भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूका िवचारहरू मरेा िवचारहरू जस्ता छैनन।्
ितमीहरूका चालहरू मरेा चालहरू जस्ता छैनन।्

9 आकाश पथृ्वी भन्दा अल्गो छ।
त्यस्तै कारल,े मरेा चालहरू पिन ितमीहरूका भन्दा फरािकला छन ्
अिन मरेा िवचारहरू पिन ितमीहरूका िवचारहरू भन्दा अग्ला छन।्” परम भु स्वयलंे यी कुराहरू भन्नभुयो।

10 “पानी र िहऊँ आकाशबाट बर्षन्छ अिन ितनीहरू फकर आकाश ितर जाँदनै।्
जब सम्म ितनीहरूले धत लाई छोएर त्यसलाई िभजाउँदनै।्

तब धत ले िबरूवामा टुसा उमादर्छ। ती टुसाहरूले िकसानकोलािग अन्न उब्जाउछँन ्
अिन मािनसहरूले ती अन्न रोटी बनाई खान्छन।्

11 यस्तै कारले मरेा वचनहरूले मरेो मखु छाड्दछ
अिन ती वचनहरूले केही नगरूञ्जले सम्म फक आउँदनै।्

मरेा वचनहरूले घटनाहरू घटाउने गछर् जनु म चाहन्छु।
मलैे पठाएका ती वचनहरू आफ्नो काम गनर् सफल हुन्छन।्

12 “ितमी खशुी साथ बािहर जानछेौ
अिन शान्त रहनछेौ।

पवर्त र पहाडहरू सन्न भएर नाच्न चाहनछेन।्
खतेका सबै रूखहरूले ताली बजाउनछेन।्

13 जहाँ पो ाहरू छन ्त्यहा िवशाल सल्लाका रूखहरू उ नछेन।्
वनमारा घारीमा िहना वकृ्षहरू उ नछेन।्

ती कुराहरूले परम भकुो ख्याित बढाउने छ। ती कुराहरूले परम भकुो श को माण गदर्छ।
यो िचन्ह किहल्यै नाश हुने छैन।्”

56
सारा जाितहरूले परम भलुाई प ाउने छन ्

1 परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो, “सबै मािनसहरूिसत न्यायपवूर्क वहार गर। ठीक कुराहरू मा गर। िकन? िकनभने मरेो म ु
ितमीहरूमा हुनछे। मरेो धािमर्कता ससंारभ र चाँडै कट हुनछे। 2 त्यस मािनस जसले परम भकुो िव ाम िदन बारे िनयमहरू मान्छ उसमा
परम भकुो कृपा रहन्छ। अिन त्यस मािनस जसले कुनै पाप कमर् गदन उ खशुी हुनछे।”

3 केही मािनसहरू जो यहूदी होइनन ्आफै परम भसुगँ िमल्नछेन।् ितनीहरूले भन्न ु पदन, “परम भलुे आफ्ना मािनसहरूिसत मलाई हण
गनछैनन।्” नपुसंकले यसो भन्नपुदन, “म सखु्खा काठको एउटा टु ा हु,ँ म कुनै नानी जन्माउन स क्दन।ँ”

4 ती नपुसंकहरूले त्यस्ता कुराहरू भन्न ु पदन िकनभने परम भलुे भन्नहुुन्छ, “नपुसंक मध्ये केहीले िव ाम िदनको िनयम अनसुरण गछर्न।्
कायर्हरू त्यही गछर्न जो म इच्छा गछुर् अिन मरेो करार साँचो हृदयले अनशुरण गछर्न।् 5 यसलैे म ितनीहरूकोलािग स्मारक ढुङ्गा मरेो म न्दरमा
रा खिदनछुे। ितनीहरूका नाउँ मरेो शहरमा सम्झना ग रनछे। हो, म ती नपसुकंहरूलाई केही चीज िदनछुे जनु नानीहरू भन्दा रा ो हुन्छ। म
ितनीहरूलाई नाउँ िदनछुे जनु सधैं रहनछे। ितनीहरू मरेा मािनसहरूबाट अलग हुने छैनन।्”

6 “कितपय मािनसहरू जो यहूदीहरू होइनन उनीहरू परम भकुहाँ आएर िमल्नछेन।् ितनीहरूले त्यसो गनछन यसलैे ितनीहरूले उहाँलाई सवेा
गनर् सक्छन र परम भकुो नाउलँाई मे गनछन।् ितनीहरू उहाँका दासहरू हुनलाई आपसमा स्वयं िमल्नछेन।् ितनीहरूले शबथ िव ाम िदनलाई
खास उपासनाको िदन भनरे रा छेन अिन लगातार मरेो कुरारलाई गहन कारले अनसुरण गनछन।् 7परम भुभन्नहुुन्छ, ‘म ती मािनसहरूलाई मरेो
पिव पवर्तमा ल्याउनछुे। म ितनीहरूलाई मरेो ाथर्नाको घरमा खशुी पानछु। ितनीहरूले चढाएका होमब ल र ब लदानहरूले मलाई खशुी पानछ।
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िकन? िकनभने मरेो म न्दर सबै जाितहरूका िन म्त ाथर्नाको घर हुनछे।’ ” 8 परम भु मरेो मा लकले ती कुराहरू इ ाएलका मािनसहरूलाई
भन्नभुयो।

जसलाई आफ्नो दशे छोडन बाध्य गराइयो। तर परम भलुे ितनीहरूलाई एकसाथ भलेा गन ुर्हुनछे। परम भु भन्नहुुन्छ, “म ती मािनसहरूलाई
फे र एकपल्ट भलेा गनछु।”
9 जङ्गलमा भएका जङ्गली जानवरहरू,

आउँछन ्र खान्छन।्
10 पहरादारहरू सबै अन्धा छन।्

के ग ररहकेा छन ितनीहरू स्वयं जान्दनैन।्
ितनीहरू नभकु्ने कुकुरहरू जस्ता छन त्यसले भकु्दनैन।्

ितनीहरू भइँूमा सतु्छन।्
अहो! ितनीहरू सु मन पराउँछन।्

11 ितनीहरू भोको कुकुरहरू जस्ता छन।्
ितनीहरू किहल्यै सन्त ु हुदँनैन।्

गोठालाहरूले जान्दनैन ितनीहरू के ग ररहछेन।्
ितनीहरूले आफ्ना भेंडाहरू मन पराउँछन ्जो भडिकएर टाढा गएकाछन।्

ितनीहरू लोभी छन।्
ितनीहरू सबै जना आफूलाई सन्त ु पानर् चाहन्छन।्

12 ितनीहरू भन्नछेन,्
“आऊ म केही मद ल्याउनछुे
अिन हामीले केही िनगार पिन लन ु सक्नछेौ।

भो ल हामीले यस्तै गन छौ
िकनभने हामीसगँ यस्तो शस्ती छ।”

57
इ ाएलले परमे रलाई प ाउँदनै

1 धम मािनसहरू गइसकेकाछन ्
तर यसमा कसलैे पिन ध्यान िदएन।्

मािनसहरू बझु्दनैन के हुदँछै।
धम मािनसहरू भलेा भईरहनछेन।्

मािनसहरू िवपदहरू आइरहछे भनी बझु्दनैन।्
ितनीहरूलाई थाहा सम्म छैन िक बचाऊको लािग धम मािनसहरू भलेा ग रएकोछ।

2 तर ती मािनसहरूमा शा न्त आउनछे
अिन ितनीहरू आफ्नौ ओछ् यानमा आराम गनछन,् िकनभने ितनीहरू परम भलुे चाहकैे बाटोमा गए।

3 “बोक्सीहरूका छोरा-छोरीहरू, ितमीहरू यता आऊ।
ित ो िपता िभचारका दोषी छन।्
अिन ित ा आमाले शारी रक सहवासको िन म्त आफ्नो शरीर बचे्छे।

4 ितमीहरू पापी र झटूो बे े नानीहरू हौ।
ितमीहरूले मसगँ ठ ा गय ।

ितमीहरूले आफ्नो अनहुार मदे ख अक ितर फकार्यो।
ितमीहरूले िज ो दखेाउदँै मलाई खसी गय ।

5 ितमीहरू सबै ह रयो रूख मिन
झटूा दवेताहरू पजू्न चाहन्छौ।

ितमीहरूले नानीहरूको हत्या गछ अिन त्यके खोलामा
अिन च ानै च ान भएको ठाउँहरूमा ितनीहरूको ब ल चढाउँछौ।
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6 ितमीहरू नदीहरूमा िचल्लो ढुङ्गाहरू पजू्न मन पराउँछौ।
ितमीहरू दाखमद चढाएर ितनीहरूलाई पजू्छौ।

ितमीहरू ितनीहरूलाई ब ल चढाउँछौ। तर ितमीहरूले ढुङ्गाहरू मा पाउनछेौ।
के ितमीहरू सोच्छौ ती कुराहरूले मलाई खशुी पाछर्? अह!ँ ितनीहरूले मलाई खशुी पादनन।्

7 ितमीहरू के पहा़ड
र अग्ला डाँडाहरूमा आफ्नो ओ ान लगाउछँौ।

ितमी त्यके पहाड र अल्गो पवर्तमा जान्छौ
र ती ठाँहरूमा ब ल चढाउँछौ।

8 तब ितमीहरूले ती िव ौनाहरू बीचमा जान्छौ
र ती दवेताहरूलाई मे गरेर मरेो िवरू पाप गछ ।

ितमीहरूले ती दवेताहरूलाई मे गछ ,
ितमीहरू ितनीहरूका नाङ्गो शरीरहरू हरेेर खशुी हुन्छौ।

ितमीहरू मसगँ िथयौ, तर ितनीहरूले मलाई त्याग्यौ
ितनीहरूका हुनको लािग मलाई सम्झन सहयोग पयुार्उने कुराहरू ितमीहरूले लकुायौ।

ितमीहरूले ती कुराहरू ढोका र चौखटहरू पछाडी लकुायौ।
त्यसपिछ ितमीहरू गयौ र ती झटूा दवेताहरूसगँ करार बाँध्यौ।

9 ितमीहरूले आफ्नो झटूा दवेता मोलक अिघ सनु्दर दे खनलाई
आफ्ना तलेहरू र अ रहरू योग गय ।

ितमीहरूले आफ्ना सन्दशेवाहकहरू टाढा ठाउँहरूमा पठायौ,
तर ितनीहरू मतृ्यकुो स्थानमा जानछेौ।

10 ितमीहरूले ती कामहरू गनलाई परूा प र म गय
अिन किहल्यै थाकेनौ।

ितमीहरूले अित र बल ा गय ,
िकनभने ितमीहरू िनराश र थिकत भएनौ।

11 ितमीहरूले मलाई सम्झना गरेनौ।
ितमीहरूले मलाई हदेार् पिन हरेेनौ।

यसकारण ितमीहरू िचन्ता गन को िथयौ?
कससगँ डराएका िथयौ,
िकन झटू बोल्यौ?

हरे, म लामो समयदे ख चपुचाप छु
अिन ितमीहरूले मलाई सम्मान गरेनौ।

12 म ितमीहरूका असल कायर्हरू बारेमा
अिन सम्पणूर् धािमर्कताका बारेमा बोल्न सक्थें, तर ती सबै िनरथर्क हुन्छन।्

13 जब ितमीहरूलाई सहायताको खाँचो पय
ितमीहरूले ती झटूा दवेताहरूलाई गहुार मग ्यौ
जनु मिूतर्हरू ितमीहरूले आफ्ना व रप र भलेा गरेका िथयौ।

ितनीहरूलाई त्यही मिूतर्हरूले सघाओस।्
तर म ितमीहरूलाई भन्छु बतासले ितनीहरू सबलैाई उडाई लजैानछे।

बतासको एक वगेले ितनीहरूलाई उडाई लजैानछे।
तर त्यो मािनस जो ममािथ आि त छ त्यसले त्यो जमीन पाउनछे, त्यो म वचन िदन्छु।
त्यस मािनसले मरेो पिव पवर्त पाउनछे।”

परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई बचाउनहुुन्छ
14 बाटो श ु पार, बाटो श ु पार!

मरेा मािनसहरूका लािग बाटो श ु पार।
15 परमे र उच्च हुनहुुन्छ र मािथ उठन ु भएको छ।

परमे र सदा सवर्दा जीिवत हुनहुुने
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परमे रको नाउँ नै पिव हो।
परमे र भन्नहुुन्छ, “म उच्च र पिव ठाउँमा बस्दछु, साथै ती द:ुखी र न मािनसहरूसगँ बस्दछु।

जो हृदयमा न हुदँछ ितनीहरूलाई म नयाँ जीवन दान गदर्छु।
जो हृदयमा प ाताप गछर्न

ितनीहरूलाई पिन म नयाँ जीवन दान गदर्छु।
16 म सवर्दा लडाइँ गन छैन।्

म सधँ ै नै ोिधत भई रहन्न।
यिद म लगातर ोिधत भई रहें भने

मलै े दान गरेका मािनसहरूका आत्माहरू मरेो समक्ष मनछन।्
17 ती मािनसहरूले पाप काम गरे

अिन त्यसलैे मलाई ोिधत बनाए।
यसलैे मलै े इ ाएललाई दण्ड िदएँ,

उबाट मलैे मखु फकार्एँ िकनभने म रसाएको िथएँ।
अिन इ ाएलले मलाई त्यागरे गयो,

उसले जता इच्छा गय उतै गयो।
18 इ ाएल कहाँ गयो, मलैे दखेें। यसकारण मलैे उसलाई क्षमा िदएँ। मलैे उसलाई सान्त्वना िदएँ अिन उसलाई स्वास्थ्य पान शब्दहरू भन।े

त्यसपिछ ऊ र उसका मािनसहरूले उदासी अनभुव गरेनन।्
19 ितनीहरूलाई मलैे एक नयाँ वचन िसकाए: शा न्त।

मरेा निजक साथै टाढा रहकेा मािनसहरूलाई म शा न्त दान गनछु,
म ती मािनसहरूलाई क्षमा िदनछुे।”

परम भु स्वयलंे ती कुराहरू भन्नभुयो।
20 तर द ु मािनसहरू समु को छाल उठेका जस्ता छन।्

ितनीहरू शान्त र चपुचाप ब स ै नन।्
ितनीहरू ोिधत छन छाल उठेका समु जस्ता

त्यसले िहलो माटोहरू उिछटाउँछ।
21 मरेा परमे र भन्नहुुन्छ,

“द ु मािनसहरूलाई त्यहाँ शा न्त छैन।”

58
मािनसहरूलाई परमे रलाई प ाऊ भन्न ु पछर्

1 ितमी जित सक्छौ त्यित िचच्याऊ, नरोिककन ँ िचच्याऊ।
तरुही बजे जस्तै िचच्याऊ।

मािनसहरूको द ु कमर्को िवषयमा बताऊ।
याकूबको प रवारलाई ितनीहरूका पापहरू बारे बताऊ।

2 ितनीहरू पाप गछर्न र पिन ितनीहरू आफै त्यके िदन मलाई पजू्न आउँछन।्
अिन ितनीहरू मरेो बाटो अप्नाउन इच्छुक छन।्

ितनीहरू धािमर्क-िवधानमा बाँचकेो
अिन परमे रका असल आज्ञा अनसुरण गरेका रा ले जस्तो ावहार गछर्न।्

ितनीहरू मिसत सही न्याय माग्छन।्
ितनीहरू िनष्पक्ष िनणर्यको लािग परमे रकहाँ जान्छन।्

3अब ती मािनसहरू भन्दछन,् “तपाईंलाई सम्मान गनर् हामीले उपवास बस्यौ। तर तपाईंले िकन हामीलाई हने ुर्हन्न? हामीले हा ो शरीरहरूलाई
तपाईंको सम्मान गन ुर् पीडा िदयौ। तपाईंले िकन हामीलाई हरेचाह गन ुर्हुन्न?”

तर परमे र भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूले िवशषे िदनमा उपवास बसरे स्वयलंाई आन न्दत पाय । अिन ितमीहरूले आफ्ना दासहरूलाई दण्ड िदयौ।
4 ितमीहरू भोको छौ, तर भोजनको लािग होइन।् ितमीहरू मािनसहरूलाई आफ्ना द ु हातहरूले कुट्नलाई भोको छौ। जब ितमीहरूले भोजन
खान छोडयौ त्यो मरेो लािग होइन।् ितमीहरूले आफ्ना आवाज मरेो स्तिुत गाउन उपयोग गरेनौ। 5 के ितमीले त्यो खास िदनहरूमा बसकेा उपवास
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र शरीरलाई िदएको क हनेर् म चाहन्थे र? के म मािनसहरू उदास भएको हनेर् चाहन्छु भनरे ितमीहरू सोच्दछौ? के ितमीहरू सोच्दछौ िक म
मािनसहरू मतृ मािनसहरू झैं झकेुका र उदासी पोषाकहरू लगाएको हन चाहन्छु? मािनसहरू खरानीमािथ बसरे आफ्नो शोक दशर्न गरेको हनेर्
म चाहन्छु? त्यसकैो लािग त ितमीहरू त्यस खास िदनहरूमा उपवास बसकेा िथयौ। के ितमीहरू सोच्दछौ िक परम भलुे नै त्यस्ता चाहकेा हुन?

6“म कुन कारको िवशषे िदन चाहन्छु, भन्नछे। एक िदन मािनसहरूलाई स्वतन् पान िदन।् म त्यस्तो िदन चाहन्छु तािक त्यो िदन ितमीहरूले
मािनसहरूको बोझा हटाइिदनछेौ। म त्यस्तो िदन चाहन्छु िक त्यस िदन ितमीहरूले मािनसहरूलाई सकंटबाट छुटकारा िदलाइिदनछेौ। म त्यस्तो
िदन चाहन्छु िक जब ितमीहरूले उनीहरूका काँधबाट बोझहरू हटाइिदनछेौ। 7 म चाहन्छु िक ितमीहरूले आफ्ना भोजन भोका मािनसहरूसगँ
बाँडरे खानछेौ। म चाहन्छु िक ितमीहरूले घर नभएका गरीब मािनसहरूलाई खोजरे आफ्नो घरहरूमा आ य िदनछेौ। जब ितमीहरूले नाङ्गो
व हीन मािनस दखे्यौ भने त्यसलाई आफ्ना लगुाहरू िदनछेौ। ती मािनसहरूलाई सहयोग गनर् नचकु, ितनीहरू पिन ितमीहरू जस्तै नै हुन।्”

8 यिद ितमीहरूले त्यसो गय भने ित ो ज्योित ात कालमा च म्कने उज्यालो जस्तै हुनछे। ितमीहरूका घाउहरू सबै िनको हुनछेन।्
ितमीहरूका “स ावना” ितमीहरू कै समक्ष िहडंनछे अिन परम भकुो मिहमाले ितनीहरूलाई प ाउँदै पिछ पिछ आउनछे! 9 त्यसपिछ ितमीहरूले
परम भलुाई पकुारनछेौ र परम भलुे ितमीहरूलाई जवाफ िदनहुुनछे। ितमीहरू परम भलुाई बोलाउनछेौ अिन उहाँले भन्नहुुनछे, “म यहाँ छु।”

ितमीहरूले मािनसहरूलाई क हरू र बोझहरू थप्न बन्द गन ुर्पछर्। ितमीहरूले मािनसहरूलाई कट-वचन बोल्न र दोष िदन ु छाडन ु गनर् पछर्।
10 ितमीहरूले भोको मािनसहरूसगँ द:ुख अनभुव गन ुर्पछर् र ितनीहरूलाई भोजन िदनपुछर्। क मा परेका मािनसहरूलाई ितमीहरूले सहयोग
िदनपुछर्। ितनीहरूको खाँचो समाधान पा रिदन ु पछर्। तब ितमीहरूका ज्योित अधँ्यारोमा चम्कनछे। अिन ितमीहरूले द:ुख पाउनछैेनौ। ितमीहरू
मध्यिदनको उज्यालो सयू दय जस्तो हुनछेौ।

11 परम भलुे सधैं ितमीहरूलाई डोयार्उन ु हुनछे। उहाँले सकु्खा जमीनहरूमा पिन ितमीहरूको आत्मालाई सन्त ु पान ुर्हुनछे। परम भलुे
ितमीहरूका ह ीरूमा श भ रिदन ु हुनछे। ितमीहरू शस्त पानी भएको बगैंचा जस्तो हुनछेौ। ितमीहरू सदा-सवर्दा रहने पानीको ोत जस्तै
हुनछेौ।

12 ितमीहरूका शहरहरू धरैे वषर्दे ख नै ध्वशं भइसकेको हो। ती शहरहरू फे र नयाँ गरी बनाउनछेौ। नयाँ शहरहरू ितमीहरूले त्यही परुानो
जगहरूमािथ नै बनाउनछेौ। ितमीहरूलाई “भत्केका पखार्लहरू िनमार्ण गन” भनरे बोलाइनछे ितमीहरूलाई, “बाटोहरू र घरहरू बनाउनहेरू भनरे
बोलाउनछे।”

13 त्यस्ता कुराहरू हुनछेन जब ितमीहरूले िव ामकोिदन परमे रको िनयमहरू िवरू पाप गनर् बन्द गनछौ। अिन त्यस्तो हुनछे जब ितमीहरू
ती कुरा गदनौ जसले ितमीलाई सन्नता िदन्छ। ितमीहरूले िव ाम िदनलाई आनन्दको िदन गनछ । ितमीहरूले परम भकुो िवशषे िदनलाई आदर
गनछौ। ितमीहरूले त्यस िवशषे िदनलाई अरू िदनहरूमा गरेको काम नगरेर सम्मान गनछौ। 14 त्यसपिछ ितमीहरूले परम भलुाई दयाको लािग
िबन्ती गनर् सक्छौ। अिन उहाँले ितमीहरूलाई पथृ्वीमािथ अल्गो ठाउँहरूमा लजैान ु हुनछे। अिन उहाँले ितमीहरूलाई ती सबै चीजहरू िदनहुुनछे
जनु ित ो पखुार् याकूबका िथए। परम भु आफैले ती कुराहरू भन्नभुयो।
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द ु मािनसहरूले आफ्ना जीवाईहरू प रवतर्न गन ुर् पछर्

1 हरे, ितमीहरूलाई बचाउनको िन म्त परम भकुो श नै या छ। उहाँले सनु्न ु हुनछे जब ितमीहरूले उहाँको साथ माँग्छौ। 2 तर ितमीहरूको
पापले गदार् ितमीहरू र परमे र माझ एउटा तगारो छ। परम भलुे ित ा पापहरू दे ु हुन्छ अिन अनहुार अक ितर फुकार्उन ु हुन्छ। 3 ितमीहरूका
हातहरू मलैा छन,् ितनीहरू रगतमा लतपितएकाछन।् ितमीहरूले आफ्ना मखुबाट झटूो बोल्यौ। ितमीहरूका िज ाहरूले द ु कुराहरू भन्छन।्
4 कसलैे पिन अरूहरूको बारेमा साँचो कुरा भन्दनै।् मािनसहरूले न्यायलयमा झटुो मामला दायर गछर्न अिन आफ्ना म ु ाहरू िज को लािग झटूो
तकर् हरू मा भर पदर्छन।् ितनीहरू परस्परमा झटूो बोल्दछन।् ितनीहरू क ले पणूर् छन अिन पापलाई जन्म िदन्छन।् 5 ितनीहरूले अिन कमर्
जन्माउछन जसरी िवषाल ु सपर्हरूले आफ्ना अण्डाबाट िवषाल ु बच्चा िनकाल्छन।् यिद ितमीहरूले ितनीहरू मध्ये एउटा अण्डा पिन खायौ भने
मनछौ। अिन यिद ितमीहरूले एउटा पिन अण्डा फुटायौ भने त्यहाँबाट िवषाल ु साँप बािहर िनस्कनछे।

झटूा मािनसहरूले भनकेा कुराहरू माकुराको जाल जस्तै हुन्छ। 6 माकुराका जालहरूबाट लगुा बनाउन सिकदनै।् ितमीहरूले स्वयलंाई ती
जालहरूसगँ ढाक्न सक्दनैौ।

कितपय मािनसहरूले अधमर् कामहरू गछर्न ् र आफ्ना हातहरूले अरूलाई चोट पयुार्उछँन।् 7 ितनीहरूले आफ्ना खु ाहरू पापमा दग ुर्न
चलाउनँछ। कुनै पिन िनद ष मािनसलाई मानर्को लािग ितनीहरू हता रन्छन।् ितनीहरूले द ु कुराहरू सोच्दछन।् उप व एव चोरी गन ुर् नै ितनीहरूको
जीवनको बाटो हो।

8 ती मािनसहरूले शा न्तको बाटो जान्दनैन।् ती मािनसहरू िनष्पक्ष छैनन।् ितनीहरू कपटी जीवन िजउँछन।् अिन जो मािनसहरू त्यस्तो
कारले बाँच्दछन ्ितनीहरूले किहल्यै शा न्त पाउने छैनन।्

पापले इ ाएलमा सकंट ल्याउदँछ
9 सबै न्याय र धािमर्कता हराएर गयो।
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यहाँ हा ा साम ु अन्धकार मा छ।
यसथर् उज्यालोकोलािग हामीले पखर्न ु पछर्।

हामी चहिकलो काशको आशा गदर्छौं
तर हामी सबमैा अन्धकार मा छ।

10 हामी आखँाहरू नभएका मािनसहरू जस्ता छौं
हामी अन्धाहरू झैं िभ ा छाम्दै िहडँछौ।

हामी ठोिकन्दै लडछौं मानौ यो रात हो
हामी िदनको उज्यालोमा पिन दे स ै नौ
मध्यिदनमा हामी मतृ मािनस जस्तै लडछौं।

11 हामी सबै अत्यन्त उदास छौं,
ढुकुरहरू र भालहूरूले झैं हामी आवाजहरू िनकालछौ।

मािनसहरू किहले िनष्पक्ष हुन्छन ्भन्ने समयलाई हामी प खर्रहकेा छौं।
तर अझ सम्म त्यहाँ सत्य भन्ने नै छैन।्

हामी सरुिक्षत हुन प खर्रहकेा छौं
तर मु भने अझै टाढा छ।

12 िकनभने हामीले धरैे पल्ट,
गल्ती कुराहरू परमे रका िवरू गय ।

हा ा पापहरूले हामी गल्ती भएको दखेाउछँ।
हामी जान्दछौ त्यस्ता कामहरू गरेर हामी दोषी छौं।

13 हामीले पाप गय
र परम भकुो िवरोधमा कमर् गय ।

हामीले उहाँबाट मखु फकार्यौं
र उहाँलाई त्याग्यौ।

हामीले परमे रको िवरू
पापपणूर् कुराहरू गय ं।

हामीले त्यस्ता कुभलो हुने कुराहरू
मनमनै सोच्यौ त्यस्तो योजना बनायौं।

14 न्याय हामीबाट फकर टाढा गयो।
सत्य टाढा नै उिभन्छ।

सत्यता भन्ने कुराहरू गल्लीहरूमा खस।े
धािमर्कता भन्ने कुरा शहरमा वशे गनर् िनषधे भयो।

15 सत्य हराएर गयो।
अिन मािनसहरू जसले रा ो काम गनर् यास गरे ितनीहरू ल ु टए।

परम भलुे हने ुर् भयो अिन उहाँले धािमर्कता कतै पाउन सक्न ु भएन।्
परम भलुे ती सबै मन पराउन ु भएन।

16 परम भलुे हने ुर् भयो र कतै पिन कुनै मािनस नभएकोले
उहाँ छक्क पन ुर्भयो जससगँ उिभएर बोल्न सिकन्छ।

यसकारण परम भलुे आफ्नो श योग गन ुर् भयो
र साथै आफ्नै धािमर्कता चलाउन ु भयो अिन मािनसहरूलाई उ ार गन ुर् भयो।

17 परम भलुे य ु तयार गन ुर्भयो।
परम भलुे धािमर्कताको हितयार िभन ुर् भयो।

म ु को टोपी लगाउन ु भयो दण्डको पोषाक
र बल मेको लगुा लगाउन ु भयो।

18 परम भु आफ्ना श हुरूमािथ ोिधत हुनहुुन्छ।
यसलैे परम भलुे ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे जसको हकदार ितनीहरू छन।्

परम भु आफ्ना श हुरूसगँ ोिधत हुनहुुन्छ।
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यसकारण टाढा-टाढामा भएका सबै मािनसहरूलाई उहाँले दण्ड िदनहुुनछे।
19 तब नै प मका मािनसहरू परम भिुसत डराउछँन ्

अिन उहाँलाई सम्मान गछर्न।्
पवूर्का मािनसहरू डराउनछेन ्अिन उहाँको मिहमाको आदर गनछन।्

तजे बग्ने नदी वल हावाले हुत्याए झैं गरी परम भु झ ै आउन ु हुनछे।
20 तब िसयोनमा म ु दाता आउनछे।

उहाँ याकूबको सन्तानहरूकहाँ आउन ु हुनछे जसले पापगरे तर परम भु कहाँ फकर आए।

21 परम भु भन्नहुुन्छ, “म ती मािनसहरूसगँ करार गनछु। म वचन िददँछु िक मरेो आत्मा र वचनहरू जनु म ितमीहरूको मखुमा रा छुे
त्यसले ितमीहरूलाई किहल्यै त्याग्ने छैन। ितनीहरू ितमीहरूका छोरा छोरी र नाती पनाती सम्म रहनछेन।् ितनीहरू अिहले ितमीहरूसगँ हुनछेन ्
र सवर्दा रहनछेन।्

60
परमे र आउन ु हुदँछै

1 “मरेो काश, यरूशलमे उठ!
तरेो काश आइरहछे!
परम भकुो मिहमा ितमीहरूमािथ च म्कने छ।

2 अब अन्धकारले पथृ्वी ढाक्छ,
अिन मािनसहरू अन्धकारमा पनछन।्

तर परम भु ितमीहरूमािथ चम्कन ु हुन्छ
अिन उहाँको मिहमा ितनीहरूमािथ दखेा पनछ।

3 ितमीहरूका जाितहरूकहाँ काश आउनछे,
राजाहरू ितमीहरूको चहिकलो काशमा आउनछे।

4 आफ्नो व रप र हरे!
दखे्यौ मािनसहरू भलेा भएर ितमीहरू ितरै आइरहछे।

ती टाढाबाट आइरहकेा ितमीहरूकै छोराहरू हुन।्
अिन ितमीहरूका छोरीहरू पिन उनीहरूसगँै आइरहछेन।्

5 “यो भिवष्यमा परूा हुनछे।
अिन त्यस समय, ितमीहरूले आफ्ना मािनसहरूलाई दे छेौ।

अिन ितमीहरूका अनहुार खशुीले च म्कनछेन।्
पिहला, ितमीहरू डराउनछेौ, तर पिछ, ितमीहरू खशुीले उ िेजत हुनछेौ।

समु हरू तरेर आएका सारा सम्पि हरू ितमीहरू समक्ष रा खनछेन,
जाित-जाितका सम्पि हरू ितमीहरूकहाँ नै आउनछेन।्

6 िम ान र एपाबाट आएका ऊँटहरूले
ितमीहरूका धत पार गन छन।्

शबेाबाट आएका ऊँटहरूका लस्करले सनु
र सगु न्धत वस्त ु लएर आउनछेन।्
मािनसहरूले परम भकुो स्तिुत गान गाउनछेन।्

7 केदारबाट आएका सारा भेंडा, मािनसहरूले जम्मा गनछन,
अिन ितमीहरूकहाँ ल्याइिदनछेन,्

नबायोतका भडेाँहरूले ित ो सवेा गनछन।्
ितमीहरूले ती पशहुरू मरेो बदेीमा अपर्ण गनछौ।

अिन म ती सबै हण गनछु।
म मरेो मिहमाको म न्दर पिहलकेो भन्दा अझ सनु्दर बनाउने छु।

8 मािनसहरूलाई हरे!
बादलहरू आकाश्मा िछटो उडजेस्तै ितनीहरू ितमीहरू कहाँ आतु रन्दै आइरहछेन ्
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मानौ ितनीहरू ढुकुरहरू आफ्ना ग ुडँहरूमा जान उिडरहे जस्तै ितनीहरू आउँदछैन।्
9 टाढामा भएका दशेहरूले मलाई प खर्रहछे।

समान बोक्ने जहाजहरू समु मा जान तयार छन।्
ती जहाजहरू टाढामा भएका ितमीहरूका नानीहरू ल्याउनलाई तयार छन।्

ितनीहरूले परम भु ित ा परमे रलाई जो इ ाएलका परमपिव हुनहुुन्छ,
ा कट गनर् सनु र चाँदी बोकेर ल्याउनछेन।्

परम भलुे ितमीहरूका लािग अचम्मका कामहरू गन ुर्हुनछे।
10 अन्य दशेका छोरा-छोरीहरूले ित ा पखार्लहरू फे र िनमार्ण ग रिदनछेन।्

ितनीहरूका राजाहरूले ितमीहरूका सवेा गनछन।्

“जब म ोिधत हुन्छु, म ितमीहरूलाई चोट पयुार्उछुँ।
तर अिहल,े म ितमीहरूलाई दया दखेाउनँ चाहन्छु
यसलैे म ितमीहरूलाई सान्त्वना िदइरहछुे।

11 ितमीहरूका वशे ारहरू सधैं खो लनछेन।्
ती ारहरू िदन तथा रातमा किहल्यै बन्द हुने छैनन
जाितहरू र राजाहरूले ितमीहरूलाई आफ्ना सम्पित ल्याइिदनछे।

12 कुनै कुनै जाित अथवा रा ले ितमीहरूको सवेा गदनन ्
तर ितनीहरू नाश हुनछेन।्

13 लबानोनका सबै महत्वपणूर् कुराहरू
ितमीहरूलाई िदइनछे।

मािनसहरूले दवेदारू धपू्पी रूखहरू ितमीहरूलाई ल्याई िदनछेन।्
ती रूखहरू मरेो पिव स्थान सनु्दर बनाउनको लािग योग ग रनछे,

यो मरेो िसहंासन समक्ष एउटा चौकी जस्तो हुनछे।
अिन म यसलाई ज्यादा ा िदनछुे।

14 िवगतमा जनु मािनसहरूले ितमीहरूलाई चोट पयुार्ए,
ती मािनसहरू ित ो समक्ष झकु्ने छन।्

िवगतमा, जो मािनसहरूले ितमीहरूलाई घणृा गरे
ती मािनसहरू ित ा खु ामा िनउ रनछेन।्

ती मािनसहरूले ितमीलाई ‘परम भकुा शहर’
‘इ ाएलको परम पिव िसयोन भन्ने छन।्’

15 “ितमीहरू फे र एक्लै छािडनछैेनौ।
ितमीहरू फे र हलेा हुनछैेनौ। ितमीहरू फे र र ो हुनछैेनौ।

म ितमीहरूलाई सदा-सवर्दा महान ्बनाउनँछुे।
ितमी सदा सवर्दा खशुी हुनछेौ।

16 जाित जाितले ितमीहरूले चाहकेा सबै कुराहरू िदनछेन।्
यो आफ्ना आमाको दधू िपउने बालक जस्तो हुनछे।

तर ितमीले राजाहरूबाट धनहरू पाउनछेौ।
तब ितमीले ‘म परम भु हु’ँ भनरे िचन्नछेौ, जसले ितमीलाई बचाउछँ।
ितमीले जान्नछेौ िक याकूबको श शाली परमे रले ितमीलाई उ ार गन ुर् हुन्छ।

17 “ितमीमा अिहले काँसा छ,
म सनु ल्याई िदनछुे।

ितमीसगँ अिहले फलाम छ,
म ितमीलाई चाँदी ल्याई िदनछुे।

म ित ो काठलाई काँसा बनाई िदनछुे।
म दण्डलाई शा न्तमा प रवतर्न ग रिदने छु।
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जब मािनसहरूले ितमीलाई चोट पयुार्उछँ
तर अिहले मािनसहरूले ितमीलाई रा ो वहार गनछन।्

18 त्यहाँ ित ो दशेमा फे र किहल्यै अत्याचारको खबरहरू आउने छैनन।्
मािनसहरूले फे र किहल्यै ित ो दशेमा आ मण र चोरी गन छैनन।्

ितमीले आफ्नो िभ ाहरूको नाउँ ‘म ु ’ भनरे ले छेौ।
ितमीले आफ्नो वशे ारको नाउँ ‘स्तिुत’ रा छेौ।

19 “घाम अब ित ो लािग िदनभ रको काश हुनछैेन।्
चन् माको उज्यालो पिन ित ो लािग रातभ रको काश हुनछैेन।्

िकनभने परम भकुो काश नै सदा सवर्दा ित ो काश हुनछे।
तरेो परमे र नै तरेो मिहमा हुनहुुनछे।

20 ित ो सयूर् किहल्यै अस्ताउने छैन
फे र ित ो चन् मा किहल्यै अन्ध्यारो हुनछैेन

िकनभने परम भु नै अनन्तको काश हुनहुुनछे।
अिन ित ो शोकका िदन अन्त हुनछे।

21 “ित ा सारा मािनसहरू धािमर्क हुनछेन।्
ती मािनसहरूले पथृ्वी फे र ा गनछन।्

मलैे ती मािनसहरू सजृना गरें।
ितनीहरू अ तू िबरूवा हुन,्
त्यो मलैे आफ्नै हातले बनाएको हु।ँ

22 स-साना प रवारहरू ठूलो प रवारमा प रणत हुनछेन।्
स-साना प रवार एक द रलो जाित हुनछे।

जब समय अनकूुल हुन्छ,
म परम भु चाँडै आउनछुे।
म ती कुराहरू घ टत गनछु।”

61
परम भकुो म ु को समाचार

1 परम भ,ु मरेो मा लकले आफ्नो आत्मा मिभ हाल्न ु भयो। परमे रले मलाई गरीब मािनसहरूकहाँ ससुमाचार भन्न र पीिडत मािनसहरूलाई
सखु िदनकोलािग रोज्न ु भयो। परमे रले मलाई कैदीहरूलाई स्वतन् हुनछेौ भन्न ु र कैदीहरूलाई स्वतन् पान ुर् पठाउन ु भयो। 2 परमे रले मलाई
त्यो समय घोषणा गनर् पठाउन ु भयो जब परम भलुे आफ्नो करूणा कट गन ुर् हुनछे। परमे रले मलाई त्यो समय घोषणा गन ुर् पठाउन भयो
जब उहाँले पापीहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे। परमे रले द:ुखी मािनसहरूलाई सान्त्वना िदन मलाई पठाउनभुयो। 3 परमे रले िसयोनका द:ुखी
मािनसहरूका लािग मलाई पठाउन ु भयो। उत्सवका लािग म ितनीहरूलाई तयार पानछु। म ितनीहरूका टाउकोबाट खरानी पछेुर मकुुट लगाई
िदनछुे। म ितमीहरूको द:ुखमय जीवन हटाएर खशुीको तले दान गनछु। म ितनीहरूको पीडा हटाएर उत्सवको िन म्त पोषाकहरू िदने छु।
परमे रले मलाई ती मािनसहरूलाई “धािमर्कताका वकृ्षहरू” र “परम भकुो अ तू बोट” नाउँ िदनलाई पठाउन ु भयो।

4 त्यस बलेा, ध्वशं भएका परुाना शहरहरू फे र िनमार्ण ग रनछेन।् ती शहरहरू पिहले जस्तै नयाँ बिननछेन।् धरैे-धरैे वषर् अघािड भ त्काएका
ती शहरहरू नयाँ जस्तै बिननछेन।्

5 तब ित ा श हुरू ितमीकहाँ आएर ित ो भडेाको हरेचाह गनछ। श कुा नानीहरूले ित ा खतेहरू र बगैंचामा काम ग रिदनछे। 6 ितमीहरूलाई
“परम भकुा पजूाहारीहरू” र “हा ा परमे रको सवेकहरू” भनरे बोलाइनछेौ। ितमीहरूले सारा पथृ्वीका जाितहरूबाट ल्याइएका धन-सम्पि
पाउनछेौ। अिन ितमीहरू त्यो पाएर गर्िवत हुनछेौ।

7 िबतकेा िदनहरूमा ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई ल ज्जत पारे र सबै ितमीहरूको िवरू नरा ा कुराहरू गरे। ितमीहरू अन्य मािनसहरू भन्दा
बढता ल ज्जत भयौ। यसलैे ितमीहरूको दशेमा ितमीहरूले अरूहरू भन्दा दइुगणुा बढी पाउनछेौ। ितमीहरूले मनाउनछेौ जनु अनन्तसम्म रहनछे।
8 यो खशुी िकन यस्तो हुनछे? िकनभने म परम भु हु ँ र िनष्पक्षता मन पराउछु। म चोरी र अरू सबै कुराहरूलाई घणृा गदर्छु जनु गल्ती हुन्छ।
यसलैे म मािनसहरूलाई उनीहरूको कमर्को ज्याला िदनछुे। म मरेा मािनसहरूसगँ अनन्तको लािग करार गनछु। 9 सारा जाितको मरेा त्यके
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मािनसले िचन्नछेन।् मरेा जाितका नानीहरूले त्यके मािनस िचन्ने छन।् कुनै पिन मािनसले ितनीहरूलाई दखे्यो भने पक्कै परमे रको आशीवार्द
परेकोछ भनरे जान्नछेन।्

परमे रको सवेकले म ु ल्याउछ
10 परम भलुे मलाई अत्यन्त खशुी पान ुर्भयो।

म सम्पणूर्मा परमे रमा खशुी मनाउनँछुे।
परमे रले उ ारको पोषाक मलाई लगाइिदनभुयो।

ती पोषाकहरू अत्यन्तै सनु्दर छन ्जनु िववाहको उपल यमा मािनसहरू लगाउछँन।्
परम भलुे धािमर्कताको पोषक मलाई लगाई िदनभुयो

त्यो पोषक ीहरूले िववाहमा लगाउने जस्तो सनु्दर छ।
11 पथृ्वीले नै िबरूवा उमार्छ।

मािनसहरूले त्यसको बीऊ बगैंचामा रोप्दछन,् अिन बगैंचाले त्यसलाई उमाछर् फलाउँछ।
त्यसरी नै परम भलुे धािमर्कता उमान ुर् हुन्छ।

परम भलुे त्यके जाितबाट मिहमा लानहुुन्छ।

62
धािमर्कताले भ रएको शहर नयाँ यरूशलमे

1 म िसयोनलाई मे गछुर्,
यसलैे म उसगँ लगातार कुरा गन गछुर्।

म यरूशलमेलाई मे गछुर्।
यसलैे म कुरा गन ुर् रोिकने छैन।्

जब सम्म धािमर्कता उज्यालो ब ी झैं चम्कदनै तब सम्म म कुरामानछु।
जब सम्म मु उज्यालो ज्योित जस्तै बल्दनै म बात मानछु।

2 तब समस्त जाितहरूले तरेो धािमर्कता दे छेन।्
सबै राजाहरूले तरेो गौरव दे छेन।्

त्यसपिछ ितमीले नयाँ नाउँ पाउने छौ।
परम भु स्वयलंे ितमीलाई त्यो नयाँ नाउँ िदनहुुनछे।

3 परम भलुे ितमीलाई दखेरे अत्यन्त गर्िवत हुन ु हुनछे।
ितमी परम भकुो हातमा एक सनु्दर मकुुट जस्तै हुनछेौ।

4 ितमीलाई ‘परमे रले त्यागकेा मािनसहरू’ फे र किहल्यै भिनने छैन।
ितमीहरूका दशेलाई फे र कहल्यै यसो भन्ने छैन, ‘परमे रले नाश गन ुर् भएको दशे।’

ितमीहरू डािकनछेौ ‘परमे रले मे गन ुर् भएका मािनसहरू’ भनी।
ितमीहरूको दशेलाई, ‘परमे रको बहेुला’* भिनने छ।

िकनभने परमे रले ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ
अिन ितमीहरूको दशे उहाँकै सम्पि हो।

5 जब कुनै जवान मािनसले एउटी ीलाई मे गदर्छ, उसले त्यही ीलाई िववाह गछर्।
यस्तै कारल,े ितमीहरूका उ ारक नै ितमीहरूका स्वामी पिन हुन ु हुनछे।

एकजना मान्छे आफ्नी नयाँ दलुहीसगँ अित खशुी हुदँछ।
यस्तै कारले ित ो परमे र ितमीसगँ खशुी हुनहुुनछे।

6 यरूशलमे, म ित ा पखार्लहरूमािथ रक्षकहरू खटाउनछुे।
ती रक्षकहरू चपु लागरे ब े छैनन।्
ितनीहरू रात िदन ाथर्ना ग ररहनछेन।्

रक्षकहरू! ितमीहरूले परम भलुाई ाथर्ना अवश्य गन ुर्पछर्।
* 62:4: “ ”
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ितमीहरूले उहाँलाई आफ्ना वचनहरूको सम्झना गराउन ु पछर्।
किहल्यै ाथर्ना गनर् नचकु।

7 जबसम्म परम भलुे पथृ्वीमा यरूशलमे बनाउन ु हुन्न
तबसम्म ितमीहरूले उहाँलाई ाथर्ना गन ुर् नै पछर्।

8 परम भलुे शपथ हण गन ुर्भयो। उहाँले माण स्वरूप आफ्नै श चलाउन ु भयो
अिन परम भलुे त्यो आफ्नो श त्यही वचनहरू कायम रा चलाउन ु हुनछे।

परम भलुे भन्नभुयो, “म िकरीया खाँन्छु िक अब किहल्यै ितमीहरूका खा ान्न ितमीहरूका श हुरूलाई िदइने छैन।
म वचन िददँछु िक ितमीहरूले बनाएका दाखरस ित ा श हुरूले लजैाने छैनन।्

9 जनु मािनसले अन्नहरू थपुारेकाछन ्त्यसलैे खानछे, अिन त्यस मािनसले परम भकुो शसंा गनछ।
जनु मािनसले दाखहरू थपुादर्छ, ती दाखहरूबाट उसले दाखरस िपउनछे अिन ती कुराहरू मरेो पिव दशेमा हुनछे।”

10 मलू ढोकाहरूबाट आऊ!
मािनसहरूकोलािग बाटो खलु्ला पा रदऊे।

बाटो तयार पार।
बाटोको सारा ढुङ्गाहरू हटाई दऊे।

मािनसहरूकोलािग िचन्ह स्वरूप डन्डा उठाऊ।
11 सनु, परम भु टाढा दशेहरूमा ब हेरूसगँ

बोली रहन ु भएकोछन
“िसयोनका मािनसहरूलाई बताऊ

‘हरे, ितमीहरूका मु दाता आउँदै हुनहुन्छ।
उहाँले ितमीहरूको लािग परुस्कार ल्याई रहन ु भएकोछ

उहाँले त्यो इनाम आफैसगँ लएर आउउन ु हुदँछै।’ ”
12 उहाँका मािनसहरूलाई यसरी डािकने छ “पिव मािनसहरू,”

“परम भकुा सरुिक्षत मािनसहरू।”
अिन यरूशलमेलाई भिनने छ “परमे रले चाहन ु भएको शहर,”

“परमे रसगँै भएको शहर।”

63
परम भलुे आफ्नो मािनसको न्याय गन ुर्हुन्छ

1 एदोमबाट को आइरहछे?
उ बो ाबाट आउँदछ।

अिन उसको पोशाकहरूमा चहिकलो रातो रंगका दागहरू छन।्
उसको तजेस्वी उसकै पोशाकहरूमा छ।

ऊ परा मी स्वरूप महान श सगँ आइरहछे।
उसले भन्दछ, “ितमीहरूलाई बचाउने मसगँ श छ।
अिन म सत्य बोल्छु।”

2 “िकन ित ो पोशाकहरू चिकलो रातो छ?
ितनीहरू त्यस्ता मािनसहरूले लगाउने पोशाक हुन जो दाखहरूमािथ िहडंदछन ्र त्यसको दाखरस बनाउदँछन।्”

3 उसले जवाफ िदन्छ, “मलैे आफै अङ्गरुहरू कु ल्चए िहडदा िपस्दछुै।
मलाई कसलैे पिन सधाएन।्

म रसाएको िथएँ यसलैे अङ्गरुहरूमािथ कु ल्चदँै िहडें।
मरेो लगुामा अङ्गरुको रसको िछटाहरू उिछ टए पय । यसलैे मरेा लगुाहरू मलैा भयो।

4 मलैे मािनसहरूलाई दण्ड िदने समय रोजें।
मरेा िन म्त मरेो मािनसहरूलाई बचाउने र रक्षा गन समय आइसकेकोछ।
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5 मलैे चारै ितर हरेें, तर कुनै मािनस पिन सघाउने दे खएन।
मलाई कसलैे नसघाएको दखेरे छक्क परें।

यसकारण मलैे आफ्ना मािनसहरूलाई रक्षा गनर् आफ्नै श योग गरें।
मरो आफ्नै ोधले मलाई रेणा िदयो।

6 म रसाएको बलेा, मािनसहरूमािथ िहडें।
म पागल भएको बलेा मािनसहरूलाई दण्ड िदएँ। मलैे ितनीहरूका रगत भईूंमा पोखाएँ।”

परम भु आफ्ना मािनसहरू ित कृपाल ु हुनहुुन्छ
7 मलैे परम भकुा दयापणूर् कमर्हरू सोिचरहकेोछु।

म परम भकुो स्तिुत गनर् सोिचरहकेोछु।
परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूलाई

धरैे रा ो चीजहरू िदन ु भयो।
परम भु हा ो िन म्त सा ै दयाल ु हुनहुुन्छ।

परम भलुे हामीलाई दया दखेाउन ु भयो।
8 परम भलुे भन्नभुयो, “ितनीहरू नै मरेा मािनसहरू हुन।्

ितनीहरू मरेा खास मािनसहरू हुन।्”
यसकारण परम भलुे ती मािनसहरूलाई बचाउन ु भयो।

9 मािनसहरूसगँ धरैे क हरू िथए,
तर परम भु उनीहरूका िवरू िथएनन।्

परम भलुे मािनसहरूलाई मे गन ुर्भयो। अिन उनीहरू ित द:ुखी हुनभुयो।
यसकारण परम भलुे उनीहरूलाई बचाउन ु भयो,

उहाँले ितनीहरूलाई बचाउन ु आफ्ना खास स्वगर्दतूलाई पठाउन ु भयो।
उहाँले ितनीहरूलाई उठाउन ु भयो र बोक्न ु भयो, अिन ितनीहरूलाई सदा-सवर्दा हरेचाह गन ुर् भयो।

10 तर मािनसहरू परम भकुो िवरू उठे।
ितनीहरूले पिव आत्मालाई द:ु खत बनाए।

यसकारण उनीहरू परम भकुो श ु भए
परम भलुे ती मािनसहरू िवरू लडाइँ गन ुर् भयो।

11 तर धरैे वषर् अिघ के भएको िथयो परम भु अझै सोच्न ु हुन्छ।
उहाँ मोशा र मािनसहरूको बारेमा सोच्न ु हुन्छ।

परम भु नै एकजना हुनहुुन्छ जसले मािनसहरूलाई समु बाट ल्याउन ु भयो।
परम भलुे आफ्ना भेंडाहरू डोयार्उन आफ्नो गोठाला योग गन ुर् भयो।

तर परम भ,ु जसले आफ्नो आत्मा ितनीहरूमा स्थािपत गन ुर् भयो,
अिहले कहाँ हुनहुुन्छ?

12 परम भलुे मोशालाई दािहने हातले डोयार्उन ु भयो।
मोशालाई डोयार्उनकोलािग परम भलुे आफ्नो अ तु श योग गनर्भयो।

परम भलुे पानीलाई दइु भागमा िवभाजन गन ुर् भयो
तािक मािनसहरू समु बाट िहड्न सकुन।्

त्यस्ता महान कुराहरू गरेर परम भलुे आफ्नो नाउँ ख्यात पान ुर्भयो।
13 परम भलुे गिहरो समु हरूबाट मािनसहरूलाई डोयार्उन ु भयो।

मािनसहरू नडुबीकन पानीमािथ िहडंे
जसरी एउटा घोडा जङ्गलमा िहडँीरहछे।

14 एउटा गाई खतेमा िहडँदा सिजलै लड्दनै। यस्तै कारले समु मा िहडँ्दा मािनसहरू लडनेन।्
परम भकुो आत्माले मािनसहरूलाई िव ामको ठाउँमा लादैं िथयो। सब समय मािनसहरू सरुिक्षत िथए।

परम भ,ु त्यही नै बाटो हो तपाईंले मािनसहरूलाई डोयार्उन ु भयो
अिन तपाईंको शसंायोग्य नाउँ मिहमीत पान ुर्भयो।

आफ्ना मािनसहरूलाई साथ िदनलाई परमे र ित ाथर्ना
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15 परम भ,ु स्वर्गबाट तल हुर्न ुर्होस।्
ती कुराहरू अब घ टरहकेो दे हुुन्छ।

तपाईंको महान र पिव स्वगर्को घरबाट तल हामीितर हने ुर्होस।
तपाईंको गाढ मे हा ो लािग काह ँ छ?

तपाईंको िभ ी आत्माबाट आउने वल श कहाँ छ? तपाईंको दया म ित छ?
िकन मबाट तपाईंको आफ्नो करूणामय मे लकुाउन ु हुन्छ?

16 हने ुर्होस! तपाईं हा ा िपता हुनहुुन्छ!
अ ाहामले हामीलाई जान्दनैन।्
याकूबले हामीलाई िचन्दनै।

हे परम भु तपाईं हा ा िपता हुनहुुन्छ।
तपाईं मा हुनहुुन्छ जसले हामीलाई सधैं बचाउन ु हुन्छ।

17 हे परम भ,ु तपाईंले आफूबाट हामीलाई िकन टाढा घचे टरहन ु भएको छ?
तपाईंको अनसुरण गनर् हामीलाई िकन व ञ्चत गराउन ु भयो?

हामीकहाँ फकर आउनु होस परम भ।ु
हामी तपाईंका दासहरू हौं।

हामीकहाँ आएर हामीलाई साथ िदनहुोस
हा ा सन्तानहरू तपाईंकै सम्पि हुन।्

18 तपाईंका पिव मािनसहरू आफ्ना दशेमा केही समय सम्म मा बस।े
त्यसपिछ हा ा श हुरूले तपाईंको पिव म न्दरमा कुल्चरे िहडँ।े

19 केही मािनसहरू तपाईं ारा शािसत भएनन।्
ती मािनसहरू तपाईंको नाउँ लदंनैन।्

अिन धरैे समय पिहला,
हामी त्यस्ता खालका मािनसहरू िथयौं।

64
1 यिद तपाईंले आकाश च्याित पथृ्वीमा झान ुर् भयो भने

त्यके कुराहरू प रवर्ितत हुने िथयो।
पवर्तहरू तपाईं समक्ष पग्लने िथए।

2 पवर्तहरू आगोको रापमा झारपातहरू ज लरहे जस्तो जल्ने िथए।
पवर्तहरू आगोमािथ पानी जस्तै उ म्लने िथए।

तब तपाईंका श हुरूले तपाईंको बारेमा जान्निेथए।
तब सारा जाितहरू तपाईंलाई दखे्दा डरले काम्ने िथए।

3 जब तपाईं अ त्यािसत कायर् गन ुर्हुन्छ,
पवर्तहरू तपाईं अिघ पग्लन्छन।्

4 तपाईंका मािनसहरूले साँ च्च नै तपाईंको कुरा किहल्यै सनुने।्
तपाईंले बताएका कुराहरूमा किहल्यै ध्यान िदएर सनुने।्

कसलैे पिन तपाईं जस्तो परमे र दखेकेा छैनन।् तपाईं बाहके त्यहाँ त्यस्तो परमे र हुन ु हुन्न।्
यिद मािनसहरूमा धयैर् भए अिन तपाईंको सहयोग पखको भए, ितनीहरूका लािग तपाईंले महान कुराहरू ग रिदनहुुने िथयो।

5 तपाईं त्यस्ता मािनसहरूिसत हुनहुुन्थ्यो जो काम गनर् मन पराउँथ।े
ती मािनसहरूले तपाईंले बताउन ु भएको बाटो अनसुार गद तपाईंलाई सम्झना गछर्न।्

तर अतीतमा हामीले तपाईंको िवरू पाप गय । यसकैारण तपाईं हामीिसत ोिधत हुनभुयो।
अब हामीहरू कसरी बचाइन सक्नछेौं?

6 हामी सबै पापले अशु भएका छौं।
हा ा असल कामहरू पिन श ु छैनन।्
ितनीहरू रगतका दागहरू भएका लगुाहरू जस्ता छन।्

हामी ओइलएर झरेका पातहरू झैं छौं।
हा ा पापहरूले हामीलाई बतासले झैं उडाइलजैानछे।
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7 हामी तपाईंलाई पजू्दनैौं।
हामी तपाईंको नाउमँा िव ास गदनौं।

हामी तपाईंलाई अनसुरण गनर् उत्सािहत हुदँनैौं।
यसकारण तपाईं हामीदे ख टाढा हुन ु भएकोछ।

हामी तपाईं समक्ष असहाय छौं, िकनभने हामी पापै पापले भ रपणूर् छौं।
8 तर परम भ,ु तपाईं हा ो िपता हुनहुुन्छ।

हामी िहलो जस्तै छौं अिन तपाईं कुमाले हुनहुुन्छ।
तपाईंकै हातले हामीहरूलाई बनाउन ु भयो।

9 परम भ,ु हामीिसत अब यसरी ोिधत भइ नरहन ु होस।
हा ा पापहरूलाई सधँ ै ध्यानमा नराखी भु ल िदन ु होस।

दया गरेर, हामीमािथ हने ुर्होस ्
हामी तपाईंका मािनसहरू हौं।

10 तपाईंका पिव शहरहरू र ो छन।्
ती शहरहरू उजाड र िनजर्न छन।्
िसयोन िनजर्न छ! यरूशलमे ध्वशं भइसक्यो।

11 हा ा िपता-पखुार्हरूले तपाईंलाई हा ा पिव म न्दरमा पजू्थ।े
हा ा म न्दरहरू एकदम अचम्मका िथए, तर अिहले यो आगोमा जलरे गयो।
हा ा सारा बहुमलू्य सम्पि हरू िवनाश भए।

12 के यी सबै कुराहरूले हामीलाई तपाईंको मेदे ख टाढा लानछे?
के तपाईं सधैं चपूचाप ब ु हुन्छ?
के तपाईं हामीलाई सधैं दण्ड िदनहुुन्छ?

65
सम्पणूर् मािनसहरूले परमे रको बारेमा जान्नछेन ्

1 परम भलुे भन्नहुुन्छ, “मलैे ती मािनसहरूलाई सहयोग गरे जो मसगँ सल्लाह गनर् आएनन।् जसले मलाई भटेे उनीहरूले मलाई खोज्न
आएनन।् जसले मरेो नामै लएनन।् त्यो जाितलाई मलैे भन,े ‘हरे, म यहाँ छु, मलाई हरे।’

2“म ती मािनसहरूलाई स्वीकार गनर् तयार छु जो मरेो िवरू मा उठेकाछन।् मकहाँ ितनीहरू आऊन, भनरे म पख रहछुे। तर ितनीहरू लगातार
त्यसरी नै बाँचे जनु असल होइन।् ितनीहरूले आफ्ना मनले जे चाहे त्यही गरे। 3 ती मािनसहरू मिसत छन अिन मलाई सधैं रस उठाउँछन।्
ितनीहरूले ब लहरू चढाउँछन ् र आफ्नो िवशषे बगैंचाहरूमा धपूहरू जलाउछँन।् 4 ती मािनसहरू िचहानहरू माझमा बस्दछन।् ितनीहरू मतृ
मािनसहरूबाट समाचार पखर्न्छन।् ितनीहरू मदुार्हरू बीचमा बस्दछन।् ितनीहरू सुगंरुको मास ु खान्छन।् ितनीहरूको काँटा र धपुौरोहरू सडकेा
मासलुे गदार् डरलाग्दो मलैा छन।् 5 तर ती मािनसहरूले अरूलाई भन्दछन, ‘मरेो निजक नआऊ! मलैे ितमीहरूलाई श ु नपारूञ्जलेसम्म मलाई
नछोऊ।’ ती मािनसहरू मरेो नाकको धवूाँ जस्तै छन,् अिन सब समय ितनीहरूको आगो बल्दछ।”

इ ाएल द ण्डत हुनै पछर्
6 “हरे, यहाँ एक िहसाब छ त्यो ितन पछर्। यो िहसाबले ितमीहरू आफ्ना पापहरूका दोषी भएको दशार्उछ। यो िहसाब नितरूञ्जले सम्म

म चपूचाप ब े छैन अिन म दण्ड िदएर ितनीहरूलाई िहसाब ितनर् लगाउनछुे। 7 ितमीहरूका पापहरू र ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूका पापहरू
बराबरी छन।्” परम भलुे यसो भन्नभुयो, “पवर्तहरूमा धपूहरू जलाएर ती पापहरू गरे। ितनीहरूले ती पहाडहरूमा मलाई ल ज्जत पारे। अिन
मलैे ितनीहरूलाई थम दण्ड िदएँ। ितनीहरूले पाउनपुन दण्ड मलैे िदएँ।”

8 परम भु भन्नहुुन्छ, “जब अङ्गरुका झपु्पाहरूमा दाखरस रहन्छ, मािनसहरूले त्यसबाट िनचोरेर दाखरस िनकाल्छन।् तर ितनीहरू अङ्गरु
न गदनन।् म आफ्ना सवेकहरूलाई त्यसै नै गनछु। म ितनीहरूलाई परैू ध्वशं पान छैन। 9 म याकूबका सन्तानहरूबाट केही वशं रा छुे। यहूदाका
मािनसहरूले मरेो पवर्त पाउने छौ। मरेो सवेकहरू त्यहाँ ब छेन।् म ती मािनसहरू छान्ने छु जो त्यहाँ ब छे। 10 तब शारोनका बेंसी भेंडाहरूलाई
चन चरन हुनछे। आकोरका बेंसी आराम गन ठाउँ हुनछे। यी सम्पणूर् थोकहरू मरेा मािनसहरूका लािग हुन ्जसले मलाई खोज्दछन।्

11 “तर ितमीहरूले परम भलुाई त्याग्यौ, यसलैे ितमीहरू द ण्डत हुनछेौ। ितमीहरूले मरेो पिव पवर्त भलु्यौ। ितमीहरूले भाग्यलाई मान्न
थाल्यौ। ितमीहरूले झटूो दवेताहरूको भाग्य-दवेलाई मान्न थाल्यौ। 12 तर म ितमीहरूको भिवष्यको िनणर्य गदर्छु। अिन ितमीहरू तरवार ारा
मा रनछेौ, सबै भनरे पिन िनणर्य गदर्छु। ितमीहरू सबै नै मा रने छौ। िकन? िकनभने मलै े ितमीहरूलाई बोलाएँ तर ितमीहरूले अस्वीकार गय ,
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जवाफ िदएनौ। म ितमीहरूसगँ बोलें अिन ितमीहरूले सनुनेौ। ितमीहरूले त्यही काम गय जनु मलैे पापपणूर् हो भनें। मलैे मन नपराउने कामहरू
नै ितमीहरूले गन िनणर्य गय ।”
13 यसकारण परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो:
“मरेा दासहरूले खानछेन।्

तर ितमीहरू द ु मािनसहरू भने भोको हुनछेौ।
मरेा दासहरूले िपउनछेन ्

तर द ु मािनसहरू ितखार्उनछेन।्
मरेा दासहरू खशुी हुनछेन,्

तर द ु मािनसहरू ल ज्जत हुनछेन।्
14 मरेा दासहरू आनन्दले खशुी हुनछेन,्

तर द ु मािनसहरू द:ुखले रूनछेन।्
ितमीहरूका आत्माहरू टुटेका छन ्

अिन ितमीहरू द:ुखी छौ।
15 ितमीहरूको नाउँ मरेा दासहरूकालािग एक नरा ो शब्द हुनछे।
परम भु मरेो मा लकले ितमीहरूलाई मान ुर् हुन्छ

अिन उहाँले आफ्ना दासहरूलाई नयाँ नाउलँे डाक्न ु हुन्छ।
16 अिहले जो ितमीहरूले पथृ्वीको नाउमँा आशीवार्द िदइरहकेा छन।्

ितनीहरूले भिवष्यमा पिन परमे र जसमािथ भरोसा गनर् सिकन्छ, उहाँको नाउमँा आशीवार्द िदनछेन।्
मािनसहरू जसले पथृ्वीमा कसम खाने गछर्न,्

ितनीहरूले सत्यका परमे र ारा त्यसो गछर्न।्
िकन? िकनभने िवगतका पीडाहरू िबिसर्सकेको हुनछे।

मरेा मािनसहरूले फे र ती पीडाहरू किहल्यै स म्झने छैनन।्”
नयाँ समय आइरहछे

17 “म नयाँ आकाश र पथृ्वी बनाउनछुे।
मािनसहरूले िवगतका कुराहरू सम्झने छैनन।्

ितनीहरूले ती कुनै पिन कुरा सम्झने छैन।
18 मरेा मािनसहरू खशुी हुनछेन।्

ितनीहरू सदा सवर्दा आन न्दत हुनछेन।्
िकनभने म नै बनाउनछुे, म यरूशलमेलाई आनन्दले भ रपणूर् बनाउने छु

अिन म ितनीहरूलाई आन न्दत मािनसहरू बनाउनछुे।
19 “तब म यरूशलमेसगँ आन न्दत हुनछुे।

म मरेा मािनसहरूसगँ खशुी हुनछुे।
त्यहाँ फे र किहल्यै पिन कोलाहल,

र क हुनछैेन।्
20 त्यहाँ त्यस शहरमा कुनै पिन यस्तो नानी हुने छैन जनु जन्मरे केही िदन मा बाँच्दछ।

त्यस शहरमा छोटो आय ु लएर बाँच्ने कुनै मािनस हुनछैेन।
त्यके बालक लामो आय ु लएर बाँच्दछ अिन त्यके मािनस धरैे लामो समयसम्म बाँच्नछे। सय वषर् सम्म बाँच्ने मािनसलाई जवान नै ठािनने

छ।
अिन जनु मािनस सय वषर् सम्म पिन बाँच्दनै उसलाई ािपत भएको ठािनन्छ।

21 “त्यस शहरमा, यिद कसलैे घर बनाउछँ भन,े त्यो मािनस त्यहीं ब छे।
यिद कसलैे दाखहरूका बोट बगैंचामा रोप्दछ भने त्यस मािनसले त्यही बगैंचाबाट दाख फलहरू खानछे।

22 किहल्यै पिन एकजनाले घर बनाउने छैन
अिन अक मािनस त्यसमा ब े छैन।्

किहल्यै पिन एकजनाले बगैंचा लगाउने छैन
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अिन अक मािनसले बगैंचाको फलफूल खाने छैन।्
मरेा मािनसहरू रूखहरू बाचञु्जले सम्म बाँच्नछेन।्

मलैे रोजकेा मािनसहरू आफूले बनाएका चीजहरू सन्न भएर लनछेन।्
23 ीहरू मरेका नानी जन्माउनका लािग किहल्ये पिन फे र क गन छैनन।्

ीहरू नानी जन्माउने बलेामा के कस्तो घटना होला भनरे डराउने छैनन।्
सारा मरेा मािनसहरू

र उनीहरूका बालकहरू परम भकैु आिशष परेका हुनछेन।्
24 ितनीहरूले भन्न ु अिघ नै म ितनीहरूको खाँचो के छ जान्दछु।

अिन ितनीहरूले आफ्नो दावी रा अिघ नै म ितनीहरूलाई सहायता गनछु।
25 ब्वाँसो र थमुा एउटै ठाउँमा एकसाथ खानछेन।्

िसहंहरू र गोरूहरूसगँै पराल खानछेन।्
मरेो पिव पवर्तमा कसलैे कसलैाई डर दखेाउने

अिन चोट पयुार्उनछैेन।्”
परम भलुे यी सबै कुराहरू भन्नभुयो।

66
परमे रले सारा जाितहरूका न्याय गन ुर् हुनछे

1 परम भु भन्नहुुन्छ,
“स्वगर् मरेो िसहंासन हो,

र पथृ्वी मरेो पाउदान हो।
यसथर्, के ितमीहरू मरेा िन म्त एउटा घर बनाउन सक्छौ? अह!ँ ितमीहरूले स ै नौ।

के ितमीहरू मरेो आरामकोलािग एउटा जग्गा बनाउन ु सक्छौ? अह!ँ
2 म स्वयलंे सम्पणूर् चीजहरू बनाएँ।

सबै चीजहरू यहाँ छन ्िकनभने ितनीहरू सबै मलै े बनाएका हुन।्” परम भलुे नै ती कुराहरू भन्नभुयो।
“मलाई बताऊ, कस्तो मािनसहरूलाई म हरेचाह गरूँ?

मलैे गरीब मािनसहरूलाई हरेचाह गरें, मलैे एकदमै द:ुखी भएका मािनसहरूको हरेचाह गरें, मलैे मरेो वचन पालन गनहरूलाई हरेचाह
गरें।

3 कितपय मािनसहरूले ब लदानको नाउमँा साँढहेरू माछर्न।्
तर ितनीहरूले मािनसहरूलाई पिन कुटछन।्

ती मािनसहरूले ब लदानको नाउमँा थमुाहरू मादर्छन ्
तर ितनीहरूले कुकुरहरूको घाँटी भाँच्दछन।् ती मािनसहरूले धानहरू पिन अपर्ण गदर्छन।्

तर ितनीहरूले साथ साथै स ुगँरुको रगतहरू चडाउछँन।् ती मािनसहरू धपूहरू जलाउदँछन ्
तर ितनीहरूले िनरथर्क मिूतर्हरू पिन पजू्दछन।्

ती मािनसहरू आफूले रोजकेा बाटाहरू िहडँ्छन ्
साथै डरलाग्दो मिूतर्हरू पिन मन पराउँछन।्

4 यसलैे ितनीहरूका आफ्नै छलकपट चलाउन भन्ने िनणर्य गरें।
मरेो तात्पयर् र मलैे ितनीहरूलाई दण्ड िदएँ,

ितमीहरूले आसाध्य डराउने चीजहरू चलाएँ।
मलैे ती मािनसहरूलाई बोलाएँ तर ितनीहरूले सनुनेन।्

म ितमीहरूिसत बोलें तर ितनीहरूले कानमा तले हाल।े
यसलैे म त्यही कुरा ितनीहरूकालािग गनछु।

ितनीहरूले त्यस्ता कामहरू गरे जनु मलैे द ु पणू र् काम भनें।
ितनीहरूले मलैे मन नपराएका कामहरू गरे।”

5 ितमीहरूले परम भकुा आज्ञाहरू पालन गछ भने
परम भलुे भन्न ु भएका कुराहरू पिन सनु्नपुछर्।

“ितमीहरूका दाज्य-ूभाइहरूले ितमीहरूलाई घणृा गरे,
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ितनीहरू ितमीहरूका िवरोधी भए िकनभने ितमीहरूले मलाई प ायौ।
ितमीहरूका दाज्य-ूभाइहरूले भन,े

‘हामी ितमीहरूकहाँ फकर आउनछेौ जब परम भु सम्मािनत हुनहुुन्छ।’
ती द ु मािनसहरू द ण्डत हुने नै छ।”

दण्ड म नयाँ जाित
6 सनु! ती शहर र म न्दरबाट होहल्ला आइरहछे। त्यो परम भलुे श हुरूलाई दण्ड िदन ु भइरहकेो होहल्ला हो। परम भलुे ितनीहरूले पाउन ु

पन दण्ड नै ितनीहरूलाई िदन ु भइरहछे।
7-8 “एकजना ीले सव वदेना अनभुव नगरी नानी जन्माउिँदन। एकजना ीले जन्मकेो छोरोको मखु हनेर् अिघ सव वदेनाको अनभुव

गरेकी हुनपुछर्। यस्तै कारले कसलैे पिन एकै िदनमा नयाँ ससंार बिनएको दखेनेन।् कुनै मािनसले पिन एकै िदनमा नयाँ जाित ारम्भ भएको
सनुने।् त्यो दशेले थम पीडा पाउनै पछर् नयाँ िशश ु जन्माउदँा जस्त।ै सव वदेनाको अनभुव पिछ भिूमले उसको बालकलाई जन्म िदन्छ, एक
नयाँ जाित। 9 त्यसरी न,ै म कसलैाई नानी नजन्माइ सव वदेना अनभुव गन अनमुित िदिँदन।्”

परम भलुे भन्नहुुन्छ, “म वचन िदन्छु, यिद ितमीलाई सव वदेना अनभुव हुन्छ भने तब म नयाँ रा जन्माउनलाई ितमीलाई रोक्ने छैन।्”
ितमीहरूका परमे रले यस्तो भन्नभुयो:

10 हे यरूशलमे! खशुी हौ। सारा मािनसहरू! जसले यरूशलमेलाई मे गछर्, खशुी हौ।
द:ुखका िदनहरू यरूशलमे ित घटे, यसलैे कितजना ितमीहरू द:ुखी छौ।

11 िकन? ितमीहरूले दया ा गनछौ
जसरी स्तनबाट दधू आउँदछ।

त्यस “दधूल”े ितमीहरूलाई सन्त ु दान गनछ।
ितमीहरूले दधू िपउनछेौ, अिन ितमीहरूले साँचो रूपमा यरूशलमेको मिहमाको आनन्द उठाउनछेौ।

12 परम भलुे भन्नहुुन्छ:
“हरे, म ितमीहरूलाई शा न्त दान गनछु। यो शा न्त ठूलो नदी सरह बग्नछे।

पथृ्वीमा भएका सारा जाितहरूको धनसम्पि बग्दै ितमीहरूकहाँ आउनछे।
त्यो धन दौलत बाढी जस्तो आउनछे। ितमीहरू स-सना िशशहुरू जस्तै हुनछेौ।

ितमीहरूले त्यो दधू िपउनछेौ, म ितमीहरूलाई उठाउनछुे, आफ्ना पाखरुाहरूमा प नछे, अिन मरेो गोडाहरूमा उफानछ।
13 म ितमीहरूलाई एउटा आमाले आफ्नो बालकलाई गरेकी जस्तै सान्तवना िदनछुे।

अिन ितमीहरू यरूशलमेमा हुनछेौ जब म ितमीहरूलाई सान्तवना िदइरहकेो हुनछुे।”

14 ितमीहरूले ती चीजहरू दे छेौ जसले ितमीहरूलाई साँचै आन न्दत तलु्याउनछे।
ितमीहरू स्वतन् हुनछेौ र घाँस जस्तो बढ्नछेौ।

परम भकुा सवेकहरूले उहाँको श दे छेन,्
तर उहाँका श हुरूले उहाँको रस मा दे छेन।्

15 हरे, परम भु आगोिसत आउँदै हुनहुुन्छ।
परम भकुो िसपाहीहरू आधँी-बहेरेी झैं आउँदै छन।्

परम भकुो आफ्ना ोधले ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे।
परम भलुे ोधको राँको जलाएर ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे।

16 परम भलुे मािनसहरूको न्याय गन ुर्हुनछे।
तब परम भलुे मािनसहरूलाई आगो र उहाँको तरवारले नाश गनहुनछे।
परम भलुे धरैेलाई नाश गन ुर्हुनछे।

17 परम भु भन्नहुुन्छ, “ती मािनसहरूले आफ्नो िवशषे बगैंचामा पजूा गनर् आफैलाई पिव बनाउन आफै धोई पखाली गरें। ती मािनसहरूले
ितनीहरूका िवशषे बगैंचाहरूमा एकैसाथ अनसुरण गरे। तब ितनीहरूलेआफ्ना मिूतर्हरू पजू।े तर, परम भलुे ती सारा मािनसहरूलाई नाश गन ुर्हुनछे।
ती मािनसहरूले स ुगँरुहरू मसूाहरू र अन्य मलैा कुराहरूको मास ु खान्छन।् तर, सम्पणूर् ती मािनसहरू नाश हुनछेन।्” परम भु स्वयलंे ती कुराहरू
भन्नभुयो।
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18 “म जान्दछु, ती मािनसहरूसगँ नरा ो िवचारहरू िथए र नरा ो कामहरू गरे। यसकारण म ितनीहरूलाई दण्ड िदन आइरहकेोछु। म सबै
रा हरू र मािनसहरू बटुल्नछुे। सबै मािनसहरूसगँै आउनछेन ्अिन मरेो श दे छेन।् 19 मलैे केही मािनसहरूमा िचन्ह लगाएँ—म ितनीहरूलाई
बचाउनछुे। म सरुिक्षत मािनसहरू मध्ये केहीलाई तश श रा अिन लिबया, लदूी (धनधुारीको दशे) तबूल, याबान अिन टाढा-टाढा दशेहरूमा
पठाउनछुे। ती मािनसहरूले मरेा िशक्षाहरू किहल्यै सनुकेा छैनन।् ती मािनसहरूले मरेो मिहमा किहल्ये दखेकेा छैनन।् यसकारण यी सरुिक्षत
मािनसहरूले ती रा हरूलाई मरेो बारेमा बताउनछेन।् 20 यसथर् जीिवत मािनसहरूले ती जाितहरूलाई मरेो िवषयमा बताउनछेन।् ितनीहरूलाई
मरेो पिव पवर्त, यरूशलमेमा ल्याउनछेन।् ितनीहरूका दाज्य-ूभाइ र िददी-बिहनी, घोडाहरूमा गधाहरूमा र ऊँटहरूमा र साथै रथहरू अिन माल
गाडीहरूमा चढरे आउँनछेन।् ित ा दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरू त्यस्ता उपहार जस्ता हुनछेन जस्तो इ ाएलका मािनसहरूले परम भकुो
म न्दरमा सफा थालहरूमा ल्याउदँछ। 21 म ितनीहरू मध्ये पजूाहारी र लवेीहरू छान्नछुे।” परम भु स्वयलंे यी कुराहरू भन्नभुयो।

नयाँ आकाशहरू र नयाँ पथृ्वी
22“म नयाँ पथृ्वी बनाउनछुे। अिन सदा-सवर्दा रहने नयाँ आकाश र नयाँ पथृ्वी बनाउनछेन।् यस्तै कारल,े ितमीहरूका नाउहँरू र ितमीहरूका

नानीहरू सदा-सवर्दा मसगँ हुनछेन।् 23 सारा मािनसहरू त्यके आराधनाको िदनमा मकहाँ उपासना गनर् आउनछेन ् ितनीहरू त्यके िव ाम िदन
र त्यके मिहनाको थमा िदन आउनछेन।् परम भु भन्नहुुन्छ।

24 “ती मािनसहरू मरेो पिव शहरमा हुनछेन।् अिन यिद ितनीहरू बािहर गए भने ितनीहरूले मतृ शरीरहरू दे छेन जसले मरेो िवरू मा पाप
गरेका िथए। ितनीहरूका शरीरहरूमा कीराहरू लाग्नछेन ्र ती कीराहरू किहल्यै मन छैनन।् आगोले ती शरीरहरू जलाउनछे र त्यो आगो किहल्यै
िनभ्ने छैन।”
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यिमर्याकोपसु्तक
1 यी सन्दशेहरू िह ल्कयाहको छोरो यिमर्याका हुन।् यिमर्या एक पजूाहारी प रवारका िथए जो अनातोत शहरमा बस्दथ।े त्यो शहर िबन्यामीन

वशंको अधीनमा छ। 2 योिशयाह यहूदाका राजा भएको समय दे ख परम भु यिमर्यािसत बात गनर् शरुू गन ुर् भयो। योिशयाहले िसहंासन आरोहण
गरेको ते ौ वषर्मा यस्तो शरुू भयो। 3 योिशयाहको छोरा यहोयाकीम यहूदाका राजा हुदाँ पिन परम भकुो वचन यिमर्यालाई आयो। यहूदाका राजा
िस द्कयाहको राज्यकालको एघारौंको वषर्को पाँचौं महीना सम्म यिमर्याकहाँ परम भकुो वचन आइर ो। यहोयाकीम योिशयाहको छोरो िथए।
िस द्कयाह पिन योिशयाको छोरो िथए। त्यस समयमा यरूशलमेमा ब े मािनसहरूलाई िनवासन गराईयो।

परमे रले यिमर्यालाई बोलाउन ु हुन्छ
4 परम भकुो यो सन्दशे मकहाँ आयो:

5 “मलैे ितमीलाई ित ो आमाको गभर्मा
गभर्धारण गन ुर्भन्दा अिघबाटै िचन्थें।

ितमी जन्मन ु अिघन,ै म ितमीलाई जान्दथें।
मलैे ितमीलाई जाित-जाितहरूमा
िवशषे काम गराउन ु अगमव ाको लािग रोज।े”

6 तब मलैे भन,े “तर हे सनेाहरूका परम भ!ु कसरी बोल्न ु म जा न्दन।् म एउटा बालक बाहके केही होइन।”
7 तर परम भलुे मलाई भन्नभुयो,

“त्यसो नभन, ‘म खाली एउटा बालक हु।ँ’
ितमी चारैितर जानै पछर्, जहाँ म ितमीलाई पठाउँछु।
ितमीले सबै कुरा भन्नै पछर् जो म ितमीलाई भन्नछुे।

8 कसिैसत नडराऊ।
म ितमीिसत छु, अिन म ितमीलाई उ ार गनछु।”

यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो।
9 तब परम भलुे आफ्ना हातहरू तन्काएर मरेो मखुमा छुन ु भयो। परम भलुे मलाई भन्नभुयो,

“यिमर्या, म मरेा वचनहरू ित ो मखुमा राख्दछुै।
10 आज म ितमीलाई रा हरू र राज्य-राज्यहरूमािथको कायर्भार स ु म्पदछुै।

ितनीहरूलाई उखले्न, भत्काउन,
नाश पान र भताभङु्ग पान, बनाउन

र स्थािपत गन ित ो िजम्मामा छ।”
दइु दशृ्यहरू

11 परम भकुो सन्दशे मकहाँ आयो। यो सन्दशे परम भबुाट नै आएको िथयो: “यिमर्या, ितमीले के दखे्छौं?”
मलैे परम भलुाई भनें, “म हाडे बदामको काठबाट बिनएको एउटा ल ी दखे्छु।”
12 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “ितमीले ठीकै दखे्यौ। मरेो सन्दशेलाई म िनया ल रहछे अिन म यो गनछु।”
13 परम भकुो सन्दशे मकहाँ फे र आयो। परम भकुो सन्दशे यस्तो िथयो “यिमर्या, ितमीले के दखे्यौ?”
मलैे परम भलुाई भनें, “मलैे उ म्लरहकेो एउटा भाँडामा पानी दखेें। त्यो भाँडा उ र प ढ ल्करहकेो छ।”

14 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “केही भयानक उ रदे ख आउने छ।
त्यो यस दशेमा ब े सम्पणूर् मािनसहरूमािथ घट्नछे।

15 म चाँडै उ र राज्यहरूका सम्पणूर् मािनसहरूलाई बोलाउनछुे।”
परम भलुे ती कुराहरू भन्नभुयो।
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“ती राज्यहरूका राजाहरू आउनछेन ्
अिन यरूशलमेको वशे ारको छेउमा आफ्ना िसहंासनहरू बसाउनछेन।्

ितनीहरूले यरूशलमे शहरका पखार्लहरूमािथ आ मण गनछन।्
ितनीहरूले यहूदाका सबै शहरहरूमािथ आ मण गन छन।्

16 अिन म मरेा मािनसहरूका िवरू न्यायको उ ोषणा गनछु।
म यसो गन नै छु िकनभने ितनीहरू द ु मािनसहरू हुन।्

ितनीहरू मरेो िवरोधी भएका छन।् मरेा मािनसहरूले मलाई छाड।े
ितनीहरूले अन्य दवेताहरूलाई ब ल चढाए। ितनीहरूले आफ्नै हातले बनाएका मिूतर्हरूलाई दण्डवत ्गरे।

17 “यिमर्या ितमी चािह,ँ तयैार हौ उठ
र मािनसहरूलाई भन।

मलैे िदएको त्यके आदशे
ितनीहरूलाई भन।

मािनसहरूिसत नडाराऊ,
न म ितमीलाई भयभीत पानछु।

18 आज म ितमीलाई फलामको खम्बा झैं
अिन काँसाको पखार्ल झैं ब लयो

र दढृ शहर बनाउनछुे।
यहूदाको राज्यमा राजाहरू, नतेाहरू, पजूाहारीहरू
र सवर्साधारण मािनस त्यकेको सामनु्ने
ितमी उिभन सक्नछेौ।

19 ती सबै मािनसहरू ित ो िवरू मा लड्नछेन ्
तर ितनीहरूले ितमीलाई परािजत गराउने छैनन।्

िकन? िकनभने म ितमीसगँ छु,
अिन म ितमीलाई बचाउने छु।”

यो सन्दशे परमे रबाट आएको हो।

2
यहूदा िव ासी िथएन

1 परमे रको यो सन्दशे मकहाँ आयो: 2 “जाऊ अिन यरूशलमेका मािनसहरूलाई यो सन्दशे भन:

“ ‘जब ितमीहरू यवुा अवस्थामा िथयौ,
त्यस बलेा ितमीहरूको म ित

िव ास अिन एउटी बहेुलीको झैं म ितको माया मलाई सम्झना छ।
ितमीहरूले मलाई मरूभिूम भ र र बीऊ छर्नलाई नजोितएको जमीन भ र प ायौ।

3 इ ाएलका मािनसहरू परमे रका िन म्त पिव उपहार िथए।
ितनीहरू परमे रले बटुल्न ु भएको थम फल िथए।

अिन ज-जसले ितनीहरूलाई नोक्साम पयुार्ए
उनीहरूलाई दोषी सािबत ग रयो अिन ितनीहरूमािथ क आइपय ।’ ”
यो सन्दशे परमे रबाट आएको िथयो।

4 हे याकूबका घरानाहरू हो, परम भकुो सन्दशेमा कान थाप।
हे इ ाएलका सबै प रवार समहूहरू हो, परम भकुो सन्दशे सनु।

5 परम भलुे के भन्नहुुन्छ त्यो यो हो:
“ित ा िपता-पखुार्हरूले ममािथ के दोष पाए

तािक ितनीहरूले मलाई छािडिदए?
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ित ा िपता-पखुार्हरूले मलू्यहीन मिूतर्हरू पजूे
अिन ितनीहरू स्वयं नै मलू्यहीन बिनए।

6 ित ा िपता-पखुार्हरूले भननेन,्
‘परम भलुे हामीलाई िम बािहर ल्याउन ु भयो।

परम भलुे हामीलाई अधँ्यारो र जङ्गलको बाटो दे ख डोयार्उदँ ै ल्याउन ु भयो।
परम भलुे हामीलाई सखुा

र उजाड भिूममा डोयार्उन भयो।
परम भलुे हामीलाई अनं्घकार
र भयानक जग्गामा जहाँ कुनै मािनस बस्दनै

र जनु ठाउँमा मािनसहरू या ा गदनन।् त्यहाँ डोयार्उन ु भयो।
ितनीहरूले सोधनेन,् परम भु कहाँ हुनहुुन्छ?’ ”

7 परमे र भन्नहुुन्छ, “मलैे ितमीहरूलाई रा ो ठाउँमा ल्याएँ,
त्यस्तो ठाउँ जहाँ धरैे असल कुराहरूले प रपणूर् छ।

मलैे त्यसो गरेको कारण ितमीहरूले त्यहाँ उब्जने फल र अन्नहरू खान सक्नछेौ।
तर ितमीहरूले मरेो धत खाली ‘अशु गर ्यौ।’

मलैे ितमीहरूलाई त्यो जमीन िदएँ,
तर ितमीहरूले त्यसलाई नरा ो जग्गा बनायौ।

8 “पजूाहारीहरूले सोधनेन,्
‘परम भु कहाँ हुनहुुन्छ?’

मािनसहरू जसले वस्था जान्दछन ्मलाई जान्न चाहनेन।्
इ ाएलका मािनसहरूका शासकहरू मरेो िवरू खडा भए।

अगमव ाहरूले झटूा दवेता बालको नाउमँा अगमवाणी गरे।
ितनीहरूले महत्वहीन मिूतर्हरूलाई दण्डवत गरे।”

9 परम भु भन्नहुुन्छ, “यसकारण म ितमीहरू
र ितमीहरूका छोरा-नाितहरू िवरू फे र दोषारोपण गनछु।

10 समु तरेर िक ीमका टापहुरूमा जाऊ।
कसलैाई केदारको भिूममा पठाऊ।

एकदमै होिशयारी साथ हरे,
कसलैे त्यस्तो कारको काम किहले गरेको िथयो िक?

11 के कुनै जाितले नयाँ दवेताहरू पजू्न सकँू भनरे?
आफ्ना परूाना दवेताहरू किहल्यै पजू्न छाड?े अहँ।
अिन ितनीहरूका दवेताहरू वास्तिवक दवेताहरू हुदँहैोइनन।्

तर मरेो मािनसहरू ितनीहरूका मिहमामय परमे रलाई पजू्न छाडरे,
महत्वहीन मिूतर्हरूलाई पजू्न थाल।े

12 “यस्ता कुराहरू घट्ता आकाशहरूलाई आघात होस।्
भीषण भयले थथर् रयोस।्”
यो सन्दशे परम भबुाट आएको िथयो।

13 “मरेा मािनसहरूले दइुवटा कुकमर्हरू गरे।
ितनीहरू म दे ख टािडए म जीिवत पानीको ोत हू ँ
अिन ितनीहरू आफैले आफ्ना पानीको कुवाहरू खन्छन।्

ितनीहरू अन्य दवेताहरू ित फिकर् ए।
तर ितनीहरूका कुवाहरू फुटे अिन पानी थाम्न सक्दनै।्
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14 “के इ ाएलका मािनसहरू कमारो भए?
के ितनीहरू त्यस्ता मािनस जस्तो भए जो दास भएर जन्मकेो िथयो?
िकन मािनसहरूले इ ाएलका मािनसहरूबाट धन-सम्पि लान्छन?्

15 इ ाएलका श हुरू इ ाएलमािथ जवान िसहंहरू झैं गजर्न्छन।्
ितनीहरूले इ ाएल भिूमलाई उजाड पा रिदए।

ितनीहरूले इ ाएलका शहरहरू जलाइिदए,
यसथर् त्यहाँ कोही बस्दनै।

16 नोप र तहपन्नसेबाट आएका मािनसहरूले
ित ो िशरको शीषर्भाग चकनाचरु पा रिदए।

17 यो समस्या ित ो आफ्नै दोषले हो।
परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई ठीक बाटोमा डोयार्इरहन ु हुदँ ै िथयो,
तर ितमीहरूले उहाँबाट अक प फिकर् यौ।

18 यहूदाका मािनसहरू यस िवषयमा सोच
अब नील नदीबाट पानी िपउन िकन िम जान्छौ?
परात नदीको पानी िपउन िकन अश्शरू जान्छौ?

19 ितमीहरूले नरा ा कामहरू गय
अिन ती नरा ा कुराहरूले ितमीहरूलाई केवल दण्ड मा ल्याउनछे।

सकंटहरू ितमीकहाँ आउनछे।
अिन त्यस सकंटले ितमीहरूलाई िशक्षा िदनछे। यस िवषयमा िवचार गर।

तब ितमीहरूले बझु्नछेौ परमे रबाट िक िवमखु हुदँा कित नरा ो हुदँोरहछे।
मलाई सम्मान नगन ुर् र मबाट नडराऊन ु नै गल्ती हो।”
यो सन्दशे मरेो मा लक सनेाहरूका परमे रबाट आएको िथयो।

20 “हे यहूदाका मािनसहरू हो!
धरैे अिघ ितमीहरूले जवुा हटा यौ।
मलैे ितमीहरूलाई जनु डोरीले िनयन् ण गथें त्यो ितमीहरूले िछनायौ।

ितमीहरूले मलाह भन्यौ, ‘म तपाईंको सवेा गिदर्न।’
ितमी त्यके अग्लो पवर्तमािथ र त्यके ह रयो रूखमिन स ु े वशे्या झैं हौ।

21 यहूदा, मलैे ितमीलाई एक खास दाखको झ्याँगलाई जस्तै रोपकेो िथय।े
ितमीहरू सबै नै असल बीऊ जस्तै िथयौ।

कसरी ितमी िभन्दै कारको दाखको झ्याँग भयो
जसले नरा ो फल फलाउँदछ?

22 ितमीले आफ्नो शरीर धरैे साबनुहरू दलरे
खारय ु पानीले नहुाए पिन,

अझ म ित ा अपराधहरूको दाग दे ु सक्छ।”
यो सन्दशे मरेा मा लक परम भबुाट आउँछ।

23 “हे यहूदाका मािनसहरू हो!
ितमीहरूले कसरी मलाई भन्न सक्छौं,

‘म मलैा छैन, मलैे बाल मिूतर्हरू पजूकेो छैन।’
ितमीहरूको कमर्हरूलाई बेंसीमा हरे।

ितमीहरूले जे गरेका छौं त्यो स्वीकार गर।
ितमीहरू यता र उता दगुनु फुितर् ऊँठहरू जस्ता छौ।

24 ितमीहरू िनजर्न स्थानमा ब े जङ्गली गधा जस्तौ छौं।
काम-वासनाको समयमा त्यसले हावाबाट गन्ध लन्छे।
त्यो त्यित कामातरु रहन्छे िक उसलाई फकार्उन ु कसलैे स ै न।

काम-वासनाले उन्म भएको समयमा उसलाई खोज्ने
त्यके बन-गधनैीले सिजलै भटे्न सक्छ।

25 खु ाहरू नाङ्गो नहुञ्जले
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अिन घाँटी नसकुुञ्जले दौिडन छोड।
तर ितमीहरू भन्छौ,

‘आशा छैन कारण मलैे अन्य दवेताहरूलाई मे गरेको छु
अिन म ितनीहरूकै अनसुरण गनछु।’

26 “जसरी चोर प ा पदार् ल ज्जत हुन्छ
त्यसरी नै इ ाएलका घराना ल ज्जत भए।

ितनीहरूका राजाहरू र शासकहरू, पजूाहारीहरू
र अगमव ाहरू ल ज्जत हुनछेन।्

27 ती मािनसहरूले काठका टु ाहरूसगँ बात माछर्न
अिन भन्छन,् ‘ितमी मरेा िपता हौ।’

ती मािनसहरू ढुङ्गासगँ कुरा गछर्न ्
अिन भन्छन,् ‘ितमीले मलाई जन्म िदयौ।’

ितनीहरू आफ्नो ढाड मप फकार्उछन,्
तर अनहुार चाँिह होइन।
तर जब ितनीहरू अप्ठेरामा पछर्न,

ितनीहरू मलाई भन्छन,्
‘आऊ अिन हामीलाई बचाऊ।’

28 ती मिूतर्हरू आऊन ्र ितमीहरूलाई बचाऊन।
ती मिूतर्हरू जो ितमीहरू आफैले बनाएका छौ कहाँ छन?

कतै आवश्यक परेको समयमा ितमीहरूलाई बचाँउछन िक?
यहूदा ितमीिसत जित शहरहरू छन ्त्यित नै मिूतर्हरू पिन छन।्

29 “ितमीहरू सबै मिसत िकन वहश गछ ?
ितमीहरू सबलैे मिसत िव ोह गछ ?”
परमे रबाट आएको वचन यही हो।

30 “मलैे ितमीहरूका नानीहरूलाई दण्ड िदएँ।
तर त्यो वकेार भयो

कारण ितनीहरूले त्यो हण गरेनन।्
जो अगमव हरू ितमीहरूकहाँ आएका िथए

ितनीहरूलाई ितमीहरूले तरवारले काटयौ।
सहंार गन िसहंले झैं ितमीहरूले अगमव ाहरूलाई माय ।”

31 यस पसु्ताका मािनसहरू,
परम भकुो सन्दशे तफर् ध्यान दऊे।

“के म इ ाएली मािनसहरूको लािग मरूभिूम जस्तै भएको िथएँ?
के म ितनीहरूका लािग अन्धकार र डरलाग्दो भिूम भएको िथएँ?

मरेा मािनसहरू भन्छन,् ‘हामी आफ्नो बाटोमा जान स्वतन् छौं।
हामी ितमीकहाँ फक आउने छैनौ,
परम भ।ु’
िकन ितनीहरूले त्यस्ता कुराहरू भन्छन?्

32 तरूणीले आफ्ना गर-गहनाहरू भलु्दनैन।्
एउटा दलुहीले आफ्ना व भलु्दनै।

तर मरेो मािनसहरूले
मलाई धरैे चोटी भलुकेा छन।्

33 “हे यहूदा! झटूा दवेताहरूको माया कसरी खोज्न ु त्यो ितमी साँच्चै नै जान्दछौ।
वास्तवमा खराब ीहरूले ित ा त रकाहरू पिन िसक्छन।्
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34 ितमीले ती गरीब
र िनद ष मािनसहरूलाई

ित ो घर फोद गरेका भटे्न सकेनौ
तापिन ित ो हातमा ितनीहरूको रगत छ।

35 तर ितमी अझ भन्छौ, ‘म िनद ष छु।
परमे र मसगँ ोिधत हुनहुुन्न।’

यसकारण म ित ो न्याय गनछु
कारण ितमी भन्छौ िक ‘मलैे पाप गरेको छैन।’

36 ितमी ल य सिजलै ब द्लन्छौ!
ितमी अश्शरू प फक्य अिन ितनीहरूले ितमीलाई ल ज्जत बनाए।

यसकारण, ितमी िम प फक्य
अिन ितनीहरूले पिन ितमीलाई ल ज्जत तलु्याए।

37 यसथर् यो सत्य हो िक ितमीले िम पिन त्याग्ने छौ।
अिन ितमी लज्जाले आफ्ना अनहुार लकुाउनछेौ।

ितमीले भरोसा राखकेा दशेहरूलाई परमे रले इन्कार गनर् भएको छ,
यसथर् ित ो जीवनमा उन्नितको लािग
ितनीहरूले ितमीलाई सहयोग गनर् स ै नन।्

3
1 “यिद एकजना मािनसले आफ्नी प ीिसत छुटानाम गछर् र त्यस प ीले अक मािनसिसत िववाह गरी भने

के त्यो पिहलो मािनस त्यही ीिसत फे र सम्बन्ध रा आउँछ? अहँ,
यिद त्यस ीकहाँ त्यो पिहलो परुूष फक आए, जमीन नै एकदमै दिूषत हुनछे।

ितमी धरैे मेीहरूिसत वशे्या झैं वहार ग ररहकेा छौ,
अिन अब ितमी मकहाँ फक आउनु चाहन्छौ।”
यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो।

2 “मािथ पहाडको चचुरुाहरू हरे,
के त्यहाँ कुनै ठाउँ छ जहाँ ित ा िेमकाहरूसगँ ितमीले मे रचकेा छैनौ?

अरबी मरूभिूममा िफरन्ते झैं
आफ्नो मेीहरूको तीक्षा ितमी बाटोको िकनारमा पखका िथयौ।

ितमीले भिूम ‘दिूषत’ पाय ।
िकनभने ितमीले थ ु ै नरा ा कामहरू गय ।
साथै ितमी म ित अभ भयौ।

3 ितमीले पाप गय , यसकारण पानी परेन।
त्यहाँ पानी पन समयमा कुनै पानी परेन तर अझ ितमी ल ज्जत हुन अस्वीकर गछ ।

ित ो अनहुार हदेार् एउटा वशे्याको अनहुारमा हरेे जस्तो हुन्छ जो िनलज्ज हुन्छे।
ितमी पिन आफूले जे गय त्यसको लािग िनलर्ज्ज छौ।

4 तर अिहले ितमीले मलाई पकुा ररहछेौ, ‘िपता’?
ितमीले भन्यौ, ‘तपाईं मरेो यवुावस्था दे खको िम हुनहुुन्छ।’

5 ितमीले पिन भन्यौ, ‘परमे र मिसत सधैं ोिधत रहन ु हुदँनै।
परमे रको रीस धरैे बरे रहने छैन।’

“यहूदा, ितमीले यी त कुराहरू भन्यौ,
तर ितमीले सके जित द ु कामहरू गय ।”

दइु जना नरा ा िददी बिहनी, इ ाएल र यहूदा
6 योिशयाह राजाले यहूदामा राज गरेको समयमा परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “यिमर्या, इ ाएलले गरेको पाप ितमीले दखे्यौ? ितमीले दखे्यौ

िक उ म ित अिव ासी छ। ितनले त्यके पहाडमािथ अिन ह रयो रूख मिन िभचार ग ररहकेी िथई। 7 मलैे आफैलाई भनें, ‘उसले यी सब
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पाप कमर् ग रसके पिछ, मकहाँ फिकर् न्छ होला।’ तर मकहाँ आएन। अिन इ ाएलले गरेको उसको अिव ासी बािहनी यहूदाले दखेी। 8 इ ाएल
अिव ासी िथए अिन ितनले चाल पाई िक मलैे उसलाई टाढो पठाएँ। इ ाएलले चाल पाइ िक उसले िभचार पाप गरेकीले मलै े उिसत छुटानाम
गरें। तर यसले उसको अिव ासी बिहनीलाई कुनै डर भएन। यहूदा पिन बािहर गई अिन वशे्या झैं कमर् गन ुर् लािग। 9 यहूदाले आफू वशे्या झैं कमर्
ग ररहकेो कुनै ध्यान नै िदएन। यसकारण उसले आफ्नो दशे ‘अशु ’ बनाई। उसले च ान र काठले बिनएका मिूतर्हरू पजूा गरेर िभचारी पाप
गरी। 10 इ ाएलकी अिव ासी बिहनी यहूदा मकहाँ मन खोलरे आएन। उसले खलु्ला हृदयले आए की झैं िनहु ँ गरी।” यो सन्दशे परम भबुाट
आएको हो।

11 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “िव ासहीन इ ाएल अिव ासी यहूदा जस्ता खराब छैन। 12 यिमर्या, उ र िदशा ितर अिघ बढ अिन यो
सन्दशे घोषणा गर:

“ ‘हे इ ाएलका िव ासहीन मािनसहरू हो, फक आऊ।’
यो सन्दशे परम भबुाट आएको िथयो।

‘ितनीमािथ आखँा तनर् बन्द गछुर्।
म कृपाल ु छु।’

यो सन्दशे परम भबुाट आएका हो:
‘म अब उसो ितमीिसत रीस गन छैन।
13 ितमीले आफ्नो खराब कमर् स्वीकान ुर् पछर्।

ितमीले परम भु आफ्ना परमे रको िवरूध
अपराध गरेका छौ।

त्यके ह रयो रूखमिन ितमीले
पराई दवेताहरू पज्यौ।
ितमीले मरेो कुरा सनुकेा छैनौं।’ ”

यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो।
14 “हे िव ासहीन सन्तान हो, मकहाँ फक आऊ।” यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो।“म ितमीहरूका मा लक हु।ँ हरेक शहरबाट

ितमीहरू मध्ये एकजना र हरेक प रवारबाट दइुजना छान्नछुे अिन ितनीहरूलाई म िसयोनमा लजैानछुे। 15 ितमीहरूका िन म्त मरैे जस्तो मन
भएको शासकहरू िदनछुे। ितनीहरूले ितमीहरूलाई ज्ञान र समझश िसकाउनछेन।् 16 त्यस समयमा दशेमा ितमीहरूको सखं्या बढनछे।” यो
सन्दशे परमे रबाट आएको हो।

“त्यस समयमा, परमे रिसत भएको करारको सन्दकू िवषयमा चचार् हुने छैन, ितनीहरूले यस िवषयमा सोच्ने छैनन।् अथवा सम्झने छैनन ्
अथवा उम्काउने छैनन।् अिन ितनीहरूले अक सन्दकू बनाउने छैनन।् 17 त्यस समयमा ितनीहरूले यरूशलमेलाई ‘परम भकुो िसहंासन’ भनी
स्वीकान छन।् परम भकुो सम्मान िदनलाई सबै राजाहरू यरूशलमेमा आउनछेन।् ितनीहरूले आफ्नो अ ेरी द ु हृदयलाई अब उसो मान्ने छैनन।्
18 ती िदनहरूमा, यहूदाका प रवारहरू इ ाएलका प रवारमा स म्म लत हुनछे। ितनीहरू उ रमा भएको भिूमबाट सगँै आउनछेन। ितनीहरू मलैे
ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदएको भिूममा आउनछेन।”

19-20 यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो:

“म ितमीहरूलाई आफ्नै नानीहरूलाई झैं वहार गन ुर् चाहन्छु।
म ितमीहरूलाई अन्य जाितहरू भन्दा पिन अझ रा ो भिूम िदन ु चाहन्छु।
ितमीहरूले मलाई ‘िपता’ भन्नछेौ

अिन सधैं मरेो अनसुरण गनछौ।
तर ितमीहरू आफ्नो लोग्नहेरूिसत अिव ासी रहकेा प ी मािनसहरू जस्तै भयौ।

हे इ ाएलका प रवार, ितमीहरू म ित अिव ासनीय भएका छौ।”
यो सन्दशे परमे रबाट आएको हो।

21 नाङ्गो डाँडाहरूमा ितमीहरूले रोइरहकेो सनु्न सक्छौ।
इ ाएलका मािनसहरू दयाको िन म्त रोइरहछेन ्र ाथर्ना ग ररहछेन।्

ितनीहरू एकदमै द ु भए।
ितनीहरूले परम भु आफ्ना परमे रलाई िबसका छन।्

22 “हे िवशवसहीन छोराहरू हो, मकहाँ फक आऊ।
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ितमीहरूको िव ासहीनता म हटाइिदनछुे।”

“मािनसहरूले भन्नै पछर्, ‘हामी तपाईं कहाँ आउँदछैौ
तपाईं परम भु हा ो परमे र हुनहुुन्छ।

23 डाँडाहरूमािथ मिूतर् पजू्न एउटा मखूर्ता िथयो।
पवर्तमा होहल्ला गन दलहरू सबै गल्ती िथए।

िनसन्दहे इ ाएलको उ ार
परम भु परमे रबाट आउँछ।

24 हामीहरू यवुास्था दे ख नै झटूो दवेताले
हा ा िपता-पखुार्हरूको सम्पि न पा रिदए।

ितनीहरूका भडेा, गाई-गोरूका बथानहरू
अिन छोरा छोरीहरू पिन लिगिदए।

25 आफ्नौ लाजले हामी डुबौ
अिन हामीलाई अपमानले छोपोस।्

िकनभने हामीले परम भु हा ो परमे रको िवरू पाप गय ।
हा ा िपता-पखुार्हरूले पाप गरे

अिन हा ो बाल्यकालबाट अिहले सम्म
हामीले हा ा परम भु परमे रको आज्ञा पालन गरेका छैनौं।’ ”

4
1 परम भलुे भन्नभुयो,
“हे इ ाएलका मािनसहरू!

यिद ितमीहरू मकहाँ फक आउनु चाहन्छौ भने आऊ।
ितमीहरूका मिूतर्हरू मरेो सामनबेाट हटाइदऊे।

मदे ख नबरा लओ।
2 ‘यिद परम भु जीिवत हुनहुुन्छ,’ भनी शपथ खान्छौ

र त्यसलाई सरलता, इमान्दारी अिन धािमर्कतािसत पालन गछ भन,े
जाित-जाितहरू परम भकुो नाउँ ारा

जाित-जाितहरू आफै धन्य हुनछेन ्
अिन उहाँ ितनीहरूका परमे र हु ँ भनी गवर् गन ुर् हुनछे।”

3 परम भलुे यही कुराहरू यहूदा र यरूशलमेलाई भन्नभुयो:

“ित ा खतेहरू जोत!
काँढाहरू माझ बीऊहरू नछर।

4 परम भु अिघ आफ्नै खतना गर
अिन हृदयको अपिव ता आफै हटाऊ।

हे यहूदा र यरूशलमेका मािनसहरू हो!
ितमीहरू प रवर्ितत भएनौ भने

मरेो ोध अ ग्न झैं फै लनछे।
कसलैे पिन त्यो आगो िनयन् ण गनर् सक्ने छैन।

यो ितमीहरूको द ु कायर्को
कारण यस्तो हुनछे।”

उ रदे ख महािवपद ्
5 “यहूदाका मािनसहरूलाई यो सन्दशे दऊे:

यरूशलमे शहरका त्यके मािनसलाई भन:
‘राज्यका चारैितर तरुही फुक।’
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िचच्याउँदै कराउँदै भन,
‘सगँै आऊ।
सरुक्षाको लािग हामी सबै ब लयो शहरहरू ितर भाग्यौं।’

6 िसयोन ितर सकेंतको झण्डा उठाऊ।
नपखर्, आफ्नो जीवनको लािग भाग!

यसै गर िकनभने म उ रितरबाट महा िवपि
र ठूलो सत्यनाश ल्याउनछुे।”

7 एउटा “िसहं” आफ्नो ओडारबाट बािहर आएको छ।
जाित-जाितहरूलाई न गन आएको छ।

ित ा भिूम सवर्नाश पान ुर् त्यो आफ्नो ठाँउबाट बािहर आएको छ।
ित ा शहरहरू न पानछ
अिन त्यहाँ कोही पिन बास गन छैन।

8 यसकारण भाङ् रा लगाऊ, शोक गर अिन िवर कर स्वरमा िचच्याऊ।
िकनभने परम भु अझैं हामीिसत रीसाउन ु भएको छ।

9 परम भु भन्नहुुन्छ, “जब यस्ता घट्ना घट्छ,
राजा अिन उसका अिधकारीहरूको हृदय दबुर्ल हुनछे,

पजूाहारीहरू भयभीत हुन्छन ्
अिन अगमव हरू अच म्मत हुनछेन।्”

10 तब मलैे भन,े “हे परम भु मरेो मा लक! तपाईंले साँच्चै यहूदा र यरूशलमेका मािनसहरूलाई धोका िदनभुयो। तपाईंले भन्नभुएको िथयो,
‘ितमीहरूले शा न्त पाउनछेौ।’ तर ितनीहरूकै घाँटीहरूमा तरवारले हािनयो!”
11 त्यस समयमा यहूदा

र यरूशलमेका मािनसहरूलाई सम्झाइनछे,
“मरेो मािनसहरू िवरू नाङ्गो डाँडाहरूबाट

तातो हावा बहने छ
तर ितनीहरूलाई िनफन्न

अथवा सफा पान ुर् होइन।
12 यो हावा त्यो भन्दा पिन ब लयो हुनछे

अिन यो मबाट आउँछ।
अब, यहूदाका मािनसहरूका िवरू

म मरेो न्याय घोषणा गनछु।”
13 हरे! श ु बादल झैं आउँदछै।

उसको रथ हुरी झैं चल्छ,
घोडाहरू चीलहरू भन्दा िछटा छन।्

हामीलाई िछक्कार छ,
हामी न भयौं।

14 हे यरूशलमेका मािनसहरू!
आफ्नो हृदयबाट पापहरू धोई पखाल

तािक ितमीहरू बाच्नछेौ
किहल्ये सम्म आफ्नो द ु याँइिसत अ ड्करहनछेौ।

15 दानका सन्दशेवाहकको
आवाज सनु।

ए मैबाट उसले नरा ो
खबर घोषणा गछर्:

16 “जाित-जाितहरूलाई खबर गर।
यरूशलमेभ र मािनसहरूमा यो खबर फैलाऊ।

टाढोबाट घरेा हाल्ने सनै्य आइरहकेो छ।
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यी श हुरूले यहूदा शहरहरू िवरू लडाइँ घोिषत ग ररहकेा छन।्
17 ितमीहरूले मरेो िवरू मा

िव ोह गरेकाले
खतेालाहरूले खते सरुिक्षत पारे झैं

श हुरूले यरूशलमेलाई घरेेकाछन!्”
यो सन्दशे परमे रबाट आएको हो।

18 “ितमीहरूले जनु कारले काम गय
अिन जनु त रकाले बसो-बास गय त्यसले यो िवपद िनम्त्यायो।

यो ित ो लािग सजाय हो।
यो ती छ र ित ो मटुु छुन्छ।”

यिमर्याको िवलाप
19 हाय मरेो वदेना, मरेो वदेना!

म मनो थामा छु!हे मरेो हृदय!
मरेो मटुुले मिभ हार ग ररहछे।

म चपूचाप ब स न,ँ
िकनभने मलै े तरुहीले सनुकेो छु

अिन तरुहील,े सनै्यलाई य ु तफर् बोलाइरहछे।
20 ध्वसंपिछ ध्वसं नै आउँछ।

सम्पणूर् भिूम ध्वसं भयो।
हटात मरेा पालहरू पिन ध्वसं भए।

मरेा पदार्हरू च्याितए अिन झा रए।
21 परम भ,ु किहले सम्म मलैे य ु को झण्डाहरू हने ुर् नै पछर्?

किहले सम्म मलैे य ु को तरुहीहरू सनु्नै पछर्?
22 परमे रले भन्नभुयो, “मरेा मािनसहरू मखूर् छन।्

ितनीहरूले मलाई िचन्दनैन।्
ितनीहरू अज्ञानी नानीहरू हुन।्

ितनीहरू बझु्दनैन।्
ितनीहरू द ु ाईं गनर्मा िसपाल ु छन,्

तर ितनीहरू असल काम कसरी गन ुर् जान्दनैन।्”
िवपि आईरहछे

23 मलैे पथृ्वीमा हरे।
यो खाली िथयो; यसमा केही पिन िथएन।्

मलैे आकाशमा हरेें
अिन यसको काश धीमा भइसकेको िथयो।*

24 मलैे पवर्तहरूलाई हरे
अिन ितनीहरू कािमरहकेा िथए।
सारा पहाडहरू ह ल्लरहकेा िथए।

25 मलैे हरे, तर त्यहाँ कोही पिन िथएन।
अकाशका सारा चरा-चरुूङ्गीहरू उिडसकेका िथए।

26 मलैे हरे, अिन म ललो भिूम मरूभिूम भयो।
त्यस भिूममा भएका सबै शहरहरू नाश भए।
यो परम भलुे नै गन ुर्भयो, उहाँको ोधको ितफल हो यो।

* 4:23: …
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27 परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो
“सारा दशे नै न हुनछे।

तर म पणूर् रूपले यो भिूमलाई ध्वसं गन छैन।
28 त्यसै कारण त्यो भिूम रूनछे

अिन मािथ आकाश कालो हुनछे।
म बोलें अिन प रवतर्न हुने छैन।्

मलैे िनणर्य लएँ अिन मरेो मन ब द्लने छैन।्”

29 त्यके शहरले घोडसवारी
र धनधुार्रीहरूको आवाज सनु्नछे
अिन भाग्नछे! केही मािनसहरू

पो ाहरूमा लकु्नछेन,्
कितपय मािनसहरू
च ानहरूमािथ चढ्नछेन।्

त्यके शहर शनू्य हुनछे।
त्यहाँ कोही पिन ब े छैन।

30 यहूदा ितमी ध्वशं भएकाछौ,
यसकारण अिहले ितमी के ग ररहकेा छौ?

ितमी िकन ित ो सब भन्दा रा ो
रातो व लगाईरहकेा छौ?

िकन ितमी ित ो सनुका गरगहनाहरू लगाई रहछेौ?
ितमी िकन आफैलाई सनु्दर पा ररहकेाछौ?
खाली यो समयको बबार्दी हो।

ित ा मेीहरूले ितमीलाई घणृा गछर्न।
ितनीहरू ित ो ज्यान लन ु खोज्दछैन।्

31 एउटी ीलाई सतुी पीडाको समयको जस्तै आवाज मलैे सनुकेो छु।
पिहलो पल्ट सतुी पीडामा परेकी ीको आवाज झैं िथयो।
त्यो िसयोनकी छोरीले हावाको लािग क ास फेद

र मु तको लािग हात फैलाउँदै गरेको आवाज िथयो।
“हाय! म बहेोश हुन ु लागिेक छु
अिन हत्याराहरू मरेा व रप र छन।्”

5
यहूदाका मािनसहरूका द ु ता

1 परम भु भन्नहुुन्छ, “यरूशलमेका सडकहरूमा िहडं। व रप र हरे र ती कुराहरूको िवषयमा सोच। यसका सावर्जिनक ठाँउहरू खोज।
यिद यस्तो मािनस जसले जो इमान्दार छ अिन जसले सत्यको खोजी गछर् र ितमीले त्यस्तो मािनस भे ायौ भने म यरूशलमेलाई माफ गनछु।
2 मािनसहरू शपथ खान्छन ्र भन्छन,् ‘परमे र जीिवत हुनहुुन्छ।’ तर ितनीहरू झटूा शपथ खान्छन।्”
3 हे परम भ!ु म जान्दछु िक तपाईं ित मािनसहरू

िन ावान ्भएको चाहन ु हुन्छ।
तपाईंले यहूदाका मािनसहरूलाई िहकार्उन ु भयो

तर ितनीहरूले अनभुव गरेनन।्
तपाईंले ितनीहरूलाई न गन ुर्भयो,

तर ितनीहरूले त्यसबाट िशक्षा पाएनन ्
ितनीहरू सा ै हठी िथए।

ितनीहरूले जीवन प रवतर्न गनर् अस्वीकार गरे।
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4 तर मलैे परम भलुाई भनें,
“ियनीहरू गरीबहरू मा छन।्

ितनीहरू मखूर् छन।् ितनीहरू परम भलुे दखेाउन ु भएको बाटो िचन्दनैन ्
अथार्त ् ितनीहरू आफ्नो परमे रको इच्छा बझु्दनैन।्

5 यसकारण म यहूदाका अ जहरूकहाँ जानछुे
र ितनीहरूसगँ कुरा गनछु

कारण परम भलुे दखेाउन ु भएको बाटो ितनीहरूले िचन्दछन ्
आफ्नो परम भकुो वस्था बझु्दछन।्”

तर ितनीहरू सबलैे परम भकुो सवेाबाट
अलग रहन एक भएका िथए।

6 ितनीहरू परमे रको िवरू उठे।
यसकारण जङ्गलबाट आएका िसहंले ितनीहरूलाई आ मण गनछ,

मरूभिूमबाट आएका ब्वाँसोले ितनीहरूलाई मानछ।
एउटा िचतवुा ितनीहरूकै शहरहरूमा लकेुकोछ।

त्यस िचतवुाले शहरबाट बािहरा जो आउँछ त्यसलाई टु ा-टु ा पानछ।
ितनीहरूको भाग्य यस्तै हुनछे कारण ितनीहरूले घ रघ र पाप गरे अिन धरै पल्ट परम भबुाट टाढा गए।

7 परमे रले भन्नभुयो, “यहूदा, मलैे ितमीलाई क्षमा गन ुर् पन एउटा सही कारण भन।
ित ा छोरा-छोरीहरूले मलाई प रत्याग गरे।
ितनीहरूले मिूतर्हरूका कसम खाए जो साँचो दवेताहरू होइनन।्

मलैे ितनीहरूले इच्छा गरेको त्यके चीज िदएँ।
तर ितनीहरू मरेा िव ासघाती भए।
ितनीहरू भीडको साथ वशे्याहरूकहाँ भलेा भए।

8 ितनीहरू पोिसएका खबू र घोडाहरू काम-वासनाले मस्त भएका जस्तै छन।्
तपैिन ितनीहरूले आफ्नै िछमकेीका प ीहरूलाई डाक्दछैन।्

9 यी कमर्हरूको लािग के म
सजाय निदऊँ?”

यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो।
“हो! म त्यस्ता जाितहरूलाई सजाय िदनछुे।

10 “यहूदाको दाखका बोटहरूको एक िकनार लागरे जाऊ,
दाखका काट।(तर सम्पणूर् कारले न नगर।)
ितनीहरूका सबै हाँगाहरू काटी फाल। िकनभने ती हाँगाहरू परम भकुो सम्पि होइनन।्

11 इ ाएलका प रवारहरू
अिन यहूदा सम्पणूर्रूपले म ित अिव ासी भए।”
यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो।

12 “तर ितनीहरूले परम भलुाई अस्वीकार गरे,
ितनीहरूले िवषयमा भन,े

‘परम भलुे हामीलाई केही गन ुर् हुने छैन।
कुनै नरा ो घटना घटने छैन।
हामीले य ु दे ु पन हामी भोकै ब ु पनछ।’

13 झटूा अगमव ाहरू सखु्खा हावा मा हुन।्
परमे रको वचन ितनीहरूमा छैन।
ितनीहरूमािथ यही हुनछे।”

14 परम भु सनेाहरूका परमे रले यी कुराहरू भन्नभुयो
“ती मािनसहरूले भने म ितनीहरूलाई दण्ड िदने छैन ितनीहरूलाई।
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यसकारण यिमर्या, मलैे ितमीलाई िदएका वचनहरू आगो जस्तै हुनछेन,्
अिन ती मािनसहरू दाउरा जस्तै हुने छन।्
त्यो आगोले ितनीहरूलाई पणूर् रूपले भस्म पानछ।”

15 हे इ ाएलको घराना हो! यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो,
“म ितमीहरूमािथ आ मण गराउन ु एउटा जाित धरैे टाढाबाट ल्याउदँछुै।

यो एउटा सामथ जाित हो।
यो एउटा ाचीन जाित हो।

त्यसको भाषा ितमीहरूले जान्दनैौ।
ितनीहरूले के भन्छन ्त्यो ितमीहरू बझु्दनैौ।

16 ितनीहरूका काँड रा े तरकस खलु्ला िचहान जस्तो छ।
ितनीहरू सबै श शाली यो ाहरू हुन।्

17 ितनीहरूले ितमीहरूका सबै अन्नहरू
र खा िजिनसहरू खाइिदनछेन।्
ितनीहरूले ितमीहरूका सबै छोरा-छोरीहरू ध्वसं पानछन।्

ितनीहरूले ितमीहरूका भेंडाको बथान र गाईका बथानहरू
अिन दाखका बोटहरू र नभेाराहरू खाइिदनछेन।्

ितनीहरूले ितमीहरूका पक्का शहरहरू
जसमा ितमीहरू भरोसा गथ्य तलवारले ध्वसं पानछन।्”

18 यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो, “जब ती सकंटका िदनहरू ितमीहरूमािथ आइपनछ, म सम्पणूर् रूपले ध्वसं पानछैन। 19 यहूदाका
मािनसहरूले ितमीलाई सोध्ने छन,् ‘यिमर्या, परम भु हा ा परमे रले हामीमािथ त्यस्तो हानीकारक कायर्हरू िकन गन?’ ितमीले ितनीहरूलाई
उ र दऊे, ‘िकनभने ितमीहरूले उहाँलाई त्यागकेा छौ। ितमीहरूले आफ्नै भिूममा िवदशेी मिूतर्हरूका सवेा गय यसकारण, त्यो भिूममा जनु ित ो
होइन त्यसमा िवदशेीहरूलाई अब सवेा परुयाउनछेौ।’ ”
20 परम भलुे भन्नभुयो, “यो सन्दशे याकूबका प रवारहरूलाई दऊे,

यो सन्दशे यहूदाका राज्यमा फैलाऊ
21 यो सन्दशे सनु,

‘ितमी मखूर् मािनसहरूसगँ चते नै छैन,्
ितमीहरूका आखँाहरू छन ्तर ितमीहरू दखे्दनैौ।

ितमीहरूका कानहरू छन ्तर ितमीहरू सनु्दनैौ।’ ”
22 परम भलुे भन्नभुयो, “ितमीहरू िकन मिसत डराउदँनैौ?
ितमीहरू मरेो अिघ डरले काम्दनैौ? अहँ।

त्यो म नै हु ँ जसले सागरको लािग सीमाना झैं तट बनाएँ।
सागरले बालवुा ननागोस भनी मलैे यो एउटा स्थायी िनयम बनाएँ।

सागरमा छालहरू उठेर आउँछन ्
तर ितनीहरूले न पानर् स ै नन।्

छालहरू गजर्न्छन ्तर तट नाग्न स ै नन।्
23 यी मािनसहरू अप्ठेरा र िव ोही छन।्

ितनीहरूले मिसत िव ोह गरे
अिन मलाई छोिडिदए।

24 तर ितनीहरूले किहल्यै भननेन,्
‘आऊ, हामी हा ा परम भु परमे रको डर बोकौ

अिन उहाँको सम्मान गरौ। उहाँले वाली उठाउने समय िनधार्रण ग रिदन ु हुन्छ।
उहाँले हामीलाई शरद ऋतु र वसन्तको वषार् ठीक समयमा िदनहुुन्छ।’

25 हे यहूदाका मािनसहरू हो! ितमीहरूले खराब काम गय र यही कारणले वषार्काल र बाली उठाउने समय किहल्यै आउँदनै।
ित ो पापहरूले ितमीलाई असल वस्तहुरूको आनन्दमय भोगबाट व ञ्चत गरायो।

26 मरेा मािनसहरू माझमा द ु मािनसहरू छन।्
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जो पासो थाप्छन ्
र चराको िशकार गनहरू झैं लकु्छन।्

तर ितनीहरूले मािनसहरूलाई नै पासोमा पाछर्न।
27 चराहरूले भ रएको िपजँडा जस्तै

द ु मािनसहरूका घरहरू झटूा कुराहरूले भ रएको हुन्छ।
ितनीहरूका िमथ्या कमर्ले ितनीहरूलाई धनी र श शाली बनायो।

28 ितनीहरू आफ्नो द ु कमर्ले मोटाअिन ठूला मािनसहरू बिनएका छन।्
ितनीहरूको दषु् ाईंले सीमा नािघसकेकोछ।

ितनीहरू टुहुरा-टुहुरीहरूका िन म्त बोल्दनैन।्
ितनीहरू गरीबहरूको पक्षमा
िनष्पक्ष न्याय गदनन।्

29 के मलैे ती यहूदाका मािनसहरूलाई
ितनीहरूका द ु ाईंका िन म्त दण्ड निदन?ु”

यो सन्दशे परमे रबाट आएको हो।
“के म यस्तो जाितको िवरू ितकार खोज्दै नखोजौं?”
30 “परम भु भन्नहुुन्छ, डरलाग्दो र भयानक

एउटा घटना यस दशेमा घ ो।
31 अगमव ाहरूले झटूो अगमवाणी िदन्छन।्

पजूाहारीहरूले आफू खशुी शासन गछर्न
अिन मरेा मािनसहरूले त्यसलाई त्यसरी नै मन पराउँछन।्

जब अन्त आउँछ ितमीहरूले के गनछौ?

6
श लुे यरूशलमे घदेर्छ

1 “हे िबन्यािमनी हो! आफ्नो सरुक्षाको लािग भाग।
यरूशलमेको शहरदे ख भाग।

तको शहरमा य ु को तरुही फुक
बथेक्के-रेमको शहरमा चतेाउनीको झण्डा उठाऊ।

ती कुराहरू गर िकनभने उ रिदशाबाट महासवर्नाश आईरहछे।
डरलाग्दो सवर्नाश ितमीहरू कहाँ आईरहछे।

2 िसयोनकी छोरी!
ितमी ह रयो मदैान जस्तै सनु्दरी छौ।

3 गोठालाहरू यरूशलमेा
भडेाका बथानहरू लएर आउँदछन,्

ितनीहरूले आफ्नो पालहरू यसको व रप र बनाउछँन ्
त्यके गोठालोले आफ्ना भडेा बथानको हरेचाह गछर्न।्

4 “यरूशलमेको िवरू य ु गनर् तयैार हौ।
उठ! मध्य-िदनमा हामी शहर आ मण गनछौं।

तर अित िढलो भइसकेको छ।
साँझको छाँयाहरू फै लरहकेा छन।्

5 यसकारण उठ! हामी राती शहर आ मण गनछौ।
आऊ, यरूशलमेको पक्का महलहरू ध्वसं पारौं।”

6 यही रीतले सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ
“रूखहरू काट र त्यही रूखहरूले यरूशलमेको व रप र
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छेकने घरेाहरू बनाऊ।
अत्याचार बाहके त्यस शहरमा केही छैन।

यसलाई सजाय भोगाउनै पछर्।
7 एउटा कुवाले आफ्नो पानी ताजा राख्छ।

त्यस्तै कारल,े यरूशलमेले आफ्नो द ु ता ताजा राख्छ।
सधैं शहरमा दगंा र ध्वशंको िवषयमा सनु्छु।

म सधैं यरूशलमेमा िवराम चोटहरू दखे्छु।
8 चतेाउनी तफर् ध्यान दऊे, यरूशलमे।

यिद ितमीहरूले सनुनेौ भने म ितमीहरूप िप ुँ फकार्उनछुे।
म ित ो भिूम र ो मरूभिूम जस्तै पा रिदने छु।

कोही पिन त्यहाँ ब योग्य हुनछैेन।्”
9 यही कारले सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ:
“खतेमा दाख बटुले झैं इ ाएलमा बाकी रहकेा मािनसहरू भलेा गर।

दाखहरू टप्नलेे झैं दाखको बोटहरू फे र िनयाल।”
10 म कोिसत बोल्न?ु

मलैे कसलाई चतेाउनी िदन?ु
कसले मरेो कुरा सनु्छ?

इ ाएलका मािनसहरूले आफ्ना कानहरू थनुकेा छन।्
यसकारण ितनीहरूले मरेो चतेाउनी सनु्दनैन।्

परम भकुो वचन ितनीहरूका िन म्त शरमपणूर् हुन्छ।
ितनीहरू उहाँका कुरा सनु्न ु चाहदँनैन।्

11 यसकारण म परम भकुो ोधले भ रएको छु।
म त्यसलाई लएर थािकसकेको छु।

“परम भकुो ोध गल्लीहरूमा खे लरहकेा नानीहरूमािथ पोखाऊ।
जवानहरूमािथ परमे रको ोध खनाऊ।

लोग्न-ेस्वा ी एकै साथ सबै प ाऊ पनछन।्
सबै बढूा-पाकाहरू प ाउ पनछन।्

12 ितनीहरूका घरहरू अन्य मािनसहरूलाई िदइनछे।
ितनीहरूका खतेहरू र प ीहरू अन्य मािनसहरूलाई िदइनछे।

म यस भिूमका मािनसहरूमािथ मरेो हात उठाउनछुे।”
यो सन्दशे परमे रबाट आएको हो।

13 “इ ाएलका सबै मािनसहरू लोभी छन।्
मािथल्लो तहदे ख तल्लो तहसम्मका इ ाएली मािनसहरू घसुको लािग म रमटेछन।्
अिन अगमव ा दे ख लएर पजूाहारीहरूसम्म झटूो बोल्छन।्

14 अगमव ाहरू र पजूाहारीहरूले ितनीहरूका घाउहरूमा मलमप ी गन ुर् पछर्।
तर ितनीहरूले ती घाऊहरूलाई कोट ्याको जस्तो मा ठान।े

ितनीहरू भन्छन,् ‘ त्यके कुरो ठीक छ
अिन त्यके जग्गामा शा न्त छ,’ जब िक त्यहाँ शा न्त छैन।

15 पजूाहारीहरू र अगमव ाहरू आफूले गरेका नरा ा कुराहरूले ल ज्जत हुन ु पन।
तर ितनीहरू एकदमै ल ज्जत छैनन।्

ितनीहरू कसरी ल ज्जत हुन ु पन जान्दनैन।्
यसकारण ितनीहरू अरूिसतै द ण्डत हुन ु पछर्।

जब म मािनसहरूलाई सजाय िदन्छु ितनीहरू भ ूईँमा फ्याँिकन ु पछर्।”
परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो।

16 परमे रले ती कुराहरू भन्नभुयो,
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“दोबाटोमा उभ अिन हरे।
सोध परूानो बाटो कहाँ छ।

सोध कहाँ असल बाटो छ, अिन त्यो बाटोमा िहडं।्
यिद ितमीले त्यसो गय , ितमी स्वयलंे िव ाम पाउनछेौ।

तर ितमीहरूले भन्यौ,
‘हामी असल बाटोमा िहडने छैनौ।’

17 ितमीहरूमािथ िनगाह रा मलैे एकजना चौकीदार रोजकेो छु।
मलैे ितनीहरूलाई बताएँ, ‘य ु को तरुहीको आवाज सनु।’
तर ितनीहरूले भन,े ‘हामी सनु्ने छैनौ।’

18 यसथर्, सारा जाित-जाितहरू, सनु!
ितनीहरूको साक्षी- माण िवषयमा ध्यान दऊे।

19 हे पथृ्वीका मािनसहरू हो! यसमा ध्यान दऊे!
यहूदाका मािनसहरूको लािग म ध्वसं ल्याइरहकेो छु
िकनभने ितनीहरूले नरा ो कमर्का िन म्त योजना बनाएका छन ्

अिन ितनीहरूले मरेो सन्दशेहरूलाई ध्यान िदएनन ्
अिन मरेा िशक्षाहरू अस्वीकार गरे।”

20 परम भु भन्नहुुन्छ, “िकन मरेो लािग शबाको दशेबाट सगु न्धत धपूहरू ल्यायौ?
िकन ितमीहरूले सगु न्धत मरेो िन म्त सदुरु दशेबाट बेंत ल्यायौ?

ितमीहरूले गरेका ब लहरूले मलाई खशुी बनाउदँनै।
ित ो ब लदानहरूले मलाई सन्त ु पादन।्”

21 यसकारण, त परम भु यसो भन्नहुुन्छ,
“म यहूदाका मािनसहरूलाई समस्याहरू िदनछुे।

ितनीहरू ढुङ्गाहरू जस्तो हुनछेन ्जसले मािनसहरूलाई पतन गराउनछे।
बाब ु छोराहरू ितनीहरूमािथ ठोिकने छन,्

िम हरू र िछमकेीहरू मनछन।्”
22 परम भु यसो भन्नहुुन्छ,
“हरे, सनेा उ रबाट आईरहछे।

घरैे टाढा-टाढा ठाउँहरूबाट एउटा महान जाित पथृ्वीमा आइरहछे।
23 सनेाहरूले ितनीहरूिसत धन ु काँड र भालाहरू ल्याउछँन।्

ितनीहरू िन ूर छन।्
ितनीहरूमा दया छैन।

ितनीहरूका घोडाहरूको आवाज जस्तै छ।
हे िसयोनकी छोरी! यी सनेाहरू य ु का िन म्त तत्पर छन ्

र ितमीमािथ आ मण गन ुर् आइरहकेाछन।्”
24 हामीले ती सनेाहरूको बारेमा सनुकेा छौं।

हा ा हातहरू भयले दबुर्ल भएका छन।्
सतुी वदेनामा परेकी ीलाई जस्तै

हामीलाई द:ुख र पीडाले घरेेको छ।
25 खतेमा नजाऊ।

सडकितर नआऊ
िकनभने श हुरूिसत तरवारहरू छन ्

अिन जहीं-तहीं िवपद छ।
26 मरेा मािनसहरू हो!

द:ुख कट गन पोषाक लगाऊ,
अिन खरानीमािथ लडी-बडी गर।
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यस्तो कारले िवलाप गर
िक मानौं ित ो भएको एउटै मा बालक मरेको छ,

िकनभने िवनाश अितशी हामीमािथ आउनछे।

27 “यिमर्या, मलैे ितमीलाई
मरेा मािनसहरू माझ कसी लाउने मािनस बनाँए।

ितनीहरूलाई परीक्षा गनछौ
र ितनीहरूको जीवन िवषयमा चाल पाउनछेौ।

28 ितनीहरू सबै िव ोही हुन
र चारैितर असन्त ु ी मच्चाइरहकेा छन।्
ितनीहरू सबै काँसा

र फलाम जस्तै छन ्
ितनीहरू िवनाशकहरू हुन।्

29 खलँाितले आगो तजे पाछर् र अशु ी हटाउछँ
तर मरेा मािनसहरूलाई केही गन ुर् सिकदनै
कारण ितनीहरूबाट खराबी हटाउन ु सिकदनै।

30 ितनीहरूलाई ‘खोटो चाँदी’ भिननछे।
ितनीहरूलाई त्यो नाउँ िदइने छ िकनभने परमे रले ितनीहरूलाई अस्वीकार गन ुर् भयो।”

7
म न्दरमा िदएको यिमर्याहको उपदशे

1 यो यिमर्यालाई परम भकुो सन्दशे हो: 2 “यिमर्या, परमे रको म न्दरको वशे ारमा उभ। यो सन्दशे वशे ारमा चार गर:
“ ‘हे यहूदाका मािनसहरू! परम भकुो वचन सनु। परम भकुो पजूा गनर् जो पिन यी फाटकहरूबाट आउँछ; यो वचन सनु, 3 सनेाहरूका

परम भु इ ाएलका परमे रले यही भन्नहुुन्छ, “ितमीहरू आफ्नो जीवन शलैी प रवतर्न गर अिन रा ा कमर्हरू गर। म ितमीहरूलाई यस भिूममा
ब िदनछुे।” 4 कितपय मािनसहरूले झटूो कुराहरू गछर्न त्यो िव ास नगर। ितनीहरू भन्छन,् “यो परम भकुो म न्दर हो, परम भकुो म न्दर,
परम भकुो म न्दर हो।” 5 यिद ितमीहरूले आफ्ना जीवन प रवतर्न गरेर असल कमर्हरू गय भन,े म ितनीहरूलाई यस ठाउँमा ब िदनछुे।
ितमीहरू परस्परमा इमान्दार हुन पछर्। 6 ितमीहरू परदशेीहरूसगँ इमान्दार हुन ु पछर्। ितमीहरूले िवधवाहरू एवं टुहुरा-टुहुरीहरूिसत ठीक कुराहरू
गनर् पछर्। िनद ष मािनसहरूलाई नमार। अन्य दवेताहरूका अनयुायी नबन।् िकनभने ितनीहरूले ितमीहरूका जीवन न पा रिदने छन।् 7 यिद
ितमीहरूले मरेो आज्ञा-पालन गय भन,े म ितमीहरूलाई यस ठाउँमा ब िदने छु। म यो भिूम सधैं भ र ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदनछुे।

8 “ ‘हरे, ितमीहरू झटूो कुराहरूमािथ भरोसा ग ररहकेा छौ जनु अनथर्का छन।् 9 के ितमी चोरी गछ , हत्या अिन िभचार गछ ! के ितमी
झटूो शपथ लनछेौ? के बाललाई पजू्छौ? ितमीहरूले नजानकेा दवेताहरू पजू्छौ? 10 यिद ितमीहरूले त्यस्ता पापहरू गय भन,े मरेो समक्ष मरेो
घरमा जनु मरेो नाउलँे डािकन्छ त्यहाँ उिभन सक्छौं भनरे स म्झन्छौ? के ितमीहरू समझन्छौ िक मरेो समक्ष उिभएर यसो भन्न सक्छौ, “हामी
सरुिक्षत छौं,” त्यस्ता डरलाग्दा द ु याईं ग ररहनलाई? 11 यो म न्दर मरेो नाउँ ारा डािकन्छ। के यो घर ितमीहरूका लािग डाकाहरू लकु्ने ठाउँ
बाहके केही होइन जस्तो लाग्छ? म ितमीहरूलाई िनयाली रहछुे।’ ” यो सन्दशे परम भबुाट आएको िथयो।

12 “ ‘यहूदाका मािनसहरू शीलो अब शहरमा जाऊ। त्यो ठाउँमा जाऊ जहाँ मलै े मरेो नाममा थम घर बनाएँ। इ ाएलका मािनसहरूले
पिन पाप कामहरू गरे। जाऊ र त्यहाँ हरे, मलैे के गरें िकनभने ितनीहरूले पाप कामहरू गरे। 13 िकनभने ितमीहरूले यी सब गरयौ, परम भु
भन्नहुुन्छ, िकनभने मलै े ितमीहरूलाई तत्कालै भन,े तर ितमीहरूले ध्यान िदएनौ अिन मलैे बोलाएँ तर जवाफ िदएनौ। 14 यसकारण यरूशलमेमा
अव स्थत मरेो नाउँ ारा बिनएको घर ध्वसं पानछु। म त्यो घरलाई शीलो भत्काए झैं ध्वसं पा रिदनछुे। अिन यरूशलमेमा अव स्थत त्यो घर जनु
मरेो नाउँ ारा डािकन्छ त्यसमा ितमीहरू भरोसा गछ । मलैे त्यो ठाउँ ितमीहरू र ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदएँ। 15 म ितमीहरूलाई मरेो
नजरबाट जबरजस्ती हटाउनछे, जसरी मलैे ितमीहरूका दाज्य-ूभाइहरू, ए मैका सबै मािनसहरूलाई गरें।’

16 “सम्मान, यिमर्या यहूदाका मािनसहरूका लािग ाथर्ना नगर। ितनीहरूको िन म्त िबन्ती अथवा ाथर्ना नगर। ितनीहरूका सहायताका
िन म्त मलाई अन्तर िबन्ती नगर। म ितनीहरूका िन म्त ित ो ाथर्ना सनु्ने छैन। 17 यहूदाका शहरहरू र यरूशलमेका गल्लीहरूमा ितनीहरूले के
ग ररहकेा छन ्ितमी दे स ै नौ? 18छोरा-छोरीहरूले दाउरा बटुल्छन ्अिन बाबहुरू आगो सल्काउछन।् स्वगर्की रानीलाई िमठो रोटी चढाउँन

ीहरू िपठो मिुसरहकेा छन।् अरू दवेताहरूलाई खशुी पानर् अघर्ब ल चढाउन छन ्मलाई रीस उठाउन ितनीहरू यसो गछर्न।् 19 तर म त्यो होइन
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जसलाई यहूदाका मािनसहरूले चोट पयुार्इरहकेा छन।्” यो सन्दशे परमे रबाट आएको हो, “ितनीहरू आफैलाई चोट पयुार्का छन।् ितनीहरूले
आफैलाई ल ज्जत तलु्याइरहकेा छन।्”

20 यसकारण सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ “म यो ठाउँमा, यहाँका मािनसहरू, पशहुरू, खतेका वकृ्षहरू अिन अन्नहरू मािथ मरेो रीस
पोखाउने छु। मरेो रीस ब लरहकेो आगो जस्तै हुनछे। त्यो कसलैे िनभाउन ु सक्नछैेन।”

परमे रले ब लदानहरू भन्दा वशेी आज्ञाका रता चाहन ु हुन्छ
21 सनेाहरूका परम भु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ: “ितमीहरूका ब लदानहरूमा ितमीहरूका होमब ल थप अिन उत्सगर्मा चडाएका

मासहुरू खाऊ। 22 मलैे ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िम दे ख बािहर ल्याएँ। मलैे ितनीहरूलाई होमब ल चढाउन ु अथवा ब ल चढाउन भिनन
नता केही आज्ञा िदइन। 23 मलैे केवल ितनीहरूलाई आज्ञा िदएँ, ‘मरेो आज्ञा पालन गर अिन म ितमीहरूको परमे र हुनछुे अिन ितमीहरू मरेो
मािनसहरू हुनछेौ ितमीहरूको िहतका िन म्त मरेा सबै आज्ञाहरू पालन गर।’

24 “तर ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले मरेो कुराको वास्ता गरेनन।् ितनीहरू हठी िथए अिन ितनीहरूको द ु हृदयले जे मन परायो त्यही गरे।
ितनीहरू अिघ बढनेन वरू पिछ सरे। 25 ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले िम छाडकेो िदनदे ख आज सम्म मरेा सवेकहरू ितमीहरूकहाँ पठाएँ। मरेा
सवेकहरू अगमव ाहरू िथए। मलैे ितनीहरूलाई िदन िदनै पठाँए। 26 तर ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले मरेो कुरा सनु्दै सनुनेन।् ितनीहरू अत्यन्त
हठी िथए अिन आफ्ना िपताहरूले भन्दा नीच भन्दा नीच कामहरू गरे।

27 “यिमर्या, ितमीले यहूदाका मािनसहरूलाई ती कुराहरू भन्नछेौ। तर ितनीहरूले ित ा कुराहरू सनु्ने नै छैनन।् ितमीले ितनीहरूलाई डाक्ने
छौ, तर ितनीहरूले जवाफ िदने छैनन।् 28 यसकारण ितमीले ितनीहरूलाई यी कुराहरू भन्नछेौ ‘यो यस्तो राज्य हो जहाँ मािनसहरूले परम भु
आफ्नो परमे रको आज्ञा पालन गदनन।् ितनीहरूले परमे रले भने अनशुासन हण गरेनन।् सत्य सडकेो छ, ितनीहरूको ओठबाट यो अलग
ग रएको छ।’

हत्याकाण्डको बेंसी
29 “यिमर्या, आफ्नो केश काट र त्यसलाई फ्यािकदऊे। पहाडको थमु्कामा चढ र शोक गीत गाऊ। िकनभने परमे रले यो वशं जसले

उहाँलाई रीस उठायो त्यसलाई अस्वीकार र त्याग गन ुर् भएको छ। 30 त्यसै गर िकनभने यहूदाका मािनसहरूले पाप कामहरू ग ररहकेो मलैे
दखेकेो छु।” यो सन्दशे परमे रबाट आएको हो “ितनीहरूले आफ्नो मिूतर्हरू स्थािपत गरेका छन।् अिन म ती मिूतर्हरू घणृा गदर्छु। ितनीहरूले
मिूतर्हरू मरेो नाउँ ारा डािकने घरमा स्थािपत गरे। ितनीहरूले मरेो घर ‘अशु ’ पारे। 31यहूदाका मािनसहरूले बेंसीमा भएको उपत्यकामा तोपतेको
उच्च स्थानहरू बनाए। ती जग्गाहरूमा मािनसहरूले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई मारे-ितनीहरूले ब लको रूपमा ितनीहरूलाई जलाए। यस्तो आज्ञा
मलैे किहल्यै ग रन।ँ यस्तो कुराहरू मरेो मनिभ किहल्यै पसकेो िथएन। 32 यसथर्, म ितमीहरूलाई चतेाउनी गछुर्। िदनहरू आइरहछे,” यो
सन्दशे परमे रबाट आएको हो, “जब मािनसहरूले यस ठाउँलाई तोपते अथवा बने-िहन्नोनको उपत्यका भनरे डाक्ने छैन। होइन,् ितनीहरूले
यसलाई हत्याको बेंसी भनरे डाक्नछेन।् ितनीहरूले यो नाउँ िदने छन। जब सम्म त्यहाँ एउटा िचहानको लािग मा पिन जग्गा रहनछैेन तब
सम्म मािनसहरूले लाशहरू तोपतेमा गाडनछेन।् 33 लाशहरू चरा चरुूङ्गी र जगंली पशहुरूको खा बिननछे। त्यहाँ चराहरू र जानवरहरूलाई
धपाउन ु कोही पिन जीिवत रहनछैेन। 34 म यहूदाका शहरहरूमा र यरूशलमेका गल्लीहरूमा आनन्द र खशुीयालीको ध्विन अन्त ग रिदनछुे।
यहूदा अथवा यरूशलमेमा हर्ष र आनन्दको सोर अन्त ग रिदने छु। दलुहा र दलुहीको आवाज िनस्कने छैन। त्यो भिूम उजाड हुनछे।”

8
1 यो सन्दशे परमे रबाट आएको हो “त्यस बलेा मािनसहरूले यहूदाका राजाहरू र मखु्य शासकहरूको ह ीहरू, अगमव ाहरू र

पजूाहारीहरूका ह ीहरू र यरूशलमेका समस्त मािनसहरूका ह ीहरू उनीहरूका िचहानहरूबाट लजैानछेन।् 2 ितनीहरूले सबै ह ीहरू घाम,
जनु र ताराहरू मिुन मदैानमा िफँजाउनछेन।् यरूशलमेका मािनसहरूले घाम, जनु अिन ताराहरूलाई माया गथ। ितनीहरूले ितनीहरूलाई सवेा र
अनसुरण गरे। ितनीहरूले ितनीहरूिसत परमशर् गरे अिन ितनीहरूको अिघ घुडँा टेकेर पजूा गरे। फे र कसलैे पिन ह ीहरू बटुल्ने छैन अिन पनु
छैन। यही कारणले ह ीहरू मदैानमा िफजाएको गाईको गोबर जस्तै हुनछे।

3 “म यहूदाका मािनसहरूलाई आफ्नो घरप रवार छाडन बाध्य गराउनछुे। ती मािनसहरूलाई िवदशेमा लिगनछे। यहूदाका केही मािनसहरू
जो लडाँईमा मरेनन ्ितनीहरूले लडाइँमा मरेको भए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा गनछन।्” यो परम भकुो सन्दशे हो।

पाप र दण्ड
4 “यिमर्या, यो यहूदाका मािनसहरूलाई भन: ‘परम भु यी कुराहरू भन्नहुुन्छ:

“ ‘ितमी जान्दछौ िक जब एकजना मािनस तल झछर्
फे र मािथ उठ्छ

यिद एकजना मािनस िव न्छ भन,े
फे र सि नछे।

5 यहूदाका मािनसहरूले भलू बाटो समात।े
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तर िकन यी मािनसहरू िनरन्तर गल्ती बाटोमा गईरहछेन?्
ितनीहरू आफ्नै झटूा कुराहरू िव ास गछर्न।

ितनीहरू फक आउन अस्वीकार गछर्न।
6 मलैे ितनीहरूलाई खबु होिशयारीिसत हरेेको छु अिन सनुकेो छु।

ितनीहरू सही कुरा बोल्दनैन।्
ितनीहरू आफूले गरेको पापमा द:ुखी छैनन ्

अिन भन्दनैन,् मलैे के गरें?
य ु भिूममा दौिडरहकेो घोडाहरू जस्तै ितनीहरू

आफ्नै बाटोमा िहिँडरहकेा छन।्
7 आकाशमा उडने चरा-चरुूङ्गीहरूले पिन

आफ्नो ठीक समय जान्दछन,्
अिन साँरस, ढुकुर, गौंथली कयार्ङ्ग-कुरूङ्गहरूले

आफ्नो नयाँ घरमा जाने समय जान्दछन ्
तर मरेा मािनसहरू जान्दनैन ्

परमे रले उनीहरूबाट के चाहन ु हुन्छ।

8 “ ‘ितमीहरू भन्छौ, “हामीसगँ परमे रको िशक्षाहरूछन ्यसथर् हामी ज्ञानी छौं!”
तर यो सत्य होइन, िकनभने शा ीहरूले आफ्ना कलमलाई झटूो बनाएका छन।्
9 “ज्ञानी मािनसहरूल”े परम भकुो वचनहरू सनु्न अस्वीकार गरे।

यसकारण ितनीहरू वास्तवमा “ज्ञानी मािनसहरू” होइनन।्
ती “ज्ञानी मािनसहरूलाई” जालमा फसाइएका छन,्

अपमान गराइएका छन ्र ल ज्जत पा रएका छन।्
10 यसकारण, म ितनीहरूका प ीहरू अरूहरूलाई िदनछुे।

म ितनीहरूका खतेहरू नयाँ मा लकहरूलाई िदनछुे।
सम्पणूर् इ ाएलका मािनसहरूले घसु लन्छन।्

सबै मािनसहरू-तल्लो दजार्दे ख मािथल्लो दजार् सम्माका एउटै वहारका छन।्
ितनीहरू अगमव ाहरूदे ख पजूाहारीहरूसम्म सबै कपट वहार गछर्न।्

11 मरेो मािनसहरूका गिहरो घाउहरूलाई
ितनीहरूले केही जस्तो माननेन।्

ितनीहरू भन्छन,् “यो ठीकै छ, त्यके कुरो नै ठीकै छ।”
तर वास्तवमा केही पिन ठीक छैन।

12 ितनीहरू आफ्ना नरा ा कामहरूदे ख ल ज्जत हुनै पछर्।
तर ितनीहरू पटक्कै ल ज्जत छैनन।्

कसरी ल ज्जत हुन ु ितनीहरू जान्दनैन।्
यसथर् जब म ितनीहरूलाई सजाय िदनछुे

ितनीहरू अरू मािनसहरूिसतै तल झछर्न।’ ”
परम भु यसो भन्नहुुन्छ।

13 “परम भलुे भन्नभुयो, ‘म ितनीहरूका अन्नब ल लजैानछुे।
ितनीहरूका झ्याङमा एउटै पिन अङ्गरु रहनछैेन,

नभेाराको बोटमा एउटै पिन फल रहने छैन।
पातहरू पिन ओइ लनछेन र सकू्खा हुनछेन।्

मलैे िदएका त्यके वस्त ु लजैानछुे।’ ”

14 “िकन हामी यहाँ बिसरहकेा छौ? ‘आऊ, हामी ब लया शहरहरूमा जाँऊ।
त्यहाँ हामी मतृ्य ु वरण गरूँ कारण परमे र

हा ा परम भलुे हामीलाई सडन ु भनी आदशे िदन ु भएकोछ।
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हामीले परम भकुो िवरू पाप गरेकाछौं,
यसकारण परमे रले हामीलाई

िवष िमसाएको पानी िपउँन ु िदनभुएको छ।
15 हामीले थर्मा

शा न्त पाउने आशा गय ।
हामीले िनको हुने आशा गय ं

तर डर मा हात लाग्यो।
16 दानबाट श हुरूका घोडाहरूको स्वा-ँस्वाँ आवाज

हामी सनु्छौ।
घोडाहरूको िहनिहनाइले सम्पणूर् जमीन काम्छ।

यो जमीन र यसमा भएका त्यके वस्त ु
न पानर् श हुरू आएका छन।्

ितनीहरू यो शहर यसमा बसो-बास गन सबै मािनसहरू
ध्वसं पानर् आएका छन।्’ ”

17 “हरे, म ितमीलाई आ मण गराउन िवषाल ु साँपहरू पठाउँदछुै।
ती साँपहरूलाई िनयन् णमा रा ु सिकदनै।

ितनीहरूले ितमीलाई ड छेन।्”
यो सन्दशे परम भकुो हो।

18 हे परमे र, शोकले मलाई ढाक्छ र मरेो हृदय दबुर्ल भएको छ।
19 मरेा मािनसहरूको िचत्कार टाढोबाट सनु।

ितनीहरू भन्छन,्
“के परम भु अझै िसयोनमा हुनहुुन्छ?

के िसयोनका राजा अझ त्यहाँ हुनहुुन्छ?”

तर परमे र भन्नहुुन्छ, “यहूदाका मािनसहरूले बकेारका िवदशेी दवेताहरूलाई पजू।े
ितनीहरूले मलाई ोिधत पारे।
ितनीहरूले िकन त्यसो गरे?”

20 अिन मािनसहरू भन्छन,्
“फसल कटनीको समय िबितहाल्यो।

ीष्मकाल समा भयो।
अिन अझ हामी सरुिक्षत भएका छैनौं।”

21 मरेा मािनसहरूले मलाई चकनाचरू पारेकाले म चकनाचरू भएको छु।
म शोकाकुल छु अिन ासले मलाई घछेर्।

22 िनसन्दहे िगलादमा केही औषधी छ।
िनसन्दहे िगलादमा वै छ
यसकारण िकन मरेा मािनसहरूको चोट िनको हुदँनै?्

9
1 यिद मरेो िशर पानीले भ रएको हुन्थ्यो

अिन यिद मरेो आखँाहरू आसँकूो फोहोरा हुन्थ्यो भने
म ती मरेा मािनसहरूका िन म्त जो मा रएका छन ्रात िदन रूने िथएँ।

2 यिद मरूभिूममा या ी झैं
रात िबताउने ठाँउ मरेो भए

म मरेा मािनसहरूलाई छािडिदने िथएँ
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र ितनीहरूबाट टाढो गएको हुन्थ।े
िकनभने ितनीहरू परमे र ित अिव ासी छन।्

ितनीहरू सबै उहाँका िवरोधमा उठे।
3 “ती मािनसहरू आफ्नो िज ो धन ु झैं बङ्गाउँछन ्

अिन झटूो कुराहरू मखुबाट काँड झैं िनकाल्छन।्
त्यस ठाँउमा सत्य दढृ भई बढकेो होइन।

यी मािनसहरू एउटा खराब कमर् दे ख
अक मा आफै सछर्न।

ितनीहरूले मलाई िचन्दनैन।्”
परम भलुे यसो भन्नभुयो।

4 “आफ्ना िछमकेीहरूलाई िनयाल।
कुनै सम्बन्धीलाई िव ास नगर।

िकनभने हरेक सम्बन्धी कपटी छ।
हरेक िछमकेीले ित ो पछाडी िनन्दा गदर्छ।

5 हरेक मािनसले आफ्नो िछमकेीिसत
झटूा बोल्छ।

कसलैे पिन साँचो बोल्दनै।
यहूदाका मािनसहरूले आफ्नो िज ोलाई

झटूो बोल्न िशक्षण गराउँछन।्
ितनीहरूले नथाकुञ्जले सम्म पाप गरे।

6 एउटा नरा ो कुराले अक नरा ो कुरालाई पछ् यायो।
अिन झटूोले झटैू पछ् यायो।

मािनसहरूले मलाई िचन्न ु अस्वीकार गरे।”
परम भलुे ती कुराहरू भन्नभुयो।

7 सनेाहरूका परम भु भन्नहुन्छ,
“म ितनीहरूलाई श ु पाछुर् र परीक्षा गछुर्।*
मरेोमा अन्य त रका छैन।

मरेा मािनसहरूले पाप गरे।
8 यहूदाका मािनसहरूको िज ो काँड जस्तै तीखा छन।्

ितनीहरू मखुले झटूो बोल्दछन।्
हरेक मािनस आफ्ना िछमकेीहरूसगँ दयापणूर् बात गछर्न

तर ितनीहरूले आफ्नो िछमकेीहरूलाई धरापमा पान िभ ी योजनाहरू बनाँउछन।्
9 मलैे यहूदाका मािनसहरूलाई दण्ड िदनै पछर्।”

यो परमे रबाट आएको सन्दशे हो,
“के मलैे यस कारको जाितलाई

सजाय िदन ु पदन?”
10 म पवर्तहरूलाई िचच्याएर कराउनछुे।

म उजाड भिूमका िन म्त शोकमय गीत गाउनछुे
कारण ती पवर्तहरू र मदैानहरू न गराइएका छन ्

र त्यहाँबाट कोही पिन िहडँदनैन।्
गाई-गोरूहरू रामकेो आवाजहरू अब त्यहाँ सनु्न सिकनदनै।्

चराचरुूङ्गी सबै उडरे, गइसके
* 9:7: …
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अिन पशहुरू पिन गइसके।
11 परम भु भन्नहुुन्छ, “म यरूशलमेलाई अशु को थु ोमा प रवतर्न गनछु।

यो स्यालहरूको घर हुनछे।
म यहूदाका शहरहरू िवनाश गनछु

तािक त्यहाँ कोही ब े छैन।”
12 के त्यहाँ यी चीजहरू बझु्ने कोही ज्ञानी मािनसहरू छन?्

त्यहाँ कोही छन ्ज-जसलाई परम भलुे भन्न ु भएको छ
र ज-जसले सन्दशे ाख्या गन ुर् सक्छ?

िकन यस भिूम ध्वसं पा रयो अिन
सखूा मरूभिूममा प रणत ग रयो, जहाँ कोही पिन जाँदनै?्

13 परम भलुे भन्नभुयो,
“िकनभने मलै े ितनीहरूलाई िदएको िशक्षा त्यागे

अिन मरेा उपदशेहरू सनु्दनैन ्अिन मलैे दखेाएका मागर्मा िहड्दनैन।्
14 यहूदाका मािनसहरूले आफ्नै त रकाको जीवन शलैी लए।

ितनीहरू हठी िथए।
ितनीहरूले ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले

जो िसकाएका िथए त्यही बाललाई पजूा गरे।”
15 यसकारण सनेाहरूका परम भु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ,
“म ितनीहरूलाई तीतो भोजन खाने

र िवषाल ु पानी िपउने बनाउनछुे।
16 म इ ाएलका मािनसहरूलाई अन्य जाितहरूमा
जनु न त ितनीहरू न त ितनीहरूको िपता-पखुार्हरूले

जान्दथे िततर-िबतर पा रिदनछुे।
ितनीहरू सम्पणूर् रूपले ध्वसं नहुञ्जलेसम्म

म ितनीहरूको पिछ तरवार पठाउनछुे।”
17 यही नै सनेाहरूका परमे र भन्नहुुन्छ
“अब, यी कुराहरूबारे िवचार गर।

ती ीहरूलाई बोलाऊ जसलाई अन्त्यिे ि यामा रूनलाई पसैा िदइन्छ।
ती मािनसहरूलाई पठाऊ जो त्यस ्काममा िनपणु छन।्

18 ‘ितनीहरूले हतार गरून
र हा ा िन म्त रोइिदउन।

तब हा ा आखँाहरू
आसँलूे भ रनछेन,्

अिन पानीका महुानहरू बािहर आउनछेन।्’
19 “िवलापको स्वरहरू िसयोन ्बाट सिुनयो
‘हामी साँिच नै ध्वसं्त भयौं।

हामी ल ज्जत छौं
िक हामीले आफ्नो भिूम त्याग्न ु नै पछर्,

िकनभने हा ो घरहरू भत्काइयो।
अिहले हा ा घरहरू ढुङ्गाका टु ाहरू मा भएका छन।्’ ”

20 अब, यहूदाका ीहरू, परम भबुाट आएको वचन ध्यान ्िदएर सनु।
परम भकुो मखुारिबन्दबाट आएको शब्दहरू सनु।
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परम भु भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूका छोरीहरूलाई कसरी िचच्चाएर रूने भन्ने िसकाऊ।
हरेक ीले यो शोक-गीत गाउन िसक्नै पछर्:

21 ‘हा ा झ्यालहरूबाट मतृ्य ु पसकेो छ।
हा ा िकल्लाहरूमा मतृ्य ु आयो।

यसले गल्लीहरूमा हा ा नानीहरूलाई
र हा ा जवानहरूलाई शहरहरूबाट लग्यो।’ ”

22 यी कुराहरूको घोषणा गर:
“परम भु भन्नहुुन्छ, ‘मत ृ शरीरहरू भ ूईँमा गोबर जस्तै छ रएको हुनछे।

ितनीहरूका शरीरहरू जसरी कृषकहरूले खतेमा बाली काटेर सतुाई राख्छन ्
जसलाई उठाउने कोही हुदँनैन ्त्यस्तै मदैानमा लिडरहकेा हुनछेन।्’ ”

23 परम भु भन्नहुुन्छ,
“ज्ञानीले आफ्ना ज्ञान बारे शखेी गन ुर् हुदँनै।्

बलवानले आफ्ना श बारे घमण्ड गन ुर् हुदँनै।्
धनीले आफ्ना धन बारे अहम ्गन ुर् हुदँनै।्

24 तर यिद कसलैे गवर् भन,े उसले यस िवषयमा गवर् गरोस।्
म परम भलुाई िचन्छु

र जान्दछु
र उहाँ नै परम भु हुनहुुन्छ

जसले पथृ्वीमा न्याय, दया
र धर्िमकताको वहार गन ुर्हुन्छ।

िकनभने म यी कुराहरूमा नै आनन्द लन्छु।”
25 यो परमे रबाट आएको सन्दशे हो: “समय आइरहकेो छ जब म ती सम्पणूर् मािनसहरू जसले खाली शारी रक खतना गरेका छन ्

उनीहरूलाई दण्ड िदनछुे। 26 म ती मािनसहरूका बारेमा भिनरहछुे जो िम दशे, यहूदा, एदोम, अम्मोन, मोआबका बिसन्दा हुन अिन ितनीहरू
सबै जो जगंलमा बस्छन।् ती सारा दशेहरूमा ब े मािनसहरू वास्तवमा खतना ग रएको िथएन अिन इ ाएलबाट आउने मािनसहरूका खतना
ितमीहरूको हृदयमा ग रएको िथएन।”

10
परम भु र मिूतर्हरू

1 हे इ ाएलका मािनसहरू, परम भकुो वचन सनु। 2 परम भलुे यही भन्नहुुन्छ:

“अन्य जाितहरूबाट आएका मािनसहरू जस्तै नबाँच।्
आकाशका िवशषे िचन्हहरूिसत नडराऊ।

अन्य जाितका मािनसहरूले अकाशमा जे दखे्छन ्ितनीहरू डराँछन।्
तर ितमीहरू त्यस्ता कुराहरूमा डराउन ु पदन।

3 अन्य मािनसहरूका रीित- रवाजहरू महत्वहीन छन।्
ितनीहरू जगंलमा रूख काट्छन ्
िशल्पीकारले आफ्नो बञ्चरोले आकारमा बनाँउछ।

4 ितनीहरूले चाँदी र सनु लगाएर ितमाहरू सनु्दर बनाँउछन।्
तब ितनीहरूले मात लहरू र काँटीहरू मिूतर्हरू अडाउनलाई योग गछर्न ्
तािक ती मिूतर्हरू तल नझरोस।्

5 मिूतर्हरू खतेमा राखकेो तसार्उने पतुला जस्तै हुन।्
ितनीहरू बोल्दनैन।्

ितनीहरूलाई बोक्न पछर्
िकनभने ितनीहरू िहडं्न स ै नन।्

ितनीहरूलाई आदर नगर!
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ितनीहरूले नोक्सान
अथवा सहायता गन ुर् स ै न।”

6 हे परम भ,ु तपाईं जस्तो कोही पिन छैन!
तपाईं महान हुनहुुन्छ,
अिन तपाईंको नाउँ महान र श शाली छ।

7 हे परमे र त्यकेले तपाईंलाई आदर गन पछर्।
तपाईं सबै जाितहरूका महाराजा हुनहुुन्छ।

तपाईं सम्मानको योग्य हुनहुुन्छ।
अन्य राज्यहरूमा धरैे ज्ञानी मािनसहरू छन ्तर तपाईं समान कोही पिन ज्ञानी छैन।

8 अन्य जाितका मािनसहरू लठुवा र मखूर् छन।्
ितनीहरूका िशक्षा काठको महत्वहीन मिूतर्हरूबाट आउँछन।्

9 ितनीहरूले मिूतर्हरू बनाउन ु तश शबाट चाँदी
अिन उपज दशेबाट सनु ल्याउछन।्

मिूतर्कार र सनुारहरूले मिूतर्हरू बनाउछँन ्
र नीलो र बैंजनी लगुाहरू लगाइिदन्छन।्
िनपणु “िशल्पीहरूल”े यी सब “चीजहरू” बनाँउछन।्

10 तर परम भु चाँिह साँचो परमे र हुनहुुन्छ।
उहाँ मा जीिवत परमे र हुनहुुन्छ।
उहाँ राजा हुनहुुन्छ जसले सदाकाल शासन चलाउन ु हुन्छ।

परमे रको रीसमा पथृ्वी काम्छ
अिन िवदशेीहरूले उहाँको ोध सहन स ै नन।्

11 परम भु भन्नहुुन्छ, “यो सन्दशे मािनसहरूमा घोिषत गर,
‘यी झटूा दवेताहरूले आकाश र पथृ्वी बनाएनन।
पथृ्वी र आकाश मिुन ितनीहरू लोप हुन्छन।्’ ”

12 परमे र नै हुनहुुन्छ, जसले पथृ्वीलाई आफ्नो श ले सिृ गन ुर्भयो।
परमे रले आफ्नो ज्ञानले ससंारलाई रच्न ु भयो
अिन उहाँले आफ्नो समझ ारा आकाशलाई फैलाउनभुयो।

13 उहाँको वचनको आवाजले
आकाशमा पानी गजर्न्छ।

पथृ्वीको अन्तबाट उहाँले बादल आउने बनाउन ु हुन्छ।
उहाँले वषार् िसत िबजलुी ल्याउन ु हुन्छ।
उहाँले आफ्नो भण्डारबाट बतास ल्याउन ु भयो।

14 मािनसहरू एकदमै मखूर् छन।्
मिूतर्हरूले आफ्ना सिृ ाहरूलाई मखूर् बनाए।

ती मिूतर्हरू वास्तवमा िमथ्या बाहके केही होइन।
ितनीहरूमा जीवन हुदँनै।

15 ती मिूतर्हरू महत्वहीन हुन।्
ितनीहरू केवल खसीका पा हुन।्
न्यायको समयमा ती मिूतर्हरू सड्नछेन।्

16 तर याकूबका परम भु ती मिूतर्हरू जस्ता हुनहुुन्न।
परम भलुे सबै थोक बनाउन ु भयो

अिन परम भलुे इ ाएल प रवारलाई परम भलुे उहाँको आफ्नै मािनसहरू भनी रोज्न ु भयो।
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परमे रको नाउँ “सनेाहरूका परम भ”ु हो।
िवनाश आइरहछे

17 घरेामा परेका ितमी मािनसहरू,
त्यके चीज पोको पार

अिन जानलाई तत्पर हौ।
18 परम भु भन्नहुुन्छ
“यस समय म यहूदाका मािनसहरूलाई दशेबाट बािहर िनकाली िदनछुे।

म ितनीहरूमािथ सकंटहरू ल्याइिदनछुे
तािक ितनीहरूलाई प ाइनछे।”

19 िधक्कार छ मलाई! मलैे नरा ो घतले चोट पाएँ।
म सा ै घाइते छु

य िप मलैे स्वयलंाई भन,े “यो मरेो बीमार हो
जसको लािग म पीिडत हुनै पछर्।”

20 मरेो पाल भत्काइयो।
सारा डोरीहरू चुडँाइयो।

मरेा छोराछोरीहरूले मलाई त्याग।े
ितनीहरू गए।

मरेो पाल फैलाउन
अथवा पालको पदार् उठाउन यहाँ केही पिन छैन।

21 गोठालाहरू मखूर् छन ्
अिन परम भु खोज्ने यास गदनन।्

यसकारण ितनीहरू सफल भएनन ्
यसकारण ितनीहरूका बथानहरू िततर-िबतर भए अिन हराए।

22 सनु,् एउटा ठूलो हल्ला सनु!
हरे त्यो हल्ला उ रदे ख आइरहछे।

यसले यहूदाका शहरहरू न पानछ।
यहूदा एक र ो मरूभिूम झैं हुनछे।
यो स्यालहरूका गफुा हुनछे।

23 हे परम भ!ु म जान्दछु िक मािनसले आफ्नो जीवन िनयन् ण गदन।
एउटा मािनसले आफ्नै पाइला ठीकिसत रा स ै न।

24 हे परम भ!ु िनष्पक्ष भएर,
हामीलाई सधुान ुर्होस।्

ोधमा हामीलाई सजाय निदनहुोस ्
न तपाईंले हामीलाई नाश पान ुर् हुनछे।

25 तपाईंको ोध ती जाितहरूमािथ पोखाउन ु होस ्जसले तपाईंलाई िचन्दनैन ्
अिन ती मािनसहरूमािथ पोखाउन ु होस ्
ज-जसले तपाईंको नाउँ लदनैन।्

ती जाितहरूले याकूबको प रवारलाई ध्वसं पारे।
ितनीहरूले इ ाएललाई पणूर्रूपले ध्वसं पारे।
ितनीहरूले इ ाएलको दशे ध्वसं पारे।

11
करार तोिडयो

1 यिमर्याकहाँ आएको सन्दशे यही हो। यो सन्दशे परम भबुाट आयो 2 “यिमर्या, यस करारको वचनहरू सनु। यहूदाका मािनसहरूलाई यी
कुराहरू बताऊ। यी कुराहरू यरूशलमेा ब े मािनसहरूलाई भन। 3 यही त परम भु इ ाएलका परमे र, भन्नहुुन्छ ‘जसले यो करारलाई पालन
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गदन ्त्यो मािनसमािथ नरा ो कुरो परी आउनछे। 4 म त्यो करार िवषयमा कुरा ग ररहछुे जनु मलैे ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूसगँ गरेको िथएँ। त्यो
करार मलैे त्यसबलेा गरेको िथएँ जब मलैे ितनीहरूलाई िम बाट ल्याएँ। िम धरैे सकंटहरूको ठाउँ िथयो। यो फलाम गलाउने भ ी झैं िथयो।’
मलैे ितनीहरूलाई भने ‘मरेा आज्ञा पालन गर अिन मलैे आदशे िदएको कुराहरू गर। यिद ितमीहरूले त्यसो गय भनें, ितमीहरू मरेो मािनसहरू
हुनछेौ र म ितमीहरूको परमे र हुनछुे।’

5“तब मलैे ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई मह र दधू बिगरहने म ललो जमीन िदन्छु भनी गरेको ितज्ञा सधैं बचाई रा छुे अिन आज ितमीहरू
त्यही जमीनमा छौ।”

मलैे उ र िदएँ, “आमने, हे परम भ।ु”
6 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “यिमर्या, यस सन्दशे यहूदाका शहरहरू र यरूशलमेको गल्ली-गल्लीहरूमा चार गर। सन्दशे यो हो यस

करारका कुरा सनु र पालन गर। 7 मलैे िम को भिूमबाट बािहर ल्याएकै बलेा ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई चतेाउनी िदएको िथएँ। त्यही िदन
दे ख नै मलै े ितनीहरूलाई घ रघ र चतेाउनी िदएँ। मलैे ितनीहरूलाई मरेो आज्ञा पालन गर भन्दै चतेाउनी िददैं आएको हो। 8 तर ितनीहरू हठी
िथएँ मरेो कुराहरूलाई कुनै महत्व नै िदएनन।् अिन ितनीहरूको द ु मनले जे िचतायो त्यही गरे। मलैे ितनीहरूलाई करार-प मा रहकेा आज्ञाहरू
परुा गनर् आदशे िदएँ तर ितनीहरू माननेन,् यसकारण त्यस करार-प मा भिनएको सबै सजायहरू ितनीहरूलाई िदएँ।”

9 फे र परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “यिमर्या, म जान्दछु यहूदाका र यरूशलमेमा ब े मािनसहरूले एक ग ु योजना बनाएका छन।् 10 ती
मािनसहरूले जनु ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले गरेका िथए त्यही पापहरू नै दोहोयार्इरहकेा छन।् ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले मरेो आदशे अनसुार
िहडन अस्वीकार गरे। ितनीहरूले अरू दवेताहरू पजूे अिन ितनीहरूलाई सवेा गरे। इ ाएल अिन यहूदाका सन्ताहरूले करार भङ्ग गरे जनु मलैे
ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूसगँ गरेको िथएँ।”

11 यसकारण, परम भु भन्नहुुन्छ “म यहूदाका मािनसहरूमािथ आपद ल्याइरहकेो छु। ितनीहरू उम्कन पाउने छैनन ितनीहरूले मलाई म तको
लािग गहुान छन,् तर म ितनीहरूको पकुारमा ध्यान िदिँदन। 12 यहूदाका मािनसहरू साथै यरूशलमेका मािनसहरू गई ितनीहरूका दवेताहरूलाई
गहुानछन ्जसलाई ितनीहरू धपू चढाउँछन।् तर ती दवेताहरूले आवश्यक परेको बलेामा ितनीहरूलाई म त पयुार्उन सक्षम हुने छैनन।्

13 “हे यहूदाका मािनसहरू! ितमीहरूसगं जित शहरहरू छन त्यित नै मिूतर्हरू छन।् लज्जापणूर् बाल दवेताको पजूा गनर् यरूशलमे शहरमा जित
गल्लीहरू छन ्त्यित नै वदेीहरू छन।्

14 “यिमर्या, यहूदाका मािनसहरूका िन म्त ाथर्ना नगर। ितनीहरूका िन म्त वकालत नगर। ितनीहरूले सकंटको समय जितबलेा सहायताका
िन म्त ाथर्ना गछर्न म ध्यान िदिँदन।

15 “उसले धरैे डरलाग्दो कामहरू गरेको जान्दा जान्दै
िकन मलैे मरेी यसीलाई मरेा घरमा आदर गन ुर्?

यहूदा, के ितज्ञाहरू र पशु ब लहरूले मा
ितमीहरूलाई िवनाशबाट बचाउन ु सक्छ भन्ने ितमी सोच्छौ?”

16 परम भलुे ितमीलाई नाउँ िदनभुयो।
उहाँले ितमीलाई रा ो फल लागकेो सनु्दर जतैनूको वकृ्ष भनी बोलाउन ु भयो।

तर श शाली आधँी गजनर्िसतै परम भलुे त्यस वकृ्षलाई आगोमा जलाउन ु हुनछे
अिन त्यसका हाँगाहरू जल्नछे।

17 सनेाहरूका परम भलुे ितमीलाई रोप्न ु भयो
अिन उहाँले भन्नभुयो िक ध्वसं आउनछे

िकनभने इ ाएल र यहूदाका मािनसहरूले
बाललाई सगु न्धत धपूहरू चढाएर

अिन कामहरू गरे जनु कामले
मलाई ोिधत गरायो।

यिमर्याको िवरू मा षड ्यन्
18 परम भलुे मलाई दखेाउन ु भयो अिन मलैे चाल पाएँ। उहाँले ितनीहरूका खराब कामहरू मलाई दखेाउन ु भयो। 19 मानर्लाई ल्याइएको

एउटा िनद ष थमुाझैं म िथएँ। ितनीहरू मरेो िवरू छन ्भनी म जा न्दनथें। ितनीहरूले मरेो बारेमा यी कुराहरू भन:े “यो रूख यसका फलहरूिसतै
न पा रिदऊँ। यसलाई मा रिदउँ तािक मािनसहरूले यसलाई भलु्नछेन।्” 20 “तर हे परम भ!ु तपाईं एक िनष्पक्ष न्यायक ार् हुनहुुन्छ। तपाईं
मािनसहरूका हृदय र इच्छाहरू जाँच गन ुर् हुन्छ। तपाईंले ितनीहरूलाई िदने सजाय मलाई जान्न िदनहुोस ्कारण मलैे मरेो मामला तपाईंलाई समु्पकेो
छु।”
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21 यसकारण अनातोतका मािनसहरूको िवषयमा जसले यिमर्यालाई मान षड ्यन् रिचरहकेा िथए। ती मािनसहरूले यिमर्यालाई भन,े
“परम भकुो नाउमँा अगमवाणी नगर न हामी ितमीलाई मानछौ।” ितनीहरूका िवषयमा परम भु यसो भन्नहुुन्छ। 22 सनेाहरूका परम भलुे
भन्नभुयो, “म ितनीहरूलाई दण्ड िदनछुे। जवान मािनसहरू य ु मा मनछन।् ितनीहरूका छोरा-छोरीहरू भोकै मनछन।् 23 अनातोतबाट आएका
मािनसहरू कसलैाई पिन छािडनछैेन। कोही पिन बाँच्नछैेन। िकनभने जब म ितनीहरूलाई दण्ड भोगाउँछु म ितनीहरूमािथ िवपद खनाइिदनछुे।”

12
यिमर्याले परम भु ित गनुासो गदर्छ

1 हे परम भ!ु यिद मलैे तपाईंसगँ वकालत गरें भन,े
तपाईं सधँ ै धािमर्क नै हुनहुुन्छ।

तापिन मलाई केही भन्न िदनहुोस ्जनु सही दे खदँनै।
िकन द ु मािनसहरू सफल हुन्छन?्
िकन द ु मािनसहरू सम्पन्न जीवन िजउँछन?्

2 तपाईंले ितनीहरूलाई रोप्न ु भयो
अिन ितनीहरू श शाली भए।

ितनीहरू बढछन ्अिन फल िदन्छन।्
तपाईं ितनीहरूका सम्मखु हुनहुुन्छ तर हृदयदे ख भने टाढा।

3 तर हे परम भु तपाईं मरेो हृदयलाई िचन्न ु हुन्छ।
तपाईंले मलाई दे ु भएको छ अिन मरेो मनलाई जाँच्न ु भएको छ।

ितनीहरूलाई थमुाहरूलाई कसाइले अिघ ताने झैं तान्नहुोस।्
हत्या ग रने िदनको लािग ितनीहरूलाई अलग रा ु होस।्

4 किहले सम्म जमीन सखू्खा रहन्छ?
किहले सम्म घाँस ओइ लन्छ?

त्यहाँ ब े मािनसहरूको द ु याईले गदार्
सब चरा-चरुूङ्गीहरू अिन पशहुरू लोप भइसके।

तपैिन ती द ु मािनसहरू भिनरहकेा छन,्
“यिमर्याले हामीमािथ के घट्छ दे े छैन।”

यिमर्यालाई परम भकुो जवाफ
5 “यिमर्या, यिद ितमी मािनसहरूसगं दगुदुार् थाक्यौ भने

कसरी घोडाहरूिसत दगनुर् सक्छौ?
यिद ितमीले शा न्तमय ठाउँमा भरोसा गय भने

डरलाग्दो जग्गामा ितमी के गनछौ?
यदर्न नदीको िकनारमा बढदै गरेको काँडे झाडीहरूमा

ितमी के गन छौ?
6 ती मािनसहरू ित ा आफ्नै दाज्य-ूभाइहरू हुन।

ित ा आफ्नै प रवारका सदस्यहरूले
ित ै िवरू मा षड ्यन् रिचरहकेाछन।्

ितनीहरू ित ो िवरू मा जोरिसत कराउँछन।्
ितनीहरूले मीठा कुराहरू गरे पिन ितनीहरूमािथ भरोसा नगर।

परम भलुे यहूदीहरूलाई इन्कार गन ुर्हुन्छ,
7 “मलैे आफ्नो घर प रवार त्यागकेो छु,

मलैे आफ्नो सम्पि छाडें।
म जसलाई मे गदर्छु

उसलैाई उसको श हुरूलाई समु्पें।
8 मरेा मािनसहरू िसहं झैं छन। ितनीहरू म प फक गर्िजए,

यसकारण म ितनीहरूको श ु भएको छु।
9 मरेा मािनसहरू
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मरेका पशहुरू जस्तै छन।्
िग हरू ितनीहरूको व रप र उडछन।्

आऊ, जङ्गली हे पशहुरू हो।
खान भलेा होऊ।

10 घरैे गोठालाहरूले मरेो दाखबारीहरू न पा रिदए।
ती गोठालाहरू मरेो खतेका िवरूवामािथ जथाभावी िहडँ।े
ती गोठालाहरूले मरेो सनु्दर खते बारी र ो मरूभिूममा प रणत ग रिदए।

11 ितनीहरूले मरेो खते मरूभिूम बनाइिदए।
यो सखूा र अनबुर्र छ र मरेो लािग रून्छ।

सम्पणूर् भिूम नै उजाड भएकोछ,
तर कसलैे वास्ता गदन।

12 मरूभिूमको पहाडमािथ ध्वशंकहरू आउँछन।्
यो भिूमको एक कुनादे ख

अक कुना सम्म परम भकुो तरवारले सम्पणूर् न पानछ।
कुनै जीिवत वस्त ु सरुिक्षत रहने छैन।

13 मािनसहरूले गहू ँ रोप्ने छन ्
तर ितनीहरूले काँढाहरूको बाली काट्नछेन।्

ितनीहरू महनते अिधक गछर्न ्
तर त्यसबाट केही पाउदँनैन।्

आफ्नो प र मको फलमा ितनीहरू आफै ल ज्जत अनभुव गनछन।
परम भकुो ोधले यी सब चीजहरू हुनछे।”

इ ाएलका िछमकेीहरूलाई परम भकुो वाचा
14 यसकारण परम भु भन्नहुुन्छ: “मलैे मरेा इ ाएली मािनसहरूलाई िदएको भिूम निजक बसो-बास गन द ु मािनसहरूलाई के गनछु म

ितमीलाई भन्नछुे। म ती मािनसहरूलाई ितनीहरूको ठाँउबाट उखले्नछुे अिन ितनीहरूबाट यहूदा छु ाउनछुे। 15 जब ती मािनसहरूलाई दशे
िनकाला गन ुर् शषे हुन्छ, ितमीहरूमािथ दया रा छुे। म त्यके मािनसलाई उसको आफ्नै पतैकृ भिूममा ल्याउनछुे। 16 यिद ती मािनसहरूले मरेा
मािनसहरूलाई बालको नाउमँा शपथ गनर् िसकाए झैं मरेो नाउमँा ‘परम भु जीिवत हुनहुुन्छ’ भन्न साँचो रूपमा िसके भने म ितनीहरूलाई मरेा
मािनसहरूको बीचमा स्थािपत गराउछु। 17 यिद कुनै राज्यले मरेो आज्ञा पालन गरेन भने त्यस जाितलाई चडुनछुे र सम्पणूर् रूपले ध्वसं पानछु।”
यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो।

13
पटुकाको सकेंत

1 परम भलुे मलाई जे भन्नभुयो त्यो यही हो: “यिमर्या, जाऊ अिन सतुीको लगुा िकनरे। ित ो कम्मरमा व रप र बाँध। यसलाई िभज्न
नदऊे।”

2 यसकारण परम भकुो आज्ञा अनसुार मलैे सतुी लगुा ल्याएँ अिन कम्मरमा व रप र बाँध।े 3 त्यसपिछ दो ो पल्ट परम भकुो सन्दशे मकहाँ
आयो। 4 सन्दशे यस्तो िथयो “यिमर्या, ितमीले िकनकेा पटुका बाँध र परात नदीमा जाऊ। अिन त्यो पटुका च ानहरू चकको ठाउँमा लकुाऊ।”

5 यसकारण म परात नदीतफर् लागें परम भलुे िदनभुएको आदशे अनसुार पटुका लकुाँए। 6 धरैे िदन पिछ, परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “अब
यिमर्या, परात नदीतफर् जाऊ। पटुका ल्याऊ जनु मलै ितमीलाई त्याहाँ लकुाउन ु भनकेो िथए।”

7 यसकारण म परात नदीमा गएँ अिन जहाँ मलै े पटुका लकुाएको िथएँ त्यो ठाँउमा खनें। मलैे पटुका पाएँ तर त्यो म क्कएर काम नलाग्ने
भएको िथयो।

8 त्यसपिछ परम भकुो सन्दशे मकहाँ आयो। 9 परम भलुे यसो भन्नभुयो, “त्यसरी नै म यहूदाको गवर् र यरूशलमेको महागवर् ध्वसं पानछु।
10 यी द ु मािनसहरूले मरेा वचनहरू सनु्न अस्वीकार गछर्न। ितनीहरू हठी छन।् ितनीहरू अन्य दवेताहरूको अनसुरण गछर्न र ितनीहरूको
पजूा गछर्न।् ती मािनसहरू पटुका झैं न हुनछेन।् 11 एकजना मािनसले आफ्नो कम्मरमा पटुका कस्सरे बाँध्छ। त्यस्तै कारल,े म यहूदाका र
इ ाएलका मािनसहरूलाई कस्सरे बाँध्नछुे।” यो सन्दशे परम भबुाट हो। “मलैे त्यसो गरेको कारण ती मािनसहरूलाई म प खच्न र आफ्नो
नाउँ शसंा र मिहमाका िन म्त आफ्नो मािनसहरू बनाउन ु हो तर ितनीहरूले सनुने।्”

यहूदालाई चतेाउनी
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12 “ितनीहरूलाई यो सन्दशे भन: ‘परम भु इ ाएलका परमे रले भन्न ु भएको छ हरेक दाख-मशक दाखरसले भन ुर् पछर्।’ ती मािनसहरूले
ितमीलाई भन्छन,् ‘वास्तवमा हामी जान्दछौं हरेक दाख-मशक दाखरसले भन ुर् पछर्।’ 13 तब ितमीहरू ितनीहरूलाई भन्नछेौ, ‘यही नै त परम भलुे
भन्नहुुन्छ यस दशेमा भएका सबै असाहयहरूलाई म ज ाँह जस्तो बनाउने छु। म ती राजाहरूको बारेमा भिनरहछुे जो दाऊदको राजग ीमा बस्छन।्
म ती पजूाहारीहरू,अगमव ाहरू र यरूशलमेमा ब हेरु सबै मािनसहरूका बारेमा भिनरहकेो छु। 14 ितनीहरूलाई एक-अकार्मा चकनाचरू पानछु,
बाब ु छोराहरूमा पिन आपसमा चक् नाचरु हुनछेन’् परम भु भन्नहुुन्छ ‘ितनीहरूका िन म्त म द:ुखी हुने छैन अिन म ितनीहरूमािथ क्षमा गन छैन।
यहूदाका मािनसहरूलाई ध्वसं पान ुर् म रोिकने छैन।्’ ”
15 सनु र ध्यान दऊे।

परम भु ितमीहरूिसत बोल्न ु भयो।
अहंकारी नहौ।

16 परमे र आफ्ना परम भलुाई सम्मान ्गर।
उहाँलाई शसंा गर न ता उहाँले अन्धकार ल्याउन ु हुनछे।
ितमीहरू अन्धकारको पहाडहरूमा झनर् अिग शसंा गर,

यहूदाका मािनसहरू ितमीहरूले उज्यालोको आशा ग ररहछेौ।
तर परम भलुे डरलाग्दो अन्धकार ल्याउन ु हुनछे।
उसलँे उज्यालोलाई बद्लरे बाक्लो अन्धकार बनाउन ु हुनछे।

17 यहूदाका मािनसहरू यिद ितमीहरूले परम भकुो कुरालाई ध्यान िदएनौ भन।े
म लकु्छु अिन रून्छु।

ित ो गवर्ले मलाई रूने बनाउछँ।
म धरैे जोडले रूनछुे।

मरेो आखँाबाट आसँ ु बाढी झैं बग्नछे?
िकनभने परमे रको भेंडाको बथान* प ाऊ पनछ।

18 यी कुराहरू राजा र राज-मातालाई भन,
“राजग ीबाट तल झर ितमीहरूको गौरवशाली मकुुट
ितमीहरूको िशरबाट खसकेो छ।”

19 नगेब मरूभिूममा भएको शहरहरूका वशे ारहरू बन्द छन,
अिन कसलैे पिन ितनीहरूलाई खोल्न स ै नन।्

यहूदाका सम्पणूर् मािनसहरूलाई िनवार्सन ग रयो।
ितनीहरूलाई कैदी जस्तै लिगयो।

20 हे यरूशलमे,
हरे! श हुरू उ रबाट आइरहकेाछन।्

परम भलुे िदनभुएको सनु्दर बथान,
ित ो ती भडेाका बथानहरू कहाँ छन?्

21 यिद बथानको िवषयमा परम भलुे सोध्न ु भए
ितमी के भन्नछेौ?
ितमीहरूले िसकाउन ु पथ्य ।

ितमीहरूले अगवुाई ग ररहकेो हुन ु पन।
के ितमी सतु्केरी पीडामा परेकी ीहरू झैं छैनौ?

22 यिद ितमीहरू स्वयलंाई सोध,े
“िकन मलाई यस्तो नरा ो कुराहरू भयो?”

ती कुराहरू
ितमीहरूकै पापको कारणल,े
ित ो पोशाकहरू च्याितयो
अिन ितमीहरू अपमािनत भयौ।

23 जसरी एउटा िचतवुाले आफ्नो छालाको थोप्ले दागहरू बद्लाउन ु स ै न
* 13:17: “ ” “ ”
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त्यसरी नै एकजना कालो वणर्को मािनसले आफ्नो वणर् ब द्लन स ै न।
यसथर् ितमी द ु कम हरू

किहल्यै प रवतर्न हुन र असल गनर् स ै नौ।
24 “मरूभिूमको हावाले भसू उढाए झैं

म ितनीहरूलाई
िततर-िबतर पा रिदनछुे।

25 मरेो योजनािभ गािभएको
यो ित ो भाग्य हो।”
“यस्तो सयंोक िकन घ ो?

िकनभने ितमीहरूले मलाई त्याग्यौ
अिन झटूो दवेताहरूमािथ भरोसा गय ।
यो सब परम भलुे भन्न ु भयो।

26 यरूशलमे, म ित ो लगुा
अनहुार सम्म तानी िदनछुे
तािक त्यकेले ित ो लाज दखेोस।्

27 मलैे ितमीहरूलाई
िघनलाग्दा काम गरेको दखेकेो छु।

मलैे ितमीहरूलाई
वशे्याविृत झैं पहाडमा र मदैानमा

आफ्नी िेमकाहरूलाई अित आनन्दिसत िभचार काममा
मस्त भएको दखेकेो छु।”

14
खडरेी र झटूा अगमव ाहरू

1 खडरेीको बारेमा यिमर्याकहाँ आएको परम भकुो वचन यही हो:
2 “यहूदा शोक गछर्,

उसको वशे ारहरू कमजोर भएको छन।्
मािनसहरू भइँूमा लडरे शोक मनाउछँन

अिन यरूशलमेको िचत्कार आकािसन्छ।
3 मािनसहरूका नायकहरूले आफ्ना नोकरहरूलाई पानी लनलुाई पठाए।

नोकरहरू इनारमा गए
तर ितनीहरूले पानी पाएनन।्

नोकरहरू र ो जगहरू लएर फक आए।
यसकरण ितनीहरू ल ज्जत अिन अपमािनत भए।
ितनीहरूले लाजले आफ्नो अनहुार लकुाए।

4 अनाविृ भएको कारण
िकसानहरूले खतेमा हलो जोतनेन।्

यसथर् ितनीहरूले लाजले
आफ्नो मखु छोप।े

5 माऊ मगृले सम्म आफूले भखर जन्माएको पाठा-पाठीहरू छोडछे।
त्यहाँ घाँस नभएकोले त्यसले त्यसो गरकी हो।

6 जगंली गधाहरूले स्यालहरूले झैं
पहाडमा उिभएर हावा लदैंछन।्

चन खर्कमा ह रयो नभएको
कारण ितनीहरूको आखँा ितिमर्राउँछन।्”
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7 “हे परम भ!ु हा ो अधर् मलेे हामीलाई दखेे तापिन
आफ्नो नाउकँो गौरवका िन म्त केही गन ुर् होस।्
हामी भन्छौ िक हामीले धरैे पल्ट

तपाईंलाई त्यागकेा हौं
अिन तपाईंको िवरू पापहरू गरेका छौं।

8 हे परमे र! तपाईं इ ाएलको आशा हुनहुुन्छ।
सकंटको समयमा धरैे चोटी तपाईंले इ ाएललाई बचाउन ु भएको छ।

तर अिहले यस ठाउँमा तपाईं िवदशेी झैं दे खन ु हुन्छ।
तपाईंलाई रात िबताउने या ी झैं लाग्छ।

9 िकन तपाईं ममा परेको मािनस झैं दे खन ु हुन्छ?
तपाईंले कसलैाई पिन बचाउनँ ु हातमा नरहकेा सनेा झैं हुनहुुन्छ।

तर हे परम भ,ु तपाईं हा ो साथमा हुनहुुन्छ।
हामी तपाईंको नाउलँे बोलाइन्छौं। हामीलाई असहाय नछोडन ु होस।्”

10 यसथर् परम भलुे मािनसहरूलाई भन्नहुुन्छ। “ितनीहरूले मलाई त्याग्न ु र टाढा जान मन पराउँछन।् मलाई त्याग्न ु ितनीहरू आफैलाई
रोक्दनैन।् यही कारणले परम भलुे ितनीहरूलाई स्वीकार गन ुर् भएन। होइन, परम भलुे ितनीहरूको द ु कमर् स्मरण गन ुर्हुन्छ र ितनीहरूको पापले
गदार् सजाय िदन ु हुनछे।”

11 तब परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “यिमर्या, यी मािनसहरूको लािग मलाई ाथर्ना नगर। 12 यहूदाका मािनसहरूले उपवास गनर् सक्लान
अिन मलाई ाथर्ना गलार्न, तर म ितनीहरूका ाथर्नाहरू सनु्ने छैन।् यिद ितनीहरूले होमबली र अन्नब ल चढाए तापिन म ती मािनसहरूलाई
स्वीकार गन छैन। म यहूदाका मािनसहरूलाई य ु ले ध्वसं गन छु। म ितनीहरूका भोजन लिगिदने छु, अिन यहूदाका मािनसहरू भोको हुनछेन।
अिन म ितनीहरूलाई डरलाग्दो रोगहरूले िवनाश गरी िदनछुे।”

13 तर मलैे परम भलुाई भनें, “हे परम भु मरेो मा लक! अगमव ाहरूले ितनीहरूलाई भन्छन,् ‘ितमीहरूलाई श हुरूको तरवारले चोट
लाग्ने छैन। ितमीहरू अिनकाल स्त हुनछैेनौ। परम भलुे ितमीहरूलाई यस भिूममा शा न्त दान गन ुर् हुनछे।’ ”

14 तब परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “यिमर्या! अगमव ाहरूले मरेो नाउमँा झटूो चार ग ररहकेा छन।् मलैे ती अगमव ाहरूलाई पठाइन।
मलैे ितनीहरूलाई न आदशे िदएँ न त ितनीहरूिसत बात नै मारें। ती अगमव ाहरूले झटूो दशर्न, महत्वहीन मन् -तन् कुराको र ितनीहरूका आफ्नै
भलू िवचारहरू ितमीहरूलाई िदइरहकेा छन।् 15 यसकारण यस्तै अगमव ाहरूको बारेमा भन्छु िक ितनीहरूले मरेो नाउमँा चार ग ररहकेा छन।्
मलैे ती अगमव ाहरूलाई पठाएको होइन। ती अगमव ाहरूले भन,े ‘कुनै श लुे पिन आफ्ना तरवारहरूिसत यस राज्यमा किहले आ मण
गन छैन। यस दशेमा कोही पिन किहल्यै भोको रहने छैन।्’ ती अगमव ाहरू भोकले मनछन ्अिन श कुो तरवार ारा मा रने छन। 16 जनु
मािनसहरूिसत अगमव ाहरू बोले ितनीहरूलाई यरूशलमेको गल्लीमा फ्यािकनछे। ती मािनसहरू भोक र तरवार ारा शषे हुनछेन। त्यहाँ
ितनीहरूलाई दफन गनहरू केही पिन हुने छैन, ितनीहरूका प ीहरू अथवा ितनीहरूका छोरा-छोरीहरू पिन हुनछैेनन।् म ितनीहरूलाई ितनीहरूका
द ु कमर्हरूका िन म्त दण्ड िदनछुे।

17 “ितनीहरूमा यी वचनहरू घोषणा गर:
‘मरेा आखँाहरू आसँलुे भ रएका छन।्

रात िदन मरेा आशँ ु बिगरहन ्छन।्
म मरेा मािनसहरूको महाध्वसं

र ितनीहरूको गिहरो चोटहरूको लािग
लगातार रात-िदन रोइरहकेो छु।

18 यिद म दशेिभ गएँ भने
म तरवार ारा मा रएका मािनसहरू दखे्छु।

यिद म शहरिभ पसें भने
म िबरामीहरू जसको खाने कुराहरू छैन ितनीहरूलाई दखे्छु।

पजूाहारीहरू र अगमव ाहरू त्यही भिूमबाट जान्छन
तर ितनीहरूले बझु्दनैन।्’ ”

19 हे परम भ,ु के तपाईंले यहूदा राज्यलाई सम्पणूर्रूपले त्याग्न ु भयो?
हे परमे र, के तपाईंले िसयोनलाई घणृा गन ुर्हुन्छ?
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तपाईंले यस्तो कारले हामीलाई घात गन ुर्भयो िक
फे र हामी ठीक हुन स ै नौं।

हामी शा न्तको तीक्षा ग ररहकेा छौं,
तर कुनै लाभ भएको छैन।

हामी िनको हुने समय प खर्रहकेा छौ,
तर ास मा पो आउँछ।

20 हे परम भ,ु हामी जान्दछौ िक हामी द ु मािनसहरू हौं।
हामी जान्दछौ िक हा ा िपता-पखुार्हरूले अधमर् कामहरू गरे।
हो, हामीले तपाईंको िवरू पाप गय ं।

21 हे परम भ,ु तपाईंको नाउकँो लािग
हामीलाई ितरस्कार नगन ुर्होस।्

मिहमामय िसहंासनमािथ अपमान नल्याउन ु होस।्
हामीिसत रहकेो तपाईंको करार भगं नपान ुर्होस।्

22 िवदशेी मिूतर्हरूसगँ पानी पान श छैन।
आकाशले पानी वषार्उने श पाँउदनै।

हे परम भ,ु हा ा परमे र! तपाईं नै हा ो आशा हुनहुुन्छ।
तपाईं मा एकजना हुनहुुन्छ जसले यी सब कमर्हरू गन ुर्सक्छ।

15
1 परम भलुे मलाई भन्नभुयो “यिमर्या, यिद यहाँ मोशा र शमएूलले मलाई ाथर्ना गरेको भए पिन म ती मािनसहरूको लािग द:ुखी हुने िथइन।

यहूदाका मािनसहरूलाई मदे ख टाढा पठाऊ। ितनीहरूलाई जाऊ भन। 2 ती मािनसहरूले ितमीलाई सोध्न सक्छन,् ‘हामी कहाँ जान?े’ तब
ितनीहरूलाई भन यसकारण परम भु भन्नहुुन्छ:

“ ‘मलैे कसलैाई मनर्को लागी छानकेो छु,
ती मन ुर् पनहरू मरून,

तरवारले मा रन ु पनहरू
तरवारले नै मा रउन,

अिनकालमा प रन ु पनहरू
अिनकालमा नै परून

अिन कैदी हुन ु पनहरूलाई
कैद नै ग रनछे।

3 म चार कारको ध्वसंकहरू ितनीहरूका िवरू पठाउने छु।’
यो परमे रबाट आएको सन्दशे हो।

‘म ितनीहरूलाई मान ुर् तरवारहरू लएका श हुरू पठाउनछुे।
ितनीहरूलाई िघस्याउन कुकुरहरू पठाउनछुे।

म ितनीहरूका शरीरहरू खाओस ्र नाश गरोस भनरे
आकाशका चराहरू र जानवरहरू पठाउनछुे।

4 यहूदाका राजा िहजिकयाहका छोरो
मनश्शलेे यरूशलमेमा जे गरेको छ।

त्यसको लािग पथृ्वीका मािनसहरूका िन म्त
यहूदाका मािनसहरूलाई

म एक डरलाग्दो उदाहरण बनाई
स्ततु गनछु।’

5 “यरूशलमेको शहरमा कुनै मािनस पिन ित ो लािग द:ुखी हुने छैन।
कुनै मािनस पिन ित ो िन म्त द:ुखी साथै रूने छैन
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कुनै मािनसले पिन ितमीलाई कस्तो छौ भनरे सम्म सोध्ने छैन।्
6 यरूशलमे, ितमीले मलाई त्याग्यौ।”

यो सन्दशे परम भबुाट आएको छ।
“ितमी जाऊ।

यसकारण म ितमीलाई न पाछुर्।
ितमीलाई दया दखेाउदँा दखेाउदँा म थािकसकें ।

7 म ितनीहरूलाई अलक ा सोन काँटाले
यस ठाउँको शहरका फाटकहरूमा

िततर-िबतर पा रिदनछुे।
मरेा मािनसहरू प रवतर्न भएनन यसथर् म ितनीहरूलाई ध्वसं पानछु।
म ितनीहरूका नानीहरू लजैानछुे।

8 धरैे ीहरूले ितनीहरूका लोग्नहेरू हराउने छन।्
त्यहाँ बशेी िवधवाहरू हुनछेन ्

म समु का बालवुाहरू भन्दा मध्यिदनको िवनाश ल्याउने छु,
त्यो िवनाशकले यहूदाका जवान मािनसहरूका आमाहरूलाई आ मण गनछ।

म यहूदाका मािनसहरूमािथ पीडा र ास ल्याइिदने छु,
म यस्तो घटना अितशी नै घटाउनछुे।

9 श लुे तरवारहरू सिहत आ मण गन छ,
अिन मािनसहरूलाई मान छ।

ितनीहरूले यहूदाका बाँकी रहकेाहरूलाई मानछ।
सातजना छोराहरूकी आमा थिकत हुन्छे अिन मछ।

उसका िन म्त मध्यिदनमा सयूर् अस्ताउछँ।
उसलाई अपमािनत र ल ज्जत पा रनछे।

बाँकी रहकेा मािनसहरू श हुरूको अिघ य ु मा मा रनछेन,्” परम भु भन्नहुुन्छ।
यिमर्याले फे र परम भलुाई गनुासो कट गदर्छ

10 हे मरेी आमा, मलाई तपाईंले
जन्म िदन ु भएको िन म्त म द:ुखी छु।

यस दशेमा म त्यो मािनस हु ँ
जो दोष र घणृाको पा बिनएको छ,

मलैे कतबैाट ऋण लएको अथवा िदएको छैन।
तर त्यके मािनसले मलाई सराप्छन।्

11 परम भलुे भन्नभुयो,
“मलैे सकं को समयमा िन य, ितमीलाई बल िदएको छु।
मलैे ित ा िन म्त सकंटको समयमा श हुरूिसत मध्यस्थ गरेकोछु।”

यिमर्यालाई परम भलुे जवाफ िदनहुुन्छ
12 “यिमर्या! उ रबाट कसलैे पिन

फलाम भाँच्न ु स ै न
न त कसलैे काँसा नै

टु ा-टु ा पान ुर् सक्छ।
13 ित ो दशेमा ितमीले

गरेको पापले गदार्
ित ो भण्डारको सम्पि

लटूको समान झैं गरी
अरूलाई िदनछुे।

14 हे यहूदाका मािनसहरू!
म ितमीहरूलाई ितमीहरूकै श हुरूको दास बनाउनछुे।

ितमीहरू त्यस्तो भिूममा दासहरू हुनछेौ
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जनु ितमीहरू किहल्यै जानकेा छैनौ।
मरेो ोध तातो आगो जस्तो छ र ितमीहरू त्यसमा जल्ने छौ।”

15 हे परम भ!ु मलाई सम्झना गन ुर्होस ्
र मरेो हरेचाह गन ुर्होस।्

मरेा िन म्त ती मािनसहरू िवरू बद्ला लनहुोस ्
ज-जसले मरेो खदेो गछर्न।्

ितनीहरूिसत धयर्-धारण नगन ुर् होस।्
जब तपाईं उनीहरूिसत धयर् धारण ग ररहन ु भएको छ भने

मलाई नलान ु होस।्
हे परम भु याद गन ुर् होस ्मलै े तपाईंका िन म्त कित लाज बोक्न ु पय ?

16 तपाईंको सन्दशे मकहाँ आयो।
हे सनेाहरूका परम भु

तपाईंको सन्दशेले मलाई अत्यन्त आनन्द तलु्यायो।
तपाईंको नाउमँा मलाई बोलाइँदा म खशुी भएँ।

17 जब ितनीहरू हाँसीरहकेा अिन ठ ा ग ररहकेा िथए
म किहल्यै भीडमा बिसन।

म एक्लै बसें कारण तपाईंको दिैवक हात ममािथ िथयो
अिन तपाईंले म िभ ोध भ रिदन ु भएको िथयो।

18 िकन मलाई क भइरहन्छ?
मरेो घाउ गिहरो छ

जनु िनको हुनलाई गा ो मािनरहकेो छ?
मरेा िन म्त तपाईं सकेुको खोल्सा हुनहुुन्छ,
एउटा खोल्सा जसमािथ भरोसा नै छैन।

19 तब परम भलुे भन्नभुयो, “यिमर्या, यिद ितमी फिकर् यौ भने म ितमीलाई लनछुे
र ितमीले मरेो सवेा गनछौ।

यिद ितमीले महत्वपणूर् कुराहरू गय ,
अिन महत्वहीन शब्दहरू बोलनेौ भने ितमी मरेा व ा हुन सक्छौ।

यिमर्या! यहूदाका मािनसहरू ब द्लन ु पछर्
अिन ितमीकहाँ आउँन ु पछर्

तर ितमी ितनीहरूकहाँ जान ु हुदँनै।
20 म ितमीलाई ब लयो बनाउनछुे

र ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई
काँसाको पखार्ल जस्तै ब लयो सम्झनछेन।्

यहूदाका मािनसहरू ितमीिसत लडनछेन।्
तर ितनीहरूले ितमीलाई परास्त गन ुर् स ै नन

कारण म ितमीिसत रहनछुे,
म ितमीलाई सहायता गनछु

र बचाउनँछुे”
परम भु भन्नहुुन्छ।
21 “म ितमीलाई द ु मािनसहरूबाट जोगाउने छु।

ती मािनसहरूले ितमीलाई डर दखेाउछँन ्तर म ितमीलाई ती मािनसहरूबाट मु पारेर ल्याउनछुे।”

16
महा-िबपद्को िदन
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1 परम भकुो यो सन्दशे मकहाँ आयो: 2 “यिमर्या, यहाँ ितमीले िववाह गनर् हुदँनै।् ितमीसगँ यस ठाउँमा कुनै छोरा-छोरी हुन ु हुदँनै।”
3 परम भलुे ती छोरा-छोरीहरूको िवषयमा भन्नभुयो जो यहूदाको भिूममा ज न्मएका छन।् अिन परमे रले ती नानीहरूका आमा-बाबहुरूको

बारेमा त्यस्तो भन्नभुयो, 4 “ती मािनसहरूले डरलाग्दो मतृ्य ु मन छन।् कोही पिन ितनीहरूका लािग रूने छैन। कसलैे पिन ितनीहरूलाई दफन गन
छैन। ितनीहरूको शरीरहरू गोबरहरू जस्तो भइँूमा लिडरहनछे। ती मािनसहरू श हुरूको तरवारले मनछन,् अथवा भोकले मनछन।् ितनीहरूका
मतृ शरीरहरू आकाशमा उड्ने चराहरू र पथृ्वीमा ब े जनावरहरूको लािग भोजन हुनछे।”

5 यसथर् परम भु भन्नहुुन्छ, “यिमर्या, ितमी त्यो घरमा नजाऊ जहाँ मतृ मािनसको अन्त्ये ीको भोज भरैहकेो छ। मतृकको लािग िवलाप गन ुर्
अिन रून ु नजाऊ कारण मलैे त्यस मािनसबाट मरेो शा न्त, आशीवार्द, मरेो माया अिन दया फकार्एको छु,” परम भु भन्नहुुन्छ।

6 “यहूदाको भिूममा ठूलो तथा साना सबै मािनसहरू मनछन।् कसलैे पिन ितनीहरूलाई दफ्नाउने छैन, न त ितनीहरूका िन म्त रूने नै छन।्
कसलैे पिन ितनीहरूका िन म्त केश तथा दा ी खौरने छैनन।् 7 शोक गनहरूलाई कसलैे भोजन िदने छैनन।् ितनीहरूका बाब ु अथवा आमा मदार्
सान्त्वना िदनलाई कसलैे ितनीहरूलाई एक प्याला दाखरस पिन िदने छैनन।्

8 “यिमर्या, त्यस्तो घरमा नजाऊ जहाँ मािनसहरू उत्सव मनाई रहकेा हुन्छन।् त्यो घरमा िपउन, खान र ब नजाऊ। 9 सनेाहरूका परम भ,ु
इ ाएलका परमे र यी कुराहरू भन्नहुुन्छ ‘अित शी नै ितमीले आफ्नो जीवनकाल नै दे छेौ िक म यो ठाउँमा आनन्दको ध्विनहरू र दलुहा-
दलुहीको आवाजहरू बन्द ग रिदनछे।’

10 “यिमर्या, ितमीले यहूदाका मािनसहरूलाई यी कुराहरू भन अिन मािनसहरूले ितमीलाई सोध्ने छन,् ‘िकन परम भलुे त्यस्ता डरलाग्दो
कुराहरू हामीलाई भन्न ु भएको छ? हामीले के भलू गरेका छौ? हामीले हा ो परमे रको िवरू के पाप गरेकाछौ?’ 11 तब ितमीले ती
मािनसहरूलाई यी कुराहरू भन्नै पछर् ‘कारण ित ा िपता-पखुार्हरूले मलाई त्यागकेाछन।्’ परम भलुे घोषणा गन ुर् हुन्छ, ‘अिन अन्य दवेताहरूको
अनसुरण गरी ितनीहरूको सवेा गरे अिन अचर्ना गरे। ितनीहरूले मलाई त्यािगिदए अिन मरेा वस्थाहरू मान्न अस्वीकार गरे। 12 ित ा िपता-
पखुार्हरूले भन्दा ितमीहरूले अझ बढी पाप गरेकाछौ। ितमीहरू अत्यन्त हठी छौ अिन ितमीहरूले त्यस्ता कुराहरू मा गय जनु ितमीहरूका मनले
सझुाव िदयो। ितमीहरूले मरेो आज्ञा पालन गरेका छैनौ। 13 यसकारण म ितमीहरूलाई दशेबाट िनकाली िदनछुे। म ितमीहरूलाई ितमीहरू तथा
ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले पिन नदखेकेो िवदशेमा जान ु बाध्य गराउनछुे। त्यस दशेमा ितमीहरू रात-िदन अरू दवेताहरू पजू्नछेौ। म ितमीहरूलाई
किहल्यै सहायता गन छैन।’

14“मािनसहरू शपथ खान्छन ्र भन्छन,् ‘परम भु जसरी बाँच्न ु हुन्छ। उहाँले िम दशेबाट इ ाएलका मािनसहरूलाई बािहर िनकालरे ल्याउन ु
भयो।’ तर समय आउँदछै जित बलेा मािनसहरूले यी वचनहरू भन्नछैेनन।्” यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो। 15 मािनसहरूले शपथ हण
गनछन,् “परम भु जसरी बाँच्न ु हुन्छ। परम भु जसले इ ाएलका मािनसहरूलाई भिूमको उ री भाग र अन्य सबै भागहरूबाट ल्याउन ु भएको
हो, ितनीहरू त्यहाँबाट धपाइएका िथए।” मािनसहरू ले यी वचनहरू भन्नछेन ् िकनभने मलै े ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदएको जमीनमा म
ितनीहरूलाई फकार्ई ल्याउनछुे।

16 परम भु भन्नहुुन्छ, “म धरैे जालहारीहरूलाई पठाउँनछुे। ितनीहरूले यहूदाका मािनसहरूलाई समा छेन।् तब म धरैे िशकारीहरूलाई
पठाउनछुे, जसले ितनीहरूलाई पहाडमािथ त्यके पवर्त अिन चकको च ानहरूमा िशकार गनछन।् 17 ितनीहरूले गन त्यके कुरा म हछुेर्।
यहूदाका मािनसहरूले कुनै कुरा म दे ख लकुाउन स ै नन।् ितनीहरूले मबाट पाप लकुाउन स ै नन।् 18 म यहूदाका मािनसहरूले गरेका अधमर्
कामहरूका िन म्त पनु क्षितपणूर् गनछु। म ितनीहरूलाई त्यके पापको दोबर दण्ड िदनछुे। म ितनीहरूलाई त्यसो गनछु िकनभने ितनीहरूले मरेो
भिूम घिृणत मिूतर्हरू ारा दिूषत पा र िदए अिन ितनीहरूले मरेो दशे ितनीहरूका घिृणत मिूतर्हरूले भ रिदए।”

19 हे परम भ,ु तपाईं मरेो बल र मरेो सरंक्षण हुनहुुन्छ।
तपाईं सकंटको बलेामा दौडरे जाने एक सरुिक्षत ठाउँ हुनहुुन्छ।

सारा पथृ्वीका कुना-कुनारीट जाितहरू तपाईंकहाँ आउँछन।्
ितनीहरू भन्छन,् “हा ा िपता-पखुार्हरूकहाँ झटूा दवेताहरू िथए।

ितनीहरूले ती महत्वहीन मिूतर्हरू पजू,े
जनु मिूतर्हरूले ितनीहरूलाई म त गदन।

20 के कुनै मािनसले वास्तिवक दवेताहरू बनाउनसुक्छ?
अह ँ ितनीहरू वास्तिवक दवेताहरू होइनन।्”

21 परम भु भन्नहुुन्छ, “यसथर् जसले मिूतर्हरू बनाउछँन।्
ितनीहरूलाई अिघबाटै म मरेो श

र बल िवषयमा बताउनछुे।
तब ितनीहरूले जान्नछेन िक मरेो नाउँ परम भु हो।”
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17
हृदयमा ले खएको दोष

1 “यहूदाका मािनसहरूका पापहरू
ितनीहरूका हृदयको पाटीमा

अिन ितनीहरूका वदेीको िसगँहरूमा
ितखो फलामले ले खएको िथयो।

2 ितनीहरूका नानीहरूले
झटूा दवेताहरूका बदेीहरू समं्झन्छन।्

ितनीहरूले काठको स्तम्भहरू सम्झन्छन ्
जनु अिशराहलाई समि त गरेको िथयो।

ितनीहरूले यी कुराहरू ह रयो रूखहरू मनी
अिन पहाडहरूमािथ सम्झन्छन।्

3 म मरेो पहाड,
ितमीहरूका सम्पि

अिन मलू्यवान वस्तहुरू
लटेूको समान झैं अरूलाई िदनछुे।

ितमीहरूले ितमीहरूको सम्पणूर् दशेमा
पापको दाम स्वरूप म ती चीजहरू िदनछुे।

4 ितमीहरूले मलैे िदएको भिूम उम्काउनछेौ।
िवदशेमा ितमीहरूले श हुरूको सवेा गनछौ

कारण ितमीहरूले मरेो ोधलाई तातो आगो झैं बनायौ
जनु सदा सवर्दाका िन म्त ब लरहनछे।”

मािनसहरूमा आस्था, अिन परम भमुा आस्था
5 परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो
“जनु मािनसले अरू मािनसमािथ भरोसा गछर्

अिन शारी रक श मािथ िव ास गछर्
र परम भबुाट आफ्नो हृदय टाढो लजैान्छ त्यसलाई िधक्कार।

6 ती मािनसहरू मरूभिूममा उ ने पो ा झैं हुनछेन ्
अिन उन्नित ितनीहरूले दे े छैनन।्
ितनीहरूले असल दखे्दनैन ्

जब यो आउँछ।
7 त्यो मािनस धन्य हो

जसले परम भमुािथ भरोसा गछर्, जसले उहाँमािथ िव ास राख्छ।
8 त्यो मािनस पानीको छेवमा रोिपएको रूख जस्तै हुनछे

जसले खोल्सा सम्म आफ्नो जराहरू फैलाएको हुन्छ।
यसकारण त्यो वकृ्ष गरम कालमा डराउदनै।

यसका पातहरू खडरेी पदार् पिन
ह रयै रहन्छन ्

अिन यसमा फल फल्न ु छोडदनै।
9 “मािनसको हृदय अन्य कुनै चीज भन्दा कपटपणूर् हुन्छ।

त्यो किहल्यै िनको नहुने हुन्छ।
यसलाई कसलैे बझु्न स ै न।

10 तर म हु,ँ
म एकजना मािनसको हृदय दे र िनणर्य लन ु

अिन उसको कमर्
र योग्यता अनसुार फल िदन्छु।

11 एकजना मािनस जसले आफ्नो अिधकार बािहरबाट सम्पि पाँउछ
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त्यो अण्डा नपारी िचङना काडने चरा जस्तै हो।
उसले आफ्नो सम्पि जीवनको आधा अथवा अ न्तममा हराउछँ

अिन उ मखूर् बिनन्छ।”
12 आिददे ख हा ो म न्दर

परम भकुो लािग मिहमामय िसहंासन भएको हो।
यो एकदमै मखु्य पिव स्थान हो।

13 हे परम भ!ु तपाईं इ ाएलको आशा हुनहुुन्छ,
ितनीहरू सब जसले छोडछन,् पिछ ितनीहरू ल ज्जत हुनछेन।्

भिूममा जसले तपाईंलाई छोडनछेन।्
ितनीहरूको नाउँ माटोमा ले खनछे*

िकनभने ितनीहरूले परम भलुाई, जीिवत जल ोतलाई त्याग।े
यिमर्याको ते ो गनुासो

14 हे परम भ,ु यिद तपाईंले मलाई िनको पान ुर्भयो भन,े
म साँ च्च नै िनको हुनछुे यिद तपाईंले मलाई बचाउन ु भयो भन,े म साँ च्च नै बाँच्ने छु।
परमे र, म तपाईंको गणु गाउछुँ।

15 ितनीहरूले मलाई सोच्छन,्
“परम भबुाट आएको वचन कहाँ छ?
आउन दऊे!”

16 परम भ,ु म तपाईंको गोठोला बिननबुाट
भागरे गईन।्
मलैे शोकपणूर् िदनको किहल्यै इच्छा ग रन।

तपाईं जान्नहुुन्छ
तपाईंको मलैे अिघ के भनकेो िथएँ
यो तपाईंको साम ु छ।

17 मलाई डर नदखेाउन ु होस।्
तपाईं मरेो िवपि को िदनमा शरण स्थान हुनहुुन्छ।

18 मलाई खदेनहेरूलाई लाज होस,्
तर मलाई ल ज्जत नपान ुर्होस।्

ितनीहरूलाई डर दखेाउन ु होस ्
तर मलाई होइन।

ितनीहरूमािथ ध्वसंको िदन आवोस।्
ितनीहरूलाई ध्वसं पान ुर् होस।्

ितनीहरूलाई फे र ध्वसं पिन पान ुर् होस।्
िव ाम िदनलाई पिव राखी रहन ु

19 परम भलुे यी कुराहरू मलाई भन्नभुयो “यिमर्या, वशे ारमा जाऊ जहाँबाट यहूदाका राजाहरू िभ जान्छन ्अिन बािहरा आउँछन ्त्यहाँ
खडा भई बस।् त्यसपिछ यरूशलमेको अन्य वशे ारहरूमा जाऊ।”

20 मािनसहरूलाई यी वचनहरू भन “परम भकुा वचनहरूमा कान थाप। हे यहूदाका राजा अिन यहूदाका मािनसहरू, अिन यरूशलमेका
बािसन्दाहरू। त्यके मािनस जो यो फाटकबाट पस्छन ्मरेो कुरा सनु। 21 परम भलुे यी कुराहरू भन्नहुुन्छ ‘ितमीहरूका जीवनका िन म्त िव ाम
िदनमा कुनै भारी नबोक। यरूशलमेको वशे ार भएर िव ाम िदनमा भारी नल्याऊ। 22 िव ाम िदन आफ्ना घरबाट कुनै भारी निनकाल। त्यसिदन
कुनै काम नगर। ितमीहरूले त्यो िदन पिव रा छेौ जस्तो मलैे ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई आदशे िदएको िथएँ। 23 तर ित ा िपता-पखुार्हरूले
आज्ञा पालन गरेनन।् ितनीहरूले ममा कुनै ध्यान िदएनन।् ित ा िपता-पखुार्हरू अत्यन्त हठी िथए। कुनै सशंोधन ितनीहरू सनु्दनैथे अथवा हण
गदनथ।े’ ” 24 परम भु भन्नहुुन्छ, “ ‘तर यिद ितमीहरूले मरेो कुरा सनुरे िव ामको िदन शहरका मलू- ारहरूबाट कुनै भारी िभ ल्याएनो र
िव ाम िदनलाई पिव मानी कुनै पिन काम गरेनौ भन।े
* 17:13: “ ”
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25 “ ‘यिद ितमीले मरेो आदशे पालन गय भन,े तब राजाहरू अिन राजकुमारहरू जो दाऊदका िसहंासनमा बस्छन ् यरूशलमेको
वशे ारबाट आउँनछेन।् ती राजाहरू रथहरू र घोडाहरूमािथ चढरे आउनछेन।् यहूदाका मािनसहरू र यरूशलमेका बािसन्दाहरूका नायकहरू ती

राजाहरूिसत आउँनछेन।् सदा सवर्दा यरूशलमेले यस वशे ारमा मािनसहरूलाई स्वागत गनछन।् 26 यहूदाका शहरहरूबाट मािनसहरू यरूशलमे
आउनछेन।् यरूशलमे व रप रका स-ुसाना गाऊँहरूबाट मािनसहरू यरूशलमे आउनछेन।् मािनसहरू िबन्यामीन प रवारहरूको जमीनबाट राफेलको
पहाडीदशेबाट अिन नगेबेबाट आउनछेन।् ती मािनसहरूले होमब ल, मलेब ल, अन्नब ल, र धपू र धन्यवादको ब लहरू परम भकुो म न्दरमा
ल्याउनछेन।्

27“ ‘तर यिद ितमीहरूले मरेो कुरा सनुनेौ भन;े यिद ितमीहरूले िव ामको िदनमा यरूशलमेिभ भारीहरू ल्यायौ भन,े ितमीहरूले यस िदनलाई
पिव िदन मानकेा हुदँनैौ। यसकारण म आगो सल्काउन ु शरुू गनछु जनु िनभाउन सिकन्दनै। त्यो आगो यरूशलमेको वशे ारहरू दे ख शरुू हुनछे,
अिन यरूशलमेको राजमहलहरू जलाउनछे।’ ”

18
कुमाले र माटो

1 यिमर्याकहाँ आएको यो परम भकुो सन्दशे हो 2 “कुमालकेो घरमा जाऊ अिन म त्यहाँ ितमीलाई मरेा बचनहरू सनुाउनछुे।”
3यसकारण म कुमालकेो घरितर गएँ। कुमाललेे च मा माटो लएर काम ग ररहकेो मलैे दखेें। 4उसले नरम माटोबाट एउटा हाँडी बनाउदँथै्यो।

तर हाँडीमा केही भलू र ो। यसथर् उसले त्यो िवगाय अिन उसलाई जनु माटो सही लाग्यो त्यसबैाट अक एउटा हाँडी बनायो।
5 तब परमे रको सन्दशे मकहाँ आयो 6 “इ ाएलका घराना, ितमीहरू जान्दछौ िक म, परमे र ितमीहरूसगँ पिन त्यस्तै काम गनर् सक्छु।

ितमीहरू कुमालकेो हातको माटो जस्तै छौं। अिन म कुमाले जस्तो हु।ँ 7 एक समयमा एउटा जाित अथवा एउटा राज्यको बारेमा बोल्न सक्नछुे
अिन भन्नछुे िक म यसलाई तान्नछुे र ध्वसं पानछु। 8 तर त्यस राज्यका मािनसहरूले आफ्ना हृदय र जीवन शलैी प रवतर्न गनर् सक्छन।्
ितमीहरूले अधमर् कामहरू गनर् छाड्लान।् तब म पिन मरेो मन बदलन ु सकौला। अिन ध्वसं पान मरेो स्ताव न लउलँा। 9अक एक समय आउन
सक्ला जब म एउटा राज्य अथवा जाितको बारेमा यसलाई खडा र स्थािपत गराउँछु। 10 तर यस्तो हुन सक्छ िक त्यो राज्यका मािनसहरूले
नरा ा कमर्हरू गनर् सक्छन अिन मरेा आज्ञाहरू उल्लघंन गनर् सक्छन। तब रा ा कामहरू जो मलैे गनर् योजना गरको िथएँ त्यस िवषयमा मरेो मन
प रवतर्न गनछु।

11 “यसकारण यिमर्या, अब यहूदाका मािनसहरू र यरूशलमेमा ब े मािनसहरूलाई भन ‘यही नै परमे र भन्नहुुन्छ म ितनीहरूको लािग
सक हरू तयैार पा ररहछुे अिन ितनीहरूका िवरू योजनाहरू बनाइरहछुे। यसकारण ितनीहरूले अिन कामहरू गन ुर् वन्द गरोस।् त्यके मािनस
प रवर्तन होऊ र असल कुराहरू गर।’ 12 तर यहूदाका मािनसहरूले जवाफ िदन्छन।् ‘िनथर्क हो यास गन ुर् हामी जे चाहन्छौं त्यही गनछौ।
हामी अ ेरी अिन द ु हृदयले जे सझुाव िदन्छ त्यही गछ ।’ ”

13 यसकारण परम भु भन्नहुुन्छ:

“अन्य जाितहरूलाई यो सोध:
‘के ितमीहरू कसलैे कन्या छोरी इ ाएलले गरे झैं द ु कमर्हरू गरेको सनुकेा छौ?’

अिन इ ाएल परमे रको लािग अित ि य हो।
इ ाएल परमे रको लािग नव-वध ु जितकै हो।

14 ितमीहरू जान्दछौ िक
लबानोन पवर्तहरूबाट िहऊँ किहल्यै अ ल्पदनै
अिन बिगरहने िचसो पानी किहल्यै सकु्दनै।

15 तर मरेा मािनसहरूले
मलाई िबिसर्ए।

ितनीहरूले अन्य दवेताहरूलाई ब लहरू चढाए।
ितनीहरू परूानो पथबाट प ल्टए।

अिहले ितनीहरू रा ा सडकहरू छाडरे
िकनाराका पथहरू प ाउँछन।्

16 ितनीहरूको भिूम जन शनू्य
एक िनन्दाको वस्त ु हुनछे।

त्यहाँबाट जाने पिथकहरू द:ु खत हुन्छन ्
अिन ितनीहरू आफ्नो टाउको हल्लाउनँछेन।्

17 पवूर्बाट बतासले उडाएको चीजहरू जस्तै
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म यहूदाका मािनसहरूलाई छरप पा रिदनछुे।
ितनीहरूले मलाई म ु त गनर् गएको दे े छैनन ्

तर मलैे ितनीहरूलाई छाडरे गएको दे छेन।्”

यिमर्याको चौथो गनुासो
18 तब यिमर्याका श हुरूले भन,े “यिमर्याको िवरू योजनाहरू तयैार गरौं। पजूाहारीले िदएको वस्था अथवा ज्ञानीबाट पाइएको सल्लाह

अथवा अगमव ाको सन्दशे नाश हुनछैेन। यसकारण उसको बारेमा झटूा कुराहरू चार गरौं तािक ऊ नाश होस।् उसले भनकेो कुराहरू ित
ध्यान निदऊँ।”
19 हे परम भु ध्यान िदनहुोस!्

अिन सनु्नहुोस ्मरेा श हुरू के भन्दछैन।्
20 के मािनसहरूले असलको स ामा खराब फकार्उन ु पछर्?

अहँ सम्झना गर,
म तपाईं समक्ष उिभएँ

अिन ितनीहरूका िन म्त ितमीमा भएको ोध हटाउनँ
तपाईंिसत वकालत गरें।
तर ितनीहरूले मलाई जालमा फसाउनँ यास ग ररहकेाछन।्

21 यसकारण ितनीहरूका नानीहरू भोक भोकै मरून।्
श कुा तरवारहरूले ितनीहरू परास्त हउन।

ितनीहरूका प ीहरू छोरा-छोरी िबहीन होऊन।्
यहूदाका मािनसहरू मतृ्य ु ितर धके लउन।्
ितनीहरूका प ीहरू िवधवाहरू होऊन।् जवानहरू य ु -भिूममा मा रउन।्

22 जब हटात ितमी ितनीहरूका िवरू श हुरू ल्याउछँौ
ितनीहरूको घरमा ठूलो िचत्कार होस।्

यी आपदहरू आइलागनु ्िकनभने ितनीहरूले मलाई फसाउन ु खाडल खने
अिन मरेो ख ु ा समा पासो लकुाए।

23 हे परम भ,ु मलाई मान ितनीहरूका योजनाहरू तपाईं जान्नहुुन्छ।
ितनीहरूका अपराधहरू क्षमा नगन ुर् होस।् ितनीहरूका पापहरू नमे टिदनो होस।्

मरेा श हुरूलाई ध्वसं गन ुर् होस।्
जब तपाईं ोिधत हुनहुुन्छ। ती मािनसहरूलाई दण्ड िदन ु होस।्

19
फुटेको भाँडो

1 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “यिमर्या, जाऊ अिन कुमालकेोबाट माटोको भाँडो िकन। मािनसहरूका केही मखुहरू र पजूाहारीहरू कहाँ
लजैाऊ। 2 बने िहन्नोमको बेंसीमा जाऊ, जनु खपटे वशे ारको निजकै छ बने मलैे ितमीलाई जे भनकेो छु त्यस ठाउँमा ती कुराहरू ितनीहरूलाई
घोषणा गन ुर् पछर्। 3 अिन भन, ‘परम भकुो वचन सनु, हे यहूदाका राजाहरू अिन यरूशलमेका मािनसहरू हो, सनेाहरूका परम भु इ ाएलका
परमे र यसो भन्नहुुन्छ, म यस ठाउँमा सवर्नाश ल्याउदँछुै अिन यो सनुरे हरेक मािनस आ यर्चिकत हुनछे। 4 म ती कुराहरू हुन िदनछुे िकनभने
यहूदाका मािनसहरूले मलाई त्यागकेा छन।् ितनीहरूले यो ठाउँ िवदशेी मिूतर्हरूले भरेकाछन।् यहूदाका मािनसहरूले अन्य दवेताहरूलाई ब लहरू
चढाए जसलाई न ितनीहरूका िपता-पखुार्हरू न यहूदाका राजाहरूले िचनकेा छन।् अिन ितनीहरूले यो ठाउँ िनद ष रगतले भ रिदए। 5 आफ्नो
नानीहरू बाललाई आगोमा चढाउन ु ितनीहरूले अल्गा ठाउँहरू बनाए। मलैे ितनीहरूलाई यसो गन ुर् भिनन। मलैे ितनीहरूलाई आफ्नो नानीहरू
ब लदान गन ुर् भिनन। मलैे यस्तो कुराहरू सोिचन पिन। 6 अिहले मािनसहरूले यस ठाउँलाई तोपे र बने-िहन्नोनको खाडी भन्छन।् तर, म
ितमीहरूलाई यो चतेाउनी िदन्छु। यो परम भकुो सन्दशे हो त्यस्तो िदनहरू आइरहछे, जब मािनसहरूले यसलाई हत्याको खाडी भन्नछेन। 7 यस
ठाउँमा, म यहूदा र यरूशलमेका योजनाहरू न पा रिदनछुे। म ितनीहरूलाई आफ्नो श हुरूको तरवार अिघ पन बनाउनछुे ितनीहरूको सम्मखु
पा रिदनछुे जसले ितनीहरूको जीवन खोिजरहकेा छन।् म ितनीहरूको लाशहरू जगंली जनावर र चरा चरुू ङ्गहरूको आहार बनाइिदन्छु। 8 म
पणूर्रूपलेयस शहरलाई ध्वशं पा रिदनछुे अिन यरूशलमे भएर जाने पथ-या ीहरू यसको िवनाशमा ाकुल भएर टाउकँो हल्लाउनछेन।् 9श हुरूले



19:10 867 यिमर्या 20:10

शहरको चारैितर सनेा ल्याउने छन। ती सनेाहरूले जसले ितनीहरूको जीवन खोिजरहकेाछन ितनीहरूलाई घरेामा पानछन।् म ितनीहरूलाई आफ्नै
नानीहरूको र एक-अकार्को मास ु खाने बनाउछुँ।’

10“तब ितमीिसत जो जो गएकाछन ि्तनीहरूको उप स्थितमा भाँडो फुटाऊ। 11 त्यस समयमा यी वचनहरू भन ‘सनेाहरूका परम भुभन्नहुुन्छ
म यहूदाको राज्य र यरूशलमेको शहर, जसरी कसलैे कुमालकेो भाँडा फुटाउछँ र त्यो जोिडन हुन ु स ै न। मतृ शरीरहरू तोपतेमा दपनाइनछे
जब सम्म त्यहाँ जग्गा शषे हुदँनै। 12 म यस्तो यस भिूममा र यसका बािसन्दाहरूका िन म्त गनछु। म यस शहरलाई तोपते झैं पानछु।’ यही
परम भकुो सन्दशे िथयो। 13 ‘यरूशलमेका घरहरू र यहूदाको राजाका महलहरू तोपतेको ठाउँहरू जस्तै “अशु ” पानछु। यस्तो चीजहरू िकन
हुन्छ? िकनभने मािनसहरूले ती घरहरूका छानामािथ झटूो दवेताहरू पजू।े ितनीहरूले ताराहरू पजूे र ितनीहरूका सम्मानमा होमब ल समिपर्त
गरे। ितनीहरूले अरू दवेताहरूलाई अघर्ब ल चढाए।’ ”

14 तब यिमर्या तोपतेबाट गए जहाँ परमे रले उसलाई चार गनर् भन्न ु भएको िथयो। यिमर्या परमे रको म न्दर ितर गए अिन म न्दरको
चोकमा उिभए। यिमर्याले सबै मािनसहरूलाई भने 15 “यो सनेाहरूका परम भु इ ाएलका परमे रले भन्नभुएको हो ‘म यरूशलमेमा र यसको
व रप रका गाउहँरूमा धरैे कारका नरा ा कुराहरू घटाउनछुे। यो हुने छ िकनभने ितनीहरू मरेो आदशेहरू पालन गनर् एकदमै अ ेरी गछर्न।् म
चाँडै ती कुराहरू घटाउने छु।’ ”

20
यिमर्या र पशहूरू

1 पशहूर नाउँ भएको एकजना पजूाहारी िथए। उनी परमे रको म न्दरको मखु्य अिधकारी िथए। पशहूर इम्मरेको छोरो िथए। पशहूरले
यिमर्याले ती कुराहरू चार गरेका सनु।े 2 यसकारण उसले यिमर्या अगमव लाई कुटे अिन ठँगरुामा हाल।े यो िबन्यामीनको ढोकाको मािथल्लो
वशे ारमा भएको िथयो। 3 अक िदन पशहूरले यिमर्यालाई ठँगरुोबाट म ु ग रिदए। तब यिमर्याले पशहूरलाई भन,े “परमे रले ितमीलाई

िदएको नाउँ पशहूर होइन। अिहले ितमीलाई परम भलुे िदनभुएको नाउँ हो, ‘डरले घे रएको।’ 4 यो ित ो नाउँ हो िकनभने परमे र भन्नहुुन्छ, ‘म
ितमी स्वयलंाई आतङ्क बनाई िदनछुे। म चाँडै ित ा िम हरूका िन म्त ितमीलाई एक आतङ्क बनाइिदनछुे। श हुरूले आफ्नो तरवार ारा ित ा
साथीहरूलाई मा ररहकेो ितमीहरूले दे छेौ म यहूदाका मािनसहरूलाई बाबलेका राजाकहाँ समु्पने छु। उसले यहूदाका मािनसहरूलाई बाबलेमा
अिन सनेाले आफ्ना तरवारहरूले यहूदाका मािनसहरूलाई मान छन।् 5 शहरका सम्पि हरू, यसका नाफा, सबै बहुमलू्य वस्तहुरू र यहूदाका
राजाहरूका सम्पि हरू ितनीहरूकै श हुरूलाई नै िदनछुे। श हुरू यी सबै सम्पि हरू बाबलेको राजधानीमा लानछेन।् 6 ितमी र ित ो घरमा ब े
मािनसहरू सबलैाई टाढा लिगने छ। ितमीहरूलाई बाबले राज्यमा जान वाध्य गराइनछे। अिन ितमीहरू िवदशेी राज्यमा मनछौ अिन त्यहाँ ितमीहरू
दफ्नाइनछेौ। ितमीले ित ा साथीहरूलाई िमथ्या कुराहरू चार गरेकाछौ। तर ित ा सारा िम हरू पिन मनछन ्र बाबलेमा दफन ग रनछेन।्’ ”

यिमर्याको पाँचौ गनुासो
7 हे परम भ!ु तपाईंले मलाई धोका िदनभुयो, अिन म धोकामा परे।

तपाईं ब लयो हुनहुुन्छ, यसथर् तपाईंले मलाई िज ु भयो।
मािनसहरू मिसत हाँदछन ्

अिन िदनभ र मलाई हाँसोको पा बनाँउछन।्
8 जब जब म बोल्छु, िचच्याउँछु,

म िहसंा र िवनाशको िवरोधमा िचच्याइरहछुे।
म मािनसहरूलाई त्यो सन्दशे भन्छु जनु परम भलुे मलाई भन्नभुयो।

तर मािनसहरूले सधैं मिसत खसी गछर्न ्र मरेो हाँसो उढाउछन।्
9 किहले काँही म स्वयलंाई भन्छु,
“म परम भु िवषयमा सबै भलु्नछुे

अिन म अब उ ान्त परमे रको नाउमँा बोल्ने छैन।”
तर जब म त्यसो भन्छु,

परम भकुो वचनहरू मरेो ह ीिभ
आगो ज लरहे झैं म िभ बल्छ।

यसले मलाई थकाउछ अिन म सहन स न।
10 म मरेो िवषयमा मािनसहरू

जही-तही कानखेशुी गरेको सनु्छु,
ितनीहरू भन्छन,्

“चारैितर आतकं छ!
यो घोषणा गरौं।
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मरेा साथीहरू पिन मलाई
ममा पानर् प खर्रहकेा छन।्

यी मािनसहरू भन्छन ्
सायद उसलाई छक्काउन ु

अिन हामी िज सक्छौ।
तब ऊ मािथ हामी बद्ला लनछेौं।”

11 तर परम भु मसगँ
ब लयो िसपाही जस्तो हुनहुुन्छ।

यसकारण मािनसहरू
जो मरेो पिछ लागकेाछन ्

ितनीहरू लट्प टनछेन ्
अिन मलाई िज ु सक्ने छैनन।्

ितनीहरू हारको सम्मखु हुन ु पनछ,
ल ज्जत हुनछेन ्र यो किहल्यै भ ु लनछैेन।

12 हे सनेाहरूका परम भ!ु तपाईंले के सही जाँच्न ु हुन्छ
अिन मािनसको इच्छाहरू र हृदयहरूको परीक्षा गन ुर्हुन्छ।

मलैे ितनीहरूको िवरोधमा ना लश श्ततु गरेकोछु।
ितनीहरूमािथ तपाईंको ितकार हरेौं।

13 परम भकुो स्तिुत गाऊ।
परम भकुो शसंा गर।

िकनभने परम भलुे गरीब मािनसहरूलाई
द ु मािनसहरूबाट बचाउनँ ु हुन्छ।

यिमर्याको छैटौ गनुासो
14 म जन्मकेो िदन ािपत होस।्

त्यो िदनलाई धन्य नमान जनु िदन म आमासगँ िथएँ।
15 त्यो मािनस ािपत होस ्

जसले मरेा बाबलुाई म जन्मकेो खबर सनुायो
उसले भन्यो, “ितमीले एउटा छोरो पायौ।”

उसले मरेो बाबलुाई अत्यन्त खशुी बनायो
जब उसले मरेो बाबलुाई त्यो खबर सनुायो।

16 त्यो मािनस परमे रले ध्वसं गन ुर् भएको शहरहरू जस्तै होस।्
ती शहरहरूमािथ परम भकुो दया छैन।

त्यस मािनसले िबहान क को आवाज सनुोस,्
अिन मध्य िदनमा य ु को िचच्चाहट सनुोस।्

17 िकनभने जब म आमाको गभर्मा िथएँ
त्यस मािनसले मलाई मारेन।

यिद त्यसले मलाई त्यस बलेा मारेको भए
मरेी आमा मरेो िचहान हुने िथइन।
ितनी सधैंको लािग गभर्वती रहने िथइन।

18 यी सब शोकहरू र सकंटहरू भोग्न
अिन ल ज्जत भएर िदन िबताउन
मरेी आमाको गभर्बाट म िकन जन्म?े

21
परम भलुे राजा िसदिकयाहको िबन्ती र गरीिदन ु भयो



21:1 869 यिमर्या 22:3

1 यिमर्याकहाँ परम भबुाट आएको यो सन्दशे हो। यो सन्दशे त्यस बलेा आएको िथयो जब िसदिकयाह यहूदाका राजाले पशहूर नाउकँा एक
मािनस र सपन्याह नाउकँा एक पजूाहारी यिमर्याकहाँ पठाएका िथए। पशहूर म लकयाह नाउँ भएको एक मािनसको छोरो िथयो। सपन्याह मासयेाह
नाउकँा एक मािनसको छोरो िथयो। पशहूर र सपन्याहले यिमर्यालाई सन्दशे ल्याएका िथए। 2 पशहूर र सपन्याहले यिमर्यालाई भन,े “हा ा िन म्त
परम भलुाई ाथर्ना ग रदऊे। के हुने छ भनरे परम भलुाई सोधी दऊे। हामी जान्न चाहन्छौ। िकनभने बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरले हामीलाई
आ मण ग ररहछेन।् हुनसक्छ उहाँले िबतकेा िदनहरूमा गन ुर् भए जस्तै परम भलुे हा ो लािग महान कायर्हरू ग रिदन ु हुनछे। हुनसक्छ परम भलुे
हामीलाई आ मण गनर् नबकूदनसे्सरलाई रोक्न ु हुनछे र फक जानछे।”

3 तर यिमर्याले पशहूर र सपन्याहलाई भन।े उनले भन,े “राजा िसदिकयाहलाई भन 4 ‘यही नै परमे र, इ ाएलका परम भलुे भन्नहुुन्छ:
ितमीहरूसगँ य ु का हितयारहरू छन।् ितमीहरूले ती हितयारहरू आफू स्वयंलाई बचाउन बाबलेका राजा र बाबलेवासीहरू िवरू चलाइरहछेौ।
तर म ती हितयारहरू ितनीहरू कै िवरू मा चलाउनछुे।

“ ‘बाबलेका सनै्य शहर व रप रका पखार्लहरू बािहर छन।् त्यो सनै्य शहर व रप र छ। म चाँडै त्यो सनै्य यरूशलमेिभ ल्याउनछुे। 5म स्वयं
मरेा श शाली हात र ब लयो हितयार लएर ितमीहरूिसत लड्नछुे। 6 म यरूशलमेका बिसन्दा दवुै मािनस तथा पशहुरूलाई मानछु। ितनीहरू
महा रूढीले मनछन।्’ ” 7 यसपिछ, परम भकुो यो सन्दशे हो, “ ‘म यहूदाका राजा िसदिकयाह, उनका अिधकारीहरू र रूढीले नमारेका शहरमा
बाँचकेा मािनसहरू नबकूदनसे्सरलाई स ु म्पिदनछुे। बाबलेका राजा अिन अरूहरू जो शहरमा बाँकी रहकेाछन,् ितनीहरू सब दशेान, तरवार र
अिनकालले मनछन।् म ितनीहरूलाई ितनीहरूकै श ु र ितनीहरूको जीवन खोज्नहेरूलाई स ु म्पनछुे। ितनीहरूले कुनै दया, क्षमा र सहानभुिूत
नराखी तरवाले मानछन।्’

8 “यरूशलमेका मािनसहरूलाई यी कुराहरू भन: ‘परम भलुे भन्नहुुन्छ, मलैे ितनीहरूलाई जीवनको बाटो र मतृ्यकुो बाटो बताएकोछु। 9 ती
जो यरूशलमेमा बस्दछन ्ितनीहरू तरवार, अिनकाल र रूढीले मा रन्छन।् तर जो यरूशलमेबाट बािहर जान्छन ्र आ मण ग ररहकेा बाबलेका
सनै्यलाई। आफै सु म्पन्छन,् ितनीहरू बाँच्नछेन।् 10 मलैे यरूशलमे शहरका मािनसहरूलाई नोक्सानमा पानर् िनणर्य लएँ। म शहरलाई भलाइ
गिदर्न।’ यो परम भकुो सन्दशे हो: ‘म यरूशलमे शहरलाई बाबलेका राजाकहाँ समु्पनछुे। उसले यसलाई आगोले भस्म पानछ।’ ”
11 “यी कुराहरू यहूदाका शाही प रवारहरूलाई भन,

‘परम भकुा वचनहरूलाई महत्व दऊे।
12 हे दाऊदको घराना! परम भु भन्नहुुन्छ:
मािनसहरूलाई िनष्पक्ष न्याय गर

र अत्याचारमा परेकाहरूलाई अत्याचारीहरूबाट सरंक्षण गर।
यिद ितमीहरूले त्यसो गरेनौ भने

रीसले म िनभाउन ु नसिकने आगो झैं हुनछुे।
यो साँचो हुनछे कारण ितमीहरूले धरेै दषु्कमर्हरू गरेकाछौ।’

13 “हे यरूशलमे! म ित ो िवरू मा छु।
ितमी मदैानमा भञ्जयाङ
मािथको पहाडमािथ बस्छौ।

ितमी यरूशलमेका मािनसहरू भन्छौ,
‘कसलैे ितमीहरूलाई आ मण गनर्
र ितमीहरूको श शाली शहर िज स ै न।’

तर परम भबुाट आएको वचनहरूलाई ध्यान दऊे।”

14 “ितमीले पाउन ु पन दण्ड पाउने नै छौ।
म ितमीहरूका जङ्गलमा आगो लगाउन थाल्ने छु।
त्यो आगोले ितमीहरू व रप र भएका

सारा चीजहरू जलाई िदनछे।”

22
द ु राजाहरू िवरू न्याय

1 परम भलुे भन्नभुयो “यिमर्या, राजाको महलमा जाऊ। यहूदाका राजा कहाँ जाऊ र त्यहाँ यो सन्दशेको चार गर 2 ‘परम भबुाट आएको
यो सन्दशे सनु, दाऊदको िसहंासनमा ब े हे यहूदाका राजा, ित ा अिधकारीहरू अिन यी ढोकाहरूबाट प े मािनसहरू। 3 परम भु भन्नहुुन्छ
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िनष्पक्ष र धािमर्क हौ। अत्याचारमा पारेकाहरूलाई अत्याचारीबाट रक्षा गर। िवदशेमा जन्मकेा नाग रकहरू टुहुरा-टुहुरी अथवा िवधवाहरूमािथ
नरा ो नगर। िनद ष मािनसहरूलाई नमार। 4 यिद ितमीहरूले आज्ञा पालन गय भन,े राजाहरू जो दाऊदको िसहंासनमािथ बस्दछन ्अिधकारीहरू
सिहत रथहरू र घोडाहरूमािथ बसी यी वशे ारहरूबाट ब छेन।् 5 यिद ितमीहरूले ती आज्ञाहरू पालन गरेनौ भन,े परम भु भन्नहुुन्छ म आफ्नै
नाउमँा शपथ लन्छु म यो राजमहल ध्वसं पानछु।’ ”

6 यसलैे परम भु यहूदाको राजाको राजमहलको िवषयमा भन्नहुुन्छ:

“त ँ ता मरेो िन म्त िगलादको जगंल
र लबानोनको पहाड जस्तै छस।्

तर म तलँाई मरूभिूममा प रणत ग रिदन्छु।
कोही बसो-बास गन नभएको शहर झैं तलँाई म उजाड बनाइिदन्छु।

7 म राजदरबार ध्वसं गनर्लाई
हितयार सिहत मािनस पठाउने छु।

ती ध्वसंकहरूले तरेा दवेदारको रूखहरू काट्नछेन ्
र आगोमा फ्याँकनछेन।्

8 “धरैे राज्यका मािनसहरू यही शहर भएर जानछेन।् ितनीहरूले एकाकार्मा सोध्नछेन,् ‘िकन परम भलुे त्यस्तो डरलाग्दो कुरा यरूशलमे
ित गन ुर्भयो? यरूशलमे त्यस्तो महान शहर िथयो।’ 9 त्यो को उ र यो हुनछे ‘परमे रले यरूशलमे ध्वसं पान ुर्भयो िकनभने ितनीहरूले

ितनीहरूका परमे र परम भिुसत रहकेो करार त्याग।े ितनीहरूले अरू दवेताहरूलाई पजूा गरे अिन ितनीहरूको सवेा गरे।’ ”
राजा यहोआहाजको िवरू न्याय

10 मरेको राजाको लािग नरून।ु
उसको लािग िवलाप नगन ुर्,

बरू त्यो राजाको लािग रून ु
जसले यो ठाउँ नै छोडन बाध्य भएको छ।

उसको िन म्त रून ु िकनभने ऊ किहल्यै फक आउने छैन।्
ऊ आफ्नो स्वदशे फे र दे े छैन।

11 यही कुरा शल्लमू (यहोआहाज) योिशयाहको छोराको िवषयमा परम भु भन्नहुुन्छ। शल्लमू योिशयाह राजाको मतृ्य ु पिछ यहूदाका राजा
भए। “यहोआहाज यरूशलमेबाट िनस्की टाढा गए। उनी यरूशलमे फे र किहल्यै फक आउँदनैन।् 12 यहोआहाज त्यो ठाउँमा मन छ जहाँ
िम ावासीले उनलाई लगरे गए। उनले यो दशे फे र हने छैनन।्”

यहोयाकीम राजाको िवरू न्याय
13 “हाय त्यसलाई

जसले आफ्नो मािनसहरूलाई
ितनीहरूको मको ज्याला निदई

ब-ेईमान्दरीले महल बनायो,
अझ ठगरे तला थप्यो।

14 “उसले भन्छ,
‘आफ्नो लािग म एउटा ठूलो महल बनाउनछुे।

मरेो मािथल्लो तलामा ठूल-ठूला कोठाहरू हुनछेन।्’
उसले दवेदारूका पल्लाले झ्यालहरू बनाउछँ रातो रंग लाउछँ।

15 “दवेदारूले बनाएको ित ो िवशाल महलले
ितमीलाई महान राजा बनाउदनै।

ित ा िपता खान र िपउनमा सन्त ु िथए।
उनले के ठीक र िनष्पक्ष िथयो त्यही गरे।
यसथर् त्यके कुरो नै ितनको रा ै भयो।

16 ितनले गरीब
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र असाहय मािनसहरूलाई म त गरे।
यसकारण त्यके कुरा

ितनको लािग रा ै भयो।
‘मलाई िचन्न ु नै यसको अथर् हो।’

परम भलुे भन्नभुयो।
17 “ित ो आखँाहरूले ितमीलाई के लाभदायक छ

त्यो मा दखे्छ।
ितमी िनद ष मािनसहरूलाई मानर्,

मािनसहरूलाई टुहन ु र चक्नाचरू पानर् मा िचन्ता गछ ।”
18 यसथर् परम भलुे योिशयाहका छोरो राजा यहोयाकीमको िवषयमा भन्नहुुन्छु,
“यहोयाकीमको लािग यहूदाका मािनसहरू रूने छैनन,

‘हाय मरेो दाज्य!ू हाय मरेी बिहनी! म यहोयाकीमको लािग अत्यन्तै द:ुखीत छु।’
भनी ितनीहरू कसलैे पिन परस्परमा कुरा गन छैनन।्

यहूदाका मािनसहरू यहोयाकीमको लािग रूने छैनन।्
ितनीहरूले उनको िवषयमा भन्ने छैनन,्
‘हाय मरेा मा लक!
हाय, मरेा महाराज!
ित ो मतृ्यमुा म अत्यन्तै द:ुखी छु।’

19 यरूशलमेका मािनसहरूले यहोयाकीमलाई गधालाई जस्तै दफ्नाउनछेन।्
ितमीहरूले उसको टाउको र शरीर तान्नछेन ्अिन यरूशलमेको मलू-ढोकाको बािहर फ्याँक्नछेन।्

20 “यहूदा, लबानोनको पवर्तमािथ जाऊ र जोडले िचच्याऊ।
बाशान क्षे मा जोडले कराऊ।

अबारीमको पवर्तहरूमा िचच्याऊ
िकनभने ित ो ‘ मेीहरूलाई’ ध्वशं पा रनछे।

21 “हे यहूदा, ितमीले आफै सरुिक्षत िवचार गय ।
तर मलैे ितमीलाई सावधानी रहन चतेाउनी िदएँ।

तर ितमीले भन्यौ, ‘म ध्यान िदिदन।्’
ितमीले त्यही जीवन शलैी अप्नायौ जनु ित ो यवुावस्थालमा िथयो।
ित ो यवुावस्थालदे ख नै ितमीले मलाई मान्न अस्वीकार गय ।

22 हे यहूदा! ित ा भडेा गोठालाहरूलाई
बतासले उडाई लानछे।

ित ा मेीहरू कैदी बिननछेन।
ितमीलाई अपमान ग रनछे

र पक्कै पिन ित ा दोषपणू कमर्हरूले
ितमीलाई ल ज्जत पानछ।

23 “हे लबानोनका बािसन्दा
जो दवेदारूहरूको माझमा बास गछर्न,्

जब ितमीले था पाउनछेौ ितमी िचच्याउनछेौ।
सव पीडामा परेकी ी झैं थाले ितमी लडबडी गनछौ।”

यहोयाकीन राजाको िवरू न्याय
24 “जस्तो म िन त रूपमा बस्छु,” यो परम भकुो सन्दशे हो, “म यस्तो ित ो लािग गनछु। यहोयाकीमको छोरो यहूदाको राजा,

यहोयाकीन यिद ितमी मरेो दािहने हातको छाप-औठी हुदँो हौ त म ितमीहरूलाई थतुरे फ्याँक्ने िथएँ। 25 यहोयाकीन, म ितमीलाई बाबलेका
राजा नबकूदनसे्सरलाई र बाबलेवासीहरूलाई स ु म्पनछुे। यी ती मािनसहरू नै हुन जसले ित ो ाण खोिजरहकेाछन ्र जोिसत ितमी भयिभत छौ।
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26 म ितमी र ित ो आमालाई अक दशेमा फ्याँिकिदने छु जहाँ ितमीहरू दवुै जन्मकेा िथएनौ। ितमी र ित ो आमा त्यो दशेमा मनछौ। 27 ितनीहरू
आफ्नो भिूममा फिकर् ने इच्छा गछर्न ्तर ितनीहरूलाई अनमुित िदइनछैेन।”
28 के कोन्याह* कसलैे आफलको फुटेको भाँडा जस्तो हो

जसलाई कसलैे मन पराउँदनै?
िकन यहोयाकीन र उसको नानीहरू फ्याँिकए?

िकन ितनीहरू नजानकेो दशेमा फ्याँिकए?
29 ए दशे, ए दशे!

परम भकुो सन्दशे ध्यान िदएर सनु।्
30 परमे र भन्नहुुन्छ, “यहोयाकीनको बारेमा लखे

‘उ एकजना मािनस हो जसको कुनै नानीहरू छैन।
यहोयाकीन आफ्नो जीवन कालमा सफल हुनछैेन।

अिन उसको एउटै पिन सन्तान दाऊदको िसहंासनमा ब े छैन।
कुनै पिन उसको सन्तानले यहूदामा शासन गन छैन।्’ ”

23
1 “त्यो भडेा गोठालाहरूलाई िधक्कार जसले मरेा भडेाहरूलाई ध्वसं र िततर-िबतर पाछर्।” यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो।
2 ती गोठालाहरू (नतेाहरू) मरेा मािनसका उ रदायीहरू हुन।् अिन इ ाएलका परमे रल,े यी कुराहरू ती गोठालाहरूलाई भन्नहुुन्छ “ितमी

गोठालाहरूले मरेो बगाललाई चारै तफर् भगाई िदयौ। ितनीहरूलाई भाग्न वाध्य पाय । अिन ितमीहरूले ितनीहरूलाई हरेचाह गरेनौ। तर मलैे ित ो
हरेचाह गरें। ितमीले गरेका द ु कामहरूका िन म्त म दण्ड िदनछुे।” यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो। 3“अब मलैे अन्य दशेहरू ितर खिेदएका
बगाल भलेा पाछुर् र ितनीहरूलाई चन खर्कमा ल्याउछुँ। जब म मरेा बगाललाई चन खर्कमा ल्याउछुँ ितनीहरू लाभदायक बिनन्छन र सखं्या
बढछ। 4 म मरेा बगालको लािग नयाँ गोठाहरूलाई रा छुे। ितनीहरूले मरेो बगालको हरेचाह गनछन।् अिन मरेा बगाल डराउने अथवा भयमीत
हुने छैन। मरेो कुनै पिन बगाल हराउनँे छैन।” यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो।

धािमर्क “हाँगा”*
5 परम भु भन्नहुुन्छ,
“अब समय आइरहछे

िक म दाऊदको कुलमा एउटा धािमर्क ‘शाखा’ स्थािपत गनछु।
उसको ज्ञानले शासन चलाउनछे

र धमर् र न्याय गनछ।
6 त्यस समयमा, यहूदाका मािनसहरूलाई बचाइनछे,

अिन इ ाएलले सरुिक्षत जीवन िजउनछे।
उहाँको नाउँ यो हुनछे

परम भु हा ो धािमर्कता हुनहुुन्छ।
7 “यसकारण ती िदनहरू आइरहछेन,्” यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो, “जब मािनसहरूले भन्नछैेनन,् ‘जसरी परम भु जीिवत हुनहुुन्छ

अिन यो उहाँ नै हुनहुन्छ जसले इ ाएलका मािनसहरूलाई िम भिूमबाट बािहर ल्याउन ु भयो।’ 8 तर मािनसहरूले केही नयाँ कुरा भन्ने छन।्
ितनीहरूले भन्ने छन,् ‘जसरी परमे र जीिवत हुनहुुन्छ, परमे र मा हुन जसले इ ाएलका मािनसहरूलाई उ र-भिूमबाट ल्याउन ु भयो। उहाँले
ितनीहरूलाई सम्पणूर् राज्यहरूबाट ल्याउन ु भयो जहाँ उहाँले ितनीहरूलाई पठाउन ु भएको िथयो।’ त्यसपिछ इ ाएलका मािनसहरू ितनीहरूका
आफ्नै भिूममा ब छेन।्”

झटूा अगमव ाहरूका िवरू न्याय
9 अगमव ाहरूलाई सन्दशे
अन्तस्करणमा मरेो हृदय भाँचकेो छ।

मरेो सबै ह ीहरू कािमरहकेाछन।्
यो परम भकुो र उहाँको पिव वचनको कारणले हो।

म मतवाला मािनस जस्तै भएकोछु।
* 22:28: * 23:4: “ ”
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10 यहूदाका भिूम यस्ता मािनसहरूले भ रएकोछ
जो िभचारीहरू छन।्

यसथर् परम भलुे यस भिूमलाई
ाप िदनभुयो

अिन खर्क मरूभिूममा प रणत भएकोछ।
अगमव ाहरू द ु छन।्

ती अगमव ाहरूले आफ्ना भाव
र श गल्ती गरी योग गदर्छन।्

11 “अगमव ा अिन पजूाहारी दवुै पापीहरू छन।्
ितनीहरूको दषु् ाई मलैे मरेो म न्दरमा दखेकेोछु।

यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो।
12 यसकारण, म ितनीहरूलाई मरेो सन्दशे िदन रोक्नछुे।

ितनीहरूको बाटो अन्धकारले ढाकेको िचप्लो हुनछे
अिन ितनीहरू कालो अन्धकारमा झनछन।्

म ती पजूाहारीहरू
र अगमव ाहरूमािथ

िवपद ल्याइ सजाय िदनछुे।”
यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो।
13 “मलैे साम रयामा अगमव ाहरूलाई

अगमवाणी िदएर नरा ो काम ग ररहकेोछु।
बाल दवेताको नाउमँा ितमीहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई पथ गराए।

14 मलैे यहूदाका अगमव ाहरू डरलाग्दो कामहरू ग ररहकेो दखेकेोछु।
ितनीहरूलाई िभचारपणूर् कमर्मा ल छन।्

ितनीहरू झटूो बोल्छन ्अिन द ु मािनसहरूलाई सहयोग िदन्छन।्
त्यही कारणले मािनसहरूले द ु काम गनर् रोिकदनैन।्

ितनीहरू सदोमका मािनसहरू जस्ता छन।्
अब यरूशलमे मरेो िन म्त गोमोरा जस्तै भएकोछ।”

15 यसकारण सनेाहरूका परम भलुे ती अगमव ाहरूका बारेमा भन्नहुुन्छ
“म ती अगमव ाहरूलाई िततो भोजन खाने

र िवष हालकेो पानी िपउने बनाउनछुे
िकनभने यरूशलमेका अगमव ाहरू दे ख

सम्पणूर् दशे नै दिूषत पादछन।्”

16 सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ
“ती अगमव ाहरूका कुरामा ध्यान नदऊे

ती अगमव ाहरूले ितमीहरूलाई मखूर् बनाउने कोिशश ग ररहकेाछन।्
ती अगमव ाहरूले जनु दशर्नहरू बताइरहकेा छन ्

ती सब ितनीहरूको आफ्नै सिृ हरू हुन।्
ितनीहरूले ती दशर्नहरू परम भबुाट ा गरेका होइनन।्

17 कितपय मािनसहरूले परमे रबाट आएको सन्दशेलाई उपके्षा गदर्छन।्
अत ती अगमव ाहरूले ती मािनसहरूलाई
बगे्ला बगे्लै सन्दशे िदन्छन।्

ितनीहरूले मलाई जसले िनन्दा गछर्न ्ितनीहरूलाई भन्छन,्
परम भलुे भन्नहुुन्छ, ‘ितमीले शा न्त पाउछँौ।’

ितनीहरूले ज-जसको हृदय कठोर छ ितनीहरूलाई भन्छन,्
‘ितमीहरूमािथ अिन हुने छैन।्’

18 तर ती मध्ये कुनै पिन अगमव ाहरू दवैीय महासभामा उिभने होइन।
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ती मध्ये कसलैे पिन परम भकुो सदंशे
न दखेकेो छन,् सनुकेो नै छ।

19 अब परम भबुाट हुने दण्ड तफूान जस्तो आउने छ।
परम भकुो ोध आधँी-तफूान जस्तो हुनछे।
यो ती द ु मािनसहरूका टाउकोहरूमािथ भमुरीको झोक्का ठोिकनछे।

20 आफ्ना मनले िचताएको योजनाहरू िस नहोउञ्जले
परम भकुो रीस थािमने छैन।

आउने िदनहरूमा
ितमीहरूले त्यो छलङ्गर् बझु्नछेौ।

21 मलैे ती अगमव ाहरूलाई पठाएको होइन।
तर ितनीहरू भागरे गए।

ितनीहरू सगँ बोलकेो छैन।
तर ितनीहरूले अगमवाणी िदए।

22 तर यिद ितनीहरू मरेो महासभामा बसकेा भए,
ितनीहरूले मरेो यहूदाका मािनसहरूलाई मरेो सन्दशेहरू भन्ने िथए।

ितनीहरूले ती मािनसहरूलाई नरा ो कामहरू
गनर् दे ख रोक्न सक्थ।े”

23 “म परमे र हु,ँ जो निजक छु,”
परम भु भन्नहुुन्छ,

“म त्यो परमे र होइन जो टाढोमा छ।
24 मलैे दे स न भन्ने िवचारमा

एउटा मािनसले आफैलाई लकुाउन सक्ला।
तर यो मखूर्ता हो।
के म स्वगर् र पथृ्वी भर्िदन र?”

परम भलुे यसो भन्नभुयो: 25 “त्यहाँ त्यस्ता अगमव ाहरू छन ् जसले मरेो नाउँ झटूा चार ग ररहछेन।् ितनीहरू भन्छन,् ‘मलैे सपना
दखेकेो छु। मलैे सपना दखेकेो छु।’ मलैे ितनीहरूले त्यस्तो कुराहरू गरेको सनुें। 26 किहले सम्म यी अगमव ाहरूले झटूो र आफ्नो माया
चार ग ररहन?े 27 ती अगमव ाहरूले मरेो नाउँ मािनसहरूबाट भलुाउन ु यास ग ररहकेाछन ्जसरी आफ्ना िपता-पखुार्हरूले सपनाहरू भनरे

भलुकेा िथए। ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले बाल दवेतालाई पजू।े 28 पराल गहु ँ भन्दा िभन्दै हुन्छ। अगमव ाहरूले जसकहाँ सपना छ त्यही
सपना िवषयमा बोलनु।् जसकहाँ मरेा वचनहरू छन ्साँचो गरी भननु। 29 मरेो सन्दशे आगो जस्तै छ।” यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो, “यो
मात ल जस्तो छ जसले ढुङ्गा चरुचरु पारेर फुटाउदँछ।”

30“यसथर् म झटूा अगमव ाहरूको िवरू मा छु।” यो सन्दशे परम भकुो हो “ती अगमव ाहरूले मरेा शब्दहरू एका-अकार्बाट चो ररहकेा
छन।् 31 म झटूो अगमव ाहरूको िवरू छु।” यो सन्दशे परम भकुो हो, “ितनीहरूले आफ्नै शब्दहरू चलाउछन ् र मरेोबाट आएको सन्दशे
भनरे बहाना गदर्छन।् 32 म झटूा अगमव ाहरूका िवरू छु जसले झटूो सपनाहरू चार गछर्न।्” यो परम भकुो सन्दशे हो। “ितनीहरूले मरेा
मािनसहरूलाई झटूो िशक्षा िददैं कुबाटो ितर लजैादछैन।् न त मलैे ितनीहरूलाई पठाए न मरेो पक्षमा बोल्न ु भनी आदशे िदएँ। ितनीहरूले कदािप
यहूदाका मािनसहरूलाई सहयोग गनर् स ै नन।्” यो परम भकुो सन्दशे हो।

परमे रबाट उदास सन्दशे
33“यहूदाका मािनसहरू अथवा अगमव ाहरू, अथवा पजूाहारीहरूले ितमीलाई सोध्न सक्छ, ‘परम भलुे के के भारी बोकाउन ु भयो?’ तब

ितमीहरूले ितनीहरूलाई उ र िदन्छौ र भन्छौ, ‘ितमीहरू अत्यन्तै गहु ँ बोझ हौ र म ितमीहरूलाई फ्याँक्नछुे।’ यो परम भकुो सन्दशे हो।
34 “यिद अगमव ा अथवा पजूाहारी अथवा कुनै मािनसले परम भकुो बोझ िवषयमा कुरा गछर् भन,े ‘म उसका प रवार र उसलाई सजाय

िदनछुे।’ 35 यो कुरा ितमीहरू एकाकार्लाई भन्नछेौ ‘परम भलुे के जवाफ िदनभुयो?’ अथवा ‘उहाँले के भन्नभुयो’? 36 तर ितमीले फे र
‘परम भकुो बोझ’ भन्ने छैनौ िकनभने ‘बोझ’ त्यकेको आफ्नै शब्द बिनएको हो। तर ितनीहरूलाई भन, ‘ितनीहरूले जीिवत परमे र, सनेाहरूका
परम भु हा ा परमे रको वचन बङग्याएको छौ।’

37“यिद परम भकुो सन्दशे ितमी िसक्न चाहन्छौ भन,ेअगमव ालाई सोध, ‘परम भलुे ितमीलाई के जवाफ िदन ुभयो?’ अथवा ‘परम भलुे
के भन्नभुयो?’ 38 तर ितमीले नभन परम भबुाट के भारी बोझ िथयो। यिद ितमीले यो शब्द योग गय भने परम भलुे ितमीलाई यी शब्दहरू भन्न ु
हुनछे ‘ितमीले मरेो वचनलाई परम भकुो भारी नभन्न ु पथ्य । मलैे ितमीलाई यो शब्द नभन्न ु भनें। 39 मलैे ितमीहरू र ित ा िपता-पखुार्हरूलाई
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िदएको शहर र ितमीलाई मािथ उचालरे म दे ख पर फ्याँक्ने छु। 40म ितनीहरूमािथ सदा-सवर्दा रहने लाज ल्याउनछुे। आफ्नो बइे ज्जती ितमीहरू
किहल्यै भलु्ने छैनौं।’ ”

24
असल र खराब नभेाराहरू

1 परम भलुे उहाँको म न्दर अघाडी रा खएको दइु डालो नभेारा दखेाउन ु भयो। (मलैे यो दशर्न यहूदाका राजा यहोयाकीमका छोरा बाबलेका
राजा नबकूदनसे्सरले यरूशलमेबाट िनवार्िसन गराएर लगे पिछ दखेकेो हो। यहोयाकीन र ितनका अिधकारीहरूलाई िनपणु िशल्पकार र
धातकुारहरूिसतै लिगयो।) 2 एउटा डालोिभ धरैे असल नभेाराहरू िथए। ती नभेाराहरू त्यस्ता िथए जनु समय अघािड नै पाकेका िथए।
तर अकार् डालोमा कुहकेो नभेाराहरू िथए। ितनीहरू खान लायकका िथएनन।्

3 परम भलुे मलाई सोध्न ु भयो, “ितमीले के दखे्छौ, यिमर्या?”
मलैे जवाफ िदएँ, “अरू डालोमा म नभेाराहरू दखे्छु। असल नभेाराहरू एकदमै असल छन ्अिन अक डालोमा नरा ो नभेाराहरू एकदमै

नरा ा छन जो खाने लायक छैनन।्”
4 तब परम भकुो यो सन्दशे मकहाँ आयो 5 परम भ,ु इ ाएलका परमे रले भन्नहुुन्छ, “यहूदाका मािनसहरूलाई आफ्ना दशेबाट कैदी

झैं लिगयो। ितनीहरूका श हुरूले ितनीहरूलाई बाबलेमा लग।े ितनीहरू असल नभेाराहरू जस्ता छन। 6 म ितनीहरूलाई दया दखेाउनछुे। म
ितनीहरूलाई यहूदाको भिूममा फकार्ई ल्याउनछुे। म ितनीहरूलाई िवकास गराउनछुे, न हुन िदिँदन। म ितनीहरूलाई चडुाउिँदन तर ितनीहरूलाई
जगाउछुँ तािक ितनीहरूको िवकास हुन सकोस।् 7 म ितनीहरूलाई म नै परम भु हु ँ भनरे िचन्ने योग्यता िदन्छु। ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन ्
अिन म ितनीहरूका परमे र हु,ँ िकनभने ितनीहरू पणूर्-हृदयहरूले म तफर् फकर् नछेन।्

8 “तर यहूदाका राजा िसदिकयाह कुहकेो नभेारा जस्तौ हुनछे जनु खान लायक हुदँनै। िसदिकयाह, उसका अिधकारीहरू, यरूशलमेमा
छािडएका मािनसहरू जो यो दशेमा रिहरेका छन ्अिन ितनीहरू जो िम मा बिसरहकेा छन ्ितनीहरू कुहकेो नभेाराहरू जस्तै हुन।् 9 म ितनीहरूलाई
जम्मै राज्यहरूमा डरलाग्दो र नरा ो चीज बनाउनछुे। मलैे ितनीहरूलाई जहाँ-जहाँ छरपस्ट पारेकोछु त्यहाँ ितनीहरूलाई अपमान, िगल्ला र ाप
का िन म्त पा बनाउनँछुे। 10 म तरवार, अिनकाल अिन रूढी ितनीहरूका िन म्त पठाउनछुे। जब सम्म ितनीहरू िनमटन्न हुदँनैन ् ितनीहरू र
ितनीहरूका िपता-पखुार्लाई मलैे िदएको दशेमा तरवार, अिनकाल र दशेान पठाउनछुे। त्यस पिछ मलेै ितनीहरू र ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई
िदएको जग्गामा ितनीहरू रहने छैनन।्”

25
यिमर्याको वचन

1 यो सन्दशे जनु यिमर्याकहाँ आयो त्यो यहूदाका सबै मािनसहरूको िवषयमा सम्ब न्धत छ। यो योिशयाहको पु यहोयाकीम यहूदाको राज-
िसहंासनमा बसकेो चौथो वषर्मा भएको हो। यो नबकूदनसे्सरले बाबलेको राजमकुुट पिह रएको थम वषर्मा भएको हो। 2 यसलैे त्यही अगमव ा
यिमर्याले यहूदाका जम्मै मािनसहरू र यरूशलमेका बािसन्दाहरूलाई भने

3 यहूदाका राजा आमोनका पु योिशयाहको राज्यकालको ते ौं वषर्दे ख आजको िदनसम्म अथार्त ् तइेस वषर्सम्म परम भकुो वचन मकहाँ
आयो र मलैे घ रघ र ितमीहरूलाई भिनरहकेोछु। तर ितमीहरूले यसलाई ध्यान नै िदएनौ। 4 परम भलुे घ रघ र आफ्ना दास अगमव ा
ितमीहरूकहाँ पठाउन ु भएकोछ। ितमीहरूले ितनीहरूको कुरा सनुनेौ अथवा ितनीहरूलाई कुनै ध्यानै िदएनौ।

5 ती अगमव ाहरूले भन,े “ितमीहरूले आफ्ना जीवन शलैी प रवर्तन गर। कुकमर्हरू गनर्दे ख आफूलाई पर राख। जीवन प रवतर्न गर र
यस दशेमा जनु परम भलुे ितमी र ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई सदा-सवर्दाका िन म्त िदन ु भएकोछ त्यहाँ बसो बासो गर। 6 अन्य दवेताहरूको
पिछ नलाग। ितनीहरूका सवेा वा पजूा नगर। मािनस िनिमर्त मिूतर्हरू पजूा नगर। यसले मलाई रीस उठाउनछे। यिद ितमीहरूले माननेौ भने तब
म ितमीहरूलाई नोक्सान गनछु।”

7 परम भलुे भन्नहुुन्छ, “तर ितमीहरूले मरेो कुरा माननेौ। ितमीहरूका मिूतर्हरूले मलाई उ िैजत पाय अिन आफैमा नोक्सान ल्यायौ।”
8 यसकारण सनेाहरूका परमे रले यसो भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूले मरेो सन्दशेहरूमा ध्यानै निदएका हुनाल,े 9 यसकारण म उ रका सबै

कुलहरूका मानिसहरूलाई र मरेो दास बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरलाई ल्याउनछुे, र ितनीहरूलाई यो दशे र यसका बािसन्दा र यसका चारैितरका
सबै जाितहरूको िवरू मा ल्याउनछुे। म ती सारा दशेहरूलाई िबलकुलै ध्वसं गनछु। म ती भिूमहरू सदालाई सखूा मरूभिूम जस्तो बनाई िदने
छु अिन ितनीहरूलाई डरलाग्दो गाली र एक स्थायी अपमानको पा मा प रणत गनछु। 10 म ती ठाउँहरू हर्ष र उत्साहका खशुीहरूलाई शषे
पा रिदनछुे। त्यहाँ अब-उ ान्त नव दलु्हा-दलु्हीका खशुी र आनन्दका िदनहरू हुने छैन। म मािनसहरूले िप े जाँतोका आवाज सम्म उठाउँनछुे।
म ब ीको उज्यालोलाई लिगिदनछुे। 11 त्यो सम्पणूर् क्ष े नै मरूभिूम जस्तो उजाड हुनछे। यी सबै जाितहरूका मािनसहरूले स री वषर् सम्म
बाबलेका राजाको सवेा गनछन।्

12 “तर स री वषर् िबती सके पिछ म बाबलेका राजालाई दण्ड िदनछुे। म बाबलेका जाितहरूलाई पिन दण्ड िदने छु।” यो परमे रको
सन्दशे हो “म बाबलेवासीहरूको भिूमलाई पिन उनीहरूको पापहरूको कारण दण्ड िदनछुे। म त्यो भिूम सदाको लािग बाँझो बनाई िदनछुे। 13 मलैे
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त्यस दशेको िवषयमा जे भनकेोछु र यिमर्याले िवरोधमा यसको जे अगमवाणी गरेकोछ अिन पसु्तकमा जे ल खएकोछ म त्यो दशेकोको िवरू
सबै ल्याउनछुे। 14 बाबलेका मािनसहरूले धरैे राज्यहरू र महाराजहरूको सवेा गन ुर् पनछ। ितनीहरूले गरेको अिन कामका िन म्त ितनीहरूलाई
सजाय िदइनछे।”

ससंारका राज्यहरू मािथ न्याय
15 परम भ,ु इ ाएलका परमे रले मलाई यी कुराहरू भन्नभुयो “यिमर्या, यो कचौरोको दाखरस मरेो हातबाट लऊे। यो मरेो ोधको दाखरस

हो। म ितमीलाई िविभन्न जाितहरूमा पठाई रहछुे। ती जाितहरूलाई यही प्यालाबाट िपयाऊ। 16 ितनीहरूले यो िपउनछेन।् त्यसपिछ ितनीहरू
धरमराउनछेन ्र पागल मािनस जस्तो वहार गनछन। ितनीहरूले तरवारको कारण त्यसो गछर्न ्जनु ितनीहरूको िवरू म पठाउँदछुै।”

17 यसथर् मलैे परमे रको हातबाट त्यो कचौरा दाखरस लएँ। म ती जाितहरूमा गएँ अिन त्यो कचौराबाट मलैे दाखरस िपयाँए। 18 मलैे यो
दाखरस यरूशलमे र यहूदाका शहरहरूमा खनाइिदएँ। मलैे यहूदाका राजाहरू र अगवुाहरूलाई त्यो कचौराबाट दाखरस िपउँन लगाँए। ितनीहरू
आज जस्तो दखेन्छन, मरूभिूम झैं उजाड, डरलाग्दो चीज अिन खल्ली र ापको पा बनाउन मलैे ितनीहरूलाई िपलाएँ।

19 मलैे िम का राजा िफरऊन, ितनका अिधकारीहरू, महत्वपणूर् नायकहरू, उनका सबै मािनसलाई परम भकुो रीसको दाखरस िपउन ु लगाँए।
20 मलैे अरबका जम्मै बािसन्दाहरू, ऊजका सबै राजाहरू, प लश्तीहरूका सबै राजाहरू जसमा अश्कलोन, गाजा, ए ोन, अश्दोदमा बाँकी

रहकेा जम्मै मािनसलाई परम भकुो रीसको दाखरस िपउन ु लगाँए।
21 अिन मलैे एदोम, मोआब र अम्मोिनहरूका सबै राजाहरू पिन गािभन्छन,् सबलैाई परम भकुो रीसको दाखरस िपउन ु लगाँए।
22 मलैे सोर र सीदोनका सबै राजाहरू र जम्मै मािनसलाई परम भकुो रीसको दाखरस िपउन ु लगाँए।
अिन समु का टापहुरूका राजाहरूलाई यो िपउन लगाँए। 23 ददान, तमेा र बजूका अिन कनपट सम्म केश काट्ने मािनसहरूलाई मलैे यो

िपउन बाध्य गराँए। 24 मलैे अरब दशेका र सीमान्तका सारा राजाहरू जो मरूभिूममा बस्छन,् 25 िज ी, एलाम र मादकैा सारा राजाहरूलाई
पिन यो िपउन लगाँए। 26 मलैे सारा उ रका राजाहरू निजक र टाढामा भएका राज्यहरूलाई यो िपउन ु लगाँए। मलैे सबै पथृ्वीका राजाहरूलाई
परम भकुो ोधको कचौराबाट दाखरस िपउन लगाँए। तर “शीशकका”* राजाले पिन अन्य जाितहरूले िपए प ात िपउनछेन।्

27 “यिमर्या! सनेाहरूका परम भु इ ाएलका परमे रले के भन्नहुुन्छ, ती जाितहरूलाई भिनदऊे यसकारण परम भलुे भन्नहुुन्छ, ‘िपऊ,
मात, वान्त गर र लड अिन नउठ िकनभने म ितमीहरूका माझमा तरवार पठाइरहछुे।’

28 “ती मािनसहरूले ित ो हातबाट कचौरा लन अस्वीकार गछर्न। ितनीहरूले यसलाई िपउन अस्वीकार गछर्न। तर ितमीले ितनीहरूलाई
भन्नछेौ, ‘सनेाहरूका परम भलुे यी कुराहरू भन्नहुुन्छ ितमीहरूले अवश्य नै यो कचौराबाट िपउनछेौ। 29मलैे यरूशलमेमािथ जसलाई मरेो नाउलँे
कहलाइन्छ अिन सायद ितमीहरूले दण्ड पाउदँनैौ भनरे सोिचरहकेा होलाऊ, िवपि ल्याउन था लसकेकोछु। म पथृ्वीमा भएका सारा मािनसहरू
ित आ मण गनर् तरवारलाई बोलाउनछुे।’ ” यो सनेाहरूका परम भबुाट आएको सन्दशे हो।

30 “यिमर्या! ितनीहरूलाई भन्छन:्
‘परम भु उभँोबाट गजर्न ु हुन्छ।

उहाँ आफ्नो पिव म न्दरबाट गजर्न ु हुन्छ।
परम भु उहाँको भिूमका मािनसहरूलाई जोरिसत गजर्न ु हुन्छ।

उहाँ दाखरस बनाउनलेे अङ्गरु िकच्चाउँदा गरेको आवाज झैं िचच्चयाउन ु हुन्छ। ती िचच्चयाहटहरू पथृ्वीका सबै बािसन्दाहरू सम्म
पगु्छ।

31 त्यो हल्लाको ितध्विन
पथृ्वीको आ खर सम्म पगु्छ।

पथृ्वीका मािनसहरूका िवरू मा
परम भकुो एउटा अिभयोग छ।

उहाँले मािनसहरूलाई न्याय
र द ु हरूलाई तरवारले मान ुर् हुनछे।’ ”

परम भु भन्नहुुन्छ।
32 यसकारण सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ
“हरे, महा सवर्नाश एक दशेदे ख

अक दशेमा फै लनछे।
पथृ्वीको सदुरू कुनाहरूबाट

एक सवर्नाशक आधँी आइरहछे।”
* 25:26: “ ”
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33 परम भलुे मान ुर् भएको मािनसहरूको लाशहरू पथृ्वीको एक कुनादे ख अक कुनासम्म छ रएर रहनछे। मनहरूका िन म्त शोक मनाउने
कोही हुदँनै। लाशहरू बटु लदनै न त दफन नै ग रन्छ। ती लाशहरू खतेमा गोबर झैं छरपस्ट रहन्छन।्
34 हे गोठालाहरू हरे, िवलाप गर! हे बथानका नायकहरू हो,

खरानीमा लडीबडी गर।
िकनभने ितमीहरूका हत्या हुने

र िचच्चाउने अिन िततर-िबतर हुने समय आएको छ।
ितमीहरू झनछौ र दामी जग झैं फुट्नछेौ।

35 गोठालाहरूले आफै लकु्ने ठाँउ पाउने छैनन।्
बथानका मा लकहरूले भाग्न स ै नन।्

36 म गोठालाहरूका हाऊ-हाऊ शब्दहरू
र बथानका म लकहरूका िचत्कार सनु्छु।
परम भलुे ितनीहरूको खर्क नै ध्वसं पान ुर् भयो।

37 शान्तमय खर्कहरू न ग रए।
परम भकुो भीषण ोधले यस्तो गरेको हो।

38 परम भु िहसकं िसहं ओडारबाट िनस्केको जस्तै हुनहुुन्छ।
परम भकुो बल्दै गरेको रीस

र अत्याचारीहरूको रीसले
ितनीहरूको दशे उजाड िनजर्न बिनएकोछ।

26
म न्दरमा यिमर्याको पाठ

1 योिशयाहका छोरो यहूदाका राजा यहोयाकीमको शासनकालको शरुूमा यो वचन परम भबुाट आयो। 2 परम भलुे भन्नभुयो “यिमर्या,
परम भकुो म न्दर चोकमा ितमी उभ र यो वचन भन। म न्दरमा आराधना गनर् आउने यहूदाका सबै बािसन्दाहरूलाई भन। मलैे भनकेो त्यके
कुरा उनीहरूलाई भन। मरेो सन्दशेको कुनै भाग पिन नछोड। 3 यो हुनसक्छ, ितनीहरूले सनु्नछेन ्अिन मरेो सन्दशे पालन गनछन ् र ितनीहरू
खराब काम गन ुर्बाट रोिकनछेन।् यिद ितनीहरू प रवर्तन भए भने म मरेो ितनीहरूलाई ितनीहरूको द ु कमर्का िन म्त सजाय िदन जनु योजना तयार
पारेकोछु त्यो बद लनछुे। 4 ितमीले ितनीहरूलाई भन्नछेौ, ‘यही नै परम भु भन्नहुुन्छ यिद ितमीहरूले मरेा कुराहरू सनुनेौ अिन मलैे ितमीहरू
अिघ राखकेो िशक्षाहरू। 5 मरेा दास अगमव ाहरू जसलाई मलैे ितमीहरूकहाँ समय समयमा पठाएको िथए तर ितनीहरूका वचनहरू अनसुरण
गरेनौ, ितमीहरूले ितनीहरूको कुराहरू सनुनेौ। 6 तब म यो म न्दरलाई िशलोह* जस्तै बनाउनछुे अिन पथृ्वीभ रको मािनसहरूका िन म्त यो शहर
एक ाप झैं बनाउनछुे।’ ”

7 पजूाहारीहरू, अगमव ाहरू अिन सारा मािनसहरूले यिमर्याले परमे रको म न्दरमा भनकेो ती शब्दहरू सनु।े 8 परम भलुे िदनभुएको
आदशे अनसुार यिमर्याले सबै कुराहरू मािनसहरूलाई भनी समा गरे। तब पजूाहारीहरू, अगमव ाहरू र सारा मािनसहरूले यिमर्यालाई समाते
अिन भन,े “ितमी िन य नै मनछौ। 9कसरी ितमीले परम भकुो नाउमँा यित नरा ो कुरा गन आटँ गय ? कसरी परम भकुो यो म न्दर शीलोहमा
ध्वसं भए जस्तो हुनछे भन्ने आटँ कसरी गय ? कुन आटँले ितमीले यरूशलमे िनजर्न मरूभिूम झैं हुनछे भन्यौ?” परम भकुो म न्दरमा सबै
मािनसहरू यिमर्याको िवरू भलेा भए।

10जब यहूदाका शासकहरूले ती अि य घटनाहरूको बारेमा कुराहरू सनुे ितनीहरू राजाको राजदरवारबाट बािहर िनस्के। ितनीहरू परमे रको
म न्दर भएितर उ क्लए। त्यहाँ, ितनीहरूले नयाँ वशे ारमा आफ्ना ठाउँ लए। 11 त्यसपिछ पजूाहारीहरू र अगमव ाहरूले शासकहरू र सारा
अन्य मािनसहरूलाई यसो भन।े ितनीहरूले भन,े “यिमर्या मा रन ु पछर्। उनले यरूशलमेको बारेमा नरा ो कुराहरू भन।े तपाईंहरूले उनले त्यस्तो
कुराहरू भनकेो सनुकेाछौं।”

12 तब यिमर्याले यहूदाका सबै शासकहरू र मािनसहरूसगँ बात गरे। “परम भलुे मलाई यो म न्दर र शहर बारे यी सबै कुराहरू जो ितमीहरूले
सनु्यौ, भन्न पठाउन ु भयो। 13 ितमीहरूले आफ्नो मन अिन कायर् ब द्लन नै पछर्। ितमीहरूले आफ्नो परम भु परमे रको आज्ञा पालन गन ुर् नै
पछर्। यिद ितमीहरूले त्यसो गय भने उहाँले आफ्नो मनलाई बद्लन ु हुनछे र खराब कामहरू जो उहाँले ितमीहरूका िवरू उ ोषणा गन ुर् भएको
छ त्यो टनछ। 14 मरेो िवषयको कुरा र म ितमीहरूकै हातमा छु। ितमीहरूलाई जे ठीक लाग्छ त्यही गर। 15 तर यिद ितमीहरूले मलाई माय
भन,े एउटा कुराको लािग िन त हौ। िक ितमीहरू एक िनद ष मािनसको हत्यारा हुनछेौ। ितमीहरूले यो शहर र यसमा ब े सबै मािनसहरूलाई
दोषी बनाउनँछेौ। िकनभने उहाँ परम भु नै हुनहुुन्छ जसले मलाई ती वचनहरू ितमीहरूलाई भन्न पठाउन ु भयो जो ितमीहरूले सनु्यौ।”
* 26:6: (हने ुर्होस ्1 शामएुल 2:8 र यिमर्या 7:12-14)



26:16 878 यिमर्या 27:14

16 त्यसपिछ सबै शासकहरू र मािनसहरू बोल।े ती मािनसहरूले पजूाहारीहरू र अगमव ाहरूलाई भन,े “यिमर्यालाई मान ुर् हुदँनै। जित
कुराहरू यिमर्याले हामीलाई भने ती सबै परम भु हा ा परमे रबाट आएको हो।”

17 तब कितपय बढूा-पाकाहरू उठे र सबै मािनसहरूलाई भन।े 18 ितनीहरूले भन,े “यहूदाका राजा िहजिकयाहको शासनकालमा मारसतेबाट
मीका नाउँ भएका एकजना अगमव ा आएका िथए। मीकाले यहूदाका सबै मािनसहरूलाई यी कुराहरू भन,े

‘सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ:
िसयोन ध्वसं हुने छ।

यो जोतकेो खतेझैं हुनछे।
यरूशलमे ढुङ्गाको थाक हुनछे।

परम भकुो म न्दर भएको डाँडा, जगलं र बनमाराहरूको र ो डाँडा बिननछे।’i
19“यहूदाका राजा िहजिकयाहले मीकालाई मारेनन।् यहूदाका कुनै मािनसले मीकालाई मारेन। िहजिकयाह परम भदुे ख डराए अिन उहाँको

दया याचना गरे। अिन परम भलुे ितनीहरूको िवरोधमा भन्न ु भएको कुराहरू िवषयमा आफ्नो मन ब द्लन ु भयो। तर हामीहरूले हा ो आफ्नो
जीवनमािथ महािवपद ल्याउन आटेकाछौं।”

20 िवगतमा त्यहाँ शमायाहको छोरो उ रयाह नाउँ गरेका िकयर्त्यारीमबाट आएका एकजना मािनस िथए। उसले यिमर्याले झैं यो शहर र यस
भिूम िवरू मा परम भकुो सन्दशे चार गरे। 21 राजा यहोयाकीम र उनका सिैनक अिधकारीहरू अिन यहूदाका मखुहरूले ऊ रयाहले गरेको
चार सनु।े ितनीहरू ोिधत भए। राजा यहोयाकीमले ऊ रयाहलाई मानर् चाहन्थ।े तर ऊ रयाहले त्यो कुरा चाल पाए। ऊ रयाह डराए र िम

दशेमा भागरे गए। 22 तर राजा यहोयािकमले एलनातान नाउँ भएका एक मािनस र अन्य मािनसहरूलाई िम मा पठाए। एलनातान अकबोरको
छोरा िथयो। 23 ितनीहरूले ऊ रयाहलाई िम बाट ल्याए अिन यहोयाकीमलाई स ु म्पए। यहोयाकीमले ऊ रयाहलाई तरवारले मान ुर् भन्ने हुकुम
िदए। ऊ रयाहको मतृ शरीर साधारण मािनसहरू गाडने िचहानमा फ्याँिकिदए।

24 अब शापानको छोरो अहीकामले यिमर्यालाई सरुक्षा िदए। यसथर् ितनले ितनलाई मािनसहरूको हातबाट बचाए।

27
परमे रले नबकूदनसे्सरलाई शासक बनाउन ु भयो

1यहूदामा िसदिकयाहको शासनकालको चौथो वषर्मा* परम भकुो यो वचन यिमर्याकहाँ अयो। िसदिकयाह योिशहका छोरो िथए। 2परम भलुे
भन्नभुयो, “यिमर्या, यी फीता र डण्डहरूबाट एउटा जवुा बनाऊ र ित ो काँधमा लगाऊ। 3 त्यसपिछ एदोम, मोआब, अम्मोन, सोर र सीदोमका
राजाहरूकहाँ यी राजाहरूका दतूहरू जो यहूदाका राजा िसदिकयाहलाई भटे्न यरूशलमेमा आएका छन ्ितमीहरूको माध्यम यी समाचार पठाऊ।
4 ितनीहरूका मा लकहरूलाई यी खबरहरू पयुार्ऊ भनी ितनीहरूलाई भन ितनीहरूलाई भन, ‘सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे रले भन्नहुुन्छ
ित ा मा लकहरूलाई भन िक 5 मलैे पथृ्वीमा सारा पशहुरू बनाएँ। यो मलैे मरेो महान श र ब ल पाखरुाले गरें। म यो पथृ्वी जसलाई चाहन्छु
त्यसलैाई िदन सक्छु। 6 अिहले ितमीहरूका सबै दशेहरू मलैे बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरलाई िदएको छु। उनी मरेा दास हुन। मलैे जङ्गली
पशहुरू सम्मलाई पिन उसको आज्ञा पालन गन बनाउछुँ। 7 सारा जाितहरूले नबकूदनसे्सर, उनको छोरो र उनको नाितको सवेा गनछन।् त्यसपिछ
बाबले परास्त हुने समय आउनछे। धरैे राज्यहरू र महान राजाहरूले बाबलेलाई आफ्नो कमारो बनाउनँछेन।

8 “ ‘तर अिहले केही जाितहरू यस्ता हुनछेन ्िक ितनीहरू बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरलाई सवेा गनर् अस्वीकार गनछन।् यिद कुनै जाितले
आफ्नो िघ ोमा जवुा रा अस्वीकार गरे म त्यसलाई तरवार, अिनकाल र डरलाग्दो बीमारहरू माफर् त सजाय िदनछुे,’ ” यो परम भबुाट आएको
सन्दशे हो। “ ‘जब सम्म त्यो जाितलाई उसको पक्षबाट ध्वशं पािदर्न तब सम्म म यसो गनछु। 9 यसथर् ितमीहरू अगमव ाहरू जोखना हनेहरू,
दशर्न दे हेरू, ज्योितिषहरू र जादगूरी गनहरू जसले ितमीहरूलाई भन्छन,् “ितनीहरूले बाबलेका राजाको सवेा गनछैनौ,” ितमीहरूलाई ध्यान
नदऊे। 10 तर ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई झटूो अगमवाणी िदनछेन ्यसले गदार् म ितमीहरूलाई ितनीहरूका दशेबाट टाढो लखटे्नछुे र ितमीहरू
मनछेौ।

11“ ‘ती जाितहरू ज-जसले बाबलेका राजाको सावर्भौिमकतालाई हण गनछ। अिन उसको सवेा गनछ, जब सम्म चाहन्छन ्म ितनीहरूलाई
ितनीहरूकै भिूममा िवकास हुन िदन्छु,’ ” परम भलुे घोषणा गन ुर्हुन्छ।

12 मलैे िसदिकयाह यहूदाका राजालाई भनें, “िसदिकयाह ितमीले बाबलेका राजाको जवुा ित ो िघ ोमा रा ै पछर्, यिद ितमीले बाबलेका
राजा र उसको मािनसहरूका अस्वीकार गय भने ितमी बाँच्नछेौ। 13 यिद ितमीले बाबलेका राजालाई सवेा गनर् राजी भएनौ भने ितमी र ित ा
मािनसहरू श कुो तरवार भोक अिन भयानक रोगहरूबाट मनछौ। बाबलेका राजालाई सवेा गनर् अस्वीकार गन कुनै पिन जाितको सम्बन्धमा
परम भलुे यसो भन्नभुयो। 14 तर ितमीहरूलाई झटूो अगमव ाहरूले भिनरहकेा छन ्‘ितमीहरू बाबलेका राजालाई सवेा गनछैनौ।’
* 27:1: … : “यहोयाकीमको शासनकालको शरुूमा।”
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“ितनीहरू ितमीहरूिसत झटूो बो लरहकेाछन।् यसकारण ितमीहरूले ितनीहरूको कुरा नसनु।” 15 परम भु भन्नहुुन्छ, “मलैे त्यस्ता
अगमव ाहरूलाई पठाएको होइन, तर ितनीहरू मरेो नाउमँा झटूो अगमवाणी किहरहकेा छन।् यसकारण यहूदाका मािनसहरूलाई सदुरू ठाँउमा
पठाँउनछुे। ितमीहरू सड्नछेौ अिन त्यसरी नै ती अगमव ाहरू जसले ितमीहरूकहाँ अगमवाणी कहने ितनीहरू पिन न छन।्”

16 तब मलैे ती पजूाहारीहरू अिन ती जालाई सचूना िदएँ, “परम भु भन्नहुुन्छ ‘ती झटूा अगमव ाहरूको कुरा नसनु जसले बाबलेबाट
परम भकुो म न्दरमा जम्मै समानहरू झ ै फकार्ईंदछै।’ ितनीहरूले झटूो बो लरहकेा छन।् 17 ती अगमव ाहरूका कुरामा ध्यान नदऊे। बाबलेका
राजालाई सवेा गर अिन बाँच। यो शहर िकन ध्वसं होस? 18 यिद ती मािनसहरू अगमव ा हुन भने अिन परम भकुो वचन ितनीहरूसगँ छ भन,े
ितनीहरूले परम भलुाई, राजाको महलमा रहकेा, परम भकुो म न्दरमा रहकेा, र यरूशलमेमा रहकेा जनु चीजहरू अिहले सम्म छोिडएकाछन ्
बाबलेमा ल्याउन नसिकयोस भनी ाथर्ना गरून।्”

19 सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ, “ती चीजहरूको बारेमा जनु अझै यरूशलमेमा छािडएका छन ्त्यहाँ म न्दरमा िवशाल काँसाको स्तम्भहरू,
गडुने आधारहरू र अन्य चीजहरू छन।् बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरले ती सबहैरू यरूशलमेमा छाड।े 20 बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरले जब
यहोयाकीमको छोरा यहूदाका राजा यहोयकीन र यहूदा र यरूशलमेका जम्मै भारादारहरूलाई दशे िनष्कासन गरी बाबलेमा लगकेा िथए, त्यस
समय ती समानहरू बाबले लगनेन।् 21 सनेाहरूका, परम भ,ु इ ाएलका परमे र, परमे रका म न्दरमा छािडएका अिन राजाका महल र
यरूशलमेमा छािडएका चीजहरूको बारेमा भन्नहुुन्छ ती सम्पणूर् समानहरू पिन बाबले तफर् लिगए। 22 ‘ती सारा समानहरू बाबलेमा लिगन्छ र
जब सम्म ितनीहरूको िन म्त आउँिदन तब सम्म ती समानहरू त्यही रहन्छ।’ यो सन्दशे परम भु भन्नहुुन्छ, ‘तब म ती समानहरू फकार्ई ल्याउनँछुे।
म ती समानहरू यो ठाउँमा फकार्ई रा छुे।’ ”

28
हनन्याह झटूो अगमव ा

1 त्यही साल नै जब िसदिकयाह यहूदाका राजा भएको चौथो वषर्को पाँचौ महीनामा अज्जरूको छोरो अगमव ा हनन्याहले परम भकुो
म न्दरमा सबै पजूाहारीहरू र अन्य मािनसहरूको उप स्थितमा मिसत भन।े हनन्याह िगबोनका बािसन्दा िथए। हनन्याहले भन,े 2 “सनेाहरूका
परम भु इ ाएलका मािनसहरूका परमे रले भन्नहुुन्छ ‘बाबलेका राजाले यहूदाका मािनसहरूको काँधमा राखकेो जवुा म भाच्नछुे। 3 दइु
वषर् िबत्दा निबत्दै म बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरले परम भकुो म न्दरबाट जित सरसामानहरू लगकेा िथए ती सबै फकार्ई ल्याउनछुे। 4 म
यहोयकीमका छोरो यहूदाका राजा यहोयाकीनलाई यस ठाउँमा फकार्इ ल्याउने छु। म ती सारा यहूदाका मािनसहरूलाई फकार्ई ल्याउनछुे जसलाई
नबकूदनसे्सरले आफ्ना घरहरू छोड्न बाध्य गराएर बाबलेितर पठाएका िथए।’ परम भु भन्नहुुन्छ, ‘यसकारण म बाबलेका राजाको जवुा
भाँिचिदनछुे।’ ”

5 तब अगमव ा यिमर्याले पजूाहारीहरू र अन्य मािनसहरू जो परम भकुो म न्दरमा उिभरहकेा िथए ितनीहरूको सम्मखु अगमव ा
हनन्याहलाई जवाफ िदए। 6 अगमव ा यिमर्याले हनन्याहलाई भन,े “आमने। म आशा गदर्छु परम भलुे साँ च्च नै त्यो गन ुर् हुनछे परम भलुे
ितमीले बोलकेा वचनहरू परूा गन ुर् हुनछे। म आशा गदर्छु परम भलुे उहाँको म न्दरबाट जम्मै सामानहरू र मािनसहरू पिन बाबलेबाट यस ठाउँमा
फकार्ई ल्याउन ु हुनछे।

7 “हनन्याह तर मलैे भनकेा कुराहरू सनु। मलैे भनकेा कुराहरू ितमीहरू सबै मािनसहरूले सनु। 8 हनन्याह त्यहाँ ितमी र म अगमव ा हुन
भन्दा धरैे अिघ नै अगमव ाहरू िथए। ितनीहरूले य ु , अिनकाल, भयानक रूढी धरैे दशेहरू र महान राज्यहरूमा आउनछे भनरे चार गरेका
िथए। 9 तर यिद एकजना अगमव ाले शा न्तको अगमवाणी िदन्छ र उसको अगमवाणी सत्य हुन्छ तब मािनसहरूले जान्ने छन ्िक परम भलुे
उसलाई नै पठाउन ु भएको हो।”

10 यिमर्याले आफ्नो काँधमा जवूा िभ र रहकेा िथए। तब अगमव ा हनन्याहले यिमर्याको काँधबाट जवूा िनकाली िदए। हनन्याहले त्यो
जवुा भाँिचिदए। 11 तब हनन्याह अरू जम्मै मािनसहरूको उप स्थितमा जोरले कराए अिन भन,े “त्यो यो हो जनु परम भु भन्नहुुन्छ ‘त्यसरी नै
नबकूदनसे्सर बाबलेका राजाको जवूा म सबै जाितहरूको काँधबाट दइु वषर् िभ मा भाँिच िदन्छु।’ ”

त्यस पिछ अगमव ा यिमर्याले परम भकुो म न्दर छोडे अिन बािहर गए।
12 जब हनन्याहले अगमव ा यिमर्याको काँधबाट जवुा िनकालरे भाँिचिदए परम भकुो वचन यिमर्यालाई आयो। 13 परम भलुे यिमर्यालाई

भन्नभुयो, “जाऊ अिन परम भलुे जे भन्नहुुनछ हनन्याहलाई भन ‘ितमीले काठको जवुाहरू भाँिचिदयौ। तर म काठको स ामा फलामको जवुाहरू
बनाउनछुे। 14 सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ म सारा जाितहरूका काँघमा फलामको जवूा लगाइिदनछुे तािक ितनीहरूले
बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरको सवेा गरून। ितनीहरू राजा नबकूदनसे्सरका दास-दासीहरू हुनछेन।् म उसलाई जङ्गली जानवर मािथ पिन राज
गन क्षमता दान गनछु।’ ”

15 तब अगमव ा यिमर्याले अगमव ा हनन्याहलाई भन,े “सनु हनन्याह। परमे रले ितमीलाई पठाएको होइन। तर ितमीले यहूदाका
मािनसहरूलाई झटूो कुरामा िव ास गनर्लगायौ। 16 यसकारण परम भु यसो भन्नहुुन्छ, ‘चाँडै म ितमीलाई यस पथृ्वीबाट हटाई िदनछुे, हनन्याह।
ितमी यही वषर् मनछौ। िकनभने ितमीले मािनसहरूलाई परमे रको िवरू भडकायौ।’ ”

17 अगमव ा हनन्याह त्यही वषर्को सातौं महीनामा मरे।
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29
बाबलेका कैदहरूलाई एक प

1 अगमव ा यिमर्याले यरूशलमेबाट बढूा- धानहरू, पजूाहारीहरू, अगमव ाहरू अिन यहूदाका सबै मािनसहरू जसलाई नबकूदनसे्सरले
यरूशलमेबाट बाबलेमा ल्याएका िथए ितनीहरूलाई एउटा प पठाए। 2 (यो प राजा यहोयाकीन, राजमाता, नपुसंकहरू अिन यहूदा र यरूशलमेका
शासकहरू,कारीगरहरू, लोहारहरू जसलाई यरूशलमेबाट ल्याएका िथए सबलैाई पठाए।) 3यहूदाका राजा िसदिकयाहले शापानका छोरो एलासा
र िह ल्कयाहका छोरो गमर्याहलाई बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरकहाँ पठाए। यिमर्याले ती मािनसहरूलाई बाबलेमा प लजैान ु भन।े प को अन्तर्
िवषय यस्तो िथयो:

4 सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे रले यरूशलमे दे ख बाबले सम्म कैद भएका ती मािनसहरूलाई यी कुराहरू भन्न ु भएको िथयो
5 “घरहरू बनाऊ र त्यसमा बस।् बारीहरू बनाऊ र िबरूवाहरू रोप र फलहरू खाऊ। 6 िववाह-बारी गरेर छोरा-छोरीहरू जन्माऊ। आफ्ना
छोराहरूको लािग बहुारीहरू रोज। त्यसो गदार् ितनीहरूले पिन छोरा-छोरीहरू जन्माउनछेन।् त्यहाँ सन्तान बढाऊ, नघटाऊ। 7 शहरमा पिन
असल कायर्हरू गर जसका िन म्त मलैे ितनीहरूलाई पठाएँ। जहाँ ितमीहरू बिसरहकेाछौ त्यस शहरका िन म्त परम भिुसत ाथर्ना गर।
िकनभने यिद त्यहाँ शा न्त छाए ितमीहरू पिन शा न्तिसत ब ु सक्छौ।” 8सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे रले भन्नहुुन्छ “ितमीहरूका
अगमव ाहरू र मं -तं हरू गनहरूले ितमीहरूलाई धोका निदऊन।् ितनीहरूले दखेकेा सपनाका कुराहरूमा ध्यानै नदऊे। 9 ितनीहरूले मरेो
नाउमँा झटूो अगमवाणी किहरहकेा छन। अिन ितनीहरूले भिनरहकेा छन।् तर मलैे ितनीहरूलाई पठाएको होइन।” यो सन्दशे परम भबुाट
आएको छ।

10 परम भु यो भन्नहुुन्छ “बाबले स री वषर् सम्म श शाली रहनछे। त्यसपिछ म ितमीहरूकहाँ आउनछुे र ितमीहरूलाई यस ठाउँमा
फकार्ई ल्याउने मरेो ितज्ञा परूा गनछु। 11 म यसो भन्छु िकनभने ितमीहरूका िन म्त मलैे बनाएका योजनाहरू म जान्दछु।” यो परम भबुाट
आएको सन्दशे हो, “मसगँ ितमीहरूको लािग रा ो योजनाहरू छ। म ितमीहरूलाई चोट पयुार्उने योजना बनाउिदन। मलैे ितमीहरूलाई आशा
र असल भिवष्य िदने योजना गरेको छु। 12 त्यसपिछ ितमीहरूले मलाई बोलाउनछेौ, मकहाँ आऊ अिन मलाई ाथर्ना गर। म ितमीहरूलाई
ाथर्नाको उ र िदनछुे। 13 ितमीहरूले मलाई खोज्नछेौ। अिन जब ितमीहरू आफ्ना तनमन लगाएर मलाई खोज्नछेौ, ितमीहरूले मलाई

पाउनछेौ। 14 म ितमीहरूलाई भटे गनर् अनिुमत िदनछुे।” यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो “म ितमीहरूलाई कैदबाट छुटाई ल्याउनछुे। म
ितमीहरूलाई सबै जाित-जाितहरू र ठाउँ-ठाउँहरूदे ख भलेा गनछु जहाँ मलै े ितमीहरूलाई पठाएको िथएँ।” यो परम भबुाट आएको सन्दशे
हो। “अिन ितमीहरूलाई यस ठाँउमा फकार्ई ल्याउनछुे।”

15 ितमीहरूले भनकेा छौ, “तर परम भलुे हामीलाई यहाँ बाबलेमा अगमव ाहरू िदन ु भएको छ।” 16 तर ितमीहरूका आफन्तहरू
जो बाबलेमा लािगएका िथएनन ् ितनीहरूको िवषयमा परम भु यी कुराहरू भन्नहुुन्छ। म अिहले त्यो राजा जो दाऊदको राजिसहंासनमा
बसकेा छन ् र ती मािनसहरू जो अझ सम्म यरूशलमे शहरमा छन ् ितनीहरूको िवषयमा भन्दछुै। 17 सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ, “म
तरवार, अिनकाल, र भयानक रूढीहरू ती मािनसहरूका िवरू पठाउँदछुै जो यरूशलमेमा बिसरहकेा छन।् ितनीहरूलाई खान नसिकने
कुहकेा नभेाराहरू जस्ता बनाउने छु। 18 म ितनीहरूलाई तरवार, अिनकाल अिन भयानक रूढीहरूले खे नछुे। म ितनीहरूलाई पथृ्वीका
राजधानीहरूको सामनु्ने डरलाग्दो दशृ्य बनाइिदनछुे, समस्त जाितहरू जहाँ म ितनीहरूलाई पठाउँछु त्यहाँ ाप, डर, घणृा, खसी र िनन्दाको
पा बनाउनछुे। 19 यरूशलमेमा ब े ती मािनसहरूले मरेो कुराहरू ित ध्यान निददंा मलैे तसे्तो अिन कुराहरू ितनीहरू ित घटाउन लगाएको
हो।” यो परमे रबाट आएको सन्दशे हो। “िकनभने ितनीहरूले मरेा वचनहरू सनुनेन ्जब मलैे सवेक, अगमव ाहरू घ रघ र ितनीहरूकहाँ
पठाएँ। ितनीहरूले कुनै ध्यान नै िदएनन।्” मरेो सन्दशे परम भबुाट आएको हो। 20 “ितमीहरू कैदीहरू हौ। मलैे ितमीहरूलाई यरूशलमेबाट
बाबले जानलाई वाध्य पारें। यसकारण परम भबुाट आएको सन्दशेलाई ध्यान िदएर सनु।”

21सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र कोलायाहको छोरो आहाब र मासयेाहको छोरो िसदिकयाहको बारेमा भन्नहुुन्छ “यी दइु जना
मािनसहरू मरेो नाउमँा ितमीहरूकहाँ झटूो चार ग ररहकेा छन।् यसथर् दवुै अगमव ाहरूलाई बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरलाई म समु्पने
छु अिन उनले ितनीहरूलाई ितमीहरूकै सामनु्ने मानछन।् 22 सम्पणूर् यहूदी कैदीहरूले ितनीहरूलाई ाप िदनछेन।् ‘परम भलुे ितमीहरूलाई
िसदिकयाह र आहाबलाई जस्तै वहार गरून ज्सलाई बाबलेका राजाले आगोमा डढाएको िथयो।’ 23ती दवुजैना अगमव ाहरूले इ ाएलमा
खराब कामहरू गरे। ितनीहरूले आफ्ना िछमकेीकी प ीहरूसगँ िभचार गरे अिन ितनीहरूले मरेो नाउमँा झटूो बोल।े म जान्दछु ितनीहरूले
के गरे। म आफै साक्षी छु।” मलैे ितनीहरूलाई त्यसो गर भनरे आज्ञा िदएको छैन।

शमायाहलाई परम भकुो सन्दशे
24 नहेलेामबाट शमायाहलाई ितमीले भन्न ु पछर्। 25 सनेाहरूका परम भु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ, “शमायाह, ितमीले आफ्नै नाउमँा

यरूशलमेमा रहकेा सबै मािनसहरूलाई िच ी पठाएका छौ ितमीले मासयेाहको छोरो सपन्याहलाई िच ीहरू पठायौ। ितमीले बाँकी सबै
पजूाहारीहरूलाई पिन िच ीहरू पठायौ। 26 शमायाह, ितमीले सपन्याहलाई िच ीमा भनकेाछौ, ‘सपन्याह, परमे रले ितमीलाई यहोयादाको
ठाउँमा पजूाहारी बनाएका छौ। ितमीले परम भकुो म न्दरको प रदशर्न गन ुर् पछर् अिन जसले पागल झैं कमर् गछर् र अगमवाणी िदन्छ त्यसता कुनै
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पिन मािनसलाई प न ु पछर्। ितमीले त्यसलाई ठँगरुोमा ठोक्न ु पछर् र उसको िघ ोमा साङ्गलोले बाँध्न ु पछर्। 27 अिहले यिमर्याले अगमव ा
जस्तो वहार ग ररहछे। यसथर् उसलाई ितमी िकन नप न?े 28 यिमर्याले यसो भन्दै यो समाचार हामीलाई बाबलेमा पठाएका िथए, ितमीहरू
बाबलेमा धरैे समय सम्म ब छेौ। यसकारण घरहरू बनाऊ र त्यही बस।् जमीन कमाऊ र त्यसका उब्जनी खाऊ।’ ”

29 पजूाहारी सपन्याह पजूाहारीले यिमर्यालाई प पढरे सनुाए। 30 तब परमे रबाट यिमर्या कहाँ वचन आई पगु्यो 31 “यिमर्या, यो सन्दशे
बाबलेमा रहकेा कैदीहरूलाई पठाऊ यसकारण नहलेाम प रवारका शमायाहको बारे परम भु यसो भन्नहुुन्छ, ‘शमायाहले ितमीलाई अगमवाणी
िदएको छ तर मलैे उसलाई पठाएको होइन। शमायाहले ितमीहरूलाई झटूा कुराहरूमा भरोसा गरायो। 32 यसकारण परम भु भन्नहुुन्छ म उसको
प रवार र उसलाई सजाय िदनछुे। म पणूर्रूपले उसको प रवारलाई न पा र िदनछुे। अिन उसले असल कुराहरूमा जनु म मरेो मािनसहरूका
िन म्त गनछु दे ु पाउने छैन।’ ” यो परम भकुो सन्दशे हो “ ‘म शमायाहलाई दण्ड िदनछुे िकनभने उसले मािनसहरूलाई परम भकुो िवरू
भडकाएको छ।’ ”

30
आशाका वचनहरू

1 परमे रबाट यो वचन यिमर्याकहाँ आएको हो। 2 परम भु इ ाएलका परमे रले भन्नभुयो “यिमर्या, मलैे भनकेा सबै कुराहरू एउटा
पसु्तकमा लखे। 3 यसो गर िकनभने समय आउनछे जब म यहूदा र इ ाएलका मरेा मािनसहरूलाई कैदबाट छुटाउनछुे अिन ितनीहरूलाई त्यस
दशेमा ल्याउनछुे जनु मलैे ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदएको िथएँ। तब मरेो मािनसहरू यो दशेमा मा लक बिननछेन।्”

4 परमे रले यो सन्दशे इ ाएल अिन यहूदाका मािनसहरूका बारेमा भन्न ु भएको हो। 5 उहाँले भन्नभुयो

“मािनसहरू डरले रोएका हामीले सिुनरहकेा छौ।
मािनसहरू तसका छन,् त्यहाँ शा न्त छैन।

6 “यो सोध, र यसलाई हरे:
के एकजना परुूषले नानी जन्माउन ु सक्छ? िन य स ै न।

तब म िकन त्यके म बिसरहकेो लोग्ने मािनसलाई
भ ूडँीमािथ हात राखी िनहु रएर सव पीडामा परेकी ीलाई झैं दखे्छु।

िकन हरेक मािनसको अनहुार
मरेको मािनस झैं पहेंलो भएको छ?

7 “हाय! त्यो आउने समय कित डरलाग्दो हुनछे!
कुनै समय पिन त्यस्तो डरलाग्दो हुने छैन।

याकूबको िन म्त यो अिन द:ुखको िदन हुनछे,
तर याकूबलाई बचाइनछे।

8 “त्यस बलेा,” सनेाहरूका परम भबुाट आएको यो सन्दशे हो “म ितमीहरूको काँधबाट जवुाहरू िनका लिदन्छु अिन भाँिचिदनछुे।
ितमीहरूलाई बाँधकेो बन्धन फुकाइिदनछुे। िवदशेीहरूले अब किहल्यै ितनीहरूलाई दास बनाउनछैेन। 9 ितनीहरूले परम भु आफ्ना परमे रलाई
अिन ितनीहरूका राजा दाऊदलाई सवेा गनछन।् म त्यो ितनीहरूको राजा पठाइिदनछुे।

10 “यसकारण हे याकूब मरेो दास! नडराऊ।”
यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो।

“हे इ ाएल! नडराऊ!
म ितमीलाई ती सदुरूका दशेहरूबाट

जोगाएर ल्याउछुँ
अिन ितमीहरूका सन्तानहरूलाई
कैदी बनाउने दशेहरूबाट जोगाउनछुे।

याकूब फकर् नछे
अिन फे र शा न्त पाउनछे
र मरेा मािनसहरूलाई भय दखेाउन ु श ु रहनेछैन।

11 हे इ ाएल र यहूदका मािनसहरू,
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म ितमीहरूसगँ छु।”
यो परमे रबाट आएको सन्दशे हो।

“म ितमीहरूको रक्षा गनछु।
मलैे ितमीहरूलाई जनु दशेहरूमा िततर-िबतर पारें

ती सब न पानछु
तर ितमीहरूलाई न पािदर्न।
य िप ितमीहरूले ितमीहरूको अिन कमर्को लािग

सजाय भोग्ने पनछ
तर म ितमीहरूलाई ठीकिसत अनशुािसत पान छु।”

12 परमे र भन्नहुुन्छ
“ितमीहरूको घाउ गिहरो

र जाित हुनलाई िनकै चक पछर्।
13 ितमीहरूका िन म्त बो लिदने कोही छैन।

ितमीहरूको घाउ िनको पानर् कुनै औषधी पाँउदनैौ।
14 ितमीहरूका मेीहरूल*े

ितमीहरूलाई भलूकेा छन ्
अिन अिहले ितमीहरूको िचन्ता गदनन।्

म ितमीहरूलाई श ु सरह घात पयुार्उनछुे।
ितमीहरूका धरैे द ु कमर्हरू

र अनगन्ती पापहरूको कारणले
म ितमीहरूलाई कडा दण्ड िदनछुे।

15 इ ाएल र यहूदा ितमीहरूका क दायक घाउका िन म्त िकन रोइरहकेा छौ?
त्यसको कुनै उपचार नै छैन।

मलैे ितमीहरूको धरैे द ु कायर्हरू र अनगन्ती पापहरूको कारणले
ितमीहरूलाई यस्तो पारेको छु।

16 यसकारण ती सबै ज-जसले ितमीहरूलाई
न पाछर्न ितनीहरूलाई पिन न प रनछे।
ित ा श हुरू सबलैाई कैद गराइन्छ।

ती जाित-जाितहरू ज-जसले ितमीहरूलाई न बनाएका छन।
ितनीहरू आफै न हुनछेन।

ती सबै ज-जसले ितमीहरूलाई लटेुका छन ्
अरूले ितनीहरूलाई लटुनछेन।्

17 अिन म ितमीहरूका स्वास्थ्य िनको पा रिदनछुे।
अिन म ितमीहरूका घाउ िनको पान छु।” यो परम भकुो सन्दशे हो,

“िकनभने अन्य मािनसहरूले ितमीहरूलाई कसलैे पिन िसयोनको वास्ता गदन भन्दै
बिहष्कार ग रएको भनकेा छन।्”

18 परम भु भन्नहुुन्छ:
“हरे, याकूबका मािनसहरूको भाग्य

पनुर्हाल गनर् म जाँदछुै।
डरेाहरू ित दयाममा दया नगर

मरेो याकूबको पालहरूमािथ दया रहने छ।
ध्वशं भएको ठाउँमा शहर फे र बिननछे
अिन राजाको महल ठीक ठाउँमा नै बिननछे।

19 ितनीहरूबाट धन्यवादको स्तिुतगान
र आनन्दको स्वर ग ु ञ्जनछे।

* 30:14:
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म ितमीहरूलाई धरैे छोरा-छोरीहरूका िन म्त आशीवार्द िदनछुे।
ितमीहरू कम्ती हुनछैेनन।्

म ितनीहरूमा गौरव ल्याउनछुे
र ितनीहरूलाई कैसलेे ितरस्कार गन ुर् पाउने छैनन।्

20 ितनीहरूका बाल-बच्चाहरूले उिहलकेा जस्तो समय पाउनछेन।्
ितनीहरूको समदुाय मरेो अिघ स्थािपत हुनछे।
जसले ितनीहरूमािथ अत्याचार गछर् म ितमीहरूलाई दण्ड भोगाउनछुे।

21 ितनीहरू मध्यकैे एक मािनस ितनीहरूका शासक हुनछे।
त्यो मािनस उसका मािनसहरूबाट हुनछे।

म उसलाई मरेो निजक ल्याउनछुे
र उ मरेो निजक आउनछे।

यिद मलैे उसलाई नबोलाए कसले मरेो अिघ आउने सहास गछर्,
परम भु भन्नहुुन्छ।

22 ितमीहरू मरेो जा हुनछेौ।
अिन म ितमीहरूका परमे र हुनछुे।”

23 हरे! परम भकुो आधँी!
उहाँको ोध बािहर जान्छ!

यो गर्िजरहकेो आधँी हो!
त्यो द ु मािनसको िशरमा बि नछे।

24 परम भकुो ोध तबसम्म शषे हुदनै
जबसम्म उहाँले गन ुर् भएको योजना सम्पन्न गन ुर् हुन्न।

त्यो िदन किहले आउनछे।
पिछका िदनहरूमा ितमीहरूले यो सब बझु्नछेौ।

31
नयाँ इ ाएल

1 परमे रले यी कुराहरू भन्नभुयो, “त्यस बलेा म इ ाएलका घरनामा परम भु हुनछुे। अिन ितनीहरू मरेो जा हुनछेन।्”
2 परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो:
“मािनसहरू जो श कुो तरवारबाट जोिगएका छन ्ितनीहरूले मरूभिूममा पिन िव ाम पाउनँछेन ्

अिन इ ाएल त्यहाँ शा न्तको खोजीमा जानछे।”
3 टाढाबाट परम भु आफ्ना मािनसहरू अिघ

दखेा पन ुर् हुन्छ।

परम भु भन्नहुुन्छ, “मलैे ितमीहरूलाई त्यस्तो मेले मे गरें जनु सवर्दा रहीरहन्छ।
यसथर् मलैे ितमीहरूलाई मरेो िव ासयोग्यता कायम राखकेो छु।

4 हे कुमारी इ ाएल! म ितमीलाई पनुर्िनमार्ण गनछु।
ितमी पनु एक राजधानी हुनछेौ।

ितमीहरूले फे र आफ्नो खजैडी उठाउने छौ
अिन ितमीहरू अन्य मािनसहरूसगँ नाच्नछेौ।

5 ितमीहरूले दाखरसको खतेी
फे र साम रयाको पहाड व रप र लाउनछेौ।
जसले खतेी लाउनछेन ्ितनीहरूले दाखको फल खानछेन।्

6 त्यहाँ त्यस्तो समय हुने छ जब चौकीदारले यो सन्दशे जोडले भन्ने छ
‘आऊ, िसयोन मािथितर जाँऊ परम भु हा ो परमे रलाई पजू्नको लािग।’

ए मैको पहाडी दशे सम्मका चौकीदाहरूले त्यो सन्दशे जोडले भन्नछेन।्”
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7 परम भु भन्नहुुन्छ:
“आन न्दत हौ अिन याकूबका िन म्त गाऊ।

इ ाएलको राज्यहरूमा महानताका िन म्त हल्ला गर।
शसंाको गीत गाऊ अिन यसो भन्दै िचच्याऊ

‘हे परम भ!ु तपाईंका मािनसहरू जो इ ाएलबाट जीिवत छोिडएका छन ्
ितनीहरूलाई सरुक्षा गन ुर् होस।्’

8 हरे, म ितनीहरूलाई उ रबाट
र टाढो-टोढो दशेहरूबाट ल्याउनछुे

अिन भलेा पानछु।
ितनीहरू मध्ये कितपय मािनसहरू अन्धा र लङ्गडाहरू छन।्

कितपय ीहरू गभर्वती छन ्
अिन ितनीहरू मध्ये कित जना सव पीडामा छन।्
तर धरैे धरैे मािनसहरू फक आउनछेन।्

9 ितनीहरू रूँदै आउनछेन।्
तर म ितनीहरूलाई सान्त्वना िदनछुे र पानीको झरनाितर डोयार्ई लानछुे।

म ितनीहरूलाई सोझो बाटो डोयार्उनछुे
तािक ितनीहरू लड्ने छैनन।्
म ितनीहरूलाई यस्तो पथ डोयार्उने छु

िकनभने इ ाएलको िन म्त म िपता हु,ँ
अिन ए मै मरेो जठेो छोरो हो।

10 “हे जाितहरू हो, परम भबुाट आएको वचनलाई ध्यान लगाएर सनु
यो सन्दशे समु उता सदुरू भिूमहरूमा िफजाऊ,

‘परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूलाई जताततै िततर-िबतर पान ुर् भएकोछ
तर उहाँले उनीहरूलाई फे र भलेा गरेर ल्याउन ु हुनछे
र भडेा गोठालाले आफ्नो भडेा बथानहरू सरुक्षा गरे झैं सरुक्षी गन ुर्हुनछे।’

11 परम भलुे याकूबलाई मोल ितरेर उका ु हुन्छ
र याकूब भन्दा ब लयाहरूबाट उ ार पान ुर् हुन्छ।

12 इ ाएलका मािनसहरू िसयोनको टाकुरामा आउने छन ्र खशुीले िचच्याउने छन।्
ितनीहरूका अनहुारहरू परम भकुो उदारताले च म्कनछे।

असल कुराहरूका बारे जनु परमे रले ितनीहरूलाई िदनहुुन्छ।
परमे रले ितनीहरूलाई अन्न, नयाँ दाखरस, भ ाक्षकेो तले, थमुाहरू र गाई-गोरूहरू िदन ु हुनछे।

ितनीहरूको हृदय पानीले िभजकेो बारी जस्तो हुनछे।
इ ाएलका मािनसहरूलाई सक हरूले अब िपरो लने छैनन।्

13 तब इ ाएलका तरूणीहरू आनन्दले मग्न हुदँै नाच्नछेन।्
अिन जवान र बढूा मािनसहरू त्यो नाचगानमा स म्म लत हुने छन।्

म ितनीहरूका उदासीपनलाई हर्ष र अनन्दामा प रव र्न ग रिदन्छु।
म इ ाएलका मािनसहरूलाई शोकको स ामा आनन्द र सान्त्वना िदनछुे।

14 म पजूाहारीहरूलाई असल असल कुराहरूले प रपणूर् पानछु।
मरेा मािनसहरू मलैे िदएका उपहारहरूले सन्त ु हुनछेन।्”

परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो.
15 परम भु भन्नहुुन्छ:
“रामामा एउटा चक रूवाई शोकको आवाज सिुनयो।

एकदमै नरा ो रूवाई र दःुखको आवाज।
राहले आफ्ना नानीहरूका लािग रूनिेछन

राहलेलाई सान्त्वना िदन ु सिकदनै
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िकनभने उनका नानीहरू मरेका छन।्”
16 तर परम भु भन्नहुुन्छ “रून बन्द गर

र आफ्ना आखँाहरू आसँलुे नभर।
ितमीहरू ितमीहरूको कामको िनम्ती परुष्कृत हुनछेो।

िकनभने ित ो काम फलवन्त हुनछे।
ितनीहरू आफ्ना श कुो दशेबाट फिकर् नछेन।्

17 ितमीहरूको आशा छ।”
यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो।

“ितमीहरूका नानीहरू आफ्नै दशेमा फकर् नछेन।्
18 मलैे ए मैले यसो भन्दै रोएको सनुकेोछु।

‘हे परम भु तपाईंले साँ च्च नै मलाई दण्ड िदनभुयो अिन मरेो िशक्षा पाएँ।
म बाछा जस्तै िथए जसलाई िसकाउन ु सिकदनै।

मलाई फकार्ई ल्याउन ु होस ्
अिन म तपाईंकहाँ फक आउनछुे।
तपाईं मरेो लािग साँ च्च कै परम भु परमे र हुनहुुन्छ।

19 परम भ,ु म तपाईं दे ख भडिकएर टाढा भएँ।
तर आफूले गरेका अिन कुराहरूबाट मलैे िशक्षा पाएँ।
यसकारण मलैे मरेो हृदय र जीवन ब द्लएँ

आफू यवुावस्थामा हुदँा आज्ञानतावश गरेको कामहरूले गदार्
म ल ज्जत र ाकुल भएँ।’ ”

20 परम भु भन्नहुुन्छ,
“ितमीहरू जान्दछौ िक ए मै मरेो प्यारो छोरो हो,

म त्यो बालकलाई िवशषे मे गछुर्,
हो, मलैे ाय ए मैलाई िनन्दा गरें,

तर म अझ उसकैो बारेमा सोच्दछु,
म उसलाई साँच्चै माया गछुर्।

अिन म साँ च्च नै उसलाई सान्त्वना िदन चाहनन्छु।”

21 “बाटो दखेाउने िचन्हहरू र िदशा िनदशकहरू ठीक गर।
घरितर डोयार्उने बाटोमा िचन्ह लगाऊ।

बाटो िनयाल।
आफूले छाडकेा बाटे याद गर।

हे कन्ये इ ाएल, घर फकर् ।
आफ्ना शहरहरू ितर फकर आऊ।

22 हे अिव ासी छोरी,
किहलसेम्म ितमी मबाट यता उता ग ररहन्छौ?

“परमे रले पथृ्वीमा एउटा नयाँ कुरो सजृना गन ुर्हुन्छ
एक ीले लोग्ने मािनसलाई सरुक्षा िदनछे।”

23सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे रले भन्नहुुन्छ “म ती मािनसहरूलाई फकार्ई ल्याउनछुे जसलाई कैदी बनाएर टाढा लिगएका िथए।
त्यस बलेा, यहूदाको दशेमा भएका मािनसहरू अिन यसका शहरहरूले पनु एकपल्ट यी शब्दहरू योग गनछन।् ‘हे धािमर्कताको वासस्थान, हे
पिव पवर्त, परमे रको आिशष ितमीहरूमा रहोस।्’

24 “मािनसहरू यहूदामा र यसका शहरहरूमा एक साथ ब छेन,् खतेीवाल अिन जो आफ्नो भडेाका बथानहरूिसत व रप र घिुमिहडछन।्
25 थाकेकाहरूलाई म आराम र कमजोरहरूलाई बल िदनछुे।”

26 यो सनु पिछ म, उठेर चारैितर हरेे। त्यो िन ा आनन्दमय िथयो।
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27 “हो िदनहरू आईरहछे,” यो परमे रको सन्दशे “जब म इ ाएल र यहूदाका प रवारलाई उन्नित साथ भनरे म त गनछु। म ितनीहरूका
नानीहरू र पशु ाणीहरू बढाउनछुे। 28 िबतकेा िदनमा, मलैे ितमीहरूलाई उखाल्न, तल झानर् च्यात-च्यतु पानर् ध्वसं पानर् र नोक्सान गनर् िनयाल।े
तर अिहले ितनीहरूलाई िनमाणर् गनर् र ितनीहरूको र जग बासाउन म ितनीहरूलाई िनयाली रहछुे।” यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो।

29 “ती िदनहरूमा, ती िदनहरूमा मािनसहरूले भन्ने छैनन:

‘िपता-पखुार्हरूले अमीलो अङ्गरु खाए
अिन नानीहरूले अमीलो स्वाद पाए।’

30 तर हरेक मािनस आफ्नो द ु ताको कारणले मनछ। त्यो मािनस जसले अमीलो अङ्गरुहरू खाँदछ र अमीलै स्वाद पाउदँछ।”
नयाँ करार

31 परम भलुे ती कुराहरू भन्नभुयो, “त्यो समय आईरहछे जब म यहूदा र इ ाएलका प रवारहरूसगँ गरेर नयाँ करार स्थािपत गनछु। 32 यो
उनीहरूका िपता-पखुार्हरूसगँ मलैे गरेको करार जस्तो हुनछैेन। मलैे त्यसबलेा त्यो करार गरेको िथएँ जब मलैे ितनीहरूलाई ितनीहरूको हात
समातरे िम बाट िनकाली ल्याएको िथएँ। म ितनीहरूका मा लक िथएँ तापिन ितनीहरूले मरेो करार भगं गरेका िथए।” यो सन्दशे परम भकुो
िथयो।

33 “म भिवष्यमा यही करार इ ाएलका मािनसहरूिसत गनछु। म मरेो िशक्षाहरू ितनीहरूका िववकेमा रा छुे अिन ितनीहरूका हृदयमा
ले छुे। म ितनीहरूका परम भु हुनछे अिन ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन।् 34 ितनीहरूका शाखा-सन्तानहरू र िछमकेीहरूलाई परमे रको
बारेमा िसकाउन ु पदन ् िकनभने मािनस ठूलो होस ्अथवा सानो, त्यकेले मलाई िचन्छ।” यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो। “म ितनीहरूको
कुकमर्हरू क्षमा ग रिदनछुे, म ितनीहरूका पापहरूलाई याद गन छैन।”

परम भलुे इ ाएललाई किहल्यै त्याग्न ु हुने छैन
35 उहाँले िदनमा सयूर् उदाउने गराउन ु हुन्छ,

अिन रातमा चन् र ताराहरू उदाउने गराउन ु हुन्छ।
उहाँले सम ु लाई उ िेजत र छालहरूलाई गजर्ने पान ुर् हुन्छ।

सनेाहरूका परम भु उहाँको नाउँ हो।

परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो:
36 परम भलुे यी कुराहरू भन्नहुुन्छ,
“यिद मलैे मरेो आफ्नो िनयन् ण सयूर्, चन् , तारा र समु मािथ हटाएँ भने मा

इ ाएलका भावी सन्तानहरू एक जाितमा प रणत हुन रोकनछेन।्”

37 परम भु भन्नहुुन्छ “म इ ाएलका भावी सन्ताहनरूलाई किहल्यै अस्वीकार गनछैन।
त्यो त्यसबलेा मा घटन सक्ला यिद मािनसहरूले मािथ आकाश नाप्न सक्यो
अिन पथृ्वी मनुीका सारा रहस्यहरू जान्न सक्यो भन।े

त्यसबलेा मा म इ ाएलका सन्तानहरूलाई ितनीहरूले गरेको कुकमर्हरूका िन म्त अस्वीकार गनछु।”
यो सन्दशे परमे रबाट आएको िथयो।

नयाँ यरूशलमे
38 यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो, “ती िदनहरू आईरहछेन ्जब यरूशलमेको शहर परम भकुो लािग पनुःिनर्मार्ण ग रनछे। हनानलेको

धरहरादे ख कुनाको वशे ारसम्म नै सम्पणूर् शहर पनुःिनर्मार्ण ग रनछे। 39 जो खने रेखा कुना त्यहाँद े ख सोझै गारेब डाँडासम्म जानछे अिन
त्यहाँबाट घमुरे गोआ नाउकँा ठाउँसम्म जानछे। 40 समस्त बेंसी जहाँ लाशहरू र खरानी फ्याँिकन्छन ्परम भकुो लािग पिव हुनछे। पवूर्का सबै
मदैानहरू-िक ोन खोल्चाबाट घोडे ढोकाको कुनासम्म नै परम भकुा िन म्त पिव हुनछे। त्यो भिूम फे र किहल्यै उखा लने र भत्काइने छैन।”

32
यिमर्याले नयाँ क्ष े िकन्छ

1 यहूदामा िसदिकयाहको शासनकालको दशौं वषर्मा यो सन्दशे परम भबुाट यिमर्याहकहाँ आयो। िसदिकयाहको दशौं वषर् नबकूदनसे्सरको
राज्यकालको अठारौं वषर् िथयो। 2 त्यस बलेा, बाबलेका राजाका सनै्याले यरूशलमेको शहर व रप र घरेा हालरे राखकेा िथए अिन यिमर्यालाई
हरीको चोकमा कैद ग रएको िथयो जनु चोक यहूदाका राजाको महल िथयो। 3 यहूदाका राजा िसदिकयाहले यिमर्यालाई त्यस ठाउँमा यसो भन्दै

थनुकेा िथए “परम भलुे यो शहर बाबलेका राजालाई िदनहुुनछे अिन उसले यसलाई िनयन् णमा राख्छ भनी ितमीले िकन अगमवाणी गरेको?
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4 यहूदाका राजा िसदिकयाह बाबलेका सनै्यदे ख बाँच्ने छैन। तर िनसन्दहे उसलाई बाबलेका राजाकहाँ स ु म्पइनछे। अिन िसदिकयाह बाबलेका
राजा सगँ आमन-ेसामने बोल्ने छ। िसदिकयाहले उसलाई आफ्नै आखँाले दे छे। 5 बाबलेका राजाले िसदिकयाहलाई बाबलेमा लजैानछे। जहाँ
मलै े कावार्ही नगरूञ्जले सम्म उ रहनेछ। यहूदाका सनै्यले बाबलेका सनै्यिसत लडाइँ गनछन ् तर ितनीहरू सफल हुदँनैन।्” यो परम भबुाट
आएको सन्दशे हो।

6 कैदमा भएको बलेा यिमर्याले भन्यो, “यो सन्दशे परम भबुाट मकहाँ आयो। 7 ‘यिमर्या, ित ो काका शल्लमूको छोरो हनमले ितमीकहाँ
आउँदछै। हनमलेले ितमीलाई एउटा स्ताव िदनछे िक “ितमीले अनातोत शहरको छेउमा भएको क्षे िकन्न ु पनछ कारण हनमले उसको एकदम
िनकट सन्तान हो। अिन हनमलेको त्यो ठाँउ िकन्ने िजम्मावारी र अिधकार ित ो हो।” ’

8 “तब परम भलुे भन्न ु भए अनसुार नै घटना हुन गयो। मरेो काकाको छोरो हनमले मकहाँ हरीको चोकमा आयो। हनमलेले मलाई भन्यो,
‘यिमर्या, िबन्यामीन क्षे िभ अनातोत शहरको छेउमा भएको मरेो जमीन िकन्नहुोस।् त्यो जमीन तपाईंकै लािग िकन्नहुोस ् यो िकन्ने यसलाई
िवमु पान अिधकार तपाईंको हो। यो तपाईंकै लािग िकन्न ु होस।्’ ”

यसथर् मलैे जाने िक यो सन्दशे परम भबुाट िथयो। 9 मलैे मरेो काकाको छोरो हनमलेबाट अनातोतमा जमीन िकनें। मलैे उसको लािग स
शकेेल* चाँदी ओजन गरें। 10 मलैे जमीनको तमसकुमा सही गरें। अिन मोहर लगाए तमसकु मिसत र ो। मलैे कितपय मािनसहरू त्यो जमीन
िकन्दा साक्षी ब हेरू पिन पाएँ। मलैे चाँदीहरू मापदण्ड अनसुार ओजन गरें। 11 तब तमसकु लएँ दवुै वहार र श र्हरू सिहत मोहर लगाएको
अिन मोहर नलगाइएको तमसकुको मलैे लए ित लिप। 12 अिन मलैे ितनीहरू बारूकलाई िदएँ। बारूक ने रयाहको छोरो हो। मोहर लगाइएको
तमसकुमा मलैे जमीन िकन्दा ग रएको सबै श र्हरू समावशे िथयो। जब मरेो काकाको छोरा हनमले र अन्य मािनसहरू त्यहाँ िथए मलैे बारूकलाई
त्यो तमसकु िदएँ। ती साक्षीहरूले पिन तमसकुमा सही गरे। त्यहाँ चोकमा यहूदाका धरैे मािनसहरू िथए अिन ितनीहरूले मलैे बारूकलाई तमसकु
िदएको दखे।े

13 मलैे ती सबै मािनसहरूकै समक्ष बारूकलाई भन,े 14 “सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ, ‘तमसकुको दवुै ित लिपहरू
मोहर लगाइएको अिन मोहर नलगाइएको ितनीहरूलाई माटोको भाँडामा राख यसो गर तािक यो जमीनका तमसकुहरू लामो समय सम्म सरुिक्षत
हुनछे।’ 15 सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे रले भन्नहुुन्छ ‘भिवष्यमा मरेो मािनसहरूले फे र एकपल्ट घरहरू खते दाखका खतेहरू र
यस बारीहरू िकन्नछेन।्’ ”

16 ने रयाहको छोरो बारूकलाई त्यो जमीनको तमसकु िदइसके पिछ मलैे परम भसुगं ाथर्ना गरें:
17 “हे परम भु परमे र, तपाईंले तपाईंको महान-श ारा अिन तपाईंको िवस्ततृ स्वगर् र पथृ्वी बनाउन ु भयो अिन तपाईंको लािग केही

असम्भव छैन।् 18 हे परम भ,ु तपाईं हजारौं मािनसहरूका लािग कृपाल ु हुनहुुन्छ तर तपाईंले िपता-पखुार्हरूको पापको भागी नानीहरूलाई
दण्ड िदनभुयो। हे महान एवं श शाली परमे र, तपाईंको नाउँ सनेाहरूका परम भु हो। 19 तपाईंको िवचार महान छ अिन महान कमर्हरू
गन ुर्हुन्छ। हे परम भ!ु तपाईंले मािनसहरूले जे गछर्न ् हने ुर् हुन्छ अिन ितनीहरूको कमर् अनसुार फल िदनहुुन्छ। 20 हे परम भ!ु तपाईंले
श शाली र िम भिूममा गन ुर्भयो अिहले सम्म इ ाएलमा र अन्य मािनसहरूको बीचमा आ यर्चिकत कमर्हरू ग ररहन ु भएको छ। तपाईं
आफैले आज िस पान ुर् भएकोछ। 21 तपाईंले आफ्नो आलौिकक श योग गरी िम बाट इ ाएलका मािनसहरू ल्याउन ु भयो। तपाईंले
यी कुराहरू तपाईंका श शाली हात िवस्ततृ पाखरुा अिन कायर्हरू ारा यस्तो गन ुर्भयो।

22 “परम भ,ु तपाईंले यो दशे इ ाएलका मािनसहरूलाई िदनभुयो। यो त्यही दशे हो जनु तपाईंले धरैे अिघ ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई
स ु म्पने वचन िदन ु भएको िथयो। यो अित असल दशे हो। यो धरैे कुराहरू भएको रा ो दशे हो। 23 इ ाएलका मािनसहरू यस दशेमा आए
अिन त्यसलाई बनाए। तर ितनीहरूले तपाईंको आज्ञा पालन गरेनन अथवा ितनीहरूले तपाईंको िशक्षा अनसुरण गरेनन ्अथवा तपाईंको आज्ञा
पालन ितनीहरूले गरेनन।् यसकारण तपाईंले इ ाएलका मािनसहरूमािथ यी सारा सकंटहरू ल्याउन ु भयो।

24 “अिन अिहल,े बाबलेवासीहरूले त्यो शहर कब्जा गनर् घरेेर राखकेाछन।् ितनीहरूले आफ्ना तरवारहरू ारा अिनकाल फैलाएर अिन
भयानक रोगहरू फैलाएर यरूशलमेमािथ िवजय ा गनछन।् त्यो शहर अिहले बाबले सनेाहरूको आ मणमा छ। हे परम भ!ु तपाईंले यस्तो
होस ्भन्न ु भएकोले यस्तो भएकोछ।

25 “हे परम भु मरेो मा लक यो शहर कल्दीहरूको भए ता पिन यी सबै घटनाहरू घ टसके। तर अिहले मलाई भिनरहन ु भएको छ। तर
मलाई तपाईं भनी रहन ु भएको छ, ‘यिमर्या, जमीन चाँदीले िकन ्अिन कितपय मािनसहरूलाई साक्षी चनु।’ तपाईंले यो मलाई यस्तो भन्नहुुन्छ।
बाबलेका सनेाले त्यो शहर अधीन पानर् तयैार भरैहकेो बलेा।”
26 त्यसपिछ परम भकुो वचन यिमर्याकहाँ आई पगु्यो 27 “यिमर्या, म परम भु हु।ँ म सबै जीवधारीका परमे र हु।ँ के मरेो िन म्त कुनै

कुरा असम्भव छैन।” 28 परम भलुे तब भन्नभुयो, “म यरूशलमे शहर बाबलेका सनेा र बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरलाई स ु म्परहकेो छु। ती
सनेाले शहर आफ्नो अधीनमा लनछेन।् 29 बाबले सनेाले यरूशलमे शहरमािथ आ मण ग ररहकेाछन ्ितनीहरू िभ प छेन ्र आगो लाउनछेन।्
ितनीहरूले जलाएर नै यो शहर भत्काउनछेन।् शहरमा यस्ता मािनसहरू छन ्जो झटूा दवेता बाललाई छानामािथ बाल्छन ्अिन अघर् ब लहरू अपर्ण
गछर्न ्अिन मलाई रीस उठाउँछन।् बाबले सनेाले यी घरहरू जलाएर खरानी पानछन।् 30मलैे इ ाएलका र यहूदाका मािनसहरूलाई िनयालकेोछु।
* 32:9: 200 ाम।
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त्यके कुरा जे ितनीहरूले गरेकाछन ्त्यो पाप हो। ितनीहरूले बालक अवस्थामा हुदँदै े ख पाप कामहरू गरेकाछन।् इ ाएलका मािनसहरूले मलाई
अित रीस उठाएका छन।् ितनीहरूले मलाई रीस उठाए िकनभने ितनीहरूले आफ्नै हात ारा बनाएको मिूतर्हरू पजू्ने गछर्न।्” यो परम भबुाट
आएको सन्दशे हो। 31 “यरूशलमे शहर बिनएको समयदे ख अिहलसेम्म यस शहरका मािनसहरूले मलाई ोिधत बनाए। यो शहरले मलाई

ोिधत पाय यसथर् मरेो दशृ्यबाट यसलाई हटाउनै पछर्। 32 म यरूशलमेलाई ध्वसं ग रिदनछुे िकनभने इ ाएल र यहूदाका मािनसहरूले पापमय
कमर्हरू गरेका छन।् यरूशलमे र यहूदाका मािनसहरूले ितनीहरूका राजाहरूल,े शासकहरूल,े ितनीहरूका पजूाहारीहरूले र अगमव ाहरूले
लगाएत सम्पणूर् मािनसहरूले मलाई ोिधत पारेकाछन।्

33 “ती मािनसहरूले मलाई िप ूँ दखेाए। मलैे ितनीहरूलाई घ र घ र िशक्षा िदन कोिशश गरें तर ितनीहरूले चाहनेन ्मलै े ितनीहरूलाई सधुान
यास गरें, मरेो कुरामा ध्यानै िदएनन ् ितनीहरूले मरेो अनशुासन हण गरेनन।् 34 ती मािनसहरूले िदक्क लाग्दा मिूतर्हरू मरेो म न्दरमा सजाए

अिन त्यसलाई दिूषत पारे।
35 “बने-िहन्नोमको बेंसीमा ती मािनसहरूले मोलकेलाई आफ्ना छोरा-छोरीहरू ब ल चढाएर झटूा दवेता बाललाई पजू्न उच्च स्थानको

िनमार्ण गरे। मलैे ितनीहरूलाई किहले पिन त्यस्तो भयानक कायर्हरू गर भनरे आज्ञा ग रन ँ यहूदाका मािनसहरूले यस्तो पापपणूर् कामहरू गछर्न ्
भनरे किहल्यै पिन मरेो मनमा लागकेो िथएन।

36 “ितमीहरू भिनरहकेा छौ, ‘बाबलेका राजाले तरवारले अिनकाल र रूढीले यरूशलमे आफ्नो अधीनमा पान छ।’ तर परम भु इ ाएलका
परमे र यो शहरको िवषयमा भन्नहुुन्छ, 37 ‘म ितनीहरूलाई ितनीहरूको भिूममा फकार्ई ल्याउनछुे। म ती मािनसहरूसगँ रीसाएको समयमा
ितनीहरूलाई िततर-िबतर पारेको ठाउँहरूबाट भलेा पानछु। तर म ितनीहरूलाई यो ठाउँमा फकार्ई ल्याउनछुे। म ती मािनसहरूलाई त्यस्तै पानछु।
म ितनीहरूको जीवनलाई शान्त र सरुिक्षत बनाउनछुे। 38 ितनीहरू मरेो मािनसहरू हुनछेन ्अिन म ितनीहरूका परम भु हुनछुे। 39 म ितनीहरूलाई
सयं ु हृदय र पथ िदनछुे तािक ितनीहरू र आफ्ना आफ्ना बाल-बच्चाको भलाईको िन म्त मलाई सधैं सम्मान गनछन।्

40 “ ‘म ितनीहरूिसत एक स्थायी करार गनछु। यो करार बमोिजम म ितनीहरूको सधैं भलाई गनछु। ितनीहरूले मलाई आदर गन बनाउनछुे।
यसकारण ितनीहरूले मलाई किहल्यै त्याग्ने छैनन।् 41 ितनीहरूलाई भलाई गन ुर्मा म खशुी रहनेछु। म िन य ितनीहरूलाई यस दशेमा रोप्ने छु र
हुकार्उने छु। म आफ्नो जम्मै हृदय र मनले त्यसो गन छु।’ ”

42 यसकारण परम भु भन्नहुुन्छ “मलैे ितनीहरूमािथ ठूलो िवपि ल्याएँ। त्यसरी नै मलै े जो ितज्ञा गरेको छु ितनीहरूको लािग उपकारी
थोकहरू ल्याउनँछुे। 43 ितमीहरूले भिनरहकेा छौ िक ‘बाबलेका सनेाले यो दशे परास्त गय अिन यो ता मािनस र पशहुरू िबना एक मरूभिूम
भएको छ।’ तर याद गर मािनसहरूले एकपल्ट फे र यस ठाउँमा जमीन िकन्नछेन।् 44 ितनीहरूले पसैाहरू िदएर खतेहरू िकन्नछेन।् ितनीहरूले
जमीनको तमसकुमा हस्ताक्षर गनछन ्र साक्षीहरूको उप स्थिसत मोहर लगाउनछेन।् मािनसहरूले फे र साक्षीहरूको उप स्थितमा िबन्यामीनको
दशेमा यरूशलमे व रप रका ठाउँहरूमा, यहूदाको शहरहरूमा पहाडी दशेमा, प मी बेंसीहरू अन्तगर्त, अिन नगेबेमा जमीनहरू िकन्ने छन।्
त्यस्तो हुने नै छ िकनभने म ितनीहरूलाई पनुर्स्थापना गनछु।” यो परम भकुो सन्दशे हो।

33
परमे रको ितज्ञा

1 परम भकुो सन्दशे दो ो पल्ट यिमर्याकहाँ आयो। यिमर्या अझ हरीहरूका चोकमा बन्द िथयो। 2 “परम भलुे पथृ्वी बनाउन ु भयो अिन
यसलाई सरुिक्षत रा ु भयो। उहाँको नाउँ परम भु हो। परम भु भन्नहुुन्छ, 3 ‘यहूदा, मलाई ाथर्ना गर, अिन म जवाफ िदनछुे। म ितमीलाई
महत्वपणूर् ग ु कुराहरू भन्नछुे। यी कुराहरू ितमीले पिहले किहले सनुकेा छैनौ।’ 4 परम भ,ु इ ाएलका परमे र हुनहुुन्छ: ‘परमे रले ती
कुराहरू यरूशलमेका घरहरू, जनु घरेामचान र लडाइँको ितरोधमा ध्वसं भएको िथयो त्यस बारेमा र यहूदाका जग्गाहरू र राजाको महलहरू
बारेमा भन्नहुुन्छ।

5 “ ‘यस शहरको द ु कमर्ले गदार् म अब उसो यसको रक्षा गन छैन। यरूशलमेको िवरू य ु लड्न बाबलेका सनै्य आउनछे र मरेो ोधले
मारेको लाशहरूले यो शहर भिननछे।

6 “ ‘तर म शहरमा पनु आरोग्यता र स्वस्थ्य ल्याउनछुे। म ितनीहरूलाई ससु्वास्थमा रा छुे। म शा न्त र सरुक्षा ल्याउनछुे। 7 म यहूदा र
इ ाएलबाट ल टएका समानहरूको पनु बहाली गराउनछुे। म ितनीहरूलाई िवगतको जस्तै बनाई िदनछुे। 8 मरेो िवरोधमा ितनीहरूले गरेको पाप
धोई पखाल्नछुे। ितनीहरूले मरेो िवरू गरेको सबै पाप र िव ोहहरू क्षमा गनछु। 9 जब मलैे गरेको भलाइ कायर्हरू यस शहरका बिसन्दाहरूले
सनु्छन।् तब पथृ्वीका जम्मै जाितहरू अिघ यस शहरले मकहाँ शसंा र मिहमा ल्याउनछे। जब ती जाितहरूले मलैे यो शहरवासीहरूका िन म्त
गरेको शा न्त र उन्नितका कुराहरू सनु्छन ितनीहरू भयभीत हुनछेन ्अिन काम्नछेन।्’

10 “यसकारण परम भु भन्नहुुन्छ, ‘ितमीहरू भिनरहकेाछौ, हा ो दशे मािनस र पशहुरू िबनाको उजाड ठाउँ हो।’ अिहले यरूशलमेका
गल्लीहरू र यहूदाका शहरहरू मािनसहरू र पशहुरू िबना ध्वसं भएको छ। 11 तर चाँडै यो ठाउँमा आनन्दको िमठो, दलुहा-दलुहीहरूको
खशुीयाली र परम भमुा शसंाको आवाजहरूले ितध्विनत हुनछे। ती मािनसहरूले भन्ने छन,्: ‘सनेाहरूका परम भकुो शसंा गर। परमे र
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भलो हुनहुुन्छ। उहाँ सधैं कृपाल ु हुनहुुन्छ।’ ितनीहरूले म न्दरमा धन्यवाद ब ल चढाउनछेन कारण यस ठाउँबाट जे जे ल ु टएको िथयो म त्यो पनु
बहाली गराउनछुे अिन अिघ जस्तो िथयो त्यस्तै बनाउनछुे।” परम भु भन्नहुुन्छ।

12सनेाहरूका परमे र भन्नहुुन्छ, “मािनसहरू अथवा पशु ाणीहरू नभएर अिहले यो ठाउँ उराठलाग्दो छ। तर यहूदाका सबै शहरहरूमा भडेा
गोठालाहरूले भडेा बथानहरू चराउने र ती बथानहरूले थकाई मान खर्कहरू हुनछेन।् 13 पहाडी दशेमा, प मी बेंसीमा, नगेबेमा, िबन्यामीनको
शहरहरूमा, अिन यरूशलमे र यहूदाको व रप र सबै शहरहरूमा भडेाका बथानहरू हुनछेन ्अिन भडेा गोठालाहरू र भडेाहरू गन्ती गनछन,्”
परम भु भन्नहुुन्छ।

असल शाखा
14 यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो “मलैे इ ाएल र यहूदाका मािनसहरूको लािग िवशषे ितज्ञा गरेकोछु, समय आइरहछे, म ती वचनहरू

परूा गनछु। 15 त्यसबलेा, म दाऊदको प रवारमा एउटा धािमर्कताको शाखा उत्पन्न गराउनछुे। उसले यो दशेमा न्याय ल्याउनछे। 16 यो शाखाको
समयमा यहूदाका मािनसहरू सरुिक्षत हुने छन ् अिन ितनीहरू यरूशलमेमा म ु रहनछेन।् यो शाखाको नाउँ हो: ‘परम भु हा ा धािमर्कता
हुनहुुन्छ।’ ”

17 परम भु भन्नहुुन्छ, “दाऊदको प रवारबाट एकजना मािनस सधैं िसहंासनमा ब छे र इ ाएलका प रवारमािथ शासन गनछ। 18 अिन
पजूाहारीहरू जो लवेी प रवारहरूबाट हुनछेन ्ितनीहरू त्यहाँ मरेो अिघ होमब लहरू, अन्न ब लहरू र अरू ब लहरू चढाउन उिभन्छन।्”

19 यो सन्दशे परम भबुाट यिमर्या कहाँ आयो। 20 परम भु भन्नहुुन्छ, “मसगँ रात र िदनको करार छ। त्यो सदा-सवर्दा च लरहनछे। यिद
ितमीहरूले यसलाई प रवतर्न गनर् सक्छौ भने तािक िदन र रात आफ्नो तोिकएको समयमा नआवोस।् 21 तब ितमीहरूले मरेा सवेक दाऊद
र लवेीसगँ पिन मरेो करार ब द्लन सक्छौ। दाऊदका सन्तानहरू अब राजा हुनछैेन र लवेीका प रवारबाट पजूाहारी हुनछैेन। 22 तर म मरेो
दास दाऊदका सन्तानहरूलाई र लवेीका प रवारहरूलाई जसले मरेो सवेा ग ररहकेा छन ्सखं्या व ृ गराउनछुे। ितनीहरूको सन्तानको सखं्या
आकाशमा ताराहरू र सागरको िकनारमा बालवुाको कण झैं अनगन्ती हुनछे।”

23 यिमर्याले यो सन्दशे परम भबुाट ा गरे। 24 “यिमर्या, ितमीले सनु्यौ, मािनसहरूले के भिनरहछेन?् ती मािनसहरूले भिनरहकेा छन,्
‘परम भलुे यहूदा र इ ाएलका प रवारहरूलाई जसलाई चनु्नभुएको िथयो ती दइुलाई त्याग गन ुर् भयो। ितनीहरूले मरेा मािनसहरूलाई घणृा गछर्न
अिन ितनीहरूलाई एउटा जाित भनी भन्न ु चाहदँनैन।्’ ”

25 परम भु भन्नहुुन्छ, “यिद मलैे रात र िदनसगँ करार नराखकेो भए अिन यिद मलैे आकाश र पथृ्वीको लािग िनयमहरू तयैार नबनाएको
भए। 26 तब याकूबका सन्तानहरू अस्वीकार गनर् सक्छु। अिन मरेो दास दाऊदका सन्तानहरूलाई अ ाहाम, इसहाक र याकूबको वशंहरूमािथ
राज्य गनर्िदने छैन। तर ितनीहरूबाट जो खोिसएको छ त्यो पनु बहाल ग रनछे र ितनीहरूमािथ दया ग रनछे।”

34
यहूदाका राजा िसदिकयाहलाई चतेाउनी

1 परम भबुाट यिमर्याकहाँ सन्दशे आयो। सन्दशे त्यितबलेा आयो जब बाबलेका राजा नबकूदनसे्सर, यरूशलमे र त्यसका व रप रका
शहरहरूका िवरू लडाइँ ग ररहकेा िथए। नबकूदनसे्सरसगँ उसका सारा सनेा अिन आफूले शासन गरेका राज्यहरूका सनेा र मािनसहरू िथए।

2 परम भु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ, “यिमर्या यहूदाका राजाकहाँ जाऊ अिन ितनलाई भन ‘िसदिकयाह, परम भु यसो भन्नहुुन्छ म
यरूशलमेको यो शहर बाबलेका राजालाई िदइरहकेो छु जसले यसलाई जलाएर खरानी पानछ। 3 िसदिकयाह बाबलेका राजा दे ख ितमी उम्कने
छैनौ। ितमीलाई िनसन्दहे पि ने छ र उसलाई समु्पने छ। ितमीले आफ्नै आखँाहरूले बाबलेका राजालाई दे छेौ आमने सामने कुरा गनछौ।
तब ितमीलाई बाबलेमा लजैानछेन।् 4 यहूदाका राजा िसदिकयाह परम भकुो वचन सनु। परम भलुे ितमीहरूलाई भन्नहुुन्छ, ितमी य ु मा मा रने
छैनौ। 5 ितमी शा न्तिसत मनछौ। मािनसहरूले ित ो िपता-पखुार्हरूलाई जस्तै ती राजाहरू जो ितमी भन्दा अिघ आए ित ो लािग धपू जलाउनछेन।्
ितनीहरूले ित ा िन म्त शोक मनाउनछेन ् र द:ुखीत भएर भन्नछेन।् “ह!े भ।ु” मलैे म कुरा तपाईंसगँ भनकेोछु।’ ” यो सन्दशे परम भबुाट
आएको हो।

6 तब यिमर्या अगमव ाले परमे रको यी सबै वचन यरूशलमेमा िसदिकयाहलाई भन।े 7 बाबलेका राजाले यरूशलमे अिन यहूदाको बाँकी
रहकेा गढीमा भएका शहरहरू लाकीश र अजकेाको िवरू लड।े यी मा यहूदाको दशेमा पखार्लले बारेका िथयो।

मािनसहरूले आफ्नो एउटा करार भङ्ग गरे
8 राजा िसदिकयाहले यरूशलमेका मािनसहरूसगँ िह ूकमाराहरूलाई मु िदनलाई करार गरेका िथए। एउटा िसदिकयाहले करार गरेपिछ

सन्दशे परम भबुाट यिमर्याकहाँ आयो। 9 त्यके मािनसले आफ्ना िह -ूकमाराहरूलाई स्वतनं् पान ुर् पन हो। त्यके िह ू कमारा-कमारीहरू
स्वतं गराउन ु पन हो। कसलैे पिन यहूदा समदुायबाट कमारो नबनावोस।् 10 यसकारण यहूदाका शासकहरू र मािनसहरूले यो करार स्वीकार
गरे। त्यके मािनसले आफ्ना कमारा-कमारीहरू स्वतन् बनाउनछे। त्यके मािनस राजी भए र सबै कमारा-कमारीहरू स्वतं ग रिदए। 11 तर
त्यसपिछ, मािनसहरू ज-जसकहाँ आफ्ना कमारा-कमारीहरू िथए ितनीहरूले आफ्ना मन बद्ल।े यसकारण फे र ितनीहरू आफैले स्वतन् पारेका
मािनसहरू ल्याए अिन ितनीहरूलाई आफ्नो कमारा-कमारीलाई बनाए।
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12 तब परम भबुाट सन्दशे यिमर्याकहाँ आयो 13 “यही नै परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ, ‘ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू िम मा
कमारा-कमारीहरू िथए मलैे उनीहरूलाई िम बाट िनकालें अिन कमारापनबाट पिन िनकालें र ितनीहरूलाई एउटा करार गरे। 14 यो करार
अनसुार त्यके मािनसले आफ्ना िह ू कमाराहरूलाई त्यके सातौं वषर्को आरम्भमा स्वतनं् िदन ु पछर्। त्यके िह ू कमारा-कमारी छ वषर्को
सवेा पिछ स्वतन् हुन ु पछर्। तर ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले मरेो कुरामा ध्यान िदएनन।् 15 भखर्रै ितमीहरू आफूले गरेको कामका िन म्त
प ाताप गय अिन मरेो नजरमा के सही हो त्यो गय । जनु म न्दर मरेो नाउलँे िस छ त्यसमा ितमीहरूले मरेो समक्ष एउटा करार गय अिन
िह ू कमारा-कमारीहरूलाई स्वतन् िदने घोषणा गय । 16 तर फे र, ितमीहरूले आफ्ना मन ब द्लयौ। ितमीहरूले मरेो नाउकँो बइेज्जत गय ।
ितमीहरूले म ु िदएका कमारा-कमारीहरूलाई फकार्ई ल्यायौ र बलपवूर्क ितनीहरूलाई कमारा-कमारी बनायौ।’

17 “यसकारण परम भु भन्नहुुन्छ, ‘ितमीहरूले मरेो कुराको पालन गरेनौ। ितमीहरूले आफ्ना िम अिन िछमकेीहरूलाई स्वतं पारेनौ।
यसकारण तरवार, अिनकाल र भयानक महामारी ारा मा रनको लािग म ितमीहरूलाई मु घोषणा गछुर्। म ितमीहरूको अवस्था यित ददर्नाक
बनाउनछुे िक ितमीहरूको अवस्था दखेी सम्पणूर् पथृ्वी नै भयभीत हुनछे। 18 ज-जसले त्यो करार भगं गरेछन ्अिन ज-जसले मरेो अिघ गरेका
ितज्ञाहरू लत्याएका छन ् ितनीहरूिसत त्यही वहार गनछु जस्तो एउटी बाछीलाई दइु फ्याक पाछर्न ्र ती दइु टु ाहरूको माझमा िहडँछन।्*

19 ती मािनसहरू जो त्यो बाछाको दइुफ्याक माझबाट िहडँे ितनीहरू यहूदा र यरूशलमेका शासकहरू, त्यो दशेका मािनसहरू अिन नपुसंकहरू
र पजूाहारीहरू िथए। 20 यसकारण ती मािनसहरू ितनीहरूका श हुरूलाई समु्पनछुे जसले ितनीहरूलाई मानर् चाहन्छन।् ती मािनसका लाशहरू
चरा-चरुूङ्गीहरूका लािग खा अिन पशहुरूको िशकार हुनछे। 21 म यहूदाका राजा िसदिकयाहलाई र उसका मािनसहरूलाई ितनीहरूका
श हुरूकहाँ स ु म्पनछुे जसले ितनीहरूलाई मानर् चाहन्छन।् ती सनेाहरू यरूशलमेबाट गइसकेका भएता पिन म ितनीहरूलाई बाबलेका राजाको
सनेाहरूकहाँ स ु म्पनछुे। 22 तर म आदशे िदनछुे अिन बाबलेका सनेाहरू फक आउनछेन।्’ यो परम भकुो सन्दशे हो: ‘ती सनेाहरूले यरूशलमे
िवरू य ु गनछ। बाबलेका सनेाहरूले यो शहर कब्जा गनछन ्र यसलाई जलाई खरानी बनाउनछेन।् म यहूदाका शहर ध्वसं पानछु र यसलाई
कोही नब े िनजर्न मरूभिूममा प रणत ग रिदनछुे।’ ”

35
रेकाबी प रवारका असल उदाहरण

1 योिशयाहको छोरो यहोयाकीम यहूदाका राजा भएको बलेा, परम भबुाट यो सन्दशे यिमर्या कहाँ आयो। यो परम भकुो सन्दशे िथयो:
2 “यिमर्या, रेकाबीहरूका प रवारकहाँ जाऊ। परम भकुो म न्दरको एउटा छेउको कोठामा ितनीहरूलाई िनम्त्याऊ। अिन ितनीहरूलाई दाखरस
खवुाऊ।”

3 यसथर् मलैे यिमर्याको* छोरो याजन्याह जो हबिसन्याहको नाित हो र उसका दाज्य-ूभाइहरू र सबै छोराहरू पिन ल्याएँ। मलैे रेकाबीहरूका
सम्पणूर् प रवारलाई पिन ल्याएँ। 4 त्यसपिछ मलैे ितनीहरूलाई म न्दरिभ ल्याएँ। हामीहरू हानान जो ियग्दल्याहको छोरो हुन ितनको छोराहरूको
कोठामा गयौं हानान परम भकुो एकजना भ िथयो। त्यो कोठाको छेउमा अिधकारीहरूको िथयो। यो कोठा शल्लमूको छोरो मासयेाह ढोकेको
कोठाको छेउमा िथयो। मासयेाह परम भकुो म न्दरको ढोके िथयो। 5 तब मलैे रेकाबी प रवारको अघािड एक घैंटो दाखरस र केही कचौराहरू
रा खिदएँ। अिन मलैे ितनीहरूलाई “िपउन ु भनें।”

6 तब रेकाबी मािनसहरूले जवाफ िदए, “हामी किहले पिन दाखरस िपउने छैनौ िकनभने हा ा िपता-पखुार् रेकाबको छोरो योनादाबल,े हामीलाई
यस्तो आज्ञा िदए ‘ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानहरूले किहल्यै दाखरस िपउन ु हुदँनै। 7 उनले अझ भनकेा छन ्घरहरू िनमार्ण नगन ुर्। िबऊ नरोप्न ु
अथवा दाख नरोप्न।ु ितमीहरूले यी मध्ये कुनै एक पिन नगन ुर्। केवल तम्बहूरूमा ब ।ु यिद ितमीहरूले त्यसो गय भन,े जो ितमीहरू डुलवुाहरू
िथयौ यस दशेमा धरैे कालसम्म रहने छौ।’ 8 रेकाबका छोरो हा ा िपता-पखुार् योनादाबले िदनभुएको त्यके आज्ञा हामीले पालन गरेकाछौ। हामी
किहले मदपान गदनौं। हा ा प ीहरू, छोराहरू र छोरीहरूले किहले दाखरस िपउँदनैन।् 9 हामी ब े घरहरू किहले बनाउदँनैौं। अिन हा ो आफनै
दाखबारी र खतेहरू छैनन।् हामी किहल्यै अन्न रोप्दनैौं। 10 हामी तम्बहूरूमा बस्छौं अिन हा ा िपता-पखुार् योनादाबले आज्ञा गरेको त्यके कुरा
पालन गछ । 11 तर जब बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरले यहूदामािथ आ मण गरे, हामी यरूशलमे गयौं। हामीले एक-अकार् माझ भन्यौं, ‘हामी
यरूशलमेको शहरिभ वशे गन पछर् तािक हामी बाबले र अरामीहरूका सनेाहरूबाट छुटकारा पाउन सक्छौं।’ यसकारण हामी यरूशलमेमा
बस्यौं।”

12 तब परम भकुो वचन यिमर्याकहाँ आयो: 13“सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ ‘यिमर्या, जाऊ अिन यो सन्दशे यहूदा र
यरूशलमेका मािनसहरूलाई भन के ितमीहरूले िशक्षा न लने अिन मरेो आदशे पालन नगन?’ 14 परम भु भन्नहुुन्छ, ‘रेकाबको छोरो योनादाबले
आफ्ना छोराहरूलाई दाखरस नखान ु भनरे आदशे गरे अिन त्यो आदशे पालन ग रयो। आज पयर्न्त योनादाबका सन्तानहरूले आफ्ना िपता-
पखुार्हरूका आज्ञा पालन गरे। ितनीहरू दाखरस िपउँदनैन।् तर मलैे ितमीहरूलाई एकोहोरो भिनरहकेोछु तर ितमीहरूले मरेो आज्ञाहरू पालन गरेका
छैनौ। 15 मलैे मरेा दास अगमव ाहरू ितमीहरूकहाँ घ रघ र पठाएकोछु। अगमव ाहरूले ितमीहरूलाई भनकेाछन,् “ितनीहरू त्यकेले खराब
* 34:18: …

, “यिद मलैे सम्झौता मािनन ँ
भने मरेो पिन यस्तै अवस्था होस।्” * 35:3: (यिमर्या) हो।
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कामबाट अलग रहन ु पछर्। ितमीहरू सबै असल हुनै पछर्। ितमीहरूले अरू दवेताहरूको अनसुरण र सवेा गन ुर् हुदँनै। यिद मरेो आज्ञा पालन गरे यो
दशे जनु मलैे ितमीहरू र ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदएकोछु यहाँ ब छेौ।” तर ितमीहरूले मरेो कुरा सनुनेौ। 16 योनादाबका सन्तानहरूले
आफ्ना िपता-पखुार्हरूले िदएका आज्ञा पालन गरे तर यी मािनसहरूले मरेो आज्ञा पालन गरेका छैनन।्’

17 “यसकारण सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ, ‘मलैे यहूदा र यरूशलमेका बािसन्दाहरूकहाँ सबै सकंटहरू ल्याउदछुै
जनु अिघ मलैे चतेाउनी िदएको िथएँ। म ती मािनसहरूसगँ बोलें, अिन ितनीहरूले मरेो कुरा सनु्न अस्वीकार गरे। मलैे ितनीहरूलाई डाके तर
ितनीहरूले जवाफ िदएनन।्’ ”

18 तब यिमर्याले रेकाबी मािनसहरूलाई भन,े “सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ, ‘ितमीहरूले आफ्ना िपता-पखुार्हरूका
आज्ञा पालन गय । ितमीहरूले योनादाबको उपदशेहरू अनसुरण गय । उनले जो आदशे िदएका िथए त्यो ितमीहरूले पालन गय ।’ 19 यसकारण
सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ: ‘यसकारण त्यहाँ रेकाबका छोरो योनादाबका सन्तान सधैं रहनछे जसले मरेो सवेा गछर्।’ ”

36
राजा यहोयाकीमले यिमर्याको बहेरेूवा जलाउदँछ

1योिशयाहको छोरो यहोयाकीम यहूदाका राजा भएको चौथो वषर्मा परम भकुो यो सन्दशे यिमर्याहकहाँ आयो। यो परम भबुाट आएको सन्दशे
िथयो 2 “यिमर्या, मलैे ितमीलाई भनकेो जम्मै सन्दशेहरू बहेरेूवामा लखे। मलैे ितमीलाई इ ाएल, यहूदा र अन्य सारा जाितहरूका बारेमा भनकेो
छु। योिशयाह राजा भए यता आज सम्मको ती सारा शब्दहरू जनु मलैे भनकेोछु लखे। 3 हुनसक्छ यहूदाका प रवारले गरेका द ु र्कमहरू िवरू
मलैे ग ररहकेो योजना बारे यहूदाका मािनसहरूले सनु्नछेन ्अिन हुनसक्छ ितनीहरू द ु कामहरू गनर्दे ख रोिकनछेन।् यिद ितनीहरूले त्यसो गरे
भने म ितनीहरूले गरेका अपराधहरू र पाप क्षमा ग रिदनछुे।”

4 यसकारण यिमर्याले ने रयाहको छोरो बारूकलाई बोलाए। बारूकले यिमर्यालाई परम भलुे भन्न ु भएको सबै कुराहरू यिमर्याको ले -
आदशेमा बहेरेूवामा लखे।े 5 यिमर्याले बारूकलाई भन,े “मलाई परम भकुो म न्दरमा जाने अनमुित छैन। 6 यसकारण म चाहन्छु िक ितमी
परम भकुो म न्दरमा उपासको िदन जाऊ अिन ितनीहरूका शहरहरूबाट आएका यहूदाका मािनसहरूलाई मरेो िनदशनमा ितमीले बहेरेूवामा
लखेकेो परम भकुो सन्दशेहरू पढरे सनुाऊ। 7 हुनसक्छ िक मािनसहरूले परम भलुाई सहयोगको लािग गहुानछन ्अिन हरेकले द ु कामहरू गनर्
दे ख जोिगनछेन।् िकनभने परम भलुे यी मािनसहरूमािथ महा रीस र ोध पोखाउनँे भनी घोषणा गन ुर् भएको छ।” 8 यसकारण ने रयाहको छोरो
बारूकले अगमव ा यिमर्याले अ ाएका त्यके कुरा गरे। बारूकले बहेरेूवामा ले खएका परम भकुो कुरा परम भकुो म न्दरमा पढ।े

9 योिशयाहको छोरा यहोयाकीमको राज्यकालको पाँचौ वषर्को नवौं महीनामा यरूशलमेका अिन यहूदाका शहरबाट यरूशलमेमा आएका सबै
मािनसहरूले परम भकुो नाउमँा उपवास ब े घोषणा गरे। 10 त्यसबलेा, बारूकले परम भकुो म न्दरमा भलेा भएका मािनसहरूको उप स्थितमा
यिमर्याका वचनहरू बहेरेूवाबाट पढ।े ितनले परम भकुो म न्दरको नयाँ वशे ार छेउमा रहकेो मिथल्लो आगँनमािथको शापनको छोरो गमयार्हको
कोठाबाट बहेरेूवा पढ।े गमयार्ह एकजना सिचव िथए।

11 गमयार्हको छोरो अथार्त ्शापानको नाित िमकायाहले बहेरेूवाबाट पिढएको परम भकुो सन्दशेहरू सनु।े 12 जब मीकायाहले बहेरेूवाबाट
परम भकुा सन्दशे सनु,े उनी राज महलको सिचवको कोठामा गए। सम्पणूर् शाही अिधकारीहरू त्यहाँ राजाको दरबारमा बिसरहकेा िथए। ती
अिधकारीहरू हुन ् सिचव एलीशामा, शमायाहको छोरो दलायाह, अकबोरको छोरो एलनातान, शापानको छोरो गमयार्ह, हनन्याहको छोरो
िसदिकयाह अिन अन्य अिधकारीहरू पिन त्यहाँ िथए। 13 जब बारूकले मािनसहरूलाई बहेरेूवाबाट पढी सनुाएको िमकायाहले जे सनुकेा
िथए ितनले त्यके कुरो नै ती अिधकारीहरूलाई भन।े

14 तब सबै अिधकारीहरूले यहूदीलाई (नतन्याहको छोरो शलेमे्याहको नाती अिन कूशीको पनाित) बारूककहाँ पठाए। यहूदीले बारूकलाई
भन,े “ितमीले जनु बहेरेूवा मािनसहरू समक्षपढयौ त्यो लएर मिसत आऊ।”

ने रयाहको छोरो बारूकले बहेरेूवा लए अिन ितनीहरूकहाँ गए।
15 तब ती अिधकारीहरूले बारूकलाई भन,े “बस अिन हा ो लािग पढ र सनुाऊ।”
यसथर् ितनीहरूलाई बारूकले पढरे सनुाए।
16 ती शाही अिधकारीहरूले बहेरेूवाबाट सारा सन्दशेहरू सनु।े तब ितनीहरू डराए, अिन एका अकार्लाई ित हरेा-हरे गरे। ितनीहरूले

बारूकलाई भन,े “हामीले बहेरेूवामा भएका सबै सन्दशेहरू राजा यहोयाकीमलाई भन्नै पछर्।” 17 त्यसपिछ अिधकारीहरूले बारूकलाई एउटा
गरे, “बारूक, हामीलाई भन, ितमीले बहेरेूवामा ले खएका सन्दशेहरू कहाँबाट पायौ? के त्यो यिमर्याले भनकेा कुराहरू लखेकेा हौ?”
18 “हजरू”, बारूकले जवाफ िदए। “यिमर्याले भन्यो, अिन मलैे सारा सन्दशेहरू बहेरेूवामा मसीले लखेें।”
19 तब शाही अिधकारीहरूले बारूकलाई भन,े “ितमी र यिमर्या भाग्न ु पछर् र लकु्न ु पछर्। ितमीहरू कहाँ लकु्छौ कसलैाई पिन नभन्न।ु”
20 तब शाही अिधकारीहरूले बहेरेूवा सिचव, एलीशामाको कोठामा राख।े ितनीहरू राजा यहोयाकीमकहाँ चोकमा गए र बहेरेूवामा भएको

सबै कुरा भन।े
21 यसकारण राजा यहोयाकीमले त्यो बहेरेूवा ल्याउन ु यहूदीलाई पठाए। यहूदीले सिचव, एलीशामाको कोठाबाट त्यो बहेरेूवा ल्याए। तब

यहूदीले त्यो बहेरेूवा राजालाई र ितनको निजकै उिभएका सवेकहरूलाई पढरे सनुाए। 22 यो नवौं महीना च लरहकेो िथयो, अिन राजा िहउदँमा
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ब े महलमा बिसरहको िथए। राजा यहोयाकीमको सम्मखु अगनेामा आगो दन ्दन ्ब लरहकेो िथयो। 23 यहूदीले बहेरेूवा पढन शरुू गरे। जब
उसले तीन वा चार प ृ पढद्थ,े राजाले ती पिढसकेका पं एउटा सानो छुरीले काट्थे अिन अगनेोमा हाली िदन्थे र जब सम्म परैु बहेरेूवा
अगनेोमा जलरे न भएन तब सम्म ितनले त्यसै गरे। 24 राजा यहोयाकीम र उनका सवेकहरू जसले बहेरेूवाबाट यी वचनहरू सनुे ितनीहरू न त
डराए न ितनीहरूले आफ्नो लगुा नै च्यात।े

25 एलानातान, दलायाह र गमयार्हले राजा यहोयाकीमलाई त्यो बहेरेूवा नजलाउन ु होस ् भनरे िवन्ती गरे। तर राजाले ितनीहरूको िबन्ती
सनुनेन।् 26 राजा यहोयाकीमले आफ्नो छोरो यरहमले, अि एलको छोरो सरायाह र अबदीलको छोरो शलेमे्याहलाई सिचव बारूक र अगमव ा
यिमर्यालाई प न हुकूम िदए। तर परम भलुे ितनीहरूलाई लकुाउन ु भएको िथयो।

27 यिमर्याले भनकेो अिन बारूकले लखेकेो सन्दशेहरू भएको बहेरेूवा राजाले जलाई सके पिछ परम भकुो सन्दशे यिमर्याकहाँ आयो।
28 परम भलुे भन्नभुयो, “यिमर्या, अक एउटा बहेरेूवा लयर यहूदाका राजा यहोयाकीमले जलाएको पिहलो बहेरेूवामा जनु सन्दशेहरू

िथए सबै लखे। 29 यहूदाका राजा यहोयािकमको सम्बन्धमा ितमीले भन्नछेौ: ‘त्यसपिछ परम भलुे भन्नभुयो, “ितमीले बहेरेूवा जलायौ कारण
ितमीले सोच्यौ, बाबलेको राजा िन य आउनछे र यो दशे ध्वसं पा र मािनसहरू र पशहुरू काट्नछे भनी सन्दशेहरू िकन ितमीले लखे्यौ?”
30 यसकारण, परम भलुे यहूदाका राजा यहोयाकीमाको बारेमा भन्नहुुन्छ: यहोयाकीमका सन्तानहरू दाऊदको िसहंासनमा अब उसो ब छैेन।
जब यहोयाकीम मदर्छ, उसको लाश भइँूमा फ्याँिकनछे र िदनको गरम र रात िचसोमा त्यहीं रहनछे। 31 म, परम भलु,े यहोयाकीम र उसका
नानीहरूलाई दण्ड िदनछुे। उसका अिधकारीहरूलाई पिन दण्ड िदनछुे। कारण ितनीहरू द ु छन ्म ितनीहरूमािथ डरलाग्दो िवपि ल्याउनछुे भनी
मलैे चतेाउनी िदएको छु। त्यो दभुार्ग्य ितनीहरूमािथ मा होइन तर यरूशलमे र यहूदामा ब े सम्पणूर् जाितलाई पिन असर गनछ। मरेो चतेाउनी
अनसुार जम्मै अधमर्कामहरू ितनीहरूमािथ पानछु तर ितनीहरूले मरेो कुरा सनु्ने छैनन।्’ ”

32 त्यसपिछ यिमर्याले अक एउटा बहेरेूवा लए अिन त्यो ने रयाहको छोरो सिचव बारूकलाई िदए। जस्तै यिमर्याले बोल,े बारूकले
परम भकुो त्यही सन्दशेहरू बहेरेूवामा लखेे जनु राजा यहोयाकीमले आगोमा जलाई िदएका िथए। ती सन्दशेहरू बाहके अन्य धरैे त्यस्तै शब्दहरू
दो ो बहेरेूवामा थिपएका िथए।

37
यिमर्या कैदमा

1 नबकूदनसे्सर बाबलेका राजा िथए। उनले यहोयाकीमको छोरो कोन्याहको स ामा िसदिकयाहलाई यहूदाका राजा िनय ु गरे। िसदिकयाह
योिशयाहको छोरो िथए। 2 तर िसदिकयाहले परम भकुो सन्दशे ित ध्यानै िदएन जनु सन्दशे परम भकुा अगमव ा यिमर्यालाई चार गनर् भनी
िदनभुएको िथयो। अिन िसदिकयाहको कमर्चारीहरू र यहूदाका मािनसहरूले परम भकुो सन्दशेलाई ध्यानै िदएनन।्

3 राजा िसदिकयाहले शलेपे्याहको छोरो यहूकल नाउकँा मािनस अिन मासयेाहको छोरो पजूाहारी सपन्याहलाई अगमव ा यिमर्याकहाँ यसो
भनी पठाए। यो सन्दशे ितनीहरूले यिमर्याकहाँ ल्याए, “हा ा िन म्त परम भु हा ा परमे रिसत ाथर्ना ग रिदन ु होस।्”

4 त्यसबलेा, यिमर्यालाई कैदमा रा खएको िथएन, यसकारण उनी जता चाहन्थे त्यतै जान सक्दथ।े 5 िफरऊनको सनेा िम दे ख बािहर आएको
िथयो। िम का सनेा ितनीहरूितर अिघ बिढरहकेो सन्दशे सनुरे बाबलेका सनेाहरू जो यरूशलमेलाई घरेा हाल्दै िथए त्यहाँबाट गए।

6 परम भबुाट अगमव ा यिमर्याकहाँ सन्दशे आयो: 7 “परम भु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ, ‘यहूकल अिन सपन्याह! यहूदाका राजा
िसदिकयाहले ितमीलाई मकहाँ हरू सोध्न पठाएका छन।् राजा िसदिकयाहलाई यसो भन िम का सनेा जो ितमीलाई सघाउन आइरहकेा िथए,
फक जानछेन।् 8 त्यसपिछ, बाबलेका सनेा फकर यता आउनछेन।् ितनीहरूले यरूशलमेमा आ मण गनछन।् त्यसपिछ बाबलेबाट आएका
सनेाले यरूशलमेलाई आफ्नो अधीनमा पारी जलाईिदनछे। 9 परम भु भन्नहुुन्छ “बाबलेका सनेा िन य हामीबाट फकर जानछेन भनी सोचरे
ितमीहरू आफैलाई मखूर् नबनाऊ।” ितनीहरू जाने छैनन।् 10 यिद ितमीहरूले सम्पणूर् बाबलेी सनेालाई िजततेा पिन केही घाइते सनेाहरू तम्बमूा
छािडए भने ती घाइते सनेाहरू उठनछेन ्र यरूशलमेलाई जलाई िदनछेन।्’ ”

11जब बाबलेका सनेा िम का िफरऊनका सनेािसत लडाइँ गनर्लाई यरूशलमे पगुे 12 यिमर्याले यरूशलमेबाट िबन्यामीनको दशे तफर् या ा गनर्
इच्छा गरे। उनी त्यहाँ आफ्नो सम्प को अशं लनलाई गईरहकेा िथए। 13 तर जब ितनी यरूशलमेको िबन्यामीन वशे ारमा पगुे हरीहरूका
अध्यक्षले ितनलाई प े । त्यो अध्यक्षको नाउँ िय रयाह हो। िय रयाह शलेमे्याहका छोरा िथयो। शलेमे्याह हनन्याहको छोरो िथयो। अध्यक्ष
िय रयाहले यिमर्यालाई प े अिन भन,े “यिमर्या! ितमी हामीलाई छोडरे कल्दीहरूको पक्षमा गइरहकेा छौ।”

14 यिमर्याले िय रयाहलाई भन,े “त्यो सत्य होइन। म कल्दीहरूकहाँ स म्म लत हुन गएको होइन।” तर िय रयाले ितनको कुरा सनुने अिन
ितनलाई यरूशलमेको अिधकारीहरूकहाँ लग।े 15 ती शाही अिधकारीहरू यिमर्यासगं अित ोिधत िथए। ितनीहरूले यिमर्यालाई कुट्ने आदशे
िदए। त्यसपिछ ितनीहरूले यिमर्यालाई जोनाथनको घरमा कैद गरे। जोनाथान एकजना सिचव िथए। जोनाथनको घरलाई ितनीहरूले झ्यालखाना
बनाएका िथए। 16 ितनीहरूले यिमर्यालाई एक तहखानाको सानो कोठामा राख।े यिमर्या त्यहाँ धरैे समय सम्म बस।े

17 त्यसपिछ राजाले यिमर्यालाई उनको राजाको महलमा ल्याउन पठाए। िसदिकयाहले ग ु रूपमा यिमर्यालाई सोध,े “के परम भबुाट केही
सन्दशे छ?”
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यिमर्याले जवाफ िदए, “ज्य ू छ। तपाईंलाई बाबलेका राजाकहाँ स ु म्पनछेन।्” 18 तब यिमर्याले राजा िसदिकयाहलाई सोध,े “मलैे के भलू
गरेकोछु? तपाईं र तपाईंका अिधकारीहरू िवरू अथवा यरूशलमेका मािनसहरूमािथ के अपराध गरें तािक तपाईंले मलाई झ्यालखानमा रा ु
भयो? 19 ित ा अगमव ाहरू अिहले कहाँ छन?् ती अगमव ाहरूले अगमवाणी गरेका िथए िक ‘बाबलेका राजाले तपाईं अथवा यहूदाको
दशेमािथ आ मण गन छैन।’ 20 तर अिहले मरेो भ,ु यहूदाका राजा, दया गरेर मरेो कुरा मान्नहुोस ् अिन मलाई सिचव जोनाथनको घरमा
नपठाउन ु होस,् न म त्यहाँ मनछु।”

21 यसकारण राजा िसदिकयाहले यिमर्यालाई हरीहरूको चोकमा रा े हुकूम िदए। ितनीहरूले उनलाई शहरमा जम्मै रोटी नसकूञ्जलेसम्म
िदनहु ँ एउटा-एउटा रोटी िदए। यसकारण यिमर्या हारीहरूको चोकमा बस।े

38
यिमर्यालाई इनार िभ फा लयो

1 कितपय शाही अिधकारीहरूले जस्तै म ानको छोरो शपत्याह, पशहूरको छोरो गदल्याह, शलेमे्याहको छोरो यकूल अिन म ल्कयाहको
छोरो पशहूरले यिमर्याले सबै मािनसहरूलाई यसो भन्दगैरेको सनु,े 2 “िक परम भु भन्नहुुन्छ ‘जो यरूशलमेमा बसे ितनीहरू तरवारहरूले अथवा
अिनकालले अथवा डरलाग्दो रूढीले मनछन ्तर ज-जसले सनै्य समक्ष आत्मसमपर्ण गनछ ितनीहरू जीिवत रहनछेन ्उसले जीवन य ु प रतोषक
रूपमा पाउनछे र मनछैन।’ 3 अिन यही हो जो परम भु भन्नहुुन्छ ‘यरूशलमेको शहरलाई िनसन्दहे बाबलेको राजाकहाँ स ु म्पइनछे। ितनीहरूले
यसलाई कब्जा गनछन।्’ ”

4 तब यिमर्याले भनकेा कुराहरू सनुपेिछ शाही अिधकारीहरू राजा िसदिकयाहकहाँ गए। ितनीहरूले राजालाई भन,े “यिमर्यालाई मान पछर्
िकनभने उसले यस्ता कुराहरू गरेर शहरमा भएका िसपाहीहरूलाई हतोत्साही बनाइरहकेो छ। यिमर्याहले यस्तो कुरा गरेर त्यके मािनसलाई
हतोत्साही बनाइरहकेो छ। यिमर्याहले हामीलाई रा ो होस ्भन्ने चाँहदनै। उसले यरूशलमेका मािनसहरू न भएको हनेर् चाहन्छ।”

5 यसकारण राजा िसदिकयाहले ती अिधकारीहरूलाई भन,े “यिमर्या ितमीहरूको िनयन् णमा छ। म ितनीहरूलाई रोक्न केही गन ुर् स न।”
6 त्यसपिछ ती अिधकारीहरूले यिमर्यालाई लगे अिन राजाको छोरो म ल्कयाहको पानीको इनारमा फ्याँिकिदए। त्यो इनार हारी चोकामा

िथयो। ती अिधकारीहरूले डोरी लगाएर यिमर्यालाई इनारको मनुी झारे। इनारमा पानी िथएन,ँ तर िहलो िथयो अिन त्यो िहलोमा यिमर्या भािसए।
7 तर एबदेमलेके नाउकँा एकजना कूशी मािनस जो राजमहलमा नपुसंक िथए ितनले सनुे िक अिधकारीहरूले यिमर्यालाई पानीको इनारमा

हा लिदए। 8-9 राजा िसदिकयाह त्यस समय िबन्यामीनको वशे ारमा बिसरहकेा िथए। ितनी राजदरवारबाट गए। ितनले राजालाई भन,े “मरेो
भ ु महाराज! ती अिधकारीहरूले यिमर्यािसत द ु कमर् ग ररहकेा छन।् ितनीहरूले यिमर्यालाई भोकै मरोस भनी पानीको इनारमा फ्याँिकिदए

िकनभने शहरमा रोटी छैन।”
10 तब राजा िसदिकयाहले कूशवासी एबदेमलेकेलाई आदशे िदए “एबदेमलेके यहाँबाट तीनजना मािनसहरू लजैाऊ अिन मनर् अिघ नै

यिमर्यालाई इनारबाट िनकाल।”
11 यसकारण एबदेमलेकेले आफूसगँ तीनजना मािनसहरू लगरे गए। तर सवर् थम उनी राजदरबारको भण्डार तफर् गए अिन ितनले त्यहाँबाट

परुाना र च्याितएका लगुाहरू लग।े त्यसपिछ डोरीमा ती थो े लगुाहरू बाँधरे इनारमािभ यिमर्याितर झा रिदए। 12 कूशवासी एबदेमलेकेले
यिमर्यालाई भन,े “यी परुाना लगुाहरू आफ्नो काखीमा चपे। जब डोरी ारा ितमीलाई मािथ तािनने छ ित ो काखीमा यसले पडैको काम गनछ।
अिन तािनन्दा डोरीहरूले ित ो काखीमा चोट पानछैन।” यसकारण यिमर्याले एबदेमलेकेले भने जस्तै गरे 13 ती मािनसहरूले डोरीहरू ारा
यिमर्यालाई तानरे पानीको इनारबाट बािहर िनकाल।े अिन यिमर्या हारीहरूको चोकमा बस।े

िसदिकयाहले यिमर्यालाई अझ हरू सोध्छन ्
14 तब राजा िसदिकयाहले यिमर्यालाई ल्याउन ु कसलैाई पठाए। त्यो मािनसले परम भकुो म न्दरको ते ो ारमा यिमर्यालाई ल्यायो। तब

राजाले भन,े “यिमर्या, म ितमीलाई केही हरू सोध्नछुे। मबाट केही पिन नलकुाऊ।”
15 यिमर्याले िसदिकयाहलाई भन,े “यिद मलैे उ र िदए भने तपाईंले मलाई मान ुर् हुन्छ होला। अिन यिद मलैे तपाईंलाई परामशर् िदएँ भने पिन

सनु्न ु हुने छैन।”
16 तर राजा िसदिकयाहले ग ु रूपमा यिमर्यािसत कसम खाए र भन,े “म परम भु जसले हामीलाई सिृ गन ुर् भयो अिन हामीलाई जीवन

िदनभुयो, जस्तो जीिवत हुनहुुन्छ त्यस्तै कसम खान्छु, म ितमीलाई न त मानछु न ितमीलाई ज-जसले मानर् खोिजरहकेा छन ् ितनीहरूलाई नै
स ु म्पन्छु।”

17 तब यिमर्याले राजा िसदिकयाहलाई भन,े “सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ, ‘यिद ितमीले बाबलेका राजाको
अिधकारीहरू अिघ आत्मा समपर्ण गय भन,े ितमी र ित ो प रवार सरुिक्षत रहनछेन ्अिन यरूशलमे जलरे भस्म हुनछैेन। 18 तर यिद ितमीले
आत्मा समपर्ण गनर् अस्वीकार गय भने यरूशलमे बबेी लयोनका सनेालाई स ु म्पइने छ। ितनीहरूले यरूशलमेलाई जलाएर भस्म पान छन,् अिन
ितमी पिन ितनीहरूबाट जोिगने छैनौ।’ ”
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19 तर राजा िसदिकयाहले यिमर्यालाई भन,े “तर म यहूदाका मािनसहरूसगँ डराउछुँ जसले अिघबाटै बाबलेका सनेाको पक्ष लइसकेकाछन।्
म डराउछुँ कारण ितनीहरूले मलाई यहूदाका मािनसहरूलाई समु्पनछेन ् अिन ितनीहरूलाई मिसत अित िनम्न कारले वहार गन अनमुित
िदन्छन।्”

20 तर यिमर्याले जवाफ िदए, “िसपाहीहरूले ितमीलाई ती यहूदाका मािनसहरूलाई िदने छैनन।् राजा िसदिकयाह, परम भकुो आज्ञा पालन
गर, मलैे भनकेो कुराहरू मान। तब सबै कुराहरू ित ा िन म्त रा ै हुनछे, अिन ित ो जीवन सरुिक्षत रहनछे। 21 तर यिद ितमीले बाबलेका सनेा
समक्ष आत्मासमपर्ण गनर् अस्वीकार गय भन,े यो जो परम भलुे मलाई दखेाउन ु भएको त्यो हुनछे। 22सारा ीहरू जो यहूदाको राजाको दरबारमा
छोिडएका िथए ितनीहरूलाई बाबलेको राजाका मखु्य अिधकारीहरूकहाँ ल्याइने छ। ती ीहरूले भन्ने छन,्:

‘ित ा साथीहरू ितमी भन्दा ब लया छन,्
ित ा िम जाितहरूले ितमीलाई धोका िदए

अिन ितमीलाई िजतकेाछन।्
ित ो ख ु ा िहलोमा भा स्सयो
अिन ितमीलाई ितनीहरूले एक्लै छोडरे गए।’

23 “ित ा सबै प ी र छोरा-छोरीहरू बािहर ल्याइए अिन बाबलेका सनेालाई स ु म्पइयो। ितमी स्वयं पिन बाबले सनेाबाट उम्कन पाउने छैनौ।
ितमी बाबलेका राजा ारा लिगनछेौ अिन यरूशलमे जलरे भस्म हुनछे।”

24 तब िसदिकयाहले यिमर्यालाई भन,े “हा ो बातचीच कसलैे थाहा नपाउनँ न ितमी मनछौ। 25 ती अिधकारीहरूले मलैे ितमी सगँ गरेको
कुरा थाहापाउने छन।् तब ितनीहरू ितमीकहाँ आएर सोध्नछेन,् ‘यिमर्या, हामीलाई बताऊ राजा िसदिकयाहले ितमीलाई के भन्यो। अिन ितमीले
राजालाई के भन्यौ सबै नै हामीलाई भन। ईमान्दारी साथ सारा कुरा हामीलाई भन न ितमीलाई हामी मान छौ।’ 26 यिद ितनीहरूले त्यसो
भन,े ितनीहरूलाई भन ् ‘मलैे राजालाई न िनवदेन गरेको छु िक मलाई जोनाथनको घरमा नफकाइयोस ्यिद मलाई त्यहाँ पठाउन ु भयो भन,े म
मनछु।’ ”

27 तब यस्तो भयो िक ती शाही अिधकारीहरू आए अिन यिमर्यालाई गरे। यसकारण यिमर्याले ितनीहरूलाई राजाले िदएको आज्ञा अनसुार
सबै कुराहरू भन।े तब ती अिधकारीहरूले यिमर्यालाई एक्लै छाडरे गए िकनभने कसलैे पिन यिमर्या र राजा माझ भएको कुराहरू चाल पाएका
िथएनन।्

28 यसकारण यरूशलमेलाई अधीनमा लनिेदन सम्मै यिमर्या हारीहरूको चोकमानै बस।े

39
यरूशलमेको पतन

1 यरूशलमेलाई कसरी परास्त पा रयो यहाँ वणर्न ग रएको छ यहूदाका राजा िसदिकयाहको शासनकालको नवौं वषर्को दशौं महीनामा
बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरले आफ्ना सम्पणूर् सनेा लएर यरूशलमेको िवरू अिघ बढे अिन त्यसलाई घरेाव हाल।े 2 अिन िसदिकयाह राजा
भएको एघारौं वषर्को चौथो महीनाको नवौ िदनमा, शहरको पखार्ल भत्काइयो। 3 बाबलेका राजाका जम्मै भार ारहरू िभ आए अिन मध्य
वशे ारमा बस।े ती त्यहाँ आउने अिधकारीहरूको नाउँ यस कार छ, नगेर्ल-सरेसरे, समगरनबो, मखु्य अिधकारी सर्सकीम, रब-सारीस, उच्च

अिधकारी नगेर्ल-सरेसर, रबमाग र अन्य मखु्य अिधकारीहरू पिन िथए।
4 यहूदाका राजा िसदिकयाहले बाबलेका अिधकारीहरूलाई दखे।े यसकारण उनी आफ्ना िसपाहीहरू सिहत राजाको बगैंचाको फाटकबाट

राती भागे अिन दइु पखार्लको बीच भएर यरूशलमे शहरबाट बािहर आए। ितनीहरू अराबा ितर लग।े 5 कल्दीहरूका िसपाहीहरूले िसदिकयाह
र उनका िसपाहीहरूलाई खदे ्दै गए अिन त्यित बलेा िसपाहीहरू िसदिकयाह सगँै यरीहोको मदैानमा प ाऊ परे। ितनीहरूले िसदिकयाहलाई
बाबलेका राजा नबकूदनसे्सर जो हमात दशेको रबला शहरमा िथए त्यहाँ पयुार्ए। रबला शहरमा बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरले िसदिकयालाई
कस्तो वहार गन ुर् पन, बताए। 6 रबला शहरमा बाबलेका राजाले िसदिकयाहका छोरो र सबै मखु्य मािनसहरूलाई ितनकै उप स्थितमा मारे।
7 तब नबकूदनसे्सरले िसदिकयाहको आखँा िनका लिदए र उसलाई बाबलेमा ल्याउन साङ्गलाले बाँध।े

8 बाबलेका सनेाले राजाको महल अिन यरूशलमेको मािनसहरूको घरहरू जलाइिदए। अिन ितनीहरूले यरूशलमेको पखार्लहरू भत्काइिदए।
9 नबजूरदान बाबलेका राजाको िवशषे सिैनकका क ान िथए। उनले शहरमा छोिडएका बाँकी मािनसहरूलाई ज-जसले समपर्ण गरेका िथए अिन
अन्य जो रहकेाहरूलाई कैदी बनाई बाबलेमा ल्याए। 10 तर क ान नबजूरदानले यहूदाका गरीब मािनसहरू ज-जसको यहूदा दशेमा केही िथएन
ितनीहरूलाई छोिडिदए। यसथर् उनले ती मािनसहरूलाई दाखबारी र खतेहरू िदए।

11 तर नबकूदनसे्सरले यिमर्याको बारेमा नबजूरदानलाई केही आज्ञा िदए। नबजूरदान नबकूदनसे्सरका खास रक्षकहरूको क ान िथए। आदशे
यही िथयो 12 “यिमर्यालाई लजैाऊ र उसको हरेचाह गर। उसलाई नोक्सान नपार। उसले जे माग्छ दऊे।”

13 यसथर् राजाका िवशषे रक्षकहरूका क ान नबजूरदानले नब-ुशजबान, रब-सारीस, रब-माग, समगरनबो, मखु्य अिधकारी ससर्कीम,
नगेर्लसरसरे र सबै मखु्य अिधकारीहरू अिन बाबले सनेाका हािकमहरूलाई यिमर्याकहाँ पठाए। 14 ितनीहरूले यिमर्यालाई हारीको चोक
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बािहर िनकाल।े बाबले सनेाका हािकमहरूले यिमर्यालाई अहीकामको छोरो अिन शापानको नाित गदल्याहको दखेरेखमा राख।े गदल्याहलाई
िदइएको आदशे अनसुार यिमर्यालाई घर लग्यो, यसथर् उनी आफ्ना मािनसहरूसगंै बस।े

एबदे-मलेकेलाई परम भकुो सन्दशे
15 म न्दरको चोकमा जब हारीहरूले यिमर्याहलाई दखेरेख ग ररहकेा िथए। परम भबुाट ितनलाई एउटा सन्दशे आयो। यो सन्दशे यस कार

िथयो 16 “यिमर्या ितमी कूशी मािनस एबदे-मलेकेकहाँ जाऊ र यो सन्दशे भन, ‘सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र यसो भन्नहुुन्छ, अित
चाँडै म यरूशलमेमा मरेो सन्दशे सत्य बनाउने काम गछुर्। यो सन्दशे सवर्नाश र नरा ो कुराहरूबाट सत्य हुनछे। ितमीले ित ै आखँाले त्यके कुरो
साँचो भएको दे छेौ। 17 तर म त्यस िदन ितमीलाई जोगाउने छु, एबदे-मलेके।’ यो परम भकुो सन्दशे हो: ‘जनु मािनसहरूिसत ितमी डराउछँौ म
ितमीलाई ती मािनसहरूसगँ समु्पने छैन।् 18 ितमी तरवारले मा रने छैनौ। म ित ो रक्षा गछुर्। ितमीले ममािथ भरोसा गरेकाले ितमीले ित ो जीवन
य ु पा रतोषक रूपमा पाउनछेौ।’ ” यो सन्दशे परम भकुो हो।

40
यिमर्याको छुटकारा

1 िवशषे रक्षकहरूका क ान नबजूरदानले जब यिमर्यालाई रामामा कैद म ु गरेका िथए ितनीकहाँ परम भबुाट एउटा सन्दशे आयो। ितनले
यिमर्याहलाई यरूशलमे र यहूदाका मािनसहरूलाई कैदी बनाई बाबलेमा लिगरहकेाहरूिसतै साङ्गलोले बाँिधएको भटेे। 2 जब नबजूरदानले
यिमर्यालाई भटेे, उनी ितनीसगँ बात गरे। उनले भन,े “यिमर्या, परम भु ित ो परमे रले यस ठाउँमा िवप ी आउनछे भनरे घोषणा गन ुर्भयो।
3 अिन अिहले परम भलुे जे भन्न ु भएको िथयो त्यके कुरो गन ुर्भयो। यो सवर्नाश आइलाग्यो कारण परम भकुो िवरू यहूदाका मािनसहरूले
पाप गरेका िथए। ितमीहरूले परम भकुो आज्ञा पालन गरेनौ। यसकारण ितनीहरूलाई यस्तो भयो। 4 तर अब म ितमीलाई म ु ग रिदनछुे। म
ितमीलाई साङ्गलाबाट मु पाछुर्। यिद ितमी इच्छा गछ भने म सगँ बाबलेितर जाऊँ, म ित ो रा ो दखे-रेख गन छु। तर यिद ितमी मसगँ
आउँन चाहदँनैौ भने नआऊ। हरे, सारा दशे नै ित ो सम्मखु छ अिन ितमी जहाँ जान चाहन्छौ त्यहाँ जाऊ। 5अथवा शापानको नाित अहीकामको
छोरो गदल्याहकहाँ जाऊ। बाबलेका राजाले गदल्याहलाई यहूदाको राज्यपाल िनय ु गरेका छन।् जाऊ गदल्याहकहाँ ित ा मािनसहरू माझ
बस अथवा ित ो इच्छा अनसुार ितमी जहाँ चाहन्छौ त्यहीं जाऊ।”

त्यसपिछ नबजूरदारले यिमर्यालाई केही भोजन र उपहार दान गरे अिन िबदा गरे। 6 यसकारण यिमर्या अहीकामको छोरो गदल्याहकहाँ
िमस्पामा गए। यिमर्या गदल्याहसगँ मािनसहरू माझ बसे जो यहूदाको दशेमा छािडएका िथए।

गदल्याहको छोटो शासन
7 यरूशलमे ध्वसं भए प ात केही सनै्य, अिधकारीहरू अिन ितनीहरूका मािनसहरू जो खतेमा बिसरहकेा िथए, चाल पाए िक बाबलेका

राजाले गरीब, र बाबलेमा कैदी बनाई नलिगएका मािनसहरूको कल्याणाथर् अिहकमकेो छोरो गदल्याहलाई राज्यपाल िनय ु गरेका छन।्
8 यसकारण ती िसपाहीहरू िमस्पामा गदल्याहकहाँ आए। ती िसपाहीहरू िथए नतन्याहको छोरो इश्माएल, कारेहका दइु छोराहरू योहानान अिन
जोनाथन, पन्हूमतेको छोरो सरायाह, नतोफाबासी एपकेाका छोराहरू, अिन माकाबासीको छोरो याजन्याह र ियनीहरूका सबकैा मािनसहरू।

9अहीकामका छोरो गदल्याहले ती िसपाहीहरूले सरुिक्षत अनभुव गरून भनी ितनीहरूिसत शपथ लएका िथए गदल्याहले यही नै भने “यही
ठाउँमा बस अिन बाबलेका राजालाई सवेा गर र यो ितमीहरूका िन म्त भलो हुनछे। 10 बाबलेवासीहरू अिघ जो हामीकहाँ आउँछन ितमीहरूको
ितिनिधत्व गनर् म आफै िमस्पामा ब छुे। दाखरस, ीष्मऋतकुा फल, तले जम्मा गर अिन भाँडामा राख। ितनीहरूले आफ्नो अधीनमा लएको

शहरहरूमा बस।्”
11 यहूदाका मािनसहरू जो मोआब, अम्मोन र एदोमका अिन अन्य दशेहरूमा िथए ितनीहरूले चाल पाए िक बाबलेका राजाले बाँचकेा

मािनसहरूलाई यहूदामा छोडकेा छन ्र शापानको नाित अहीकामको छोरा गदल्याहलाई त्यस ठाउँका राज्यपाल िनय ु गरे। 12 यसथर् यहूदाका
मािनसहरू जो िविभन्न ठाउँमा छ रएर बसकेा िथए यहूदामा फक अिन िमस्पामा गदल्याहलाई भटेे। ितनीहरूले धरैे मद र ीष्म ऋतकुा फलहरू
बटुल।े

13 कारेहका छोरो योहानान अिन यहूदाका हािकमहरू जो खतेमा िथए गदल्याहकहाँ िमस्पामा आए। 14 योहानान र अन्य मािनसहरू आएर
गदल्याहलाई भन,े “ितमीलाई थाह छ िक अम्मोनवशंी राजा बालीसले ितमीलाई मानर् चाहन्छ? उसले नतन्याहको छोरो ित ो हत्याको लािग
इश्माएललाई पठायो।” तर अहीकामको छोरो गदल्याहले ती कुराहरू िव ास गरेनन।्

15 तब कारेहका छोरो योहानानले ग ु रूपमा िमस्पामा गदल्याहलाई भटेे अिन उनलाई भन,े “नतन्याहको छोरो इश्माएललाई मानर्। कसलैे
पिन यस बारेमा केही पिन जान्दनैन।् तपाईंलाई मानर् उसलाई स्वतन् ता िदन ु हुदँनै। यिद यस्तो भयो भने यहूदाका मािनसहरू जो भलेा भएकाछन ्
िततर-िबतर हुनछेन ्अिन यहूदाका सन्तान ध्वशं हुनछे।”

16 तर अहीकामको छोरो गदल्याहले कारेहको छोरो योहानानलाई भन,े “इश्माएललाई नमार। जनु कुराहरू ितमीहरूले इश्माएलको बारेमा
बताएका छौ ती सबै असत्य हो।”
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41
1 सातौं महीनामा, एलीशाको नाित नतन्याहको छोरो इश्माएल, अहीकामको छोरो गदल्याहकहाँ उसको दशजना मािनसहरूिसत आई पगु्यो।

ती मािनसहरू िमस्पाको शहरमा आए। इश्माएल राज-प रवारको सदस्य िथए। उनी राजा यहूदाका हािकमहरू मध्ये एकजना िथए। इश्माएल
अिन उसका मािनसहरूले गदल्याहसगँ भोजन गरे। 2 जब ितनीहरूले खाईरहकेा िथए, इश्माएल र उसका मािनसहरू उठे अिन शापानको नाित
अहीकामको छोरो गदल्याहलाई तरवारले मारे। गदल्याह ती मािनस हुन जसलाई राजाले बाबलेका राज्यपाल िनय ु गरेका िथए। 3 इश्माएलले
यहूदावासी मािनसहरू अिन कल्दी िसपाहीहरू जो गदल्याहसगँ िमस्पा शहरमा िथए। ितनीहरूलाई पिन मारे।

4-5 गदल्याहको हत्या भए पिछ त्यही िदन। कसलैे यस िवषयमा चाल पाउन अिघ नै आफै दा ी काटेका अिन लगुाहरू च्यातकेा अिन
ितनीहरू आफै का टएकाहरू अन्नब लहरू, अिन धपूहरू लएर परम भकुो म न्दरमा पजूा गनर् 80 जना मािनसहरू िमस्पामा आए। ितनीहरू
शकेेम, शीलो र साम रयाबाट आएका िथए। ती कुनै पिन मािनसहरूलाई गदल्याहको हत्या भएको ितनीहरूलाई थाहा िथएन। 6 इश्माएलले
िमस्पा छाडे अिन ती 80 जना मािनसहरू भटे्न गए। ितनी ती 80 जना मािनसहरूसगँ भटे्न जाँदा रोए। ितनले ती 80 जना मािनसहरूलाई
भटेे अिन अहीकामका छोरो गदल्याहलाई भटे्न मिसत जाऊँ भन।े 7 ितनीहरू शहरमा पगुकेा मा िथए, इश्माएल र उनका मािनसहरूले ती 80
जना मािनसहरूलाई मानर् थाले अिन इनारमा फ्याँकी िदए। 8 तर ती मध्ये दशजना मािनसहरूले इश्माएललाई भन,े “हामीलाई नमार। हामीले
कितथोकहरू जमीनमा लकुाएका छौं। हामीसगँ गहु,ँ जौ तले र मह छन।् हामी ती थोकहरू ितमीहरूलाई िदनछेौ।” यसकारण इश्माएल थािमए
अिन ितनीहरूलाई मारेनन।् 9 (नतन्याहको छोरो इश्माएलले ती मतृ शरीरहरू इनारिभ त्यो नभ रञ्जलेसम्म फ्याँके। त्यो ठूलो इनार राजा
आसाले इ ाएलका राजा बाशाबाट आफू सरुिक्षत रहन बनाएका िथए।)

10 इश्माएलले िमस्पा शहरका सारा मािनसहरूलाई आफ्नो कब्जामा पारे अिन अम्मोनी मािनसहरूको दशे पार गरे। ती मािनसहरूमा राजाको
छोरीहरू अिन अन्य जे मािनसहरू त्यहाँ छािडएका िथए। ितनीहरू िथए, बाबलेका राजाका िवशषे रक्षकहरू क ानल,े नबजूरदान गदल्याहलाई
ती मािनसहरूको हरेचाह गनर् भनी िनय ु गरेका िथए।

11 कारेहको छोरो योहानान अिन सनेाका हािकमहरू जो उनीसगँ िथए, इश्माएलले गरेका दषु् ाइँको बारेमा सनु।े 12 यसकारण ितनीहरूले
ितनीहरूिसत रहकेा सारा सनै्य नतन्याहको छोरो इश्माएलिसत लडन लग।े ितनीहरूले इश्माएललाई िगबोन शहरको ठूलो दहनरे निजकै भटेे।
13 कैदीहरू जसलाई इश्माएलले लगरे गएका िथए उनीहरूले योहानान र ितनका साथमा भएका सनेाका सबै हािकमहरूलाई दखे।े ितनीहरू अित
खशुी भए। 14 यसथर् ती मािनसहरू जसलाई इश्माएलले िमस्पाबाट कैदी बनाएर लगकेा िथए कारेहको छोरो योहानानकहाँ गए। 15 तर इश्माएल
र उनका आठजना मािनसहरू योहानानबाट बाँचे अिन अम्मोन मािनसहरूकहाँ भाग।े

16 यसकारण कारेहको छोरो योहानान अिन उसका सनेाका हािकमहरूले कैदीहरूलाई मु पारे जसलाई इश्माएलले गदल्याहको हत्या गरे
पिछ ती मािनसहरूलाई िमस्पाबाट कैदी बनाई लगकेा िथए। ितनीहरूमा िसपाहीहरू, प ी मािनसहरू, नानीहरू अिन नपुसंकहरू िथए। योहानानले
ितनीहरूलाई िगबोन शहरबाट ल्याए।

िम तफर् पलायन
17-18 योहानान र अन्य सनेाका हािकमहरू कल्दीहरूसगँ डराएका िथए। बाबलेका राजाले यहूदाका राज्यपालका रूपमा अहीकामको छोरो

गदल्याहलाई िनय ु गरेका िथए। यसकारण ितनीहरूले िम जान या ा शरुू गरे अिन बतेलहेमे छेउ गरेूथ-िकम्हाममा िशिबर हाल।े

42
1 ितनीहरू गरेूथ िकम्हाममा भएको बलेा, योहानान र होशायाहको छोरो याजन्याह यिमर्या अगमव ाकहाँ गए। जम्मै सनेाका हािकमहरू र

सानोदे ख ठूला दजार् सम्मका मािनसहरू योहानान र याजन्याहिसत गए। 2 ती सबै जनाले अगमव ा यिमर्यालाई भन,े “हा ो न िब न्त हण
गन ुर्होस ्र हा ा िन म्त तथा बाँचकेा यी मािनसहरूको लािग परम भु तपाँईंका परमे रिसत ाथर्ना ग रिदन ु होस।् एकपल्ट हामीहरू बहुसखं्यामा
िथयौ तर अिहले तपाईं दे ु हुन्दछै हामी केही मा बाँचकेा छौं। 3 यिमर्या, परम भु तपाईंको परमे रिसत ाथर्ना ग रिदन ु होस ्तािक हामी कहाँ
जान ु पन अिन हामीले के गन ुर् पन हो।”

4 तब अगमव ा यिमर्याले उ र िदए, “ितमीहरूले के गन ुर् पन भनकेो हो मलैे बझुें। ितमीहरूले भनें झैं म परम भु ितमीहरूका परमे रिसत
ाथर्ना ग रिदने छु। परम भलुे भन्न ु भएको सबै कुराहरू म ितमीहरूलाई भन्नछुे। कुनै थोकहरू पिन म ितमीहरूदे ख लकुाउने छैन।”
5 तब ती मािनसहरूले यिमर्यालाई भन,े “यिद हामीले परम भु तपाईंका परमे रले चाहन ु भए जस्तै कामहरू गरेनौं भने हा ा िन म्त परम भु

साँचो र िव ासी साक्षी रहुन ्हुन्छ। हामी जान्दछौ परम भु ितमीहरूका परमे रले के गन ुर् पन ितमीहरूलाई भन्न हामीलाई पठाउन।् 6 परम भकुो
आदशे चाहे हा ो िहतमा होस ्अथवा नहोस ्हामी पालन गनछौ तािक जब हामी परम भु हा ा परमे रको सबै आदशे पालन गछ सब कुरो हा ो
िहतमा हुनछे। हामी ितमीलाई ती सन्दशे लनका लािग परमे र कहाँ पठाई रहछेौं। तब असल कुराहरू हामी ित हुने छ। हो, हामी परमे रको
सारा कुराहरू पालन गन नै छौं।”

7 दश िदनको अन्त्यमा, यिमर्याकहाँ परम भबुाट सन्दशे आयो। 8 तब यिमर्याले कारेहका छोरो योहानान र ितनका साथमा भएका सनेाका
सबै हािकमहरू अिन साना ठूला दजार्का सबै मािनसहरूलाई डाके। 9 तब यिमर्याले ितनीहरूलाई भन,े “परम भु इ ाएलका परमे रको सन्दशे
यही हो। ितमीहरूले मलाई उहाँ कहाँ पठायौ। मलैे परम भलुाई ितमीहरूले जे चाहन्थ्यौ त्यही सोधें। परम भु भन्नहुुन्छ 10 ‘यिद ितमीहरू साँचै
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यस दशेमा बसथ्यौ भन,े म ितमीहरूलाई ब लयो बनाउछुँ। म ितमीहरूलाई न गन छैन। म ितमीहरूलाई जोगाउनछुे अिन ितमीहरूलाई उखाल्ने
छैन कारण ितमीहरूका िन म्त मलैे गरेको नरा ो काममा म द:ु खत छु। 11 ितमीहरू बाबलेका राजािसत भयिभत छौ। तर अब उसगँ नडराऊ।
म ितमीहरूिसत छु अिन म ितमीहरूलाई उबाट बचाउने छु। 12 म ितमीहरूलाई दया दशार्उनछुे। बाबलेका राजाले पिन ितमीहरू ित दयादिृ
रा छेन ्अिन उसले ितमीहरूलाई आफ्नो दशेमा आउने अनमुित िदनछेन।्’ 13 यिद ितमीहरू भन्छौ, ‘हामी यस दशेमा ब े छौ,’ तब ितमीहरूले
परम भु ितमीहरूका परमे रको आज्ञा पालन गरेनौ। 14 ितमीहरूले भन्न सक्छौ, ‘हामी िम मा जानछेौं जहाँ हामी य ु को सम्मु खन हुन ु पदन,
िम मा हामीले य ु को तरुहीहरू सनु्न ु पदन, हामी भोक भोकै ब पुदन।’ 15 यिद ितमीहरूले ती कुराहरू भन्छौ भन,े तब परम भकुो सन्दशे ध्यान
िदएर सनु,् हे यहूदामा बाँचरे रहकेा मािनसहरू! सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ, ‘यिद ितमीहरू िम मा जाने िनणर्य लन्छौ
अिन त्यहाँ बस्छौ भने यो ितनीहरूलाई हुनछे। 16 ितमीहरू तरवारिसत डराउछँौ, तर ितमीहरूलाई त्यहाँ तरवारले परास्त गन नै छ। ितमीहरू
भोकको िचन्ता गछ तर, यसले ितमीहरूलाई िम मा पिन प ाउनछे अिन ितमीहरू त्यहाँ मनछौ। 17 त्यके मािनस जो िम गएर ब े िनणर्य
लन्छ, तरवार, अिनकाल र भयानक रोगबाट मनछ। अिन कोही पिन मािनस मलैे ल्याएको त्यो भयानक अिन बाट बाँच्ने छैन।’
18 “सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ ‘यरूशलमे बािसन्दाहरूमािथ मलैे मरेो ोध दखेाएँ। त्यसरी नै जो िम जाँदछैन ्

ितनीहरूमािथ ोध वषार्उनछुे। ितमीहरू ाप, ाप, अपराध र िनन्दाको पा बिननछेौ अिन ितनीहरूले यहूदा फे र किहल्यै दे े छैनौ।’
19 “यहूदामा बाँचकेा मािनसहरू हो, परम भलुे ितमीहरूलाई भन्न ु भएको छ ‘िम मा नजाऊ।’ ितमीहरू िन य जान्दछौ िक म ितमीहरूलाई

चतेाउनी िददँछुै। 20 ितमीहरूले गल्ती ग ररहकेा छौ जनु गल्ती ितमीहरूकै मतृ्यकुो कारण बिननछे। ितमीहरूले मलाई परम भु ितमीहरूका
परमे रकहाँ पठायौ र भन्यौ, ‘हा ो लािग परम भु हा ा परमे रसगं ाथर्ना ग रदऊे अिन परम भलुे भन्नभुएको त्यके कुरा हामीलाई भिनिदन ु
अिन हामी त्यो मान्नछेौ।’ 21 यसकारण आज मलैे ितमीहरूलाई परम भबुाट सन्दशे भनकेो छु। तर ितमीहरूले मलैे बताएको कुनै कुरामा पिन
परम भु ितमीहरूका परमे रको आज्ञा पालन गरेका छैनौ। 22 यसथर् िन त हौ िक ितमीहरूले बझु्छौ। ितमीहरू िम मा गई ब चाहन्छौ। तर
िम मा ितमीहरूमािथ यी घटनाहरू हुनछे। ितमीहरू तरवार, अिनकाल अथवा भयानक रूढीले मानछौ।”
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1 यसकारण परम भु ितनीहरूका परमे रबाट आएको सन्दशे यिमर्याले मािनसहरूलाई भनी िसध्याए। परम भलुे मािनसहरूलाई भन्न ु भनी

यिमर्यालाई भन्न ु भएको त्यके कुरो ितनले भन।े
2 होशायाहको छोरो अजयार्ह, कारेहको छोरो योहानान, अिन सबै अिभमानी मािनसहरू घमण्डी र हठी िथए। ितनीहरूले यिमर्यालाई भन,े

“यिमर्या ितमी झटूो छौ! परम भु हामीहरूका परमे रले हामीलाई ‘ितमीहरू िम मा ब ु जान ु भन्न ु भनी ितमीलाई सझुाउ िदन ु भएको छैन।’
3 यिमर्या, हामी सोच्छौ िक ने रयाहको छोरो बारूकले हा ो िवरू ितमीलाई अन ु े रत ग ररहकेो छ। उसले चाहन्छ िक ितमीले हामीलाई
बाबलेका मािनसहरूलाई स ु म्पदऊे। उसले ितमीलाई त्यही काम गराउन चाहन्छ तािक ितनीहरूले हामीलाई मानर् सकुन।् अथवा उसले ितमीबाट
त्यसो गनर् चाहन्छ तािक ितनीहरूले हामीलाई कैदीहरू बनाउन सक्छन ्र बाबले लजैान्छन।्”

4 यसथर्, कारेहको छोरो योहानान, सनेा हािकमहरू, अिन सारा मािनसहरूले परम भकुो आज्ञा उल्लघंन गरे। परम भलुे ितनीहरूलाई यहूदामा
ब भनी आज्ञा िदन ु भएको िथयो। 5 परम भकुो आज्ञा पालन गन ुर्को स ा, योहानन र सनेा हािकमहरूले ती रहकेा मािनसहरूलाई िम मा लग।े
िबतकेा िदनहरूमा श हुरूले ती बाँचकेा रहल मािनसहरूलाई अन्य दशेहरूमा लगकेा िथए तर ितनीहरू यहूदामा फकर आए। 6अिहल,े योहानान र
सबै सनै्य हािकमहरूले सम्पणूर् लोग्नमेािनसहरू, ीमािनसहरू, नानीहरू, राजकुमारीहरू अिन सबै अरू मािनसहरू जसलाई बाबले राजाको िवशषे
रक्षाहरूका क ान नबजूरदानले गदल्याहको िजम्मामा छोडकेा िथए ितनीहरूलाई िम मा लग।े योहानानले अगमव ा यिमर्या अिन ने रयाहको
छोरो बारूकलाई पिन लग।े 7 ती मािनसहरूले परम भलुाई ध्यानै िदएनन।् यसकारण ती सबै मािनसहरूलाई िम लग।े ितनीहरू तहपनसे शहरमा
गए।

8 तहपनसे शहरमा, यिमर्याले परम भबुाट सन्दशे ा गरे 9 “परम भलुे यिमर्यालाई भन,े ठूलठूलो ढुङ्गाहरू हातमा ल्याऊ र ितनीहरूलाई
ल्याऊ र िफरऊनको तहपनसे महलको िहलो र ईंटालमेा छापकेो सडकमा गाडी दऊे। यहूदाका मािनसहरूले हे ररहदँा नै ितमीहरूले त्यसो
गर। 10 तब ती मािनसहरूलाई यसो भन िक ‘सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे रले भन्नहुुन्छ म बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरलाई जो
मरेो दास हो यहाँ बोलाउनछुे। अिन उसको िसहंासन यहाँ मलै े ढुङ्गा लकुाएको ठाउँमा खडा गराउँछु नबकूदनसे्सरले आफ्नो राज-छ ती
ढुङ्गाहरू मािथ फैलाउनछे। 11 नबकूदनसे्सर यहाँ आउनछे र िम मािथ आ मण गनछ। उसले जो मन ुर् पनछ ितनीहरूका लािग मतृ्य ु ल्याउनछे।
उसले ितनीहरूलाई कैद- स्थित ल्याउने छ जो कैदमा पन ुर् पनछ। अिन उसले ितनीहरूको लािग तरवार ल्याउनछे जो तरवारले मा रन ु पनछ।
12 नबकूदनसे्सरले िम का झटूो दवेताहरूको म न्दरहरूमा आगो जलाउनछे। उसले ती म न्दरहरू जलाउनछे र ती मिूतर्हरू लजैानछे। जसरी
एकजना गोठालाले आफ्नो पोषाक सफा पाछर्। त्यसरी न,ै नबदूकनसे्सरले िम लाई सफा पान छ। तब उसले िम ालाई सरुिक्षत छािडिदनछुे।
13 नबकूदनसे्सरले िम को सयूर् दवेको म न्दरमा रहकेो स्मिृत ढुङ्गाहरू न गनछ जनु िम मा सयूर्-दवेताको म न्दरमा छ। उसले िम का जम्मै
म न्दरहरू र दवेताहरूलाई आगो लगाइिदनछेन।्’ ”
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िम मा भएका यहूदी मािनसहरूको िन म्त परम भकुो सन्दशे

1 परम भकुो सन्दशे यिमर्याकहाँ आयो। यो सन्दशे िम मा ब े िमग्दोल, तहपनसे, मे म्फस र मािथल्लो िम मा ब े यहूदाका मािनसहरूका
लािग िथयो। 2“सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ: ‘मलैे ल्याएका महा-आपतहरू ितमीहरूले यरूशलमे र यहूदाका शहरहरूमा
दखेकेा छौ। ती शहरहरू भग्नावशषेमा मा छन ्र त्यहाँ कोही मािनस बस्दनै। 3 ती ठाउँहरू ध्वसं ग रए िकनभने ितनीहरूमा ब े मािनसहरूले द ु
कामहरू गरे। ती मािनसहरूले अन्य दवेताहरूलाई ब लदानहरू चढाए जसलाई न ितनीहरू न ितमीहरू न ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले जान्दथ,े
अिन ितनीहरूलाई पजूा गरेर त्यसले मलाई रीस उठायो। 4मलैे घ रघ र ितमीहरूकहाँ अगमव ाहरू जो मरेो दासहरू हुन पठाँए। अगमव ाहरूले
“यस्ता भयानक पापहरू जनु म घणृा गछुर् नगन ुर् भनी ितमीहरूलाई आ ह गरे।” 5 तर ितनीहरूले ितनीहरूका नरा ा कायर्हरूबाट फकर् न माननेन ्
ितनीहरूको आ हमा कुनै ध्यानै िदए। ितनीहरूले अन्य दवेताहरूलाई ब लदानहरू छाडनेन।् 6 यही कारण मलैे मरेो ोध यहूदा र यरूशलमेका
मािनसहरूमािथ दखेाएँ। मलैे यहूदाका शहरहरू र यरूशलमेका गल्लीहरूलाई दण्ड िदएँ। मरेो ोधको कारणले यरूशलमे र यहूदाका शहरहरू
भग्नावशषेमा प रणत भयो अिन आज ती शहरहरू जनु शनू्य छन।्’

7 “यसकारण, सनेाहरूका परम भु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ: ‘मिूतर्पजूा गरेर िकन ितमीहरूले स्वयमंा यित िवध्न नोक्सान ल्याइ
रहकेाछौ? ितमीहरू िकन यहूदा दे ख िकन परुूष, ी, बालक र िशशहुरूलाई अगल ग ररहकेा छौ। िकन ितमीहरू आफ्नै िन म्त पिन भावी
सन्तानहरू राख्दनैौ? 8 अिहले िम मा झटूो दवेता ितमीहरूले पजु्दै मलाई रीस उठाउँदै बिसरहकेा छौ। ितमीहरू आफैले आफैलाई ध्वसं
पा ररहकेा छौ। ितमीहरू आफैले आफैलाई अन्य जाित-जाितहरूको सम्मखु ाप र खसीको पा बनाएका छौ। 9 के ितमीहरूले ित ा िपता-
पखुार्हरू, यहूदाका राजाहरू, ितनीहरूका प ीहरू, ितमीहरू आफ्नै अिन आफ्ना प ीहरूको द ु ाँई जो ितनीहरूले यहूदाको दशेमा र यरूशलमेका
गल्लीहरूमा गरेका िथए, भलु्यौ? 10 अिहले सम्म यहूदाका मािनसहरूले आफूलाई िवन बनाएका छैनन।् ितनीहरूले कुनै कारको सम्मान
म ित दखेाएका छैनन।् ती मािनसहरूले मरेो िशक्षाहरू अनसुरण गरेनन।् ितनीहरूले वस्था र िविधहरू पालन गरेनन ्जनु मलैे ितमीहरू अिन
ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूका िन म्त बनाएको िथएँ।’

11 “यसकारण, सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र यसो भन्नहुुन्छ: ‘मलैे ितमीहरूमािथ भयानक घटनाहरू घटुन ्भनरे िनणर्य गरें। म
यहूदाका सारा प रवारलाई न गनछु। 12 यहूदामा केही बाँचकेाहरू जसले िम मा जाने र ब े िनणर्य लएका छन ्ितनीहरू सबै िम मा मनछन।्
ितनीहरू साना दे ख ठूला ितनीहरू स्तरका सबै तरवार र अिनकालले मनछन।् ितनीहरू ाप, ास, हाँसो अिन अपमानको पा हुनछेन।् 13 जो
मािनसहरू िम मा ब गएका छन ् ितनीहरूलाई दण्ड िदनछुे। म तरवारहरू, अिनकाल, भयानक हजैा फैलाएर ितनीहरूमािथ दण्ड िदनछुे। म
ितनीहरूलाई यरूशलमेको शहरलाई द ण्डत पारे जस्तै गनछु। 14 यहूदामा जीिवतहरू रहकेा जो िम मा फकर् न्छन ्ितनीहरू मध्ये म कसलैाई पिन
जीिवत रा ख्दन। ितनीहरू मध्ये कसलैे यहूदामा फक ब े इच्छा गरे पिन केही बाहके कोही पिन बाँच्ने छैनन।्’ ”

15 यहूदाका प ी मािनसहरू जो िम मा ब फकका िथए ितनीहरूले अन्य दवेताहरूलाई ब लदानहरू चढाउथे अिन त्यो सत्य ितनीहरूका
लोग्नहेरूले जान्दथे तर ितनीहरूले आफ्ना प ीहरूलाई त्यसो गनर् रोकेनन।् त्यहाँ यहूदाका एक ठूलो हु ा भलेा हुन्थ।े ितनीहरू दिक्षणी िम मा
ब े यहूदाका मािनसहरू िथए। ती अन्य दवेताहरूलाई ब लदानहरू चढाउने ीहरूका पितहरूले यिमर्याहलाई भन,े 16 “परम भबुाट आएको
सन्दशे जो ितमीले हामीलाई सनुायौ त्यो हामी मान्दनैौं। 17 हामीले स्वगर्की रानीलाई ब लदानहरू चढाउछौ भनी ितज्ञा गरेका छौं र हामीले
जे ितज्ञा गरेका छौं त्यही गन छौं। हामी ब लदानहरू चढाएउँछौ अिन उनको पजूामा हामी उनलाई अघर्ब ल खनाउछौं। पिहले पिन हामीले
यसै गरेका िथयौं हा ा िपता-पखुार्हरू, हा ा राजाहरू तथा हा ा अिधकारीहरूले िवगतमा त्यसै गरे। यहूदा शहर र यरूशलमेको गल्लीहरूमा
पिन हामीले त्यसै गरयौं। त्यस समयमा हामीले स्वगर्की रानीको पजूा गय र हामीसगँ शस्त भोजनहरू िथयो। हामी सफल भयौं हामीलाई
केही भएको िथएन।् 18 तर त्यसपिछ हामीले स्वगर्की रानीलाई ब लदानहरू छोडयौ। उनमािथ हामीले अघर्ब ल चढाउन छाडयौ। जब हामीले
उनलाई त्यसरी पजू्न छाडयौ त्यके कुरोको अभाव हुन थाल्यो। हामी तरवार र अिनकालले मा रयौ।”

19 तब स्वा ीमािनसहरूले यिमर्यालाई भन,े “हामीहरूले जे गद िथयौ र जब हामीले स्वगर्की रानीलाई ब लहरू चढायौं अिन अघर्ब लहरू
अपणर् गय , हा ा पितहरूले जान्दथे।े पजूा गन ुर् भनी जब हामीले स्वगर्की रानीको िन म्त ितनको मिूतर् भएको केकहरू बनायौ हा ा पितहरूले
जान्दथ।े”

20 तब यिमर्याले जम्मै मािनसहरू परुूषहरू, ीहरू र ज-जसले ितनलाई उ र िदएका िथए ितनीहरूलाई भन।े 21 यिमर्याले ितनीहरूलाई भन,े
“ितमीहरूले ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू, राजाहरू र भार ारहरू अिन यहूदाको शहर र यरूशलमेको गल्लीहरूको दशेका मािनसहरूले गरेका
अपर्णहरू िवषयमा परम भलुे रा री जान्न ु हुन्छ। 22 ितनीहरूले गरेका कुकमर्हरू परम भलुे जनु घणृा गन ुर्हुन्छ अब सहनहुुन्न। यही कारणले
ितमीहरूको दशेमा कोही पिन बस्दनै र आज जस्तो छ, त्यो ािपत, उजाड र बाँझो भएको छ. 23 सारा ती टु कुराहरू हुन गएको कारण
ितमीहरूले झटूा दवेताहरू ित गरेको ब लदानहरूले गदार् हो। ितमीहरूले परम भकुो िवरू पाप गय । ितमीहरूले परम भकुो आज्ञा पालन
गरेनौ। ितमीहरूले उहाँले िदन ु भएको िविध र वस्था अनसुरण गरेनौ। यसकारण आज यो महासवर्नाश आइलाग्यो।”

24 तब यिमर्याले ती स्वा ीमािनसहरू सिहत जम्मै परुूष मािनसहरूलाई भन,े “यहूदाका सारा मािनसहरू जो अिहले िम मा छौ; परम भकुो
सन्दशे सनु, 25 सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ ‘ितमीहरू र ितमीहरूका प ीहरूले जे गछुर् भनकेा िथयौ त्यही गर। “हामी
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हा ा ितज्ञा परूा गछ , भटेीहरू र अघर्ब ल स्वगर्की रानीलाई चढाउछौ।” यसथर् ितमीहरूको काममा अिघ बढ अिन ितमीहरूको ितज्ञा परूा
गर। ितमीहरूको ितज्ञा राख।’ 26 तर, परम भकुो सन्दशे सनु, िम मा बिसरहकेा यहूदाका मािनसहरू म परम भु भन्छु िक: ‘म आफ्नो महान
नाउमँा ितज्ञा गछुर् िक आजदे ख उता िम मा ब े यहूदाका मािनसहरू कसलैे पिन िन त रूपमा “परम भु हुनहुुन्छ।” भनी मरेो नाउँ लने छैन।
27 म ती िम मा बासो-बास गन यहूदाका मािनसहरूलाई िनयाली रहकेो छु। म ितनीहरूको रक्षाको लािग होइन तर ध्वसं पानर्को लािग िनयाली
रहकेो छु। िम मा ब े यहूदाका मािनसहरू अिनकाल र तरवार ारा मा रनछेन,् जबसम्म ितनीहरू परूा खतम हुदँनैन ् तबसम्म लगातार म र नै
रहनछेन।् 28 तरवारबाट बाँचकेाहरू थोरै मा यहूदामा फकर् न्छन ्अिन जो यहूदामा बाँचकेा छन ्र िम मा ब जान्छन ् ितनीहरूले बझु्नछेन ् िक
मरेो वचन िक ितनीहरूको वचन साँचो हुनछे? 29 तब म ितमीहरूलाई माण िदनछुे,’ यो परम भकुो सन्दशे हो, ‘म िम मा ितमीहरूलाई दण्ड
िदनछुे अिन ितमीहरूले जान्नछेौ िक ितमीहरूलाई नोक्सान पयुार्उने मरेो वचन साँचो ठह रनछे।’ 30 परम भु भन्नहुुन्छ, ‘म जे भन्छु त्यो हुनछे।
मलैे यहूदाका राजा िसदिकयाह जो उसको श ु अिन जसले उसलाई मानर् खोिजरहकेो िथयो बाबलेको राजा नबकूदनसे्सरलाई िदएँ। िम को राजा
िफरऊन हो ोलाई उसका श हुरू जसले मानर् खािजरहकेा छन,् ितनीहरूलाई स ु म्पनछुे।’ ”

45
बारूकलाई एउटा सन्दशे

1 यहूदाका राजा योिशयाहको छोरो यहोयाकीमको राज्यकालको चौथो वषर्मा अगमव ा यिमर्याले बारूकलाई यी कुराहरू भन।े उसले
यिमर्याको बहेरेूवामा ती कुराहरू लखेे यिमर्याले बारूकलाई जे भने त्यो यही हो। 2 “परम भु इ ाएलका परमे रले ितमीलाई यसो भन्नहुुन्छ,
बारूक, ितमीले भनकेा छौ, यो मरेो लािग अित नरा ो हो। 3 ‘परम भलुे मरेो पीडा सिहत मलाई द:ुख िदन ु भएको छ। म अत्यन्त थिकत छु। मरेो
पीडाको कारणले गदार् म थिकत मा होइन गलकेो पिन छु। म आराम पाउन स न।’ 4 यिमर्या, बारूकलाई यो भन,े परम भलुे यसो भन्नहुुन्छ
‘मलैे बनाएको सबै कुरा भत्काईिदनछुे। अिन मलैे जे रोपकेो छु उखले्नछुे। यहूदाको जताततै म त्यसो गन छु।’ 5 परम भलुे भन्नभुयो, ‘बारूक
ितमीले आफ्नै लािग ठूलो कुरा खोिजरहकेा छौ। तर ती चीजहरू नखोज िकनभने म सम्पणूर् मािनसहरूमािथ भयानक क ल्याउनछुे।’ परम भलुे
यी कुराहरू भन्नभुयो। ‘ितमी धरैे ठाउँमा जान ु पनछ। तर ितमी जहाँ जान्छौ म ितमीलाई बाँच्ने मौका िदन्छु।’ ”

46
जाितहरूका बारेमा सन्दशेहरू(C.K. heading)

1 ती वचनहरू जो परम भबुाट अगमव ा यिमर्याकहाँ आए धरैे जाित-जाितहरूको िवषयमा छ।
िम का बारेमा सन्दशेहरू

2 यो सन्दशे िम दशेको िवषयमा हो। यो सन्दशे िम दशेका राजा िफरऊन नकेोका सनेाको बारेमा छ। उसको सनेा य ू े टस नदीको िकनार
ककर् शमा भन्ने शहरमा परािजत भएको िथयो। जब बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरले िफरऊन नकेोको सनेालाई ककर् शमा परािजत गरे। त्यसबलेा
योिशयाहको छोरो यहोयाकाम यहूदाका राजा भएको चार वषर् पगुकेो िथयो। यो िम लाई परम भकुो सन्दशे हो।

3 “ित ो ठूलो र सानो ढालहरू तयैार पार।
य ु को लािग अिघ बढ।

4 घोडाहरू तयैार पार िसपाहीहरू
आफ्नो घोडाहरूमािथ चढरे

य ु भिूममा जाऊ।
लडाइँको टोपहरू लगाऊ।

भालाहरू तीखो पार
र िझलम लगाऊ।

5 मलैे के दखेें?
िसपाहीहरू भयभीत छन ्

अिन भािगरहकेा छन।्
ती वीर सनेाहरू

परास्त भइरहकेा छन।्
पिछ नहरेी ितनीहरू हता रएर भािगरहकेा छन।्
त्यहाँ व रप र ास छ।”

परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो।
6 “फुत ला धाक्कहरू पिन भाग्न स ै नन।्
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ब लयो िसपाहीहरू पिन उम्कन स ै नन।्
ितनीहरू सबै ठेस लागरे लडने छन।्

उ रमा य ू े टस ्नदीको िकनारमा यस्तो घटनाहरू हुनछेन।्
7 नील नदी जस्तै को आइरहछे?

को त्यस्तो ती नदीहरू झैं आइरहछे?
8 यो िम हो जो नील नदी झैं आइरहछे।

यो िम हो जो त्यो ती नदीहरू झैं उलर आईरहछे।
िम ले भन्दछ, ‘म आउने छु अिन पथृ्वीलाई ढाक्नछुे।

म शहरहरू र त्यहाँ ब े मािनसहरूलाई नाश पानछु।’
9 हे घोड-सवारी िसपाहीहरू, अिघबढ!

हे रथ हाँक्नहेरू, चाँडो हाँक!
हे वीर िसपाहीहरू, अिघ बढ!

कूश र पटूबाट आएका िसपाहीहरू, जो आफ्ना ढालहरू बोक।
लदूबाट आएका िसपाहीहरू धन ु समाल।

10 “तर त्यस समय, हा ो मा लक सनेाहरूका परम भ,ु परमे रले
आफ्नो श हुरूमािथ बद्ला लनहुुनछे। त्यो बद्ला लने िदन हुनछे।

तरवारले मानछ अिन सन्त ु हुनछे।
ितनीहरूको रगतले तरवार भ रनछे।

यो उ र दशेको य ू े टस नदीको िकनारमा मरेो मा लक,
सनेाहरूका परम भु िन म्त ब ल हुनछे।

11 “हे िम दशेकी कन्य-ेछोरी! िगलाद जाऊ अिन औषिध ल्याऊ।
अिन सबै औषिधहरू जो ितमीले लगाउछँौ त्यो थर्को हुनछेन।्
ितमी िनको हुने छैनौ।

12 ित ो अपमान िवषयमा जाित-जाितहरूले सनु्नछेन।्
ित ो रूवाँई सारा पथृ्वीभ र सिुनने छ।

एउटा ‘वीर िसपाही’ अक ‘वीर िसपाहीमािथ’ प ल्टनछे
अिन दवुै ‘वीर िसपाहीहरू’ एकैचोटी लडछन।्”

13 यो सन्दशे अगमव ा यिमर्याकहाँ परम भबुाट आयो जब नबकूदनसे्सर िम मािथ आ मण गनर् अिघ बिढरहकेो िथयो।
14 “यो सन्दशे िम ,

िमग्दोल, ममेिफस
र तहपन्हसेमा घोषणा गर

र यसो भन,् ‘य ु को लािग तयैार हौ
िकनभने ित ो व रप र तरवारले खाँदछै।’

15 ित ो गोरू िकन फ्याँिकएको छ?
त्यो िक उिभन स ै न?
िकनभने परम भलुे ितनीहरूलाई तल घचे ट िदनहुुनछे।

16 धरैे िसपाहीहरू ठो क्कनछेन ्अिन लडनछेन।्
तब ितनीहरू परस्परमा भन्नछेन,्

‘उठ, हा ा आफ्ना मािनसहरूकहाँ जाऊँ।
हामी हा ा अत्याचारीहरूको तरवार भन्दा टाढो

आफ्ना दशेमा फक , हामी भाग्नै पछर्
िकनभने हा ा श हुरूले हामीलाई परास्त गरे।’

17 िम को राजा िफरऊनलाई
‘चक हल्ला जसले आफ्नो नाउमँा
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बोलाऊ मौका गमुायो।’ ”
18 जास्तो म जीिवत छु।

राजा भन्छन,् “यो राजाको नाउँ हो सनेाहरूका परम भु आउन ु हुनछे।
उनी याबरे पवर्त

अिन समु को िकनारको कमल पवर्त जस्तै महान हुनछे।
19 हे िम की छोरी! आफ्ना सामानहरू बाँधबधु गर,

दासत्वको लािग तयैार हौं,
िकनभने ममेिफस शहर ध्वसं हुनछे,

ती सहरहरू न हुनछेन।्
जन शनू्य बकेामे भिूम हुनछे।

20 “िम एउटी सनु्दरी गाई जस्तै हो,
तर एउटा डाँस उ रबाट उसकहाँ आइरहछे।

21 िम का भाडाका िसपाहीहरू पोिसएका गोरूहरू झैं
ितनीहरू सबै पीठ फकार्एर भाग।े
ितनीहरू आ मणकारीहरू समक्ष एक क्षण टक्न सकेनन।्

ितनीहरूको नाशको समय आईरहछे।
ितनीहरू द ण्डत हुनछेन।्

22 िम साँपको झैं आवाज गद
सु ल्करहकेो छ

िकनभने उसको श हुरू
तजेले आएकाछन।्

श लुे िम लाई बन्चरोहरूले रूख काटे झैं
आ मण गनछ।”

23 परम भु भन्नहुुन्छ:
“ितनीहरूले उसको जगंल

बाक्लो भए पिन
फाँडनछेन।्

श कुा सनेाहरू सलह झैं छन ्
अिन कसलैे गन्न स ै न।

24 िम की छोरी ल ज्जत हुनछे।
उ र िदशाबाट आएका श लुे उसलाई परािजत गनछ।”

25 सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ, “म थबेसेको आमोनलाई दण्ड िदनवेाला छु। अिन म िफरऊन, िम र त्यसका
दवेताहरूलाई दण्ड िदनछुे। म िम का राजाहरूलाई र िफरऊनमािथ भरोसा गनहरूलाई दण्ड िदनछुे। 26 म ितनीहरूलाई बाबलेको राजा
नबकूदनसे्सर र उसको सवेकहरूको हातमा स ु म्पनछुे जसले ितनीहरूलाई मानर् खोिजरहकेा छन।्”

“यस ध्वसं पिछ िम मा फे र अिघ झैं मािनसहरू बसो-बास गनछन।्” परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो।
उ र इ ाएललाई सन्दशे

27 “हे याकूब, मरेो दास! नडराऊ।
हे इ ाएल, होतोत्साही नबन।

म ितमीहरू र ित ो नानीहरूलाई ती सदुरू
र ितमीहरूलाई कैदी बनाउने ठाउँबाट बचाउनछुे।

याकूब फकर् नछे अिन शा न्त र सरुक्षा पाउने छ
अिन कसलैे पिन उसलाई भयिभत पानछैन।”

28 परम भु भन्नहुुन्छ,
“हे याकूब, मरेो दास! नडराऊ।

म ितमीसगँ छु।
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मलैे ितमीलाई जहाँ पठाएको िथए
ती जाित-जाितहरू सबै ध्वसं पानछु।
तर म ितमीलाई पणूर्रूपले ध्वसं गन छैन।

ितमीले गरेको गल्तीको सजाय ितमीले पाउन ु नै पछर्,
आवश्यकता अनसुार म ितमीलाई सधुानछु
र ितमीलाई सजाय निदइ मु पानछैन।”

47
प लश्ती मािनसहरूका बारेमा सन्दशे

1 यो सन्दशे प लश्ती मािनसहरूका बारेमा अगमव ा यिमर्यालाई परम भबुाट आयो। यो सन्दशे िफरऊनले गाजा शहरमा आ मण गनर् अिघ
नै आएको िथयो।
2 परम भु भन्नहुुन्छ:
“हरे, श कुा िसपाहीहरू उ रमा भलेा भइरहकेाछन।्

ितनीहरू िकनारमा छालले िहकार्उँदै उलको नदी जस्तै आउनछेन।्
ितनीहरूले बाढीले झैं सारा दशे शहरहरू

र त्यहाँ ब े मािनसहरू ढाक्नछेन।्
त्यस दशेका मािनसहरूले िवलौना गनछन ्

तथा गहुार माग्नछेन।्
3 ितनीहरूले घोडाहरू दौडकेो टापहरू सनु्ने छन,्

ितनीहरूले रथहरू दौडाइएको तजे आवाजहरू सनु्नछेन,् ितनीहरूले चक्काको गडुु ल्कएको आवाज सनु्ने छन।्
बाबहुरू आफ्ना नानीहरू जोगाउन असमथर् हुनछेन।्

ितनीहरू अित नै कमजोर हुनछेन।्
4 सोर अिन िसदोनलाई सहायता गनर् सक्ने

त्यहाँ रहकेा त्यके िजउँदालाई टु ाउनको लािग
प लश्तीलाई सवर्नाश पान

समय आएको छ।
प लश्तीहरू र क ोर टापमुा रहकेा मािनसहरू सबलैाई

परम भलुे ध्वसं गन ुर् हुनछे।
5 गाजाका मािनसहरूले आफ्नो केश खौरन्छन।्
अश्कलोनका मािनसहरू चपूचाप रहन्छन।्

हे बेंसीमा बाँच्नहेरू हो! किहलसेम्म ितमीहरू स्वयलंाई काट्नछेौ?

6 “हे परम भकुो तरवार, ितमी म ु भएकै छैनौ।
किहले सम्म ितमी लडाइँ ग ररहनेे छौ?

आफ्नो छापिभ फकर जाऊ।
रोक शान्त हौ।

7 तर कसरी परम भकुो तरवार शान्त हुनसक्छ?
परम भलुे यसलाई आज्ञा िदन ु भएको छ।

उहाँले अश्कलोन र समु ी िकनारमा भएका
शहरहरूलाई आ मण गन ुर् आज्ञा िदन ु भएको छ।”

48
मोआबको बारेमा सन्दशे

1 यो सन्दशे मोआब दशेिसत सम्पर्िकत छ। सनेाहरूका परम भु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ:
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“पवर्त नबोको दभुार्ग्य सामनु्ने छ।
यो ध्वसं हुनछे।

िकयार्तमैको शहर ल ज्जत हुनछे
अिन कब्जामा पनछ।

ती ब लया िकल्लाहरू ल ज्जत
तथा हतोत्साही हुनछेन।्

2 मोआबलाई फे र शसंा ग रने छैन।
हशेबोनमा मािनसहरूले मोआबको पराजयको य ु रच।े

ितनीहरूले भन,े ‘आऊ, हामी िमलरे त्यस ठाउँलाई न पारौं तािक अब उसो एउटा जाित नरहोस।्’
हे मदमने, ितमीलाई पिन चपूचाप पा रन्छ।

तरवारले ित ो खदेो गनछ।
3 होरोनमैबाट आएको िचच्याहट सनु।

ितनीहरू लटुपाट र िवध्वसंले गदार् िचच्याई रहकेाछन।्
4 मोआब न हुने नै छ।

उसका स-साना बालकहरू गहुार माग्दै रूने छन।्
5 मोआबका मािनसहरू रूँदै

लहूीतको उकालो बाटो जान्छन।्
होरोनमै ितर जाने ओ ालो बाटोमा

ध्वसंको प रतापमा न्दन सिुनन्छ।
6 भाग जाऊ! भाग आफ्नो ाण बचाऊ,

मरूभिूमको जगंलमा हुने पो ा झैं बन।

7 “ितमीहरूले आफ्नो काम र धनमा भरोसा गय ।
यसकारण ितमीहरू कैदमा पय ।

उसका अिधकारीहरू
र पजूाहारीहरूिसतै कमोशलाई दशे िनष्कासन ग रयो।

8 त्यके शहर ध्वसं पा रनछे
अिन कुनै एउटा शहर पिन बाँकी रा खनछैेन।

हरेक खाल्टाहरू समतल पा रनछे,
समतल भमुी न हुनछे।

परम भलुे भन्न ु भएको कुरा परुा हुनछे।
अिन समतल दशे ध्वसं पा रनछे।

9 मोआबमा खते बा र भ र ननू छ रदऊे
िकनभने यो िन य न हुनछे

अिन बािसन्दा कोही नभएर
मोआब शनू्य मरूभिूम हुनछे।

10 ािपत होस ्त्यो मािनस जसले परम भकुो काम गनर् िवलम्ब ग ररहछे।
िधक्कार छ त्यस मािनसलाई जसले ती मािनसहरू मानर् आफ्नो तरवार चलाँउदनै।

11 “मोआबले अिन किहल्यै दखेकेो छैन।
मोआब ढु ोमा रहकेो र एउटा भाँडादे ख

अक भाँडामा नसा रएको दाखरस जस्तै छ।
उ कैदी भएर किहले पिन बसकेो छैन

यसकारण उ पिहल्यै जस्तै ताजा नै छ
अिन उसको स्वादमा बद्ली आएको छैन।”

12 तब परम भु भन्नहुुन्छ,
“हरे, समय आइरहछे जब म

उसलाई ित ो भाँडाबाट खन्याउन
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अिन खाली भाँडाहरू टु ा-टु ामा
प रणत गराउन मािनसहरू पठाउनछुे।”

13 तब, मोआबका मािनसहरू कमोशले गदार् ल ज्जत हुनछेन।् जसरी इ ाएलका मािनसहरूले झटूा दवेता बतेलेलाई िव ास गरेका िथए।
त्यही झटूा दवेताले म त नगदार् ितनीहरू ल ज्जत भए।
14 “ितमीहरू कसरी भन्न सक्छौ, ‘हामी ब लया िसपाहीहरू हौं

अथवा हामी वीर यो ाहरू हौं।’
15 श हुरूले मोआबमािथ आ मण गनछन ्

र शहरिभ पसरे ितनीहरूलाई ध्वसं पानछन।्
उसका खास जवान मािनसहरू हत्या गरेर मा रनछेन।्”
यो सन्दशे महाराजाको हो,

उहाँको नाउँ सनेाहरूका परम भु हो।
16 “मोआबको अन्त निजकै छ।

मोआबलाई चाँडै ध्वसं पा रनछे।
17 मोआबका व रप र ब े मािनसहरू

ितमीहरू सबलैे त्यो दशेको लािग िवलाप गन ुर्पनछ।
ितमीहरू जान्दछौ मोआब कित िस छ।

यसथर् त्यसको लािग रून ु
‘मोआबको श शाली अिन मिहमामय राजदण्ड पणूर्रूपले टुि यो।’

18 “ितमीहरू दीबोनमा बिसरहकेा छौ।
आफ्नो सम्मानपणूर् ठाउँबाट झरेर आऊ

सखुा जमीनमा बस
िकनभने िवनाश आइरहछे

अिन उसले ितमीहरूको द रलो शहरहरू भत्काइिदनछे।
19 “हे अरोएरमा ब े मािनसहरू हो।

बाटोको िकनारमा उभ र हरे
परुूष मािनसहरू भािगरहकेा हरे

ी मािनसहरू भािगरहकेा हरे
ितनीहरूलाई के भयो सोध।

20 “मोआब धराशायी भएको छ
लाजले पणू र् भएको छ।

िवलौना गर अिन रोऊ।
अन न नदीमा गएर घोषणा गर िक मोआब ध्वसं भयो।

21 समतल दशेमािथ न्याय हुने समय आएको छ।
होलोन, यहसा र मपेात शहरहरूमा

न्याय ग रने समय आएकोछ।
22 दीबोन, नबो बते-िदबलातमै शहरहरूमा

न्याय ग रने समय आएकोछ।
23 िकयार्तमै, बतेगामलू, बते-मोन शहरहरूमा

न्याय ग रने समय आएकोछ।
24 क रयोत र बो ा र छेउ,

टाढाका अिन निजकका
मोआब सबै शहरहरूमा

न्याय ग रने समय आएकोछ।
25 मोआबको िसगं का टयो
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अिन मोआबको पाखरुा भाँिचएको छ।”
परम भलुे यो कुरा भन्नभुयो।
26 “मोआबले सम्झाएको िथयो िक ऊ परम भु भन्दा महान हो।
अत मोआबलाई पागल हुञ्जलेसम्म सजाय दऊे।

मोआब लडरे आफ्नै वान्तामा लटप टने छ।
मोआब मािनसहरूको हाँसोको पा हुनछे।

27 “मोआब ितमीले इ ाएलको हाँसो उढायौ
इ ाएललाई एउटा चोरका समहूले पकड।े

त्यके पल्ट ितमीहरूले इ ाएलको बारेमा बोल्दा आफ्नो टाउको हल्लायौ
अिन इ ाएलभन्दा असल छु भनी बहाना गय ।

28 मोआबका मािनसहरू हो
आफ्नो शहरहरू छोड।

जाऊ ढुङ्गाहरूमा बस, ढुकुर जस्तो हौ
जसले ओढारको मखुमा आफ्नो ग ुडँ बनाउछँ।”

29 “हामीले मोआबको घमण्ड सनुकेाछौं,
उ अत्यन्तै घमण्डी िथयो।

र उसले आफै ठूलो हु ँ भन्ने ठान्थ्यो।
उ आफैं गवार् म्बत िथयो।
उ अितनै घमण्डी िथयो।”

30 परम भु भन्नहुुन्छ, “मोआब कित रीसाह छ म जान्दछु, उसले आफ्नै शसंाको गीत गाउछँ।
तर उ झटूो अहंकार गछर्
ऊ आफूले भनकेो कुराहरू गनर् स ै न।

31 यसथर् म मोआबका मािनसहरूको लािग िवलाप गदर्छु,
म सम्पमूर् मोआबको लािग रून्छु।
म कीर-हरेेसका मािनसहरूका लािग शोक गछुर्।

32 म याजरेको मािनसहरूिसत याजरेकै लािग शोक गछुर्।
हे िसब्नाका दाखका बोट, िबगतमा ित ा दाखका बोटहरू
चारैितर फै लदै समु पारी याजरे शहरसम्म फै लएको िथयो।

तर िवनाशले ितनीहरूका फल र दाखहरू लग्यो।
33 मोआबको िवस्ततृ दाखबारीहरूबाट खशुी र आनन्द लिगएकोछ।
मलैे अङ्गरु िनचोदार् रस िनक्लन बन्द ग रिदएँ।
यसथर् आनन्दको स्वरले ितनीहरूले अङ्गरु िनचोदनन।्
स्वर छ तर आनन्दको स्वर होइन।

34 “मािनसहरू हशेबोनदे ख एलाले अिन जहाजसम्म कराउँदछैन।् मािनसहरू िवलाप गरी रहकेा छन।् ितनीहरूको िवलाप सोअर, होरोनमै,
एग्लथ-शलेीिशया शहरहरूबाट सिुनन्छ। िन ीमको पानी सकु्यो। 35 म मोआबलाई उच्च स्थानहरूमा ितनीहरूको दवेताहरूलाई सगु न्धत धपू
बाल्न र ब ल चढाउन ु रोक्छु।” परम भलुे यो कुरा भन्नभुयो।

36 “म मोआब र िकरहरेसतका मािनसहरूको लािग उदास छु। मरेो हृदय बासरुीको शोक धनु जस्तै रून्छ िकनभने ितनीहरूको जोगाड गरेको
धन-सम्पित सबै न भयो। 37 त्यके मािनसको केश खौरेको छ। त्यकेले दा ी काटेको छ।* त्यकेको हातहरू का टएको छ। त्यकेले
आफ्ना कम्मरमा उदासीनताको धोती बरेेको छ। 38 घरका धरुीहरूमा तथा मोआब गल्लीहरूमा मरेर गएकाहरूको लािग मािनसहरू जता-ततै
िवलाप ग ररहकेा छन।् समस्त भिूम नै उदासीनताले छाएको छ िकनभने मोआबलाई मलैे कसलैाई नचािहने माटोको भाँडालाई झैं चकानाचरू
पारेको छु।” परम भलुे यो कुरा भन्नभुयो।
* 48:37: …
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39 “मोआब िततर-िबतर भएका छन।् मािनसहरू िवलाप ग ररहकेा छन।् मोआब लाजले व रप र घमु्छ। मािनसहरूले मोआबको खल्ली
उडाइरहे छन ्ऊ आफ्नो व रप र त्यकेका िन म्त डरको पा बनकेो छ।”
40 परम भु भन्नहुुन्छ, “हरे! एउटा चील आकाशबाट बगेहानरे आइररहकेो छ।

यसले आफ्नो पखटेाहरू मोआब भ र फैलाई रहछे।
41 शहरहरू कब्जा ग रनछे,

ब लया िकल्लाहरू घरेामा पनछन।्
त्यस समयमा मोआबका श शाली िसपाहीहरूको मटुु सव वदेनामा परेकी ीको जस्तो हुनछे।
42 मोआब दशे ध्वसं गराइनछे।

िकनभने उसले सम्झन्थ्यो िक ऊ परम भु भन्दा महान छ।”
43 परम भलुे यी कुराहरू भन्न ु हुन्छ:

“मोआबका मािनसहरू हो! ितमीहरूको लािग डर, गिहरो खाडलहरू र पासोहरू छन।्
44 मािनसहरू डराउने छन ्र भाग्ने छन,्

तर ितनीहरू गिहरो खाडलहरूमा पनछन।्
यिद ितनीहरू कसलैे त्यहाँबाट उ क्लए भने

पासोहरूमा फँ छेन ्
िकनभने म मोआबमािथ दण्डको वषर् ल्याउनछुे।”
परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो।
45 “हशेबोनको छाँयामा शरणाथ हरू नरहकेो दे खन्छ।

ितनीहरू रहनेन ्कारण हशेबोनबाट आगो
र िसहोनबाट ज्वाला गएको छ।

यसले मोआबको िनधार र ती अिहले आनन्द
मनाउदँै गनहरूको िशरलाई काटेर
नास पा रिदनछे।

46 ए मोआब! ितमीलाई शोक!
कमोशका मािनसहरू न भएको छन।्

ित ा छोरा-छोरीहरूलाई कैदी बनाएर लिगन्छ।
47 “तर समय आउनछे, म मोआबबाट लािगएको फकार्उनछुे।” यो सन्दशे परम भबुाट िथयो।
यसकारण मोआबमािथ लािदएको सजाय पणूर् भयो।

49
अम्मोनवशंीहरूको बारेमा एउटा सन्दशे

1 यो सन्दशे अम्मोनवासीहरूिसत सम्ब न्धत छ परम भु भन्नहुुन्छ:

“अम्मोनवासी हो, के ितमीहरू ठान्छौ िक
इ ाएलका मािनसहरूका नानीहरू छैनन?्

के ितनीहरूका अिभभावकहरू जमीनको उ रािधकारीहरू छैनन?्
तब िकन मल्कामले गादको जमीन लयो?

िकन उसको मािनसहरू उसका शहरहरूमा बस्छन?्”
2 परम भु भन्नहुुन्छ, “अम्मोनको रब्बाले

य ु को स्वर सनु्ने समय आउनछे।
रब्बा एउटा न पहाड हुनछे।

व रप रका सबै गाउहँरू जलाइनछेन ्
र जसले ितनीहरूलाई बलपवूर्क िनकालकेा िथए
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ितनीहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूले
बािहर िनकाल्नछेन।्”

यो सन्दशे परम भबुाट िथयो।
3 “हे हशेबोनका मािनसहरू! िवलाप गर।

िकनभने ऐ शहर ध्वसं भएको छ।
हे रब्बामा ब े अम्मोनी ीहरू शोक कट गन लगुाहरू लगाऊ।

िवलाप गर अिन पखार्लितर दगरु।
मल्कम आफ्नो पजूाहारी

र अिधकारीहरूिसत िनष्कासन हुन्छ।
4 ितमीहरूले आफ्नो श मा घमण्ड गय ।

तर ितमीहरूको श क्षय भएर गइरहकेो छ।
हे अिव ासी छोरी! ितमीले आफ्नो सम्पि मा भरोसा गय

अिन ठान्यौ िक कसलैे पिन ितमीमािथ आ मण गनछैन।्”
5 सनेाहरूका परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ:
“ त्यके पक्षबाट म ितमीहरूका िन म्त भय ल्याउनछुे।
ितमीहरू सबलैाई खिेदनछे

अिन शरणाथ हरूलाई भलेा पान कोही हुने छैन।्”
6 “त्यसपिछ अम्मोनीहरूबाट जे खोिसएको िथयो ती सबै कैदीहरूलाई फकार्एर ल्याउनछुे।” यो सन्दशे परम भबुाट आयो।

एदोमको बारेमा एउटा सन्दशे
7 यो सन्दशे एदोनिसत सम्ब न्धत छ। सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ:

“के तमेानमा केही ज्ञान बाँचकेो छैन?
के मािनसहरूको िववकेबाट परामर्श न भएर गयो?
के ितनीहरूले आफ्नो िववके हराए?

8 हे ददानका मािनसहरू हो, भाग, लकु!
िकनभने म एसावलाई उसको कमर्को लािग दण्ड िदने छु।

9 “जब मािनसहरूले अङ्गरु फल बटुल्छन,्
ितनीहरूले केही छाडछन।्

जब राती चोरहरू आउँछन ्
ितनीहरूलाई जित चािहन्छ त्यित मा लजैान्छन।्

10 तर एसावबाट म त्यके कुराहरू लजैानछुे।
म यसका ग ु ठाउँहरूको पिन प ो लाउने छु
अिन उ मबाट लकु्न पाउने छैन।

उसका नानीहरू, आफन्त र िछमकेीहरू सारा सडनछेन ्अिन एसाव अ स्तविहन हुनछे।
11 आफ्ना अनाथहरूलाई छािडदऊे, म ितनीहरूलाई सरुक्षा िदनछुे।
ितमीहरूका िवधवाहरूले ममािथ भरोसा राखनु।्”

12 परम भु भन्नहुुन्छ, “कितपय मािनसहरू दण्डका पा छैनन,् तर ितनीहरू पीिडत भए। तर एदोम ितमी दण्डको पा हौ। यसथर् ितमी
िन य द ण्डत हुनछेौ। ितमी यसबाट मु हुने छैनौ।” 13 परम भु भन्नहुुन्छ, “म आफै यो ितज्ञा गछुर् िक बो ा ध्वसं हुनछे अिन एक खसीको
पा हुनछे। यो बकेामे र अिभशाप हुनछे। ोजा व रप रका जम्मै शहरहरू सदा-सवर्दाको िन म्त न हुनछेन।्”
14 मलैे परम भबुाट यो सन्दशे सनुकेो छु:

उहाँले ती जाितहरूलाई भन्न समाचारवाहक पठाउन ु हुनछे,
उ सदंशे यो होः
“आफ्ना िसपाहीहरूलाई भलेा गर!
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र य ु कोलािग तयार होऊ!
अिन एदोम िवरू अिघ बढ!

15 एदोम, म ितमीलाई जाित-जाितहरू मध्ये एकदमै िनम्न पानछु।
त्यके मािनसले ितमीलाई घणृा गनछन।्

16 एदोम! ितमीहरूले अन्य जाित-जाितहरूलाई भयिभत पाय ,
अिन स्वयलंाई महान ठानकेा छौं।

तर ितमीहरू आफैलाई मखूर् बनायौ।
ित ा घमण्डले ितमीलाई धोका िदयो।
ितमी फुटेको च ानमा बस्छौ, उच्च पहाडहरूमा बस्छौ।

तर यिद ितमीले आफ्ना घर चीलको ग ुडँ भन्दा मािथ बनायौ भने पिन
म ितमीलाई तल झानछु।”

यो परम भलुे भन्नभुएको हो।
17 “एदोम शोकको दशृ्य बिनने छ

अिन मािनसहरू जसले उजाड शहर दखे्छन ्
आ यर्चिकत हुन्छन ्अिन यसका घाउहरूमा खसी गनछन।्

18 एदोम शहर, सदोम र गमोरा अिन व रप रका शहरहरू जस्तै परास्त हुनछेन ्
अिन त्यहाँ कोही पिन ब े छैन।्”

परम भलुे यसो भन्नभुयो।
19 “यदर्न नदी निजक बाक्लो जङ्गलबाट किहले काहीं िनस्कने अिन जहाँ मािनसहरू आफ्नो खतेमा भडेा र गाई वस्तहुरू राख्छन ्म त्यहाँ

जाने िसहं जस्तै हु।ँ म एदोममा जान्छु। म मािनसहरूलाई खदेो ल्याउनछुे। जसलाई म मन पराउँछु उसलाई यहाँ िनय ु गछुर्। म जस्तो को छ?
कसले मलाई चनुौती िदन सक्छ? कुनै गोठाला मरेो अिघ उिभनै स ै न।”
20 एदोमका मािनसहरूका िन म्त

परम भलुे बनाउन ु भएको योजना सनु।
सनु, तमेानका मािनसहरूका िन म्त

परम भलुे के िनणर्य लन ु भएको छ।
ितनीहरूले थमुाहरू िघस्यानछन।्
उसले ितमीहरूको खते

सम्पणूर् न पानछ।
21 एदोमका पतनको आवाजले

पथृ्वी थिकर् नछे।
ितनीहरूका िवलाप

लाल समु सम्मै सिुननछे।

22 अक्कािसने चील उभँो बगेले तल झरी
आफ्नो पखटेा बो ामािथ िफँजाउनछे।

त्यस समयमा, एदोमका िसपाहीहरूको हृदय
सव वदेनामा परेकी ीको जस्तो हुनछे।

दिमशकको बारेमा सन्दशे
23 यो सन्दशे दिमशक शहरिसत सम्पर्िकत छ:

“हमात र अपार्दका शहरहरू भयभीत छन ्
िकनभने ितनीहरूले कु ल्छनको खबर सनुकेा छन।्

ितनीहरू डरले प ग्लए।
ितनीहरू शान्त हुन नसक्ने समु झैं क मा छन।्
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24 दिमशक शहर कमजोर भयो।
मािनसहरू भाग्न चाहन्छन।्
आतंकले ितनीहरूलाई समातकेो छ।

ितनीहरूले शोक र सव वदेनामा परेकी ीले झैं
वदेना अनभुव ग ररहकेा छन।्

25 “मािनसहरूले िस शहर,
‘आनन्दको शहरलाई’ िकन छोडकेा छैनन।्

26 यसकारण जवानहरू शहरको सावर्जिनक स्थलहरूमा।
उसका सारा िसपाहीहरू त्यही समयमा मा रनछेन।्”

सनेाहरूका परम भलुे यी कुराहरू भन्नहुुन्छ।
27 “म दिमशकको पखार्लहरूमा आगो लगाईिदनछुे।

त्यो आगोले बनेहददका िकल्लाहरू पणूर् रूपले जलाइिदनछे।”
केदार र हासोरका बारेमा सन्दशे

28 यो सन्दशे केदार र हासोरको प रवार समहूको िवषयमा छ। बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरले ितमीहरूलाई परािजत पारे, परम भु भन्नहुुन्छ:

“जाऊ र केदारलाई आ मण गर।
पवूर् िदशाका मािनसहरूलाई ध्वसं पार।

29 ितनीहरूको पालहरू, भडेाका बगालहरू,
पालका पदार्हरू र ितनीहरूका चीजहरू लिगनछे।
श लुे ितनीहरूका ऊँटहरू लगरे जानछेन।्

मािनसहरू ितनीहरू ित िचच्याउने छन।्
डरलाग्दा कुराहरू चारैितर भई रहकेो छ।

30 भाग! िछटो भाग!
हे हासोरका मािनसहरू, लकु्ने ठाउँहरू खोज

िकनभने बाबलेको राजाले ितमीहरूलाई परास्त पान ुर्
एउटा य ु साँधकेोछ।”

यो सन्दशे परम भबुाट हो।
31 “एउटा दशे छ जसले आफू सरुिक्षत छु भन्ने सम्झन्छ।

ितमीहरूको न कुनै फाटक छ न त बार नै छ।
ितनीहरू एक्लो बस्छन।्

यसकारण उठ अिन ितनीहरूमािथ जाई लाग।”
32 “श हुरूले ितनीहरूका ऊँटहरू अिन गाई वस्तहुरू लजैानछेन।्

आफ्नो केश कुना िमलाएर िच टक्क पारी काट्ने मािनसहरूलाई
म हावामा िततर-िबतर पा रिदनछुे।

सबै ितरबाट म ितनीहरूमािथ सकंटहरू ल्याइिदनछुे।”
यो परम भकुो सन्दशे हो।
33 “हासोरको दशे स्यालहरूको बास-स्थान बिननछे।
त्यहाँ एकजना मािनस पिन ब े छैन साथै त्यहाँबाट कोही िहड ल गन छैन।

सधकैा िन म्त यो एक शनू्य उजाड मरूभिूम जस्तै हुनछे।”
एलामको बारेमा सन्दशे

34 िसदिकयाह यहूदाका राजा भएको ार म्भक कालमा अगमव ा यिमर्याले परम भबुाट एउटा सन्दशे ा गरे। यो सन्दशे एलामको
िवषयमा िथयो।
35 सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ,
“हरे, म एलामको धन ु भाँिचिदनछुे।

धन ु एलामको सबभन्दा े हितयार हो।
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36 म आकाशको चारै कुनाबाट
एलामको िवरू हावा ल्याउनछुे।

म एलामको मािनसहरूलाई पथृ्वीको सबै ठाउँहरूमा
जहाँ चारैिदशाबाट हावा बहन्छ, त्यहाँ छरप पा रिदन्छु,

कैदीहरूलाई हरेक जाितमा खदेी पठाउनछुे।
37 म एलामलाई ितनीहरूका श हुरू

जसले ितनीहरूलाई मान ुर् खोिजरहकेाछन ्
ितनीहरूकै अिघ चक्नाचरू पा रिदनछुे।

म एलाममािथ डरलाग्दो सङ्कटहरू ल्याउनछुे।
मरेो उ रीस म ितनीहरूलाई दखेाउनछुे।”

यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो।
“म ितनीहरूलाई खे तरवार पठाउँनछुे
अिन त्यो तरवारले ितनीहरू सबलैाई

शषे नपारञ्जले सम्म खे छे।
38 म मरेो िसहंासन एलाममा स्थािपत गनछु

र त्यहाँका राजा अिन भार ारहरूलाई ध्वसं पानछु।”
यो परम भकुो सन्दशे हो।
39 “तर पिछल्ला िदनमा, एलामबाट जे ल ु टएको छ त्यो पनुवर्हाल गनछु।”
यो परम भलुे भन्नभुयो।

50
बाबलेको बारेमा सन्दशे

1 यो सन्दशेमा परम भलुे अगमव ा यिमर्याको मखुबाट बाबले र यसको दशे िवषयमा भन्नभुयो।
2 “ त्यके जाित-जाितलाई यो घोषण गर,

झण्डा उठाऊ र सन्दशे चार गर।
सम्पणूर् सन्दशे सनुाऊ र भन,

‘बाबलेको राज्य कब्जा ग रनछे।
बाल दवेता लाजको पा हुनछे।
मरोदक दवेता भयभीत हुनछे।

बाबलेका मतू हरू ल ज्जत हुनछेन।्
उसका दवेताका मिूतर्हरू ािसत हुनछेन।्’

3 उ र िदशाबाट आएर एउटा जाितले बाबलेमािथ आ मण गनछ।
त्यो जाितले बाबलेलाई, जन-शनू्य मरूभिूम तलु्य पान छ,

कुनै मािनस पिन त्यहाँ ब े छैन।्
दवुै मािनस जाित र पशहुरू त्यहाँबाट भागरे जानछेन।्”

4 परम भु भन्नहुुन्छ, “त्यसबलेा इ ाएलका मािनसहरू
अिन यहूदाका मािनसहरू एकैजटु हुनछेन।्

ितनीहरू सगं-सगंै रूने छन।्
अिन सगँ,ै ितनीहरू आफ्ना परमे रलाई खोज्न जानछेन।्

5 ती मािनसहरूले िसयोनमा कसरी जान,े सोध्ने छन।्
ितनीहरू त्यही िदशातफर् जान थाल्नछेन।्

ती मािनसहरूले भन्ने छन,् ‘आऊ, हामी परमे रकहाँ स म्म लत हौ।
एक त्यस्तो करार गरौ जनु सदा-सवर्दा रहनछे।
एक त्यस्तो करार गरौ जनु किहल्यै भ ू लने छैन।्’
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6 “मरेो मािनसहरू हराएका भेंडा जस्तै भएका छन।्
ितनीहरूका गोठालाहरूले ितनीहरूलाई कुमागर्मा डोयार्ए।

ितनीहरूका अगवुाहरूले ितनीहरूलाई पवर्त र पहाडहरूमा ल यहीन घमुी िहडने बनाए।
यसथर् ितनीहरूले आफ्ना मलू वासस्थान पिन िबिसर्ए।

7 ज-जसले मरेो मािनसहरूलाई भटेे ितनीहरूलाई चोट पयुार्ए।
ितनीहरूका श हुरूले भन,े

‘हामीले गल्ती काम गरेका छैनौ
िकनभने ती मािनसहरूले परमे रको िवरू पाप गरे

जो ितनीहरूका साँचो आ य (घर) िथयो।
ितनीहरूका िपताहरूले िव ास गरेका परम भु परमे र हुनहुुन्थ्यो।’

8 “बाबलेबाट भाग।
कल्दीहरूका भिूम छािडदऊे।
बगालको अिघ साँढ भडेा जस्तै होऊ।

9 म उप व मच्चाउनछुे
र उ रबाट धरैे जाितहरू ल्याउनछुे।
यी जाितहरूको समहू बाबलेको िवरू य ु लड्न अिघ आउनछेन।्
ितनीहरूले बाबलेलाई आफ्नो अधीनमा पानछन।्
ितनीहरूको काँड िसपाल ु लडाकुहरू झैं छन ्

र एउटै काँड पिन थर् जाँदनै।्
10 ती श हुरूले कल्दी मािनसहरूको सारा सम्पि हरू लजैाने छन।्

लटेूको सम्पि ले ितनीहरू पणूर् हुनछेन।्”
परम भलुे ती कुराहरू भन्नभुयो।

11 “बाबले, ितमी उ िेजत र खशुी छौ।
िकनभने ितमीले मरेो पतैकृ सम्पि ल ू ौ।

ितमी ह रय्ो घाँसमािथ
कोरली गाई झैं नािचरहकेाछौ।

ितमीहरू घोडाहरू झैं
िहन्न लािगरहकेा छौं।

12 तर ितमीहरूकी आमा जसले ितमीलाई जन्म िदईन
ितनी धरैे ल ज्जत हुनछेन।्

बाबले सबै जाित-जाितहरू माझ नगन्य हुनछे।
उ उदास र सखूा मरूभिूम हुनछे।

13 परम भलुे आफ्नो ोध दखेाउन ु हुनछे।
बाबले पणूर् रूपले उजाड हुनछे
अिन त्यहाँ कोही पिन ब े छैन।

त्यके या ी जो बाबले भएर जान्छ त्यो अच म्बत हुनछे
र त्यसको घाउहरू दखेरे खसी गनछ।

14 “बाबलेिसत य ु को लािग तयैार हौ।
बाबलेमािथ काँडहरू हान,
ितमीहरूको एउटा काँड पिन नजोगाऊ,

िकनभने यसले परम भु िवरू पाप गरेको छ।
15 िसपाहीहरूले बाबलेलाई घरेे

अिन िवजय ध्विन सनुाऊ।
बाबलेले आत्मासमपर्ण गरेकोछ।

उसका पखार्लहरू
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र धरहराहरू धराशायी गराइयो।
यो परम भबुाट ितशोध हो।

ऊमािथ वरैश ु गर।
अन्य जाितहरूलाई उसले के गय

ितमीहरू उसलाई त्यसै गर।
16 ितनीहरूलाई अन्न रोप्न नदऊे।

ितनीहरूलाई बाली काटन नदऊे।
अिहले श कुा िसपाहीहरू आएका छन।्
त्यके मािनस र ितनीहरू

आफ्नो-आफ्नो गाऊँमा जाउन,
आफ्नो-आफ्नो दशेमा जाउन।
17 “इ ाएल भेंडाको बथान जस्तो छ

जो दशेभ र नै छ रएका िथए।
इ ाएल भडेाको बथान जस्तो छ
जसलाई िसहंले खदे ्दै सबै ठाँउमा छरप पारेकोछ।

जसले उसलाई पिहला खानिेसहं अश्शरूको राजा हो।
अ न्तम िसहं जसले उसका ह ीहरू तो ो

त्यो बाबलेका राजा नबकूदनसे्सर हो।
18 यसकारण सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ:
‘म बाबलेका राजा र उसको दशेलाई दण्ड िदनछुे,

त्यही तरीकाले जसरी मलैे अश्शरूका राजालाई दण्ड िदएको िथएँ।

19 “ ‘म इ ाएललाई फे र फकार्एर आफ्नै ठाउँमा ल्याउने छु।
ितनीहरूले कमल र बाशानको चरण भिूममा खवुाउनछेन।्
ितनीहरू खाएर त ृ हुनछेन।्
ितनीहरूले ए मै र िगलादका डाँडाहरूमा खाएर त ृ हुनछेन।्’ ”

20 परम भु भन्नहुुन्छ, “त्यस बलेा, ितनीहरूले इ ाएलको अधमर् खोज्ने यास गनछन ्
तर ितनीहरूले कुनै अधमर् पाउने छैनन

ितनीहरूले यहूदाको पापहरू खोज्ने यास गनछन ्
तर ितनीहरूले कुनै पापहरू पाउने छैनन

िकनभने जसलाई मलैे बचाँए
ितनीहरूको पाप क्षमा गरेकोछु।”

21 परम भु भन्नहुुन्छ, “मरातमैको दशेलाई आ मण गर।
पकोदमा ब े मािनसहरूमािथ आ मण गर।
ितनीहरूमािथ आ मण गर
ितनीहरूलाई मार अिन सवर्नाश पार।
मलैे जनु कुरो िदएँ ती सब गर।

22 “सारा दशेभ र नै य ु को कोलाहल सिुनन सक्छ।
यो िवनाशको कोलाहल हो।

23 त्यो दशे जसले सारा पथृ्वीलाई नै
मात लले िहकार्यो,

त्यो क टएको छ र टुि एको छ।
बाबले जाित-जाितहरू माझ ाणीहीन भएकोछ।

24 हे बाबले, मलैे ितमीलाई पासो थापें
अिन ितमीले थाहा पाउन अिघ नै प ाउ पय ।
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ितमी परमे रको िवरू लड ्यौ,
यसकारण ितमी बन्दी भयौ।

25 परम भलुे आफ्नो अ -घर उघान ुर् भयो
अिन ोधको हात-हितयार िनकाल्न ु भयो।

मरेो मा लक, सनेाहरूका परम भलुे ती हितयारहरू िनकाल्न ु भयो
िकनभने उहाँले कल्दीहरूका दशेमा आफ्नो काम गन ुर् िथयो।

26 “सदुरूदशेबाट पिन बाबलेको िवरू आऊ।
अन्न-भण्डारहरू तोडी दऊे,

अन्नको थु ो झैं बाबलेलाई थपुार
अिन बाबलेलाई पणूर् ध्वसं पार

र कसलैाई पिन बाँच्न नदऊे।
27 सारा साँढहेरू मार।

ितनीहरूलाई कसाइकहाँ जानदऊे।
ितनीहरूलाई िधक्कार!

ितनीहरूका िन म्त दण्ड पाउने समय आएकोछ।
28 मािनसहरू बाबलेबाट भािगरहकेा छन।्

मािनसहरू जो बाबलेबाट बाँचरे आएकाछन ्
ितनीहरू भन्दछैन,्

‘परम भु हा ा परमे रले उहाँको
र उहाँको म न्दरको लािग ितशोध लन ु भएकोछ।’

29 “काँडहरू हान्ने मािनसहरूलाई बोलाऊ,
ितनीहरूलाई बाबलेमािथ काँड हान्न ु भन।

शहर घरेाबन्दी गर भन।
कसलैाई पिन नछोड।

ितनीहरूका कुकमर्का फल दऊे।
अन्य जाितहरूलाई जसो गरेकी िथई

त्यसै गर,
िकनभने इ ाएलका एक मा पिव
परम भु िवरू बाबलेले िव ोह गरेको हो।

30 त्यस समय बाबलेका जवानहरूलाई गल्लीहरूमा मा रनछे
र सनेाहरू मनछन।्”

परम भलुे यो कुरा भन्नभुयो।
31 “बाबले ितमी अित अहंकारी छौ

अिन म ित ो िवरू छु।”
हा ो मा लक, सनेाहरूका परम भलुे भन्नहुुन्छ,

“ित ो िदन आएकोछ
म ितमीलाई दण्ड िदनछुे।

32 घमण्डी बाबले ठोिकएर लडनछे
अिन कसलैे पिन उनलाई उठाउने छैन।

म उसको शहरहरूमा आगो लगाउनछुे
अिन उसको व रप र भएका त्यके कुरो नै जल्नछे।”

33 सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ:
“इ ाएल र यहूदाका मािनसहरूलाई श हुरूले बन्दी बनाई लिगयो।

ितनीहरूलाई कैद गनहरूले ितनीहरूलाई प े र राखकेा छन ्र म ु पानर् अस्वीकार गरे।
34 तर ितनीहरूका उ ारक श शाली हुनहुुन्छ।
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उहाँको नाउँ सनेाहरूका परम भु हो।
उहाँले ितनीहरूको मामलामा वकालत हुनछे

र पथृ्वीलाई आराम िदनहुुनछे।
तर बाबलेमा ब े मािनसहरूलाई उहाँले शा न्त िदन ु हुनछैेन।”
35 परम भु भन्नहुुन्छ,
“बाबलेका बािसन्दाहरू,
राजाका हािकमहरू

र ज्ञानीहरूको िन म्त िवरू तरवार छ।
36 हे तरवार! अगमव ाहरूलाई िहकार्ऊ

तािक ितनीहरू मखूर् बननु,्
बाबलेका िसपाहीहरूलाई मार

तािक ितनीहरू भयभीत हुन।्
37 तरवार, बाबलेका घोडाहरू, रथहरूलाई मार।
अन्य दशेका भाडाका िसपाहीहरूलाई मार

तािक ितनीहरू ीहरू जस्तो डराउन।
तरवार, बाबलेको गाडधनहरूमािथ जाइलाग

तािक ितनीहरू ल ु टउन।्
38 तरवार! पानीको महुानहरू काट

तािक महुानहरू सकुुन।
िकनभने बाबलेमा धरैे मिूतर्हरू छन ्

अिन ितनीहरू मिूतर्का िन म्त
पागल हुन्छन।्

39 बाबले फे र मािनसहरूले भ रने छैन।
जङ्गली कुकुरहरू, शतुरुमगूर्हरू, र अन्य पश-ु ाणीहरू त्यहाँ ब छेन,्

तर त्यहाँ फे र कोही मािनस रहने छैन।
40 परमे रले सदोम र गमोरालाई पणूर् रूपले ध्वसं पान ुर् भयो

अिन त्यसका व रप रका शहरहरू पिन ध्वसं पा रिदन ु भयो।
अिन ती शहरहरूमा अब कोही पिन ब े छैन।

त्यस्तै कारल,े कुनै मािनस बाबलेमा ब े छैन।्
अिन कोही मािनस त्यहाँ ब जाने छैन।परम भु परमे रले यो कुरा भन्न ु भयो।
41 “हरे! उ र िदशाबाट मािनसहरू आइरहकेा छन।्

एक श शाली जाित
र धरैे राजाहरू पथृ्वी व रप रबाट आइरहकेा छन।्
42 ितनीहरूका सनेाहरूसगँ धनहुरू र भालाहरू छन।्

िसपाहीहरू िन ूर छन।्
ितनीहरूमा दया छैन।

सिैनकहरू घोडाहरूमा चढरे आउनछेन ्
अिन ितनीहरूको अवाज समु को गजनर् जस्तै छ।

ितनीहरू ित ो िवरू मा य ु गनर् तयैारभई पं मा बसकेा छन।
हे बाबलेकी छोरी।

43 बाबलेका राजा ती सनेाहरूका गडगडाहट आवाज सनुरे डराए।
उनका हातहरू चल्न छाड।े

उसलाई डरले घये ,
अिन उसलाई सव वदेनामा परेकी ीलाई झैं क भयो।”

44 परम भु भन्नहुुन्छ,
“म एउटा त्यस्तो िसहं हु ँ
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जो किहले काँही
यदर्न नदी छेऊको

घना जगंलबाट बािहर िनस्कन्छ।
म हटात उसका मािनसहरूलाई खदेो गनछु।

म त्यसमािथ कसलैाई पिन िनय ु गनछु।
म जस्तो को छ?
मलाई कसले बोलाउन सक्छ।

गोठालाको हो
जो मरेो अिघ उिभन सक्छ?”

45 बाबलेको िवरू
परम भकुो रच्नभुएको योजना सनु।

“बगालको स-साना थमुाहरू
िघस्याएर लिगनछे

र परम भलुे ितनीहरूको चरणभिूम
सम्पणूर् ध्वसं पान ुर् हुनछे।

46 बाबलेको पतन हुनछे,
अिन त्यो पतनको आवाजले पथृ्वी थकार्उनछे।

हरेक जाितहरूका मािनसहरूले
बाबलेको िवनाशको बारेमा सनु्ने छन।्”

51
1 परम भु भन्नहुुन्छ,
“म एक श शाली हावा बाबले

र ‘लबे कामीका’* बािसन्दाहरू मािथ बहाउनछुे।
2 म बाबलेमा िवदशेीहरू पठाउनछुे

अिन ितनीहरूले नबलेलाई हावामा िततर-िबतर पानछ
र उसको जमीन ध्वसं पानछ।

ितनीहरू सवर्नाशको िदन त्यके िदशाबाट आउनछेन।्
3 बाबलेका िसपाहीहरूले धन ु काँडहरू चलाउने छैनन ्

ती िसपाहीहरूले कवच सम्म लगाउने छैन।
बाबलेका तन्हदेहेरूमािथ दया नराख।

उसको सनेाहरूलाई पणूर् रूपमा ध्वसं पार।
4 बाबलेका िसपाहीहरू कल्दीका भिूममा मा रनछेन ्

ितनीहरू बाबलेका गल्लीहरूमा नरा ो घतले घाइते हुनछेन।्”
5 इ ाएलका एकमा पिव को अिघ

ितनीहरूको भिूम
दोषले भ रएको भए पिन

सनेाहरूका परम भलुे इ ाएल
र यहूदालाई एक्लै छोडन ु हुन्न।

तर ितनीहरूले उहाँलाई छोिडिदएका छन।्
6 बाबलेदे ख भाग।

ाण बचाऊ।
बाबलेको पापको कारणले ध्वसं नहोऊ।

यो समय परम भलुे बद्ला लने समय हो।
* 51:1: “ ” “ ”
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उसले गरेको कमर् अनसुार उहाँले बद्ला लनहुुनछे।
7 बाबले परमे रको हातमा एक सनुको कचौरा िथयो।

बाबलेले सारा पथृ्वीलाई मतायो।
सारा जाित-जाितहरूले बाबलेको म पान गरे।

यसकारण ितनीहरू पागल भए।
8 तर बाबले एक्कािस पतन हुनछे अिन टुि नछे।

उसको लािग िवलाप गर
अिन उसको घाउमा मलहम लगाऊ।

हुन सक्छ ऊ िनको हुन्छे।

9 हामीले बाबलेलाई िनको पान कोिशश गय ,
तर त्यो िनको हुन सकेन

यसकारण हामीले त्यसलाई छोडौ
अिन हामी आफ्नै दशेमा जाऊ।

िकनभने उहाँको न्याय स्वगर् पगु्नछे
अिन बादलसम्म पगु्नछे।
10 परम भलुे हामीलाई िवजय हािसल गराउन ु भयो।

आऊ, हामी िसयोन जाऊ
र परम भु हा ा परमे रको कायर्हरूका िवषयमा मािनसहरूलाई भनौं।
11 काँडहरू तीखो पार।

ढालहरू लगाऊ।
परम भलुे मादीहरूका राजाहरूलाई उस्काउन ु भएको छ।

िकनभने उहाँले बाबलेलाई ध्वसं गनर् चाहन ु हुन्छ।
बाबलेका सनेाले यरूशलमेमा परम भकुो म न्दर भत्काएका िथए।

यसकारण परम भलुे ितनीहरूलाई दण्ड िदनभुयो जनु ितनीहरूले पाउन ु नै पन िथयो।
12 बाबलेको पखार्लहरूका िवरू

झण्डा मािथ उठाऊ।
अझ हरीहरू ल्याऊ।

ितनीहरूका ठीक ठीक ठाउँमा चौकीदार राख।
धरापहरू थाप िकनभने परम भलुे त्यही गन ुर्हुन्छ

जनु उहाँले योजना बनाउन ु भएकोछ।
13 बाबले, ितमी धरैे पानी भएको छेवमा छौ ितमी सम्पि ले सम्पन्न छौ।

तर ित ो अन्त आएको छ।
यो ित ो ध्वसं हुने बलेा हो।

14 सनेाहरूका परम भलुे यो ितज्ञा आफ्नो नाउँ लएर गन ुर्भयो:
“बाबले म ितमीलाई धरैे श हुरूले प रपणूर् पा रिदनछुे।

ितनीहरू सलहहरू जितकै हुनछेन।्
ितनीहरूले ित ो िवरू य ु िज छेन ्र ितनीहरू ितमीमािथ उिभएर िवजय गान गाउने छन।्”

15 परम भलुे आफ्नो महान श योग गन ुर्भयो अिन पथृ्वी सिृ गन ुर् भयो।
उहाँले आफ्नो ज्ञानले पथृ्वीलाई स्थािपत गन ुर् भयो
र उहाँले आफ्नो सझु ब ु ले आकाशलाई फैलाउन ु भयो।

16 जब उहाँ गजर्नहुुन्छ आकाश पिन गजर्न्छ
उहाँले पथृ्वीको अन्तबाट कुइरो िनस्केर मािथ आउने पान ुर्हुन्छ।

उहाँले वषार्सगँ िबजलुी चम्काउनहुुन्छ।
उहाँले आफ्नो भण्डारबाट बतास िनकाल्नहुुन्छ।

17 तर हरेक मािनसहरू मखूर् र ब ु हीन छन।्
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परमे रले के गन ुर्भयो सो जान्दनैन,्
हरेक मािनस जसले मिूतर् बनाउछ

उसलाई ल ज्जत पा रन्छ
िकनभने उसको मिूतर्हरू मलू्यहीन हुन।्

ितनीहरूमा जीवन छैन।
18 ितनीहरू मलू्याहीन छन,्

छलको काम मा गछर्न।्
जब ितनीहरूलाई सजाय िदइन्छ

ितनीहरू सड्नछेन।्
19 याकूबका परमे र यी मिूतर्हरू जस्ता मलू्यहीन हुनहुुन्न।
मािनसहरूले परमे र बनाएनन।्

परमे रले आफ्ना मािनसहरू बनाउनभुयो।
उहाँले आफ्नो उ रािधकारी जाित सिहत त्यके चीज बनाउन ु भयो।

उहाँको नाउँ सनेाहरूका परम भु हो।

20 परम भु भन्नहुुन्छ, “बाबले! ितमी मरेो डण्डा हौं,
मरेो य ु को हितयार।
मलैे त्यस जाित जाितहरूलाई टु ाउन ु र ध्वशं पान ुर्लाई चलाएँ।

21 मलैे ितमीलाई घोडा र सवारीमा हार गनर् चलाएँ।
मलैे ितमीलाई रथ र सारथीहरू धलूो पानर् हार गरें।

22 मलैे ितमीलाई परुूष र ी मािथ हार गनर् चलाएँ।
मलैे ितमीलाई, जवान र व ृ मािनसहरूमािथ हार गनर् चलाएँ।
मलैे ितमीलाई यवुा-यवुती मािथ हार गनर् चलाएँ।

23 मलैे ितमीलाई गोठालो र भडेावथान मािथ हार गनर् चलाएँ।
मलैे ितमीलाई िकसानहरू र गाईहरूमािथ हार गनर् चलाएँ।
मलैे ितमीलाई राज्यपालहरू र मखु्य हािकमहरूमािथ हार गनर् चलाएँ।

24 तर म बाबले र सबै कल्दीहरूलाई
ितनीहरूले िसयोन िवरू गरेका जम्मै अिन कायर्हरू फकार्इिदनछुे।”

परम भु ती कुराहरू भन्नहुुन्छ।
25 परम भु भन्नहुुन्छ,
“बाबले! हे पवर्त ध्वसं छ जसले सारा भिूम नै ध्वसं पाछर् म ित ो िवरोधमा छु।

म ित ो िवरोधमा मरेो हात उठाउँछु।
म ितमीलाई िभरालो च ानबाट तल झारी िदनछुे

म ितमीलाई डढकेो पवर्त बनाईिदनछुे।
26 आफ्नो म न्दरको लािग कुने ढुङ्गा

अथवा घडरेी बनाउनको लािग मािनसहरूले ितमीहरूबाट ढुङ्गाहरू लनछैेनन।्
िकनभने ितमी सधैंका िन म्त काममा नआउने भिूम हुनछेौ।”
परम भलुे घोषणा गन ुर् भयो।
27 “भिूममा य ु को झण्डा उठाऊ।

सबै जाित-जाितहरूमा य ु को तरुही फुक।
जाितहरूलाई बाबलेको िवरू लडाइँ गनर्लाई तयैार पार।
अरारत, िमन्नी र अशकनज राज्यहरूलाई

बाबलेको िवरू लडाइँ गनर् डाक।
उसको िवरोधमा सनेा सचंालन गनर् एकजना क ान िनय ु गर।
सखं्यामा सलहसरह घोडाहरू त्यहाँ पठाऊ।
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28 उसको िवरू लडाइँ गनर् जाित-जाितहरू तयार पार।
मादीका राजाहरूलाई, राज्यपालहरू, सारा मखु्य हािकमहरू

र ितनीहरू जसले बाबले िवरू शासन गरे
ती जम्मै दशेहरूलाई तयैार पार।

29 जब बाबलेलाई जन शनू्य,
उजाड भिूम बनाउन परम भकुो काम

धत थर-थराउनछे
अिन बदेनामा परे झैं मािडनछे।

30 बाबलेका िसपाहीहरूले लडाइँ गनर् बन्द गरे।
ितनीहरू आफ्नै दढृ िकल्लाहरूमा पस।े

ितनीहरू थिकत भए।
ितनीहरू ी जस्तै भए।

बाबलेका घरहरू ज लरहकेा छन।्
अिन वशे ारहरू भत्काइएका छन।्

31 एक सन्दशेवाहकको पिछ
अक सन्दशेवाहक जान्छ

अिन सम्पणूर् शहर कब्जामा पय भन्ने खबर
बाबलेका राजाकहाँ पयुार्इन्छ।

32 चाँचरहरू घरेामा परे;
िसमसारहरू आगो लगाइए;

िसपाहीहरू भय स्त भए।”
33 सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलहरूका परमे र यसो भन्नहुुन्छ
“बाबले धान कुट्ने िढकी जस्तै भएकी छ।

बालीको समय मािनसहरूले धान कुटेर असल र भसु छु ाउँछन।्
अिन बाबलेमा धान कुट्ने समय चाँडै आइरहछे।”

34 िसयोनका मािनसहरूले भन्नछेन,् “बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरले हामीलाई खायो।
हामीलाई चोट पयुार्यो।

हा ा मािनसहरूलाई टाढा पयुार्यो।
उसले हामीलाई खाली भाँडाजस्तै बनायो।

हा ा असल-असल थोकहरू सबै लग्यो।
राक्षसलझेैं उसले हामीलाई िनल्यो।

हा ो रा ो भोजनले उसले आफ्ने पटे भय ।
तब उसले हामीलाई बािहर थकु्यो।

35 बाबलेले हामीमािथ डरलाग्दो र िनन्दनीय कामहरू गय ।
अब हामी बाबलेमािथ त्यही अिन हरू भएको हनेर् चाहन्छौ।”

िसयोनका मािनसहरू यो कुरा भन्छन,्
“हा ो रगत बाबलेका मािनसहरूमािथ परोस।्

ितनीहरूले िबगतमा जे गरेका िथए ितनीहरूमािथ त्यस्तै दण्ड होस।्”
यरूशलमेका वािसन्दाहरूले यो कुरा भन्छन।्
36 यसकारण परम भु भन्नहुुन्छ:
“यहूदा! म ितमीहरूको मामला लनछुे

र ितशोध गनछु।
म बाबलेको समु सकुाइिदनछुे
अिन झरनाहरू सकुाइिदनछुे।

37 बाबले म न्दरहरूका धराशायीको थु ो मा भएको छ
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अिन त्यो जङ्गली कुकुरहरू ब े ठाउँ हुनछे।
मािनसहरू ढुङ्गाहरूको राश हनेर् डराउनछेन।् बाबलेको िवषयमा सोचरे मािनसहरू टाउकँो हल्लाउने छन।्

यो कोही नब े सनुसान ठाँउ बिननछे।
38 “बाबलेका मािनसहरू गजर्ने जवान िसहं जस्तै छन।्

ितनीहरू डमरूहरूझै गर्िजन्छन।्
39 जब ितनीहरू उ िेजत हुन्छन ्

म ितनीहरूलाई एक ीित भोज िदनछुे।
म ितनीहरूलाई मताउनछुे।

ितनीहरू हाँ े छन ्खशुी मनाउनछेन।्
ितनीहरू किहल्यै नउठ्नलाई िनदाउनँछेन।्”
ितनीहरू किहल्यै उठ्ने छैनन।्

परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो।
40 “बाबले भडेा-भडेी र बा ाहरू झैं का टनलाई प खर्रहको हुनछेन।्
ितनीहरूलाई म कसाइखानमा डोयार्उनछुे।
41 “शीशक परास्त हुनछे।
सारा पथृ्वीको गौरवको

र शसंाको पा बाबले कैद ग रनछे।
अन्य जाितहरूका मािनसहरूले बाबलेमा हनेछन ्

अिन त्यस दशेको सवर्नाश दखेरे ितनीहरू भय स्त हुनछेन।्
42 समु उलर बाबलेमािथ उठ्नछे ढािकने छ।

यसको गजर्ने छालहरूले उसलाई ढाकी िदन्छ।
43 बाबलेका शहरहरू ध्वशं पा रनछेन।
बािसन्दाहरू िबना ती शहरहरू

सखु्खा मरूभिूम र उदास हुनछेन,
बाबले दशेबाट मािनसहरू या ा गनछैन।्

44 म बाबलेको बाललाई दण्ड िदनछुे।
उसले ज-ेजे िनलकेो छ त्यसलाई उल्टी गराउँछु।

बाबलेमा जाित-जाितहरूका मािनसहरू अब उसो आउने छैनन।्
बाबलेको पखार्ल ढल्नछे।

45 हे मरेो मािनसहरू हो।
बाबलेका शहरबाट बािहर िनस्क, आफ्नो ाण बचाउन भाग।
परम भकुो भयानक रीसदे ख भाग।

46 “हे मरेा मािनसहरू हो, नडराऊ।
उडान्त कुराहरू फै लनछे तर नडराऊ।

यो वषर्मा एउटा उडान्त कुरा आउनछे;
अिन अक वषर्मा अक आउनछे,

यस भिूममा िहसंाको उडन्त खबरहरू
र शासकहरूको िवरू शासकहरू लड्ने उडन्त कुरा हुनछे।
47 िनसन्दहे समय आउने छ

जब म बाबलेका झटूा दवेताहरूलाई सजाय िदनछुे
अिन बाबलेका सारा दशे लाजले पानी हुनछे।
बाबलेका गल्लीहरूमा

धरेै लाशहरू लिडरहकेा हुनछेन।्
48 तब स्वगर् र पथृ्वी
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अिन त्यहाँ भएका सबै बाबलेका बारेमा आनन्दले काराउने छन ्
िकनभने ध्वसंकहरू बाबलेिसत लड्न

उ र िदशाबाट आउनछेन।्”
परम भलुे यो कुरा भन्नभुयो।
49 “बाबलेले इ ाएलबाट आएका मािनसहरू मारे।

बाबलेले पथृ्वीमा भएका त्यके ठाउँबाट आएका मािनसहरू मारे।
यसकारण बाबलेको पतन हुनै पछर्।
50 ितमीहरूलाई तरवारहरूबाट बचाइएकोछ।

एकदम चाँडो बाबले छोड
नपखर्।

ितमीहरू घरैे टाढा ठाउँमा छौ
परम भु र यरूशलमेलाई सम्झ।

51 “हामी यहूदाका मािनसहरू ल ज्जत गराइएका छौं।
हामी अपमािनत भएकाछौं

र ितरस्कारले हा ा अनहुारहरू ढािकन्छ
िकनभने िवदशेीहरू परम भकुो म न्दरको पिव ठाउँहरूमा पस।े”

52 परम भु भन्नहुुन्छ, “समय आइरहछे,
जब म बाबलेका मिूतर्हरूलाई न्याय-दण्ड िदनछुे।

त्यो दशेका चारैितर
चोटहरूमा रूनछेन।्

53 स्वगर्सम्म बाबले बढ्न सक्छ।
उसले उसका िकल्लाहरू

ब लयो बनाइिदनछे।
तर उसको िवरू ध्वसंक पठाउनछुे।”

परम भलुे यो कुरा भन्नभुयो।

54 “हामी बाबलेमा मािनसहरूले िवलाप ग ररहकेा सनु्न सक्छौ।
बाबलेको दशेमा मािनसहरूले ध्वशं पा ररहकेो आवाज हामी सनु्छौ।

55 परम भलुे बाबलेलाई ध्वसं ग रिदन ु हुन्छ
उहाँले त्यो शहरको कोलाहललाई बन्द ग रिदन ु हुनछे,

श हुरू समु का छालहरू जस्तै गजर आउनछेन।्
पथृ्वीभ र मािनसहरूले त्यो गजर्न सनु्नछेन।्

56 सनेा आउने छ अिन बाबले ध्वसं पानछ।
बाबलेका िसपाहीहरू िततर-िबतर हुनछेन ्

ितनीहरूका धनहुरू भाँिचने छन।्
िकनभने परम भु परमे र हुनहुुन्छ

जसले प रशोधन माँग गन ुर्हुन्छ।
उहाँले िन य ितनीहरूलाई चु पा रिदन ु हुनछे।

57 म बाबलेका ज्ञानी मािनसहरू
र मखु्य हािकमहरूलाई मताईिदनछुे

म राज्यपालहरू, हािकमहरू
र िसपाहीहरूलाई पिन दाखरसमा डुबाइ िदनछुे।

तब ितनीहरू सबै सदा-सवर्दाका िन म्त स ु छेन ्
ितनीहरू किहल्यै िबउँझने छैनन।्”

महाराजाले यी कुराहरू भन्नभुयो।
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उहाँको नाउँ सनेाहरूका परम भु हो।
58 सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ:
“बाबलेको बाक्लो,

ब लयो पखार्ल झा रनछे।
उसको अग्लो वशे ारहरू जलाइनछे।

बाबलेका मािनसहरू थर्मा
कठोर प र म गदर्छन।्

जाित-जाितहरूको प र म
खाली आगोको लािग हुनछे।”

यिमर्याले बाबले तफर् एक सन्दशे पठाउँछन ्
59 यो सन्दशे अगमव ा यिमर्याले ने रयाहको छोरो मासयेाहको नाित सरायाहलाई िदए। सरायाह यहूदाका राजा िसदिकयाहसगँ बाबले तफर्

गए। यस बलेा िसदिकयाहको शासनकालको चौथो वषर् िथयो। अिहले सरायाह राजभवनका मखु्य भारी िथए। 60 यिमर्याले त्यो पसु्तकमा ती
सम्पणूर् भयानक कुराहरू जनु बाबलेमा घट्नवेाला िथए सबै ले खिदएका िथए।

61 यिमर्याले सरायाहलाई भन,े “जब ितमी बाबलेमा जान्छौ यी वचनहरू जोरले पढ्न।ु 62 तब भन, ‘हे परम भ!ु तपाईंले यो बाबले ध्वसं
ग रिदन्छु भन्न ु भएको छ अिन यहाँ मािनसहरू र पशहुरू कोही पिन यसमा बसो-बासो गन छैनन।्’ 63 यो पिढसके पिछ, यसलाई ढुङ्गमा बाँधरे
य ू े टस नदीमा फ्याँिकदऊे। 64 त्यसपिछ भन, ‘यसको िवरोधमा म जनु सवर्नाश ल्याउनछुे जसले गदार् बाबले त्यसरी भािसनछे त्यो कदािप
मािथ उठ्न सक्नछैेन।’ ”

यम याका सन्दशे यहाँ समा हुन्छ।

52
यरूशलमेको पतन

1 िसदिकयाह यहूदाका राजा हुदँा उनी 12 वषर् मा का िथए। िसदिकयाहले यरूशलमेमा एघार वषर् राज्य गरे। उनकी आमाको नाउँ हमतूल
हो ितनी यिमर्याकी छोरी िथइन।् हमतलूका प रवार लब्ना शहरका िथए। 2 यहोयाकीमले गरे जस्तै िसदिकयाहले परम भकुो दिृ मा नै अिन
कायर् गरे। 3 डरलाग्दा घटनाहरू यरूशलमे र यहूदामा भयो िकनभने परम भु ितनीहरूिसत रसाउन ु भएको िथयो। अन्तमा, परम भलुे आफ्नो
दिृ बाट यरूशलमे र यहूदाका मािनसहरूलाई फ्याँिकिदन ु भयो।

िसदिकयाहले बाबलेको राजा िवरू िव ोह गरे। 4 यसथर् िसदिकयाहको शासनकालको नवौ वषर्को दशौं महीनाको दशौं िदन बाबलेका राजा
नबकूदनसे्सर आफ्ना सम्पणूर् सनेा लएर यरूशलमे िवरू अिघ बढ।े बाबलेका सनेाले यरूशलमे बािहर िशिबर बनाएका िथए। ितनीहरूले शहरको
व रप र घरेा पखार्लहरू बनाए। 5 शहर घरेाव िसदिकयाहको राज्यकालको एघारौं वषर्सम्म र ो। 6 चौथो महीनाको नवौं िदनमा शहरमा महा
अिनकाल पय । त्यस दशेमा मािनसहरूका िन म्त भोजन िथएन। 7शहरको पखार्लमा प्वाल बनाएको िथयो। यरूशलमेका सनेा भाग।े ितनीहरूले
शहर राता-रात त्याग।े राजाको बगैंचाको दइु पखार्लहरूको माझको वशे ारबाट ितनीहरू गए। अिहले बाबलेीहरूले शहरलाई घरेेका िथए।
ितनीहरू आराबाितर भाग।े

8 तर राजा िसदिकयाहलाई बाबलेका सनेाले खदे।े ितनीहरूले यरीहोको मदैानमा ितनलाई समात।े िसदिकयाहका सबै िसपाहीहरू भाग।े
9 बाबलेका सनेाले राजा िसिदकयाहलाई प े अिन ितनीहरूले उसलाई हमातको दशे रब्लामा बाबलेका राजाकहाँ ल्याए। रब्लामा बाबलेका
राजाले राजा िसदिकयाहमािथ आफ्नो िनणर्य सनुाए। 10 रब्लामा बाबलेका राजाले िसदिकयाहको छोरोहरू ितनको उप स्थितमा मा रिदए।
िसदिकयाहलाई उनका छोराहरू उप स्थितमा मा रएको हनेर् वाध्य पा रय्ो। ितनीहरूले यहूदाका सारा हािकमहरूलाई पिन मा रिदए। 11 त्यसपिछ
बाबलेका राजाले िसदिकयाहलाई अन्धा बनाए। उसले िसदिकयाहलाई साङ्गलाले बाँध े अिन ितनलाई बाबलेमा लगरे ितनको मतृ्य ु सम्म कैदमा
राख।े

12 राजा नबकूदनसे्सरको राज्यकालको उन्नाईसौं वषर्को पाँचौ महीनाको दशौं िदनमा बाबलेका राजाका िवशषे रक्षकहरूको क ान नबजूरदान
यरूशलमेमा आए। 13 नबजूरदानले परम भकुो म न्दरमा आगो लगाइिदयो। उनले राजाको महल, सबै साधरण र महत्वपणूर् घरहरूमा आगो
लगाइिदयो। 14 बाबलेका सम्पणूर् सनेा जो ितनीहरूका क ानिसत िथए, ितनीहरूले यरूशलमेको व रप रको पखार्लहरू तोिडिदए। 15 क ान
नबजूरदानले केही गरीब मािनसहरू अिन शहरमा बाँकी रहकेा मािनसहरूलाई कैद गरे अिन बाबलेका राजािसत समपर्ण भइसकेकाहरूलाई बाबले
लग।े उनले कुशल कारीगरहरूलाई पिन कैद गरेर लग।े 16 तर नबजूरदानले कितपय गरीब मािनसहरूलाई खतेी र दाखबारीमा काम गनर्लाई
छोडी िदए।

17 बाबलेीहरूले परम भकुो म न्दरको काँसाको खम्बाहरू त्यसको घडेरेीहरू, काँसाको ाँकी तोडे अिन काँसा बाबलेमा लग।े 18 बाबलेका
सनेाले म न्दरबाट भाँडाहरू, बलेचाहरू, सलदेो काट्नहेरू, धपुौरोहरू, ठूलो बाटाहरू, कचौराहरू, अिन सारा काँसाका भाँडाहरू जो म न्दरको
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काममा चलाइन्थ्यो सबै लग।े 19 राजाका क ानका िवशषे हरीहरूले साना-साना धपूदानीहरू, अिभषके गन बोलहरू, भाँडाहरू सामदानहरू,
चम्चाहरू जनु सनु र चाँदीबाट बनाइएका िथए अिन अघर् ब लहरूको लािग योग ग रन्थ्यो सबै लग।े 20 ती दइु खम्बाहरू, एउटा ठूलो काँसाको
खड्कँुलो, बा वटा काँसाको गोरूहरू अिन सान नसकने आधारहरू जो राजा सलुमेानले परम भकुो म न्दरको लािग बनाएका िथए। ती सबै
काँसाले बनाएका चीजहरू तौल गरी नसक्नकुो िथयो।

21 त्यके काँसाका स्तम्भहरू 18 हात उचँाई, 12 हात गोलाई र 4 अगंलु मोटाई अिन बीचमा खो ो भएको िथयो। 22 त्यके स्तम्भको
िशरहरू काँसाले बिनएका अिन 5 हात अग्ला िथए। यो काँसाले सिजएको जाली र काँसाले दारीमदाना ब ु ाहरूले व रप र सिजएको िथयो।
अन्य स्तम्भ पिन दारीमदाना जस्तै ब ु ाले सिजएका िथए। 23 त्यस्का छेव-छैवमा 96 वटा दा रमहरू िथए। त्यहाँ जालीको घरेा व रप र जम्मा
100 वटा दा रमहरू िथए।

24 राजाको खास रक्षकहरूको अिधकारीले सरायाह र सपन्याहलाई कैदी बनाएर लग।े सरायाह मखु्य पजूाहारी र सपन्याह दो ो पजूाहारी
िथए। त्यस बाहके तीनजना ढोकेहरूलाई पिन कैदीहरू बनाएर लग।े 25 ितनले यरूशलमेमा भे टएका राजाका सनेाहरूका अिफसर अिन राजाका
सातजना सल्लाहकारहरूलाई पिन लग।े ितनले अिधकारीहरूका सिचव जसले मािनसहरूको नाउँ सनेामा लखेाँउथे ितनलाई, त्यस ठाउँमा
भे टएका मािनसहरू र शहरमा भे टएका साठी जना परुूषहरूलाई पिन लग।े 26-27 िवशषे रक्षकका क ान नबजूरदानले ितनीहरूलाई बाबलेका
राजा जो रब्लामा िथए ितनकहाँ पयुार्ए। रब्ला हमात दशेमा छन।् राजाले ितनीहरू सबलैाई मान आदशे िदए। यसथर् ितनले ितनीहरूलाई मारे।

यसरी यहूदाका मािनसहरूलाई कैदी जस्तै आफ्नो दशेबाट बािहर लिगयो। 28 नबकूदनसे्सरले यसरी मािनसहरूलाई कैद बनाएर लगे अिन
ितनीहरूको सखं्या यही होः

नबकूदनसे्सर राजा भएको सातौं वषर्मा, 3,023 मािनसहरू यहूदाबाट लिगयो।
29 नबकूदनसे्सरको राज्यकालको अठारौं वषर्मा 832 यहूदीहरूलाई यरूशलमेको बािहर लिगयो।
30 नबकूदनसे्सरको राज्यकालको तईेसौं वषर्मा हारीहरूका क ान नबजूरदानले 745 यहूदीहरूलाई िनवार्सनमा लग्यो।

जम्मा 4,600 यहूदीहरूलाई कैदी बनाएर लिगयो।
यहोयाकीनलाई मु गराए

31 यहूदाका राजा यहोयाकीनले बाबलेमा सतैीस वषर् कैदी जीवन िबताए। यहोयाकीनको कैदीकालको सैंतीस वषर्मा बाबलेका राजा एवील-
मरोदकले अित दया साथ यहोयाकीनलाई कैदबाट मु गराए। यो त्यही वषर् िथयो जब एवील-मरोदकका राजा भएका िथए। 32 एवील-मरोदकले
यहोयाकीनसगँ मेपवर्क बात गरे। अिन उनले यहोयाकीनलाई बाबलेमा उनीसगं रहकेा अन्य राजाहरूलाई भन्दा उच्च स्थानको सम्मान िदए।
33 यसकारण यहोयाकीनले आफ्ना कैदी पोषाक खोलरे उतारे। त्यसपिछ उसले भोजन पिन राजाकै टेबलमा खाए। 34 त्यके िदन बाबलेका
राजाले यहोयाकीनलाई भ ा िदन थाल।े यो यहोयाकीनको मतृ्य ु पयर्न्त लगातार च लर ो।
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यिमर्याको िवलाप
िसयोनको उजाड र द:ुख

1 हाय! यरूशलमे मािनसहरूको भीडले भ रएको शहर िथयो।
तर अिहले यो शहर िन ान्त शनु्य भएको छ।

यरूशलमे एक समयमा ससंारको ख्यात शहरहरूमध्ये एक िथयो,
तर अिहले यो एउटी शोकाकुल िवधवा जस्तो भएको छ।

यो शहर एक समयमा ससंारका शहरहरूको बीचमा एउटी राजकुमारी जस्ती िथई।
तर अिहले यो नोकर जस्तो भएको छ।

2 त्यो रातभरी सा ै द:ुख मानी रून्छे।
उसको गालामा आसँकुो धारा बिगरहन्छ।
उसलाई सान्त्वना िदने अिहले कोही पिन छैन

य पी एक समयमा िविभन्न जाितका मािनसहरू
यसका साथीहरू हुने गथ।

उसका सारा िम हरूले उसप िपठय ूँ फकार्ए।
ितनीहरू अिहले उसको श हुरू भएका छन।्

3 यहूदा अित नै पीडीत भए
अिन यहूदलाई कैद बनाइयो।

यहूदा अन्य जाितहरू माझमा बस्थ।े
तर उनले कतै शा न्त पाएनन।्

मािनसहरू जसले उनलाई खदेे
अिन समाते ितनीहरूले उसलाई साँघरुो खाडलमा समात।े

4 िसयोन जाने बाटो एकदम उदास छ।
ितनीहरू द:ुखी छन ्िकनभने िवदाको समयमा त्यहाँ कोही पिन आउँदनैन।

िसयोनका सारा वशे ारहरू भत्काईए।
िसयोनका सारा पजूाहारीहरू ससु्केरा माछर्न ्

िसयोनका तरूनी केटीहरूलाई उठाएर लिगयो।
अिन यी सबै कुराहरूले िसयोन ित आघात पछर्।

5 यरूशलमेका श हुरू िवजय भएका छन।्
उनीहरू सफल भएका छन।्

यरूशलमेले थ ु ै पापहरू गरेकाले
परम भलुे दण्ड िदनभुएको छ।

उसका नानीहरू
श हुरू ारा प े र टाढा लिगए।

6 छोरी, िसयोनको सनु्दरता
लोप भएको छ।

यसका राजकुमारीहरू
चन मदैान नपाएको मगृहरू जस्तै िथए।

दबुर्ल भएर ितनीहरू
खे हेरूका अिघ-अिघ भाग।े

7 यरूशलमेले आफ्नो
घर गमुाएको

अिन चोट पाएको,
अतीतमा उिसत रा ा-रा ा चीचहररू

भएको सम्झन्छे।
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उसका मािनसहरूलाई
श हुरूले बन्दी बनाएको

र आफूलाई म त गन कोही नभएको
अवस्था सम्झन्छे।

जब उसलाई आफ्नो श हुरूले दखेे
ितनीहरू हाँस े

िकनभने ऊ ध्वशं भएकी िथई।
8 यरूशलमेले धरैे पापहरू गरेकी िथई।
अिन त्यसलैे गदार् ऊ ध्वशं भएकी छे।

यो दखेरे मािनसहरूले मनु्टो फकार्उँछन।्
िवगतका िदनहरूमा ती मािनसहरूले उसलाई माया गथ।
तर अिहले उनीहरू उसलाई घणृा गछर्न।्

उनीहरूले घणृा गछर्न ्िकनभने ितनीहरूले द ु र्वहार गरेकाछन ्
यरूशलमे रोइरहकेी छे र मखु फकार्उँछे।
9 यरूशलमेको व हरू कलिंकत भएकाछन।्

भिवष्यमा हुन सक्ने कुरोलाई उसले सोिचन।्
उसको दिुदर्नलाई यसको पतन भयङं्कर भयो।

उसलाई सान्त्वना िदने कोही मािनस त्यहाँ भएनन।्
ऊ भन्छे, “परम भ,ु हने ुर्होस ्म कित द:ु खत छु।

हने ुर्होस ्मरेा श हुरू कसरी आफूलाई महान सोिच रहकेाछन।्”
10 श हुरूले आफ्ना हात फैलाएका छन।्

ितनीहरूले उसका सबै बहुमलू्य चीजहरू लगकेा छन।्
हे परम भ!ु िवदशेी जाितहरू उसको म न्दरिभ पसकेो दखेी तपाईंले भन्नभुएको िथयो िक

ती मािनसहरू हामीहरूसगं िमिसन ु हुदँनै।
11 यरूशलमेका सारा मािनसहरू िवलाप ग ररहकेाछन।्

उसका सबै मािनसहरू भोजन खोज्दछैन।्
ितनीहरूले आफ्नो सारा सनु्दर चीजहरू खाने कुराहरूिसत साट्दछैन।्

ितनीहरूले यसो गदछन ्तािक ितनीहरू बाँच्न सकुन।्
यरूशलमे भन्छे, “हने ुर्होस,् परम भु मलाई हने ुर्होस।् म तचु्छ ठािनन्छु।

12 यताबाट भएर जाने सबै मािनसहरू,
ितमीहरू पवार्ह गदनौ।

तर म ित हने ुर्होस ्
के मरेो जस्तो पीडा कसकैो छ?
जनु मलाई आई पय ?
के त्यहाँ मरेो जस्तै पीडा

परम भलुे अरू कसलैाई िदन ु भएको छ र?
उहाँले मलाई ोधको समयमा दण्ड िदन ु भएको हो।

13 परम भलुे मािथबाट आगो पठाउन ु भयो।
त्यो आगो मरेो ह ीहरू िभ पस्यो।

उहाँले मरेो ख ु ाितर जाल िफजाउन ु भयो।
उहाँले मलाई फकार्उन ु भयो

र मलाई बाँझो भिूम तलु्य बनाउनँ ु भयुो।
म िदनभ र िशिथल भएँ।

14 “मरेा पापहरू जवुाजस्तै बाँिधएका छन।्
ती पापहरू परम भकैु हात ारा बाँिधएका छन।्

परम भकुो जवुा मरेो गदर्नमािथ छ।
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परम भलुे मलाई कमजोर बनाउन ु भएको छ।
जनु मािनसहरूको िवरू म उठ्न स न ँ

परम भलुे मलाई नै ती मािनसहरूकहाँ स ु म्पनभुएको छ।
15 “शहरमा भएका मरेा ब लया िसपाहीहरूलाई

परम भलुे र गन ुर् भएको िथयो।
अिन परम भलुे मरेो िवरोधमा मािनसहरूको एक समहू पठाउन ु भयो।

उहाँले ती मािनसहरू
मरेा जवान िसपाहीहरूलाई मानर् पठाउनभुयो।

कोलमा परम भलुे यहूदाकी छोरीलाई दाख पलेे झैं पले्नभुयो।

16 “म यी सारा घटनाहरूको शोक मनाइ रहकेो छु।
मरेो आखाँहरूबाट आसँकुो धारा बग्छन।्

तर त्यहाँ मलाई सान्त्वना िदन मरेो नजीक कोही छैन।
मलाई सान्त्वना िदन सक्ने त्यहाँ कोिह छैन।

मरेा नानीहरू बाँझो भिूम जस्तै छन।्
ितनीहरू यस्ता भए िकनभने ितनीहरूका श लुे ितनीहरूलाई िजत।े”

17 िसयोनले आफ्ना हातहरू फैलाई
तर त्यहाँ उसलाई सान्त्वना िदन कोही पिन आएनन।्

परम भलुे याकूबका श हुरूलाई
आदशे िदनभुएको िथयो।

परम भलुे शहर व रप र ितनीहरूलाई घने आदशे िदन ु भएको िथयो।
यरूशलमे उसका ती श हुरू माझ केही मा ामा कलिंकत भई।

18 अब यरूशलमेले भन्छे, “मलैे परम भकुो आदशे उल्लघंन गरें।
यसथर् परम भलुाई ती कुराहरू गन अिधकार छ।

यसकारण ितमीहरू सबलैे सनु।े
हरे मरेा पीडाहरू।

मरेा सबै तरूणी
र तन्दे रहरूलाई कैदी बनाइयो।

19 मलैे आफ्ना मेीहरूलाई बोलाएँ।
तर ितनीहरूले मलाई धोका िदए।

मरेा पजूाहारीहरू
र मरेा ज्ञानी मािनसहरू यही शहरमा मरे।

ितनीहरू खानाको खोजीमा िथए।
ितनीहरूले आफूलाई िजउँदो रा चाहन्थ।े

20 “हे परम भु मलाई हने ुर्होस!् म द:ुखमा परेकोछु!
मरेो ाण अस्वस्थ छ।

मरेो हृदय अस्वस्थ छ
िकनभने म िव ोही भएको छु।

मरेा नानीहरू सडकमा
तरवारले का टएर मा रए।

घर िभ मतृ्यशुोक ा छ।

21 “मरेो कुरा सनु, िकनभने म पीडाले रूँदै छु।
मलाई सान्त्वना िदने कोही पिन छैन।

सबै श हुरूले मरेो दबुर्लताहरूको बारेमा थाहा पाइसकेकाछन। ितनीहरू सखुी छन।्
िकनभने तपाईंले मलाई यस्तो गन ुर् भयो।
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ितनीहरू सखुी छन ्तपाईंले भन्नभुयो िक मरेा श हुरूलाई तपाईंले दण्ड िदनहुुनछे।
अब तपाईंले जे भन्नभुएको िथयो त्यो गन ुर्होस।्

अब त्यही गन ुर्होस।्
मरेा श हुरू पिन अिहले मरेो जनु अवस्था छ त्यही अवस्थामा होउन।्

22 “मरेा श हुरू कित द ु छन,् हने ुर्होस,्
तपाईंले उनीहरूिसत त्यस्तो वहार गनर् सक्न ु हुनछे, मलैे जस्तो पाप गरेको िथए

मिसत त्यस्तो वहार गन ुर् भएको िथयो, यस्तौ गन ुर् होस ्
िकनभने मरेो हृदय िनबर्ल छ, म ावस्थामा कराइरहकेीछु,

ावस्था बारम्बार कराइरहकेीछु।”

2
परम भु ारा यरूशालमेको िवनाश

1 हाय! कसरी परम भलुे सीयोनकी छोरीलाई बादलले ढाक्न ु भएको छ,
उहाँले कसरी इ ाएलको गौरवलाई, आकाशदे ख भ ूईँमा खसाल्न ु भएकोछ!

परम भलु,े जब आफ्नो रस दखेाउन ु भयो उहाँले इ ाएलमा रा खएको पाउदानलाई* पवार्ह गन ुर् भएन।
2 परम भलुे याकूबको घर भत्काउन ु भयो।

उहाँले बडो िनदयर्तापवूर्क यसो गन ुर् भयो।
रस उठेको बलेा उहाँले

यहूदाकी छोरीको िकल्ला पिन
ध्वशं पान ुर् भयो।

परम भलुे यहूदाको राज्य र यसका शासकलाई
धलूोमा िमलाउन ु भयो।

3 परम भु रसाउन ु भयो यसथर् उहाँले इ ाएलको सम्पणूर् श ध्वशं पान ुर्भयो।
उहाँले इ ाएलको सिैनक सामथर्लाई लान ु भयो।

वहाँले त्यसो गन ुर् भयो।
जितबलेा श हुरू वशे गरेका िथए।

उहाँले याकूबलाई आगोको ज्वाला झैं जलाई िदनभुयो।
उनी चारै ितर बल्ने आगो जस्तै भए।

4 परम भलुे आफ्ना श हुरूले झैं
आफ्नो धनमुा ताँदो चढाउनभुयो।

उहाँले दािहने हातले काँड तयार पान ुर्भयो।
उहाँले यहूदाका सबै रा ा मािनसहरूलाई मान ुर् भयो।

परम भलुे उनको आफ्नो श लुाई झैं हत्या गन ुर्भयो।
परम भलुे आफ्नो रस िसयोनको पालमािथ खनाउन ु भयो।

5 परम भु श ु जस्तै हुन ु भएकोछ।
उहाँले इ ाएलका सबै राजमहलहरू

र सबै िकल्लाहरू
िनल्न ु भएकोछ।

उहाँले यहूदाको छोरीलाई,
यस्तो द:ुखी र मतृ्यमुा रूने बनाउन ु भयो।

6 परम भलुे आफ्नो पाल यसरी उखाल्न ु भयो,
* 2:1: “ (कुिसर्)।” यसको अथर् त्यो ठाउँ जहाँ परमे र उहाँका मािनसहरूसगँ ब हुुन्छ। अथवा “यरूशलमेको
म न्दर” वा यो म न्दरमा रा खएको करारको सन्दकू हो जहाँ परमे र करूब स्वगर्दतूमािथ राजा झैं िवराजमान हुनहुुन्थ्यो।
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मानौ त्यो एउटा बगैंचा हो।
जनु ठाँउमा मािनसहरू भलेा भएर उहाँको पजूा गथ,

उहाँले त्यस ठाउँलाई ध्वशं पान ुर् भएको छ।
उनीहरू कुनै िवशषे पिव िदन िसयोनमा िवशषे सम्मलेन गथ।

परम भलुे मािनसहरूलाई भलु्न लगाउन ु भयो।
परम भलुे राजा र पजूाहारीलाई त्याग्न ु भयो।

िकनभने उहाँ रसाउन ु भएको िथयो र त्याग्न ु भएको हो।
7 परम भलुे आफ्नो वदेी त्याग गन ुर् भयो,

उहाँले आफ्नो उपासनाको पिव स्थान पिन त्याग्न ु भयो।
उहाँले श लुाई यरूशलमे राज सादहरूका

पखार्ल पिन ढाल्न लगाउन ु भयो।
परम भकुो भवनमा श हुरू आनन्दले िचत्कार गनर् लाग।े

उनीहरूको िचत्कारले छु ीको जस्तो प रवशे बिनएको िथयो।
8 परम भलुे िसयोनकी छोरीको पखार्ललाई

ध्वशं गन योजना गन ुर्भयो।
त्यसकारण उहाँले ती पखार्लहरू

ध्वशं गन ुर् पन ठाउँमा
िचन्ह लगाउन गजले नाप्न ु भयो।

त्यस पिछ ितनीहरू सबै भत्के।
9 यरूशलमेका सबै फाटकहरू भइँूमा भािसए।

यहाँले फाटकका सबै डण्डाहरू टु याई धलुो पान ुर्भयो।
उहाँका राजा र राजकुमारहरू अरू कुनै रा मा छन।्

उनीहरूलाई अब िशक्षा िदइने छैन।
र यरूशलमेका अगमव ाहरूले पिन परम भबुाट कुनै दशर्न पाएनन।्

10 िसयोनका सबुै बढूा- धानहरू भइँूमा बिसरहकेा छन।्
उनीहरू भइँूमा चपुचाप बिसरहकेा छन।्

उनीहरूले आफ्नो टाउकोमा धलूो हाले
अिन बोराको लगुा लगाएका छन।्

यरूशलमेका तरूणीहरू
द:ुखले टाउको भइँूमा झकुाएकाछन।्

11 मरेो आखँा रोएर राता भएका छन ्र फुलकेा छन।्
मरेो हृदय द:ुखीरहकेोछ।

मरेो हृदय भइँूमा खिनए झैं अनभुव गछुर्।
मरेा मािनसहरू न भएकाले मलाई यस्तो अनभुव भएको हो।
नानीहरू र दधू े िशशहुरू मछूार् पदछन।्

उनीहरू शहरका गल्लीहरूमा मछूार् पदछन।्
12 जब आफ्ना आमाहरूका काखमा नानीहरूको ाण िशिथल हुदँै जान्छ

ितनीहरू आफ्ना आमालाई सोध्छन,्
“रोटी र दधु कहाँ छन?्”
13 िसयोनको छोरी ितमीहरूलाई म कोिसत तलुना गरूँ?

हे िसयोनकी कन्या-छोरी ितमीलाई म कोिसत तलुना गरू?
म ितमीहरूलाई कसरी सखु शा न्त िदनसक्छु।

ितमीहरूको िवनाश समु झैं िवशाल छ।
ितमीहरूलाई कसले जाती पानर् सक्छ?
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14 तरेा अगमव ाहरूले तरेोलािग केिह दखेकेा िथए।
तर उनीहरूको दशर्नहरू झटूो िथयो।

सधुारका िन म्त ितनीहरूले
तरेो दोष दखेाएनन।

ितनीहरूले तरेो िवषयमा चार गरे
तर ितनीहरूले तलँाई श ु मखूर् बनाए।

15 त्यो बाटो िहड्ने कुनै पिन मािनसल,े
अचम्मले थप्पडी माछर्न।्

ितनीहरूले यरूशलमेका छोरीलाई िस ी बजाउछँन ्
र टाउको हल्लाउछँन।्

उनीहरूले सोध्छन, “के जनु शहरलाई मािनसहरूले ‘परम सनु्दर शहर’
र ‘सारा पथृ्वीको आनन्द भन्ने गथ,
यही शहर हो?’ ”

16 तरेा सबै श हुरू तलँाई खिस गछर्न।
ितनीहरू िस ी बजाउछँन ्र दा ा िकट्दै भन्छन,् “हामी पणूर्रूपले ध्वशं भएका छौं।

साँच्च,ै आज त्यही िदन हो जनु िदनको आशा हामीले गरेका िथयौं।
अन्तमा हामीले आज त्यही दे खरहकेा छौं
जो हामीले सोचकेा िथयौं।”

17 परम भलुे त्यही काम गन ुर्भयो जो उहाँले प रकल्पना गन ुर्भएको िथयो।
उहाँले त्यही काम गन ुर्भयो जो उहाँले हामीहरूलाई गछुर् भन्न ु भएको िथयो।
वहाँले त्यिह गन ुर् भयो जो धरेै समय वहाँले गन ुर् चाहानहुुन्थ्यो।

उहाँले कुनै दया नदे खाईकन ध्वशं गन ुर् भयो।
ित ो यो अवस्था दखेरे ित ो श हुरू अत्यन्तै खशुी भए।
उहाँले ित ो श हुरूलाई अत्यन्तै ब लयो बनाउनभुयो।

18 परम भकुो सामनुे अन्तर हृदयबाट न्दन गर।
हे िसयोनकी छोरी तरेो पखार्लहरू
आसँकुो खोला जस्तै बग्न द।े

रात-िदन तरेो आसँ ु बग्न द।े
तरेो आखँालाई नरोक शान्त हुन नद!े

19 उठ! राती रोऊ! रातको त्यके पहरको शरुूमा रोऊ।
हृदयलाई परम भकुो समीप पोखाऊ।

परम भसुगँ ाथर्नाको लािग हात उचाल।
आफ्ना नानीहरूको जीवनका िन म्त ाथर्ना गर।
भोकले बहेोस भएका नानीहरूलाई जीवनदान िदने ाथर्ना गर। उनीहरू शहरका बाटो-घाटोमा खाना िबनानै बहेोस हुदँछैन।्

20 हे परम भ!ु मलाई हने ुर् होस,् हने ुर्होस,्
म को हु,ँ जसलाई तपाईंले यस्तो वहार गन ुर् हुदँछै?

म तपाईंलाई एउटा गनर् चाहन्छु, “के आफूले जन्माएको िशशलुाई नै ीले खान?ु
के ितनीहरूले हुकार्एको नानीहरूलाई नै खान?ु के पजूाहारी र अगमव ाहरूलाई परम भकुो म न्दरमा मान पछर्?”

21 गल्लीहरूमा जवानहरू
र बढूा मािनसको लाशहरू लिडरहकेाछन।्

तरूणी अिन तन्दरेीहरू तरवारले बराबरी का टए।
परम भु जब तपाईं रसाउन ु भयो
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तब ितनीहरूलाई मान ुर् भयो।
कुनै दया नदखेाइकन तपाईंले ितनीहरूको न गन ुर् भयो।

22 तपाईंले चारैितरबाट मकहाँ
आतङकलाई िनम्ताउन ु भयो।

तपाईंले आतकंलाई कुनै पवर्का िदन जस्तै
गरेर िनम्ताउन ु भयो।

कुनै त्य पिन परम भकुो ोधबाट
बाँच्न सकेन जसलाई

हुकार्इ बढाई गरेकी िथएँ
मरेा श हुरूले ितनीहरूलाई मारे।

3
वदेनाको अथर्

1 म एक मािनस छु जसले पीडाको अनभुव गरेको छ।
परम भलुे हामीलाई एउटा ला ीले कुट्न ु भयो।

अिन जे भयो मलैे त्यो दखेें।
2 परम भलुे मलाई डोयार्उन ु भयो

र ज्योित नभएको कालो अधँ्यारोमा ल ्याउन ु भयो।
3 परम भकुो हात मरेो िवरू उ ो,

उहाँले िदन भ र घरी-घरी यस्तो गन ुर् भयो।
4 उहाँले मरेो मास ु र छाला तान्न ु भयो।

उहाँले मरेा ह ीहरू भाँिच िदनभुो।
5 परम भलुे मलाई घने ुर् भयो अिन सबै ितरबाट आ मण गन ुर् भयो।

उहाँले मरेो वरीपरी समस्या र ित ता ल्याउन ु भयो।
6 धरैे समय दे ख मतृ रहकेो मािनस झैं

उहाँले मलाई अधँ्यारोमा ब बाध्या पान ुर्भयो।
7 परम भलुे मलाई बन्द गरेर रा ु भयो, म उम्कन ँ सिकन।ँ

उहाँले मलाई ग ुङँ्गो साङ्गलाले बाँध्नभुएको िथयो।
8 मलैे िवलाप गद गहुार मागें

तर परम भलुे मरेो ाथर्ना सनु्न ु नै भएन।
9 उहाँले मरेो बाटो ढुङ्गाको पखार्ल बनाएर छेिकिदन ु भयो।

उहाँले मरेो मागर् ध्वशं गन ुर् भयो।
10 परम भलुे एउटा भाल ूसरह मलाई आ मण गनर् तयार हुनहुुन्थ्यो।

उहाँ एक लिुक ब े िसहं जस्तै हुनहुुन्थ्यो।
11 परम भलुे मरेो बाटो नै ढािक िदन ु भयो।

उहाँले मलाई टु ा-टु ा पान ुर् भयो, उहाँले मलाई उजाड ठाउँ जस्तो बनाउन ु भयो।
12 उहाँले आफ्नो धन ु तयार पान ुर् भयो।

उहाँले आफ्नो काँडले मलाई ताँदो बनाउनभुयो।
13 उहाँले मलाई भुडँीमा िहकार्उन ु भयो।

उहाँले मलाई काँडले िहकार्उन ु भयो।
14 म सारा मािनसहरूको समक्ष हाँसोको पा बनकेो छु।

सारा िदन ितनीहरूले मरेो खल्ली उडाउँदै गीतहरू गाइरह।े
15 परम भलुे मलाई दण्ड-स्वरूप िवष िपउन िदनभुयो।

उहाँले कपको वीटसम्म भन ुर् भयो र िततो िचराईतो िमलाएर त्यो सबै िपउन लगाउनभुयो।
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16 परम भलुे मरेो दाँतहरू ढुङ्गामा ठेलरे भाँिचिदन ु भयो,
उहाँले मलाई दलदलमा धकेली िदनभुयो।

17 मलैे सोचें अब फे र मलैे किहल्यै शा न्त पाउने छैन।्
मसगं भएका सबै रा ा कुराहरू मलैे भलूें।

18 मलैे आफैलाई भनें, “परम भबुाट सहयोग पाउनँे
आशा अब म गिदर्न।्”

19 परम भु मलाई सम्झन ु होस ्म अित उदास छु।
अिन मरेो घर छैन।

त्यो तीतो िवष सम्झन ु होस ्जनु तपाईंले मलाई िदन ु भएको िथयो।
20 म रा ो कारले मरेा क हरू सम्झन्छु

र अित उदास छु।
21 तर त्यसपिछ अन्य केही कुरा सोचें।

तब ममा आशा जाग्यो। मलैे के सोचें भन्दा
22 परम भकुो महान मे र कृपा-दिृ किहल्यै समा हुदँनै।

उहाँको सवंदेना किहल्यै समा हुदँनै।
23 हरेक िबहान उहाँले यसलाई नयाँ रूपमा दखेाउन ु हुन्छ।

परम भ,ु तपाईं अत्यन्त सत्य र िव ासयोग्य हुनहुुन्छ।
24 म आफैलाई भन्छु, “परम भु नै मरेो परमे र हुनहुुन्छ

अिन म उहाँमािथ िव ास गदर्छु।”
25 परम भु ती मािनसहरूका लािग असल हुनहुुन्छ जसले तीक्षा गदर्छ।

परम भु ती मािनसहरूका लािग असल हुनहुुन्छ जसले उहाँलाई खोज्दछ।
26 ती मािनसहरूको लािग रा ो हो।

परम भलुे चपुचाप रक्षागनर् ितक्षा गन ुर् हुन्छ!
27 मानव जाितको लािग बाल्य अवस्था दे ख

परम भकुो जवुा बोक्न ु असल कुरा हो।
28 जब परम भलुे उसलाई जवुा लगाई िदन ु हुन्छ।

त्यो मािनस एक्लो र चपुचाप ब ु पछर्।
29 त्यो मािनसले परम भकुो अगािड आफ्नो अनहुार जमीन ितर िनहुराएर घोप्टीनपुछर्।

हुनसक्छ, त्यहाँ अझ आशा होला।
30 त्यो मािनसलाई कसलैे िहकार्उँदा अक गाला पिन फकार्उन ु पछर्।

मािनसहरूलाई अपमान गनर् िदनपुछर्।
31 त्यो मािनसले त्यो कुरा याद गन ुर् पछर्

िक परम भलुे मािनसहरूलाई सदा र गन ुर् हुन्न।
32 जब परम भलुे दण्ड िदनहुुन्छ,

उहाँसगँ दया पिन हुन्छ।
उहाँसगँ दया छ

िकनभने उहाँको महान मे र करूणा अपार छ।
33 परम भु मािनसहरूलाई दण्ड िदन चाहनहुुन्न।

उहाँ मािनसहरूलाई द:ुखी बनाउन चाहनहुुन्न।
34 परम भु यी कुराहरू मनपारउन ु हुन्न। उहाँले पथृ्वीका सारा कैदीहरूलाई आफ्नो खु ाले कुल्चन चाहनहुुन्न।
35 उहाँले सव च्च परमे र साम ु

मािनसहरूले मािनसहरूलाई अन्याय गरेको चाहनहुुन्न।
36 मािनसलाई धोका िदएको मनपराउन ु हुन्न।

यस्तो कुराहरू परम भलुे पटक्कै मनपराउन ु हुन्न।
37 परम भलुे आज्ञा नगरूञ्जलेसम्म

कसलैे पिन एस्तो घट्ना होस ्भनरे भन्न स ै न।
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38 सव चय परम भलुे नै असल
र खराब दवुै घटनाहरू गराउन सक्न ु हुन्छ।

39 जब परम भलुे उसको पापहरूको लािग दण्ड िदन ु हुन्छ।
कुनै जीउदँो मािनसले िवरोध गनर् स ै न

40 जाँचौं र हरेौं हामीले के-के गय ं।
त्यसपिछ परम भु तफर् फक ।

41 हामी हा ा हृदय र हातहरू
स्वर्गका परम भकुो तफर् उठाऔं, अिन

42 उहाँलाई भनौं, “हामीले पाप गय ं र बागी भयौं
त्यसकैारण तपाईंले हामीलाई क्षमा िदन ु भएन।”

43 तपाईंले स्वयलंाई ोधले ढाक्न ु
अिन हामीलाई खे ु भयो।
तपाईंले हामीलाई िन ुरी कारले मान ुर् भयो।

44 तपाईंले स्वयलंाई बादलले ढाक्न ु भयो
त्यसकारण कुनै पिन उपासकहरू तपाईंकहाँ पगु्न सकेनन।्

45 तपाईंले हामीलाई अन्य जाितहरू ित मलैा किसङ्गर
र फोहरी बनाउन ु भयो।

46 हा ा सारा श हुरू
हामीसगँ ोिधत भएर बोल।े

47 हामी अत्यन्तै ासीत भयौं
र हा ो िवनाश भयो।

48 मरेा आखँाहरूबाट आसँकुा धारा बग।े
मरेो मािनसहरूको सवर्नाश दखेरे म रोएँ।

49 मरेा आखँाबाट
िनरन्तर आसँ ु बिगरह।े

50 परम भु म लगातार रूने छु,
जबसम्म मािथबाट तपाईंले हामीलाई हने ुर्हुन्न।

म लगातार रूँने छु
जबसम्म तपाईंले स्वगर्बाट हामीलाई हने ुर्हुन्न।

51 मरेा सबै शहरहरू रोएको दखेरे
मरेो आखँाहरूले मलाई द:ुखी तलु्यायो।

52 हामीलाई घणृा गन कुनै कारणै नभाएकाहरूले हामीलाई मा चरालाई झैं खदेाए।
53 म जीउदँोलाई ितनीहरूले खाडलमा फ्याँकी िदए।

ितनीहरूले ममािथ ढुङं्गाहरू वषार्ए।
54 मरेो टाउको सम्म पानी आई पगु्यो।

मलैे आफैलाई भनें, “म ख म भएँ।”
55 हे परम भ,ु मलैे तपाईंको नाउँ डाकें ।

मलैे खाडलको पींदबाट तपाईंलाई पकुारें।
56 तपाईंले मरेो आवाज सनु्नभुयो।

कान नथनु्न ु होस ्र मलाई उ ार गन ुर्होस ्
अिन मलाई बचाउन ु होस।्

57 मलैे सहायताका िन म्त गहुारेकै िदन तपाईं आउनभुयो।
तपाईंले मलाई भन्नभुयो, “नडराऊ।”

58 परम भ,ु तपाईंले मरेो ितरक्षा गन ुर्भयो।
तपाईंले मरेो जीवन पनु फकार्ई िदन ु भयो।

59 हे परम भ,ु तपाईंले मरेो क दे ु भएको छ।
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अब मरेो न्याय गरीिदन ु होस।्
60 मरेो िवरू मा ितनीहरूले बनाएको सबै

ितशोधका योजनाहरू तपाईंले दे ु भयो।
61 हे परम भु ितनीहरूले मरेो अपमान गरेको सनु्न ु भयो।

मरेो िवरू मा द ु योजनाहरू गरेको तपाईंले दे ु भयो।
62 मरेा श हुरूका शब्द

र िवचारहरू सारा समय मरेो िवरू छन।्
63 जब ितनीहरू उठ बस गछर्न।
हने ुर्होस ्तब मरेो खल्ली उडाउँदछैन।्

64 हे परम भ!ु ितनीहरूले गरेको कमर् अनसुार ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुोस।्
ितनीहरूले जे गरे त्यसको लािग दण्ड भोगाउनहुोस।्

65 ितनीहरू मािथ आफ्नो ाप स्वरूप
कठोर हृदय िदनहुोस।्

66 ितनीहरूलाई ोधमा खे ु होस,् ितनीहरूको सवर्नाश गन ुर्होस,्
हे परम भु आकाश मनुी दे ख ितनीहरूलाई सवर्नाश गन ुर्होस।्

4
यरूशलमेमािथ िभषण आ मण

1 हरे सनु कसरी िफका भयो।
हरे असली सनु कसरी ब द्लयो।

त्यहाँ चारैितर छ रएका हीरामोतीहरू छन।्
ितनीहरू त्यके गल्छेडाहरूमा छ रएका छन।्

2 िसयोनका मािनसहरू बहुमलू्य र हरू जस्तै िथए।
ितनीहरूलाई सनुझैं कदर ग रन्थ्यो।

तर अिहले ितनीहरूका श हुरूले ितनीहरूलाई
कुमाललेे बनाएका माटोका परुाना भाँडाहरू जस्तै ठािनरहकेा छन।्

3 स्यालहरूले पिन आफ्नो छाउराहरूलाई
दधू चसुाएर हुकार्उछँन,्

तर मरेा मािनसकी छोरी िन ुरी छन।्
उनी मरूभिूममा हुने शतमुगुर् जस्तै छन।्

4 दधू खाने िशशकुो िज ो
ितखार्ले तालमुा टाँिसन्छ।

नानीहरूले रोटी मािगरहकेा छन,्
तर ितनीहरूलाई कसलैे पिन िदइरहकेा छैनन।्

5 ती मािनसहरू जो स्वािद खाना खान्थ,े
गल्लीमा भोकले म ररहकेाछन।्

ती मािनसहरू जो राता लगुाहरू पिह रएर हुक
ितनीहरूले घरुान-पटेीबाट मलैाहरू टप्दछैन।्

6 मरेा मािनसका छोरीहरूको पाप
सदोम र गोमोरको भन्दा ठूलो छ।

सदोम र गोमोर
सिजलै सवर्नाश भए।

त्यो मािनसको हातबाट
सवर्नाश भएको होइन।

7 यहूदका कितपय मािनसहरूले
िवषशे कारले परम भलुाई समपर्ण गरे।

ती मािनसहरू अित पिव िथए।
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ितनीहरू िहऊँँभन्दा पिन सफा
र दधु भन्दा पिन सतेा िथए।

ितनीहरूका शरीर म ुगँा भन्दा पिन राता िथए।
ितनीहरूका दा ी नीलमिण ढुङं्गा जस्तै िथए।

8 अिहले ितनीहरूको अनहुारहरू लाल टनको मोसोभन्दा काला छन।्
ितनीहरूलाई गल्लीहरूमा पार भएर जाँदा कसलैे पिन िचन्दनै।

ितनीहरूका छाला ह ीसगं टाँिसएर चाउरी परेका छन।
ितनीहरूका छाला काठझैं ख ा छन।

9 जो भोकले मनहरू भन्दा
तरवारले का टएर मनहरू भाग्यमानी हुन।्

खानको कमीले मनहरू भन्दा
चोटबाट रगत बगरे मनहरू अझ भाग्यमानी हुन।्

10 एक समयमा माया गन आइमाईहरूले
आफ्ना नानीहरूका लािग खाना पकाउँथ।े

पिछबाट ती नानीहरू नै
ितनीहरूका आमाहरूका एकमा आहार बन।े

यी सबै कुराहरू भए
जब मरेो मािनसहरूलाई न पा रएको िथयो।

11 परम भलुे आफ्ना सारा ोध कट गन ुर्भयो
र उहाँले आफ्नो ोध पोखाउन ु भयो।

उहाँले िसयोनमा आगो लगाउन ु भयो।
आगोले िसयोन ्को जगहरू धराशायी ग रिदयो।

12 यरूशलमेका फाटकहरूबाट श हुरू वशे गन छन ्
भन्ने कसलैे िव ास गनर् सक्दनै थ।े

13 यी सबै कुराहरू
यरूशलमेका अगमव ाहरू

र पजूाहारीहरूको पापको कारणले गदार्
अिन त्यहाँका िनद ष जनतलाई जसले मारे

ती मािनसहरूको कारणले गदार्,
भएका िथयो।

14 अगमव ाहरू र पजूाहारीहरू
अन्धा मािनस सरह गल्लीहरूमा िहङं्दथ।े

ितनीहरू रगतले लत ्पत ्भएका िथए।
एका अकार्मा लगुा छुन पिन िघनाउँथ।े

15 ितनीहरू िचच्याए, “भाग!
भाग! हामीलाई नछोऊ!”

ितनीहरू भन्छन,् “ितनीहरू
बगेारी भई घमु्न ु पछर्।

उनीहरू यहाँ रहन सक्दनैन।्”
16 परम भु स्वयलंे ती मािनसहरूलाई न गन ुर्भयो उ

हाँले ितनीहरूको हरेचाह गन ुर्भएन।
उहाँले पजूाहारीहरूको आदर गन ुर्भएन

यहूदका बढूा- धानहरूसगँ उहाँको मै ीभाव िथएन।्
17 सहायताको िन म्त हदेार् हदेार् हा ो आखँाहरू ट ाए।

तर कतबैाट सहायता आएन।
हामीले स्वयलंाई बचाउनँ
कुनै एक जाितलाई हये ं।

तर कुनै जाित पिन आएन।
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18 हाम्ना श हुरूले सारा समय हामीलाई घात पारीरह।े
हामी गल्लीमा सम्म िनस्कन सकेनौं।

हा ो अन्त्य नजीक आई सक्यो।
हा ो समय परूा भसैक्यौ।

19 ती मािनसहरू जसले हामीलाई खदेे
ितनीसहरू आकाशमा उड्ने चील भन्दा तजे िथए।

ती मािनसहरूले हामीलाई पवर्तहरू सम्म खदेे
हामीलाई समा भनरे मरूभिूममा लकेुर ढुकी बस।े

20 राजा हा ो लािग अत्यन्त मखु िथए
उनी हा ा ाणका स्वास जस्तै िथए।

तर राजालाई ितनीहरूले पासोमा पारे
परम भबुाटनै चिुनएका राजा िथए।

हामीले राजाको िवषयमा भन्यौं, “हामी उहाँको छायाँसगँ बाँच्नछेौं
उहाँले हामीलाई अन्य जाितहरूबाट जोगाउन ु हुनछे।”

21 एदोमका मािनसहरू खशुी बन,
ऊज भिूममा ब हेरू खशुी बन।

तर याद गर, परम भकुो कचौरा ितमीहरूका व रप र आउने छ।
जब ितमी त्यो कचौराबाट िपउछौ ितमीहरू माितने छौं।

अिन आफैं लाई नाङ्गो पान छौ।
22 हे िसयोन ितमीहरूका दण्ड पणूर् भयो,

ितमीहरू फे र कैदखानामा छैनौ।
तर हरे परम भलुे एदोमका मािनसहरूलाई ितमीहरूको पापको दण्ड िदनहुुनछे।

उहाँले ितमीहरूका पाप उदाङ्गो पान ुर् हुनछे।

5
परम भलुाई ाथर्ना

1 हे परम भ,ु याद गन ुर्होस,् हामीमा के घटेको िथयो।
हा ो अपमान हने ुर् होस।्

2 हा ो भिूम दशेीहरूको हातमा स ु म्पिदए
हा ा घरहरू िवदशेीहरूलाई स ु म्पिदए।

3 हामी अनाथ भयौं।
हा ा िपता छैनन।्
हा ा आमाहरू िवधवा जस्ती भएिक िछन।्

4 हामीले िपउने पानी पिन िकन्न ु परेको छ।
हामीले दाउराको पिन ज्याला ितन ुर् परेको छ।

5 हामीलाई भञ्जयाङमा जवुा बोकेर लजैान जोर ग रइएकोछ।
हामी थिकत छौं र हामीलाई िव ाम छैन।

6 रोटी पाउनका लािग हामीले िम सगँ एउटा सम्झौता गय ।
हामीले अश्शरूसगं एउटा सम्झौता गय ं।

7 हा ा िपता-पखुार्हरूले पाप गरेका िथए अिन ितनीहरू मरेका छन।्
ितनीहरूको पापको कमर् अिहले हामीले भोगी रहकेा छौं।

8 जो ठीक हा ा नोकरहरू िथए ितनीहरू हा ा शासक भएका छन।्
कसलैे पिन हामीलाई ितनीहरूबाट बचाउन सकेनन।्

9 हामीले आहार खोज्नको लािग ाणघातक
उजाड ठाउँमा हो ो जीवन खतरामा पाय ।

10 हा ा छाला चलु्हा जस्तै तातकेो छ।
भोकको अितशयाले गदार् हामीलाई असाध्य ज्वरो आएको छ।



5:11 935 िवलाप 5:22

11 श हुरूले िसयोनका ीहरूमािथ िभचार गरेका छन।्
ितनीहरूले यहूदाका शहरहरूमा तरूणीहरूलाई िभचार गरेका छन।्

12 हा ा राजकुमारहरूलाई श लुे झणु् ाएर मारेका छन।्
ितनीहरूले हा ा बढूा- धानहरूलाई सम्मान गरेका छैनन।्

13 हा ा जवान छोराहरू श कुो कमारा छन ्
अिन हा ा छोराहरूका खु ा

श हुरूको भारी कामले
लर ्व रन्छन।्

14 बढूा- धानहरू शहरका मलू ढोकाहरूमा भलेा हुन छाडीिदए।
जवान मािनसहरूले सगंीत बजाउन छाडीिदए।

15 अब हा ो हृदयमा आनन्दको िचन्ह समते पिन रहने।
हा ा नाचहरू शोक गीतमा प रवतर्न भएका छन।्

16 मकुुट हा ो टाउकोबाट झरेर गयो।
हामीले गरेको पापको कारणल,े हामीमा खराब समय आएकोछ।

17 ती कुराहरूको कारणले गदार्,
हा ा आखँाहरूले स्प दे छोड ्यो।

18 िसयोन पवर्त बाँझोभिूम भयो।
स्यालहरू िसयोन पवर्तको व रप र दग ुर्छन।्

19 तर हे परम भ।ु तपाईंले हामीमािथ सदवै शासन गन ुर्भएको छ।
तपाईंको िसहंासन सदाको लािग रहन्छ।

20 हे परम भ,ु हामीलाई तपाईंले सदाको लािग िबस जस्तो दे खयो।
तपाईंले त्यस्तो लामो समयदे ख हामीलाई एक्लै छाडन ु भयो।

21 हे परम भ,ु हामीलाई फे र फकार्ई तपाई कहाँ ल्याउन ु होस।्
हामीआनन्दले तपाई कहाँ फकर् ने छौं।
हामीहरूको जीवन पिहलकेो जस्तै बनाईिदन ु होस।्

22 तपाई हामी ित अित ोिधत हुनहुुन्थ्यो।
के तपाईले हामीलाई पणूर् कारले इन्कार गन ुर् भयो?
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इजिकएलको
पसु्तक

प रचय
1-3 म बजूीको छोरो पजूाहारी इजिकएल हु।ँ म बाबलेमा कैदीहरूिसत कबार नदीको िकनारमा िथएँ। स्वगर् ख ु लयो अिन मलैे परमे रको

दशर्न दे सकें । यो तीसौं वषर्को चौथो महीनाको पाँचौ िदन िथयो।(यो राजा यहोयाकीनको दशे िनष्कासनको पाँचौ वषर्को पाँचौ महीनाको पाँचौ
िदन इजिकएलले परम भकुो वचन ा गरे। त्यस स्थानमा परम भकुो श ममािथ आयो।)

परम भकुो रथ अिन उहाँको िसहंासन
4 मलैे उ र िदशाबाट आधँी-बहेरी आउँदै गरेको दखेें। त्यो बाक्लो बादल िथयो अिन बादलको चारै ितर उज्यालो िथयो र यसबाट आगो

ब लरहकेो िथयो। त्यस आगोको बीचमा ट ल्कएको तातो धात*ु झैं केही दे खन्थ्यो। 5 बादल िभ बाट चारवटा जीिवत ाणीहरू झैं केही दखेा
पय , त्यो हदेार् मािनसको रूप जस्तै दे खन्थ्यो। 6 तर हरेक ाणीको चारवटा अनहुारहरू अिन चारवटा पखटेाहरू िथए। 7 ितनीहरूको खु ाहरू
सीधा िथयो अिन पतैाला बाछाको खरु जस्तो िथयो। अिन त्यो टल्काइ राखकेो काँसा जस्तै ट ल्कन्थ्यो। 8 ितनीहरूको पखटेा मिुन चारैितर
मािनसको हातहरू िथयो अिन ती चारै जनाको चारवटा चहेराहरू अिन चारवटा पखंटेाहरू िथयो। 9 पखंटेाले एका-अकार्लाई छुन्थ्यो। जब
ितनीहरू िहडंथ,े यता-उता फकर् दनै िथए अिन त्यसै िदशाप िहडंथे जता हे ररहकेो हुन्थ।े

10 हरेक ाणीको चारवटा मखु िथयो। अघाडी प को अनहुार मािनसको जस्तो िथयो। दािहने प िसहंको अनहुार जस्तो िथयो। दे पे
गोरूको जस्तो अनहुार िथयो, अिन पछािड प को अनहुार चीलको जस्तो िथयो। 11 ाणीहरूको पखटेा ितनीहरूमािथ फै लएका िथयो,
ितनीहरूले आफ्नो दइुवटा पखटेाले आफ्नो छेउको ाणीको दइुवटा पखटेालाई छोएको हुन्थ्यो तथा दइुवटालाई आफ्नो शरीर छोप्नका िन म्त
योग ग रएको िथयो। 12 जब ती ाणीहरू िहडँ्थे ितनीहरू फकर् ंन्दनै िथए। ती त्यसै िदशामा िहडं्थे जनु िदशा प ितनीहरू फकका िथए।

ितनीहरू त्यहीं जान्थे जहाँ ितनीहरूलाई हावाले लएर जान्थ्यो। 13 हरेक ाणीलाई यस्तो दे खन्थ्यो, ती ाणीहरूको बीचको भाग बल्दै गरेको
कोईलाको आगो जस्तै दे खएको हुन्थ्यो।

यो आगो सानो-सानो राँको जस्तै ती ाणीहरूको बीचमा ब लरहकेो िथयो। आगो चहिकलो िथयो अिन त्यसबाट िबजलुी िनस्कन्थ्यो। 14 ती
ाणीहरू िबजलुी चम्के जस्तै यतादे ख उता बगे सगँदौडन्थ।े
15-16 जित बलेा मलैे ाणीहरूलाई हे ररहकेो िथएँ मलैे चारवटा पाङ् ाहरू दखेें। त्यके ाणीका िन म्त एउटा पाङ् ा िथयो। पाङ् ाले

जमीनलाई छोएको िथयो अिन सबै पाङ् ा एक समान िथए। पाङ् ा हदेार् पहेंलो श ु मिण जस्तो िथयो, अिन ितनीहरूको बनावट पाङ् ा िभ
पाङ् ा जस्तै िथयो। 17 त्यो पाङ् ा कुनै िदशामा पिन घमु्न सक्थ्यो, तर ती जीिवत ाणीहरू िहडंदा य ा उ ा घमु्न सक्दनै िथए।

18 त्यो पाङ् ा अग्लो डरलाग्दो सइुरोले घे रएको िथयो। त्यसको चारै पाङ् ाहरू आखँ-ैआखँाले घे रएका िथए।
19 पाङ् ा सधैं ाणीहरूसगँ िहडँथ्यो। यिद ाणी मािथ हावामा गयो भने पाङ् ा पिन सगंै जान्थ्यो। 20 ितनीहरू त्यहीं जान्थे जहाँ हावाले

लएर जान्थ्यो अिन पाङ् ा पिन ितनीहरूिसतै जान्थ्यो िकनभने यी ाणीहरूको हावा पाङ् ाहरू िथयो। 21 यसकारण ाणी चल्दा पाङ् ा पिन
चल्थ्यो, अिन ाणी रोिकए पाङ् ा पिन रोिकन्थ्यो। यिद पाङ् ा हावामा मािथ गए ती ाणीहरू पिन जान्थ्यो, िकनभने हावा पाङ् ाहरूमा िथयो।

22 ाणीहरूको िशरमािथ आ यर्जनक चीज िथयो। यो एउटा उल्टा बटुका जस्तै िथयो। बटुका बरफ जस्तै स्वच्छ िथयो। 23 यो बटुकाको
तल त्यके ाणीको सीधा पखटेा िथयो त्यो अक ाणीसम्म पगुकेो िथयो। त्यके ाणीले यसको दइुवटा िफँिजएको पखंटेाहरू अिन अक
दइुवटा पखटेाहरूले यसको शरीर छोपकेो िथयो।

24जब-जब त्यो ाणीहरू िहडँ ्थ्यो, त्यसको पखटेाको ध्विन बडो तजेसगँआउँथ्यो। त्यो ध्विन समु को गजर्न जस्तै हुन्थ्यो। त्यो सवर्श मान
परमे रको छेउमा िनस्कने वाणी समान िथयो। त्यो कुनै सनेा समहूको स्वर जस्तै िथयो। जब ती ाणीहरू िहडँ्न छोडथे त्यित बलेा आफ्नो पखटेा
तल झथ्य ।

25 ती ाणीहरूले िहडँ्न बन्द गथ, आफ्नो पखटेाहरू तल झथ अिन त्यहँा फे र डरलाग्दो आवाज हुन्थ्यो। त्यो आवाज बटुकाबाट हुन्थ्यो
जनु ितनीहरूको िशरमािथ िथयो। 26 त्यो बटुकाको मािथ केही िथयो जनु एउटा िसहंासन जस्तो दे खन्थ्यो। यो नीलमिण जस्तै नीलो िथयो, त्यहाँ
कोही िथयो जनु त्यो िसहंासनमािथ बसकेो मािनस जस्तै दे खन्थ्यो। 27 मलैे त्यसको कम्मरमािथ हरेे। त्यो चहिकलो काँसा जस्तो दे खन्थ्यो।
त्यसको चारैितर आगोको ज्वाला िन स्करहकेो िथयो। मलैे त्यसको कम्मरदे ख मु न्तर हरेें, त्यहाँ पिन आगो जस्तै िन क्लरहकेो िथयो जनु त्यसको
चारैितर आगो जस्तै जग्मगाई रहकेो िथयो। 28 त्यसको चारैितर उज्यालो काश बादलमा इन् णेीको आकार जस्तै िथयो। त्यो परम भकुो मिहमा
जस्तो िथयो। जब मलैे त्यो दखेें र म पथृ्वीमा लडें। मलैे भ ूईँंमा टाउको घोप्टो पारें अिन मलैे कोही बो लरहकेो जस्तो स्वर सनुें।
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2
1 त्यस आवाजले भन्यो, “हे मािनसको छोरो, खडा हौ र म ितमीिसत कुरा गनछु।”
2जब उहाँले मिसत बात गन ुर्भयो, तब उहाँको आत्मा म िभ पस्यो र मलाई खडा गरायो। अिन मलैे त्यस मािनसलाई मिसत कुरा गरेको सनुें।

3 उहाँले मलाई भन्नभुयो, “मािनसको छोरो, म ितमीलाई इ ाएलको प रवारसगँकेही भन्नका िन म्त पठाउँदछुै। ितनीहरू बागीहरूको जाित हुन।्
लगातार मरेो िवरू बागी भएकाछन ् ितनीहरूका िपता-पखुार्हरू पिन मरेो िवरू मा बागी भएको िथए। ितनीहरू र ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले
मरेो िवरू मा अपराधहरू गरे अिन आज सम्म ितनीहरू त्यसै गदछन।् 4 म ितमीलाई ितनीहरू िवरू केही भन्नको िन म्त पठाउँदछुै। तर ितनीहरू
एकदमै हठी छन।् ितनीहरू कठोर हृदयका छन।् तर ितमीले ितनीहरूसगँ कुरा गन ुर् पनछ। ितमीले भन्न ु पछर्, ‘परम भु हा ा मा लकले यो कुराहरू
भन्नहुुदँछै।’ 5 ितनीहरूले ित ो कुरा सनु्नछेन ्वा सनु्नछैेनन ्िकनभने ितनीहरू िब ोहीहरू हुन।् तर ितमीले ती कुराहरू भन्नपुछर् तािक उनीहरूले
बझु्न सकुन ्िक ितनीहरूको माझमा एक जना अगमव ा छन।्

6 “हे मािनसको छोरो! ितनीहरू सगँनडराऊ। ितनीहरू जे भन्छन ् त्यसको िन म्त नडराऊ। यो साँचो हो ितनीहरू ित ो िवरू हुनछेन ्अिन
ितमीलाई चोट पयुार्उन चाहन्छन।् ितनीहरू काँडा जस्तै हुनछेन।् ितमीलाई यस्तो लाग्ने छ िक ितमी िबच्छीहरूको बीचमा बसकेा छौ। तर
ितनीहरूले जे जित भन्नछेन,् त्यसका िन म्त नडराऊ। ितनीहरू िव ोहीहरू हुन।् 7 ितमीले ितनीहरूसगँयी सबै कुराहरू भन्नपुछर्, जनु मलैे
ितमीसगँभन्दछु। ितमीले भनकेो ितनीहरूले सनु्न पिन सक्छन ्अथवा स ै नन ्पिन, िकनभने ितनीहरू िव ोहीहरू हुन।्

8 “हे मािनसको छोरो! ितमीले ती कुराहरू सनु्न ु पछर्, जनु कुरा म ितमीलाई भन्छु। ती बागी मािनसहरू जस्तै मरेो िवरू नहोऊ। आफ्नो मखु
खोल, जनु कुरा म ितमीलाई भन्छु त्यो स्वीकार गर अिन ती कुराहरू मािनसहरूलाई भन। यी सबै वचनहरू मान।”

9 अिन जब मलैे एउटा हात आफूितर बढदै गरेको दखेें। त्यो एउटा म ु ो पारेर बहेे रएको लामो पसु्तक जसमा केही लखेरे समातकेो िथयो।
10 मलैे त्यो बहेे रएको प खोलें अिन त्यसको छेउ अिन पछािड प केही कुराहरू ले खएको िथयो। त्यसमा सबै कारको िवलाप, शोक र
द:ुखका गीत, कथाहरू अिन चतेाउनीहरू िथए।

3
1 परमे रले मलाई भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो! जनु ितमीले दखे्दै छौ, त्यो खाऊ। यो बहेे रएको प खाऊ अिन गएर इ ाएलका

प रवारहरूलाई यी कुराहरू भन।”
2 यसकारण मलैे मरेो मखु खोलें अिन उहाँले त्यो बहेे रएको प मरेो मखुमा रा खिदन ु भयो। 3 तब परमे रले भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरा!

म ितमीलाई यो बहेे रएको प िददँछुै। यसलाई िनल! यो बहेे रएको प ित ो शरीरमा भ रयोस।्”
यसकारण मलैे त्यो बहेे रएको प खाँए। त्यो मरेो मखुमा मह जस्तै मीठो भयो।
4 तब परमे रले मलाई भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरा! इ ाएलको प रवारमा जाऊ। मलैे भनकेो कुराहरू ितनीहरूलाई भन। 5 मलैे ितमीलाई

कतै िवदशेहरू पठाएको होइन, जसको भाषा ितमी बझु्दनैौ। ितमीले अक भाषा िसक्न ु पनछैन। मलैे ितमीलाई इ ाएलको प रवारकहाँ पठाउँदछुै।
6 मलैे ितमीलाई िविभन्न दशेहरूमा पठाएको होइन जहाँका मािनसहरू यस्तो भाषाहरू बोल्छन ्जनु ितमीले बझु्दनैौं। यिद ितमी ितनीहरूकहाँ गई
कुरा गछ तब ितनीहरूले ित ो कुरा सनु्नछेन।् 7 अह!ँ मलैे ितमीलाई इ ाएलको प रवारकहाँ पठाउँदछुै। िकनिक इ ाएलका सारा घराना नै
अ ेरी, ढीठ र कठोर मनका छन ्अिन इ ाएलका मािनसहरूले ित ो कुरा सनु्न इच्छा गन छैनन।् ितनीहरूले मरेो कुरा सनु्ने छैनन।् 8 तर म
ितमीलाई त्यित नै हठी बनाउनछुे जित ितनीहरू छन।् उनीहरूको जस्तै ित ो हृदय त्यित नै कठोर हुनछे। 9 हीरा, अ ग्न च ान भन्दा पिन कडा
हुन्छ, त्यस्तै कारले ित ो हृदय पिन उनीहरूको भन्दा कठोर हुन्छ, ितमी उनीहरू भन्दा पिन हठी हुनछेौ, ितमी उनीहरूसगँ डराउनछैेनौ। ितमी
उनीहरूसगँ नडराऊ जो सधैं मरेो िवरू मा गएका छन।्”

10 तब परमे रले मलाई भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरा! ितमीले मरेो त्यके कुरा जनु म भन्दछुै सनु्न ु पछर् अिन ती कुराहरू याद रा ु पछर्।
11 तब सबै ित ा मािनसहरू कहाँ जाऊ, जो कैदमा छन।् ितनीहरू कहाँ जाऊ अिन भन, ‘परम भु हा ा मा लकले यी कुराहरू भन्नहुुन्छ।’ वास्ता
नगनहरूलाई यी कुराहरू भन चाहे ितनीहरूले सनु्छ अथवा सनु्दनैन।्”

12 तब मलाई एउटा हावाले मािथ उठायो। तब मलैे आफ्नो पछाडीबाट एउटा आवाज सनुें। यो आवाज मघेको गजर्न जस्तो िथयो। त्यसले
भन्यो, “परम भकुो मिहमा धन्य छ जहाँ कहीं यो जान्छ।” 13 अब ती ाणीहरूले ितनीहरूको पखंटेा हल्याउन शरुू गरे। जब पखंटेाहरूले
एक-अकार्लाई छुन्थ,े अिन पाङ् ाहरू ितनीहरू तफर् सथ, ितनीहरूले मघे गज झैं आवाज िनकाल्थ।े 14 आत्माले मलाई उठाएर मािथ टाढो
लग्यो। मलैे त्यो स्थान छोड।े म सा ै द:ुखी िथएँ अिन मरेो आत्मा अत्यन्त खन्न िथयो, तर परम भकुो श म िभ अत्यन्त बल िथयो।
15 म ती कैदीहरू भए कहाँ गएँ जो कबार नदीको तलेाबीबमा* बस्दै िथए। म त्यहाँ सात िदन सम्म ितनीहरूको बीचमा छक्क अिन खन्न भएर
बिसरहें।

16 सात िदन पिछ परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 17 “हे मािनसको छोरो! म ितमीलाई इ ाएलको हरी बनाउदँछुै। म
ती सबै नरा ो घटनाहरू बताउनछुे जनु उनीहरूमािथ घट्नछे, अिन ितमीले इ ाएलको ती घटनाहरूको बारेमा चतेाउनी िदनपुनछ। 18 यिद मलै,े
‘यो नरा ो मािनस मनछ भनें।’ भनें ितमीले त्यो चतेाउनी पिन उसलाई िदनपुछर्। ितमीले उसलाई भन्न ु पछर्, आफ्नो िजन्दगी बद्ली गर अिन
* 3:15: “ ”
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नरा ो काम गनर् छोड। यिद ितमीले त्यो मािनसलाई चतेाउनी िदएनौं भने त्यो मनछ। िकनिक त्यसले पाप गरेको छ। तर म ितमीलाई त्यसको
मतृ्यकुो उ रदायी बनाउछुँ। िकन? िकनिक ितमी त्यसकहाँ गएनौ अिन त्यसको जीवन बचाएनौ।

19 “यो पिन हुन सक्छ ितमीले कुनै मािनसलाई चतेाउनी िदयौ, त्यसलाई त्यसको जीवन मागर् बद्ली गनर्का िन म्त सम्झायौ अिन नरा ो
काम नगन ुर् भन्यौ। यिद त्यसले ित ो कुरा सनुने भने त्यो मनछ। त्यो मनछ िकनिक त्यसले पाप गरेको छ। तर ितमीले उसलाई चतेाउनी िदयौ
यसकारण ितमीले आफ्नो जीवन बचायौ।

20 “यो पिन हुन सक्छ िक कुनै रा ो मािनस रा ो भइरहन ु छोड्छ। िकनभने मलै े त्यसको पिछ केही यस्तो राखकेोछु जसले त्यसलाई पाप
गनर् लगाउछँ। त्यसले नरा ो काम गनर् शरुू गछर् यसकारण त्यो मनछ। उसले गरेको असल कमर्हरू उसको पक्षमा सम्झना ग रनछैेन। त्यो मनछ
िकनभने त्यसले पाप गय र ितमीले उसलाई चतेाउनी िदएनौ। म ितमीलाई उसको मतृ्यकुो उ रदायी सम्झनछुे।

21 “तर यिद ितमीले त्यो रा ो मािनसलाई चतेाउनी िदयौ अिन त्यसलाई पाप गनर् बन्द गन ुर् भन्यौ अिन त्यसले पाप गनर् बन्द गय भने त्यो
मािनस मनछैन। िकन? िकनभने ितमीले उसलाई चतेाउनी िदयौं अिन उसले सनु्यो। यस कारले ितमीले आफ्नो जीवन बचायौ।”

22 तब परम भकुो श मकहाँ आयो। उहाँले मलाई भन्नभुयो, “उठ, अिन बेंसीमा जाऊ। म ितमीिसत त्यहाँ कुरा गनछु।”
23 यसकारण म उठें अिन बेंसीमा गएँ। परम भकुो मिहमा त्यहाँ त्यसरी नै कट भयो जस्तो मलैे कबार नदीको िकनारमा दखेकेो िथएँ।

यसकारण मलैे मरेो अनहुार भइँूितर िनहुराएँ। 24 तर एउटा हावा आयो अिन यसले मलाई मरेो ख ु ामा उभ्यायो परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “घर
जाऊ, अिन आफैं घरिभ ढोका थनुरे बस। 25 हे मािनसको छोरा! मािनसहरू डोरी लएर आउनछेन ्अिन ितमीलाई बाँध्नछेन।् ितनीहरूले
ितमीलाई बािहरका अरू मािनस भएकोमा जान िदनछैेनन।् 26 म ित ो िज ो ित ो तालमुा टसँाई िदनछुे। ितमीले बात गनर् सक्नछैेनौ। यसकारण
ितनीहरूले कोही मािनसलाई पिन यस्तो भे ाउने छैनन ्जसले ितनीहरूलाई िशक्षा िदन सकोस ्िक ितनीहरूले पाप ग ररहकेा छन।् िकन? िकनिक
ितनीहरू सधँै मरेो िवरू मा गइरहकेा छन।् 27 तर जब म ितमीिसत कुरा गछुर् त्यसबलेा ितमीलाई म बोल्ने बनाउनँछुे। तर ितमीले भन्न ु पछर्,
‘परम भु हा ा मा लकले यी कुराहरू भन्न ु हुन्छ।’ यिद कसलैे सनु्न चाहन्छ भने उसले सनुोस।् यिद होइन भन,े मलाई ितरस्कार गरोस।् िकनभने
ितनीहरू िवध्वशंकारीहरू हुन।्

4
1 “हे मािनसको छोरो! एउटा ईटाँका पाटा लएर। त्यसमा एउटा नक्सा बनाऊ। एउटा शहरको अथार्त यरूशलमेको एउटा नक्सा बनाऊ।

2 अिन त्यस्तो काम गर मानौं त्यस शहरलाई चारैितरबाट ित ो सनेाले घरेेको छ। शहरको चारैितर एउटा माटोको पखार्ल यस्तो कारले बनाऊ
जसबाट आ मण गनर् सहायता होस।् शहरको ार सम्म पगु्ने गरी एउटा कच्चा बाटो बनाऊ, त्यसलाई भत्काउने मढूाहरू ल्याऊ अिन शहरको
चारैितर सिैनकहरूको छाउनी लगाऊ। 3अिन अब एउटा फलामको कराई ल्याऊ अिन ितमी आफू र शहरको बीचमा राख। यो एउटा फलामको
पखार्ल जस्तै हुनछे। जसले ितमी र शहरलाई अलग राख्छ। ितमीले यस्तो कारले दशर्न गर िक ितमी त्यो शहरको िवरू मा छौ। ितमीले त्यो
शहरलाई घरे अिन त्यसमािथ आ मण गर। िकन? िकनभने यो इ ाएलको प रवारका िन म्त एउटा उदाहरण हुनछे। यसबाट यो दर्िशत हुनछे
िक म यरूशलमेलाई न गनछु।

4 “त्यसपिछ, ित ो दे पे ढल्क। ितमीले इ ाएलीहरूको पापहरूका ित ो दण्ड कायर् ारा अवश्यै दखेाउन ु पछर्। ितनीहरूको पापहरूको
िन म्त दण्ड जित वषर् सम्म दण्ड भोग्न ु पन छ त्यित िदन सम्म त ँ दे पे कोल्टे परेर ढल्की रहन ु पछर्। 5 ितमीले यस्तो कारले इ ाएली
मािनसहरूको पाप 390 िदनसम्म सहन ु पछर्। यस कार म ितमीलाई बताउदँछुै इ ाएल एक िदन एकवषर्को बराबर लामो समयसम्म दण्डीत
हुनछे।

6 “तब ितमी ित ो दािहनपे फिकर् एर चा लस िदन सम्म लिडरहने छौ। यस्तै कारले यहूदाको पापको सजाय चा लस िदन सम्म ितमीले
दखेाउनँछेौ। एक िदन बराबर एक वषर् हुन्छ। म ितमीलाई बताउदँछुै िक किहले सम्म यहूदा दण्डीत हुनछे।”

7 परमे रले फे र भन्नभुयो, “अब आफ्नो पाखरुा घमुाऊ अिन आफ्नो हातलाई ईंटामािथ राख। यस्तो दखेाउ मानौ ितमीले यरूशलमे
शहरमािथ आ मण ग ररहछेौ। यो दखेाउनको िन म्त गर िक ितमी मरेो अगमव ाको रूपमा मािनसहरूसगँ बात ग ररहकेा छौ। 8 हरे, म
ितमीलाई डोरीले बाँिधरा छुे। जब सम्म घरेाको िदन समा हुदँनै ितमी यता उता फकर् न सक्ने छैनौ।”

9 परमे रले यसो पिन भन्नभुयो, “ितमीले रोटी पकाउनको िन म्त केही समान ल्याउन ु पनछ। केही गहू,ँ जौं, िसमी, दाल कोदो, फापर, यो
सबलैाई एउटै भाँडामा हालरे िपधँ अिन िपठो बनाऊ। ितमीले यो िपठो रोटी बनाउनका िन म्त योग गन ुर्पछर्। ितमीले खाली यो रोटी मा 390
िदन सम्म कोल्टे परेर खान ु पछर्। 10 ितमीले ित ो आफ्नै िन म्त खाने कुराहरू तौलन ु पछर्। त्यके िदनको िन म्त बीस शकेेल। अिन ितमीले
िदनको तोिकएको समयमा मा खान ु पछर्। 11 अिन ितमीले िदनमा एक िहनको छैटौं भाग मा पानी िपउन सक्छौ। 12 ितिदन ितमीले आफ्नो
रोटी पकाउन ु पछर्। ितमीले मािनसको मल बाल्न ु पछर् अिन त्यो बल्दै गरेको मलमा रोटी पकाउन ु पछर्। ितमीले यो रोटी मािनसको आखँाको सामने
खान ु पछर्।” 13 तब परम भलुे भन्नभुयो, “यसले यो दखेाउछँ िक इ ाएलका प रवारले िवदशेमा अशु भोजन खानछेन ्अिन मलैे ितनीहरूलाई
इ ाएल छोड्न ु अिन िवदशेहरूमा जान बाध्य गरें।”



4:14 939 इजिकएल 5:17

14 त्यसपिछ मलैे आ यर् भएर भनें, “तर हे परम भु मरेो मा लक! मलैे अशु भोजन किहले खाइन।ँ मलैे किहले जनावरको मास ु खाइन
जनु कुनै रोगले मरेको होस ्या कुनै जङ्गली जनावरले मारेको होस।् मलैे बाल्यकालदे ख अिहले सम्म कुनै िदन पिन अपिव मास ु खाइन।ँ मरेो
मखुमा त्यस्तो नरा ो मास ु पसकेो छैन।”

15 तब परमे रले मलाई भन्नभुयो, “ठीक छ! म ितमीलाई रोटी पकाउनकुो िन म्त गाईको गोबर योग गनर् िदनछुे। ितमीले मािनसहरूको
सकेुको िदसाको योग गनर् आवश्यक छैन।”

16 तब परमे रले मलाई भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो, म यरूशलमेमा भोजनको लािग उब्जनी न पाद छु। मािनसकहाँ भोजन कम्ती
रहनछे। ितनीहरू आफ्नो भोजनको अभावले सा ै िच न्तत हुनछेन ्अिन ितनीहरूले िपउने पानी पिन नापरे (जोखरे) मा िपउँने छन।् 17 िकनभने
मािनसहरूको िन म्त या भोजन अिन पानी हुदँनै। मािनसहरू एक अकार्लाई हरेेर डराउनछेन ्िकनिक ितनीहरूले आफ्नो पापको कारण एउटाले
अक लाई न भएको दे छेन।्

5
1-2 “हे मािनसको छोरो! ितमीले आफ्नो उपवासको समयपिछ यो काम गन ुर्पछर्। ितमीले एउटा धा रलो तरवार लन ु पछर्। त्यो तरवारको

योग हजामको छुरा जस्तै गर। ितमीले आफ्नो कपाल र दा ी त्यसले काट। कपाललाई तराजमुा राखरे तौल। आफ्नो कपाललाई तीन बराबर
भागमा बाँड। आफ्नो कपालको ितहाईं भाग त्यस ईंटामािथ राख जसमा ितमीले शहरको िच बनाएका छौ। त्यो ‘शहरमा’ राखकेो कपाल जलाऊ।
यसले दखेाउने गछर् केही मािनसहरू शहर िभ मनछन।् त्यस समय तरवार उपयोग गर अिन आफ्नो कपालको एक ितहाईं भाग सानो-सानो टु ा
पारेर काट। त्यो कपाललाई ईंटामा बनाएको शहरको व रप र राख। यसले दखेाउछँ िक केही मािनस शहर बािहर मनछन।् त्यसपिछ आफ्नो
कपालको एक ितहाई भाग हावामा उडाइदऊे। त्यसलाई हावाले टाढो उडाएर लान दऊे। यसले त्यो दखेाउछँ िक म आफ्नो तरवार िनकाल्नछुे
अिन कितपय मािनसहरूलाई खे ै ितनीहरूलाई टाढो दशेमा भगाई िदनछुे। 3 तर त्यित बलेा ितमी जानपुछर् अिन त्यो कपालको केही भाग ल्याउन ु
पछर्। त्यो कपालहरू ल्याएर, त्यसलाई छोप अिन त्यसको रक्षा गर। यसले दखेाउछँ िक म आफ्नो मािनसहरू मध्ये कितलाई बचाउनँछुे। 4अिन
अब केही ज्यादा कपालहरू ल्याऊ अिन ितनीहरूलाई आगोमािथ फ्याँिकदऊे। यसले त्यो दखेाउछँ आगो त्यहाँबाट शरुू हुनछे अिन इ ाएलको
सम्पणूर् प रवारलाई जलाई िदनछे।”

5 त्यित बलेा परम भु मरेा मा लकले मलाई भन्नभुयो, “त्यो ईंटा यरूशलमे हो। मलैे यरूशलमे शहरलाई अन्य रा हरूको बीचमा राखकेो
छु। यस समय इ ाएलको चारैितर अन्य दशेहरू छन।् 6 यरूशलमेका मािनसहरूले मरेो िनयमहरू र िविधहरू ित िव ोह गरे। ितनीहरू अन्य कुनै
पिन रा भन्दा एकदमै नरा ो छन।् ितनीहरूले मरेो िनयमहरू त्यित ज्यादा िवरोध गरे जित चारैितरको अन्य दशेहरूले िवरोध गरेनन।् ितनीहरूले
मरेो आदशेहरू सनु्न ु अस्वीकार ग रिदए। ितनीहरूले मरेो िविधहरू र िवधानहरू पालन गरेनन।्”

7 यसकारण परम भु मरेो मा लकले भन्नभुयो, “म ितमीहरूमािथ भयकंर िवप ी ल्याइिदनछुे। िकन? िकनभने ितमीहरूले मरेो िनयम पालन
गरेनौ। ितमीहरूले मरेो िनयमहरू ितमीहरूको चारै ितर ब े मािनसहरूले भन्दा पिन ज्यादा भङ्ग गय । ितमीहरूले त्यो काम पिन गय जनु
ितनीहरूले गल्ती भन्छन।्” 8 यसकारण परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “म पिन ितमीहरूको िवरू मा छु, म ितमीहरूलाई यस्तो दण्ड िदनछुे
जसलाई अक मािनसले पिन दे सकोस।् 9 म ितमीहरूलाई यस्तो गनछु जनु मलैे अिघ किहले गरेको िथइन।ँ अिन म त्यो भयानक काम फे र
किहले पिन गनछैन। िकनभने ितमीहरूले धरैे डरलाग्दा कायर्हरू गरेकाछौ। 10यरूशलमेका मािनसहरू भोकले यित तडिपने छन ्िक आमा-बाबलुे
ितनीहरूको आफ्नै छोरा-छोरीहरू खाने छन ्अिन छोरा-छोरीहरूले ितनीहरूको आफ्नै आमा बाबहुरू खाने छन।् म ितनीहरूलाई यस्तो कारले
दण्ड िदनछुे, अिन जो जित बाँचकेो हुन्छन ्ितनीहरूलाई म हावामा िततर-िबतर पा रिदनछुे।”

11 परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “यरूशलमे, म आफ्नो जीवनको शपथ खाएर भन्दछुै म तलँाई दण्ड िदनछुे। म ितज्ञा गदछु िक म
तलँाई दण्ड िदनछुे। िकन? िकनभने तैंले मरेो पिव स्थानको िवरू मा भयकंर पाप ग रस।् तलैे घिृणत काम गरेर मरेो स्थान मलैा बनाइ िदइस।्
म तलँाई दण्ड िदनछुे। म तमँािथ दया गन छैन।् म तरेो िन म्त द:ुखको अनभुव गन छैन।् 12 तरेो एक ितहाईं मािनस शहरिभ रोगले अिन
भोकै मनछन।् तरेो एक ितहाइ मािनस य ु को समयमा शहर बािहर मनछन ्अिन एक ितहाइ मािनसहरूलाई म आफ्नो तरवार हातमा लएर खे ै
िततर-िबतर पानछु। 13 तब मा म ितनीहरू ित ोिधत हुन रोिकनछुे। ितनीहरूले नरा ो कायर्हरू गरेकोमा म आफैले ितनीहरूमािथ बदला लन
ितनीहरूलाई घटाउनछुे। तब ितनीहरूले सम्झनछेन ्म परम भलुे ितनीहरूको िवरू मा उत्सािहत भएर काम गरेको छु।”

14 परमे रले भन्नभुयो, “यरूशलमे म तलँाई न गछुर्। त ँ ढुङ्गाको थु ो बाहके अरू केही हुने छैनस।् चारैितरका मािनसहरूले तरेो हाँसो
उडाउने छन।् त्यके मािनस जनु तरेो छेउबाट जान्छ त्यसले तरेो हाँसो उडाउँछ। 15चारैितरका जाितहरूले तरेो हाँसो उडाउँने छन,् तर त्यसबाट
ितनीहरूले िशक्षा पाउनँछेन।् ितनीहरूले दे छेन,् म ोिधत िथएँ अिन मलैे ितमीहरूलाई दण्ड िदएँ। म एकदमै ोिधत िथएँ। मलैे ितमीहरूलाई
चतेाउनी िदएको िथएँ। म, परम भलुे ितमीहरूलाई भनकेो िथएँ म के गनछु। 16 मलैे भनकेो िथएँ िक म ितमीहरूमािथ भयकंर अिनकालको
समय पठाइिदनछुे। मलैे ितमीिसत भनकेो िथएँ, म ती चीजहरू पठाउँनछुे जसले ितमीलाई नाश गछर् अिन ितमीिसत भनकेो िथएँ म ित ो भोजनको
आपिूतर् खो छुे, अिन त्यो अिनकालको समय घ र-घ र आउनछे। 17 मलैे ितमीसगँ भनकेो िथएँ िक म ितमीहरू भएको ठाउँमा अिनकाल या
जङ्गली जनावर पठाउँनछुे, जसले ित ो नानीहरू मानछ। मलैे ितमीिसत भनकेो िथएँ िक परैु शहरमा रोग अिन मतृ्य ु फै लनछे अिन म ती सिैनक
श हुरू ित ो िवरू मा लड्नका िन म्त ल्याउदँछुै। म परम भलुे यी सबै कुराहरू घट्नछे भनकेो िथएँ अिन ितनीहरू घट्नछेन।्”
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6
1 त्यसपिछ परम भकुो वचन फे र मकहाँ आयो। 2 उहाँले भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो, इ ाएलको पवर्तहरूप फकर् । मरेो िन म्त

ितनीहरूको िवरू भन। 3 ती पवर्तहरूिसत यसो भन, ‘हे इ ाएलको पवर्तहरू! परम भु मरेो मा लकको तफर् बाट यो सदंशे सनु। परम भु मरेा
मा लक पहाडहरू, पवर्तहरू, बेंसीहरू अिन खोल्चाहरूसगँ यसो भन्नहुुन्छ! ध्यान दऊे। म (परमे र) श लुाई ित ो िवरू मा लडनका िन म्त
ल्याउदँछुै। म ित ो उच्च स्थानहरू न ग रिदनछुे। 4 ित ो वदेीहरू भत्काएर टु ा-टु ा पा रिदनछुे। ित ो सगु न्धत धपू चढाउने वदेीहरू पिन
भत्काइ िदनछुे। अिन म ित ो लाशहरू ित ो अपिव मिूतर्हरूको अघाडी फ्याँिकिदनछुे। 5 म इ ाएलका मािनसहरूको लाशहरू ितनीहरूको
अपिव मिूतर्हरूको अिघ फ्याँिकिदनछुे। म ितमीहरूको ह ीहरू ितमीहरूको वदेीहरूको चारैितर िततर िबतर पा रिदनछुे। 6जहाँ-जहाँ ितमीहरूका
मािनसहरू बस्छन ्त्यहाँ नरा ा कुराहरू ल्याई िदनछुे। ितनीहरू शहरहरूमा खाली ढुङ्गाको थु ोमा प रणत हुनछेन।् ितनीहरूको उच्च स्थान न
हुनछे। िकनिक ती पजूा स्थानहरूको योग फे र हुन नसकोस।् ती सबै वदेीहरू न ग रनछे। मािनसहरूले फे र ती अपिव मिूतर्हरू पजू्ने छैनन।्
त्यो सगु न्ध धपूको वदेीहरू स-साना टु ा पा रनछे। ितमीहरूले जे बनायौ त्यो पणूर् रूपमा न पा रनछे। 7 ा मािनसहरू मनछन ्अिन ितमीले
थाहा पाउनछेौ िक परम भु म नै हु।ँ’ ”

8 परमे रले भन्नभुयो, “तर म ितमीहरूका कितपय मािनसहरूलाई बाँच्न िदनछुे। ती केही समय सम्म िवदशेमा ब छेन।् म ितनीहरूलाई
िततर-िबतर पानछु अिन िवदशेमा ब का िन म्त बाध्य पानछु। 9 त्यसपिछ ती बाँचकेा मािनसहरूलाई बन्दी बनाइनछे। ितनीहरूलाई िवदशेमा
ब को िन म्त बाध्य पा रनछे। तर ती बाँचकेा मािनसहरूले मलाई सम्झनछेन।् मलैे ितनीहरूको आत्मालाई* ख ण्डत पारें। जनु पाप ितनीहरूले
गरे त्यसको िन म्त ितनीहरू स्वयंले आफैं लाई धणृा गन छन।् िबतकेो समयमा जो मबाट िवमखु भएर टाढा गएका िथए, ितनीहरू आफ्नो नरा ो
मिूतर्हरूको पिछ लागकेा िथए। ितनीहरू त्यस कारको ीहरू जस्तै िथए जो आफ्नो पितलाई छोडरे अक परुूषको पिछ लाग्छे। ितनीहरूले
भयकंर पाप गरेका िथए। 10 तर ितनीहरूले बझु्नछेन ्िक म नै परम भु हु ँ अिन ितनीहरूले यो पिन थाहा पाउनछेन ्यिद मलैे केही गछुर् भन्ने ठानें
भने त्यो गछुर्। ितनीहरूले बझु्नछेन ्यो सबै आपतहरू ितनीहरूमािथ आइलाग्यो ती सबै मलै े गराएको हु।ँ”

11 तब परम भु मरेो मा लकले मलाई भन्नभुयो, “ताली बजाऊ र खु ा ठटाएर भन, हाय! इ ाएलका मािनसहरूले गरेका सबै डरलाग्दा कुरा
भन। ितनीहरूलाई चतेाउनी दऊे िक ितनीहरू रोग अिन भोकले मनछन।् ितनीहरूलाई भन िक ितमीहरू य ु मा मा रन छौ। 12 टाढाका मािनसहरू
रोगबाट मनछन।् छेउका मािनसहरू तरवार ारा मा रनछेन।् शहरमा छािडएका मािनसहरू भोकले मनछन।् त्यसपिछ म ोिधत हुन छाड्नछुे।
13 अिन तब मा ितमीहरूले थाहा पाउने छौ िक म परम भु हु।ँ ितमीले यो त्यित बलेा सम्झने छौ जब ितमी आफ्नो लाश अपिव मिूतर्हरूको
छेऊ अिन वदेीहरूको चारैितर दे छेौ। ती शरीरहरू ितमीहरूका त्यके पजूा स्थानहरूका ठाउँमा त्यके पहाड तथा त्यके ह रयो फल नलाग्ने
रूख अिन त्यस रूखको मिुन लाश हुनछे। ती सबै ठाँउमा ितमीहरूले आफ्नो ब ल चढाएकाछौ। 14 तर म आफ्नो हात ितमीहरूमािथ उठाउँनछुे
अिन ितमी र ित ा मािनसहरू जहाँ बस्छन म दण्ड िदनछुे। म ित ो दशे न पा रिदने छु! यो िदब्ला मरूभिूम भन्दा पिन सनुसान हुनछे। त्यस
पिछ ितनीहरूले जान्ने छन ्म नै परम भु हु।ँ”

7
1 तब परम भकुो सन्दशे मकहाँ आयो। 2 उहाँले भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरा, अब परम भु मरेो मा लकको सन्दशे यस कार छ। यो

सन्दशे इ ाएल दशेको िन म्त हो:
“अन्त्य!

अन्त्य आइरहकेो छ।
सारा दशे न हुनछे।

3 अब ित ो अन्त्य आएको छ।
म दखेाउनँे छु िक म ितमीहरू ित कित ोिधत छु।

म ितमीलाई त्यो नरा ो कमर्का िन म्त दण्ड िदनछुे जनु ितमीले गरेका छौ।
ितमीले जनु डरलाग्दो काम गरेका छौ म ितमीलाई त्यसको दण्ड ितराउँने छु।

4 म ितमीहरूलाई दया दखेाउने छईँन म ितमीहरू ित टठाउँने छैन।
म ितमीहरूलाई ितमीहरूको नरा ो कामको िन म्त दण्ड िदने छु।

ितमीहरूले डरलाग्दो काम गरेका छौ।
अब ितमीले बझु्नछेौ म नै परम भु हु।ँ”

5 परम भु मरेा मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो, “एक पिछ अक गद आपत आउँनछे। 6 अन्त आइरहछे अिन यो एकदमै िछटो आउनछे।
7 ितमी इ ाएलका मािनसहरू, के ितमीहरूले चतेाउनीको ध्वनी सिुनरहकेोछौ? श हुरू आउँदछैन।् त्यो दण्डको समय चाँढै आउँदछै। श हुरूको
खलैाबलैा झन चक हुदँै पवर्तमािथ पगु्दछै। 8 म चाँडै नै दखेाउनँछुे िक म कित ोिधत छु। म ित ो िवरू मरेो सारा ोध कट गनछु। म
* 6:9: “ ”
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ती नरा ो कामको िन म्त दण्ड िदनछुे जनु ितमीले गरेकाछौ। ितमीलाई ितमीले गरेको डरलाग्दो कायर्को िन म्त ज्याला िदन लगाउनछुे। 9 म
ितमीहरू ित अ लकित पिन दया दखेाउने छैन। म ितमीलाई छोडने छैन। ितमीहरूको नरा ो कामको िन म्त ितमीलाई दण्ड िददँछुै। ितमीहरूले
जनु डरलाग्दो काम गरेकाछौ, अब ितमीले थाहा पाउने छौ म नै परम भु हु।ँ

10 “दण्डको त्यो समय आई पगु्यो। दण्ड फूलहरू फूल्न शरुू भए जस्तै शरुू हुनछे; के ितमीले चतेाउनीको ध्वनी सनु्दछैौ? परमे रले सकेंत
िदन ु भएकोछ। फूल फूल्न ु लागे झैं दण्ड आरम्भ हुदँछै। घमण्डी राजा नबकूदनसे्सर तयार छ। 11 त्यो िहं क मािनस द ु मािनसहरूलाई दण्ड
िदन तयारी भइरहकेो छ। ऊ ितनीहरू मध्यकेो एकजना होइन। ऊ ितनीहरूको भीडबाट एक जना होइन। ऊ ितनीहरूको सन्तान मध्यकेो पिन
एक होइन। ऊ ितनीहरूको अगवुाहरू मध्यको पिन होइन।

12 “दण्डको समय आई पगुकेो छ। त्यो िदन आई पगु्यो। जसले ती चीजहरू िकन्छन, ितनीहरू खशुी नहुन।् ती जो खन्न चीजहरू बचे्छन
ितनीहरू पिन खशुी नहुन। िकनभने डरलाग्दा दण्ड त्यके मािनसमािथ आउँनछे। 13 मािनस जसले उसको सम्पि बचे्छ यो उसले िफतार् पाउने
छैन। य िप मािनस जीिवत रहतेा पिन उसले उसको सम्पि िफतार् पाउनँे छैन। िकनभने यो दशर्न सम्पणूर् समहूका मािनसहरूका िन म्त हो।
यसलाई िफतार् लन स ै न। त्यके मािनसले उसको पापहरूको कारण उसको ज्यान सम्म बचाउन ु स ै न।

14 “ितनीहरूले मािनसहरूलाई चतेाउनी िदन तरुही बजाउने छन।् मािनसहरू य ु गनर्को िन म्त तयार रहन्छन।् तर ितनीहरू य ु गनर् िनस्कने
छैनन।् िकनभने ितनीहरू सबिैसत अत्यनतै ोिधत छु। 15 तरवार लएर श हुरू शहरको बािहर छन।् रोग अिन भोक शहर िभ छ। यिद कोही
पिन श कुो मदैानमा गयो भने श कुो सनेाले त्यसलाई मानछ। यिद उ शहरमा बस्यो भने रोग र भोकले उसलाई न पानछ।

16 “तर कित मािनसहरू बाँचरे िनस्कने छन।् ती बाँचकेा मािनसहरू भागरे पहाडमािथ जानछेन।् तर ितनीहरू सखुी हुने छैनन।् ितनीहरू
आफ्नो पापले गदार् द:ुखी हुनछेन।् ितनीहरू िचच्याउने छन ् अिन ढुकुरले जस्तै द:ुखले भ रएको आवाज िनकाल्नछेन।् 17 मािनसहरू यित
थिकत र खन्न हुनछेन ्िक ितनीहरू आफ्नो हात पिन उठाउँन ु सक्ने छैनन।् ितनीहरूको खु ा पानी जस्तै हुनछे। 18 ितनीहरूले भाङ्गरा लगाउनँे
छन ्अिन डरले काम्ने छन।् ितमीहरू त्यकेको अनहुारमा लाज दे े छौ। ितनीहरूले शोक दखेाउनको िन म्त आफ्नो टाउको खौराउँने छन।्
19 ितनीहरूले ितनीहरूको चाँदीको मिूतर्हरू सडकमा फ्याँिकिदने छन।् ितनीहरूको आफ्नो सनुको मिूतर्हरू अशु चीज जस्तै हुनछेन।् िकन?
िकनिक जब परम भलुे ोध कट गन ुर् भयो त्यित बलेा मिूतर्हरूले ितनीहरूलाई बचाउनँ सकेन।् ती मिूतर्हरू मािनसका िन म्त पतनको जाल
अित र अरू िथएनन।् ती मिूतर्हरूले मािनसहरूलाई खाने कुरा िदन सकेनन।् ती मिूतर्हरूले ितनीहरूको पटेमा अन्न पयुार्एनन।्

20 “ती मािनसहरूले ितनीहरूको सनु्दर गहना उपयोग गरेर मिूतर् बनाए। ितनीहरूले त्यो मिूतर्मािथ घमण्ड गरे। ितनीहरूले ितनीहरूको
डरलाग्दो मिूतर्हरू बनाए। ितनीहरूले अपिव चीजहरूको बनाए। त्यसकारण म ितनीहरूलाई अशु चीज जस्तै फ्याँिकिदनछुे। 21म ितनीहरूलाई
िवदशेीहरूको हातमा छोिडिदनछुे। ती िवदशेीहरूले ितनीहरूको हाँसो उडाउनछेन।् ती िवदशेीहरूले ितनीहरू मध्येकितलाई मानछन अिन कितलाई
बन्दी बनाउनँछेन।् 22 म आफ्नो अनहुार ितनीहरूदे ख फकार्उनछुे ितनीहरूलाई हनेछैन।् ती िवदशेीहरूले मरेो म न्दर भत्काउनछेन ्ितनीहरू त्यो
पिव भवनको ग ु भागमा जान्छन ्अिन त्यसलाई अपिव बनाउनँछेन।्

23 “कैदीहरूकािन म्त साङ्गली तयार पार! िकन? िकनभने धरैे मािनसहरूलाई अरू मािनसहरू मारेको खाितर दण्ड िदनछे। त्यहाँ शहरका
त्यके ठाउँहरूमा अत्याचार फै लने छ। 24 म अरू दशेहरूबाट द ु मािनसहरू ल्याउनँछुे। अिन ती द ु मािनसहरूले सबै इ ाएलका मािनसहरूका

घरहरू पाउनँछेन।् म सबै श शाली मािनसहरूलाई घमण्डी हुनबुाट रोक्नछुे। अरू दशेहरूका ती मािनसहरूले ितमीहरूको पजूा गन सबै स्थानहरू
लनछेन।्
25 “ितमीहरू मािनसको डरले काम्ने छौ। ितमीहरू शा न्त खोज्नछेौ तर त्यहाँ पाउनँे छैनौं। 26 ितमीले एक पिछ एक गद द:ुखको कथा सनु्ने

छौ। ितमीले नरा ो खबर बाहके अरू केही सनु्ने छैनौ। ितमीले अगमव ाको खोजी गरेर दशर्न सोध्नछेौ, तर ितमीहरूले केही पिन पाउने छैनौ।
पजूाहारीसगँ ितमीहरूलाई िदने वस्थाको िशक्षा केही पिन हुने छैन अिन बढूा- धानहरूसगँ ितमीलाई िदने रा ो सल्लाह हुनछैेन। 27 ितमीहरूको
राजा ितनीहरूको िन म्त रूनछेन ज्ो म रसकेको छ। अगवुाहरूले शोक व लगाउने छन।् साधरण मािनसहरू अत्यन्तै डराउनँछेन।् िकन? िकनिक
म त्यसको बदला लन्छु जनु ितनीहरूले गरेका छन।् म ितनीहरूलाई िन य दण्ड िदनछुे। त्यित बलेा ितनीहरूले सम्झने छन ्िक म नै परम भु
हु।ँ”

8
1 एक िदन म आफ्नो घरमा बिसरहकेा िथएँ अिन यहूदाको बढूा- धानहरू त्यहँा मरेो छेउमा बसकेा िथए। यो दशेबाट िनका लएको छैटौं

वषर्को छैटौं मिहनाको पाचौं िदनको कुरा हो। अचानक परम भु मरेो मा लकको श मकहाँ आयो। 2 मलैे दखेें त्यो आगो जस्तै िथयो। एउटा
मािनसको शरीर जस्तै दे खदँै िथयो। कम्मरमिुन त्यो आगो जस्तै िथयो। कम्मरमािथ त्यो आगोले टल्काएको पीतल जस्तै चहिकलो िथयो। 3 तब
मलैे केही हात जस्तै दे खने पसारेको दखेें। त्यो हातले मरेो टाउकाको कपाल समातरे मलाई उठायो। तब बतासले मलाई हावामा उचाल्यो अिन
मलाई यरूशलमे लएर गयो। परमे रको दशर्नमा हातले मलाई उ र ितर फकको म न्दरको िभ ी ढोकामा पयुार्यो। परम भलुाई डाह गराउने
मिूतर् त्यहाँ िथयो। 4 त्यहाँ इ ाएलका परमे रको मिहमा िथयो। मलैे त्यस्तो मिहमीत दशर्नको कबारको मिहमा िथयो। मलैे त्यस्तो मिहमीत दशर्न
कबारको खोल्चामा दखे।े
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5 परम भु मिसत बोल्नभुयो। उहाँले भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो। उ र प हरे!” यसकारण मलैे उ र प हरेें। अिन त्यहाँ मलू ढोकाको
वदेी ारको उ रप त्यो मिूतर् िथयो, जनु ित परमे रको डाह, हुन्थ्यो।

6 तब परमे रले मलाई भन्नभुयो, “मािनसको छोरा! के ितमीले दखे्यौ इ ाएलका मािनसहरूले कित डरलाग्दा कुराहरू ग ररहकेा छन?्
ितनीहरूले त्यो चीज यहाँ मरेो म न्दरको छेउमा बनाएकोछ। यिद ितमी मसगँ आयौ भने त्यो भन्दा पिन अझै भयकंर चीजहरू दे छेौ।”

7 यसकारण म चोकको वशे ारमा गएँ अिन मलैे िभ ामा एउटा प्वाल दखेें। 8 परमे रले मलाई भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो। त्यो
िभ ाको प्वाल िभ पस।” यसकारण म िभ ाको प्वाल भएर गएँ अिन यहाँ मलै े एउटा ढोका दखेें।

9 तब परमे रले मलाई भन्नभुयो, “िभ जाऊ, अिन ती डरलाग्दा द ु कामहरू हरे, जनु मािनसहरूले यहाँ ग ररहकेा छन।्” 10 यसकारण
म िभ गएँ अिन हरेें। मलैे त्यहाँ सबै िकिसमको घ ने जन्तहुरू, िघनलाग्दा पशहुरू र इ ाएलको घरानाका सबै मिूतर्हरूका िच हरू बनाएको
दखेें, जसको िवषयमा सोच्न पिन िघन लाग्छ। ती इ ाएलका मािनसहरूले पजू्ने दवे-मिूतर्हरू अपिव िथए। त्यहाँ ती जनावरहरूको िच त्यके
िभ ामा चारैितर खोपकेो िथयो।

11 तब मलैे ध्यान िदएँ िक शापानको छोरा याजन्याह अिन इ ाएलका स रीजना बढूा- धानहरू त्यस स्थानमा पजूा गनहरूिसत िथए।
त्यहाँ ितनीहरू मािनसहरूको ठीक छेउमा िथए। अिन त्यके अगवुाहरूको हातमा आ-आफ्नो सगु न्धत धपूको थाल िथयो। बल्दै गरेको धपूको
धवूाँ हावामा उडदै िथयो। 12 तब परमे रले मिसत भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो के ितमी दखे्दछैौ इ ाएलको बढूा- धानहरू अधँ्यारोमा के
गदार्रहछेन?् त्यके मािनमसगँ आ-आफ्नो झटूो दवेताका िन म्त एउटा िवशषे कोठा छ। ितनीहरू आपसमा यसो भनरे कुरा गछर्न,् ‘परम भलुे
हामीलाई दे ु हुदँनै र परम भलुे यस दशेलाई छोिडसक्न ु भएको छ।’ ” 13 तब परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “यिद ितमी मसगँ आयौ भने ती
मािनसहरूले गद गरेको डरलाग्दो कामहरू ितमीले दे छेौ।”

14 तब परमे रले मलाई परम भकुो म न्दरको वशे ारमा लएर जानभुयो। यो ार उ रप िथयो। त्यहाँ मलै े ीहरू बसरे रूँदै गरेको
दखे।े ितनीहरू झटूा दवेता तम्मजूको िवषयमा शोक मनाइरहकेा िथए।

15 परमे रले मलाई भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो, के ितमीले ती भयकंर कुराहरू दे खरहकेाछौ? मरेो साथमा आऊ अिन ितमीले यो भयकंर
चीजहरू दे छेौ?” 16 तब उहाँले मलाई परम भकुो म न्दरको िभ ी चोकमा लएर जानभुयो। त्यस ठाउँमा मलैे पच्चीस जना मािनसहरू तल
िनहुरेर पजूा गद गरेको दखेें। त्यो दलान अिन वदेीको बीचमा िथयो। तर ितनीहरू गलत िदशाितर फकर उिभएका िथए। ितनीहरूको ढाड
पिव स्थान प िथयो। ितनीहरू सयूर्को पजूा गनर्का िन म्त तल िनहु रएका िथए!

17 तब परमे रले भन्नभुयो, “मािनसको छोरा, ितमी यो दखे्दछैौ? यहूदाका मािनसहरूले त्यो मरेो म न्दरलाई यित महत्वहीन सम्झन्छन ्
िक ितनीहरूले यस्तो डरलाग्दा कुराहरू गछर्न।् यो दशे िहसंाले भ रएको छ। ितनीहरूले मलाई िनरन्तर रीस उठाउने काम गछर्न।् हरे, ितनीहरूले
आफ्नो नाकमा मखूर्हरूले झैं कुण्डल पिन घसुाछर्न।् 18 म ितनीहरूमािथ आफ्नो ोध कट गनछु, म ितनीहरूमािथ कुनै दया रा े छैन। म
ितनीहरूको िन म्त द:ुख अनभुव गन छैन। ितनीहरू मलाई उच्च स्वरले बोलाउँने छन,् तर म सनु्न अस्वीकार ग रिदनछुे।”

9
1 तब परमे रले शहरमा दण्ड िदनको िन म्त उ रदायी मखुहरूलाई ठूलो स्वरले बोलाउनभुयो त्यके मखुको हातमा उसको आफ्नों

ध्वशंक हितयार िथयो। 2 तब मलैे छ जना मािनसहरू मािथल्लो ढोकाबाट सडकमा आउँदै गरेको दखेें। त्यो ढोका उ रप िथयो। त्यके
मािनसले आफैलाई नाश गन हितयार आ-आफ्नो हातमा लएका िथए। ती मािनसहरू मध्ये एक जनाले सतूी लगुा लगाएको िथयो। उसले कम्मरमा
मसीदानी िभरेको िथयो। ितनीहरू म न्दरिभ गएर काँसाको वदेीको छेउमा उिभए। 3 तब इ ाएलका परमे रको मिहमा करूब स्वगर्दतूहरू कहाँ
गयो जहाँ उहाँ हुनहुुन्थ्यो। तब मिहमा म न्दरको ढोकामा गयो। जब त्यो सघंारमा उिभयो तब मिहमाले जसले सतूीको लगुा लगाएर लखेकेो ले े
साधानहरू लएको िथयो त्यस मािनसलाई बोलायो।

4 तब परम भलुे उसलाई भन्नभुयो, “यरूशलमे शहरबाट भएर जाऊ। त्यो शहरमा मािनसहरू ितनीहरू ित ग रएको डरलाग्दो चीजहरूको
िवषयमा द:ुखी छन ्अिन आपतमा छन,् ितनीहरू त्यकेको िनधारमा एउटा िचन्ह लगाई दऊे।”

5-6 तब मलैे परमे रले अरू छ जना मािनसहरूिसत कुरा गरेको सनुें, “म चाहन्छु िक ितमी थम मािनसलाई अनसुरण गर। ितमीले ती सबै
मािनसहरूलाई मार जसको िनधारमा िचन्ह छैन।् यो केही नसोच िक बढूा-मािनस, यवुक, यवुती, नानी अथवा आमाहरू हुन ्भनरे। ितनीहरू
माझ जसको िनधारमा िचन्ह छैन त्यकेलाई मानर् ितमीले ित ो हितयारहरू योग गन ुर् पछर्। कुनै दया नदखेाऊ। ितनीहरूलाई नछोड यहाँ मरेो
म न्दरबाट शरुू गर।” यसकारण ितनीहरूले म न्दर िभ को बढूा-पाकाहरूबाट शरुू गरे।

7 परमे रले उसलाई भन्नभुयो, “यो म न्दरलाई अपिव बनाइदऊे। यो चोकहरू लाशले भ रदऊे!” यसकारण ितनीहरू गए अिन ितनीहरूले
शहरमा मािनसहरू मानर् थाल।े

8 जब ती मािनसहरूल,े मािनसहरूलाई मानर् गए, त्यित बलेा म त्यहीं उिभरहें। मलैे मरेो िशर भईूितर िनहुराएर कराए, “परम भु मरेो मा लक
तपाईं यरूशलमेको िवरू ोध कट गनर्का िन म्त तपाईंले इ ाएलमा बाँचकेा सबै मािनसहरू मादहुन ु हुन्छ?”

9 परमे रले भन्नभुयो, “इ ाएल अिन यहूदाका प रवारले अत्यन्तै पाप गरेका छन।् यस दशेमा सम्पणूर् मािनसहरूको हत्या भइरहकेोछ अिन
यो शहर अपराधले भ रएकोछ। िकन? िकनभने मािनसहरू स्वयं भन्छन,् ‘परम भलुे यो दशे छोडरे जान ु भयो। उहाँले हामीलाई यी कामहरू
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ग ररहकेो हनेर् सक्न ु हुन्न।’ 10अिन म दया दखेाउनँे छैन।् म ितनीहरूका िन म्त अफसोस अनभुव गन छैन। ितनीहरू स्वयंले यो बोलाएका हुन,्
म ियनीहरूलाई मा दण्ड िददंछुै जसको ियनीहरू पा हुन।्”

11 तब सतूी लगुा लगाए र लखेकको ले े साधनहरू लने मािनस बोल्यो। उसले भन्यो, “मलैे त्यो गरे जनु तपाईंले आज्ञा िदन ु भएको िथयो।”

10
1 तब मलैे त्यो बटुका दखेें जनु करूब स्वगर्दतूको िशरमािथ िथयो। बटुका नीलमिण जस्तै स्वच्छ नीलो िथयो। त्यहाँ बटुकामािथ िसहंासन

जस्तो केही चीज दे खन्थ्यो। 2 तब िसहंासनमा ब े मािनसले िमिहन सतूी लगुा लगाएको मािनसिसत भन्नभुयो, “करूब स्वगर्दतूको मिुन रहकेो
पाङ् ाहरूको माझमा आऊ। करूब स्वगर्दतूको बीचबाट ज लरहकेो कोइला हातमा लऊे। जल्दै गरेको कोइलाहरू लजैाऊ अिन ितनीहरूलाई
यरूशलमेको शहरमािथ फ्याँिकदऊे।”

मलैे हे ररहकेो िथए मािनस िभ गयो। 3 जब त्यो मािनस िभ पस्यो करूब स्वगर्दतू त्यस समय म न्दरको दिक्षणप उिभरहकेो िथयो,
िभ ी चोक बादलले भ रयो। 4 तब परम भकुो मिहमा करूब स्वगर्दतूबाट अलग भएर म न्दरको ढोकामा गयो। बादल म न्दरमा भ रयो अिन
परम भकुो मिहमाले चोक परैू भ रयो। 5 तब मलैे करूब स्वगर्दतूको जोडिसत पखंटेा फट्फटाएको आवाज चोकमा सनुें। चोकमा फट्फटाहट
बढो जोडिसत िथयो। सवर्श मान परमे र बोल्न ु भए झैं त्यो फट्फटाहटको आवाज जोडलेे सिुनन्थ्यो।

6 परमे रले िमिहन सतूीको लगुा लगाउने मािनसलाई आज्ञा िदनभुयो। परमे रले उसलाई पाङ् ाहरूको बीचमा जाने आज्ञा िदनभुयो अिन
करूब स्वगर्दतूको मिुनबाट बल्दै गरेको कोइला ल्याउन लगाउन ु भयो। यसकारण ऊ पाङ् ाहरूको बीचमा पस्यो अिन पाङ् ाहरू मध्ये एउटा
पाङ् ाको छेउमा उिभयो। 7 करूब स्वगर्दतूले आफ्नो हात पसारे अिन करूब स्वगर्दतूको क्षे को बीचमा बल्दै गरेको अ लकित कोइला लएर
गयो। उसले त्यो कोइला त्यस मािनसको हातमा रा खिदयो। 8 (करूब स्वगर्दतूको पखंटेाको मिुन यस्तो चीज िथयो जनु हदेार् मािनसको हात जस्तै
दे खन्थ्यो।)

9 तब मलैे दखेें िक त्यहाँ चारवटा पाङ् ाहरू िथए। त्यके करूब स्वगर्दतूको छेउमा एउटा पाङ् ा िथयो। अिन त्यो पाङ् ा स्वच्छ पहलेो
रंगको िथयो। 10 त्यहाँ चारवटा पाङ् ाहरू िथए अिन सबै पाङ् ाहरू एक समानका िथए। त्यो यस्तो दे खन्थ्यो िक मानौं एउटा पाङ् ा अक
पाङ् ािभ िथयो। 11जब पाङ् ाहरू िहडँ्थ,े ितनीहरू कुनै पिन िदशामा जान सक्थ।े तर ितनीहरू पिछ फकर् न्दैंन िथए। ितनीहरू जित बलेा िहडँ ्थँ े
सबै एकै साथ िहडँ ्थँ।े त्यो त्यस िदशामा िहडँ्थ्यो जता त्यसको मखु फकको हुन्थ्यो। पिछ नहरेी ितनीहरू िहडँ्थ।े 12 त्यसको सम्पणूर् शरीरमा नै
आखँा िथयो। त्यसको पीठ, हात, त्यसको पखटेा अिन पाङ् ामा आखँा िथयो। हो चारै पाङ् ामा आखँा िथयो। 13 ती पाङ् ाहरूलाई, “हुरूरू
घमु्ने पाङ् ा” भनकेो मलैे सनुें।

14-15 त्यके करूब स्वगर्दतूको चारवटा अनहुारहरू िथए। पिहलो अनहुार करूबको िथयो। दो ो अनहुार मािनसको िथयो। ते ो अनहुार
िसहंको िथयो अिन चौथो गरूडको िथयो। (तब मलाई थाहा भयो िक ती करूब स्वगर्दतू ितनीहरू नै िथए जनु मलैे कबार नदीमा दशर्नमा दखेकेो
िथएँ।)

तब करूबहरू हावामािथ उड।े 16 ितनीहरूिसत पाङ् ा पिन उ ो। पाङ् ाले आफ्नो िदशा त्यस बलेा सम्म बदली गरेन जित बलेा सम्म करूब
स्वगर्दतूहरूले पखटेा खोलरे हावामा उडनेन।् 17 यिद करूब स्वगर्दतूहरू शा न्तसगँ उिभए पाङ् ा पिन उिभबस्थ्यो। िकन? िकनिक त्यसमा
ाणीहरूको आत्माको श िथयो।
18 त्यसपिछ परम भकुो मिहमा म न्दरको सघँारबाट उठ ्यो अिन करूब स्वगर्दतूहरूको स्थानमािथ गएर रोिकयो। 19 त्यसपिछ करूब

स्वगर्दतूहरूले आफ्नो पखटेा खोलरे हावामा उड।े मलैे उनलाई म न्दर छोडदै गरेको दखेें। पाङ् ा उनकै साथमा गयो। त्यसपिछ उनी परम भकुो
म न्दरको पवू ढोकामा गएर बस।े इ ाएलको परमे रको मिहमा हावामा ितनीहरूमािथ िथयो।

20 त्यसपिछ मलैे इ ाएलको परमे रको मिहमाको तल ाणीहरूको कबार नदीको दशर्नमा याद गरे अिन मलैे अनभुव गरे िक त्यो ाणी
करूब स्वगर्दतू िथयो। 21 त्यके ाणीको चारवटा मखु औ चारवटा पखंटेा िथए। पखंटेाको तल यस्तो चीज िथयो जनु चीज मािनसको हात
जस्तो दे खन्थ्यो। 22 करूब स्वगर्दतूको त्यही चारवटा मखु िथयो जनु कबार नदीको दशर्नमा ाणीहरूको िथयो अिन त्यो िसधै अघािड त्यस
िदशा तफर् हथे जनु िदशा तफर् ितनीहरू गइरहकेा हुन्थ।े

11
1 तब हावाले मलाई परम भकुो म न्दरको पवू ढोकामा लग्यो। त्यस ढोका पवूर्प फकको िथयो, जताबाट सयूर् उदय हुन्थ्यो। मलैे त्यस

मलू ढोकाको वशेमा पच्चीस जना मािनसहरू दखेें। अज्जरूको छोरा याजन्याह ितनीहरूिसत िथए अिन बनायाहको छोरा पलत्याह दवुै जना
मािनसहरूको अगवुा त्यहाँ िथए।
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2 त्यसपिछ परमे र मिसत बोल्न ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो। ियनीहरू ती मािनसहरू हुन ्जसले शहरमा नरा ो योजनाहरू
बनाउछँन।् ितनीहरूले मािनसहरूलाई नरा ो काम गनर् उस्काउँछन।् 3 ितनीहरू भन्छन,् ‘हामीहरू फे र चाँडै आफ्नो घर बनाउदनैौं? यो शहर
एउटा भाँडा हो र हामी मास ु हौ।’* 4 ितमीले मािनसहरूसगँ मरेो िन म्त कुरा गन ुर्पछर्। मािनसको छोरो जाऊ र मािनसहरूलाई अगमवाणी गर।”

5 तब परम भकुा आत्मा ममािथ आउनु भयो र मलाई भन्नभुयो, “ितनीहरूलाई भन परम भलुे यी सबै कुरा भन्न ु हुदँछै इ ाएलका घरानाहरू,
ितमीहरूले ठूलो योजना बनाउदँछैौ। तर मलाई थाहा छ ितमीहरूले के सोिचरहकेाछौ। 6 ितमीले यो शहरको धरैे मािनसहरू माय । ितमीले
सडकको गल्लीहरू मा रएका मािनसहरूको लाशले भ रिदयौ। 7अब हा ा परम भु यसो भन्न ु हुन्छ, ‘यी सबै लाशहरू मास ु हो अिन शहर भाँडा
हो। तर उनी (नबकूदनसे्सर) आउनछेन अिन ितमीहरूलाई यो सरुक्षाको भाँडाबाट लएर जानछेन।् 8 ितमी तरवारसगँ भयभीत छौ। तर म ित ो
िवरू तरवार लएर आउँदछुै।’ ” परम भु हा ो मा लकले यी सबै कुरा भन्नभुयो। यसकारण यो घट्ने छ।

9 परमे रले यो पिन भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई यो शहरबाट बािहर िनकाल्नछुे अिन ितमीहरूलाई अप रिचतहरूको हातमा स ु म्पिदनछुे।
म ितमीहरूलाई दण्ड िदनछुे! 10 ितमीहरू तरवार ारा मा रनछेौ। म ितमीहरूलाई त्यहाँ इ ाएलमा दण्ड िदनछुे, यसकारण ितमीहरूले सम्झनछेौ
िक त्यो म हु ँ जसले ितमीहरूलाई दण्ड िददँछुै, म परम भु हु।ँ 11 हो, यो स्थान पकाउँने कराही हुनछे अिन ितमीहरू यसमा मास ु हुनछेौ जनु
भु टन्छ! म ितमीहरूलाई यहाँ इ ाएलमा दण्ड िदनछुे! 12 त्यसपिछ ितमीहरूले जान्नछेौ िक म नै परम भु हु।ँ त्यो मरेो िनयम िथयो जनु ितमीले
तो ौ। ितमीले मरेो िनयमहरू पालन गरेनौ। ितमीले आफ्नो चारैितरको रा का मािनसहरू जस्तै ब े िनणर्य गय ।”

13 मलैे परमे रको िन म्त बोल्न समा गन साथ, बनायाहको छोरा पलत्याह मरे। म पथृ्वीमा लड।े मलैे पथृ्वीमा टाउको टेकें र भनें, “हाय!
परम भु मरेा मा लक के तपाईं इ ाएलका सबै बाँचकेा मािनसहरूलाई सम्पणूर् रूपले नाश गनर् तयार हुनहुुन्छ?”

14 तर त्यसपिछ परम भकुो वचन मलैे ा गरें। उहाँले भन्नभुयो, 15 “मािनसको छोरो! ितमी इ ाएलको प रवारको आफ्ना दाज-ू
भाइहरूलाई सम्झना गर जसलाई आफ्नो दशे छोडनलाई बाध्य ग रएको िथयो। तर म ितनीहरूलाई फकार्ई ल्याउनँछुे। तर यहाँ यरूशलमेका
बािसन्दाहरूले भन्दछैन,् ‘ितनीहरू परम भबुाट टाढो गए। यो भिूम हामीलाई िदइसकेकोछ यो हा ो हो।’

16 “यसकारण मािनसहरूसगँ भन परम भु हा ा मा लक भन्न ु हुन्छ, ‘यो साँचो हो िक मलैे आफ्नो मािनसहरूलाई टाढो भिूमहरूमा जानको
िन म्त बाध्य गरें। मलैे नै ितनीहरूलाई धरैे दशेहरूमा िततर-िबतर पारें। ती भिूमहरूमा म ितनीहरूको िन म्त केही समय म न्दर हुनछे। 17 यसकारण
ितमीले ितनीहरूलाई भन्न ु पछर् िक परम भु ितनीहरूको मा लकले ितनीहरूलाई फे र फकार्एर ल्याउनँ ु हुन्छ। मलैे ितमीहरूलाई धरैे दशेहरूमा
छ रिदएँ। तर म ितमीहरूलाई एक ठाँउमा जम्मा गनछु अिन ती दशेहरूबाट ितमीहरूलाई फकार्एर ल्याउनँछुे। म इ ाएलको दशे ितमीहरूलाई
फे र िदनछुे। 18 अिन जब हा ा मािनसहरू फकर् न्छन ् त्यसबलेा ितनीहरूले त्यो सबै डरलाग्दा कुिहएको दवे-मिूतर्हरू जनु अिहले यहाँ छ न
ग रिदनछेन।् 19 म ितनीहरूलाई एकैसाथ ल्याउनँछुे अिन ितनीहरूलाई एउटै मािनस जस्तै बनाउनँछुे। म ितनीहरूमा नयँा आत्मा भनछु। म
ितनीहरूको ढुङ्गाको हृदय तोडरे त्यो ठाँउमा साँचो हृदय भ रिदनछुे। 20 तब ितनीहरूले मरेो िविधहरू पालन गनछन।् ितनीहरूले मरेो िनयमहरू
पालन गनछन,् ितनीहरूले त्यो काम गनछन ्जनु म गनर् लगाउछुँ। ितनीहरू साँच्चै मरेो जा हुनछेन ्अिन म ितनीहरूका परमे र हुनछुे।’ ”

21 त्यसपिछ परमे रले भन्नभुयो, “तर यस समय उहाँको हृदय डरलाग्दा कुिहएको मिूतर् भइसकेको छ। मलैे ती मािनसहरूलाई ितनीहरूको
नरा ो कामको िन म्त दण्ड िदनपुछर् जनु ितनीहरूले गरेका छन।्” मरेा स्वामी परम भु मरेा मा लकले यी सबै कुराहरू भन्नभुयो। 22 तबपिछ
करूब स्वगर्दतूले आफ्नो पखंटेा फट्फटायो अिन हावामािथ उ ो। पाङ् ा ितनीहरूिसतै गयो। इ ाएलका परमे रको मिहमा ितनीहरूमािथ
िथयो। 23 परम भकुो मिहमामािथ हावामा उ ो अिन उसले यरूशलमे छोिड िदयो। अिन केही क्षणको लािग यरूशलमेको पवू पहाडमा गएर
बस्यो। 24 तब वतासले मलाई हावामािथ उठायो अिन फे र बाबले परुायो, ती मािनसहरूकहाँ परुायो जनु मािनसहरूलाई इ ाएल छोड्नकुो िन म्त
बाध्य गराइएको िथयो। त्यसपिछ दशर्नमा परमे रको आत्मा हावामा उठाउनभुयो अिन मलाई छोिडयो। मलैे ती सबै चीजहरू परमे रको
दशर्नमा दखेें। 25 त्यसपिछ मलैे िनवार्िसत मािनसहरूसगँ कुरा गरें। मलैे ती सबै कुराहरू बताएँ जनु परम भलुे मलाई दखेाउन ु भएको िथयो।

12
1 त्यसपिछ परम भकुो वचन मलाई ा भयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो, ितमी िव ोही मािनसहरूसगँ बस्छौ। ितनीहरू सधैं

मरेो िवरू मा गएका छन।् हनेर्को िन म्त ितनीहरूका आखँा छन,् जे जित मलैे ितनीहरूको िन म्त गरें। तर ितनीहरूले त्यो दखे्दनैन।् सनु्ने कान
छन,् जे जित मलैे ितनीहरूलाई गन ुर् भनें ितनीहरूले सनुनेन।् िकन? िकनिक ती िव ोहीहरू हुन।् 3 यसकारण, हे मािनसको छोरो! आफ्नो समान
तयार पार। यस्तो ावहार गर मानौ ितमी कुनै टाढो दशेमा गइरहकेोछौ। यो यस्तो कारले गर िक मािनसहरूले हरेेको हरेेकै छन सम्भव छ
ितनीहरूले ितमीमािथ ध्यान िदनछेन,् तर ती मािनसहरू एकदमै िव ोही हुन।्

4 “िदउँसोको समयमा ितमी आफ्नो समान यस्तो कारले बािहर िनकाल िक मािनसहरूले ितमीलाई हरेेको हरेेकै हुउन।् त्यसपिछ साँझमा
यस्तो दखेावटी गर िक ितमी टाढा दशेमा एउटा बन्दी जस्तै जाँदछैौ। 5 मािनसको आखँाको अगाडी पखार्लमा प्वाल बनाऊ अिन त्यो पखार्लको
प्वालबाट बािहर जाऊ। 6 राती आफ्नो समान काँधमा राख अिन त्यस स्थान छोडीदऊे। आफ्नो मखु छोप, जस ारा ितमीले दे नपरोस ् िक
* 11:3: …
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ितमी कहाँ गई रहकेाछौ। यो काम ितमीले यस्तो कारले गर िक कसलैे दे नसकोस।् िकन? िकनिक म ितमीलाई इ ाएलको प रवारको लािग
एउटा उदाहरणको रूपमा योग गदछु।”

7 यसकैारण मलैे आज्ञा गरे अनसुार गरे। िदउसँो मलैे आफ्नो समान उठाएँ अिन यस्तो दखेावटी गरे मानौ म कुनै टाढो दशे जाँदछुै। त्यो साँझ
मलैे आफ्नो हातको उपयोग गरें अिन िभ ामा प्वाल बनाए। राती मलैे आफ्नो समान काँधमा राखें अिन गएँ। मलैे यो सब यस कारले गरें िक
सबलैे मलाई दखेोस।्

8 भो ल पल्ट िबहान मलैे परम भकुो वचन ा गरें। उहाँले भन्नभुयो, 9 “हे मािनसको छोरो, के इ ाएलका ती िव ोहीहरूले ितमीलाई
सोधे ितमीले के गदछौ भनरे? 10 ितनीहरूलाई भन िक परम भु ितनीहरूका मा लकले यो कुरा बताउन ु भयो। यो द:ुखको सनं्दशे यरूशलमेका
बढूा- धानहरू अिन यरूशलमेमा ब े इ ाएलका सबै मिनसहरूको िवषयमा हो। 11 ितनीहरूलाई भन, ‘म ितमीहरू सबकैा लािग उदाहरण हु।ँ
मलैे ज-ेजे गरें त्यो ितमीहरू सबकैो िन म्त वास्तिवक हुनछे।’ ितनीहरू कैदीहरू जस्तो जान बाध्य हुनछेन।् 12 ितमीहरूका अगवुाहरूले आफ्नो
सामन उस्कै काँधमा लजैानछेन।् उसले िभ ामा प्वाल बनाई ग ु रूपमा भागरे जाने छन।् उसले आफ्नो मखु छोप्नछे तािक उ कहाँ जादछै
आफ्नो आखँाले दखे्दनै। 13 उसले भाग्ने कोिशश गनछ, तर म (परमे रर) उसलाई समाितहाल्नछुे। ऊ मरेो जालमा फँ छे अिन म उसलाई
कल्दीहरूको दशे बाबलेमा लएर जानछुे। तर उसले यो दे स ैं न ् त्यो त्यहाँ मनछ। 14 म राजाका मािनसहरूलाई बाध्य गनछु िक ितनीहरू
इ ाएलको चारै ितर िवदशेमा ब । म उनको सनेालाई िततर-िबतर पानछु अिन श कुो सनेा उनको पिछ लाग्नछे। 15 त्यसपिछ ितनीहरूले बझु्छन ्
िक म नै परम भु हु।ँ ितनीहरूले सम्झनछेन ्िक मलैे नै ितनीहरूलाई दशेबाट िततर-िबतर पारें। ितनीहरूले सम्झने छन ्िक मलैे ितनीहरूलाई अरू
दशेहरूमा जान बाध्य पारें।

16 “तर म कितपय मािनसहरूलाई जीिवत रा छुे। ितनीहरू रोग, अिनकाल र य ु ारा मन छैनन।् म ितनीहरूलाई यसकारण जीिवत रा छुे
िक ितनीहरू अन्य मािनसहरूसगँ त्यो िघनलाग्दो कामको बारेमा भन्न नसकुन ्जनु ितनीहरूले मरेो िवरू गरे। त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाउनछेन ्
म नै परम भु हु।ँ”

17 तब फे र परम भकुो वचन मकहाँ आयो र त्यसले भन्यो, 18“हे मािनसको छोरो, ितमीले यस्तो गन ुर्पछर् मानौं ितमी भयभीत छौ। ितमी जब
खान्छौ काम्न ु पछर्। ितमीले पानी िपउँदा िच न्तत अिन भयभीत भए झैं हुनपुछर्। 19 ितमीले यी साधारण जनतािसत भन्नपुछर्। ितमीले भन्नपुछर्,
‘परम भु हा ो मा लक यरूशलमेको बािसन्दाहरू अिन इ ाएलको अन्य भागका मािनसहरूसगँ यसो भन्नहुुन्छ। मािनसहरू, ितमीहरूले खाना
खाँदा अफसोसमा पान ुर्पछर्। ितमीहरू पानी िपउँदा सा ै भयभीत हुनछेौ। िकनिक त्यहाँ बसो-बास गनहरूको िहसंाले गदार् ितमीहरूको दशेको सबै
सामानहरू न हुनछे। 20 ितमीहरूको शहरमा यित बलेा धरैे मािनसहरू बस्दछैन ्तर त्यो शहर न भएर जान्छ। ित ो परैु दशे न भएर जानछे।
त्यसपिछ ितमीले बझु्नछेौ िक म नै परम भु हु।ँ’ ”

21 तब परम भकुो वचन मलाई ा भयो। उहाँले भन्नभुयो, 22 “हे मािनसको छोरो, इ ाएल दशेको िवषयमा मािनसहरूले यो उखान िकन
सनुाउछँन:

‘िवपि चाँढै आउँदनै,
दशर्न किहल्यै हुदँनै।’

23“ती मािनसहरूसगँ भन िक परम भु ितनीहरूका म लकले यो उखान पढन बन्द ग रिदन ु हुन्छ। ितनीहरू इ ाएलको बारेमा यो कुरा किहल्यै
पिन भन्दनैन।् अब ितनीहरू यो उखान सनुाउछँन:्

‘िवपि चाढै आउँछ,
दशर्न परूा हुनछे।’

24 “यो सत्य हो िक इ ाएलमा किहल्यै पिन झटूो दशर्न हुदँनै। अब यस्तो जाद ु गनहरू भिवष्यमा हुदँनैन,् जसले यस्तो अगमवाणी गछर्
त्यो साँचो हुदँनै। 25 िकन? िकनभने म परम भु हु।ँ अिन म त्यही भन्छु, जनु मलाई भन्न मन लाग्छ! अिन त्यही घट्नछे अिन म घटना
काललाई लामो तान्न िदनछैेन। ती िवपि हरू चाडैं आउँदछैन ् ित ो आफ्नो जीवनकाल मान।ै िव ोही मािनसहरू! जब म केही भन्छु त्यो परूा
गरेनै छाडछु।” परम भु मरेो मा लकले यी सबै कुरा भन्नभुयो।

26 तब परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 27 “हे मािनसको छोरा, इ ाएलका मािनसहरू सोच्छन ्जे दशर्न म ितमीलाई िदन्छु
त्यो भिवष्यमा घट्नछे। ितनीहरू सम्झनछन ्जनु िवपि हरूको िवषयमा ितमी कुरा गछ त्यो आज भन्दा धरैे वषर् पिछ घट्नछे। 28 यसकारण
ितमीले उनीहरूलाई भन्नपुछर्, ‘परम भु मरेो मा लक भन्न ु हुन्छ म अझ ज्यादा ढीलो गनर् स न,् यिद म हुनछे भन्छु, त्यो भएरनै छाडनछे।’ ”
परम भु मरेो मा लकले यी सबै कुरा भन्नभुयो।
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13
1 त्यसपिछ परम भकुो वचन मलाई ा भयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो, ितमीले इ ाएलको अगमव ाहरूिसत मरेो िवषयमा

कुरा गन ुर् पछर्। ती अगमव ाहरूिसत मरेो िवषयमा कुरा गन ुर् पछर्। ती अगमव ाहरूले वास्तवमा मरेो िन म्त कुरा गरेकोछैन।् ती अगमव ाहरू
त्यही भन्छन जनु उनीहरूले भन्न खोज्दछैन।् यसकारण ितमीले उसगँ कुरा गन ुर् पछर्। उसगँ यो कुरा भन, ‘परम भबुाट ा भएको यो वचन सनु!
3 परम भु मरेो मा लक यो वचन िदनहुुन्छ। मखूर् अगमव ाहरू! ितमीहरूमािथ आपत आई लाग्ने छ। ितमीहरू आफ्नो आत्माको अनसुरण ग र
रहकेा छौ। ितमीहरूसगँ त्यो भनकेा छैनन ्जनु ितमीले साँच्चै दशर्नहरूमा दखे्छौ।

4“ ‘इ ाएलीहरू ितमीहरूका अगमव ाहरू त्यो सनुसान भत्केको ठाउँहरूमा ब े स्यालहरू जस्तै भएकाछन।् 5 ितमीहरूले शहरको भत्केको
पखार्लको निजक सिैनकहरू ब िदएनौ। ितमीहरूले इ ाएलको प रवारको रक्षाको िन म्त पखार्लहरू बनाएनौ। यसकारण परम भकुो िन म्त जब
ितमीहरूलाई दण्ड िदने समय आउँछ त्यितबलेा ितमीहरू य ु मा हानछौ।

6“ ‘झटूा अगमव ाहरूले भन,े ितनीहरूले दशर्न दखेकेाछन।् ितनीहरूले ितनीहरूको तन् मन् गरेर भने िक घटनाहरू हुन्छन।् तर ितनीहरूले
झटूो बोल।े ितनीहरूले भने परम भलुे ितनीहरूलाई पठाउन ु भयो तर ितनीहरूले झटूो बोल।े झटूोलाई साँचो बनाउनँे यास आजसम्म पिन गदछन।्

7 “ ‘झटूा अगमव ाहरू! जनु दशर्न ितमीहरूले दखे्यौ, त्यो सत्य िथएन। ितमीले आफै जाद ू गय अिन भन्यौ केही घट्ने वाला छ तर
ितमीले मािनसहरूसगँ झटूो भन्यौ। ितमी भन्छौ यो परम भकुो कथन हो, तर मलैे ितमीहरूसगँ कुरै ग रन।’ ”

8 यसकारण परम भु मरेो मा लक अब साँच्चै केही बोल्नहुुन्छ उहाँ भन्नहुुन्छ, “ितमीले झटूो भन्यौ। ितमीहरूले दशर्नमा जे दखेकेो िथयौ,
त्यो सत्य होइन।् यसकारण म अब ितमीहरूको िवरू मा छु।” परम भु मरेो मा लकले यो कुरा भन्नभुयो। 9 परम भलुे भन्नभुयो, “म ती
अगमव ाहरूलाई दण्ड िदनछुे जसले असत्य दशर्न दखेे अिन झटूा बोल।े म ितनीहरूलाई आफ्नो मािनसदे ख अलग पानछु। ितनीहरूको नाम
इ ाएलको प रवारको सिूचमा रहनछैेन।् ितनीहरू फे र इ ाएल दशेमा किहल्यै जाने छैनन।् त्यसपिछ ितमीले जान्ने छौ िक म परम भु अिन
मा लक हु।ँ

10“ती झटूो अगमव ाहरूलेघ रघ र मािनसहरूसगँ झटूो भन।े अगमव ाहरूलेभने शा न्त हुन्छ अिन त्यहाँ कुनै शा न्त भएन। मािनसहरूको
पखार्ल दढृ गने ुर्छ अिन य ु को तयारी गन ुर्छ। तर भत्केको पखार्लमा एउटा पातको तरह लपे लगाइरहछेन।् 11 ितनीहरूलाई भन म अिसना र पानी
पठाउँनछुे। चण्ड आधँी-बे ी चल्नछे अिन बाढी आउनछे, अिन पखार्ल ढल्नछे। 12 पखार्ले तल ढल्नछे। मािनसहरूले अगमव ाहरूलाई
सोध्नछेन,् ‘त्यो चनूा लगाएको के भयो, जनु ितमीले पखार्लमा लगाएका िथयौ?’ ” 13 परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “म ोिधत छु, म
ितमीहरूको िवरू आधँी-बे ी पठाउँछु। म ोिधत छु अिन म घनघोर वषार् पठाउँछु। म ोिधत छु अिन आकाशबाट अिसना खसाउनँछुे। अिन
ितमीहरूलाई पणूर् रूपमा न पानछु। 14 ितमी पखार्लमा चनुा लगाउछँौ। तर म परैू पखार्ल न पा रिदनछुे। म त्यसलाई भत्काई िदनछुे। पखार्ल
ितमीमािथ ढल्नछे अिन ितमीले जान्नछेौ म नै परम भु हु।ँ 15 अब म पखार्लमािथ अिन मािनसहरूमािथ मरेो ोध छािडिदनछुे जसले यसलाई
लपे लगाए। तब ितमीलाई भन्नछुे, ‘अब कुनै पखार्ल रहने र कुनै मजदरूले यसमािथ लपे लगाउनछैेन।्’

16 “यो सबै इ ाएलको झटूो अगमव हरूको िन म्त हुनछे। ती अगमव ाहरू यरूशलमेका मािनसहरूसगँ बात गछर्न। ती अगमव ाहरू
भन्छन ्शा न्त हुन्छ तर कतै शा न्त छैन।्” परम भु मरेा मा लकले यसो भन्नभुयो।

17 परम भलुे भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो! इ ाएलमा ी अगमवािदनीहरू खोज। त्यो ी अगमवािदनीहरू मरेो िन म्त बोल्दनैन।् ितनले
त्यही भन्छन, जनु ितनीहरूलाई भन्न मन पछर्। यसकारण ितमीले मरेो लािग उसको िवरू बोल्न ु पछर्। ितमीले यसो भन्न ु पछर्। 18 ‘परम भु
मरेो मा लक भन्नहुुन्छ: िवपत ितमी ीहरूमािथ आइलाग्नछे। ितमीहरूले त्यके मािनसको पाखरुाहरूमा जादकूो पाटा िसलाइ िदन्छौ। ितमीले
मािनसको िशरमा बाँध्न फेटा बनाउछँौ। ितमीहरू भन्छौ िक ती चीजहरूमा मािनसहरूको जीवन िनयन् ण गन तन् -मन् को श छ।” के ितमी
सोच्छौ िक ितमीहरू आफ्नो आत्माहरू जीिवत रा र मरेो मािनसहरूका आत्माहरूलाई मान ुर् सक्छौ। 19 ितमी नै एकजना हौ जसले मािनसहरूलाई
म महत्वहीन हु ँ भनी सोच्न लगाउछँौ। ितमीहरू एक मठुी जौ र रोटीको केही टु ाको लािग ितनीहरूलाई मरेो िवरू मा िहडाउछँौ। ितमीहरू मरेो
मािनसहरूसगँ झटूो बोल्छौ। ितनीहरू झटूो सनु्न मन पराउँछन।् ितमीहरू ती मािनसलाई माछ जसलाई जीिवत रहन्छ अिन ितमीहरू त्यस्ता
मािनसहरूलाई जीिवत रा चाहन्छों जसलाई मान ुर् जरूरी छ। 20 यसकारण परम भु मरेो मा लक ितमीहरूिसत यसो भन्नहुुन्छ म ती जादकूा
बटूीहरूको िवरू मा छु जो मािनसहरूलाई फँसाउनँ ितमी योग गछ , तर म ितनीहरूलाई स्वतन् पानछु। म ती बटूीहरू ितनीहरूका पाखरुाबाट
चडुाइिदनछुे अिन ितमीहरूलाई मु गराइिदनछे। ितनीहरू जालबाट मु ग रएका पक्षीहरू जस्तै हुनछेन।् 21 म ितमीहरूको घमु्टो च्याितिदनछुे
अिन मरेो मािनसहरूलाई ित ो श बाट बचाउनँछुे। ितनीहरू ित ो जालबाट भाग्नछेन ्अिन ितमीले बझु्नछेौ म नै परम भु हु।ँ’

22 “ ‘ ी अगमवािदनीहरू ितमीहरू झटूो बोल्छौ। ित ो झटूले रा ो मािनसहरूलाई द:ुख पयुार्उछँ म ती रा ो मािनसहरूलाई द:ुख िदन
चाहिँदन। ितमी नरा ो मािनसलाई सहायता गछ अिन ितनीहरूलाई उत्सािहत पाछ । ितमी ितनीहरूलाई आफ्नो जीवन बद ल गर भन्दनैौ। ितमी
ितनीहरूको जीवन रक्षा गदनौ। 23 ितमीले अब भिवष्यमा थर्को दशर्नहरू दे े छैनौ। ितमीले भिवष्यमा जाद ू गन छैनौ। म मरेो मािनसलाई
ितमीहरूको श दे ख बचाउनँे छु अिन ितमीहरूले थाह पाउनछेौ, म नै परम भु हु।ँ’ ”
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14
1 इ ाएलका केही बढा- धानहरू मकहाँ आए। ितनीहरू मसगँ बात गनर् बस।े 2 परम भकुो वचन मकहाँ आयो उहाँले भन्नभुयो, 3 “हे

मािनसको छोरो! यी मािनसहरू ितमीिसत बात गनर् आएकाछन।् ितनीहरू चाहन्छन ् ितमीले मसगँ सल्लाह लउेन।् तर ती मािनसहरूले आज
सम्म आफ्ना िघनलाग्दो मिूतर्हरू राखकैे छन।् ितनीहरू ती चीजहरू राख्छन ् जसले ितनीहरूलाई पाप गराउँछन।् ितनीहरू आज सम्म त्यही
मिूतर् पजूा ग ररहकेाछन।् यसकारण, ितनीहरू मकहाँ सल्लाह लन िकन आउँछन?् के मलैे उनीहरूको हरूको उ र िदनपुछर्? अह!ँ 4 तर
म ितनीहरूलाई उ र िदन्छु। ितमीले ितनीहरूलाई भन्न ु पछर्, ‘परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ यिद कोही इ ाएलीहरू अगमव ाकहाँ जान्छ
अिन मदे ख सल्लाह माग्छ भने यिद त्यो मािनसले उसका मिूतर्हरू राखकेोछ भने त्यो मािनसको को उ र म आफै िदनछुे। यिद उसले ती
चीजहरू जसले ितनीहरूलाई पाप कमर्हरू गराउन उकास्छ अिन यिद उसले मिूतर्हरूको पजूा गछर् भने म उिसत कुरा गनछु। 5 िकन? िकनिक म
ितनीहरूको हृदय छुन चाहन्छु। म दखेाउन चाहन्छु िक म ितनीहरूलाई मे गछुर्, य िप ितनीहरूले मलाई आफ्नो िघनलाग्दो मिूतर्हरूको िन म्त
छोिडिदए।’

6 “यसकारण इ ाएलका प रवारसगँ यी सब भन। ितनीहरूलाई भन, ‘परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ! मकहाँ फकर आऊ अिन आफ्नो
िघनलाग्दो मिूतर्हरू छोिडदऊे। ती सबै डरलाग्दा झटूो दवेताहरूबाट ितमी फकर् 7यिद कुनै इ ाएलीहरू अथवा इ ाएलमा ब े िवदशेीहरू सल्लाहमा
िन म्त मकहाँ आए म उसलाई उ र िदनछुे। यिद उसले िघनलाग्दो मिूतर्हरू राखे ता पिन म उसलाई उ र िदन्छु। यिद उसले ती चीजहरू राख्छ
जसले उसलाई पाप गराउँछ। यिद उसले तब सम्म ती मिूतर्हरूको पजूा गछर्। म उसलाई यस्तो उ र िदन्छु। 8 म त्यस मािनसको िवरोधी
हुनछुे। उसलाई न ग रिदन्छु। त्यो अरू मािनसहरूको िन म्त उदाहरण बिननछे। मािनसहरूले उसको हाँसो उडाउँनछेन।् म ितनीहरूलाई आफ्नो
मािनसहरूबाट बािहर िनकल्नछुे। त्यसपिछ ितमीले जान्ने छौ म नै परम भु हु।ँ 9 यिद अगमव ा धरैे मखूर् भई आफ्नो उ र िदयो भने म उसलाई
दखेाई िदन्छु िक उ कित मखूर् छ, म उसको िवरू आफ्नो श योग गछुर्। म उसलाई न ग रिदन्छु अिन आफ्ना मािनसहरूलाई इ ाएलबाट
बािहर िनकाल्नछुे। 10 यस्तै कारले त्यो मािनस जनु राय लन आएको िथयो अिन अगमव ा जसले उ र िदयो दवुलै े एउटै दण्ड पाउनँछेन।्
11 िकनिक यस कारले त्यो अगमव ाले मरेो मािनसहरूलाई मदे ख टाढो लएर जान बन्द ग रिदन्छ। यस कारले मरेा मािनसहरूले आफ्नो
पापबाट अपिव हुन ु बन्द ग रिदन्छन।् तब ितनीहरू मरेो िवशषे मािनस हुनछेन अिन म ितनीहरूको परमे र बिनन्छु।’ ” परम भु मरेो मा लकले
यी सबै कुराहरू भन्नभुयो।

12 तब परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 13 “हे मािनसको छोरो! म आफ्नो त्यो रा लाई दण्ड िदन्छु जसले मलाई छोड्छ
अिन मरेो िवरू पापहरू गछर्। म ितनीहरूको भोजनको आपिूतर् बन्द ग रिदन्छु। म अिनकाल उत्पन्न ग रिदन सक्छु अिन त्यस दशेबाट मािनस
अिन पशहुरू बािहर ग रिदन सक्छु। 14 म त्यस दशेलाई दण्ड िदन्छु त्यहाँ नहू, दािनयल अिन अय्यबू नै िकन नबसनु,् उनीहरू आफ्नो जीवन
आफ्नो धािमर्कता ारा बचाउनँ सक्छन ्तर ितनीहरूले सम्पणूर् दशेलाई बचाउनँ स ै नन।्” परम भु मरेा मा लकले यी सबै कुरा भन्नभुयो।

15 परमे रले भन्नभुयो, “अथवा म त्यो परैु दशेमा जगंली जनावरहरू पठाइिदन्छु अिन ती जनावरहरूले सबै मािनसहरूलाई मानर् सक्छन।
जगंली जनावरहरूको कारणले त्यस दशे भएर कसलैे पिन या ा गनर्स ै नन।् 16 यिद नहू, दािनयल अिन अय्यबू त्यहाँ बस्थे भने म ती तीनै
जनालाई बचाउने िथएँ। ती तीनै जना स्वयंले आफूलाई बचाउनँ ु सक्छन।् तर म मरेो तीनजैना स्वयंले आफूलाई बचाउनँ ु सक्छन।् तर म मरेो
जीवनको शपथ खाएर भन्छु िक ितनीहरूले आफ्नो बाहके अरूको जीवनिसतै आफ्नो छोरा-छोरी पिन बचाउनँ सक्ने िथएनन।् त्यो नरा ो दशे
न ग रनछे।” परम भु मरेो मा लकले यी सबै कुरा भन्नभुयो।

17 परमे रले भन्नभुयो, “अथवा त्यस दशेको िवरू लड्नका िन म्त म श कुा सनेा पठाउँन सक्छु। ती सिैनकले त्यो दशे न पा रिदन्छन।्
म त्यस दशेको सबै मािनसहरू अिन जनावरहरूलाई बािहर िनका लिदन्छु। 18 यिद नहू, दािनयल अिन अय्यबू त्यहाँ बस्थे भने ती तीनजना रा ो
मािनसहरूलाई बचाउथँें। ती तीन जनाले आफ्नो जीवन स्वयं बचाउनँ सक्छन।् म मरेो जीवनको शपथ खाएर भन्छु िक अरू मािनसहरूको जीवन
ितनीहरूले बचाउनँ स ैं नन ् यहाँ सम्म िक आफ्नो छोरा-छोरीको जीवन पिन बचाउनँ सक्ने िथएन। त्यो दशे सम्पणूर् रूपमा न ग रइनछे।”
परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो।

19 परमे रले भन्नभुयो, “अथवा म त्यस दशेको िवरू रूढी (महामारी) पठाउँन सक्छु। म ितनीहरूमािथ आफ्नो ोध बषार्उन सक्छु। म
सबै मािनस अिन जनावरहरूलाई त्यस दशेबाट हटाउन सक्छु। 20 यिद नहू, दािनयले अिन अय्यबू त्यहाँ बस्थे भने पिन म ती तीनजना रा ो
मािनसहरूलाई बचाउथँें िकनिक ती तीनजैना रा ा मािनसहरू हुन।् ती तीनजैना आफ्नो जीवन स्वयं बचाउन सक्छन।् तर म आफ्नो जीवनको
शपथ खाएर भन्छु अरू मािनसहरूको जीवन ितनीहरूले बचाउनँ स ैं नन,् यहाँ सम्म तािक आफ्ना छोरा-छोरीको जीवन पिन बचाउनँ ु स ै नन।”
परम भु मरेो मा लकले यी सबै कुरा भन्नभुयो।

21 त्यसपिछ परम भु मरेो मा लकले भन्नभुयो, “यसकैारण सोच यरूशलमेका िन म्त यो कित नरा ो हुन्छ, म त्यस शहरको िवरू यी
चारैवटा दण्ड पठाइिदन्छु! म श कुा सनेा, अिनकाल, महामारी, अिन जङ्गली जनावरहरू त्यस शहरको िवरू पठाउँछु। म त्यस दशेको
सबै मािनसहरू अिन जनावरहरूलाई बािहर िनका लिदन्छु। 22 केही मािनसहरू त्यो दशेबाट भाग्नछेन।् ितनीहरू आफ्ना छोरा-छोरी लएर
ितमीहरूकहाँ सहायताको लािग आउनछेन।् तब ितमीहरूले थाहा पाउनछेौ िक यी मािनसहरू साँच्चै कित नरा ा छन।् म जनु आपत यरूशलमेमा
ल्याउनँछुे त्यो न्यायसगत हो भन्ने ितमीलाई िव ास गराइनछे अिन ितमीहरूले सान्तवना पाउनछेौ। 23 ितमीहरूले ितनीहरूको ब े ढगं अिन
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ितनीहरूले गन नरा ो काम दे छेौ। त्यसपिछ ितमीले सम्झने छौ िक ितनीहरूलाई दण्ड िदने उिचत कारण मसगँ िथयो।” परम भु मरेो मा लकले
यो कुराहरू भन्नभुयो।

15
1 तब परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो! के दाखको बोटको दाउरा जङ्गलको कुनै अक रूखको

काठको सानो हाँगाभन्दा अिधक रा ो हुन्छ? अह।ँ 3 के ितमीहरू दाखको बोटको दाउरा कुनै काममा उपयोग गनर् सक्छौ? अह!ँ के ितमीहरू
त्यसबाट केही चीज बनाउनँको िन म्त काठ िनकाल्न सक्छौ? अहँ!ँ 4 यो आगो बाल्न ु मा योग ग रन्छ। सकेुको दाउरा छेउबाट बल्छ?
बल्दनै, बीचको भाग आगोले जलरे कालो हुन्छ, तर दाउरा पणू र् रूपमा जल्दनै।् के ितमी त्यो जलकेो दाउराबाट कुनै चीज बनाउनँ सक्छौ? 5 यिद
बल्न ु भन्दा पिहला ितमीले त्यस दाउराको केही चीज बनाउनँ सक्छौ भने पिन िन य नै त्यो ज लसके पिछ त्यसबाट केही बनाउनँ स ै नौ!
6 यसलैे दाखको बोटको दाउराको टु ा जङ्गलको ती कुनै पिन दाउराको टु ाको बराबर छ। मािनसहरू त्यो दाउराको टु ा आगोमा हाल्छन ्
अिन आगोले त्यसलाई जलाउछँ। त्यस्तै कारल,े म यरूशलमेका मािनसहरूलाई आगोमा फ्याँक्छु!” परम भु मरेो मा लकले यो सबै कुराहरू
भन्नभुयो। 7 “म ितनीहरूलाई दण्ड िदनछुे, अिन ितनीहरू आगोबाट उम्के तापिन त्यसले ितनीहरूलाई अझै जलाउनछे। अिन ितमीहरूले म नै
परम भु हु ँ भनी जान्नछेन।् मलैे ितनीहरूलाई दण्ड िदएँ भनरे जान्नछेन।् 8 म त्यस दशेलाई परैु न गनछु िकनभने झठुा दवेताहरूको आरधना
गनर् ितनीहरूले मलाई धोका िदए।” यो सबै कुरा परम भु मरेो मा लकले भन्नभुयो।

16
1 त्यसपिछ परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो! यरूशलमेका मािनसलाई त्यो डरलाग्दो नरा ो कामको

लािग जनाइदऊे जनु ितनीहरूले गरेकाछन।् 3 ितमीले भन्न ु पछर्, ‘परम भु मरेो मा लक यरूशलमेका मािनसहरूलाई यो सदंशे िदनहुुन्छ, आफ्नो
इितहास हरे। ितमी कनानमा जन्मकेा िथयौ। ित ो बाब ु एक एमोरी अिन आमा िह ी हुन। 4 यरूशलमे जनु िदन उत्पन्न भयो, ित ो नाभीको नाल
काट्ने कोही पिन िथएन। कसलैे पिन ित ो शरीरमा ननु म लिदएन, अिन ितमीलाई सफा तलु्याउन कसलैे पिन नहुाई िदएन। कसलैे ितमीलाई
लगुा लगाई िदएनन।् 5 यरूशलमे, ितमी एक्लै िथयौ। कसलैे पिन ितमी ित दया दखेाएन, न त कसलैे ितमीलाई हरेचाह नै गय । ह!े यरूशलमे
ितमी ज न्मएको िदन, ित ो आमा-बाबलुे ितमीलाई खतेमा रा खिदए। जब ितमी ज न्मयौ ितमी रगतमा लपे टएका िथयौ।

6 “ ‘त्यसपिछ म (परमे र) त्यताबाट गएँ। मलैे त्यहाँ ितमीलाई रगतमा लटप टएको अवस्थामा भे ाएँ। ितमी रगतमा लटप टरहकेो िथयौ,
तर मलैे भनें “जीिवत होऊ!” हो, ितमी रगतमा लटप टएको िथयौ, अिन मलैे भनें, “जीिवत हौऊ!” 7 मलैे ितमीलाई खतेमा िबरूवा िसयारे
जस्तै सवेा गरेर बढाएँ। ितमी बढ्दै गयौ। ितमी जवान ी बिनयौ, ित ो मािसक-धमर् आरम्भ भयो, ित ो स्तन ब ो, ित ो कपाल बढ्न थाल्यो।
तर त्यसबलेा सम्म ितमी व हीन र नाङ्गै िथयौ। 8 मलैे ितमी ित दिृ घमुाएँ। मलैे दखेें ितमी मेको लािग तयार िथयौ। यसकारण मलैे ितमीलाई
लगुा लगाई िदएँ अिन ित ो नग्नता छोिपिदएँ। मलैे ितमीिसत िववाह गन वचन िदएँ। मलैे ितमीसगँ वाचा बाँध े र शपथ खाएँ अिन ितमी मरेी
भयौ।’ ” परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो। 9 “ ‘मलैे ितमीलाई पानीले नहुाई िदएँ। मलैे ित ो रगत धोई िदएँ अिन ित ो शरीरमा
तले मा लश ग रिदएँ। 10 मलैे ितमीलाई एउटा रा ो लगुा अिन नरम छालाको जु ा िदएँ। मलैे ितमीलाई एउटा िमहीन मलमलको अिन एउटा
रेशमको लगुा िदएँ। 11 तब मलैे ितमीलाई केही गर-गहना िदएँ। मलैे ित ो हातहरूमा चरुा लगाइ िदएँ अिन ित ो गलामा माला लगाइिदएँ। 12 मलैे
ितमीलाई नाकमा एउटा मनु् ी, कानमा झमु्का अिन िशरमा रा ो िशरपचे लगाइिदएँ। 13 ितमी सनु, चाँदीको गर-गहना अिन रेशमको लगुामा ब ु ा
गरेको लगाउदँा सनु्दर दे खयौ। ितमीले रा ो खाना खायौ। ितमी अत्यािधक सनु्दरी िथयौ अिन ितमी रानी बिनयौ 14 ित ो सनु्दरताले गदार् ितमी
िवख्यात भयौ। यो सब यसकारण भयो िकनिक मलैे ितमीलाई ज्यादा रा ी बनाए।’ ” परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो।

15 परमे रले भन्नभुयो, “तर ितमीले आफ्नो सौन्दयर्तामा भरोसा गनर् आरम्भ गय ं। ितमीले आफ्नो यशको उपयोग गय ं अिन ितमीले मलाई
धोका िदयौ। ितमीले एउटा वशे्याले जस्तो वहार गय ं अिन ितमीले त्यस्तो त्यकेिसत गय जो ित ो छेउमा आयो। ितमीले ितनीहरू सबलैाई
आफ्नो शरीर अिपर्त गय ं। 16 ितमीले आफ्नो सनु्दर लगुा लयौ अिन त्यसको उपयोग आफ्नो पजूाको स्थानमा सजाउन गय ं। ितमीले त्यस
ठाँउमा एउटा वशे्याले जस्तो काम गय । ितमीले आफूलाई त्यके मािनससगँ अिपर्त गय जो त्यहाँ आयो! 17 तब मलैे िदएको सनु्दर गर-गहना
लयौ अिन त्यो सनु-चाँदी मािनसहरूको मिूतर्हरू बनाउनँमा योग गय ं। ितमीले ितनीहरूलाई वशे्याले झैं पजू्यौ। 18 त्यसपिछ ितमीले सनु्दर

लगुा लयौ अिन ती मिूतर्लाई लगाई िदयौ। ितमीले सगु न्ध धपू अिन ब ी लयौ जनु मलैे ितमीलाई िदएको िथएँ, अथवा त्यसलाई ती दवेमिूतर्हरू
अगाडी चढायौ। 19 मलैे ितमीलाई रोटी, मह अिन भ ाक्षको तले िदएँ। तर ितमीले त्यो खाना आफ्नो मिूतर्लाई िदयौ। ितमीले ती आफ्नो असत्य
दवेताहरूलाई सन्न पानर्का िन म्त सगुन्धको रूपमा भटेी चढायौ। ितमीले ती झटूा दवेताहरूसगँ वशे्या जस्तो वहार गय ं।” परम भु मरेो
मा लकले यो कुरा भन्नभुयो।

20 परमे रले भन्नभुयो, “ितमीले मरेोलािग जन्मकेो सबै छोरा-छोरीहरू मिूतर्हरू अिघ ब ल चढायौ। के ित ा मिूतर्हरूिसत यस्तो वशे्याविृत
गन ुर् सानो कुरो हो? 21 ितमीले मरेो छोराहरूको हत्या गय अिन ितनीहरूलाई ती झटूा दवेताहरूकोमा चढायौं। 22 ितमीले मलाई छो ौ अिन
त्यो डरलाग्दा काम गय । ितमीले आफ्नो समयको किहल्यै पिन याद गरेनौ जब ितमी बाल्यावस्थामा िथयौ ितमीले याद गरेनौ, जितबलेा मलैे
ितमीलाई भे ाँए त्यित बलेा ितमी नाङ्गै िथयौं अिन रगतमा लटप टरहकेो िथयौं।
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23“ती सबै नरा ा चीजहरू पिछ, हे यरूशललमे! यो ितमीलाई एकदमै नरा ो हुन्छ।” परम भु मरेा मा लकले यो कुराहरू भन्नभुयो। 24“ती
सबै कुराहरू पिछ ितमीले त्यो असत्य दवेताको पजूा गनर् उच्च स्थानहरू बनायौ। ितमीले त्यके बाटोको चोकमा झटूो दवेताको पजूाका िन म्त
उच्चस्थान बनायौ। 25 ितमीले त्यके दोबाटोमा आफ्नो उच्च स्थान बनायौ। ितमीले आफ्नो सनु्दरतालाई तचु्छ दखेायौ। ितमीले त्यके बाटो
भएर िहडँ्ने मािनसहरूलाई फँसाउनका िन म्त यसो गय ं। ितमीले आफ्नो खु ा दे खयोस ्भनी फ रयामािथ उठायौ अिन त्यसपिछ ितमीले ती
मािनसहरूसगँ वशे्याहरूले झैं वहार गनर् थाल्यौ। 26 तब ितमी त्यो िछमकेी िम कहाँ गयौं, जसको लङ्ग एकदमै ठूलो िथयो। ितमीले मलाई

ोिधत पानर्को लािग त्योसगँ धरैे पल्ट शारी रक सम्बन्ध स्थािपत गय ं। 27 यसकारण मलैे ितमीलाई दण्ड िदएँ। मलैे ितमीलाई िदएको जमीनको
एक भाग लएँ। मलैे ितमीलाई ितनीहरूको हातमा स ु म्पिदएँ जसले ितमीलाई घणृा गछर्न।् ित ो ब्यावहारले गदार् प लश्तीहरूका छोरीहरू पिन
ल ज्जत भए। 28 त्यसपिछ ितमीले अश्शरूहरूिसत शारी रक सम्बन्ध गय । तर ितमीलाई पयार् भएन। ितमी किहल्यै पिन सन्त ु भएनौ।
29 यसकारण ितमी कनान प फिकर् यौ अिन त्यसपिछ बाबले प । तब पिन ितमी सन्त ु भएनौ। 30 ितमी सा ै कमजोर छौ। ितमीले ती सबै
मािनसहरू र राज्यहरूलाई पाप गनर् लगायौ। ितमीले ठीक एउटी वशे्याले जस्तै काम गय ।” यी कुराहरू परम भु मरेो मा लकले भन्नभुयो।

31“ितमीले त्यके दोबाटोहरूमा उच्च स्थानहरू बनायौ। अिन ितमीले बाटोको हरेक गल्लीको कुनामा पजूाको स्थान बनायौ। अिन वशे्याले
झैं, त्यसबाट फाइदा हुने चासो पिन ग रनौ। 32 ितमी िभचारी ी हौ। ितमीले आफ्नो पितको भन्दा िवदशेीहरूसगँ शारी रक समं्बन्ध रा
ज्यादा रा ो मान्यौ। 33 ाय वशे्याहरू शारी रक सम्बधंको लािग मािनसलाई ज्याला ितन ुर् बाध्य गदर्छन।् तर ितमीले आफ्नो मेीहरू लोभाउन
स्वयं भटेी िदन्छौ, अिन ितनीहरूलाई शारी रक सम्बधंको िन म्त आम न् त गछ । ितमीले आफ्नो चारैितर सबलैाई आफूसगँ शारी रक सम्बधंको
लािग आम न् त गय । 34 ितमी ाय सबै वशे्याहरूको ठीक िवपरीत छौ। ाय वशे्याहरू परुूषहरूलाई ज्याला ितनर्को लािग बाध्य गछर्न।् तर
ितमीले परुूषहरूलाई आफुसगँ शारी रक सम्बन्धको ज्याला ितन गछ ।”

35 हे वशे्या! परम भकुो वचन सनु। 36 परम भु मरेो मा लकले यो कुरा भन्नहुुन्छ “ितमीले ित ो पसैा खचर् गरायौ अिन आफ्नो मेीहरू
तथा झटूा दवेताहरूलाई आफ्नो नाङ्गो शरीर हनेर् िदयौं तथा ितमीिसत शारी रक सम्बन्ध गनर्िदयौ। ितमीहरूले ितनीहरूको नानीहरू माय अिन
ितनीहरूको रगत बगायौ। त्यो ती झटूा दवेताहरूलाई ित ो भटेी िथयो। 37 यसकारण, म ित ो सबै मेीहरूलाई एकै ठाँउमा जम्मा गछुर्। म ती
सबलैाई ल्याउछुँ जोसगँ ितमीले मे गय तथा जनु मािनसहरूलाई घणृा गय । म ती सबलैाई एकै साथ लएर आउँछु अिन ितनीहरूलाई ित ो
नग्नता दखेाउछुँ। ितनीहरूले ित ो परैु नग्नता दे छेन।् 38 त्यसपिछ म ितमीलाई दण्ड िदन्छु। म ितमीलाई कुनै हत्या रनी अिन त्यस ीलाई
जस्तै दण्ड िदन्छु जसले िभचारी पाप गरेकी छ। ितमी त्यस्तै द ण्डत हुनछेौ मानौ कुनै ोिधत तथा ईष्याल ु पितले आफ्नी प ीलाई दण्ड
िदए जस्त।ै 39 म ितमीलाई ती सबै मेीहरूलाई ा गनर् िदन्छु। ितनीहरूले ित ो सबै उच्च स्थानहरू न पा रिदनछेन।् ितनीहरूले ित ो पजूा
स्थानहरू जलाई िदनछेन।् ितनीहरूले ित ो लगुाहरू च्याित िदनछेन ्तथा ित ो सनु्दर गर-गहनाहरू लनछेन।् ितनीहरूले ितमीलाई व हीन अिन
नाङ्गै छोिडिदनछेन ्जस्तो ितमीलाई मलैे भे ाएको बलेामा िथयौ। 40 ितनीहरूले आफूसगँ िवशाल जनसमहू लएर आउनछे, अिन ितमीलाई
मानर्का िन म्त ढुङ्गा हान्नछेन ्त्यसपिछ ितमीलाई टु ा-टु ा पानछन।् 41अिन ितनीहरूले ित ो घरहरू आगोले जलाई िदनछेन ्अिन ितमीलाई
धरैे ीहरूको सामनुे दण्ड िदनछेन।् म ितमीलाई ित ो वशे्याविृत दे ख रोक्नछुे र ितमीले अरू ज्याला पाउने छैनौ। 42 त्यसपिछ म ोिधत अिन
डाही हुन छोिडिदनछुे। म शान्त हुनछुे। म फे र ोिधत हुनछैेन। 43यी सबै कुराहरू िकन हुन्छन?् िकनिक ितमीले त्यो याद राखनेौ िक ितमीमािथ
जवानी हुदँा के गय । ितमीले त्यो सबै नरा ो पापहरू गय अिन मलाई ोिधत बनायौ। यसकारण ती नरा ो कामको िन म्त मलैे ितमीलाई दण्ड
िदन ु पय । तर ितमीले अझै ज्यादा डरलाग्दो योजनाहरू बनायौ।” परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो।

44 “ित ो िवषयमा कुरा गन सबिैसत अक एउटा कुरा पिन होला। ितनीहरू भन्छन, ‘जस्तो आमा त्यस्तै छोरी।’ 45 ितमी आफ्नो आमाको
छोरी हौ। ितमीले आफ्नो पित र नानीहरूलाई ध्यान िददँनैौ। ितमी ठीक आफ्नो बिहनी बराबर छौ। ितमी दवुै जनाले आफ्नो पित र नानीहरूलाई
घणृा गछ । ितमीहरू ठीक आफ्नो आमा-बाब ु जस्तो छौ। ित ो आमा िह ी अिन बाब ु एमोरी िथए। 46 ित ो ठूलो िददी साम रया िथई ऊ ित ो
उ रिदशामा आफ्नो छोरीहरूसगँ बस्थी अिन ित ो सानो बिहनी सदोम िथई। उ आफ्नो छोरीहरूसगँ (शहरहरू) ित ो दिक्षणमा बस्थी! 47 ितमीले
त्यो सबै डरलाग्दा पाप काम गय जनु ितनीहरूले गरे। तर ितमीले त्यो काम पिन गय जनु ितनीहरूले गरेको भन्दा नरा ो िथयो। 48 म परम भु
अिन मा लक हु।ँ म सदा जीिवत छु अिन आफ्नो जीवनको शपथ खाएर भन्छु िक ित ो बिहनी सदोम अिन उसको छोरीहरूले किहल्यै पिन
त्यित नरा ो काम गरेनन ्जित ित ो छोरीहरूले गरे।”

49 परम भलुे भन्नभुयो, “ित ो बिहनी सदोम अिन उसको छोरीहरू घमण्डी िथए। ितनीहरूिसत आवश्यकता भन्दा ज्यादा खाने कुरा िथयो
अिन ितनीहरूिसत समय पिन ज्यादा िथयो। ितनीहरूले दीन अिन असहाय मािनसहरूलाई सहायता गदनिथए। 50 सदोम अिन उसको छोरीहरू
अत्यािधक घमण्डी भए र मरेो अिघ डरलाग्दा पाप गनर् थाल।े जब मलैे ती कामहरू गरेको दखेें, मलैे दण्ड िदएँ।”

51 परमे रले भन्नभुयो, “साम रयाले ितमीले गरेको पाप भन्दा आधा मा पाप गय । साम रयाले भन्दा अिधक डरलाग्दा पाप ितमीले गय !
आफ्नो बिहनीहरूले भन्दा अिधक डरलाग्दा पाप गय ! सदोम अिन साम रयाको तलुना गदार् ितनीहरूलाई ितमी भन्दा रा ो लाग्छ। 52 यसकारण
ितमी ल ज्जत हुनपुछर्। ितमीले ित ो िददी बिहनीहरूलाई ितमी भन्दा धािमर्क दे खने बनायौ। ितमीले भयकंर पापहरू गरेकीछौ यसकारण ितमी
ल ज्जत हुनपुछर्।”



16:53 950 इजिकएल 17:9

53 परमे रले भन्नभुयो, “मलैे सदोम अिन त्यसको चारैितरको शहरहरू न पा रिदएँ। मलैे साम रया अिन त्यसको चारैितरको शहरहरू
न पारें। यरूशलमे म ितमीलाई न पानछु। तर म ती शहरहरू फे र बनाउनँछुे। यरूशलमे म ितमीलाई फे र बनाउनँछुे। 54 म ितमीलाई आराम
िदनछुे। त्यसबलेा ितमीले डरलाग्दा पापहरू याद गनछौ जनु ितमीले गरेका िथयौ अिन ितमी ल ज्जत हुनछेौ। 55 यस्तो कारले ितमी अिन
ित ो बिहनीहरू फे र बनाइनछेन।् सदोम अिन उसको चारैितरको शहरहरू, साम रया अिन त्यसको चारैितरको शहरहरू तथा ितमी अिन ित ो
चारैितरको शहरहरू फे र बनाइनछेन।्”

56 परमे रले भन्नभुयो, “िबतकेा िदनहरूमा ितमी घमण्डी िथयौ अिन ित ो बिहनी सदोमको हाँसो उडाउथ्यौ। तर ितमीले त्यस्तो फे र
गनर् स ै नौ। 57 ितमीलाई सजाय िदन ु भन्दा पिहला आफ्नो िछमकेीहरू ारा हाँसो उडाउँन शरुू गन ुर् भन्दा पिहला ितमीले त्यो गरेकी िथयौ।
एदोमको छोरीहरू तथा प लश्तीले अिहले ित ो हाँसो उडाइरहकेाछन।् 58 अब ितमीले जनु भयकंर पाप गय त्यसका िन म्त क उठाउँन ु
पछर्।” परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो।

59 परम भु मरेो मा लकले यी सबै कुराहरू भन्नभुयो, “ितमीले आफ्नो िववाहको ितज्ञा भगं गय । ितमीले हा ो करारको आदर गरेनौ।
60 तर मलाई त्यो करार याद छ जनु त्यस समय ग रएको िथयो, जनु समय ितमी नानी िथयौ। मलैे ितमीसगँ करार गरेको िथएँ जनु सधैं रहने
िथयों। 61 म ित ो बिहनीहरू ितमी भएकहाँ ल्याउनँछुे अिन म ितनीहरूलाई ित ो छोरीहरू बनाउनँछुे। यो हा ो करारमा िथएन, तर म यो ित ा
िन म्त गनछु। त्यित बलेा ितमी ती डरलाग्दा पापहरू याद गनछौ, जनु ितमीले गय अिन ितमी ल ज्जत हुनछेौ। 62 यसकारण म ितमीिसत मरेो
करार बाँध्नछुे र ितमीले जान्नछेौ िक म नै परम भु हु।ँ 63 ितमीले गरेका ती सबै नरा ा कमर्हरूको िन म्त मलैे क्षमा िदएँ। अब ितमीले त्यो
सम्झना गन छौ अिन ल ज्जत हुनछेौ। ितमीले केही पिन भन्न सक्ने छैनौ।” परम भु मरेो मा लकले ती सबै कुराहरू भन्नभुयो।

17
1 त्यसपिछ परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो, इ ाएलका घरानालाई यो कथा सनुाऊ! ितनीहरूलाई
गर यसको अथर् के हो? 3 ितनीहरूलाई भन, यो त्यही हो जनु परम भु मरेा मा लकले भन्नहुुन्छु:

“ ‘एउटा िवशाल चील िवशाल पखटेािसत लबानोन आउँदछै।
चीलको धरैे रंगहरू भएको लामो लामो प्वाँखहरू िथए। त्यो लबानोनमा आयो अिन दवेदारू रूखको टुप्पा लग्यो।

4 त्यो गरूडले त्यो िवशाल दवेदारूको (लबानोन) रूखको टुप्पो चडुाँयो अिन कनान लएर गयो।
गरूडले ापारीको शहरमा त्यो रोप्यो।

5 त्यसपिछ गरूडले केही िबऊहरू (मािनसहरू) कनानबाट केही भाग लएर गयो।
त्यसले त्यो म ललो जमीनमा रोप्यो। त्यसले शस्त पानी भएको छेउमा रोप्यो।

6 िबऊ उि यो अिन त्यो दाखको बोट बिनयो।
यो बोट रा ो िथयो।

बोट अग्लो िथएन।
तर यो एउटा ठूलो क्षे भ र ढाक्ने गरी फै लयो।

दाखको काण्ड ब ो
अिन लामो भएर हाँगाहरू र पातहरू पलायो।

7 त्यसपिछ अक ठूलो पखटेा भएको गरूडले दाखको बोट दखे्यो।
गरूडको लामो पखंटेा िथयो।

दाखको बोटले चाहन्थ्यो िक यो नयाँ गरूडले उसको दखे रेख गरोस।्
यसकारण त्यसले आफ्नो जराहरू त्यो गरूड भए प फैलायो।

यसको हाँगाहरू गरूड भएको प फै लन थाल्यो।
यसको हाँगाहरू त्यो खतेदे ख टाढो सम्म फै लन थाल्यो, जहाँ यो रोपकेो िथयो।
दाखको बोटले चाहन्थ्यो नयाँ गरूडले उसलाई पानी हालोस।्

8 दाखको बोट अक म ललो खतेमा सा रयो। यो शस्त पानी भएको भिूममा रोिपएको िथयो।
यसले हाँगाहरू अिन फल िदन सक्थ्यो।
यो एउटा सा ै रा ो दाखको बोट हुन सक्थ्यो।’ ”

9 परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो,
“के ितमी सम्झन्छौ िक बोट सफल हुन्छ? अह!ँ

नयाँ गरूडले बोटलाई जमीनदे ख उखे लिदन्छ
अिन पक्षीले बोटलाई जरासगँै उखे लिदन्छ।

त्यसले सबै दाख खान्छ।
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त्यसपिक्ष नयाँ पातहरू सकु्छ अिन मछर्।
त्यो बोट एकदमै कमजोर हुन्छ।

त्यो बोटलाई जरैसगँ उखाल्नका िन म्त श शाली अ -श
अथवा श शाली दशेको आवश्यकता पदन।

10 के त्यो बोट त्यहाँ बढ्छ जहाँ रोपकेो छ? अहँ!ँ
गरम पवू य बतास चल्ने छ; अिन बोट सकेुर मनछ।
यो त्यहीं मछर् जहाँ रोपकेो िथयो।”

11 परम भकुो वचन मकहाँ आयो उहाँले भन्नभुयो, 12“यो कुराको ाख्या इ ाएलका मािनसहरूको बीचमा गर, ितनीहरू सधैं मरेो िवरू मा
जान्छन।् ितनीहरूलाई यो भन, पिहलो गरूड (नबकूदनसे्सर) बाबलेको राजा हो। उ यरूशलमेमा आयो अिन राजा तथा अन्य मखुहरूलाई लएर
गयो। उसले ितनीहरूलाई बाबले लएर आयो। 13 त्यसपिछ नबकूदनसे्सरले राजाको प रवारको एउटा मािनससगँ स न्ध गय । नबकूदनसे्सरले
त्यस मािनसलाई शपथ गनर्का िन म्त वाध्य पाय । यस कार त्यस नबकूदनसे्सरले मािनसलाई राजभ रा े शपथ गय । नबकूदनसे्सरले यो
मािनसलाई यहूदाको नयाँ राजा बनायो। त्यसपिछ उसले सबै श शाली मािनसलाई यहूदाबाट बािहर िनकाल्यो। 14 यस कार यहूदा एक दबुर्ल
राज्य बिनयो, जनु राजा नबकूदनसे्सरको िवरू उठ्न स ै नथ्यो। यहूदाको नयाँ राजासगँ नबकूदनसे्सरले जनु सिंध गरेको िथयो त्यो पालन गनर्का
िन म्त त्यो मािनस बाध्य भयो। 15 तर यो नयाँ राजाले कुनै न कुनै कारले नबकूदनसे्सरको िवरू िव ोह गन य गय । उसले सहायताको
लािग िम मा राजदतूहरू पठायो। नयाँ राजाले धरैे घोडा अिन सिैनक माग।े यस्तो दशामा के ितमी सम्झन्छौ िक यहूदाको राजा सफल हुन्छ? के
ितमी सम्झन्छौ िक नयाँ राजासगँ या श हुन्छ अिन उसले करार भङ्ग गरी दण्डबाट बाँच्न सक्छ?”

16 परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “म आफ्नो जीवनको शपथ खाएर वचन िदन्छु िक यो नयँा राजा बाबलेमा मनछ। नबकूदनसे्सरले त्यो
मािनसलाई यहूदाको नयाँ राजा बनायो। तर त्यो मािनसले नबकूदनसे्सरसगँ भएको शपथ तो ो। यो नयाँ राजाले त्यो स न्ध तोडयो। 17 िम को
राजा यहूदाको राजाको रक्षा गनर्मा समथर् हुदँनै। उसले धरैे सखं्यामा सिैनक पठाउँन सक्छ, तर िम को महान श ले यहूदाको रक्षा गनर् स ै न।
नबकूदनसे्सरको सनेाहरूले शहरमा अिधकार गनर्का िन म्त कच्चा बाटो अिन माटोको पखार्ल बनाउछँन।् धरैे सखं्यामा मािनसहरू मनछन।्
18 तर यहूदाको राजा बाँचरे िनक्लन स ै न। िकन? िकनिक उसले आफ्नो स न्धको उपके्षा गय । उसले नबकूदनसे्सरलाई िदएको शपथ भङ्ग
गय ।” 19 परम भु मरेो मा लकले यो ितज्ञा गन ुर्भयो “म आफ्नो जीवनको शपथ खाएर ितज्ञा गछुर् िक म यहूदाको राजालाई दण्ड िदन्छु।
िकन? िकनिक उसले मरेो चतेाउनीहरूको उपके्षा गय । उसले हा ो करार भङ्ग गय । 20 म आफ्नो जाल फैलाउछुँ अिन उ त्यसमा फँ छे। म
उसलाई बाबलेमा ल्याउछुँ अिन हा ो मामला त्यहीं फैसला हुनछे, िकनभने उसले मलाई धोका िदयो। 21 म उसको सनेाहरू न पा रिदन्छु। म
उसको सवर् े सिैनकहरू न पा रिदन्छु अिन बाँचकेा मािनसहरूलाई हावामा उडाइिदन्छु। तब ितमीले जान्नछेौ िक म नै परम भु हु ँ अिन मलैे
यो कुराहरू ितमीिसत गरें।”

22 परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो:

“म लामो दवेदार वकृ्षको एउटा हाँगा लन्छु।
म बकृ्षको टुप्पाको एउटा सानो हाँगा लन्छु।
अिन म स्वयं त्यसलाई अग्लो पवर्तमा रोप्छु।

23 म स्वयंले यसलाई इ ाएलको अग्लो पवर्तमा रोप्नछुे।
यो हाँगा एउटा सनु्दर रूखमा प रणत हुनछे।

यसको हाँगा िनक्लन्छ
अिन यसले फल िदन्छ

दवेदारको रूखमा प रणत हुन्छ।
अिन यसका हाँगामा सबै कारका चराहरूले ग ुडँ बनाउनँछेन।्

24 “तब अक वकृ्षले थाहा पाउछँ िक
म अग्लो रूखलाई भईूंमा लडाई िदन्छु
अिन म सानो रूखलाई बढाउँछु।

त्यसलाई लामो बनाउछुँ म ह रयो रूखलाई सकुाई िदन्छु।
म सकेुको रूखलाई ह रयो बनाई िदन्छु

म परम भु हु।ँ
यिद मलैे गछुर् भने पिछ त्यो िन य गनछु।”
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18
1 परम भकुो वचन मकहाँ आयो, 2 “ितमीहरूले इ ाएलको भिूममा ब े मािनसहरूको िवषयमा यो उखान दोहयार्इरहकेा छौ। ितमी भन्छौ:

‘आमा-बाबहुरूले अिमलो अङ्गरु खाए,
तर नानीहरूले अिमलो स्वाद पाए।’ ”

3 तर परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “म आफ्नो जीवनको शपथ खाएर ितज्ञा गछुर् िक इ ाएलका मािनस अब भिवष्यमा यो उखानलाई
किहल्यै साँचो सम्झदँनैन!् 4 म सबै मिनसहरूलाई एउटै वहार गछुर्। यो महत्वपणूर् हुदँनै िक त्यो आमा-बाब ु होस ्अथवा सन्तान। जसले पाप
गछर्न ्ती मािनसहरू मनछन!्

5 “यिद कोही मािनस रा ो हुन चाहन्छ भने उसलाई जनु न्याय र सही छ त्यो गनर् दऊे। 6 त्यो धम मािनस पहाडमािथ जाँदनै अिन असत्य
दवेताहरूलाई चढाएको खानाबाट कुनै भाग पिन बाँढ्दनै। त्यो इ ाएलको नरा ो दवेताहरूको मिूतर्हरूको स्तिुत गदन। उसले आफ्नो िछमकेीको
प ीसगँ िभचारको पाप गदन।् उसले आफ्नो प ीसगँ उसको रजस्वलाको समयमा शारी रक सम्बन्ध राख्दनै। 7असल मािनसले मािनसहरूबाट
लाभ उठाउँदनै।् यिद कसलैे उदे ख ऋण लन्छ भने उसले बन्धक राखरे ऋण िदन्छ र ऋणी मािनसले ऋण चु ा गदार् बन्धकी फकाई िदन्छ। रा ो
मािनसले भोको मािनसहरूलाई खाना िदन्छ अिन नाङ्गो मािनसहरूलाई लगुा िदन्छ। 8 यिद कसलैे ऋण लन ु चा ो भने रा ो मािनसले उसलाई
ऋण िदन्छ, उसले त्यो ऋणको ब्याज लदंनै। रा ो मािनस कु टल हुन ु स ै न। उ त्यके मािनससगँ रा ो वहार गछर्, उसलाई मािनसहरूले
िव ास गछर्न।् 9 उ मरेो िविधहरूको पालन गछर्। उसले मरेो िनणर्यहरू सम्झन्छ अिन रा ो एवं िव ासनीय हुन िसक्छ। िकनिक उ रा ो मािनस
हो, यसकारण उ जीिवत रहन्छ।

10“तर त्यस मािनसको कुनै छोरा यस्तो हुन सक्छ, जो ती रा ो कामहरूमध्ये कुनै पिन गदन। त्यसले चीजहरू चोनर् सक्छ तथा मािनसहरूको
हत्या गनर् सक्छ। 11 छोरोले यी नरा ो कामहरूमध्ये कुनै पिन काम गनर् सक्छ। उ पहाडहरूमा जान सक्छ अिन झटूो दवेताहरूलाई चढाएको
भोजनबाट िहस्सा बाँड्न सक्छ। त्यो पापी छोरोले आफ्नो िछमकेोको प ीसगँ िभचार कमर् गनर् सक्छ। 12 उसले गरीब र असहाय मािनससगँ
नरा ो वहार गनर् सक्छ। उसले मािनससगँ अनिुचत लाभ उठाउन सक्छ। उसले बन्धक राखकेो बस्त ु ऋण चु ा भइसक्दा पिन नफकार्उन
सक्छ। त्यो पापी छोरोले नरा ो मिूतर्हरूिसत ाथर्ना गनर् सक्छ अथवा अक डरलाग्दो पाप पिन गनर् सक्छ। 13 कुनै मािनसलाई त्यो पापी
छोरोबाट ऋण लने आश्यकता पनर् सक्छ, तर ऊ त्यो मािनसलाई ऋणको ब्याज ितन ुर् बाध्य पाछर्। यसकारण त्यो पापी छोरो जीिवत रहदँनै।
उसले भयकंर पाप गय । यसकारण त्यो मा रन सक्छ अिन आफ्नो मतृ्यकुो िन म्त स्वयं उ रदायी हुन्छ।

14 “सम्भवत त्यो पापी छोरोको पिन एउटा छोरा हुनसुक्छ। तर यो छोरोले आफ्नो बाब ु ारा ग रएको पाप कमर्हरू दे सक्छ अिन ऊ
आफ्नो बाब ु जस्तै हुन मान्दनै। रा ो मािनसले मािनसहरूिसत रा ो वहार गछर्। 15 त्यो मािनस पहाडहरूमा जाँदनै,् झटूो दवेताहरूलाई चढाएको
खानामा भाग लदँनै। त्यसले इ ाएलको झटूो मिूतर्हरू िसत ाथर्ना गदन। ऊ आफ्नो िछमकेीको प ीसगँ िभचारी पाप गदन।् 16 त्यो रा ो
छोराले मािनसहरूबाट अनिुचत लाभ उठाउँदनै।् यिद कुनै मािनसले उसबाट ऋण लयो भने त्यो रा ो मािनसले चीज बन्धक राख्छ अिन त्यस
मािनसलाई ऋण िदन्छ अिन जब त्यो मािनसले ऋण भु ान गछर् त्यितबलेा त्यो रा ो मािनसले बन्धक राखकेो चीज फकार्उँछ। रा ो मािनसले
भोकाएकोलाई भोजन िदन्छ अिन ितनीहरूलाई व पिन िदन्छ जसलाई त्यसको आवश्यकता छ। 17 उसले गरीबलाई सहायता गछार् यिद कुनै
मािनस ऋण लन चाहन्छ भने त्यो रा ो छोरोले ऋण िदन्छ अिन उसले त्यसको ब्याज लदँनै। रा ो छोराले मरेो िनयमहरू पालन गछर् अिन
मरेो िनयमहरू अनसुार चल्छ। त्यो रा ो छोरा आफ्नो आमा बाबकुो पापले मदन। त्यो रा ो छोरा बाँिचरहन्छ। 18 उसको बाबलुे मािनसहरूबाट
फाइदा उठाउन सक्छ अिन ितनीहरूहबाट चीजहरू पिन चोनर् सक्छ। उसले केही रा ो काम गनर् स ै न।् िकनभने त्यो बाब ु आफ्नो पापहरूले
गदार् मछर्। तर छोरोलाई उसको बाबकुो पापको िन म्त दण्ड िदन ु हुदनै।

19 “ितमी सोध्न सक्छौ, ‘छोराले बाबकुो पापहरूका िन म्त िकन दण्डदायी हुदँनै?’ यसको कारण यो हो िक छोरा रा ो छ अिन उसले रा ो
काम गरेकोछ! उसले एकदमै सावधानीसगँ मरेो िनयमहरू पालन गरेको छ। यसकारण उ बाँिचरहन्छ। 20 जनु मािनसले पाप गछर्, त्यही मािनस
मा रन्छ। एउटा छोरो आफ्नो बाबकुो पापले द ण्डत हुदँनै। अिन अक बाब ु आफ्नो छोरोको पापको लािग दण्ड पाउदँनै। एउटा धम मािनसको
धािमर्कता केवल उसको िनजी हुन्छ अिन नरा ो गरेको फल पिन उसकै मा हुन्छ।

21 “यस्तो स्थितमा यिद कुनै नरा ो मािनसले आफ्नो जीवन म प रवर्तन गछर् भने त्यो बाँच्नछे। पाप कमर् छोडे पिछ त्यो मािनस मदन।
त्यसले धरैे सावधानीसगँ मरेो िविधहरू पालन गनर् आरम्भ गन गछर्। ऊ न्यायशील अिन रा ो हुन सक्छ। 22 परमे रले उसले गरेको सबै पापहरू
याद रा ु हुदँनै। परमे रले केवल उसको धािमर्कता मा याद रा ु हुन्छ, यसकारण त्यो मािनस जीिवत रहन्छ।”

23 परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “म नरा ो मािनसहरू मनर् िदन चहाँिदन। म ितनीहरू आफ्नो जीवनको द ु चालबाट फकको चाहन्छु
तािक ितनीहरू बाँच्न सकुन।्

24“यस्तो पिन हुन सक्छ िक रा ो मािनस रा ो रहन छोडन सक्छ। ऊ आफ्नो जीवन ब द्लन सक्छ अिन त्यो डरलाग्दा पापहरू गनर् आरम्भ
गनर् सक्छ जनु नरा ा मािनसहरूले भतूकालमा गरे। यसकारण त्यो रा ो मािनस बद लएर नरा ो बिनयो भने परमे रले त्यस मािनसले गरेको
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रा ो कामहरू याद रा हुुन्न। परमे रले यही याद रा हुुनछे िक त्यो मािनस उसको िवरू गयो अिन उसले पाप गनर् थाल्यो। यसकैारण त्यो
मािनस आफ्नो पापको कारण मनछ।”

25 परमे रले भन्नभुयो, “ितमीले भन्न सक्छौ िक ‘परमे र हा ो मा लक न्यायपणूर् हुनहुुन्न।’ तर हे इ ाएलका प रवारहरू सनु! मरेो
मागर्हरू अन्याय सगंत छैन। ितमीहरूकै मागर्हरू अन्याय सगंत छन।् 26 यिद एउटा धम मािनस ब द्लन्छ अिन पापी बिनन्छ भने उसले आफूले
गरेको नरा ो कामको कारण मन ुर् पछर्। 27 यिद कुनै पापी ब द्लन्छ अिन रा ो तथा न्याय-ि य बिनन्छ भने उसले आफ्नो ाण बचँायो! उ जीिवत
बाँच्छ! 28 त्यो मािनसले दखे्यो िक ऊ कित नरा ो िथयो अिन मकहाँ आयो। उसले ती नरा ो पापहरू गनर् छोिडिदयो जनु उसले भतूकालमा
गरेको िथयो यसकारण ऊ बाँच्नछे। ऊ मनछैन!”

29 इ ाएलका मािनसहरूले भन,े “परम भु हा ा मा लक न्यायपणूर् हुनहुुन्न।”
परमे रले भन्नभुयो, “मरेा मागर्हरू अन्यायी छैनन।् यो त ितमीहरूका मागर्हरू हुन जनु न्याय सङ्गत छैनन।् 30 िकन? िकनिक इ ाएलको

प रवारलाई, म त्यके मािनससगँ त्यही कारले न्याय गनछु जस्तो त्यो मािनसले कमर् गन छ।” परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो
“यसकारण मिसत आऊ! पाप गनर् छोड! ती डरलाग्दा चीजहरूले (मिूतर्) ितमीलाई पाप गन ुर् नलावोस।् 31 ती सबै डरलाग्दा चीजहरू जनु ितमीले
बनायौ, फ्याँिक दऊे, ितनीहरूले ितमीलाई खाली पाप गराउँछ। आफ्नो हृदय र आत्मा ब द्लगर! इ ाएलका मािनसहरू, ितमी आफूलाई िकन
मनर् िदन चाहन्छौ? 32 म ितमीलाई मानर् चाहिदन।् दया ग र फकर आऊ अिन बाँच!” यो सबै कुरा परम भु मरेो मा लकले भन्नभुयो।

19
1 परमे रले मलाई भन्नभुयो, “ितमीले इ ाएलको नतेाहरूको िवषयमा द:ुखको गीत गाउन ु पछर्:

2 “ ‘कस्तो िसिंहनी ित ी आमा?
ऊ िसहंहरू बीच एउटा िसिंहनी िथई।

ऊ जवानिसहंहरूको बीच ढल्केर बस्थी
अिन आफ्नो डमरूहरूलाई हुकार्उने गथ ।

3 ती डमरूहरूमध्ये एउटालाई त्यसले हुकार्ई।
त्यो एउटा श शाली ब लयो िसहं बिनयो।

त्यसले िशकार गनर् िसक्यो।
त्यसले एउटा मािनसलाई माय अिन खायो।

4 “ ‘जाित-जाितहरूले त्यसले गजको सनुे
अिन ितनीहरूले त्सलाई आफ्नो जालमा फँसाए।

ितनीहरूले त्यसको मखुमा बल्छी लगाए
अिन जवान िसहंलाई िम दशेमा लएर आए।

5 “ ‘आमा िसिंहनीलाई आशा िथयो िक त्यो डमरू मखु बन्नछे।
तर अिहले ितनका सबै आशा हराए।

यसकारण आफ्नो डमरूहरू मध्ये उसले अक एउटा लई।
त्यसलाई उसले एउटा िसहं हुने िशक्षण िदई।

6 त्यो जवान िसहंहरूसगँ िशकार गनर् गयो।
त्यो जवान िसहं एउटा बलवान िसहं भयो।

उसले आफ्नो िशकार प न िसक्यो।
उसले एउटा मािनस माय अिन त्यसलाई खायो।

7 उसले महलहरूमा आ मण गय , उसले शहरहरू न पाय ।
त्यो दशेको त्यके मािनस त्यित बलेा सा ै डराउथँे जितबलेा त्यसको गजर्न सनु्थ।े

8 त्यसपिछ उसको चारैितर भएका रा हरूले जाल िफँजाए
अिन ितनीहरूले त्यलाई खाल्डामा पारे।

9 ितनीहरूले त्यसलाई खोरमा हाले अिन बन्द ग रिदए।
ितनीहरूले त्यसलाई आफ्नो जालमा बन्द गरे
यस कारले ितनीहरूले त्यसलाई बाबलेको राजाकहाँ लएर गए।

अब त्यसको गजर्न ितमीहरूल,े
इ ाएलको पवर्तमा सनु्नछैेनौ।
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10 “ ‘ित ी आमा पानीको छेउको
दाखको बोट जस्तै िथई।

त्योसगँ शस्त पानी िथयो।
यसकारण त्यसले फल लाग्ने हाँगाहरू उत्पन्न गरी।

11 त्यसपिछ उसले एउटा ठूलो हाँगा उत्पन्न गय ,
त्यो हाँगा टेक्ने लौरो जस्तो िथयो।
त्यो हाँगा राजाको राजदण्ड जस्तो िथयो।

बोट अग्लो अिन अग्लो हुदँै गयो।
यसको धरैे हाँगाहरू िथए अिन त्यसले बादलहरू छुन थाल्यो।

12 तर बोटलाई जरैसगँ उखे लिदयो,
अिन त्यसलाई जमीनमा फ्याँिक िदयो।

गरम पवू य बतास चल्न थाल्यो अिन त्यसको फलहरू सकुाई िदयो,
श शाली हाँगाहरू भाँिचए अिन त्यसलाई आगोमा फ्याँिक िदयो।

13 “ ‘तर त्यो दाखको बोट अब मरूभिूममा रोिपयो,
यो एकदमै सकु्खा र पानी नभएको ठाउँ िथयो।

14 िवशाल हाँगामा आगो फै लयो,
आगोले त्यसको हाँगाहरू र फलहरू भस्म पारयो।

यसकारण, कुनै हाँगाको श शाली लौरो रहने।
कुनै राजाको राजदण्ड िथएन।’

यो मतृ्यकुो बारेमा द:ुखको गीत िथयो अिन यो मतृ्यकुो बारेमा द:ुखको गीतको रूपमा गाइयो।”

20
1 एकिदन परम भलुाई एउटा गनर् इ ाएलका बढूा- धानहरू मध्ये कितजना मकहाँ आए। यो पाँचौं महीनाको दशौं िदन अिन दशेबाट

िनका लएको सातौं वषर् िथयो। बढूा- धानहरू मरेो अिघ बसकेा िथए।
2 त्यसपिछ परम भकुो वचन मकहाँ आयो, उहाँले भन्नभुयो, 3 “हे मािनसको छोरो, इ ाएलका बढूा- धानहरूसगँ कुरा गर। ितनीहरूलाई

भन, ‘परम भु मरेो मा लकल,े यो कुरा बताउन ु हुन्छ के ितमीहरू मरेो सल्लाह माग्न आएका हौ? यिद ितमीहरू आएका हौ भने म ितमीलाई
यो िदिँदन। परम भु मरेा मा लकले यो कुराहरू भन्नभुयो।’ 4 हे मािनसहरूको छोरो! के त ँ ितनीहरूको न्याय गनछस?् के त ँ ितनीहरूको न्याय
गनछस?् ितमीले ितनीहरूलाई ती डरलाग्दा पापहरूको िवषयमा बताउन ु पछर् जनु ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले गरेका िथए। 5 ितमीले ितनीहरूलाई
भन्नपुछर्, ‘परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ जनु िदन मलैे इ ाएललाई छान,े मलैे आफ्नो हात याकूबको प रवारको िवरू उठाएँ अिन मलैे
ितनीहरूलाई िम मा भाकल गरें। मलैे आफ्नो हात उठाएँ अिन भनें, “म परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ” 6 त्यसिदन मलैे ितमीलाई िम बाट
बािहर ल्याउनँे ितज्ञा गरेको िथएँ अिन मलैे ितमीलाई त्यस दशेमा ल्याँए जनु मलैे ितमीलाई िददँ ै िथए। त्यो एउटा रा ो दशे िथयो जनु धरैे रा ो
चीजहरूले भ रएको िथयो। यो सबै दशेहरू मध्ये ज्यादै रा ो िथयो।

7“ ‘मलैे इ ाएलको प रवारिसत ितनीहरूको डरलाग्दा मिूतर्हरू फ्याँिक िदन ु भनें। मलैे त्यो िम को नरा ो ितमाहरूिसत ितनीहरूलाई नरा ो
नहुनको लािग भनें। “म परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ” 8 तर ितनीहरू मरेो िवरू भए अिन मरेो एक शब्द पिन सनुनेन।् ितनीहरूले आफ्नो
डरलाग्दा मिूतर्हरू फ्याँकेनन।् उनीहरूले आफ्नो नरा ो मिूतर्हरू िम मा छोडनेन।् यसकारण मलैे ितनीहरूलाई िम मा न गन िनणर्य गरें अथार्त ्
आफ्नो ोधको परैू श को अनभुव गनर् खोजें। 9 तर मलैे ितनीहरूलाई न ग रन।ँ मलैे मािनसहरूलाई पिहला नै भिनसकेको िथएँ िक म आफ्नो
मािनसहरूलाई िम बाट बािहर लएर जान्छु। म आफ्नो रा ो नाम ब ाम गनर् चाँहािदन। यसकारण मलैे ितनीहरूको साम ु इ ाएलीहरूलाई न
ग रन।ँ 10 मलैे इ ाएलको प रवारलाई िम बाट बािहर ल्याएँ। मलैे ितनीहरूलाई मरूभिूममा लएर गएँ। 11 त्यसपिछ मलैे ितनीहरूलाई आफ्नो
िनयम िदएँ। मलैे उनीहरूलाई सारा िनयमहरू बताएँ। यिद कोही मािनसले यो िनयमहरू पालन गय भने ऊ बाँच्नछे। 12 मलैे त्यके सात िदने
िदनहरूको िव ाम िवषयमा ितनीहरूलाई बताएँ। मलेै ितनीहरूलाई मरेो पिव िदन ितनीहरू अिन मरेो बीचको एक िवशषे सकेंत जस्तै िदएँ। म
परमे र हु ँ अिन मलैे ितनीहरूलाई आफ्नो िबशषे मािनसहरू बनाँउदै छु भनी ितनीहरूलाई बताई िदएँ।

13“ ‘तर इ ाएलको प रवार मरूभिूममा मरेो िवरू मा उ ो। ितनीहरूले मरेो िनयमहरू अनसुरण गरेनन।् ितनीहरूले मरेो िविधहरू पालन गनर्
अस्वीकार गरे। मािनसहरू जसले यी िविधहरू पालन गछर्न ती जीिवत रहनछेन।् तर ितनीहरूले मरेो िवशषे िव ामका िदनहरू यस्तो वहार गरे
मानौं यसको केही तात्पयर् नै छैन। मलैे मरूभिूममा ितनीहरूलाई न गन िनणर्य गरें। आफ्नो ोधको परैू श को अनभुव ितनीहरूलाई गराउन
खोजें। 14 तर मलैे ितनीहरूलाई न ग रन। अन्य रा ले मलाई इ ाएललाई िम बाट बािहर ल्याउदँै गरेको दखे्यो। म आफ्नो रा ो नाम समा



20:15 955 इजिकएल 20:36

गनर् चाहिँदन। यसकारण मलैे ती रा हरूको सामने इ ाएललाई न ग रन।् 15 मलैे मरूभिूममा ती मािनसहरूिसत एउटा शपथ हण गरें। मलैे
शपथ खाएँ िक मलैे ितनीहरूलाई त्यस दशेमा ल्याउिँदन। जनु म उनलाई िददंछुै। त्यो धरैे चीजहरूले भ रएको छ। एउटा रा ो दशे िथयो। यो
सबै दशे भन्दा ज्यादा सनु्दर िथयो।

16 “ ‘मलैे त्यसो गरें कारण इ ाएलका मािनसहरूले मरेा िनयमहरू पालन गन ुर् इन्कार गरे! ितनीहरूले मरेो िविध-िवधानहरूको अनसुरण
गरेनन।् ितनीहरूले मरेो िव ाम िदनहरूमा यस्तो गरे मानौं ितनीहरूलाई कुनै महत्व िथएन। ितनीहरूले यो सबै काम गरे यसकारण िकनभने
ितनीहरूको हृदय ितनीहरूको मिूतर्हरूलाई समर्पण गरेका िथए। 17 तर मलाई ितनीहरू ित दया जाग्यो, यसकारण मलैे ितनीहरूलाई न ग रन।्
18 मलैे ितनीहरूको नानीहरूसगँ कुरा गरें, “मलैे ितनीहरूलाई भनें, आफ्नो आमा-बाब ु जस्तो नहुन।ु ितनीहरूको नरा ो मिूतर्हरूबाट आफूलाई
नरा ो नबनाऊ। ितनीहरूको िनयमको अनसुरण नगर। ितनीहरूको आदशेहरू पालन नगर। 19 म परम भु हु।ँ म परम भु ितमीहरूका परमे र
हु।ँ मरेो िविधहरू पालन गर। मरेो िविधहरू मान। त्यो काम गर जनु म गर भन्छु। 20 यो दर्िशत गर िक मरेो िव ामको िदन ित ो िन म्त महत्वपणूर्
छ। याद राख िक ितनीहरू ित ो र हा ो बीच िवशषे तीक होस।् म परम भु हु ँ अिन यो पिव िदनले यो सकेंत गछर् िक म ितमीहरूका परमे र
हु।ँ”

21 “ ‘तर ती नानीहरू मरेो िवरू भए। ितनीहरूले मरेा वस्थाहरू पालन गरेनन।् ितनीहरूले मरेो आदशेहरू माननेन।् ितनीहरूले त्यो काम
गरेनन ्जनु मलैे भनें, त्यो रा ो िनयम िथयो। यिद कसलैे उहाँको िनयम पालन गछर् त्यो जीिवत रहन्छ। ितनीहरूले मरेो िव ामको िवशषे िदनहरूमा
यस्तो काम गरे मानौ ितनीहरूले त्यसको महत्व राख्दनै।् यसकारण मलैे ितनीहरूलाई मरूभिूम पणूर् रूपमा न गन िन य गरें जसबाट ितनीहरूले
मरेो ोधको परैु श अनभुव गनर् सकुन।् 22 तर मलैे आफैलाई रोकें । अन्य रा हरूले मलाई इ ाएललाई िम बाट बािहर ल्याउदँै गरेको दखे।े
जसबाट मरेो नाम अपिव नहोस।् यसकारण मलैे ती अन्य दशेहरूको सामनु्ने इ ाएललाई न ग रन।् 23 यसकारण मलैे मरूभिूममा ितनीहरूलाई
अझै एउटा वचन िदएँ। मलैे ितनीहरूलाई िविभन्न रा हरूमा िततर-िबतर हुने अिन दो ो अनकेौं दशेहरूमा पठाउने ितज्ञा गरें।

24 “ ‘इ ाएलका मािनसहरूले मरेो आदशेको पालन गरेनन।् ितनीहरूले मरेो िनयमहरू पालन गनर् अस्वीकार गरे। ितनीहरूले मरेो िव ामको
िवशषे िदनहरूमा यस्तो गरे मानौ ितनीहरू त्यसको महत्व राख्दनैन।् ितनीहरूले आफ्नो िपता-पखुार्हरूको अपिव मिूतर्हरूको पजूा गरे।
25 यसकारण मलैे ितनीहरूलाई त्यो िनयम िदए, जनु रा ो िथएन। मलैे ितनीहरूलाई त्यो आदशे िदए जस ारा ितनीहरूले जीवन ा गन ुर् सक्ने
िथएनन।् 26 मलैे ितनीहरूले आफ्नो भटेी ारा आफैं लाई अपिव बनाउनँ िदएँ। ितनीहरूले आफ्नो थम सन्तान सम्म ब ल चढाउँन थाल।े यस्तो
कारले मलै े ितनीहरूलाई न गनर् चाहें। त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाए म नै परम भु हु।ँ’ 27 यसकारण हे मािनसको छोरो! अब इ ाएलको

प रवारलाई भन, ‘ितनीहरूसगँ परम भु मरेो मा लकले यो कुराहरू भन्न ु हुन्छ इ ाएलका मािनसहरूले मरेो िवरू अपिव कुराहरू भने अिन
मरेो िवरू नरा ो योजनाहरू बनाए। 28 तर यस्तो हुदँा हुदँ ै पिन मलैे ितनीहरूलाई त्यो दशेमा ल्याएँ जनु मलैे ितनीहरूलाई िदन्छु भिन ितज्ञा
गरेको िथएँ। ितनीहरूले ती पहाडहरू अिन ह रयो वकृ्षहरूलाई दखेे यसकारण ितनीहरूलाई त्यो सबै स्थानहरूमा पजूा गनर् गए। ितनीहरूले आफ्नो
ब लदान अिन ोध भटेी* ती सबै स्थानहरूमा चढाए। ितनीहरूले आफ्नो त्यो ब लदान चढाए जनु मधरु सगुन्धवाला िथयो अिन ितनीहरूले
आफ्नो पये भटेी पिन ती स्थानमा चढाए। 29 मलैे इ ाएलको मािनसहरूलाई सोधें, ितनीहरू त्यो उच्च-स्थानमा िकन गई रहछेन।् यसरी आज
सम्म पिन त्यसलाई अल्गो ठाउँ भिनन्छ।’ ”†

30परमे रलेभन्नभुयो, “इ ाएलका मािनसहरूले त्यो सबैअपिव कामहरू गरे। यसकारण इ ाएलका मािनसहरूिसत कुरा गर। ितनीहरूलाई
भन, ‘परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ ितमीहरूले त्यो कामहरू गरेर आफैलाई अपिव बनायौ जनु ित ो िपता-पखुार्हरूले गरेका िथए। ितमीले
एउटी वशे्याको जस्तो काम गय ं। ितमी ती डरलाग्दा दवेताहरूिसत मलाई छोडरे गयौ जसको पजूा ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले गथ। 31 ितमीले
त्यसरी नै उपहारहरू चढाइरहछेौ। ितमीले आफ्नो नानीहरूलाई आगोमा (असत्य दवेताहरूको उपहार स्वरूप) हा लरहकेाछौ। ितमीले आफूलाई
आज पिन अपिव मिूतर्हरू ारा अपिव बनाइरहकेाछौ। के ितमी साँच्चै सोच्छौ िक म ितमीलाई मकहाँ आएर आफ्नो सल्लाह माग्न िदन्छु? म
परम भु अिन मा लक हु।ँ म आफ्नो जीवनको शपथ खाएर ितज्ञा गछुर् िक म ित ो को उ र िदिँदन अिन ितमीलाई सल्लाह पिन िदिँदन।
32 ितमी भन्छौ ितमी अन्य दशेहरू जस्तै हुने इच्छा गछ । ितमी त्यो रा को मािनसहरू जस्तै ब े इच्छा गछ । ितनीहरू जस्तै काठ अिन
दङु्गाको पजूा गछ । ितमीले आफ्नो लािग जो सोच्छौ त्यो कदािप हुदँनै।’ ”

33 परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “आफ्नो जीवनको शपथ खाएर ितज्ञा गछुर् िक म ितमीहरूमािथ राजाले जस्तै शासन गछुर्। म आफ्नो
श शाली हातहरू उठाउँछु अिन ितमीहरूलाई दण्ड िदन्छु। म ितमीहरू िवरू आफ्नो ोध कट गछुर्! 34 म ितमीहरूलाई ती अन्य रा हरूबाट
िनकाल्नछुे। जहाँ ितमीहरूले अरू रा का मािनसहरूको माझ छ रएर बसकेाछौ म ितमीहरूलाई बटुल्नछुे। म मरेो श शाली हात उठाएर यसो
गनछु अिन ितमीहरूलाई दण्ड िदनछुे। म मरेो ोध ितमीहरूका िवरू खन्याउनछुे। 35 म ितमीलाई मरूभिूममा लएर जान्छु, जहाँ अन्य
रा का मािनहरू बस्छन।् हामी आमने सामने खडा हुनछेौ अिन हा ो म ु ा िनणर्य ग रनछे। 36 म ितमीसगँ त्यस्तै न्याय गनछु जस्तो मलैे ित ो
िपता-पखुार्हरूिसत िम को मरूभिूममा गरेको िथएँ।” परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो।

* 20:28: “ ”
† 20:29: … , “आजको िदनसम्म पिन त्यो ठाँउ ‘बामा’ वा ‘उच्चस्थान’ भिनन्छ।”
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37 “म ितमीलाई मरेो टाँगमनुी िछनर् लगाउनछुे अिन मिसत रहकेो करार मान्न बाध्य गराउँछु। 38 म जो मरेो िवरू मा खडा हुन्छ अिन जसले
मरेो िवरू पाप गरेको छ ितनीहरू सबलैाई टाढा पठाउँनछुे। म ितनीहरू सबलैाई ितमीहरूको जन्म-भिूमबाट टाढा पठाउँनछे। ितनीहरू इ ाएल
भिूममा फे र किहल्यै फकर आउँने छैनन।् तब ितमीले जान्ने छौ म नै परम भु हु।ँ”

39 हे इ ाएलका प रवार! अब सनु, परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “यिद कुनै मािनसले ितमीहरूको अपिव मिूतर्हरूको पजूा गन
इच्छा गय भन,े त्यसलाई जान दऊे अिन पजूा गनर् दऊे। तर पिछ त्यसले नसोच्न ु िक ितमीले मदे ख कुनै सल्लाह पाउछुँ। ितमीले मरेो नाम
भिवष्यमा अझै ज्यादा अपिव पानर् सक्नछैेनौ। त्यस समय होइन, जब ितमी आफ्नो अपिव मिूतर्लाई भटेी िदन जारी राख्छौ।”

40 परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “मािनसहरू मरेो पिव पवर्त-इ ाएलको अग्लो पवर्तमा मरेो सवेाको िन म्त आउनपुछर्। इ ाएलको परैु
प रवार आफ्नो भिूममा हुनछेन,् त्यहाँ ितनीहरूको दशे हुनछे। त्यो त्यही ठाँउ हो जहाँ ितमीहरू मलाई सल्लाह माग्न ु आउन ु सक्छौ अिन मलाई
भटेी चढाउन ु ितमीहरू त्यस स्थानमा आउँन ु पछर्। ितमीहरूले आफ्नो फसलको पिहलो भाग त्यो स्थानमा ल्याउन ु पछर्। ितमीहरूले आफ्नो सबै
पिव भटेी त्यहीं ल्याउन ु पछर्। 41 तब ितमीहरूको सगु न्धत ब लदानहरूमा म सन्न हुनछुे। यो सबै त्यस बलेा हुनछे जब म ितमीलाई फकार्ई
ल्याउनँछुे। मलैे ितमीहरूलाई िविभन्न रा हरूमा छरप पारें। तर म ितमीहरूलाई फे र एकै ठाँउमा भलेा गछुर् अिन फे र ितमीहरूलाई आफ्नो
िवशषे मािनसहरू बनाउनँछुे अिन सबै रा ले यो दे छेन।् 42 तब ितमीले बझु्छौ म नै परम भु हु ँ यो ितमीहरूले त्यस बलेा थाहाँ पाउछौ जब
म ितमीहरूलाई इ ाएलमा लएर आउँछु। यो त्यही दशे हो जनु मलैे ितमीहरूको िपता-पखुार्हरूलाई िदने वचन िदएको िथएँ। 43 त्यो दशेमा
ितमीहरूले ती अशु पापहरू याद गनछौ। जसले ितमीहरूलाई दोषी बनायो अिन ितमीहरू ल ज्जत भयौ। 44 हे इ ाएलको प रवार! ितमीहरूले
धरैे द ु कामहरू गय । ितमीहरूलाई त्यो अपिव अभ्यासहरूको िन म्त न ग रनछे। तर आफ्नो नामको खाितर म ितमीहरूलाई त्यो दण्ड
िदनछैेन जसको पा ितमीहरू छौ। त्यसपिछ ितमीले थाहा पाउनँछेौ िक म परम भु हु।ँ” परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो।

45 तब परम भकुो यो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 46 “हे मािनसको छोरो! ध्यान िदएर दिक्षणप हरे अिन यहूदाको दिक्षण
भाग नगेवे हरे। नगेवेको जङ्गलको‡ िवरू अगमवाणी गर। 47 नगेवे जङ्गललाई भन, ‘परम भकुो समाचार सनु। परम भु मरेो मा लकले यी
कुराहरू भन्न ु भयो ध्यान दऊे, म ित ो जङ्गलमा आगो लगाउनछुे। आगोले त्यके वकृ्ष अिन त्यके सखु्खा वकृ्षलाई नाश पानछ। त्यसको
दन्केको ज्वाला िनभ्नछैेन। दिक्षणबाट उ र सम्म सम्पणूर् दशे आगाले जलाइनछे। 48 त्यसपिछ मािनसहरूले थाह पाउनछेन ् िक मलैे अथार्त
परम भलुे आगो लगाएको हो। यो आगो िनभाउनँ स ैं न।’ ”

49 त्यसपिछ मलैे भनें, “हे परम भु मरेो मा लक! यिद मलैे यो कुराहरू मािनसहरूलाई भन-ेभनें उनीहरूले सम्झन्छन ि्क मलैे कथा सनुाउदँछुै।
ितनीहरूले सोच्दनैन ्िक यो साँचो हुनछे।”

21
1 यसकारण परम भकुो वचन फे र मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो, यरूशलमेप ध्यान दऊे अिन त्यसको पिव

स्थानहरूको िवरू केही भन। मरेो िन म्त इ ाएल दशेको िवरू केही भन। 3 इ ाएल दशेलाई भन, ‘परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुएको छ म
ितमीहरूको िवरू मा छु! म आफ्नो तरवार म्यानबाट बािहर िनकाल्छु! ितमीहरूबाट दवुै रा ो नरा ो सबै मािनसहरू काटेर हटाउनछुे। 4 म
रा ो अिन नरा ो दवु ै मािनसहरू ितमीहरूबाट काटेर हटाउछुँ। म आफ्नो तरवार म्यानबाट बािहर िनकाल्छु अिन दिक्षणबाट उ र सम्मका सबै
मािनसहरूको िवरू उपयोग गछुर्। 5 तब सबै मािनसहरूले थाहा पाउनछेन ्िक म नै परम भु हु ँ अिन ितनीहरूले थाहा पाउनँछेन ्िक मलैे नै तरवार
म्यानबाट बािहर िनकाल।े मरेो तरवार फे र म्यानमा प े छैन जबसम्म यो शषे हुदनै।’ ”

6 परमे रले मलाई भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो, द:ुखमा परेको मािनसको जस्तो द:ुखको आवाज िनकाल। मािनसहरूको छेउमा कराऊ।
7 तब ितनीहरूले ितमीलाई सोध्ने छन,् ‘ितमी िकन द:ुखको आवाज िनका लरहकेा छौ?’ त्यस बलेा ितमीले भन्नपुछर्, ‘िकनभने क दायक
समाचार आउँदै छ। त्यकेको हृदय डरले प ग्लने छ। सबै हातहरू कमजोर हुनछेन।् हरेकको आत्मा कमजोर हुनछे। हरेकको घ ुडँा पानी जस्तै
हुनछे।’ ध्यान दऊे त्यो नरा ो समाचार आउँदै छ। यी घटनाहरू घट्नछेन।्” परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुएको हो।

तरवार तयार छ
8 परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 9 “हे मािनसको छोरो, मरेो िन म्त यी कुराहरू गर। यी कुराहरू भन, ‘परम भु मरेो

मा लक यी कुराहरू भन्नहुुन्छ:

“ ‘ध्यान दऊे, एउटा तरवार, एउटा धा रलो तरवार हो,
अिन तरवारमा सान लगाइएको छ।

10 तरवार ज्यान लनको िन म्त धा रलो बनाइएको छ।
िबजलुी जस्तै चम्काउनलाई यसमा सान लगाएर टल्काइएको छ।

मरेो छोरा, ितमी त्यो लौरो दे ख टाढो भाग्यौ जसले ितमीलाई दण्ड िदन्थ्यो।
‡ 20:46: “ ”
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ितमीले त्यो काठको लौरोबाट द ण्डत हुन अस्वीकार गय ।
11 यसकारण तरवारलाई टल्काइएको हो।

अब यो योग गनर् सिकन्छ।
तरवार धा रलो बनाइएको छ अिन सान लगाइएको छ।

अब यो मानको हातमा िदइसकेको छ।

12 “ ‘हे मािनसको छोरो! िचच्याऊ अिन कराऊ। िकन? िकनिक तरवारको उपयोग मरेा मािनसहरू अिन इ ाएलको सबै शासकहरूको
िवरू मा हुन्छ। ती अगवुाहरू मरेो मािनसहरूिसतै तरवार ारा मा रनछेन।् यसकारण, ितमीले आफ्नो छाती पीट। 13 िकन? िकनिक यो परीक्षा
मा होइन ितमीले काठको लौरो ारा दण्डदायी हुन अस्वीकार गय यसकारण त्यसको अित र ितमीलाई दण्ड िदनको िन म्त म के योग
गरूँ? हो, तरवार न’ै ” परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो।

14 परमे रले भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरा! ताली बजाऊ अिन मरेो िन म्त मािनसहरूलाई यी कुराहरू भन,

“तरवार दइु पल्ट आवोस,् तीन पल्ट!
यो तरवार मािनसहरू मान ुर्का िन म्त हो।

यो तरवार हो, ठूलो नर-सहंारका िन म्त!
यो तरवारले मािनसहरूलाई काट्नछे!

15 ितनीहरूको हृदय डरले प ग्लनछे,
अिन धरैे मािनसहरू लड्नछेन,्

धरैे ज्यादा मािनसहरू आफ्नो नगर- ारमा मनछन।्
तरवार िबजु ल जस्तै चम्कनछे।
यो मािनसहरू मानर्को िन म्त सान लगाएर टल्काइएको हो।

16 हे तरवार! धा रलो हो!
तरवार दािहनपे काट
सीधै छेउमा काट
दे े प काट,

जाउ त्यके स्थानमा जहाँ तरेो धारले जानका िन म्त छानकेोछ।
17 “तब म ताली बजाउनछुे

अिन म मरेो ोध दखेाउन ु बन्दा गनछु।
म, परम भलुे नै भनकेो हु।ँ”

यरूशलमे सम्मको बाटो छान
18 परम भकुो वचन फे र मकहाँ आयो, 19 “हे मािनसको छोरो! दइुवटा बाटोको नक्शा बनाऊ त्यो बाबलेका राजाले तरवार इ ाएलमा

ल्याउन छान।े दवुै बाटोहरू एउटै भिूममा आउन ु पछर्। एउटा सकेंत शहरको शरुूमा लगाउन ु पछर्। 20 जनु बाटो तरवारले योग गछर् त्यसलाई
दखेाउन सकेंत योग गर। एउटा बाटोले रब्बा अम्मोनी शहर अिन अक यहूदा यरूशलमेको ब लयो शहर ितर लजैान्छ। 21 यसले स्प
पाछर् िक बाबलेको राजाले त्यो बाटोको योजना बनाउदँछै, जस ारा उसले त्यस क्षे मा आ मण गनर् सकोस।् बाबलेको राजा त्यो िबन्द ु सम्म
आइपिुगसकेकोछ जहाँ दइुवटा बाटो छु टन्छ। बाबलेको राजाले जादकूो सकेंतको उपयोग भिवष्य जान्नकुो िन म्त गरेको हो। उसले केही बाण
हल्लायो, उसले प रवारको मिूतर्हरूसगँ गय , उसले मारेको जनावरको कलजेो हये ।

22 “सकेंतले उसलाई दािहनपे को बाटोबाट यरूशलमे पगु्छ भन्ने बताउदँछै! उसले आफूसगँ ध्वसं गन हितयार ल्याउने योजना बनाएको
छ। उसले आदशे िदनछे अिन उसको सिैनकले ज्यान मानर् शरू गनछ। उसले य ु घोषणा गछर्। त्यस समयमा उसले शहरको चारैितर माटोको
पखार्ल बनाउनँछे। उसले पखार्ल सम्म पगु्ने एउटा माटोको बाटो बनाउनँछे। उसले शहरमा आ मण गनर्का िन म्त काठको धरहराहरू बनाउनँछे।
23 इ ाएलका मािनसहरूको िन म्त त्यो जादकूो िचन्हको केही अथर् हुदँनै। ितनीहरूले त्यो वचनको पालन गछर्न जनु ितनीहरूलाई िदइएको छ।
तर परम भलुे ितनीहरूको पाप याद रा ु हुनछे। अिन इ ाएलीहरू कैदी हुनछेन।्”

24 परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “ितमीले ितमीहरूको कुकमर्हरू स्मरणीय पारेकाछौ। ित ो पापहरू परैु काशमा आएको छ। ितमीले
मलाई ितमी दोषी िथयो भन्ने याद गनर् बाध्य गरायौ। यसकारण श लुे ितमीलाई आफ्नो हातमा लनछे। 25 अिन इ ाएलका द ु शासकहरू!
ितमीहरू मा रनछेौ, ित ो दण्डको समय आई सक्यो। अब अन्त छेउमा छ!”
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26 परम भु मरेो मा लक यो सदंशे िदनहुुन्छ, “फेटा उठा। मकुुट उठा! प रवतर्नको समय आइपगु्यो। महत्वपणूर् चीजहरू तल ल्याइनछे अिन
जो मािनसहरू महत्वपणूर् छैनन ् ितनीहरू महत्वपणूर् बिननछेन।् 27 म त्यो शहरहरू पणूर्रूपमा न पानछु। तर यो त्यस बलेा सम्म हुदँनै जब सम्म
उपय ु मािनस राजा हुदँनै। त्यसपिछ म बाबलेको राजालाई शहरमािथ अिधकार गनर्िदन्छु।”

अम्मोनको िबरू मा अगमवाणी
28 परमे रले भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो, मरेो िन म्त मािनसहरूलाई भन, ‘परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू अम्मोनका मािनसहरू

अिन ितनीहरूको ल ज्जत दवेतासगँ भन्नहुुन्छ:

“ ‘ध्यान दऊे, एउटा तरवार!
एउटा तरवार म्यानबाट बािहर छ।
तरवार टल्काइएको छ!

तरवार मानर्को िन म्त तयार छ!
िबजलुी जस्तो चम्काउनका िन म्त यसलाई टल्काइएको िथयो!

29 “ ‘ित ो दशर्न थर् छ।
ित ो जादलूे ितमीलाई सहायता गनछैन।
यो झठूो अगमवाणी हो।

अब ती द ु मािनसहरूको घाँटीमा तरवार रा खन्छ।
ितनीहरू चाँडै मनछन।्

अन्त्यको िदन आइपगुकेो छ।
ितनीहरूको पापको अ न्तम समय आइसकेकोछ।

बाबलेको िबरू मा अगमवाणी
30“ ‘अब ित ो तरवार (बाबलेलाई) म्यानिभ राख। बाबले! म ितमीिसत न्याय त्यही गछुर् ितमी जहाँ बसकेाछौ। अथवा त्यहीं दशे जहाँबाट

ितमी उत्पन्न भएका िथयौ। 31 म ित ो िवरू आफ्नो ोध खन्याउछुँ। मरेो ोधले ितमीलाई तातो हावाले जस्तै जलाउनँछे। म ितमीलाई ू र
मािनसहरूको हातमा स ु म्पन्छु। ती मािनसहरू मािनसहरूलाई मान ुर् िसपाल ु छन।् 32 ितमी आगोका िन म्त दाउरा जस्तै हुनछेौ। ित ो रगत पथृ्वीमा
बग्नछे, फे र मािनसले ितमीलाई किहल्यै याद गन छैनन।् म परम भलुे यो भनकेो हु।ँ’ ”

22
इजिकएल यरूशलमेको िबरू मा बोल्छन

1 परम भकुो वचन मलाई ा भयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो! के ितमी न्याय गछ ? के ितमी हत्याराहरूको शहरिसत
न्याय गछ ? के ितमी ितनीहरूिसत त्यो डरलाग्दो कुराहरूको िवषयमा भन्छौ जनु ितनीहरूले गरे? 3 ितमीले भन्नपुछर्, ‘परम भु मरेो मा लक
यसो भन्नहुुन्छ शहर हत्याराहरूले भ रएको छ। यसकारण यसको िन म्त दण्डको समय आइसकेको छ। त्यसले आफ्नो िन म्त अपिव मिूतर्हरू
बनायौ अिन यी अपिव मिूतर्हरूले ितनीहरूलाई अपिव बनायो।

4 “ ‘यरूशलमेका मािनसहरू, ितमीहरूले धरैे मािनसहरू माय । ितमीहरूले अपिव मिूतर्हरू बनायौं। ितमीहरू दोषी छौ अिन ितमीहरूलाई
दण्ड िदने समय आइसकेको छ। ित ो अन्त आइसकेको छ। अन्य रा हरूले ित ो हाँसो उडाउनछेन।् ती दशेहरू ितमीमािथ हाँ छेन।् 5 टाढा
अिन निजकका मािनसहरूले ित ो हाँसो उडाउँने छन।् ितमीले आफैलाई बदनाम गय । ितमी उप ोले भरीएका छौ।

6 “ ‘हरे! यरूशलमेमा त्यके शासकले आफूलाई श शाली बनाएकोछ जस ारा ितनीहरूले अन्य मािनसहरूलाई मानर् सक्छन।्
7 यरूशलमेका मािनसहरूले आफ्नो आमा बाबकुो सम्मान गदनन।् ितनीहरूले शहरहरूमा िवदशेीहरूलाई सताउछँन ितनीहरूले टुहुरा-टुहुरी
अिन िवधवुाहरूलाई पिन त्यो स्थानमा ठग्छन।् 8 ितमीहरूले पिव चीजलाई घणृा गछ । ितमीहरूले मरेो िव ामको िदनलाई यस्तो मान्छौ मानौं
त्यस िदनको कुनै महत्व छैन।् 9 यरूशलमेका मािनसहरू अरू मािनसहरूको िवषयमा झटूो बोल्छन।् ियनीहरूले यी िनद ष मािनसहरूलाई मानर्का
िन म्त गछर्न। मािनसहरू डाँडाहरूमािथ मिूतर्हरूलाई अपणर् गरेका भोजहरू खान जान्छन।्

“ ‘यरूशलमेमा मािनसहरूले धरैे िभचारी पापहरू गदछन।् 10 यरूशलमेका मािनसहरू आफ्नो िपताको प ीसगँ िभचार गछर्न।्
यरूशलमेका मािनसहरू रजस्वलको समयमा पिन ीहरूसगँ अशु सम्भोग गछर्न।् 11 कसलैे आफ्नो िछमकेीको प ीिसत यस्तो डरलाग्दो
पाप गछर्। कसलैे आफ्नो आफन्तहरूसगँ पिन शरी रक सम्बन्ध राख्छन ्अिन उसलाई अपिव बनाउछँन ्अिन कसलैे आफ्नो बाबकुी छोरी
अथार्त बिहनीसगँ शारी रक सम्बन्ध राख्छन।् 12 यरूशलमेमा ितमीहरूल,े मािनसहरू मानर्को िन म्त पसैा लन्छौ। ितमीहरूले ऋण िदन्छौ अिन
त्यो ऋणको ब्याज लन्छौ। ितनीहरू नाफा लनकालािग आफ्ना िछमकेीहरूलाई दबाउछँौ। अिन ितमीहरूले मलाई िबसकाछौ।’ ” परम भु मरेो
मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो।
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13 परमे रले भन्नभुयो, “ ‘अब हरे! म ितनीहरूलाई दखेरे ताली बजाउनँछुे। मािनसहरूलाई धोका िदएको अिन हत्या गरेकोमा ितमीहरूलाई
दण्ड िदन्छु। 14 के त्यसपिछ ितमी वीर बन्छौ? जित बलेा म ितमीहरूलाई ढण्ड िदन आउँनछुे के ितमी या ब लयो भएका हुन्छौ? अह ँ म
परम भु हु।ँ मलैे यो भिनिदएँ अिन म त्यित गछुर् जनु मलैे गछुर् भनें! 15 म ितमीलाई जाित जाितहरूको बीचमा पानछु। म ितमीहरूलाई जाित-
जाितहरूको बीचमा िततर-िबतर पानछु। म सबै अशु ता ितमीबाट िनका लिदनछुे। 16 तर यरूशलमे ितमी अपिव हुन्छौ अिन अरू दशेहरूले
यो घटना दे छे। त्यसपिछ ितमीले थाहा पाउने छौ म नै परम भु हु।ँ’ ”

इ ाएल बकेामको मरूभिूम जस्तै छ
17 परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो,
18 “हे मािनसको छोरो, ताँवा, फलाम, जस्ता, अिन सीसा चाँदीको तलुनामा बकेार छ। कारीगरले चाँदीलाई श ु पानर् आगोमा हाल्छ। चाँदी

गल्छ अिन कारीगरले यसलाई मलैाबाट अलग पाछर्। इ ाएल दशे बकेारको मलैा जस्तो भएको छ। 19 यसकैारण परम भु मरेो मा लक यसो
भन्न ु हुन्छ, ‘ितमीहरू सबै बकेारको मलैा जस्तो भएकाछौ। त्यसकारण म ितमीहरूलाई यरूशलमे िभ भलेा गराउनछुे। 20 कारीगरले चाँदी,
काँसा, फलाम, सीसा अिन जस्तालाई आगोमा हाल्छ। आगो एकदमै ठूलो बनाउनँको िन म्त फुिकन्छ। त्यसपिछ यो धातहुरू सबै गल्न थाल्छ।
यस्तै कारले म ितमीलाई आफ्नो आगोमा हालरे पगाल्छु। त्यो मरेो आगो चाँिह ोध हो। 21 म ितमीलाई त्यो आगोमा हाल्छु अिन म आफ्नो

ोधको आगो फुक्छु अिन ितमी प ग्लन थाल्छौ। 22चाँदी आगोमा प ग्लन्छ अिन कारीगरले चाँदी हाल्छ अिन पगाल्छ। यस्तै कारले शहरमा
ितमी प ग्लन्छौ। त्यसपिछ ितमीले थाहा पाउनछेौ िक म नै परम भु हु ँ अिन ितमीले सम्झनछेौ िक म नै ित ो िवरू आफ्नो ोध िनकाल्दछुै।’ ”

इजिकएल यरूशलमेको िवरू बोल्छन ्
23 परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 24 “हे मािनसको छोरो! यरूशलमेिसत कुरा गर। उसलाई भन, ितमी भिूम हौ जनु सफा

पा रएको छैन।् जब म ोिधत हुन्छ ितमीमािथ पानी पनछैन। 25 यरूशलमेमा अगमव ाहरूले नरा ो योजना बनाइरहछे ऊ त्यो िसहं जस्तो
भएको छ, जब त्यसले आफूले प े को जनावर खान्छ त्यस समय गजर्न्छ। ती अगमव ाहरूले धरैे जीवनहरू न गरेका छन।् ितनीहरूले धरैे
बहुमल्य चीहहरू राखकेा छन।् ितनीहरूले यरूशलमेमा धरैे ीहरूलाई िबधवुा बनाए।

26 “पजूाहारीहरूले मरेो ब्यावस्था भङ्ग गरेका छन।् ितनीहरूले मरेो पिव चीजहरू अपिव बनाएका छन।् ितनीहरूले पिव र अपिव
वस्तहुरूमा भदे राख्दनैन ्अिन ितनीहरूले मािनसहरूलाई सफा र मलैा बीचको िभन्नता िसकाउँदनैन।् ितनीहरूले मरेो िव ामको िदनलाई सम्मान
गनर् अस्वीकार गरे। म ितनीहरूको िबचमा अपमािनत भएकोछु।

27 “यरूशलमेका बढूा- धानहरू आफूले प े का पशहुरू खाँदै गरेका ब्वाँसाहरू जस्तै छन।् बढूा- धानहरू फायदा लनको लािग
मािनसहरूलाई आ मण गछर्न ्अिन माछर्न।्

28 “अगमव ाहरूले मािनसहरूलाई चतेाउनी िददनैथे ितनीहरूले सत्यलाई लकुाउँथ।े ितनीहरू त्यो कारीगार जस्तै हुन जसले पखार्ल दढृ
बनाउदँनै केवल दलूोमा लपे लगाइिदन्छ। ितनीहरूको ध्यान केवल झटूोमािथ हुन्छ। ितनीहरूले आफ्नो जादकूो उपयोग भिवष्य जान्नका िन म्त
गछर्न।् तर ितनीहरू खाली झटूो बोल्छन।् ितनीहरू भन्छन,् ‘परम भु मरेो मा लकले यो कुरा भन्नभुयो।’ तर ितनीहरू खाली झटूो बो लरहछेन ्
परम भलुे ितनीहरूसगँ बात गन ुर्भएन।

29 “सामन्य जनता एका-अकार्मा लाभ उठाउँछन।् ितनीहरू एका-अकार्लाई धोका िदन्छन अिन चोरी गछर्न। ितनीहरू गरीब अिन असहाय
मािनसहरूसगँ यस्तो वहार गछर्न।् ितनीहरूले िवदशेीहरूलाई पिन धोका िदन्छन,् मानौं ितनीहरूको िवरू कुनै िनयम छैन।्

30 “दशे रक्षाकोलािग पखार्ल बनाउन अथवा त्यही भत्केको भागमा उिभन एकजना मािनस मलैे ितनीहरूको माझमा खोजें धाँदोमा उिभएर
ाथर्ना गन मािनस तर जसले त्यस्तो गनर् सक्थ्यो कुनै मािनस पिन पाउन सिकन। 31 यसकारण म आफ्नो ोध कट गछुर्, म ितनीहरूलाई पणूर्

रूपमा न गछुर्! अपिव कामको िन म्त म ितनीहरूलाई दण्ड िदन्छु। जनु ितनीहरूले गरे। यो सब ितनीहरूको दोष हो।” परम भु मरेो मा लकले
यी कुराहरू भन्नभुयो।

23
1 परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2“हे मािनसको छोरो! साम रया र यरूशलमेको िवषयमा यो कथा सनु! त्यहाँ दइु बिहनी

िथए! ितनीहरू एउटै आमाका छोरीहरू िथए। 3 ितनीहरू िम मा त्यस बलेा वशे्या भए जब सानो बिहनी एकदमै सानो िथई। िम मा ितनीहरूले
पिहलो मे गरे अिन मािनसहरूले आफ्नो हातले ितनीहरूको स्तनलाई छुए। 4 ठूली िददीको नाम ओहोला िथयो अिन उसको बिहनीको नाम
ओहो लबा िथयो। ितनीहरू मरेो प ीहरू भए अिन हामीहरूका छोरा-छोरीहरू भए। (ओहोला चािह ँ साम रया हो अिन ओहो लबा चािह ँ यरूशलमे
हो।)

5 “त्यसपिछ ओहोला पित ता रिहन तर एउटी वशे्या जस्तो हुन गई। उसले आफ्नो िेमहरू ित मा चाख रा थाली। 6 उसले अश्शरूको
सिैनकलाई ितनीहरूको वजैनी व दखेी ितनीहरू घोडाहरूमा चढने सबै जवान मािनसहरूले मन पराउँथ।े ितनीहरू राजपालहरू अिन अिधकारीहरू
िथए। 7 अिन ओहोलाले आफूलाई ती सबै मािनसहरूलाई समु्पी िदए। ती सबै अश्शरूको सनेाहरूमा िविश छािनएका सिैनकहरू िथए। अिन ती
सबिैसत मोिहत भई! उ ती अपिव मिूतर्हरूिसत अपिव भई। 8 यसको अित र उसले िम िसत आफ्नो मे- ापार छोडी। िम ले त्योिसत
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त्यस बलेा मेमा फस्यो जब ऊ कुमारी िथई। िम उसको स्तन छुने पिहलो मेी िथयो। िम ले ितनीमािथ आफ्नो झटूो मे गथ्य । 9 यसकारण
मलैे त्यसको मेीहरूलाई त्यसको कुमारी अवस्था भोग गनर् िदएँ। उसले अश्शरूहरूलाई चाहन्थी, यसकारण मलैे उसलाई ितनीहरूिसत छोिड
िदएँ। 10 ितनीहरूले त्यसलाई बलात्कार गरे। ितनीहरूले त्यसको नानीहरू लए अिन ितनीहरूलाई तरवारले मारे। ितनीहरूलाई दण्ड िदएँ अिन

ीहरूले अिहले सम्म त्यसको कुरा गछर्न।्
11 “उसको सानो बिहनी ओहो लबाले यी घटनाहरू घटेको दखेी। तर ओहो लबाले आफ्नो िददी भन्दा ज्यादा पाप गरी। ऊ ओहो लबा भन्दा

अझ खराब वशे्या भई। 12 ऊ अश्शरूको राज्यपालहरू अिन अिधकारीहरूलाई चाहन्थी। उसले वजैनी सनु्दर व घोडसवार सिैनकहरूलाई
चाहन्थी। ितनीहरू सबै मनपद जवान मािनसहरू िथए। 13 मलैे दखेें ती दवुै ीहरू एउटै गल्ती गरे आफ्नो जीवन न ग ररहकेा िथए।

14 “ओहो लबा म ित धोकेबाज भई। बाबलेमा उसले मािनसहरूको िच पखार्लमा को रएको दखेी। त्यो कल्दी मािनसहरूको रातो व
लगाएको िच िथयो। 15 ितनीहरूले कम्मरमा पटेी अिन िशरमा लामो फेटा बाधकेा िथए। ितनीहरू सबै रथको अिधकारी जस्ता दे खन्थ।े
ितनीहरू सबै बाबलेको जन्मभिूममा उत्पन्न परुूष जस्तो ज्ञात हुन्थ्यो। 16 ओहो लबाले ितनीहरूलाई चाहन्थी। उसले ितनीहरूलाई आम न् त
गनर्का िन म्त स्वगर्दतू पठाई। 17 यसकारण बाबलेवासीहरू त्यसको ओ ानमा सहवास गनर् आए र आफ्नो कामवासनाले त्यसलाई अशु पारे।
ितनीहरूबाट भए पिछ वाक्क भएर त्यसको मन ितनीहरू दे ख ह ो।

18 “ओहो लबाले त्यो धोकेबाज हो भनी सबलाई दखेाई उसले यित ज्यादा मािनसहरूलाई आफ्नो नाङ्गो शरीरको योग गनर् िदई िक मलाई
ऊ ित त्यसै घणृा उत्पन्न भयो, जस्तो उसको बिहनी ित भएको िथयो। 19 ओहो लबाले घ र-घ र मलाई धोका िदइरही अिन उसले आफ्नो
मे- ापार याद ग र जनु उसले यवुावस्थामा िम मा गरेकी िथई। 20 उसले आफ्नो मेीको गधाको जस्तो लगं अिन वीयर् चािह ँ घोडाको झैं

िनस्केको सम्झना गरी।
21 “ओहो लबा, ितमीले आफ्नो ती िदनहरू याद गय जब ितमी यवुती िथयौ, जब ित ो मेीले ित ो स्तन छुन्थे अिन यवुावस्थाका स्तन

माडकेा िथए। 22 यसकारण ओहो लबा, परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ ‘ितमीले आफ्नो मेीहरूलाई घणृा गनर् थाल्यौ। तर म ित ो
मेीहरूलाई भन्छु िक ितनीहरूले ितमीलाई चारै ितरबाट घनेछन।् 23 म ती सबै मािनसहरूलाई बाबलेमा िवशषे गरी कल्दीहरूलाई ल्याउनँछुे। म

पकोद शोअ अिन कोअबाट मािनसहरूलाई ल्याउनछुे अिन ती सबलैाई अश्शरूबाट ल्याउछुँ। यस्तै कार म सबै शासकहरू अिन अिधकारीहरूलाई
ल्याउछुँ। ितनीहरू सबै योग्य, रथहरूको िवशषे योग्यताको िन म्त छािनएका घोडसवार िथए। 24 ितनीहरूको भीड ित ोमा आउने छ। ितनीहरू
आफ्नो घोडामा अिन आफ्नो रथहरूमा आउनछेन।् ितनीहरू धरैे सखं्यामा हुनछेन।् ितनीहरूिसत भाला, ितनीहरूको ढाल अिन ितनीहरूको
िशरमा सरुक्षा कवच हुनछे। ितनीहरू ित ो चारै ितर जम्मा हुनछेन।् म ितनीहरूलाई बताउनछुे िक ितनीहरूले मसगँ के गरे अिन ितनीहरूले
आफ्नो तफर् बाट ितनीहरूलाई दण्ड िदनछेन।् 25 म ितमीहरूलाई मरेो इष्यार् श ितमीहरूको िवरू दखेाउनछुे। ितनीहरू अत्यन्तै ोिधत
हुनछेन ्अिन ितमीहरूलाई चोट पयुार्उनछेन।् ितनीहरूले ित ो नाक अिन कान काट्नछेन।् ितनीहरूले ितमीहरूलाई तरवारले मानछन।् त्यसपिछ
ितनीहरूले ित ो नानीहरू लएर जानछेन ्अिन ितनीहरूले ती नानीहरू जलाई िदनछेन।् 26 ितनीहरूले ित ो रा ो लगुा गर-गहनाहरू लनछेन।
27अिन म ित ो िम िसत िवचार कायर्हरू रोिकिदनछुे। ितमीहरूले फे र किहल्यै ितनीहरूितर फकर हनेछैनौ। ितमीले फे र किहल्यै िम लाई
याद गन छैनौ।’ ”

28 परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “म ितमीलाई ती मािनसहरूको हातमा िददँछुै जसलाई ितमीले घणृा गछ । म ितमीलाई ती मािनसहरूको
हातमा िदन्छु जसलाई ितमीले घणृा गनर् थालकेो िथयौ। 29 अिन ितनीहरूले दखेाउनँछेन िक ितनीहरूले ितमीलाई कित घणृा गनछ। ितनीहरूले
ित ो त्यके चीज लानछेन ्जनु ितमीले कमाएकीछौ। ितनीहरूले ितमीलाई खाली हात र नाङ्गो छोिडिदन्छन।् मािनसहरूले ित ो पाप, वशे्यापना
अिन लाज ित ो भ हीन स्प दे े छन।् 30 यी चीजहरू ितमीमािथ आइलाग्यो िकनभने ितमी आफैले आफैलाई वशे्या झैं रा हरूको पिछ गएर
कलिंकत बनायौ अिन ितमीहरूका िघनलाग्दा मिूतर्हरूले फोहोर बनायौ। 31 ितमीले आफ्नो िददी कै चालमा िहडँ ्यौ अिन त्यसरी नै ग ररहयौ।
ितमीहरू आ-आफैले िवषको कचौरा लयौं अिन त्यो आफ्नो हातमा उठाएर राख्यौ। ितमीले आफ्नो दण्ड स्वयं कमायौ।” 32 परम भु मरेो
मा लकले यसो भन्नहुुन्छ:

“ितमीले आफ्नो िददीको िबषको कचौरा िपउँनछेौ।
यो िवषको कचौरा लामो-गिहरो छ।

त्यो कचौरामा धरैे िबष छ।
मािनसहरू ितमी ित हाँ छेन ्अिन हाँसो उडाउँनछेन।्

33 ितमी मतवाला मािनस जस्तै लडबडाउनछेौ।
ितमी ज्यादै अस्थीर हुनछेौ।

यो ध्वशं अिन सवर्नाश हो।
यो त्यही कचौरा जस्तै हो, जनु ित ो िददी साम रयाले िपएकी िथई।

34 ितमीले त्यही कचौराबाट िवष िपउनछेौ।
ितमीले त्यसको अ न्तम थोपा सम्म िपउँनछेौ।

ितमीले कचौरा फ्याँकेर त्यसलाई टु ा-टु ा बनाउनछेौ
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अिन ितमीले आफ्नो छाती जथा भावी िपट्नछेौ।
यो हुनछे िकनिक म परम भु अिन मा लक हुँ

अिन मलैे यी कुराहरू भनें।

35 “यस्तो कारले परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो, ‘यरूशलमे, ितमीले मलाई िबिसर्यौ। ितमीले मलाई फ्याँिक िदयौ अिन
पछाडी छोिडिदयौ। यसकारण ितमीले मलाई छोडकेो अिन वशे्या झैं बाँचकेोमा ितमीले दण्ड भोग्न ु पनछ। ित ो दषु् ाँईका िन म्त ितमीले दण्ड
भोग्नपुछर्।’ ”

ओहोला अिन ओहोलीबाको िवरू िनणर्य
36 परम भु मरेो मा लकले मलाई भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो, के ितमी ओहोला अिन ओहो लबाको न्याय गछ ? तब ितनीहरूलाई ती

भयकंर कुराहरू भन जनु ितनीहरूले गरेका छन।् 37 ितनीहरूले िभचारी पाप गरे। ितनीहरूले हत्या जस्तो अपराध गरे। ितनीहरूले वशे्या
जस्तो काम गरे, ितनीहरूले आफ्नो अपिव मिूतर्हरूको लािग मलाई छोिडिदए। ितनीहरूले ितनीहरूको नानीहरूलाई ब लदान िदए जो मरेा िन म्त
जन्माएका िथए। ितनीहरूले आफ्नो मिूतर्हरूलाई भोजन िदनका िन म्त यसो गरे। 38 ितनीहरूले मरेो िव ामको िदन अिन पिव स्थानहरूमा यस्तो
काम गरे मानौं त्यसको कुनै महत्व छैन। 39 ितनीहरूले मिूतर्को लािग आफ्नो नानीहरूलाई मारे अिन मरेो पिव स्थानमा गए अिन त्यसलाई
अपिव बनाए। ितनीहरूले यो मरेो म न्दरिभ यस्तो गरे।

40 “ितनीहरूले अत्यन्तै टाढो ठाँउमा मािनसहरूलाई बोलाए। यी मािनसहरूका िन म्त ितमीले एउटा स्वगर्दतू पठायौ अिन ितनीहरू ितमीलाई
हनेर् आए। ितमीले ितनीहरूको िन म्त नहुायौ, आफ्नो आखँा िसगंाय अिन गर-गहनाहरू लगायौ। 41 ितमी रा ो ओ ानमा बस्यौ, जसको छेउमा
टेबलमा रा खएको िथयो। ितमीले मरेो सगु न्धत धपू अिन तले त्यही टेबलमा राख्यौ।

42 “यरूशलमेमा यस्तो आवाज सिुनयो जनु मािनसहरूले भोज मनाइरहे जस्तो लाग्थ्यो। ितनीहरू मध्ये यरूशलमेबाट आउनहेरू पिहले नै
मातकेा िथए। ितनीहरू मरूभिूमबाट आए अिन ीहरूलाई चरुा अिन रा ो रा ो िशरवन्दीहरू िदए। 43 तर मलैे त्यो ीिसत बात गरें, जो िभचार
कमर्ले िशिथल भएकी िथई। मलैे उसलाई भनें, ‘के ितनीहरूिसत लगातार िभचार ग ररहन सक्छन, अिन उसले त्यसिसत िभचार ग ररहन ्
सक्छे?’ 44 तर ऊ त्योिसत त्यसरी नै गईरहयो जसरी एउटा वशे्या भएकहाँ ऊ जान सक्थ्यो। हो, ऊ ती द ु ीहरू ओहोला अिन ओहो लबाकहाँ
गइर ो।

45 “तर धािमर्क मािनसहरूले ितनीहरूको न्याय अपराधी भनी गनछन।् ती ीहरूलाई ितनीहरूले अपिव अिन िभचा रणीहरू भनी न्याय
गनछन।् िकन? िकनिक ओहोला अिन ओहो लबाले िभचार पाप गरेकाछन ्अिन ितनीहरूले जनु ीहरूको हत्या गरका िथए ितनीहरूको
रगतले ितनीहरूको हातहरू कलिंकत छन।्”

46 परम भु मरेो मा लकले यो कुरा भन्नभुयो, “मािनसहरूलाई एकै ठाउँमा भलेा गर। त्यसपिछ ितनीहरूले ओहोला अिन ओहो लबालाई
सजाय िदनछेन।् मािनसहरूको त्यो समहूले ती दइु ीहरूलाई दण्ड िदनछेन ्तथा ितनीहरूको हाँसो उडाउँनछेन।् 47 तब त्यो समहूले ितनीहरूलाई
ढुङ्गा हान्नछेन ्अिन ितनीहरूलाई मानछन,् तब त्यो समहूले आफ्नो तरवारले ीहरूलाई टु ा पानछन ्ती ीहरूको नानीहरूलाई मानछन ्अिन
घर जलाई िदनछेन।् 48 यस्तो कारले म यो दशेको द ु तालाई अन्त ग रिदनछुे, अिन सबै ीहरूलाई चतेाउनी िदनछुे िक ितनीहरूले अब यस्तो
ल ज्जत काम नगरून ्जनु ितमीहरूले गय । 49 ितनीहरूले ितमीलाई त्यो द ु कामको िन म्त दण्ड िदनछेन जनु ितमीले गय अिन ितमीलाई
ित ो आफ्नो मिूतर्को िन म्त पिन दण्ड िदइनछे। त्यस बलेा ितमीले थाहा पाउनँछेौ िक म नै परम भु अिन मा लक हु।ँ”

24
भाँडो अिन मास ु

1 परम भु मरेो मा लकको वचन मकहाँ आयो। त्यो िदन दशेबाट िनका लएको नवौं वषर्को दशौं महीनाको दशौं िदन िथयो। उहाँले भन्नभुयो,
2 “हे मािनसको छोरो! आजको िदन र आजकैो िदनको नाम ले खराख ‘आजै बाबलेको राजाको सनेाले यरूशलमेलाई घये ।’ 3 यो कुरा त्यो
घरानालाई भन (इ ाएल) जनु प रवार आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार ग ररहछे। उसलाई यो कुराहरू भन। ‘परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ:

“ ‘भाँडा आगोमािथ राख,
भाँडा राख अिन त्यसमा पानी हाल।

4 त्यसमा रा ो-रा ो टु ाहरू हाल, िफला
अिन कुमको मासकुो टु ाहरू हाल।

भाँडा सव म ह ीहरूले परूा भर।
5 बगालको रा ो-रा ो पशहुरू उपयोग गर,

भाडाको तल परूा आगो लगाऊ,
अिन मासकुो टु ाहरू पकाऊ।
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सरुूआलाई त्यस बलेा सम्म पकाऊ जब सम्म ह ीहरू रा ोसगँ पाक्दनै!’

6 “ ‘यसथर् परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ:
यो यरूशलमेको िन म्त नरा ो हुन्छ।

यो हत्याराहरूले भ रएको शहरका िन म्त नरा ो हुन्छ।
यरूशलमे त्यो भाँडा जस्तै हो जसमा खयाको दाग छ

अिन त्यो खयाको दाग जब सम्म हट्दनै
त्यो भाँडा श ु हुदँनै ्यसकारण मासकुो त्यके टु ा भाँडाबाट बािहर िनकाल! त्यो मास ु नखाँऊ।

पजूाहारीलाई त्यो बकेामको मासबुाट एउटा टु ा पिन छान्न नदऊे!
7 यरूशलमे त्यो कलिंकत दाग लागकेो भाडा जस्तै हो।

िकन? िकनिक त्यसले बगाएको रगत त्यहाँ अिहले सम्म छ!
उसले खलु्ला च ानमा रगत हाली।

उसले रगत भईूंमा पोखाई अिन त्यसलाई धलूोले छोपीिदई।
8 मलैे त्यसको रगत खलु्ला च ानमा हालें।

यसकारण यो नछोिपयोस।्
मलैे यसो गरें जसबाट मािनसहरू ोिधत होस ्

अिन उसले िनद ष मािनसहरूलाई हत्याको दण्ड िदओस।्

9 “ ‘यसकारण परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ:
हत्याराहरूले भ रएको यो शहरमा नरा ो हुनछे।

म आगोको लािग दाउराको थु ो लगाई िदन्छु।
10 भाँडाको मिुन धरैे दाउरा लगाऊ।

आगो बाल रा ोसगँ मास ु पकाऊ।
मसला िमलाऊ

अिन ह ीहरू बसे्सरी पकाऊ
जब सम्म ती ह ीहरू गल्दनैन।्

11 तब भाँडालाई खाली कोईलामा छोडीदऊे।
यसलाई यित तातो हुन ु दऊे िक

यसको दाग पिन डडोस।्
त्यहाँबाट अपिव ता परैू जाओस ्अिन खया नाश होस।्

12 “ ‘यरूशलमेले आफ्नो दागलाई धनकुो लािग
कठोर प र म गनर् सक्छ

तर त्यो ‘ खया’ जाँदनै।
आगोले (दण्डल)े मा त्यो खया हटाउनँ ु सक्छ!

13 “ ‘ितमीले मरेो िवरू पाप गय
अिन पापले कलिंकत भयौ मलैे ितमीलाई नहुाई िदन खोजें,

अिन ितमीलाई श ु बनाउन चाहें।
तर दाग बािहर आएन।

म ितमीलाई फे र नहुाई िदन चाहाँिदन।
जब सम्म मरेो तातो ोध ितमी ित समा हुदँनै।

14 “ ‘म परम भु हु।ँ मलैे भनें, ितमीले दण्ड पाउनछेौ, अिन म यो गराउँछु। म दण्ड रोक्ने छैन। म ित ो िन म्त द:ुखीत हुने छैन। म ितमीलाई
अपिव कामहरूको िन म्त दण्ड िदन्छु, जो ितमीले गय । परम भु मरेो मा लकले यसो भन्नभुयो।’ ”

इजिकएलको प ीको मतृ्य ु
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15 त्यसपिछ परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 16 “हे मािनसको छोरा! ितमी आफ्नो प ीलाई ज्यादै मे गछ , तर म
उसलाई ितमीदे ख टाढो लान्छु। ित ो प ी अचानक मनछन।् तर ितमीले उसको मतृ्यमुािथ शोक गन छैनौ। ितमी िचच्याउने छैनौ। आफैलाई
रून नदऊे। 17 तर ितमीले आफ्नो शोकमा ससु्केरा हाल। आफ्नो मतृक प ीका िन म्त नरोऊ। ितमीले सधैं जस्तै साधारण लगुा लगाऊ। आफ्नो
फेटा र जु ा लगाऊ। आफ्नो शोक कट गनर् जगुाँ नछोप अिन एउटा मािनस मदार् मािनसहरूले खाने भोजन नखाऊ।”

18 त्यसको अक िबहान, म मािनसहरूलाई भन्दै िथएँ। त्यही साँझ मरेी प ीको मतृ्य ु भयो। अक िबहान मलैे त्यही गरें जनु परमे रले
मलाई आज्ञा िदन ु भएको िथयो! 19 त्यसपिछ मािनसहरूले मलाई सोध,े “ितमीले यो काम िकन ग ररहकेाछौ? यसको अथर् के हो?”

20 मलैे ितनीहरूलाई भन,े “परम भकुो वचन मकहाँ आयो, उहाँले भन्नभुयो, 21 इ ाएलको घरानालाई भन्न,ु परम भु मरेो मा लकले
भन्नभुयो, ‘हरे, म मरेो स्थानलाई न गनछु। ितमीहरूलाई त्यसको घमण्ड छ अिन ितमीहरूले यसको िवषयमा शसंाको गीत गाउछँौ। ितमीले
त्यो स्थान हनेर् मन पराउँनछेौ। ितमी साँच्चै त्यो ठाँउलाई मे गछ । तर म त्यो ठाँउ न पानछु अिन ितमीले त्यागकेा नानीहरू मा रनछेन।् 22 तर
ितमीले त्यही गनछौ जनु मलैे आफ्नो मतृ प ीको िवषयमा गरें। ितमीले आफ्नो शोक कटको िन म्त जगुाँ छोप्ने छैनौ। ितमीले त्यो भोजन खाने
छैनौ जनु ाय कुनै मािनस मदार् अरू मािनसहरूले खान्छन।् 23 ितमीहरूले आफ्नो फेटा अिन जु ा लगाउछँौ। ितमीहरूले आफ्नो शोक कट गन
छैनौ। ितमी रूने छैनौ। तर ितमी आफ्नो पापको कारणले न हुनछेौ, ितमी चपुचाप आफ्नो अफशोस ्अरूसगँ गनछौ। 24 यसकारण इजिकएल
ित ो िन म्त एउटा उदाहरण हो। ितमीले त्यही सब गनछौ जनु उसले गय । दण्डको समय आउँनछे अिन ितमीहरूले थाहा पाउनँछेौ म नै परम भु
हु।ँ’ ”

25-26 “हे मािनसको छोरा! म त्यो सरुिक्षत भिूम यरूशलमे मािनसहरूबाट लनछुे। त्यो सनु्दर भिूमले ितनीहरूलाई आन न्दत पा ररहछे।
ितनीहरूले त्यो स्थान हनेर् मन पराउँछन।् ितनीहरूलेसाँच्चै त्यो स्थानलाई मे गछर्न।् तर त्यस समय म शहर अिन ितनीहरूको नानीहरू ितनीहरूबाट
लन्छु। बाँच्नहेरू मध्ये एकजनाले ितमी कहाँ नरा ो समाचार लएर आउनछे। 27 त्यस समय ितमी त्यो मािनसिसत बात गनर् सक्छौ। ितमी अब

अझ अिधक चपु लागरे ब स ै नौ। यसकारण ितमी उसको उदाहरण बन्नछेौ। त्यित बलेा ितनीहरूले थाहा पाउनँछेन ्म, नै परम भु हु।ँ”

25
अम्मोनको िबरू अगमवाणी

1 परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2“हे मािनसको छोरो! अम्मोनका मािनसहरूलाई ध्यान दऊे अिन मरेा िन म्त ितनीहरूको
िवरू मा केही भन। 3अम्मोनका मािनसहरूसगँ भन ‘परम भु मरेो मा लकको वचन सनु! परम भु मरेो मा लक भन्न ु हुन्छ: ितमीहरू खशुी िथयौ
जित बलेा मरेो पिव स्थान न भयो। ितमीहरू इ ाएल दशेको िवरू िथयौ जब त्यो दिूषत भयो। ितमी यहूदाको प रवारको िवरू िथयौ जब
ितनीहरूलाई बन्दी जस्तै कैदी बनाएका िथए। 4 यसकैारण म ितमीहरूलाई पवूर्बाट आएका मािनसहरूलाई िदन्छु। ितनीहरूले ितमीहरूको भिूम
लनछेन।् ितनीहरूका सनेाहरूले ितमीहरूको दशेमा डरेा हाल्नछेन।् उनीहरू ितमीहरूको बीचमा ब छेन।् उनीहरू ितमीहरूको फल खानछेन

अिन ितमीहरूका दधू िपउनछेन।्
5 “ ‘म रब्बा शहरलाई ऊँटहरू चन ठाँउ अिन अम्मोनको भिूमलाई भडेाहरूको खोर बनाइिदन्छु। त्यसबलेा ितमीले जान्नछेौ म नै परम भु

हु।ँ 6 परम भु यसो भन्नहुुन्छ िकनभने ितमीहरू खशुी िथयौ अिन ितमीहरूले आफ्नो हातले ताली बजायौ अिन आफ्नो खु ा ठटायौ, अिन
ितनीहरूले इ ाएलको भिूमलाई ठ ा गनर् अिन खल्ली उडाउन मज्जा मान्यौ। 7 यसकारण म ितमीलाई दण्ड िदन्छु। म जाितहरूलाई य ु मा
ल ु टएको सामान झैं अन्य दशेलाई िदनछुे। म ितमीहरूलाई जाितहरूको बीचबाट िनकाल्नछुे ितमीहरू दशेबाट लािगनछेौ। ितमीहरू टाढा दशेमा
मनछौ। म ितमीहरूको दशेलाई न पानछु! त्यसपिछ ितमीहरूले थाहा पाउनँछेौ म नै परम भु हु।ँ’ ”

मोआब अिन सइेरको िबरू अगमवाणी
8 परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ “मोआब र सइेर एदोमले भन्छ, ‘यहूदाको घराना ठीक अन्य कुनै रा हरू जस्तो छ।’ 9 म मोआबको

काँध काट्नछुे यी शहरहरू बते्याशीमोत, बाल्मोन अिन िकयार्तमै जनु त्यस दशेको मिहमा हुन म लनछुे। 10 त्यसपिछ म यी शहरहरू पवूर्का
मािनसहरूलाई िदन्छु। ितनीहरूले ितमीहरूको भिूम लन्छन ्अिन म अम्मोनका मािनसहरूलाई एउटा रा हुनिदन्छु। त्यसपिछ त्यकेले िबिसर्नछे
िक अम्मोनका मािनसहरू त्यही रा का िथए। 11यस्तो कारले म मोआबलाई दण्ड िदन्छु। त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाउनँछेन ्िक म नै परम भु
हु।ँ”

एदोमको िबरू अगमवाणी
12 परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “एदोमका मािनसहरू यहूदाको घरानाको िवरू खडा भएर ितनीहरूसगँ बद्ला लन खोज।े एदोमका

मािनसहरू दोषी छन।्” 13 यसकैारण परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ “म एदोमलाई दण्ड िदन्छु। म एदोमको मािनसहरू अिन पशहुरूलाई न
पाछुर्। म एदोमको परैू दशे तमेानदे ख दान सम्म न पाछुर्। एदोमीहरू य ु मा मा रनछेन।् 14 म आफ्ना मािनसहरू, इ ाएल एदोमको िवरू
उपयोग गछुर्। यस्तो कारले इ ाएलका मािनसहरूले मरेा ोधलाई एदोमको िवरू वहार गछर्न।् त्यसपिछ एदोमका मािनसहरूले बझु्नछेन ्
मलै े ितनीहरूलाई दण्ड िदएँ।” परम भु मरेा मा लकले यसो भन्नभुयो।
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प लश्तीहरूको िबरू अगमवाणी
15 परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “प लश्तीहरूले पिन ितनीहरूिसत बद्ला लने य गरे। ितनीहरू ज्यादै िनदर्यी िथए। ितनीहरूले घणृा र

अवहलेना वाहके अरू केही दखेाउदँनैन।्” 16 यसकैारण परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “म प लश्तीहरूलाई दण्ड िदन्छु। हो म करेतीहरूबाट
ितनीहरूलाई न पाछुर्। म समु को िकनारमा ब े ती सबै मािनसहरूलाई सम्पणूर् रूपमा न पाछुर्। 17 म ितनीहरूलाई दण्ड िदन्छु। म ितनीहरूसगँ
बद्ला लन्छु। म आफ्नो ोध ारा ितनीहरूलाई एउटा पाठ िसकाउँछु त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाउनछेन ्म नै परम भु हु।ँ”

26
टायरको िवषयमा द:ुखको समाचार

1 दशेबाट िनका लएको एघारौं वषर्को महीनाको पिहलो िदनमा, परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरा,
टायर यरूशलमेको िवषयमा कराऊ। ‘चाँडै गर! मािनसहरूको रक्षा गन शहर- ार ध्वशं भयो। शहर- ार मरेो िन म्त खलु्ला छ। यरूशलमे ध्वशं
भयो। यसकारण म यसको धरैे बहुमलू्य समानहरू लन सक्छु।’ ”

3 यसकारण परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ “हे टायर म ित ो िवरू मा छु! म ित ो िवरू मा लड्नका िन म्त धरैे रा हरू ल्याउनँछुे। त्यो
समु िकनारमा छाल जस्तो घरी-घरी आउँनछे।”

4 परमे रले भन्नभुयो, “श कुा सिैनकहरूले टायरको पखार्लहरू न पानछन ् अिन त्यसको खम्बाहरू लडाई िदनछेन।् म पिन त्यसको
जमीनमािथको भाग खिुकर् नछुे। म टायरलाई च ानमा प रणत गनछु। 5 टायर समु को िकनारमा माछा मान ठाँउ मा हुनछे। मलैे यो भनकेोछु।”
परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “टायर य ु मा ल ु टएको सामान झैं अन्य रा हरूलाई िदइनछे। 6 मलू दशेमा उसको छोरीहरू (सानो शहर)
य ु मा मा रनछेन।् त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाउनँछेन ्िक म नै परम भु हु।ँ”

नबकूदनसे्सरले टायरमािथ आ मण गनछ
7 परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “म टायरको िवरू मा उ रबाट श ु ल्याउनँछुे। बाबलेको महान राजा नबकूदनसे्सर श ु हो। उसले

एउटा िवशाल सिैनक दल ल्याउनछे, त्यसमा घोडा, रथ, घोडसवार सिैनकहरू, अिन धरैे धरैे सखं्यामा अरू सिैनकहरू हुनछेन।् ती सिैनकहरू
िविभन्न रा का हुनछेन।् 8 नबकूदनसे्सरले मलू- दशेमा ित ो छोरीहरूलाई (सानो शहर) मानछ। त्यसले ित ो शहरमा आ मण गनर्का िन म्त
िकल्ला बनाउनँछे! त्यसले ित ो शहरको चारैितर कच्चा सडकहरू बनाउनछे। त्यसले पखार्ल सम्म पगु्ने एउटा कच्चा बाटो बनाउनँछे। 9 त्यसले
ित ो पखार्लहरू भत्काउन काठको मढूाहरू लएर आउँनछे। ित ो िकल्लाहरू भत्काउन उसले श शाली हितयारहरू उपयोग गनछ। 10 त्यसको
घोडाहरूको सखं्या यित ज्यादा हुनछे िक ितनीहरूले उडाएको धलूोले ितमीलाई छोप्नछे। जब बाबलेको राजा शहर ारबाट शहरमा वशे गछर्न ्
ित ो पखार्लहरू घोडसवार सिैनकहरू, माल गाडीहरू अिन रथहरूको आवाजले ह ल्लनछेन।् हो, त्यो ित ो शहरमा आउनछे िकनिक त्यसको
पखार्ले भत्काइनछे। 11 बाबलेको राजा ित ो शहरबाट घोडसवार गरेर िनस्कनछे। उसको घोडाको टापहरूले ित ो सबै सडकहरू कुल्चीिमल्ची
पाद आउने छ। त्यसले ित ो मािनसहरूलाई तरवारले मानछ। ित ो शहरको ब लया-ब लया खम्बाहरू जमीनमा ढल्नछे। 12 नबकूदनसे्सरको
सिैनकहरूले ित ो सम्पि लएर जानछेन।् ितनीहरूले ती चीचहरू लएर जानछेन ्जनु चीजहरू ितमी बचे्न चाहन्थ्यौ, त्यसले ित ो पखार्लहरू
न पानछ अिन ित ो रा ो-रा ो घरहरू न पा रिदनछे। त्यसले ित ो ढुङ्गा र काठले बिनएको घरहरू काठ-पातिसतै सम ु मा फ्याँिकिदनछे।
13 यस कारले म ित ा खशुीका गीतहरूको स्वर बन्द ग रिदन्छु। भिवष्यमा मािनसहरूले ित ो वीणाको स्वर सनु्ने छैनन।् 14 म ितमीलाई
नाङ्गो च ानमा प रणत ग रिदनछुे। ितमी समु को िकनारमा माछाको जाल फैलाउने स्थान जस्तो मा हुनछेौ। ितमी फे र कदािचत िनमार्ण हुने
छैनौ। िकनभने म परम भलुे यी कुराहरू भनें।” परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो।

अन्य दशेहरू टायरको िन म्त रूनछेन ्
15 परम भु मरेो मा लक टायरिसत यसो भन्नहुुन्छ, “ित ो पतनको आवाजले समु िकनारका भिूमहरू ह ल्लनछेन।् यो त्यस बलेा हुनछे जब

ित ो चोट लागकेा मािनसहरूले क को स्वर िनकाल्नछेन अिन मछर्न।् 16 तब समु िकनारका दशेहरूका सबै शासकहरू आफ्नो िसहंासनबाट
उ रे आफ्नो द:ुख कट गनछन।् ितनीहरूले आफ्नो िवशषे पोशाक फुकाल्छन।् ितनीहरूले आफ्नो सनु्दर लगुाहरू खोल्छन।् त्यसपिछ ितनीहरूले
ितनीहरूको काम्ने (पाटको) लगुा लगाउछँन।् ितनीहरू जमीनमा बस्छन ्अिन डरले काम्छन।् ितनीहरू ितमी यित चाँडै ध्वशं भएकोमा आघात
हुनछेन। 17 ितनीहरूले ित ो िवषयमा िवलाप गीत गाउनँछेन:्

“ ‘हे टायर! ितमी िस शहर िथयौ।
समु पा रबाट मािनसहरू ितमीिसत ब आए।

ितमी िस िथयौ।
तर अिहले ितमी केही छैनौ।

ितमी समु मा श शाली िथयौ
अिन त्यस्तै ितमीिसत ब े मािनसहरू पिन ब लया िथए।
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ितमीले मखु्य भिूममा ब े सबै मािनसहरूलाई,
भयभीत पाय ।

18 अब जनु िदन ित ो पतन हुन्छ
समु िकनारमा भएको दशे डरले काम्न थाल्छ।

ितमीले समु िकनारको सहायताले कित उपिनवशे बनायौ
जब ितमी रहदँनैौ ितनी भयभीत हुन्छन।्’ ”

19 परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “हे टायर म ितमीलाई न गछुर् अिन ितमी एउटा र ो शहर हुनछेौ। ती शहरहरूमा जस्तै त्यहाँ
कोही पिन ब े छैन। म ितमीमािथ समु बगाउनँछुे। ठूलो समु ले ितमीलाई छोप्नछे। 20 म ितमीलाई तल त्यो गिहरो पातालमा पठाईिदन्छु, जनु
ठाँउमा मरेका मािनसहरूछन।् ती पिहले म रसकेका मािनसहरूसगँ ितमीले भटे गनछौ। म ितमीहरूलाई ती सबै ाचीन अिन खाली शहरहरू
जस्तै पातालमा पठाउँछु। ितमीहरू ती मािनसहरूसगँ रहनछेौ जो िचहानमा जान्छन ्अिन त्यस बलेा ितमीहरूसगँ कोही पिन हुनछैेनन।् ितमी फे र
किहल्यै जीिवतहरूको दशेमा ब छैेनौ! 21अरू मािनसहरू ितनीहरूसगँ डराउछँन।् ितमीहरू िनिम ान्न हुनछेौ। मािनसहरूले ितमीहरूको खोजी
गनछन,् तर ितमीहरूलाई फे र किहल्यै भे ाउने छैनन!्” परम भु मरेो मा लकले यी सबै कुराहरू भन्नभुयो।

27
टायर समु हरूमािथ ापारको महान केन्

1 परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो! टायर शहरको िवषयमा यो द:ुखको गीत गाऊ। 3 टायरको
िवषयमा यसो भन:

“ ‘टायर, ितमी समु को ार हौं।
ितमी धरैे रा हरूका िन म्त ापारी हौ,
समु िकनारको सहायताले ितमी धरैे दशेहरूमा या ा गछ ।

परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ:
टायर ितमी सोच्छौ िक ितमी यित ज्यादा सनु्दर छौ।

ितमी सोच्छौ िक ितमी पणूर्त सनु्दर छौ।
4 भमूध्य सागर ित ो शहरको चारैितर सीमाना बनाउछँ!

ित ो िनमार्ताहरूले ितमीलाई पणूर्त सनु्दर बनाए।
ितमी त्यो जहाजहरू जस्तै छौ जनु ितमीबाट यहाँ आउँछ।

5 ित ा िनमार्ताहरूले ित ो सबै काठपातहरू बनाउनका िन म्त
सनेीर पवर्तबाट सनौवर वकृ्षको उपयोग गरे।

ितनीहरूले ित ो मस्तलू बनाउनको िन म्त
लबानोनबाट दवेदार बनको योग गरे।

6 ितमीहरूले ित ो जहाज खयाउने डण्डीहरू बाशानबाट ल्याइएको
ब ाँठका त ाहरूबाट बनाए।

ित ो जहाजका कोठाहरू बनाउन
ितनीहरूले साइ सका धपूीको रूखहरू योग गरे।
ितनीहरूले त्यो कोठालाई हा ीको दाँतले िसगँारे।

7 ित ो जहाजको पालका िन म्त ितनीहरूले
िम दशेमा बिनएको रंगीन सतूी व को योग गरे।

ित ो छा ोको पदार् िनलो अिन बैंजनी रंगको िथयो।
ितनीहरू साइ सको समु िकनारमा आउँथ।े

8 सीदोन अिन अवार्दको िनवासीहरू ित ो लािग नािवक भए।
ब ु मान मािनस टायर ित ो जहाजको चालक भयो।

9 गबालका बढूा- धानहरू
अिन ब ु मान मािनसहरू जहाज मिुनको त ाबाट पानी निछन गरी

टाल-टुल गन ुर्को िन म्त जहाजमा िथए।
समु को सारा जहाज अिन त्यसको चालकहरू ितमीसगँ ापार वािणज्य गनर्कोलािग आए।
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10 “ ‘फारस, लदू र पतूका मािनसहरू ित ो सनेामा िथए। ितनीहरू ित ो लडाकु सिैनकहरू िथए। ितनीहरूले आफ्नो ढाल अिन टोप
ित ो पखार्लमा झणु्डाएका िथए। ितनीहरूले ित ो शहरको िन म्त सम्मान अिन यश कमाए। 11 अवार्द र हलेकेका मािनसहरूले ित ो शहरको
चारैितरका पखार्लमािथ रक्षकको रूपमा खडा िथए। गमादका मािनस ित ो ढुङ्गामा िथए। ितनीहरूले ित ो शहरको चारैितरको पखार्लमािथ
ितनीहरूको ढाल लगाए। ितनीहरूले ित ो सनु्दरतालाई पणूर्रूप िदए।

12 “ ‘तश श ित ो सव म ाहकहरू मध्ये एक िथयो। उसले ितमीिसत ापारकोलािग चाँदी, फलाम, टीन अिन सीसा ितमीले बचेकेो
चमत्कारी वस्तहुरूको बद्लीमा िदयो। 13 याबान, तबूल, मशेकेका मािनसहरूले ापार गरे। ितनीहरूले बचेकेो चीजको स ामा ितमीलाई
काँसका भाँडा िदन्थ।े 14 तोगमार् रा का मािनसहरूले घोडा, य ु का घोडा अिन खच्चर ितमीले बचेकेा चीजहरूको स ामा िदन्थ।े 15 रोडसका
मािनसहरू ितमीिसत ापार गथ। ितमीले आफ्नो चीजहरू धरैे ठाउँमा बचे्थ्यौ। मािनसहरूले ित ा चीजहरूको दाम ितनर् हा ीको दाँत अिन
काली काठ िदन्थ।े 16 एदोमले ितमीसगँ ापार गथ िकनिक ितमीसगँ धरैे रा ा-रा ा चीजहरू िथए। एदोमका मािनसहरूले ितमीले बचेकेो
चीजहरूको स ामा ितमीलाई िफरोजा नीलमिण, बजैनुी लगुा, ब ु ाले भ रएका लगुा, ब ु ा भ रएका सतूी लगुा, म ूगंा-मोती अिन रातो मलमल
िदन्थ।े

17 “ ‘यहूदा अिन इ ाएलका मािनसहरूले ितमीसगँ ापार गरे। ितनीहरूले ित ो ापारको माल-समानको स ामा गहू,ँ भ ाक्ष, अगौटे-
नभेारा, मह, तले र अ र िदए। 18 दमीश्क एउटा रा ो ाहक िथयो। उसले ितमीसगँ भएको धरेै कारको मलू्यवान चीजहरू हलेबनको दाखरस
र सतेो उनको स ामा पार गय । 19जनु चीज ितमीले बचे्थ्यौ ती चीजहरू बचेरे उसले ऊजालाको दाखरस मगाउने ापार गथ्य । उसले त्यो
चीजहरूको िन म्त फलाम, तजेपात र ऊखु ितथ्य । 20 ददानको रा ो ापार िथयो। उसले ितमीसगँ घोडाको जीनको पोशाकको ापार गथ्य ।
21 केदरका सबै अगवुाहरू अिन अरबका ापारीहरूले ितमीलाई भडेा अिन बा ाहरू ितमीसगँ िब ी गरेको बस्तकुो स ामा िदए। 22 शबा
अिन रामाहका ापारीहरू पिन ितमीसगँ ापार गथ। ितनीहरूले ितमीले बचेकेो चीजको स ामा सव म मसाला, हरेक कारको र अिन सनु
िदन्थ।े 23 हारान, कन्नहे, अदन तथा शबेा, अश्शरू र िकल्मदका ापारीहरूले पिन ितमीसगँ ापार गथ। 24 ितनीहरूले सव म लगुाहरू,
ब ु ा हानकेो लगुा, नीलो धागोले बनाएको लगुा रंग-िवरंगको गलैंचाहरू, रा ो बाटेको डोरीहरू, दवेदारूको काठले बिनएको सामानहरू िदन्थ।े
ितमीले ितनी िसत यी िचजहरूको ापार गय । 25 ितमीले बचेकेा चीजहरू तश शको जहाजहरूमा लिगन्थ्यो।

“ ‘टायर ितमी ती ापारी जहाज जस्तै िथयौ,
ितमी समु मा बहुमलू्य समानहरू लएर आउँथ्यौ।

26 ित ो नािवकहरूल,े ितमीलाई िवशाल अिन श शाली समु पा र लएर गयो,
तर श शाली पवू बतासले ित ो जहाजलाई समु मा न पा रिदन्यो।

27 अिन ित ो सबै सम्पि समु मा डुब्नछे।
ित ो सम्पि , ित ो ापार, िकन्ने

अिन बचे्ने चीजहरू,
अिन ित ो नािवकहरू, ित ो मािनस जो ित ो जहाजको िपधँ टाल-टुल गछर्न ्

ित ो मल्लाह, ित ो शहरको सबै सिैनक
अिन ित ो नािवक सबै समु मा डुब्नछेन।्

यो त्यही िदन हुनछे
जनु िदन ितमी न हुनछेौ!

28 “ ‘ितमीले आफ्नो ापारीहरूलाई धरैे टाढो पठायौ
जब ितनीहरूले ित ो नािवकहरू िचच्याएको सनु्छन ती भिूमहरू डरले काम्नछे!

29 जहाजीहरू अिन चालकहरू सबलैे ित ो जहाज छोड्नछेन ्
अिन समु को िकनारमा उिभनछेन।

30 ऊ ित ो िवषयमा धरैे द:ुखी हुन्छ! ऊ धरुू-धरुू रूँनछे।
उसले आफ्नो टाउकोमा धलुो हाल्नछे। ऊ खरानीमा लडीबडी गनछ।

31 उसले ित ा िन म्त कपाल मणु्डन गनछ।
उसले शोक व लगाउनँछे! ऊ ित ा िन म्त धरुू-धरुू रूँनछेन,्

िचच्याउनछे ऊ आफ्नो मािनस मदार् रोए झैं रूँनछे।
32 “ ‘ितनीहरू िवलाप गरेर रोइरहकेो समयमा ित ो िवषयमा यो शोक गीत गाउछँन अिन रूँनछेन:

“ ‘कोही टायर जस्तो छैन!
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समु को बीचमा टायर न ग रिदयो।
33 ित ो ापारीहरू समु पा र गए!

ितमीले धरैे मािनसहरूलाई आफ्नो िवशाल सम्पि अिन िव य वस्तबुाट सन्त ु पाय
ितमीले जमीनको राजाहरूलाई सम्पन्न बनायौं!

34 तर अब ितमी समु
र गिहरो पानीबाट िवच्छेद भयो।

ितमीले बचे्ने सबै चीजहरू
अिन ित ो सबै मािनसहरू न भईसके!

35 समु िकनारमा ब े सबै मािनसहरू
ित ा िन म्त शोक- स्त छन।्

ितनीहरूको राजा भयांनक रूपसगँ डराउछँन ्
ितनीहरूको अनहुारमा आघात दे खदैंछ।

36 अन्य दशेको ापारीहरूले ितमीलाई खसी गनछन।्
घटेको घटनामा मािनसहरू भयभीत हुनछेन,्

िकनिक ित ो अन्त्य आएकोछ।
ितमी भिवष्यमा रहनछैेनौं।’ ”

28
टायर यो एउटा परमे र जस्तै सम्झाउछँ

1 परम भकुो वचन मकहाँ आयो, उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो, टायरको राजालाई भन, ‘परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ:

“ ‘ितमी धरैे घमण्डी छौ!
अिन ितमी भन्छौ, “म एउटा दवेता हु!ँ

म समु को माझमा
दवेताहरूको आसनमािथ बस्छु।”

“ ‘तर ितमी एउटा मािनस मा हौ, परमे र होइनौ।
ितमी आफैं लाई एक दवेता जितकै सम्झन्छौ।

3 ितमी सोच्छौ िक ितमी दािनयल भन्दा ब ु मान छौ!
ितमी सम्झन्छौ िक ितमीले सारा रहस्यहरू जानकेाछौ।

4 आफ्नो ब ु र ज्ञानबाट
ितमीले सम्पि कमायौं

अिन ितमीले आफ्नो भण्डारमा
सनु-चाँदी राख्यौं।

5 आफ्नो ती ब ु अिन ापारले गदार्
ितमीले सम्पि बढायौं

अिन त्यो सम्पि ले गदार्
ितमी घमण्डी भयौं।

6 “ ‘यसकारण परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ
टायर, ितमीले सोच्यौं ितमी दवेता जस्तै हौ।
7 म िवदशेीहरूलाई ित ो िवरू मा य ु गनर् लगाउँछु।

ितनीहरू दशे माझमा धरैे डरलाग्दा छन,्
ितनीहरूले आफ्नो तरवार बािहर िनकाल्नछेन ्

अिन ती सनु्दर चीजहरूको िवरू मा चलाउनछेन ्जनु ितमीले आफ्नो ब ु ले कमायौं।
ितनीहरूले ित ो गौरवलाई ध्वशं ग रिदनछे।

8 ितनीहरूले ितमीलाई तल िचहानमा पयुार्उनछेन।्
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ितमी त्यो ापारी जस्तै हुनछेौ जो समु मा मय ।
9 त्यो मािनसले ितमीलाई मानछ।

के अिहले सम्म ितमी भन्छौ, “म दवेता हु?ँ”
त्यससमय उसले ितमीलाई आफ्नो अिधकारमा लनछे।

त्यस समय ितमीले सम्झनछेौं िक ितमी मािनस मा हौं, परमे र होइनौ।
10 ितमी परदशेीहरूको हातमा बखेतनाको मािनस झैं मनछौ।

यो हुने नै छ िकनभने मलै े यस्तो भनकेोछु।’ ”
परम भु मरेो मा लकले यी सब भन्नभुयो।

11 परम भु मरेो मा लकको वचन मलाई ा भयो। उहाँले भन्नभुयो, 12“हे मािनसको छोरो, टायरको राजाको िवषयमा द:ुखपणूर् गीत गाऊ।
उसलाई भन, ‘मरेो स्वामी परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ:

“ ‘ितमी आदशर्वाद मािनस िथयौं,
ितमी ब ु ले प रपणूर् िथयौं, ितमी पणूर्त सनु्दर िथयौ।

13 ितमी अदनमा िथयौं, परमे रको बगैंचामा,
ितमीसगँ त्यके बहुमलू्य र िथयो,

मािणक, लालमिण, पषु्पराज, पन्ना, पीनमिण, हीरा, िफरोजा, गोमदे, आिनकस, जस्पर नीलम, ह रतमिण अिन नीलमिण,
अिन हरेक र मा सनु जिडएको िथयो।
ितनीहरूलाई यो सनु्दरता िदएको िथयो

जनु िदन ित ो सजृना ग रएको िथयो,
ितनीहरू ित ो लािग तयार ग रए।
परमे रले ितमीलाई ब लयो बनाउनभुएको िथयो।

14 ितमी चिुनएका करूब स्वगर्दतू िथयौं।
ित ो पखटेा मरेो िसहंासन सम्म फै लएको िथयो

अिन मलैे ितमीलाई परमे रको पिव पवर्तमा राखें।
ितमी त्यो र को बीचमा िहडँ ्यौ जनु आगो जस्तै द न्करहकेो िथयो।

15 ितमी असल अिन ईमान्दार िथयौं जब मलैे ितमीलाई बनाएँ।
तर त्यसपिछ ितमीमा द ु कुरो पाइयो।

16 ित ो ापारले ितमीकहाँ धरैे सम्पि ल्यायो
तर त्यसले ितमीिभ ु रता उत्पन्न गरायो अिन ितमीले पाप गय ं।

यसकारण मलैे ितमीसगँ यस्तो वहार गरें,
मानौं ितमी अपिव चीज हौ।

मलैे ितमीलाई परमे रको पवर्तमा फ्याँिकिदएँ।
ितमी िवशषे करूब स्वगर्दतूहरू मध्ये एक िथयौ

ित ो पखटेा मरेो िसहंासनमा फै लएको िथयो,
तर मलैे ितमीलाई आगो जस्तो च म्कने र हरू छोड्न बाध्य गराएँ।

17 ितमी आफ्नो सनु्दरताको कारण घमण्डी भयौं,
ित ो घमण्डले ित ो ब ु न पाय ,

यसकैारण मलैे ितमीलाई तल जमीनमा ल्याएँ
अिन राजाहरूको अिघ फ्याँकें तािक ितनीहरू ित ो िवनाश दे सकुन।्

18 ितमीले धरैे नरा ो काम गय ,
ितमी अत्यन्तै कपटी ापारी िथयौ।

यस कारले ितमीले पिव स्थानहरू अपिव बनायौ,
यसकैारण मलैे ितमीिभ आगो ल्याई िदए,

यसकारण ितमीलाई जलायो
अिन ितमी जमीनमा खरानी भयौं।

अब त्यकेले ित ो लाज दे छेन।्
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19 “ ‘अरू दशेको सबै मािनसहरू,
ितमीमािथ जे घ ो, त्यसको लािग शोक स्त िथए।

ितमीमािथ जे घ ो त्यो दखेरे मािनसहरू भयभीत भए।
ितमी अन्त भयौ।’ ”

सीदोनको िबरू मा सन्दशे
20 परम भकुो वचन मलाई ा भयो। उहाँले भन्नभुयो, 21 “हे मािनसको छोरो, सीदोनमािथ ध्यान दऊे, अिन त्यस ठाँउको िवरू मा मरेो

लािग केही भन। 22 भन, ‘परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ:

“ ‘सीदोन म ित ो िवरू मा छु।
ित ा मािनसहरूले मलाई सम्मान गनर् िसक्नछेन,्

म सीदोनलाई दण्ड िदन्छु,
त्यसपिछ मािनसहरूले सम्झने छन ्िक म नै परम भु हु।ँ

त्यसपिछ ितनीहरूले सम्झनछेन ्िक म पिव छु।
अिन मलाई ितनीहरूले त्यो रूपमा लनछेन।्

23 म सीदोनमा रोग अिन मतृ्य ु पठाउँछु,
अिन मरेा मािनसहरू शहर िभ मन छन।्

शहरहरूको बािहर तरवारले त्यो मतृ्य ु ल्याउनँछे।
त्यसपिछ उसले सम्झनछे िक म परम भु हु।ँ’ ”

दशेहरू इ ाएलको हाँसो उडाउन बन्द गन छन ्
24 “ ‘अतीत कालमा, इ ाएललाई त्यसको चारैितरका दशेहरूले घणृा गथ। अब उसो ितनीहरूको वरीपरीका सबै दशेहरूबाट क िदनलाई

कुनै तीखा काँढाहरू अथवा िसउडँी रहने छैन। त्यसपिछ ितनीहरूले जान्नछेन ्म मा परम भु ितनीहरूको मा लक हु।ँ’ ”
25 परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “म इ ाएल प रवारलाई जो अन्य रा हरूमा िततर-िबतर भएकाछन ्म ितनीहरूलाई भलेा पानछु।

अिन ती रा हरूले दे छेन ्िक म पिव हु।ँ त्यस समय इ ाएलका मािनसहरू त्यो दशेमा ब छेन ्जनु दशे मरेो दास याकूबलाई िदएँ। 26 ितनीहरू
त्यो दशेमा सरुिक्षत रहनछेन।् ितनीहरूले घर बनाउनँछेन ्अिन दाखको बोट लगाउनछेन।् म त्यसको चारैितरको रा हरूलाई दण्ड िदन्छु जसले
ितनीहरूलाई घणृा गरे। त्यसपिछ इ ाएलका मािनसहरू सरुिक्षत रहनछेन।् अिन ितनीहरूले सम्झनछेन ् िक म नै परम भु ितनीहरूको परमे र
हु।ँ”

29
िम को िबरू सदंशे

1 दशेबाट िनका लएको दशौं वषर्को दशौं महीनाको बा ौं िदनमा परम भु मरेा मा लकको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे
मािनसको छोरो! िम को राजा िफराऊन ित ध्यान दऊे। मरेा िन म्त त्यसको तथा िम को िवरू मा केही बोल। 3 भन, ‘परम भु मरेा मा लक
भन्नहुुन्छ:

“ ‘हे िम को राजा िफरऊन! म ित ो िवरू मा छु।
ितमी नील नदीको िकनारमा सिुतहरने ठूलो राक्षस (अजीङ्गर) हो।

ितमीले भन्यौ, “यो मरेो नदी हो!
यही नदी हो जनु मलैे बनाएँ।”

4-5 “ ‘तर म ित ो बङ्गारामा बल्छी लगाउँनछुे।
नील नदीको सबै माछाहरू ित ो कत्लाहरूमा टाँिसिदन्छु।

ित ो कत्लाहरूमा टाँिसएका
माछाहरूिसतै ितमीलाई म

नदीबाट बािहर िनका लिदनछुे।
म ितमीलाई सबै माछाहरूिसतै

मरूभिूममा फ्याँिकिदनछुे
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अिन ितमी जमीनमा ख छेौ।
6 तब िम मा ब े सबै मािनसहरूले जान्नछेन ्

िक म नै परम भु हु।ँ

“ ‘म यो कामहरू िकन गदछु?
िकनिक इ ाएलका मािनसहरूले ितनीहरूको भरोसा िम मािथ गरे

तर िम मािथ भरोसा गन ुर् चाँिह पात्लो घाँसको पातमा अडसे लाग्न ु सरह हो।
7 इ ाएलका मािनसहरूले सहायताका िन म्त िम मािथ भरोसा गरे।

तर ितमीहरू घरल्याम्मै ल ौ अिन ितनीहरूको काधहँरूमा चोट पयुार्यो।
ितनीहरू सहायताको लािग ितमीमािथ भर परे।

तर ितमी भाँ च्चयौ र ितनीहरूको ढाडमा चोट पयुार्यौ।’ ”
8 यसकैारण, परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ:
“म ित ो िवरू मा तरवार चलाउछुँ!

म ित ो सबै मािनसहरू अिन पशहुरूलाई न पाछुर्।
9 िम दशे शनू्य अिन न हुनछे।

त्यसपिछ ितनीहरूले सम्झनछेन ्िक म नै परम भु हु।ँ”

परमे रले भन्नभुयो, “म त्यो काम िकन गछुर्? िकनिक ितमीले भन्यौ, ‘यो मरेो नदी हो। मलैे नै नदी बनाएको हु।ँ’ 10 यसकारण म ित ो
िवरू मा छु। म नील नदीको खोलाहरूको िवरू मा छु। म िम लाई पणूर् रूपमा न पाछुर्। िमग्दोलदे ख आ ान सम्म, जहाँ सम्म इथोिपयाको
सीमाना छ, उजाड भिूम हुनछे। 11 िम दशे पश ु तथा मािनस शनू्य हुनछे। कुनै पिन मािनस अथवा पश ु चालीस वषर् सम्म िम भएर या ा गन
अथवा जीउने छैन।् 12 म िम दशेलाई उजाड भिूम बनाइिदनछुे अिन ितनीहरूको शहरहरू चालीस वषर् सम्म ध्वशं ब छे। म िम बासीलाई
जाित-जाितहरूमा िततर-िबतर पा रिदन्छु। ितनीहरूलाई म िवदशेमा वास ब े बनाई िदन्छु।”

13 परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “म िम का बािसन्दाहरूलाई कितपय रा हरूमा िततर-िबतर पाछुर्। तर चालीस वषर्को अन्तमा फे र
ितनीहरूलाई एकै ठाँउमा जम्मा गछुर्। 14 म िम लाई कैदबाट फकार्एर ल्याउछुँ। म िम का मािनसहरूलाई प ोस दशेमा जहाँबाट उत्पन्न भएका
िथए फे र त्यहाँ ल्याउछुँ। तर ितनीहरूको राज्य महत्वपणूर् हुनछैेन। 15 यो सबै भन्दा कम्ती महत्व रहकेो राज्य हुनछे। म यसलाई फे र अरू
जाितहरू भन्दा मािथ उठाउँने छैन। म यसलाई यित सानो बनाइिदन्छु िक त्यो राज्यहरूमािथ शासन गनर् स ै न। 16अिन इ ाएलका प रवार फे र
किहले पिन िम मािथ अि त हुने छैन।् इ ाएलीहरूले आफ्नो पाप याद गनछन।् ितनीहरूले याद रा े छन ्िक ितनीहरू सहायताका िन म्त िम
प फिकर् ए, परमे र प होइन, अिन ितनीहरूले सम्झनछेन ्िक म नै परम भु अिन मा लक हु।ँ”

बाबलेले िम लाई ा गन छ
17 दशेबाट िनका लएको स ाईसौं वषर्को पिहलो महीनाको पिहलो िदन परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 18 “हे मािनसको

छोरो बाबलेको राजा नबकूदसे्सरले उसको सनेाहरूलाई टायरको िवरू कठोर य ु गन ुर् लगायो। ितनीहरूले त्यके सिैनकको कपाल खौ रिदए।
गरौं भारी काँधमा द लदँा-द लदँा, काँध िप ल्सयो। टायरलाई िज कुा िन म्त नबकूदनसे्सार अिन उसको सनेाले क ठन य गय तर त्यो
क ठन य बाट केही पिन पाउन सकेन।” 19 यसकारण परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “म नबकूदनसे्सर िम दशे िदनछुे बाबलेको राजालाई
अिन उसले िम का मािनसहरूलाई लजैानछे। नबकूदनसे्सरले िम का बहुमलू्य चीजहरू लनछेन।् यो नबकूदनसे्सरको सनेाको ज्याला हुनछे।
20 मलैे नबकूदनसे्सरलाई क ठन प र म गरेंकोमा त्यसलाई िम दशे परुस्कारको स्वरूप िदएँ। िकन? िकनिक उनी र ितनका सनेाहरूले मरेो
लािग क ठन प र म गरे।” परम भु मरेा मा लकले यसो भन्नभुयो।

21 “त्यस िदन इ ाएलका प रवारलाई म श शाली बनाउछुँ अिन ित ा मािनसहरूले िम वासीहरूको हाँसो उडाउनछेन।् त्यसपिछ
ितनीहरूले थाहा पाउनछेन ्िक म नै परम भु हु।ँ”

30
बाबलेको सनेाले िम मािथ आ मण गनछ

1 परम भकुो वचन मकहाँ फे र आयो। उहाँले भन्नभयो, 2 “हे मािनसको छोरा! मरेा िन म्त केही भन! भन, ‘परम भु मरेा मा लक यसो
भन्नहुुन्छ:

“ ‘रोऊ अिन भन,
“त्यो डरलाग्दा िदन आउँदै छ।”



30:3 971 इजिकएल 30:14

3 त्यो िदन नजीकै छ।
हो परम भकुो न्याय गन िदन नजीकै आउँदछै।

त्यो बादल लागकेो िदन
यो रा हरूसगँ न्याय गन समय हुनछे।

4 िम को िवरू मा एउटा तरवार चलाइनछे!
कूशका मािनसहरू डरले काम्नछेन!् जब त्यहाँ िम को पतन हुन्छ,

बाबलेका सनेाले िम का मािनसहरूलाई बन्दी जस्तै टाडा लगरे जानछेन।्
कैदीहरू जस्तै पारेर टाडा लानछेन।् िम को जगहरू भत्काइनछेन।्

5 “ ‘धरैे मािनसहरूले िम सगँ शा न्त-सिंघ गरे। तर कूश, पतू, लदू, समस्त अरब दशे, लिबया अिन इ ाएलका सबै मािनसहरू न हुनछेन।्
6 “ ‘परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ:
हो, जसले िम लाई सहायता गछर्, त्यसको पतन हुन्छ।

त्यसको य ु को घमण्ड नाश हुन्छ।
िमग्दोलदे ख आ ार सम्मको लािग

िम का मािनसहरू य ु मा मा रनछेन।्
परम भु मरेा मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो!

7 िम ती दशेहरूिसत िमल्नछे जनु न ग रएको छ।
उसको शहरहरू ती शहरहरूिसत िमल्नछेन ्जो न पा रएकािथए।

8 म िम मा आगो लगाउछुँ
अिन त्यसको सबै सहायकहरू न हुनछेन।्

त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाँउनछेन ्म नै परम भु हु।ँ

9 “ ‘त्यस समयमा म समाचारवाहकहरू पठाउँछु। उसले जहाजहरूमा कूशको नरा ो खबर पयुार्उन जान्छ। कूश अब आफूलाई सरुिक्षत
सम्झन थाल्छ। तर जब िम लाई दण्ड िदनछुे त्यस बलेा कूशका मािनसहरू डरले काम्नछेन।् त्यो समय आउँदछै।’ ”
10 परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ:
“म बाबलेको राजा नबकूदनसे्सरको योग गछुर्

अिन म िम का मािनसहरूलाई न पाछुर्।
11 नबकूदनसे्सर अिन त्यसका मािनसहरू

रा हरूमा सवार्िधक भयंकर छन।्
म ितनीहरूलाई िम दशे न गनर्का िन म्त लएर आउँछु।

ितनीहरूले िम को िवरू आफ्नो तरवार उठाउँनछेन।्
त्यो दशे लाशले भ रनछे।

12 म नील नदीलाई सकु्खा जमीन बनाइिदन्छु।
तब म सकू्खा जमीन नरा ो मािनसको हातमा िदन्छु।

त्यो दशे खाली पानर्का िन म्त म िवदशेीहरूको उपयोग गनछु।
म, परम भलु,े यो कुराहरू भन्दछुै!”

िम को मिूतर्हरू न पा रनछेन ्
13 परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ:
“म िम मा मिूतर्हरू न पानछु!

म मिूतर्हरू नोपबाट बािहर िनकाल्छु।
भिवष्यका िन म्त िम दशेमा कुनै पिन शासक हुनछैेन,

अिन म िम बाट डर हटाउनछुे!
14 म प ोसलाई खाली गरीिदन्छु।

म सोअनमा आगो लगाई िदन्छु
अिन म नो शहरलाई दण्ड िदनछुे।
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15 अिन म सीन नामक िम को िकल्लाको िवरू आफ्नो ोध वषार्उँनछुे!
म नो शहरको मािनसहरू न पाछुर्।

16 म िम मा आगो लगाउछुँ।
सीन नामक ठाँउ डरले पीिडत हुन्छ,

नो शहरमा सिैनकहरू लड्नछेन।
अिन नोप शहरमा त्यके िदन नयाँ क मा हुनछे।

17 ओन अिन पी-बसेतेको यवुकहरू य ु मा मा रनछेन ्
अिन ीहरू प ाउ पनछन ्अिन ितनीहरूलाई लिगनछे।

18 यो तहपबहसेमाको िन म्त अन्धकारको िदन हुनछे जब म िम को अिधकार तोडी िदन।
ितनका घमण्डी श समा हुनछे।

िम कालो बादल ारा ढािकने छ।
अिन िमि केटीहरूलाई कैदी बनाएर लानछेन।्

19 यस्तो कारले म िम लाई दण्ड िदन्छु।
त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाउनछेन ्म नै परम भु हु।ँ”

िम सदा-सवदार्का िन म्त दबुर्ल हुनछे
20 दशेबाट िनका लएको एघारौं वषर्को थम मिहनाको सातौं िदनमा परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 21 “हे मािनसको

छोरो, मलैे िम को राजा िफराऊनको हात भाँिचिदएँ। कसलैे पिन उसको हातमा प ी लगाई िदएन। उसको घाउ जाित भएन। यसकारण उसको
हात तरवार समा े योग्य भएको हुदँनै।”

22 परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “म िम को राजा िफराऊनको िवरू मा छु। म त्यसको दवुै हातहरू भाँिचिदन्छु श शाली हात अिन
अक भाँिचएको हात। त्यसको तरवारलाई त्यसको हातबाट तल झन बनाउछुँ। 23 म िम ीहरूलाई रा हरूमा िततर-िबतर पाछुर्। 24 म बाबलेको
राजाको हातहरू श शाली बनाउछुँ। म आफ्नो तरवार उसको हातमा िदन्छु। तर म िफराऊनको हात भाँिचिदन्छु। त्यस बलेा िफराऊन पीडाले
िचच्याउने छ, राजाको िचच्याई एउटा मनर् आटेँको मािनसको जस्तो हुनछे। 25 यसकारण म बाबलेको राजाको हातहरू श शाली बनाउछुँ, तर
िफराऊनको हातहरू का टएर झनछ। त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाँउनछेन ्िक म नै परम भु हु।ँ

“म बाबलेको राजाको हातमा आफ्नो तरवार िदन्छु। त्यित बलेा िम दशेको िवरू मा आफ्नो तरवार अघाडी बढाउँछु। 26 म िम ीहरूलाई
रा हरूमा िततर-िबतर पाछुर्। त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाउनछेन ्िक म नै परम भु हु।ँ”

31
अश्शरू एउटा दवेदारूको रूख जस्तै हो

1 दशेबाट िनका लएको एघारौं वषर्को ते ो महीनाको पिहलो िदन परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो,
िम को राजा िफराऊन अिन त्यसको मािनसहरूलाई यसो भन:

“ ‘ितमी अित नौ महान छौ।
ितमीलाईं कोिसत तलुना गनर् सिकन्छ?

3 अश्शरू दशेलाई हरे त्यो लबानोनमा एउटा दवेदार झौं िथयो। यसको सनु्दर-सनु्दर हागाँहरूलाई हरे।
जङ्गलमा छायादार अिन एकदमै अग्लो दवेदारूको रूख िथयो!
यसको टुप्पोले बादल छुन्थ्यो।

4 पानीको मलूले त्यसलाई पोषण गय ।
नदीको पानीले त्यसलाई अग्लो बनायो!

नदीहरू यस ठाँउको चारैितरबाट बग्थ।े
जहाँ रूखहरू रोिपएका िथयो।

अरू मदैानको रूखहरूकोलािग
यहींबाट पानीको नालाहरू जान्थ।े

5 यसकारण खतेको अरू रूखहरू भन्दा यो नै सबै भन्दा अग्लो रूख िथयो।
अिन यसले धरैे हाँगा-िबगँाहरू फैलाएको िथयो।

त्यहाँ पानी शस्त िथयो
यसकारण रूखले आफ्नो हाँगा-िबगँाहरू बािहर फैलाएको िथयो।
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6 रूखको हाँगाहरूमा आकाशका सबै पक्षीहरूले
आफ्ना ग ुडँ बनाएका िथए!

रूखको हाँगाहरूमिुन भिूममा
सबै जीव जन्तलुे बच्चा जन्माउथ।े

सबै ठूला-ठूला रा हरू
त्यो रूखको छाहारीमा बस्थ।े

7 यसकारण रूख आफ्नो महानता
अिन लामो हाँगाहरूमा सनु्दर िथयो।
िकन? िकनिक यसको जराहरूमा
यथे पानी िथयो।

8 परमे रका बगेंचाको कुनै दवेदारूको रूख पिन
त्यस्तो िथएन जस्तो यो रूख िथयो।

सल्लाहको रूखले यित ज्यादा हाँगाहरू राख्दनै िथयो।
दवेदारूको रूखले पिन यस्तो हाँगाहरू राख्दनै िथयो।

परमे रको बगैंचाको कुनै पिन रूख,
यित सनु्दर िथएन जित यो िथयो।

9 मलैे धरैे हाँगाहरूसिहत यसलाई सनु्दर बनाएँ
अिन परमे रको बगैंचाको

अदानका सबै रूखहरूले
यो रूखको ईष्यार् गथ्य !’ ”

10 यसकारण, परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ: “रूख अग्लो भएकोछ। यसले आफ्नो हाँगाहरू बादल सम्म पयुार्एकोछ। यो घमण्डी छ
िकनिक यो अग्लो छ। 11 यसकारण मलैे एकजना श शाली राजालाई यो रूख िदएँ। त्यो शाकले त्यस रूखलाई द ु कामका िन म्त दण्ड िदयो।
मलैे त्यो रूखलाई आफ्नो बगैंचाबाट बािहर फ्याँकँे। 12 िवदशेीहरू बीचको सबै भन्दा कठोर जाितले यसलाई काटे। रूखको हाँगाहरू पवर्तमािथ
अिन सम्पणूर् बेंसीहरूमा झय । त्यस दशेमा बग्ने नदीहरूले त्यसको भाँिचएको टु ाहरू बगाएर लग्यो। रूख मिुन शीतल भएन, यसकारण सबै
मािनसहरूले त्यसलाई छोिडिदए। 13 अब त्यो भाँिचएको रूखमा आकाशका सबै पक्षी ब थाले अिन यसको लडकेो हाँगामा जङ्गली पशहुरू
िहडँ्न थाल।े

14 “अब फे र कुनै पिन रूख त्यो पानीले घमण्ड गनछैन। त्यो बादल सम्म पगु्न चाहदँनै। असल पानी लगाएका कुनै पिन रूख अग्लो बढरे
जानछैेन। िकनिक सबलैाई मतृ्य ु िन त भईसकेकोछ। ती सबै मतृ्यकुो ठाँउ शओेल नामक मतृ लोकमा जानछेन।् ितनीहरू अरू मािनसहरूसगँ
जानछेन जनु मरेर तल खाल्डामा गएकाछन।्”

15 परम भु मा लक भन्नहुुन्छ, “त्यस िदन जब त्यो रूख िचहानमा गयो, मलैे मािनसहरूलाई शोक मनाउनँ लाएँ। मलैे त्यो रूखलाई गिहरो
पानीमा चोिपिदएँ। मलैे रूखको नदीहरू रोिकिदएँ अिन रूखकोलािग पानी बग्न ु पिन रोिकिदएँ। मलैे लबानोनलाई यसको िन म्त शोक मनाउन
लगाएँ। खतेको सबै रूख यो ठूलो रूखको शोकले रोगी भए। 16 मलैे रूखलाई ढा लिदएँ अिन रूख ढलकेो आवाजको डरले रा हरू काम।े मलैे
रूखलाई मतृ्यकुो स्थानमा ल्याए। यो ितनीहरूसगँ िमल्न तल खाल्डामा गयो। अतीतमा एदोनको सबै रूख अथार्त लबानोनको सव म रूखले
त्यो पानी िपए। ती सबै रूखहरूले तल्लो ससंारमा सान्त्वना ा गरे। 17 हो, त्यो रूख पिन ठूलो रूखसगँ मतृ्यकुो िचहानमा गयो। ितनीहरू ती
मािनसहरूसगँ जम्मा भए, जो य ु मा मा रएका िथए। त्यो ठूलो रूखले अरू रूखहरूलाई श शाली बनायो। त्यो रूख रा मा, त्यो ठूलो रूखको
छाँयामा बस्थ्यो।

18 “यसकारण, त्यहाँ अदनमा धरैे ठूला-ठूला अिन श शाली रूखहरूछन।् कुन रूखसगँ मलैे ित ो तलुना गन ुर्? ितमी अदनको रूखसगँ
पाताल लोक जानछेौ। ितमीहरू खतना नभएका मािनसहरू अिन ती मतृ्य ु य ु भिूममा मा रएकाहरूिसत स म्म लत हुनछेौ।

“हो, यो िफराऊन अिन उसको सबै मािनसहरूसगँ हुनछे।” परम भु मरेा मा लकले यसो भन्नभुयो!

32
िफराऊन एउटा िसहं या दैंत्य?

1 दशेबाट िनका लएको बाह ं वषर्को बा ौं महीनाको पिहलो िदन परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो!
िफराऊन िम को राजाको िवषयमा यो द:ुखको गीत गाऊ। उनलाई भन:

“ ‘ितमीले सोचकेो िथयौ ितमी श शाली जवान िसहं हौ, घमण्डसगँ दशेहरूमा घमु्दै िथयौ,
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तर साँच्चै ितमी एक अिजङ्गर जस्तै हौ,
ितमी पानीको वाहलाई ठेल्दै बाटो बनाउछँौ,

अिन आफ्नो खु ाले पानी ाप्द,ै नदीहरू माटै-माटो बनायौ।
ितमीले िम को नदीहरूलाई उ िेजत पाय ।’ ”

3 परम भु मरेा मा लक यी कुराहरू भन्नहुुन्छ:

“मलैे धरैे मािनसहरूलाई एकै ठाँउमा जम्मा पारेकोछु।
अब म ितमीमािथ आफ्नो जाल िफजाँउछु।
त्यसपिछ ितनीहरूले ितमीलाई तान्नछेन।्

4 त्यसपिछ ितमीलाई सखु्खा जमीनमा झा रिदन्छु!
म ितमीलाई खतेमा फ्याँिकिदन्छु।

ितमीलाई खानका िन म्त म सबै पकं्षीहरू बोलाउँछु।
म त्यके ठाँउबाट जङ्गली पशहुरू ितमीलाई खान अिन पटे भनर्का िन म्त बोलाउँछु।

5 म ित ो शरीरलाई पवर्तमािथ िततर-िबतर पाछुर्।
म ित ो लाशले बेंसीहरू भ रिदन्छु।

6 म ित ो रगतले पहाड िभजाउनछुे
अिन भिूममा सोसाउछुँ।
अिन खोला नालाहरू पिन त्यसलैे भ रनछेन।

7 म ितमालाई लोप गराइिदन्छु म आकाशलाई छोिपिदन्छु
अिन ताराहरूलाई अधँ्यारो पा रिदन्छु।
म सयूर्लाई बादलले ढािकिदन्छु अिन चन् मा च म्कने छैन।

8 म सबै च म्कने ज्योितहरूलाई आकाशमा ितमीमािथ कालो बनाई िदन्छु।
म ित ो सबै दशेमा अधँ्यारो पा रिदन्छु।”

परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ।

9 “अिन जब म ितमी टुि एका टु ाहरू अन्य रा हरू र दशेहरूमा जनु ितमी िचन्दनैौ ल्याउनछुे, धरेै मािनसहरूको हृदयमा क परुाइिदनछुे।
10म धरैे मािनसहरलाई ित ा िवषयमा चिकत पानछु। ितनीहरूका राजा त्यस समय ित ो िन म्त भयभीत हुनछेन,् िकनभने जब म उनको सामन्नमेा
आफ्नो तरवार चलाउछुँ िदनको त्यके क्षणमा जब ितमी तल जान्छौ राजा डरले काम्नछे। त्यके राजा आफ्नो जीवनको िन म्त डराउनछे।”

11 िकन? िकनिक परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ “बाबलेको राजाको तरवार ित ो िवरू मा य ु गन ुर् आउँछ। 12 म ती सिैनकहरूको
उपयोग गरेर ित ो मािनसहरूलाई य ु मा मानर् लगाउनँछुे। ती सिैनकहरू दशेमा सबै भन्दा डरलाग्दा दशेहरूबाट आएको हुनछेन।् ितनीहरूले िम को
त्यो चीजहरूलाई न ग रिदनछेन ्जसको घमण्ड िम ले गछर्। िम का मािनसहरूलाई न ग रिदइनछे। 13 िम का नदीहरूको िकनारमा धरैे
पशहुरूछन।् म ती पशहुरूलाई पिन न ग रिदन्छु। मािनसहरूले भिवष्यमा आफ्नो खु ाले पानी मलैा पानछैनन।् 14 यस्तो कारले म िम को
पानीलाई शान्त बनाइिदन्छु, म त्यसको नदीहरूलाई मन्द गित बगाउनँछुे, त्यो तले जस्तै बग्ने छ।” परम भु मरेो मा लकले यसो भन्नभुयो, 15“म
िम दशेलाई र ो बनाइिदन्छु, त्यसले त्यके चीज हराउनछे। म िम मा ब े सबलैाई दण्ड िदन्छु। त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाउनँछेन ्िक म
नै परम भु अिन मा लक हु!ँ

16 “यो एउटा िवलापको गीत हो, जनु मािनसहरूले िम का िन म्त गाउछँन।् अक दशेहरूका छोरीहरूले (शहरहरू) िम को िवषयमा यो
द:ुखको गीत गाउनछेन।् ितनीहरूले यो िम अिन त्यसको सबै मािनसहरूको िवषयमा द:ुखको गीत गाउनँछेन।्” परम भु मरेो मा लकले यी सबै
कुराहरू भन्नभुयो।

िम दशे न पा रनछे
17 दशेबाट िनका लएको बा ौं वषर्मा त्यही महीनाको पन् ौं िदनमा परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 18 “हे मािनसको

छोरो, िम का मािनसहरूका िन म्त रूँन।ु िम अिन ती छोरीहरूलाई श शाली रा हरूबाट िचहान सम्म पयुार्ऊ। ितनीहरूलाई खाल्डोमा लजैाऊ
जहाँ ितनीहरू ती मािनसहरूिसत सम्म लत हुन्छ जो पिहले नै खाल्डामा गइसकेकाछन।्

19 “िम ितमी अरूभन्दा असल छैनौ। तल मतृ्यकुो ठाँउमा जाऊ। जाऊ अिन बखेतनहेरूिसत सतु।
20 “िम लाई ती अरूहरू सबै मािनसहरूसगँ जानपुछर् जनु य ु मा मा रएका िथए। श लुे उ अिन उसका मािनसहरूलाई टाडा तानरे लग।े
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21 “ब लया अिन श शाली नतेाहरू य ु मा मा रए। ती खतना नभएका मािनसहरू मतृ्यकुो भिूममा गए। ितनीहरू िम िसत अिन यसको
सहायकहरू त्यस ठाउँबाट बात गनछन।्

22-23 “अश्शरू अिन त्यसको सबै सनेा मतृ्यकुो ठाँउमा छन।् अश्शरूका ती सबै सिैनकहरू य ु मा म रएका िथए। ितनीहरूको िचहान अरूको
िचहान व रप र छन।् ितनीहरूको िचहानहरू अत्यन्तै गिहरो खाडल िभ छन।् अश्शरूका सबै सनेाहरू य ु मा मा रएका िथए। अिन ितनीहरूको
िचहानहरू उसको िचहानको चारैितर छन।् जब ितनीहरू जीिवत िथए ितनीहरूले मािनसहरूलाई भयभीत पाथ।

24 “एलाम त्यहाँ छ अिन उसका सबै सनेाहरू उसको िचहानको चारैितर छन।् ितनीहरू सबै य ु मा मा रएका िथए। ती बखेतने मािनसहरू
पथृ्वीको गिहरो भागमा गए। जब ितनीहरू जीिवत िथए ितनीहरूले मािनसहरूलाई भयभीत पाथ। तर ितनीहरूले ितनीहरूको लाज ितनीहरूिसतै
लए र गिहरो खाडल िभ गए। 25 ितनीहरूले एलाम र उसका सिैनकहरूका िन म्त ओ ान लगाइ िदए जो य ु मा मा रए। एलामका सबै

मािनसहरू उसको िचहानको व रप र छन।् सबै खतना नभएकाहरू जो य ु मा मा रए जब ितनीहरू जीिवत िथए ितनीहरूले मािनसहरूलाई
भएभीत बनाए। तर अिहले ितनीहरू जालिसत तल गिहरो खाल्डािभ गए। ितनीहरूलाई जो पिहले मा रएका िथए ितनीहरूिसतै रा खयो।

26 “मशेके, तबूल अिन त्यसको सम्पणूर् सनेाहरू त्यहाँ छन।् ितनीहरूको िचहानहरू चारैितर छन।् यी बखेतनाहरू सबै य ु मा मा रएका
िथए। जब ियनीहरू जीिवत िथए ितनीहरूले मािनसहरूलाई भयभीत पाथ। 27 तर अब ितनीहरू धरैे अिघ मा रएका श शाली मािनसहरूिसत
लिडरहकेा छन।् ितनीहरू आफ्नो आफ्नो य ु को हितयारहरूिसतै गािडएका छन। ितनीहरूको टाउको मिुन ितनीहरूका तरवारहरू रा खएको छन।्
तर ितनीहरूको पापले ितनीहरूको ह ी ढाकेको छ। िकनभने जब ितनीहरू जीिवत िथए ितनीहरूले मािनसहरूलाई आतिंकत पाथ।

28 “िम ! ितमी पिन न हुनछेौ। ितमी ती बखेतनहेरूसगँ पसा रने छौ। ितमी ती सिैनकहरूसगँ स ु छैौ जो य ु मा मा रएका छन।्
29 “एदोम पिन त्यहीं छ। त्यसको राजा अिन अरू शासकहरूिसत त्यहाँ छ। ती श शाली सिैनकहरू पिन छन।् ितनीहरू अब अरूहरूसगँ

पसा रएका छन,् जो य ु मा मरेका िथए। ती बखेतनहेरूिसत पसा रएका छन।् ितनीहरू ती मािनसहरूसगँ पातालमा गएका छन।्
30 “उ रका सबै शासकहरू त्यहीं छन।् त्यहाँ सीदोनको सबै सिैनकहरूछन।् ितनीहरूको श ले मािनसहरू डराउथँ।े तर ितनीहरू ल ज्जत

िथए। ती खतना नभएका मािनसहरूिसत अरू मािनसहरूसगँ जो य ु मा मा रएका िथए त्यहाँ स ु े छन।् ितनीहरू आफ्नो लाज आफूसगँ लएर तल
गिहरो पातालमा गए।

31 “िफराऊनले ती मािनसहरूलाई दे छेन,् जो मतृ्य ु स्थलमा पगुकेा छन ्अिन उसका आफ्ना मािनसहरूलाई शा न्त हुनछे। हो, िफराऊन
अिन उसका सनेाहरू य ु मा मा रने छन।्” परम भु मरेा मा लकले यसो भन्नभुयो।

32 “जित बलेा िफराऊन जीिवत िथयो, उसले मािनसहरूलाई भयभीत गरायो। तर अब उसलाई सबै खतना नभएकाहरूिसत सतुाइनछे।
िफराऊन अिन उसको सनेाहरू ती सबै अरू सिैनकहरूसगँ स ु े छन,् जो य ु मा म रसकेका छन।्” परम भु मरेो म लकले यसो भन्नभुयो।

33
परमे रले इजिकएललाई इ ाएलको िन म्त हरी छान्न ु भयो

1 परम भकुो वचन मकहाँ आयो उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो! आफ्नो मािनसहरूलाई भन। ितनीहरूलाई भन, ‘म श कुो
सिैनकहरूलाई त्यस दशेको िवरू य ु का िन म्त ल्याउन सक्छु। जब यस्तो हुन्छ त्यस बलेा मािनसहरूले एउटा मािनसहरूलाई हरीको रूपमा
छान्न सक्छन।् 3 यिद हरीले श कुो सिैनकहरू आउँदै गरेको दखे्यो भने तरुही बजाएर मािनसहरूलाई सावधान गराउँछ। 4 यिद यो मािनसले
चतेाउनी सनु्छ अिन त्यसको ध्यानै िदएन भने नसनुकेो जस्तो गरे श हुरूले उसलाई मान छ। त्यो मािनस आफ्नो मतृ्यकुा िन म्त स्वयं उ रदायी
हुनछे। 5 उसले तरुही सनु्यो तर चतेाउनी नसनुकेो जस्तो गय । यसकारण उसको मतृ्यकुा िन म्त ऊ स्वयं दोषी हुन्छ। यिद उसले चतेाउनी ित
ध्यान िदएको भए उसले आफ्नो जीवन बचँाउने िथयो।

6 “ ‘तर हुनसक्छ त्यो हारीले श कुो सिैनक आउँदै गरेको दखेरे पिन तरुही बजाएन। त्यस हारीले मािनसहरूलाई चतेाउनी िदएन श लुे
ितनीहरूलाई कैदी बनाएर लजैान्छ र ितनीहरू बीचका एक मािनसलाई माछ। त्यो मािनस मा रनछे िकनभने उसले पाप गरेकोछ। तर हारी पिन
त्यो मािनसको मतृ्यकुा िन म्त िजम्मवेारी हुनछे।’

7 “अब हे मािनसको छोरो, म ितमीलाई इ ाएलका घरानाको हारी छान्दछुै। यिद ितमीले मरेो मखुबाट केही सन्दशे सनु्यौ भने ितमीले
मािनसहरूलाई चतेाउनी िदनपुछर्। 8 म ितमीलाई भन्न सक्छु, ‘यो पापी मािनस मनछ।’ त्यस बलेा ितमीले त्यो मािनसकहाँ गएर मरेा िन म्त त्यो
चतेाउनी िदन ु पछर्। यिद ितमीले त्यो मािनसलाई चतेाउनी िदएनौं अिन उसको जीवन ब द्ल गन ुर् भननेौ भने त्यो मािनस मनछ िकनिक त्यसले
पाप गय । तर म ितमीलाई त्यसको मतृ्यकुो िजम्मवारी बनाउनँछुे। 9 तर ितमीले त्यो द ु मािनसलाई आफ्नो जीवन ब द्ल गनर्को िन म्त अिन
पाप बन्द गनर् भनरे चतेाउनी िदएको भए अिन यिद त्यसले पाप बन्द गनर् अस्वीकार गरेको भए त्यो मािनस मनथ्यो िकनिक त्यसले पाप गय ।
तर ितमीले ित ो जीवन बचायौ।”

परमे रले मािनसहरूलाई न गनर् चाहन ु हुदँनै
10“यसकारण हे मािनसको छोरो! इ ाएलका घरानालाई मरेा िन म्त केही भन। ितनीहरू भन्न सक्छन,् ‘हामीहरूले पाप गय अिन आज्ञाहरू

भङ्ग गय । हा ो पाप, हा ो सहने श बाट बािहर छ। हामी ती पापहरूको कारणले बाँच्नको िन म्त के गनर्सक्छौं?’
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11 “ितमीले ितनीहरूलाई भन्नपुछर्, ‘परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ म आफ्नो जीवनको शपथ खाएर ितज्ञा गछुर् िक म मािनसहरू मद
गरेको हनेर् इच्छा गिदर्न, म चाँहिदन द ु मािनसहरू मरून।् म ती पापी मािनसहरूलाई मकहाँ ल्याउनँ चाहन्छु। म चाहन्छु िक ितनीहरू आफ्नो
जीवन ब द्ल गरून ्जसबाट जीिवत रहन सकुन।् यसकारण मकहाँ आऊ। नरा ो काम गनर् छोिडदऊे। हे इ ाएलका घराना हो, ितमीहरू िकन
मछ ?’

12 “हे मािनसको छोरो! ित ो मािनसहरूलाई भन ‘यिद एउटा असल भन्दा असल कामले उसलाई सहातयता गन छैन यिद उसले पाप गन ुर्
थाल्यो भन।े अिन द ु मािनसको द ु ताले उसलाई पतन गराउने छैन, यिद उसले असल गनर् थाल्छ भन।े धम मािनसले यिद पाप गनर् थाले बाँच्न
स ै न।’

13 “म धम मािनसलाई भन्न सक्छु िक ऊ िन य नै बाँच्न सक्छ। तर यो पिन हुन सक्छ, िक त्यो धम मािनसले सोच्न शरुू गछर्
िक अतीतमा उ ारा भएको असल कामहरूले उसलाई रक्षा गछर्। यसकारण उसले नरा ो काम गनर् शरुू गनर् सक्छ। तर म उसको अतीतको
धािमर्कताको याद रा े छैन! अहँ ऊ त्यो पापको कारण मनछ जनु उसले शरुू गरेकोछ।

14 “अथवा यो पिन हुन सक्छ मलैे कुनै पापी मािनसलाई भने िक उ मछर्। तर उसले आफ्नो जीवन बद ल गनर् सक्छ। उसले पाप गनर् छोडन
सक्छ अिन सही जीवन िबताउन शरुू गनर् सक्छ। ऊ रा ो अिन असल रहनसक्छ। 15 उसले त्यो धरौटी फकार्उन सक्छ जनु उसले ऋण िददँा
लएको िथयो। उसले चोरेको चीजहरूका िन म्त क्षितपिूतर् गनर् सक्छ। उसले त्यो िविधहरू पालन गनर्सक्छ जसबाट जीवन ाि हुन्छ। उसले

नरा ो काम गनर् छोड्छ। तब त्यो मािनस िन य नै जीिवत रहनछे। ऊ मनछैन! 16 िबतकेा िदनहरूमा उसले गरेको पाप म याद गिदर्न। िकन?
िकनिक ऊ अब ठीकिसत बसकेोछ अिन उिचत वहार गछर्। यसकारण ऊ जीिवत रहन्छ!

17 “तर ित ा मािनसहरू भन्छन,् ‘यो उिचत होइन! परम भु मरेा मा लक त्यस्तो हुन सक्न ु हुन्न।’
“तर ितनीहरू नै हुन ्जो जीिवत छैनन!् ितनीहरू नै हुन ्जो ब द्लन ु पछर्! 18 यिद कुनै धम मािनसले धािमर्कता त्यागरे पाप गनर् शरुू गछर्

भन,े त्यो मािनस मनछ। 19 अिन यिद कुनै द ु मािनसले खराब काम गनर् छोिडिदन्छ अिन न्याय अिन सही वहार गनर् थाल्छ भने त्यो मािनस
जीिवत रहनछे। 20 तर ितमीहरू अझै पिन भन्छौ परम भकुो बाटो उिचत छैन। इ ाएलका मािनसहरू म त्यके मािनसलाई उसको जीउने तरीका
अनसुार न्याय गनछु।”

यरूशलमेमािथ अिधकार ग रयो
21 दशेबाट-िनका लएको बा ौं वषर्को, दशौं महीनाको पाँचौ िदनमा एउटा मािनस यरूशलमेबाट मकहाँ आयो। त्यो त्यहाँ भएको य ु बाट

भागरे आएको िथयो। उसले भन्यो, “शहर (यरूशलमे) लग्यो!”
22अब साँझमा कैदी मरेो अिघ आउन भन्दा पिहले परम भु मरेा मा लकको श मकहाँ आयो। परमे रले मलाई बोल्ने योग्य बनाउनभुयो।

जब त्यो मािनस मकहाँ आयो, परम भलुे मरेो मखु खो ल िदनभुयो अिन फे र मलाई बोल्निदन ु भयो। 23 त्यस बलेा परम भकुो वचन मकहाँ
आयो। उहाँले भन्नभुयो, 24 “हे मािनसको छोरो! इ ाएलको ध्वशं शहरमा इ ाएलीहरू बिसरहकेा छन।् ितनीहरूले भन्दछैन,् ‘अ ाहाम मा
एउटा मािनस िथयो अिन परमे रले उसलाई सारा भिूम िदनभुयो। अब हामी धरैे छौ, यसकारण िन य नै यो हा ो भिूम हो। हामी यसलाई
लनछेौं।’
25 “ितमीले भन्न ु पछर् िक परम भु मरेा मा लक यसो भन्न ु हुन्छ, ‘ितमीहरू रगत सरीको मास ु खान्छौ। ितमीहरूले आफ्नो मिूतर्हरूिसत

सहायताको आशा गछ । ितमीहरूले मािनस माछ । यसकारण म ितमीहरूलाई यो जमीन िकन िदन्छु? 26 ितमीहरू आफ्नो तरवारमा भर पछ ।
ितमीहरू मध्ये त्यकले डरलाग्दा पाप काम गछ । ितमीहरू त्यकेले आफ्नो िछमकेीको प ीिसत िभचार गछ । यसकारण ितमीले भिूम
पाँउदनैौं।’

27 “ ‘ितमीले भन्नपुछर् िक परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “म आफ्नो जीवनको शपथ खाएर ितज्ञा गछुर् िक जनु मािनसहरू त्यो
ध्वस्त शहरहरूमा बिसरहकेाछन ्ितनीहरू तरवार ारा का टनछेन।् यिद कुनै मािनस त्यो दशेबाट बािहर छ भन,े म त्यसलाई जङ्गली पशहुरूलाई
मानर् अिन खान लगाउनँछुे। यिद मािनसहरू िकल्लामा अथवा गफुामा लकेु भने रूढीले मनछन।् 28 त्यो दशेले ती सबै चीजहरू गमुाउनछे
जसमािथ ितनीहरूलाई घमण्ड िथयो। इ ाएलको पवर्त उजाड हुनछे। त्यस ठाँउमा केही पिन हुनछैेन। 29 ितनीहरूले अत्यन्तै भयंकर पापहरू
गरेकाछन।् यसकारण म त्यो दशे उजाड अिन िनजर्न पाछुर्। त्यसबलेा ितनीहरूले थाहा पाउनछेन ्िक म नै परम भु हु।ँ”

30 “ ‘अब ित ो िवषयमा, हे मािनसको छोरो! ित ो मािनसहरू पखार्लहरूमा झकु्छन ्अिन आफ्नो दलैोमा खडा भएर ित ो िवषयमा कुरा
गछर्न।् उनीहरू एक-अकार्मा भन्छन,् “आऊ र हामी गएर परम भु के भन्नहुुदँछै सनुौं।” 31 यसकारण उनीहरू ितमीकहाँ त्यसरी नै आउँछन ्
जसरी मरेो मािनसहरू आउँछन।् उनीहरू ित ो छेउमा मरेो मािनसहरू जस्तै बस्छन।् उनीहरूले ित ो सन्दशे सनु्छन ्तर उनीहरूले त्यो गदनन ्जनु
ितमीले भन्छौ। उनीहरू त्यो मा भन्न चाहन्छन ्जनु अनभुव गदार् रा ो हुन्छ। उनीहरू मािनसहरूलाई धोका िदन चाहन्छन ्अिन अिधक धन
कमाउँन चाहन्छन।्

32“ ‘ितमी ियनीहरूको दिृ मा मेका गीतहरू गाउने गायक भन्दा अिधक छैनौ। ित ो स्वर रा ो छ। ितमी आफ्नो बाजाहरू रा ो बजाउछँौ।
उनीहरूले ित ो वचन सनु्छन ्तर त्यो अनसुार गदनन ्जनु ितमी भन्छौ। 33 तर जनु चीजहरूको िवषयमा ितमी गाउछँौ त्यो साँच्चै घट्नछे अिन
त्यस बलेा मािनसहरूले सम्झनछेन ्िक उनीहरूको बीच साँच्चै एक अगमव ा िथए।’ ”
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34
इ ाएल भडेाहरूको एउटा बगाल जस्तै छ

1 परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो! मरेा िन म्त इ ाएलको गोठालाहरूको िवरू केही कुरा भन।
ितनीहरूिसत मरेो िन म्त बात गर। ितनीहरूलाई भन िक परम भु अिन मा लक यसो भन्नहुुन्छ, ‘इ ाएलको गोठालाहरू, ितमीहरूले ितमीहरूका
मा पटे भ ररहकेोछौ। यो ितमीहरूका िन म्त एकदमै नरा ो हुनछे। ितमी गोठालाहरूको पटे िकन भ रिददँनैौ? 3 ितमी बोसो खान्छौ अिन
आफ्नो लगुा बनाउनँको िन म्त त्यसको ऊन उपयोग गछ । ितमीले मोटो भडेा माछ , तर ितमीले दबु्लो भडेालाई खान िददँनैौ। 4 ितमीहरूले
कमजोरी र दबु्लो भडेाहरूलाई ब लयो बनाएनौ। ितमीले चोट लागकेो भडेालाई प ी बाँिधिदएनौ। कित भडेाहरू भड्केर टाढो गए तर ितमीले
त्यसको खोजी गरेनौ अिन फकार्एर ल्याएनौ। ितमी त्यो हराएको भडेाको खोजीमा गएनौ। अह,ँ ितमी िन ुर अिन कठोर भयौ।

5 “ ‘अिन अब भडेाहरू िततर-िबतर भएका छन,् िकनिक त्यहाँ कुनै गोठाला िथएनन।् त्यो त्यके जङ्गली पशकुो िन म्त भोजन बिनयो।
यसकारण भडेाहरू िततर-िबतर भए। 6 मरेा सबै भडेाहरू बाटो िबराएर पवर्तहरू अिन हरेक अल्गो पहाडहरूमािथ गए। मरेा भडेाहरू पथृ्वी भरी
बाटो िबराएर छ रए। कोही पिन त्यसको खोजी गन िथएनन।्’ ”

7 यसकारण ितमी गोठालाहरू हो, परम भकुो वचन सनु। परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ। 8 “म आफ्नो जीवनको शपथ खाएर ितमीलाई
ितज्ञा िदलाउँछु। जङ्गली पशहुरूले मरेा भडेाहरूलाई समात।े हो, मरेो भडेाहरू सबै जङ्गली पशहुरूको िन म्त भोजन बिनए। िकन? िकनभने

ितनीहरूको साँचो गोठाला िथएनन।् मरेो गोठालाले मरेो बगालको खोजी गरेनन।् ती गोठालाले भडेाहरूलाई माय अिन आफै खायो। त्यसले
मरेो भडेाहरूको पटे भ रिदएन।”

9 यसकारण हे गोठालाहरू हो, परम भकुो वचन सनु! 10 परम भु भन्नहुुन्छ, “म ती गोठालाहरूको िवरू मा छु। मरेो भडेाहरूको लािग
ितनीहरूलाई उ रदायी ठहयार्उछुँ। अब उसो म उनीहरूलाई गोठाला हुन िदिँदन। त्यसपिछ गोठालाहरूले आफ्नो पटे भन ुर् पिन पाउदँनैन।् म
ितनीहरूको मखुबाट आफ्नो भडेाहरू बचाउनछुे। तब मरेा भडेाहरू उनीहरूको भोजन बन्नछैेनन।्”

11 परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “म आफै उनीहरूको गोठाला बन्नछुे। म आफ्नो भडेाहरूको खोजी गनछु। म ितनीहरूलाई खोज्नछुे।
12यिद कुनै गोठाला आफ्नो भडेासगँ त्यस समयमा छ, जब उसको भडेा टाढा जान थाल्यो भने उसलाई खोज्न म जान्छु। यस्तै कारले म आफ्नो
भडेाहरूको खोजी गनछु। म आफ्नो भडेालाई बचाउनँछुे म उनीहरूलाई त्यो ठाँउबाट फकार्एर ल्याउछुँ जहाँबाट अधँ्यारो अिन ध ु म्मएको िदनमा
िततर-िबतर भएका िथए। 13म ितनीहरूलाई ती रा हरूबाट फकार्एर ल्याउछुँ। म ितनीहरूलाई दशेहरूबाट जम्मा गछुर्। म ितनीहरूलाई ितनीहरूको
आफ्नो दशेमा ल्याउछुँ। इ ाएलको पवर्तहरूमा खोलाहरूको िकनारमा, सबै ठाउँहरूमा जहाँ मािनसहरू बस्छन, म ितनीहरूलाई खवुाउछुँ। 14 म
ितनीहरूलाई घाँस भएको चउरमा लएर जान्छु। ितनीहरू इ ाएलको पवर्तको अग्लो स्थानमा जानछेन।् ितनीहरू घाँसमा चनछन ् र स ु छेन।्
ितनीहरू इ ाएलको पवर्तमािथ भरपरु घाँस भएको चउरमा चनछन।् 15 हो, म आफ्नो भडेालाई खवुाउछुँ अिन ितनीहरूलाई िव ामको ठाँउमा
लएर जान्छु।” परम भु मरेा मा लकले यो सबै कुराहरू भन्न ु भएको िथयो।
16 “म हराएको भडेाको खोजी गनछु। म ती भडेाहरूलाई फकार्एर ल्याउछुँ जनु िततर-िबतर भएका छन।् म ती भडेाहरू जसलाई चोट

लागकेोछ मलम प ी लगाई िदन्छु। म कमजोर भडेालाई ब लयो बनाउछुँ। तर म ती मोटा अिन श शाली गोठालाहरूलाई न पा रिदन्छु। म
ितनीहरूलाई दण्ड िदन्छु जसको ितनीहरू भािगदारछन।्”

17 परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “अिन ितमी मरेो भडेा, म त्यके भडेालाई न्याय गछुर्। म भडेा अिन बा ाको बीचमा न्याय गनछु।
18 ितमीहरूले रा ो जमीनमा उ केो घाँसमा चनर् सक्छौ। यसकारण ितमीहरू त्यो घाँसलाई िकन कु ल्चन्छौ जनु अक भडेाले खाने इच्छा गरेको
हुन्छ। ितमीले पयार् स्वच्छ पानी िपउन सक्छौ। यसकारण ितमीले रहकेो पानी आफ्नो खु ाले िकन मलैा पाछ ? 19 मरेो भडेाले त्यो घाँस
अवश्यै खान्छ जनु ित ो ख ु ाहरूले कु ल्चयौ अिन त्यो पानी िपउँछ जनु ितमीले ख ु ाहरूले फोहर पाय ं?”

20 यसकारण परम भु मरेो मा लकले ऊसगँ भन्नहुुन्छ “म मोटा अिन दबु्ला भडेाहरूको बीचमा न्याय गनछु! 21 ितमी आफ्नो बगालबाट
अिन आफ्नो काँधले धक्का िदएर अिन आफ्नो सींङले सबै कमजोर भडेाहरूलाई त्यस बलेा सम्म घचे टर ौ जब सम्म ितमीले ितनीहरूलाई
टाढा जानका िन म्त बाध्य पारेनौ। 22 यसकारण म आफ्नो भडेाहरूलाई बचाउनँछुे। ितनीहरू भिवष्यमा जङ्गली पशहुरू ारा समाितने छैनन।् म
एउटा भडेा अिन अक बीचमा न्याय गनछु। 23 त्यसपिछ म ितनीहरूमािथ एकजना गोठाला आफ्नो दास दाऊदलाई रा छुे। त्यसले ितनीहरूलाई
आफै खवुाउछँ अिन ितनीहरूको गोठाला हुन्छ। 24 त्यसपिछ म परम भु अिन मा लक ितनीहरूको परमे र भन्छु मरेो दास दाऊद ितनीहरू
बीचमा शासक हुन्छ। म, परम भलुे यो कुरा भनें।

25 “म आफ्नो भडेाहरूसगँ शा न्तको करार बाँध्नछुे। म हािनकारक पशहुरूलाई दशेबाट बािहर िनकाल्छु। तब भडेाहरू मरूभिूममा सरुिक्षत
रहनछे अिन जगंलमा स ु छे। 26 म भडेाहरूलाई अिन आफ्नो पहाडको चारैितरको ठाँउहरूलाई आशीवार्द िदन्छु। म ठीक समयमा वषार् गराउँछु।
त्यो आशीवार्द सिहत वषार् हुनछे। 27 खतेमा उि ने बकृ्षले आफ्नो फल िदन्छ। भिूमले आफ्नो फसल िदन्छ। यसकारण भडेाहरू आफ्नो दशेमा
सरुिक्षत रहनछेन। म ितनीहरूमािथ राखकेो जवुा भाँिचिदन्छु। म ितनीहरूलाई ती मािनसहरूको श बाट बचाउछुँ जसले ितनीहरूलाई दास
बनाएकोछ। त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाउनछेन ्िक म नै परम भु हु।ँ 28 उनीहरू पशहुरू जस्तै भिवष्यमा अन्य रा हरू ारा बन्दी बनाईनछेन।्
ती पशहुरूले ितनीहरूलाई खानछैेन। तर ितनीहरू अब भिवष्यमा सरुिक्षत रहनछेन। कसलैे उनीहरूलाई आतिंकत पान छैन। 29म उनीहरूलाई कुनै
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यस्तो भिूम िदन्छु जसमा एउटा रा ो बगैंचा हुन्छ। तब उनीहरू त्यस दशेमा भोकले पीिडत हुनछैेनन। ितनीहरू भिवष्यमा रा हरूबाट अपमािनत
हुन पाउदँनैन।् 30 त्यसपिछ उनीहरूले सम्झनछेन ् िक म नै ितनीहरूका परमे र परम भु हु।ँ तब उनीहरूले सम्झनछेन ् िक म ितनीहरूसगँ छु।
इ ाएलका मािनसहरूले सम्झनछेन ्िक ती मरेा मािनस हुन!्” परम भु मरेा मा लकले यसो भन्नभुयो।

31 “ितमी मरेो भडेा हौ, मरेो खर्कका भडेा, ितमीहरू मरेा मािनसहरू हौ, अिन म ित ो परमे र हु।ँ” परम भु मरेो मा लकले यसो भन्नभुयो।

35
एदोमको िबरू मा सन्दशे

1 परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो! सइेर पवर्त ितर ध्यान दऊे अिन मरेो िन म्त त्यसको िवरू मा
केही भन। 3 त्यसलाई भन, ‘परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ:

“ ‘सइेर पवर्त, म ित ो िवरू मा छु!
म ितमीलाई दण्ड िदन्छु, म ितमीलाई उजाड र िनजर्न बनाइिदन्छु, अिन ितमी खाली हुनछेौ।

4 म ित ा शहरहरू न ग रिदन्छु,
अिन ितमी खाली हुनछेौ

त्यसपिछ ितमीले सम्झनछेौ म नै परम भु हु।ँ

5 “ ‘िकन? िकनिक ितमी सधैं मरेो मािनसहरूको िवरू गयौ। ितमीले इ ाएलको िबरू आफ्नो तरवारको योग ितनीहरूको िवपितको
आ खरी दण्डको समयमा गय ।’ ”

6 यसकारण परम भु मरेा मा लक भन्न ु हुन्छ, “म आफ्नो जीवनको शपथ खाएर म त्यो ितज्ञा गछुर् िक म ितमीलाई र पातगनर् स ु म्पिदनछुे।
रगतले प ाउनछे। ितमीलाई मािनसहरू मानर् घणृा लाग्दनै, यसकारण, रगत ित ो पिछ लाग्नछे। 7 म सइेर पवर्तलाई उजाड ग रिदन्छु। म ती
त्यके मािनसलाई माछुर् जो त्यो शहरबाट आउँछ अिन म त्यो त्यके मािनसलाई मानछु जो त्यो शहरमा जाने य गछर्। 8 म त्यसको पवर्तहरू

लाशले ढािकिदनछुे। लाशले ित ो सारा पहाडहरू, ित ो बेंसीहरू अिन खोलाहरू ढाक्नछे। 9 म ितमीलाई सधैंको लािग खाली ग रिदन्छु। ित ो
शहरहरूमा कोही पिन हुनछैेन। त्यसपिछ ितमीले सम्झन्छौ िक म नै परम भु हु।ँ”

10 ितमीले भन्यौ, “यी दइु रा हरू अिन दशेहरू हा ा हुनछेन।् हामी यसलाई आफ्नो बनाउछँौ।”
तर परम भु त्यहाँ हुनहुुन्छ। 11 परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “ितमीले मरेो मािनसहरूको ईष्या गय । ितमी उनीहरू ित ोिधत िथयौ

अिन ितमीले मलाई घणृा गथ्य । यसकारण आफ्नो जीवनको शपथ खाएर म ितज्ञा गछुर् िक म ितमीलाई त्यसरी नै द ण्डत गछुर् जसरी ितमीले
उनीहरूलाई चोट पयुार्यौ। म ितमीलाई दण्ड िदन्छु अिन आफ्नो मािनसहरूलाई स म्झन िदन्छु िक म उनीहरूसगँ छु। 12 त्यसपिछ ितमीले पिन
सम्झनछैेनौ िक मलैे ित ो सबै अपमानहरू सनुें। ितमीले इ ाएल पवर्तको िवरू धरैे नरा ो कुराहरू भन्यौ। ितमीले भन्यौ, ‘इ ाएल न भएर
गयो! हामीहरू त्यसलाई खाने कुरा जस्तो चबाउछँौ।’ 13 ितमी घमण्डी िथयौ। तथा मरेो िवरू ितमीले कुराहरू सनु्यौ। ितमीले धरैे पल्ट भन्यौ
अिन जनु ितमीले भन्यौ, त्यसको त्यके शब्द मलैे सनुें। हो मलैे ितमीलाई सनुें।” 14 परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “त्यस समय सारा
पथृ्वी सन्न हुन्छ, जब म ितमीलाई न पाछुर्। 15 ितमी त्यित बलेा सन्न िथयौ जित बलेा इ ाएल दशे न भएको िथयो। म ितमीिसत त्यस्तै

वहार गछुर्। सइेर पवर्त अिन एदोमको परुा दशे न ग रिदनछुे। त्यस बलेा ितमीले सम्झनछेौ िक म परम भु हु।ँ”

36
इ ाएल भिूम फे र िनमार्ण ग रने छ

1 “हे मािनसको छोरो, मरेो िन म्त इ ाएलको पवर्तहरूिसत भन। इ ाएलको पवर्तहरू परम भकुो वचन सनु भन। 2 ितनीहरूलाई भन िक
परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ, ‘श लुे ित ो बारेमा यसो भन्यो हरे अब ती ाचीन पवर्तहरू हा ो हुनछेन।्’

3 “यसकारण मरेो लािग इ ाएलको पवर्तहरूलाई भन। भन िक परम भु अिन मा लक यसो भन्नहुुन्छ, ‘श लुे ितमीलाई उजाड बनायो।
उनीहरूले ितमीलाई चारै ितरबाट कु ल्चयो। उनीहरूले यस्तो गरे यसकारण ितमी अरू रा को अिधकारमा गयौ। तब ित ो बारेमा मािनसहरूले
कुरा अिन कानखेसुी गरे।’ ”

4 यसकारण, हे इ ाएलका पवर्तहरू हो! परम भु मरेा मा लकको वचन सनु। परम भु मरेा मा लक पवर्तहरू, डाँडाहरू, धाराहरू, बेंसीहरू,
खोल्साहरू, उजाड भएका भग्नावशेषहरू अिन छोिडएको शहरहरू जनु चारैितरबाट अरू रा हरू ारा ल ु टएको अिन हाँसो उडाएको छ भन्छन।्
5 परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “म सबै बाँकी रहकेा रा हरू र सबै एदोमकाहरूको िवरू मरेो ती ईच्छा र अनभुव मरेो पक्षमा बोलोस ्
ितनीहरूले मरेो दशे आफ्नो लािग लए अिन त्यस समयमा ितनीहरूको हृदय खशुी िथयो। ितनीहरूले मरेो भिूमलाई यित सा ो घणृा गरे िक
ितनीहरूले यसलाई ल ु टन ु पन जग्गाको रूपमा हरेे।”
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6 “यसकारण, इ ाएल दशेको िवषयमा यसो भन। पवर्तहरू, पहाडहरू, खोलाहरू, अिन बेंसीहरूलाई यसो भन िक परम भु मरेा मा लक
यसो भन्नहुुन्छ, ‘म आफ्नो डाह अिन ोधलाई मरेो आफ्नो िन म्त बोल्न िदनछुे। िकनभने यी रा हरूबाट ितमीले अपमानको पीडा अनभुव
गरेकाछौ।’ ”

7 यसकरण, मरेो स्वामी परम भु यसो भन्नहुुन्छ, “म ितज्ञा गछुर् िक ित ो चारैितरको रा हरूले अपमानको क भोग्नछेन।्
8“तर इ ाएलको पवर्तहरू, ितमीले ित ो रूखहरूलाई हाँगाहरू फैलाउन ुअिन फलहरू इ ाएलकामरेो मािनसहरूका िन म्त फलाउन ु पछर्। मरेो

मािनसहरू चाँडै आउँनछेन।् 9 म ितमीिसत छु। म ितमालाई सहायता गनछु। मािनसहरूले ित ो जमीन जो छेन।् िबऊ उमानछन।् 10 ितमीमािथ
असखं्य मािनसहरू हुनछेन।् इ ाएलको सारा प रवार अिन सबै मािनसहरू त्यहाँ ब छेन।् शहरहरूमा मािनसहरू ब छेन।् न भएका नयाँ स्थान
जस्तै बनाइनछेन।् 11 म ितमीलाई धरैे मािनसहरू अिन जनावरहरू िदनछुे। ितनीहरू बढनछेन ्अिन त्यसका बच्चाहरू हुनछेन।् म पिहलो जस्तै
मािनसहरू ितमीमा ब लाई ल्याउनछुे र ित ोलािग पिहले भन्दा अझ रा ो गनछु। तब ितमीले थाहा पाउनछेौ, म नै परम भु हु।ँ 12 हो, म मरेो
मािनस, इ ाएललाई ित ो जमीनमा डो याउनछुे। ितनीहरूले ितमीमािथ अिधकार गनछन ्अिन ितमी ितनीहरूका हुनछेौ। ितमीले ितनीहरूलाई
फे र किहल्यै बाँझो दे े छैनौं।”

13परम भुमरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “हे इ ाएल दशेका मािनसहरू ितमीहरूिसत नरा ो कारले बोल्छन।् उनीहरू भन्छन,् ितमीले आफ्नो
मािनसहरू न पाय । ितनीहरू भन्छन ् िक ितमीले ितनीहरूका नानीहरू टाढा लएर गयौ। 14 अब भिवष्यमा ितमीले मािनसहरू न गनछैनौ।
ितमीले भिवष्यमा नानीहरू टाढो लएर जानछैेनौ।” परम भु मरेा मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो। 15 “म ती अरू रा हरूलाई ितमीलाई अझ
अपमान गनर् िदनछैेन। ितमीहरू ितनीहरू ारा अवहे लत हुनछेौ। ितमीहरूले ितमीहरूको मािनसहरूलाई अब उसो न गन छैनौ।” परम भु मरेा
मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो।

परम भु उहाँको आफ्नो नाउँ रक्षा गन ुर्हुन्छ
16 त्यसपिछ परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 17 “हे मािनसको छोरो! इ ाएलको प रवार आफ्नो दशेमा बसकेा िथए। मरेो

लािग ितनीहरू रजस्वला भएका ीहरू जस्तै िथए। ितनीहरूको द ु कामहरूको कारण अशु भए। 18 ितनीहरूले जब त्यो दशेमा मािनसहरूको
हत्या गरे, त्यस जमीनमािथ रगत फैलाए। उनीहरूले आफ्नो मिूतर्हरूले दशे मलैा बनाए। यसकारण मलैे ितनीहरूलाई दखेाँए िक म कित ोिधत
िथएँ। 19 मलैे उनीहरूलाई रा हरूमा िततर-िबतर पारें अिन सबै दशेमा फैलाएँ। मलैे उनीहरूलाई त्यही दण्ड त्यस कामको लािग िदए जनु
उनीहरूले गरेका िथए। 20 उनीहरू ती रा हरूमा गए अिन ती दशेहरूमा उनीहरूले मरेो बदनाम गरे। कसरी? त्यहाँ रा हरूले उनीहरूको िवषयमा
कुरा गरे। ितनीहरूले भन,े ‘ती परम भकुा मािनसहरू हुन ्तर ितनीहरूले उहाँको भिूम छोडन ु पय ।’

21 “इ ाएलका मािनसहरूले मरेो पिव नाम सबै ितर बदनाम गरे। मलैे आफ्नो नामका िन म्त द:ुख अनभुव गरे। 22 यसकारण इ ाएलका
घरानालाई भन िक परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ, ‘हे इ ाएलका घराना हो, ितमी जहाँ पिन गयौ मरेो पिव नामको ब ाम गय । अब म
केही गनर् गइरहछुे। म यो ित ो िन म्त गिदर्न।ँ इ ाएल, म यो आफ्नो पिव नामको खाितर गनछु। 23 म ती रा हरूलाई दखेाउछुँ िक मरेो महान
नाम साँच्चै पिव छ। तब ती रा हरूले जान्नछेन ्िक म नै परम भु हु।ँ’ ” परम भु मरेा मा लकले यसो भन्न ु भएको िथयो।

24 परमे रले भन्नभुयो, “म ितमीलाई ती रा हरूबाट बािहर िनकालरे एकै ठाँउमा जम्मा गछुर् अिन ितमीलाई ित ो आफ्नो दशेमा ल्याउछुँ।
25 त्यसपिछ म ितमीहरूमािथ शु पानी छिकर् िदनछुे अिन ितमीहरूलाई श ु पाछुर्। म ितमीहरूका सारा अशु हरू धनु्छु अिन ती घिृणत मिूतर्हरूबाट
उत्पन्न अशु हरू धनु्छु।”

26 परमे रदले भन्नभुयो, “म ितमीहरूमा एउटा नयाँ आत्मा पिन भछुर् अिन ित ो सोचाई पिन ब द्ल ग रिदन्छु। म ित ो शरीरबाट ढुङ्गाको
हृदय िनकालरे मासकुो हृदय िदन्छु। 27 म ितमीहरूिभ मरेो आत्मा हा लिदनछुे। म ितमीलाई बद्ली गछुर् जस ारा ितमी मरेो िविधहरू पालन
गनछौ। ितमी सावधानीिसत मरेो िनयमहरूको पालन गनछौ। 28 त्यसपिछ ितमी त्यो दशेमा ब े छौ जनु मलैे ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदएको
िथएँ। ितमीहरू मरेो जा हुनछेौ अिन म ितमीहरू परमे र हुनछुे।” 29 परमे रले भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई बचाउछुँ अिन ितमीहरूलाई अशु
हुनबाट पिन जोगाउँछु। म अन्नलाई उ नको लािग आज्ञा िदन्छु। म ितमीहरूको िवरू अिनकाल ल्याउनँे छैन। 30 म ितमीहरूको रूखहरूमा
ज्यादा भन्दा ज्यादा फल अिन खतेमा धरैे अन्न उमा रिदन्छु। त्यसपिछ ितमी अरू दशे झैं भोकै ब े लाज फे र किहल्यै अनभुव गनछैनौ।
31 ितमीहरूले त्यो नरा ो काम याद गनछौ जनु ितमीहरूले गय , ितमीहरूले याद गनछौ त्यो काम रा ो िथएन। त्यसपिछ ितमीहरू आफ्नो
पापहरू अिन जनु डरलाग्दा काम गय त्यसको लािग ितमी स्वयं आफूलाई घणृा गनछौ।”

32 परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “म चाहन्छु िक ितमी यो याद राख मलैे ितमीहरूको भलाईका िन म्त यो काम गरेको होइन। म त्यो
आफ्नो रा ो नामको िन म्त गदछु। इ ाएलको प रवार, ितमीहरू आफ्नो ब े ढुङ्गमा ल ज्जत अिन ाकुल हुन ु पन।”

33 परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “जनु िदन म ितमीहरूका सबै पापहरूबाट ितमीहरूलाई श ु पाछुर्। म मािनसहरूलाई फे र ितमीहरूको
शहरहरूमा ल्याउछुँ, यो न भएको शहरहरू फे र बनाइनछेन।् 34 उजाड भएको जमीन फे र जोितनछे। यहाँबाट भएर जाने त्यकेलाई यो
सवर्नाशको थु ो दखेाइने छैन। 35 उनीहरूले भन्नछेन,् ‘िबतकेो िदनमा यो दशे न भएको िथयो। तर अब यो अदनको बगैंचा जस्तो भएकोछ।
त्यो सवर्नाश अिन उजाड िथयो, तर अब त्यो सरुिक्षत भयो अिन त्यसमा मािनसहरू बस्छन।्’ ”
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36 परमे रले भन्नभुयो, “तब ितमीहरूको चारैितरको रा हरूले जान्नछेन ्िक म नै परम भु हु ँ अिन म फे र ती स्थानहरू पनूःिनर्मार्ण गनछु।
मलैे भिूमहरूमा रूखहरू रोपें जनु चािह ँ उजाड िथयो। म परम भु हु।ँ मलैे यी सबै भनें अिन मलैे सबै गरें।”

37 परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छु “म यो पिन चाहन्छु िक इ ाएलको घरानाकहाँ आवोस अिन यी कुराहरू ितनीहरूका िन म्त मागनु।्
म ितनीहरूलाई असखं्य मािनसहरू बनाउछुँ। ितनीहरू भडेाको बगालहरू जस्तै हुन्छन।् 38 यरूशलमेमा िवशषे चाडहरूको अवसरमा पिव
बनाएको भडेा अिन बा ाहरू भ रने छ। यस्तै कारले शहरहरू अिन न भएका भिूमहरू मािनसको भीडले भ रन्छ। त्यितबलेा मािनसहरूले
सम्झनछेन ्म परम भु हु।ँ”

37
सकेुका हाडहरूको दशर्न

1 परम भकुो श ममािथ आयो। परम भकुो आत्माले मलाई शहर बािहर लएर गयो अिन तल एउटा बेंसीको बीचमा रा खिदयो। बेंसी
मरेको मािनसको हाडहरूले भ रएको िथयो। 2 बेंसीमा असखं्य हाडहरू िथए, परम भलुे मलाई हाडहरूको चारैितर घमुाउन ु भयो। मलैे दखेें
हाडहरू सा ै सकेुका िथए।

3 त्यसपिछ परम भु मरेो मा लकले मलाई भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो! के यी हाडहरू जीिवत हुनसक्छ?”
मलैे उ र िदएँ, “परम भु मरेो मा लक! यस को उ र तपाईंले मा जान्न ु हुन्छ।”
4 परम भु मरेो मा लकले मलाई भन्नभुयो, “ती हाडहरू िवषयमा मरेो लािग केही भन। ती हाडहरूसगँ भन, ‘सकेुका हाडहरू! परम भकुो

वचन सनु। 5 परम भु मरेो मा लक ितमीहरूिसत यो भन्न ु हुन्छ, म ितमीहरूमा सास आउँन िदनछुे अिन ितमी जीिवत हुनछेौ। 6 म ितमीहरूमािथ
नसा अिन माँसपशेीहरू लगाउछुँ अिन म ितमीहरूलाई मास ु र छालाले छोिपिदन्छु। त्यसपिछ म ितमीहरूमा ाण सचंार ग रिदन्छु अिन ितमी
फे र जीिवत भएर उठ्नछेौ। त्यितबलेा ितमीहरूले सम्झने छौ म नै परम भु ित ा मा लक हु।ँ’ ”

7 यसकारण मलैे परम भकुो लािग त्यही कुरा गरेको जस्तो गनर् खोजें। जित बलेा मलैे केही भन्न आटेँको िथएँ चण्ड ध्वनी सनुें! हाडहरू
चल्न ु थाले अिन हाडहरू, हाडहरूिसत जोिडन थाल।े 8 मरेो आखँा अघाडी नसा, मांसपशेीहरू, मास ु अिन छालाले हाडहरूलाई छोप्न शरुू गय ।
तर शरीरहरू ह ल्लएन, ितनीहरूमा ाण िथएन।

9 तब परम भु मरेा मा लकले मसगँ भन्नभुयो, “मरेा लािग हावालाई अगमवाणी गर। हे मािनसको छोरो! मरेा िन म्त हावािसत कुरा गर।
हावािसत भन िक परम भु मरेा मा लकले यसो भन्नहुुदँछै, ‘हावा सबै िदशाबाट आऊ अिन ती लाशहरूलाई जीवन िदइनछे। ितनीहरू िभ सास
भ र िदनछुे अिन ितनीहरू फे र जीिवत हुनछेन।्’ ”

10 उहाँले जस्तो बताउन ु भएको िथयो मलैे त्यही कारले हावािसत कुरा गरें। अिन लाशहरूमा ाण आयो। ितनीहर जीिवत भए अिन उिभए।
त्यहाँ धरैे मािनसहरू िथए, अिन त्यहाँ एउटा एकदमै ठूलो सिैनक बिनयो।

11 त्यसपिछ परम भु मरेा मा लकले मलाई भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो! यी हाडहरू इ ाएलको परैु घराना जस्तै हुन। इ ाएलका
मािनसहरू भन्छन,् ‘हा ो हाडहरू सकेुका छन ्हा ो आशा समा भयो। हामी पणूर् रूपले न ग रएकाछौ।’ 12 यसकारण उिसत मरेो िन म्त कुरा
गर। उसलाई भन परम भु अिन मा लक यसो भन्न ु हुन्छ, ‘मरेो मािनसहरू, म ितमीहरूका िचहानहरू खन्छु अिन ितमीहरूलाई बािहर ल्याउछुँ।
त्यसपिछ म ितमीहरूलाई इ ाएलको भिूममा ल्याउछुँ। 13 मरेो मािनसहरू, म ितमीहरूका िचहानहरू खन्छु अिन ितमीहरूका िचहानहरूबाट
ितमीहरूलाई बािहर ल्याउछुँ। त्यस बलेा ितमी सम्झने छौ िक म नै परम भु हु।ँ 14 म आफ्नो आत्मा ितमीहरूमा हा ल िदनछुे अिन ितमीहरूलाई
फे र जीिवत पाछुर्। त्यसपिछ ितमीहरूलाई म ितमीहरूको दशेमा फे र ल्याउछुँ। त्यसपिछ ितमीहरूले थाहा पाउनछेौ म परम भु हु।ँ ितमीहरूले
जान्नछेौ मलैे यो कुरा भनें अिन यस्तो हुने पारें।’ ” परम भलुे यसो भन्न ु भएको भयो।

यहूदा अिन इ ाएल फे र एक हुने
15 परम भकुो वचन फे र मकहाँ आयो! उहाँले भन्नभुयो, 16 “हे मािनसको छोरा! एउटा लौरो ल्याऊ अिन त्यसमा यो वचन लखे ‘यो

लौरो यहूदा अिन त्यसको िम इ ाएलको मािनसहरूका िन म्त हो।’ त्यसपिछ अक लौरो ल्याऊ अिन त्यसमा, ‘ए मैको यो लौरो, यसूफु अिन
त्यस िम इ ाएलको मािनसहरूका िन म्त हो।’ 17 त्यसपिछ दइुवटै लौरोहरू एउटा ठाँउमा जोड। ित ो हातमा एउटा लौरो हुनछे।

18 “ित ा मािनसहरूलाई यो स्प पानर्का िन म्त भन्छु िक यसको अथर् के हो? 19 ितनीहरूलाई भन िक परम भु अिन मा लक भन्न ु हुन्छ,
‘म यसूफुको लौरो लन्छु जनु इ ाएलको मािनसहरूको हो, जो ए मै अिन उसको िम को हातमा छ। त्यसपिछ म त्यो लौरो यहूदाको लौरोिसत
राख्छु अिन त्यसलाई एउटै लौरो बनाउछुँ। मरेो हातमा त्यो एउटा लौरो हुनछे।’

20 “ितनीहरूको आखँाको अघाडी लौरोहरू आफ्नो हातमा समात। ितमीहरूले लौरोहरूमा त्यो नामहरू लखेकेा िथयौं। 21 मािनसहरूलाई
भन िक परम भु अिन मा लक यसो भन्नहुुन्छ ‘म इ ाएलका मािनसहरूलाई त्यो रा हरूबाट ल्याउछुँ, जहाँ उनीहरू गएका छन।् म उनीहरूलाई
चारैितरबाट एकि त पाछुर्। अिन ितनीहरूलाई ितनीहरूको आफ्नो दशेमा ल्याउछुँ। 22 म ितनीहरूलाई इ ाएलको पवर्तहरूको दशेमा एउटा रा
बनाउछुँ। उनीहरू सबकैो एउटा राजा हुनछे त्यो दईुवटा रा हरू बिनने छैन।् त्यो भिवष्यमा राज्यमा बाँिडने छैन।् 23 ितनीहरू ितनीहरूको मिूतर्िसत
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लगातार ितनीहरू आफैलाई अशु बनाउने छन ्अिन डरलाग्दा ितमा अथवा केही अरू अपराध। तर म ितनीहरूलाई रक्षा गनछु अिन ितनीहरू
सबलैाई ती भिूमहरूदे ख जम्मा गनछु जहाँ ितनीहरूले पाप गरेका िथए।

24 “ ‘मरेो दास दाऊदले ितनीहरूमािथ राज गनछन ितनीहरू सबै एउटा मा गोठाला हुनछे। उनीहरू मरेो िनयमहरूको साहारामा ब छेन ्
अिन मरेो िविधहरू पालन गनछन।् ितनीहरूले मरेो काम गनछन ्म जे भन्छु त्यहीं गनछन।् 25 ितमीहरू त्यो भिूममा ब छेन ्जनु मलैे आफ्नो
दास याकूबलाई िदएको िथएँ। ितनीहरूका िपता-पखुार्हरू त्यो त्यस ठाँउमा बस्थे अिन मरेा मािनसहरू त्यहाँ ब छेन।् त्यो उनीहरूको नानीहरू
अिन ितनीहरूको नाता-नाितनीहरू सदा-सवर्दा त्यहीं ब छेन ् अिन मरेो दास दाऊद ितनीहरूको अगवुा भएर सदा-सवर्दा त्यहाँ ब छे। 26 म
ितनीहरूिसत एक शा न्त करार बाँध्नछुे। यो स न्ध सधैं रिहरहनछे। म ितनीहरूलाई ितनीहरूको दशे िदनछुे। म ितनीहरूको सखं्या व ृ गनछु।
म मरेो पिव स्थानलाई ितनीहरूको िवषयमा सदा-सवर्दा रा छुे। 27 मरेो पिव पाल त्यहाँ उनीहरूको बीच हुन्छ। हो, म ितनीहरूको परमे र
अिन उनीहरू मरेो मािनसहरू हुनछेन।् 28 तब अरू रा हरूले जान्नछेन ् िक म परम भु हु ँ अिन ितनीहरूले यो जान्नछेन ् िक म मरेो पिव भिूम
सधैं इ ाएलमा राखरे, म ितनीहरूलाई मरेा िवशषे मािनसहरू बनाउदँछुै।’ ”

38
गोगको िवरू मा समाचार

1 परम भकुो यो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो! मागोगा दशेमा गोगितर ध्यान दऊे। त्यो मशेके अिन तबूल
रा हरूको सवार्िधक महत्वपणूर् मखु हो। गोगको िवरू मा मरेो लािग केही भन। 3 उसलाई भन िक स्वामी परम भु भन्नहुुन्छ, ‘गोग ितमी मशेके
अिन तबूल रा को सवार्िधक महत्वपणूर् मखु हौं। तर म ित ो िवरू मा छु। 4 म ितमीलाई समात्छु अिन ित ो समस्त सनेालाई फकार्ई ल्याउछुँ।
ित ो सनेाको सबै मािनसहरूलाई फकार्ई ल्याउछुँ। म सबै घोडा अिन घोडसवारहरूलाई फकार्ई ल्याउछुँ। म ित ो मखुमा बल्छी लगाउँनछुे अिन
ितमीहरू सबलैाई फकार्ई ल्याउछुँ। सबै सिैनकले आफ्नो तरवारहरू अिन ढालहरू सिहत आफ्नो सिैनक पोशाक लगाउनँछेन।् 5 फारस, कूश
अिन पतूको सिैनक उनीहरूसगँ हुन्छन।् ती सबलैे ितनीहरूको ढाल तथा िशरमा टोप धारण गरको हुन्छ। 6 त्यहाँ गोमरे उसको सबै सिैनकहरूिसत
हुनछे। त्यहाँ तोगमार्को रा सबै सिैनक समहूसगँ हुनछे जो उ र िदशाको टाडो ठाँउबाट आउँछ। त्यहाँ ितमीहरूिसत धरेै रा हरूका मािनसहरू
हुनछेन।्

7 “ ‘तयार हौ, ितमी आफूलाई तयार पार अिन त्यो जो सनेाले ितमीहरूसगँ एकता ितनीहरूलाई पिन गराइएकोछ। ितमीले िनगरानी रा ु
पछर् अिन तयार रहन पछर्। 8 लामो समय पिछ म ितमीलाई सम्झनछुे। अब अ न्तम वषर्हरूमा ितमी त्यो दशेमा आउनछेौ जनु य ु पिछ
पनुःिनर्मार्ण हुन्छ। मािनसहरू फे र धरैे रा हरूबाट भलेा गराइएका छन।् िबतकेो िदनहरूमा इ ाएलको पवर्त घरी-घरी न ग रएको िथयो। तर यी
मािनसहरू रा हरूबाट फिकर् एकाछन ् ितनीहरू सबै सरुक्षासाथ जीउनछेन।् 9 तर ितमी ितनीहरूमािथ आ मण गनर् आउँनछेौ। ितमी तफुान जस्तै
आउँनछेौ। ितमी दशेलाई ढाक्दै गजर्ने बादल जस्तै आउँछौ। ितमी अिन धरैे रा हरूलाई ित ो सिैनकहरूको समहू, यी मािनसहरूमािथ आ मण
गनर् आउँनछेन।्’ ”

10 परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ “त्यस समय ित ो मनमा एउटा िवचार आउनछे। ितमीले एउटा नरा ो योजना बनाउन शरुू गनछौ।
11 ितमीले भन्छौ, ‘म त्यो दशेमा आ मण गनर् जानछुे जसको शहर िबना पखार्लको छ। सरुिक्षत छौं भनी उनीहरू सम्झन ्छन ्उनीहरूको रक्षाका
िन म्त चारैितर पखार्ल छैन। उनीहरूको दलैोमा ताला छैन, उनीहरूको दलैो पिन छैन। 12 म ितनीहरूलाई लटु्नछुे अिन सबै बहुमलू्य चीजहरू
ितनीहरूबाट लन्छु। म ती स्थानहरूको िवरू मा लडछु जे न भइसकेकोछ, तर अब मािनसहरू त्यहाँ ब थालकेाछन।् म ितनीहरूको िवरू
जानछुे जो अन्य रा हरूबाट जम्मा भएका छन।् अब ितनीहरू पशु र सम्पितको मा लक भएका छन।् उनीहरू ससंारको केन् मा बस्छन।्’

13 “शबेा, ददान अिन तश शका सबै ापारीहरू अिन सबै शहरहरू जजसिसत ितनीहरू ापार गछर्न, ितमीलाई सोध्नछेन,् ‘के ितमी
बहुमलू्य चीजहरूमािथ अिधकार जमाउन ु आएका हौ? के ितमी आफ्नो सिैनकहरूको समहूिसत ती रा ो चीजहरू सनु, चाँदी, गाई-वस्त ु तथा
सम्पि लएर जान आएका हौ? के ितमी ती सबै बहुमलू्य चीजहरू लन आएका हौ?’ ”

14 परमे रले भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरा! मरेा िन म्त गोगलाई भन। उसलाई भन िक परम भु अिन मा लक यसो भन्नहुुन्छ, ‘ितमी हा ो
मािनसहरूलाई आ मण गन ुर् आउँनछेौ। जब िक उनीहरू शा न्तपवूर्क अिन सरुिक्षत बिसरहकेा छन।् 15 ितमी टाढो उ रको आफ्नो ठाँउबाट
आउँछौ अिन ितमी बहुसखं्यक मािनसहरूलाई साथमा लएर आउँछौ। ती सबै घोडसवार हुनछेन।् ितमी एउटा िवशाल अिन श शाली सनेा
हुनछेौ। 16 ितमी मरेा मािनस इ ाएलको िवरू य ु गनर् आउँनछेौ। ितमी दशेलाई ढाक्ने गर्िजने बादल हुनछेौ। म पिछबाट आफ्नो दशेको िवरू
य ु गन ुर् ितमीलाई ल्याउछुँ। त्यसपिछ रा हरूले मलाई सम्मान गनछन ्अिन जान्नछेन ्िक म पिव हु।ँ उनीहरूले दे छेन ्िक म ित ो िवरू के
गछुर्।’ ”

17 परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “अतीतमा मलैे ित ो िवषयमा जे भनकेो िथएँ त्यस समय मािनसहरूले याद गनछन।् उनीहरूले याद
गनछन ्मलै े आफ्ना दासहरू इ ाएलको अगमव ाहरूको उपयोग गरें। उनीहरूले याद गनछन ्इ ाएलका अगमव ाहरूले मरेो िन म्त अतीतमा
कुरा गरे अिन भने िक म ितमीलाई उिनहरू िवरू य ु गनर् ल्याउछुँ।”
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18 परम भु मरेो मा लकले भन्नभुयो, “त्यस समय गोग, इ ाएल दशे िवरू य ु गन ुर् आउँनछे। म आफ्नो ोध कट गनछु। 19 ोध अिन
उ जेनामा म यो ितज्ञा गछुर्, म ितज्ञा गदछु िक इ ाएलमा एउटा ठूलो भइँूचालो आउँछ। 20 त्यस समय सबै जीिवत ाणी डरले काम्ने छन,्
समु का माछाहरू, आकाशका चराहरू, खतेका जगंली पशहुरू अिन ती जमीनमा घ ने सबै सानो-सानो ाणीहरू डरले काम्नछेन।् पवर्त झनछ
अिन डाँडाहरू भ त्कनछे। त्यके पखार्ल जमीनमा झनछ।”

21 परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “इ ाएलको पवर्तहरूमा, म गोगको िवरू सबै िकिसमको डर उत्पन्न गछुर्। त्यसको सिैनक यित भयभीत
हुन्छन ् िक ितनीहरूले एका अकार्मािथ आ मण गनछन ्अिन आफ्नो तरवारले एउटाले अकार्लाई मानछन।् 22 म गोगलाई रोग अिन मतृ्यकुो
दण्ड िदन्छु। म गोग अिन धरैे रा हरूको सिैनकमािथ अिसना, आगो अिन गन्धकको वषार् वषार्उनछुे। 23 त्यसपिछ म दखेाउछुँ िक म कित महान
छु, म मािणत गछुर् िक म पिव छु। धरैे रा हरूले मलैे यो कुरा गरेको दे छेन ्अिन जान्नछेन ्िक म को हु।ँ तब उनीहरूले थाहा पाउने छन ्िक
म परम भु हु।ँ
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गोग अिन उसको सनेाको मतृ्य ु

1 “हे मािनसको छोरो! गोगको िवरू मरेा िन म्त केही भन। उसलाई भन िक परम भु अिन मा लक यसो भन्नहुुन्छ, ‘गोग, ितमी मशेके अिन
तबूल दशेहरूको सवार्िधक महत्वपणूर् मखु हौ। तर म ित ो िवरोधमा छु। 2 म ितमीलाई समातरे फकार्ई ल्याउछँ। म ितमीलाई उ रको डाडाँबाट
ल्याउछुँ। म ितमीलाई इ ाएलको पवर्तहरूको िवरू य ु गनर्का िन म्त ल्याउछुँ। 3 तर म ित ो धनलुाई ित ो दे े हातबाट तल खसा लिदन्छु।
म ित ो दािहने हातबाट ित ो काँड तल झा रिदन्छु। 4 ितमी इ ाएलको पवर्तमा मा रनछेौ। ितमी ित ो सिैनक समहू अिन ितमीिसत भएको अरू
सबै रा हरू य ु मा मा रनछेन।् म ितमीलाई हरेक िकिसमको पक्षीहरू, जनु मांसहारी छन,् तथा सबै जगंली पशहुरूको भोजनको रूपमा िदन्छु।
5 ितमी खलु्ला मदैानमा मा रनछेौ। मलैे यो भिनिदएकोछु।’ ” परम भु मरेा मा लकले ती कुराहरू भन्नभुयो।

6 परमे रले भन्नभुयो, “म मागोग अिन ती मािनसहरूलाई जनु समु को िकनारमा सरुिक्षत बस्छन,् ितनीहरूको िवरू आगो पठाइिदनछुे।
त्यसपिछ उनीहरूले थाहा पाउनँछेन ्िक म नै परम भु हु।ँ 7 म मरेो पिव नाम मरेो इ ाएलका मािनसहरूलाई कट गराउँछु। म मरेो पिव नाम
मािनसहरू अिघ अझ धरैे न पान िदनछैेन।् रा हरूले थाहा पाउनछेन िक म परम भु हु।ँ ितनीहरूले जान्नछेन ् िक म इ ाएलमा एकमा पिव
छु। 8 त्यो समय आउने छ। यो घटने छ।” परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो। “यो त्यही िदन हो, जनु िदनको िवषयमा म भन्दछुै।

9 “त्यस समय, इ ाएलको शहरमा ब े मािनसहरू ती खतेहरूमा जानछेन।् उनीहरूले श कुो हात-हितयारहरू जम्मा पानछन ् अिन
जलाउनछेन।् ती सबै ढालहरू, धन-ुकाँडहरू अिन भालाहरू जलाउने छन।् उनीहरूले हात-हितयारहरू दाउराको रूपमा सात वषर् सम्म योग
गनछन।् 10 ितनीहरू मदैानबाट दाउरा जम्मा गदनन ्अथवा जगंलमा दाउराहरू काटन पनछैन,् िकनिक त्यो हात-हितयारहरू योग दाउराको
रूपमा ग रनछे। ती बहुमलू्य चीजहरू सिैनकहरूबाट खो छेन ्जनु ितनीहरूले चोनर् चाहन्थ।े ती सिैनकहरूबाट रा ो चीजहरू लन्छन ्जसले
ितनीहरूबाट रा ो चीजहरू लएका िथए।” परम भु मरेा मा लकले भन्नभयो।

11 परमे रले भन्नभुयो, “त्यस समय गोगलाई गाडन इ ाएलमा एउटा ठाँउ छान्नछुे। त्यो खार समु को पवूर्मा या ीहरूको बेंसीमा गािडनछे।
यसले या ीहरूको बाटो रोक्नछे। िकन? िकनिक गोग अिन त्यसको सारा सनेाहरू त्यस ठाँउमा गािडनछेन!् मािनसहरूले यसलाई ‘गोगको
सनेाहरूको बेंसी भन्नछेन।्’ 12 इ ाएलका प रवारले ितनीहरूको भिूम श ु गनर्का िन म्त सात महीना सम्म गाडने छन।् 13 दशेका साधारण
मािनसहरूले श कुो सिैनकहरूलाई गाडनछेन।् इ ाएलका मािनसहरू त्यसिदन िस हुनछेन ्जनु िदन म आफ्नो सम्मान पाउछुँ।” परम भु मरेो
मा लकले यसो भन्नभुयो।

14 परमे रले भन्नभुयो, “मािनसहरूले मजदरूहरूलाई ती मरेको सिैनकहरू गाडनको िन म्त परूा समय सम्म नोकरी िदनछेन।् यस्तो कारले
ितनीहरूले दशेलाई पिव पानछन।् ती मजदरूहरूले सात महीना सम्म काम गनछन।् उनीहरू लाशहरू खोज्दै चारै ितर जानछेन।् 15 ती मजदरूहरू
चारै ितर खोज्दै घमु्नछेन।् यिद ितनीहरूले कुनै ह ी दखेे भने त्यसको छेउमा एउटा िचन्ह लगाइरा छेन ्जब सम्म खाडल खन्ने मािनस आउँदनै
गोगको सनै्यको बेंसीमा ह ी जब सम्म गािडदनै त्यितञ्जले सम्म िच रहनछे। 16 त्यो मतृक मािनसहरूको नगर िचहान (हामोनाह) कहलाइनछे।
यस्तो कारले उनीहरूले दशेलाई श ु पानछन।्”

17 परम भु मरेा मा लकले यसो भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो! मरेो लािग पकं्षीहरू, अिन जङ्गली पशहुरूसगँ केही भन। त्यसलाई भन,
‘यहाँ आऊ। यहाँ आऊ, एक ठाँउमा भलेा हौ। आऊ यो ब ल खाऊ जनु मलैे ितमीहरूको िन म्त तयारी बनाई रहकेो छु। त्यो इ ाएलको पवर्तमा
एउटा िवशाल ब लदान हुनछे। आऊ, मास ु खाऊ अिन रगत िपऊ। 18 ितमीले श शाली सिैनकहरूको मास ु खानछेौ। ितमीहरूले ससंारको
मखुहरूको रगत िपउनछेौ। ितनीहरू ितमीहरूका िन म्त भडेाहरू अिन बोकाहरू अिन बाशानका मोटो साढहेरू जस्तै हुन।् 19 ितमी जित चाहन्छौ

त्यित बोसो खान सक्छौ अिन ितमीले रगत त्यसबलेा सम्म िपउन सक्छौ जित बलेा सम्म ित ो पटे भ रदनै।् ितमीले मरेो ब ल खानछेौ अिन
िपउनछेौ जनु मलैे ित ा िन म्त मारे। 20 मरेो टेबलमा ितमीले खानकुा िन म्त अत्यन्तै ज्यादा मास ु पाउनछेौ। त्यहाँ घोडा अिन रथ सवारहरू,
श शाली सिैनक अिन अरू सबै लडने मािनस हुनछेन।्’ ” परम भु मरेा मा लक यसो भन्नभुयो।
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21 परमे रले भन्नभुयो, “म अरू रा हरूलाई दखेाउनछुे, मलैे के गरें। उनीहरूले रा लाई सम्मान गनर् शरुू गनछन।् उनीहरूले मरेो श
दे छेन जनु मलैे श कुो िवरू उपयोग गरे। 22 तब त्यस िदन पिछ इ ाएलका घरानाले जान्नछेन ् िक म नै परमे र ितनीहरूका परम भु हु।ँ
23 अिन रा हरूले यो थाहा पाउनछेन ् िक इ ाएलको प रवारलाई िकन बन्दी जस्तै बनाएर अन्य जाितहरूमा लगें। ितनीहरूले जान्नछेन ् मरेो
मािनस, मरेो िवरू मा उठे। यसकैारण मलैे उनीहरूलाई टाढो लगें। मलैे ितनीहरूको श हुरू ितनीहरूलाई हराउन िदएँ। यसकारण, मरेा मािनसहरू
य ु मा मा रए। 24 उनीहरूले पाप गरे अिन आफैलाई अपिव बनाए। यसकारण मलैे उनीहरूलाई त्यो कामको िन म्त दण्ड िदएँ, जनु उनीहरूले
गरे। यसकारण मलैे मरेो अनहुार ितनीहरूबाट लकुाए।”

25 यसकारण परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “अब म याकूबको प रवारमा सिुदन फकार्ई ल्याउनछुे। मलैे परैु इ ाएलको प रवारमािथ
दया गरेकोछु। म आफ्नो पिव नामको िन म्त म जोिशलो हुनछुे। 26 मािनसहरू आफ्नो लाज अिन मरेो िवरू मा सारा समय भलु्नछेन।् उनीहरू
आफ्नो दशेमा सरुिक्षत रहनछेन।् कसलैे पिन ितनीहरूलाई भयभीत पानछैन।् 27म मरेो मािनसहरूलाई अन्य दशेहरूबाट ल्याउनछुे। ितनीहरूलाई म
श हुरूको दशेमा भलेा पानछु। त्यित बलेा धरैे रा हरूले थाहा पाउनछेन ि्क म कित पिव छु। 28 ितनीहरूले सम्झनछेन िक म परम भु ितनीहरूको
परमे र हु।ँ िकन? िकनिक मलैे ितनीहरूलाई घरबाट िनकाले अिन अरू दशेहरूमा बन्दीको रूपमा पठाएँ। त्यसपिछ मलैे ितनीहरूलाई एकै
ठाँउमा भलेा पारें अिन ितनीहरूको आफ्नो दशेमा फे र लएर आएँ। 29 म इ ाएलको घरानामािथ मरेो आत्मा खन्याउनछुे अिन त्यसपिछ, म
फे र आफ्ना मािनसहरूबाट टाढा जानछैेन।” परम भु मरेा मा लकले यी सबै कुराहरू भन्नभुयो।
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नयाँ म न्दर

1 हामीहरूलाई दशे िनकाला ग रएको पच्चीसौं वषर्को आरम्भमा, दशौं महीनाको दशौं िदनमा, परम भकुो श मकहाँ आयो। यो यरूशलमे
प ाऊ परे पिछको चौधौं वषर्को िदन िथयो। एक दशर्नमा परम भलुे मलाई त्यहाँ लएर जान ु भयो।

2 दशर्नमा परमे रले मलाई इ ाएल लएर जान ु भयो। उहाँले मलाई एउटा अित अल्गो पवर्तको छेउमा झान ुर् भयो। पवर्तमा एउटा भवन िथयो,
जनु शहरको समान दे खन्थ्यो। 3 परम भलुे मलाई त्यहाँ लएर जान ु भयो। त्यहाँ एउटा मािनस िथयो जो चम्काएको काँस जस्तै च म्करहकेो
दे खन्थ्यो। त्यस मािनसले एउटा लगुा नाप्ने िफता अिन एउटा नाप्ने टाँगो आफ्नो हातमा लएको िथयो, त्यो मलू-ढोकामा उिभएको िथयो। 4 त्यस
मािनसले मलाई भन्नभुन्यो! “हे मािनसको छोरो, आफ्नो आखँा अिन कानको उपयोग गर। यी चीजहरू ित ध्यान दऊे अिन मरेो भनाई सनु।
जनु म ितमीलाई दखेाउछुँ, त्यसमा ध्यान दऊे। िकन? िकनिक ितमीलाई यहाँ ल्याएको हो, यसकारण म ितमीलाई यी चीजहरू दखेाउनँ ु सक्छु।
ितमीले इ ाएलको प रवारलाई त्यो सबै बताउनँ ु जनु ितमीले यहाँ दखे्दछैौ।”

5 मलैे एउटा पखार्ल दखेें जसले म न्दर चारैितरबाट घरेेको िथयो। त्यो मािनसको हातमा चीजहरू नाप्ने एउटा टाँगो िथयो। त्यो टाँगो छ हातको
लामो िथयो। त्यके हात एक हात र चार औंला लम्बाई िथयो। यसकारण त्यस मािनसले पखार्लको चौडाई मोटो नाप्यो। त्यो एक हात चौडाईको
िथयो। त्यस मािनसले पखार्लको उचाई नाप्यो। यो एक टाँगो अग्लो िथयो।

6 त्यसपिछ त्यो मािनस पवू ारप गयो। त्यो मािनस त्यसको खडुिकलोमािथ चढयो अिन मलू-ढोकाको सघंार नाप्यो। त्यो एक टाँगो
बराबर चौडाको िथयो। 7 रक्षकको कोठा एक टाँगो लामो अिन एक टाँगो चौडाई िथयो। कोठाको बीचको पखार्लको मोटाई पाँच हात िथयो।
म न्दरितर फकार्एको दलानको ढोकाको सधँार एक टाँगो लामो िथयो। 8 तब त्यस मािनसले म न्दरसगँको मलू-ढोकाको शवे कक्ष नाप्यो जनु
यो एक टाँगो चौडाको िथयो। 9 यो आठ हात लामो िथयो। तब त्यस मािनसले मलू-ढोकाको दलान नाप्यो। त्यो आठ हात िथयो। त्यस मािनसले
मलू-ढोकाको ारको स्तम्भहरू नाप्यो। हरेक ार स्तम्भ दइु हात चौडाईको िथयो। दलानको दलैो िभ प िथयो। 10 मलू-ढोकाको त्यके
िभ ामा तीन-तीनवटा सानो-सानो कोठाहरू िथए। उसले त्यके कोठा नाप्यो। ती कोठाहरू र दवुिैतरका स्तम्भहरू एकै नापका िथए। 11 त्यस
मािनसले मलू-ढोकाको दलैोको चौडाइ नाप्यो। यो दश हात चौडा अिन ते हात लामो िथयो। 12 त्यके कोठाको छेउमा एउटा पखार्ल िथयो,
कोठा वगार्कार िथयो अिन त्यके िभ ाको चौडा छ हात िथयो। 13 त्यस मािनसले मलू-ढोकाको एउटा कोठाको छानाबाट अक कोठाको छाना
सम्म नाप्यो। त्यो एउटा ढोकाबाट आक ढोका सम्म पच्चीस हात लामो िथयो। 14 त्यस मािनसले वशे ार पिन नाप्यो। यो बीस हात चौडाको
िथयो। वशे ारको चारैितर चोक िथयो। 15 वशे ारको मलू-ढोका परैु बािहरप दे ख मलू-ढोकाको िभ सम्म नाप्दा पचास हात िथयो।
16 रक्षाको कोठाहरूको सबै भागमा िभ अिन चोकमा स-साना झ्यालहरूिथए। झ्यालहरूको चौडा भागहरू ार ितर फ्कको िथयो। ढोकाको
त्यके ार स्तम्भम खजरूका बोटहरू खोिपएका िथए।

बािहरी चोक
17 तब त्यो मािनसले मलाई बािहरी चोकमा ल्यायो। पक्का बाटोको छेउमा तीसवटा कोठाहरू िथए। मलैे कोठाहरू अिन ढुङ्गा छािपएकोबाटो

दखेें। 18 पक्का बाटो ढोकाहरूको छेउबाट गएको िथयो। पक्का बाटो त्यित नै फरािकलो ढोकाहरू जस्तै िथयो। यो तल्लो पक्का बाटो िथयो।
19 त्यसपिछ त्यो मािनसले तलको मलू-ढोकाको छेउको िभ प बाट लएर चोकको पखार्ल छेउको िभ ीप सम्म नाप्यो। त्यो एक सय हात
पवूर् अिन उ रमा िथयो।
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20 तब त्यस मािनसले उ र ारको लम्बाई अिन चौडाई नाप्यो। त्यो बािहर चोकको चारैितरको िभ ामा िथयो। 21 यसको हरेक प तीन-
तीन वटा कोठा िथयो। यसको ार स्तम्भ अिन दलानको नाप एकै िथयो, जनु पिहला मलू-ढोकाको िथयो। मलू-ढोका पचास हात लामो अिन
पच्चीस हात चौंडा िथयो। 22 यसको झ्यालहरू यसको दलान अिन यसको खजरूको बोटहरूले िसगँारेका िच का नापहरू त्यही िथयो जनु पवूर्
प को मलू-ढोकामा िथयो। मलू-ढोका सम्म सातवटा खु ट्कला िथए। मलू-ढोकाको दलान िभ िथयो। 23 िभ ी चोकमा उ रको मलू-ढोका
सम्म पगु्ने एउटा मलू-ढोका िथयो। यो पवूर्को मलू-ढोका बराबर िथयो। त्यस मािनसले एउटा मलू-ढोकाबाट अक मलू-ढोका सम्म नाप्यो। यो
एउटा मलू-ढोकादे ख अक मलू-ढोका सम्म सय हात िथयो।

24 तब त्यो मािनसले मलाई दिक्षण पखार्लितर लएर गयो। मलैे दिक्षणमा एउटा ढोका दखेें। त्यस मािनसले छेवकैो पखार्लहरू अिन दलान
नाप्यो। त्यो नाप त्यित नै िथयो जित अरू मलू-ढोकाहरूको िथयो। 25 यसको चारैितर अरू मलू-ढोकाहरूको जस्तै झ्यालहरू िथए। मलू ारको
नाप पचास हात लामो अिन पच्चीस हात चौडा िथयो। 26 सातवटा खु ट्कलाले यो मलू-ढोका सम्म पयुार्उथँ्यो। यसको दलान िभ िथयो। हरेक
प एक-एकवटा ारस्तम्भमा खजरूको नक्शा िथयो। 27 िभ चोकमा दिक्षणप एउटा मलू-ढोका िथयो। त्यस मािनसले दिक्षण प को एउटा
मलू-ढोकाबाट अक मलू-ढोका सम्म नाप्यो। यो एक सय हातको िथयो।

िभ ी चोक
28 त्यसपिछ त्यो मािनसले मलाई दिक्षण मलू-ढोकाबाट िभ ी चोकमा लएर गयो। दिक्षणको मलू-ढोकाको नाप त्यित नै िथयो जित अरू

मलू-ढोकाहरूको िथयो। 29 कोठाका छेउको पखार्लहरू अिन दलानको नाप बराबर िथयो जित अरू मलू-ढोकाहरूको िथयो। झ्यालहरू, मलू-
ढोका अिन दलानको चारैप िथयो। मलू-ढोकाकोहरू नाप पचास हात लामो अिन पच्चीस हात चौडा िथयो। 30 त्यसको चारैितर त्यहाँ एउटा
वशे कोठा िथयो। दलानहरू पच्चीस हात लामो अिन पाँच हात चौंडाको िथयो। 31 वशे कोठा बािहर प को आगँन ितर िथए। यसको
ार-स्तम्भहरूमािथ खजरूका बोटहरूका िच खोिपएको िथयो। त्यहाँ जानलाई आठवटा खु ड्कला िथए।
32 त्यो मािनसले मलाई पवूर् प बाट िभ ी चोकमा ल्यायो। उसले मलू-ढोका नाप्यो। त्यस मलू-ढोकाको नाप त्यही िथयो। जनु अरू मलू-

ढोकाको िथयो। 33 पवू ारको कोठाहरू, ार-स्तम्भहरू अिन दलानको नाप त्यही िथयो जनु अरू मलू-ढोकाको िथयो मलू-ढोका अिन दलानको
चारैितर झ्यालहरू िथए। पवू मलू-ढोका पचास हात लामो अिन पच्चीस हात चौडा िथयो। 34 त्यसको वशे कोठा बािहरको आगँनितर िथए।
त्यके स्तम्भमा खजरूको बोटको िच हरू खोिपएको िथए। यसको िसढँीमा आठवटा खु ड्कला िथए।
35 त्यसपिछ त्यो मािनसले मलाई उ री ारमा ल्यायो। उसले त्यो नाप्यो। त्यसको नाप त्यही िथयो जनु अरू मलू-ढोकाहरूको िथयो अथार्त,

36 यसको कोठाहरू, ार-स्तम्भहरू अिन दलान त्यस्तै िथए। मलू-ढोकाको चारैितर झ्यालहरू िथए। यो पचास हात लामो अिन पच्चीस हात
चौडाको िथयो। 37बािहरको आगनितर दलान िथयो। त्यके िभ ामािथ खजरूको बोटको िच हरू िथए अिन यसको िसढँीमा आठवटा खु ड्कला
िथए।

ब लदान तयार गन कोठाहरू
38 एउटा कोठा िथयो जसको ढोका मलू-ढोकाको वशे कक्षको छेउमा िथयो। यो त्यहाँ िथयो जहाँ पजूाहारीले होमब लको िन म्त पशहुरूलाई

नहुाई िदन्थ।े 39 मलू-ढोकाको वशे ारको दवुै प दइु-दइुवटा टेबल िथयो। पापका िन म्त होमब ल, दोषब ल अिन पापब ल अपराधका िन म्त
भे टको पशहुरू त्यही टेबलमािथ मा रन्थ्यो। 40 दलानको बािहर जहाँ उ री मलू-ढोका खो लन्छ, त्यहाँ दइुवटा टेबल िथयो अिन मलू-ढोकाको
वशे कक्षको अक ितर दइुवटा टेबल िथयो। 41 मलू-ढोकािभ चारवटा टेबल िथयो। चारवटा टेबल मलू-ढोकाको बािहर िथयो। सबै िमलाएर

आठवटा टेबल िथयो। पजूारीहरूले यी टेबलहरूमा ब लका िन म्त पशहुरू माथ। 42 होमब लका िन म्त का टएको ढुङ्गाको चारबाट टेबल
िथए। यी टेबलहरू डढे हात लामो, डढे हात चौडा अिन एक हात अल्गो िथयो। पजूाहारीले होमब ल अिन ब लदानका िन म्त जनु पशहुरू
माथ, उसले मान हितयारहरू त्यो टेबलमा राख्थ।े 43चार औंला चौडा भएको बीट परैु टेबलमा लगाएको िथयो। भटेीका िन म्त मास ु टेबलमािथ
रा खन्थ्यो।

पजूाहारीहरूको कोठाहरू
44 िभ ी चोकको मलू-ढोकाको बािहर दइुवटा कोठाहरू िथए। एउटा उ री मलू-ढोकासगँ िथयो। यसको दलान दिक्षणप िथयो। अक

कोठा दिक्षण मलू-ढोका प िथयो। यसको दलान उ रप िथयो। 45 त्यस मािनसले मलाई भन्यो, “त्यो कोठा, जसको दलान दिक्षणप छ,
यो त्यहाँ काम ग ररहकेा अिन म न्दरको सवेा ग ररहकेा पजूाहारीहरूको लािग हो। 46 तर त्यो कोठा जसको दलान उ रप छ, त्यो त्यहाँ काम
ग ररहकेा पजूाहारीहरूका िन म्त हो जो आफ्नो काममा छन ्अिन वदेीको सवेा गनहरूका िन म्त हो। यी सबै पजूाहारीहरू सादोकका सन्तानहरू
हुन।् सादोकको वशंज नै लवेी कुलका एक मा मािनस हो, जो परम भकुो सवेा आफैिसत ब ल ल्याएर गनर् सक्छ।”

47 त्यस मािनसले िभि चोक नाप्यो। चोक पणूर् वगार्कारको िथयो। त्यो एक सय हात लामो अिन एक सय हात चौडाको िथयो। वदेी म न्दरको
छेउमा िथयो।

म न्दरको दलान
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48 त्यो मािनसले मलाई म न्दरको दलानमा लएर गयो अिन त्यसको हरेक ार-स्तम्भ नाप्यो। यहाँ त्यके प पाँच हात िथयो। मलू-ढोका
चौध हात चौडाईको िथयो। मलू-ढोका छेउको पखार्ल तीन हात त्यके प िथयो। 49 दलान बीस हात लामो अिन बा हात चौंडाको िथयो।
दलान सम्म दश खडुिकलाहरू िथए। ार-स्तम्भको सहायताको लािग दवुिैतर स्तम्भ िथयो।

41
म न्दरको पिव स्थान

1 त्यो मािनसले मलाई म न्दरको बािहरी पिव स्थानमा ल्यायो। उसले यसको त्यके स्तम्भ नाप्यो। त्यो सबिैतर छ हात मोटो िथयो। 2 वशे-
ारको दश हात चौडा िथयो। त्यसको बािहरी छेउ चारैितर पाँच हात िथयो। त्यस मािनसले बािहरी पिव स्थान नाप्यो। यो चा लस हात लामो

अिन बीस हात चौडा िथयो।
म न्दरको महापिव स्थान

3 तब त्यो मािनस िभ गयो अिन त्यके ार-स्तम्भ नाप्यो। त्यके ार-स्तम्भ दइु हात बाक्लो िथयो। वशे ारको छ हात चौडा िथयो।
वशे ारको त्यके प को पखार्ल सात हात फरािकलो िथयो। 4 त्यसपिछ त्यो मािनसले कोठाको लम्बाई नाप्यो। त्यो बीस हात लामो अिन

बीस हात चौडा िथयो। त्यस मािनसले मलाई भन्यो, “यो चािह ँ महापिव स्थान हो।”
म न्दरका चारैितर अरू कोठाहरू

5 त्यसपिछ त्यो मािनसले म न्दरको पखार्ल नाप्यो। यो छ हात बाक्लो िथयो। छेउको कोठा चार हात चौडा म न्दरको चारै ितर िथयो।
6 छेउको कोठामा तीनवटा िविभन्न तला िथयो। त्यो एक अक मािथ िथयो। हरेक तलाहरूमा तीस कोठा िथयो। छेउको कोठा चारैितरको
पखार्लमा अिडएको िथयो। यसकारण म न्दरको पखार्ल स्वयं कोठाहरूमा अडाएको िथएन। 7 म न्दरको चारैितरको जोिडएको कोठाहरू, तल्लो
तला भन्दा ज्यादा फरािकलो िथयो। यस्तो हुनकुो करण तल्लो तलाको भन्दा म न्दरको अन्य त्यके तला सानो िथयो। त्यसलैे अिघल्लो
कोठाहरूको सतह तल्लो कोठाहरूको भन्दा फरािकलो िथयो। सब भन्दा तल्लो तलामा जाने िसढँी बीचको तलाबाट गएको िथयो।

8 मलैे यो पिन दखेें िक म न्दरको चारैितर जगहरू बसा लएका िथए। छेउको कोठाहरूको जग परुा एक टाँगो अथार्त ्छ हात लामो िथयो।
9 छेउको कोठाको बािहरी पखार्ल पाँच हात बाक्लो िथयो। त्यहाँ म न्दरको छेउको कोठाहरूको बीचमा एउटा खलु्ला क्षे िथयो। 10 अिन
पजूाहारीको कोठाहरूको बीच खलुा क्षे बीस हात म न्दरको चारै ितर िथयो। 11 छेउको कोठाहरूको दलैो आधार उठाएको आधारमा खो लन्थ्यो
एउटा दलैो उ र प फकको िथयो अिन अक दिक्षणप फकको िथयो। उठाएका आधारमािथ सबै छेउहरू पाँच हात चौडा िथयो।

12 प म प को भवनको चोकको छेउको म न्दरको चौडा स री हात िथयो। भवनको िभताको चारैितर पाँच हात बाक्लो िथयो। त्यसको
लम्बाइचािहं नब्बे हात िथयो। 13 त्यसपिछ त्यो मािनसले म न्दर नाप्यो। म न्दर एक सय हात लामो िथयो। भवन अिन यसको िभतासगँको चोक
पिन एक सय हात लामो िथयो। 14 म न्दरको पवूर् अिन चोकहरूको चौडा सय हात िथयो।

15 त्यस मािनसले त्यो भवनको लम्बाई नाप्यो जसको चोक म न्दरको पिछ फकको िथयो तथा जसको िभताहरू दवुपै िथयो। यो एक सय
हात लामो िथए।

महापिव स्थानको िभ ी कोठा अिन चोकको दलानको कोठा काठले ढािकएको िथयो। 16 सबै झ्यालहरू अिन ठोकाहरू व रप र काठले
मोहो रएको िथयो। ढोकाबाट म न्दरको काठको फल्याक भइँूदे ख झ्यालहरू सम्म िथयो। िभ ाको भाग दे ख 17 ढोकामािथ सम्म िथए।

िभ ी कोठादे ख बािहरसम्म काठमा चौखट लगाएको िथयो। म न्दरकोबाटोको िभ ी कोठा तथा बािहरी कोठामा करूब स्वगर्दतू र खजरूको
िच खोिपएको िथयो। 18 दईूटा करूब स्वगर्दतूको बीचमा एउटा खजरूको बोट िथयो। त्यके करूब स्वगर्दतूको दइुवटा चहेरेा िथए। 19 दइुवटा
मध्ये एउटा खजरूको बोट ितर हे ररहकेो अनहुार मािनसहरूको जस्तो िथयो। अक चाँिह खजरूको बोटलाई हे ररहकेो अनहुार िसहंको जस्तो
िथयो। म न्दरको चारैितर सबै यस्तै खोिपएको िथयो। 20 बीचको कोठाको पिव स्थानको सबै िभ ामा करूब स्वगर्दतूहरू तथा खजरूको बोटको
िच खोिपएको िथयो।

21 पिव स्थानको ार-स्तम्भ वगार्कार िथयो। महापिव स्थानको अघाडी प केही चीज िथयो। 22 त्यो वदेी जस्तो काठले बनाएको
िथयो। यो तीन हात अल्गो अिन दइु हात लामो िथयो। यसको कुनाहरू, त्यसका आधार अिन पाटाहरू काठको िथए। त्यस मािनसले मलाई
भन्यो, “यो चािह ँ परम भकुो सामनु्ने रा खएको टेबल हो।”

23 बािहर पिव स्थान अिन महापिव स्थानको दइुपाटे ार िथयो। 24 एउटा ार दइुवटा सानो सानो ढोकाले बिनएको िथयो। त्यके ार
साँच्चै ह ल्लएको ार जस्तै िथयो। 25 बािहरी पिव स्थानका ढोकामा करूब स्वगर्दतूहरू अिन खजरूको बोटको िच खोपकेो िथयो। त्यो त्यस्तै
िथयो जस्तो िभ ामा खोिपएको िथयो। बािहरको दलानको बािहरी भागमा कोठाको िच िथयो। 26अिन दलानको दवुपै झ्यालहरूको िभ ामा
दलानको मािथल्लो छतमा तथा म न्दरको चारैितरको कोठामा खजरूको बोटको िच िथयो।

42
पजूाहारीहरूको कोठा
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1 तब त्यो मािनसले मलाई बािहरी चोकमा लएर गयो जो उ रितर फकको िथयो। उसले ती कोठाहरूमा लएर गयो जनु भवनको चोकको
पा रप िथयो। 2 भवनको 100 हात लामो अिन 50 हात चौडा िथयो। मािनसहरू यसको उ र प को आगंनबाट वशे गथ। 3 भवन तीन
तला अग्लो अिन बरण्डाहरू िथए। भवन अिन म न्दरको बीचमा िभ ी आगँन 20 हात लामो िथयो। अक प कोठा बािहर चोकको ढुङ्ग
ओ ाएको िपडीितर फकका िथयो। 4 त्यस कोठाको अक ितर एउटा लामो िभ ी बाटो िथयो। त्यो िभ पगु्थ्यो। यो दश हात चौडा, एक सय
हात लामो िथयो। यो भवनको उ र प िथयो। 5-6 मािथको कोठा अत्यन्तै साँघरुो िथयो िकनिक बरण्डाले बीच अिन तल्लो तलाको भन्दा
बशेीठाँउ ओगटेको िथयो। कोठा तीन तलामािथ िथयो। बािहरी चोकको जस्तै त्यसको स्तम्भ िथएन। यसकारण मािथल्लो कोठा बीचको कोठा
अिन तल्लो तलाको कोठाहरू भन्दा ज्यादा पछाडी िथयो। 7 त्यहाँ बािहर एउटा िभ ा िथयो। त्यो कोठाहरूको सामान्तरमा िथयो। यो बािहरी
चोक सम्म जान्थ्यो। यो कोठाहरूको छेउ-छेउमा िथयो। यो पचास हात बढकेो िथयो। 8 बाहरी चोकप फकको कोठाहरू पचास हात लामो
अिन म न्दर ितर फकका कोठाहरू एक सय हात लामो िथए। 9 यो कोठाहरूको बीचमा वशे ार िथयो। जनु बािहरी चोकबाट पवूर् सम्म जान्थ्यो।
10 बािहरी िभ ाको आरम्भमा दिक्षणप भवनको चोकको छेउ अिन भवनको िभ ाको बािहर कोठाहरू िथए।

11 यी कोठाहरूको छेउमा एउटा ठूलो ार िथयो। त्यो उ र कोठाहरूको छेउमा िथयो। दिक्षणको ारको लमाई चौडाइमा त्यित नै नापको
िथयो जित उ रको िथयो। दिक्षणको नाप ार, रूपाकृि अिन वशे ारको दिृ बाट उ रका ारहरूको बराबर िथयो। 12 दिक्षणी कोठाहरूको
तल एउटा ार िथयो यो लामो िभ ीबाटो सम्म पगु्थ्यो। दिक्षणको कोठाको पारी एउटा छु ाउने पखार्ल िथयो।

13 त्यस मािनसले मलाई भन्यो, “चोकको पा रप दिक्षणको कोठाहरू अिन उ रको कोठाहरू पिव कोठाहरू हुन। ती पजूाहारीहरूले यी
कोठाहरूमा अित पिव भोजन खाए। ितनीहरूले महापिव भेंटी त्यहाँ खाए। िकनिक यो स्थान पिव हो। महापिव भटेीहरू यी हुन अन्नब ल,
पापब ल र दोषब ल। 14 पजूाहारी पिव स्थानमा वशे गछर्न। तर बािहर चोकमा जान ु भन्दा पिहला ऊ आफ्नो व पिव स्थानमा राख्छ।
िकन? िकनिक यो व पिव छ। यिद पजूाहारीले चा ो भने उ त्यो म न्दरको त्यस ठाँउमा जान सक्छ जहाँ अरूहरू बस्छन।् त्यसलैे ितनीहरू
त्यो कोठामा जान ु पछर् अिन अरू लगुा लगाउनपुछर्।”

आगँनको बािहरी भाग
15 त्यो मािनसले जब म न्दर िभ को क्षे को नाप लई सकेको िथयो, त्यित बलेा त्यो मलू-ढोकाबाट मलाई बािहर ल्यायो जनु पवूर्प िथयो।

उसले बािहर चारैितर नाप्यो। 16 त्यस मािनसले टाँगोले पवूर्प नाप्यो। यो पाँच सय हात लामो िथयो। 17 त्यसले उ रप नाप्यो। त्यो पाँचसय
हात लामो िथयो। 18 उसले दिक्षणप नाप्यो। त्यो पाँच सय हात लामो िथयो। 19 त्यो प म प गयो अिन त्यहाँ नाप्यो। त्यो पाँच सय हात
लामो िथयो। 20 उसले म न्दरको चारै प नाप्यो। त्यो िभ ा चारैितर गएको िथयो। िभ ा पाँच सय हात लामो अिन पाँच सय हात चौडाको
िथयो। यसले पिव क्षे लाई अपिव क्षे बाट अलग राखकेो िथयो।

43
परम भु उहाँका मािनसहरूको बीचमा ब ु हुन्छ

1 त्यो मािनसले मलाई मलू-ढोका सम्म लएर गयो जनु मलू-ढोका सम्म पवूर् प खलु्ला िथयो। 2 त्यहाँ पवूर्बाट परम भु इ ाएलको
परमे रको मिहमा तल आयो। परमे रको आवाज समु को गजर्न बराबर उच्च िथयो। परमे रको मिहमाबाट भिूम उज्जवल भयो। 3 दशर्न
त्यस्तै िथयो जब उहाँ शहर ध्वशं पानर् आउँदा मलैे दखेकेो िथएँ। दशर्न त्यही िथयो जनु मलैे कबार नदीको िकनारमा दखेको िथएँ। मलैे मरेो िशर
भइँूितर िनहुराएर लम्पसार भएँ। 4 परम भकुो मिहमा म न्दरमा मलू-ढोकाबाट आयो जनु पवूर्मा खो लएको िथयो।

5 त्यसपिछ आत्माले मलाईमािथ उठायो अिन िभ ी चोकमा लएर गयो। परम भकुो मिहमाले म न्दर भ रयो। 6 मलैे म न्दरिभ कोही बोल्दै
गरेको सनुें। मािनस मरेो छेउमा उिभरहकेो िथयो। 7म न्दरमा एउटा आवाजले मलाई भन्यो, “हे मािनसको छोरो! यो ठाउँ मरेो िसहंासनको ठाउँ मरेो
पतैालाको लािग हो, म यस ठाँउमा इ ाएलका मािनसहरूिसत सदा-सवर्दा रहनछुे। इ ाएलका सन्तानले मरेो नाम फे र न गन छैनन।् राजाहरू
अिन ितनीहरूका मािनसहरूले िभचार पापहरू गरेर अथवा ितनीहरूको राजाहरूको मतृ शरीरहरू यस ठाउँमा गाडरे मरेो नामलाई बदनाम
गनछैन। 8 ितनीहरूले मरेो नाम आफ्नो सघँार मरेो सघँारिसत बनाएर तथा आफ्नो ार-स्तम्भ मरेो ार-स्तम्भसगँ बनाएर ल ज्जत पानछैनन।्
िबतकेा िदनहरूमा एउटा िभ ाले मा मलाई ितनीहरूबाट अलग गरेको िथयो। यसकारण ितनीहरूले जित-जित बलेा पाप अिन ती डरलाग्दा
कामहरू गरे त्यस बलेा मरेो नाम बदनाम गरे। यसकारण म ोिधत भएँ अिन ितनीहरूलाई न गरे। 9 अब ितनीहरूलाई िभचार पापहरू टाढो
हटाउन दऊे अिन आफ्नो राजाहरूको लाश मबाट टाढा लान ु दऊे। तब म ितनीहरू बीच सदवै रहन्छु।

10 “अब हे मािनसको छोरो! इ ाएलका प रवारलाई यस म न्दरको िवषयमा भन।् तब ितनीहरू आफ्नो पापहरू ित ल ज्जत हुनछेन।्
ितनीहरूले म न्दरको योजनाको बारेमा िसकनछेन।् 11 यिद ितनीहरूले गरेको नरा ो कमर्हरूमा ल ज्जत हुन्छन ्भने म न्दरको ढाँचा िवषयमा
बझुाइदऊे। त्यो कसरी िनमाणर् ग रन्छ यसको वशे ारहरू कस्तो हुनछे, िनस्कने ारहरू अिन सबै आकृितहरू जो त्यसमा हुनछेन ् ती सबै
ितनीहरूले िसकुन। ितनीहरूलाई यसको सबै नमनूाहरू अिन िविधहरूको िवषयमा िसकाऊ अिन ितनीहरू ले खदऊे जसबाट ती सबै ितनीहरूले
दे सकुन।् त्यसपिछ ितनीहरू म न्दरको सबै नमनूाहरू अिन सबै िविधहरू पालन गनछन।् तब ितनीहरूले ती सबै गनर् सक्छन।् 12 म न्दरको
िनयम यस्तो छ पवर्तको टाकुराका सारा क्षे अित पिव हुनछे। यो म न्दरको िनयम हो।

वदेी
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13 “वदेीको नाप हात भन्दा लामो नाप योग गरेर यस करको छ वदेीको आधार व रप र त्यहाँ मलैा नाली िथयो त्यो चारै ितर एक हात
गिहरो अिन एक हात चौडा िथयो। यसको टाउकोमा चारैितर एक िब ा अल्गो बीट िथयो। यही कारले वदेीको उचाईमा, यस्तो िथयो। 14 तल्लो
िकनार सम्म जगको नाप दइु हात िथयो। यो एक हात चौडा िथयो। सानो िकनारबाट ठूलो िकनार सम्म यसको नाप चार हात िथयो। यो एक हात
चौडा िथयो। 15 वदेीमा आगोको स्थान चार हात अग्लो िथयो। वदेीको चारै िकनार सींङको आकारको िथयो। 16 वदेीमा आगोको स्थान बा
हात लामो अिन बा हात चौडाको िथयो। यो परैु वगार्कार िथयो। 17 िकनार पिन वगार्कार िथयो, चौध हात लामो अिन चौध हात चौडा। यसको
िकनार चारैप आधा हात गिहरो िथयो। वदेी सम्म जाने ख ु ड्कला पवूर् िदशामा िथयो।”

18 त्यसपिछ त्यो मािनसले मलाई भन्यो, “हे मािनसको छोरो! परम भु अिन मा लक यसो भन्नहुुन्छ ‘वदेीका िन म्त यी िनयमहरू छन।
जनु िदन होमब ल िदइन्छ यसमािथ रगत छिकर् न ु पनछ। 19 त्यस िदन ितमी सादोकको प रवारको मािनसहरूलाई एउटा नयाँ बाछा पापब लको
रूपमा िदनछुे। यो मािनस लवेी कुल समहूको हो। ितनीहरू पजूाहारी हुनछेन। ितनीहरूले भटेी मािनसहरूकहाँ ल्याउछँन ्अिन यस्तो कारले मरेो
सवेा गछर्न।्’ ” परम भु मरेो मा लकले यसो भन्नभुयो। 20 “ितमीले बाछाको अ लकित रगत लन ु अिन वदेीको चारै सींङहरूमा, िकनारको
चारै कुनामा अिन प ीको चारैितर लगाऊ। यस्तो कारले ितमीले वदेीलाई पिव पाछ । 21 ितमीले बाछालाई पापब लको रूपमा लनछेौ। गोरू
पिव क्षे बािहर, म न्दरको िवशषे स्थानमा पा लनछे।

22 “अक िदन ितमीहरूले एउटा िनष्खोट बोको ब लदान िदनछेौ। यो पापब ल हुनछे। पजूाहारीले वदेीलाई त्यस्तै कारले श ु पानछ जस्तो
कारले उसले बाछालाई श ु पाय । 23 जब ितमीहरूले वदेीलाई श ु पारी सकेको हुन्छौ तब ितमीहरूले एउटा िनष्खोट बाछा अिन एउटा

िनष्खोट भडेाको पाठो ब लदान चढाउन ु आवश्य ा पछर्। 24 त्यसपिछ पजूाहारीले त्यसमा रगत छिकर् नछे। त्यसपिछ पजूाहारीले बाछा अिन
थमुा परम भलुाई होमब लको रूपमा ब ल चढाउनछे। 25 तब एउटा बोका ित िदन सात िदन सम्म पापब लका िन म्त तयार पार। ितमीले एउटा
नयाँ बहर अिन एउटा भडेा तयार पानछौ। बहर र बाछी िनष्खोट हुनपुछर्। 26 पजूाहारीहरूले वदेीको ाय त सात िदन सम्म गरेर यसलाई
श ु पाद सवेाकोलािग तयार रा ु पछर्। 27 यसको सगँ-सगँै सात िदन वदेी तयार पान अिन यसलाई परमे रलाई समि त गन, परुा हुन्छ। आठौं
िदन अिन यसको अघाडी पजूाहारीले ितमीहरूका होमब ल अिन मलेबा ल वदेीमा चढाउन सक्छ। त्यसपिछ म स्वीकार गछुर्।” परम भु मरेो
मा लकले यसो भन्नभुयो।

44
बािहरी मलू-ढोका

1 त्यसपिछ त्यस मािनसले मलाई फे र पिव स्थानको बािहरी मलू-ढोका जहाँ दलानको मखु पवूर्प िथयो लएर गयो। हामी मलू-ढोका-
बािहर िथयौ अिन बािहरी मलू-ढोका बन्द िथयो। 2 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “यो मलू-ढोका बन्द हुन्छ। यो खो लने छैन।् कोही पिन यसबाट
वशे गनर् सक्ने छैन। िकन? िकनिक इ ाएलको परम भु यसबाट वशे ग रसक्न ु भएकोछ। यसकारण यो बन्द हुनपुछर्। 3 मािनसहरूको शासक

परम भिुसत भोजन गनछन ्यो ारमा ब छेन।् ितनी मलू-ढोकामा दलानको ारबाट वशे गछर्न अिन त्यही बाटोबाट बािहर जान्छन।्”

म न्दरको पिव ता
4 त्यसपिछ त्यो मािनसले मलाई उ री ारबाट म न्दरको छेउमा ल्यायो। मलैे परम भकुो मिहमाले परम भकुो म न्दर भ रदँै गरेको दखेें।

मलैे आफ्नो िशर पथृ्वीमा राख्दै णाम गरें। 5 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो, धरैे सावधानीिसत हरे। ित ो आखँा अिन कानको
योग गर। यी चीजहरू ितर हरे। म ितमीलाई म न्दरको िवषयमा सबै िनयम र िविधहरू बताउछुँ। सावधानी पवूर्क म न्दरको वशे ार अिन

पिव स्थानबाट सबै िनस्कने ारहरू हरे। 6 तब बागी इ ाएलका घरानालाई यो खबर दऊे उनीहरूलाई भन, परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ,
‘हे इ ाएलको घराना हो, मलैे ितमीहरूले गरेका भयकंर कुराहरू आवश्यकता भन्दा ज्यादा सहें। 7 ितमीहरूले िवदशेीहरूलाई मरेो म न्दरमा
ल्यायौ, ितनीहरूको साँच्चै खतना भएको िथएन। ितनीहरू पणूर्रूपले म ित समिपर्त िथएनन।् यस्तो कारले ितनीहरूले मलाई अपिव पारेका
िथए। ितमीले आफ्नो करार भङ्ग गय , भयकंर पाप काम गय अिन त्यसपिछ ितमीले मलाई रोटीको भटेी, बोसो अिन रगत चढायौ। यसरी
मरेो म न्दरलाई अशु पाय । 8 ितमीले मरेा पिव चीजहरूको हरेचाह गरेनौ। अह,ँ ितमीहरूले िवदशेीहरूलाई मरेो पिव स्थानको उ रदायी
बनायौं।’ ”

9 परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “एउटा िवदशेी जसको खतना भएको छैन, मरेो म न्दरमा आउँन ु हुदँनै। ती िवदशेीहरू पिन जो
इ ाएलको प रवारहरू बीच स्थायी रूपले बसकेा छन ् ितनीहरूको पिन खतना अवश्य हुनपुछर् अिन म ित पणूर् समिपर्त हुनपुछर्, त्यस प ात
ऊ मरेो म न्दरमा आउन ु पिन सक्छ। 10 अतीतमा लवेीहरूले मलाई त्यस बलेा छोिडिदए जितबलेा इ ाएलीहरू मरेो िवरू मा गएका िथए।
इ ाएलले मलाई आफ्नो मिूतर्हरू अनसुरण गनर्को लािग छोिडिदयो। लवेीहरू आफ्नो पापको िन म्त द ण्डत हुनछेन।् 11 लवेीहरू मरेो पिव
स्थानको सवेा गनर्का िन म्त छािनएका िथए। ितनीहरूले म न्दरको मलू-ढोकाको चौकीदारी गरे। ितनीहरूले म न्दरको सवेा गरे। ितनीहरूले
ब लहरू तथा होमब लहरूको पशहुरू मािनसहरूका िन म्त मारे। ितनीहरू मािनसहरूको सहायता गनर् अिन ितनीहरूको सवेाका िन म्त छािनएका
िथए। 12 तर लवेीहरू मरेो िवरू पाप गनर् मािनसहरूलाई सहायता गरे। ितनीहरूले मािनसहरूलाई आफ्नो मिूतर्हरू पजूा गनर् लगाए। यसकारण म
ितनीहरू िवरू ितज्ञा गदछु, ‘ितनीहरू आफ्नो पापका िन म्त दण्डदायी हुनछेन।्’ ” परम भु मरेा मा लकले यो कुराहरू गन ुर्भयो।
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13 “यसकारण लवेीहरूले ब लहरू मकहाँ पजूाहारीहरूले जस्तो ल्याउदनैन।् ितनीहरू मरेो कुनै पिव चीजसगँ अथवा महापिव वस्तकुो
छेउमा जाँदनैन।् ितनीहरूले ितनीहरूको लाज बोक्न ु पछर् िकनभने ितनीहरूले डरलाग्दा कामहरू गरेकाछन।् 14 तर म ितनीहरूलाई म न्दर हरेचाह
गन काम िदनछुे। ितनीहरूले म न्दरको काम गनछन ्अिन ती सबै काम गनछन ्जनु यहाँ ग रन्छ।

15 “सबै पजूाहारीहरू लवेी कुल समहूका हुन।् तर जब इ ाएलका मािनसहरू मरेो िवरू मा फक त्यितबलेा केवल सादोक प रवारका
पजूाहारीहरूले मा मरेो पिव ठाँउको हरेचाह गरे। यसकारण सादोकको प रवारले मलाई भटेी ल्याउने छ। ितनीहरू मरेो अघाडी उिभनछेन ्
अिन आफ्नो ब ल चढाएको पशहुरूको बोसो अिन रगत मलाई भटेी चढाउनछेन।्” परम भु मरेो मा लकले यसो भन्नभुयो। 16 “ितनीहरू
मरेो पिव स्थानमा वशे गनछन।् ितनीहरू मरेो टेबलको छेउमा मरेो सवेा गनर् आउँनछेन।् ितनीहरूले ती चीजहरूको हरेचाह गनछन ्जनु मलैे
ितनीहरूलाई िदएँ। 17 जब ितनीहरू िभ ी चोकको मलू-ढोकामा वशे गनछन ्त्यितबलेा ितनीहरूले बहुमलू्य लगुा लगाउनछेन।् जब ितनीहरू
चोकको मलू-ढोकािभ म न्दरको सवेा गछर्न, त्यस बलेा ितनीहरूले ऊनीको लगुा लगाउछँन।् 18 ितनीहरूले टाउकोमा सतूीको फेटा लगाउनछेन ्
अिन कम्मरमा सतूीको िभ ी लगुा लाउनपुछर्। ितनीहरूले त्यस्तो लगुा लगाउदँनैन ्जसबाट पिसना आउँछ। 19 ितनीहरूले मरेो सवेा गदार् लगाएको
लगुा बािहरी चोकमा मािनसहरूको छेउमा जान ु भन्दा पिहला खोल्छन।् त्यसपिछ ितनीहरूले त्यो लगुा पिव कोठाहरूमा राख्छन।् तब ितनीहरूले
अक लगुा लगाउछँन।् यस्तो कारले ितनीहरूले मािनसहरूलाई त्यो पिव लगुा छुन िददँनैन।्

20 “ती पजूाहारीहरूले आफ्नो िशरको केश खौराउँने छैनन ् तर ितनीहरूले केश लामो हुन िदनछेन।् पजूाहारीहरूले आफ्नो िशरको
केश छोट ्याउनँ ु मा सक्छन।् 21 कुनै पिन पजूाहारीले त्यस समय दाखरस िपउन सक्नछैेनन ् जित बलेा ितनीहरू िभ ी चोकमा जान्छन।्
22 पजूाहारीहरूले िवधवा अथवा त्यागकेी ीसगँ िववाह गनर् हुदँनै। ितनीहरूले इ ाएलको वशंका कन्याहरूसगँ िववाह गन ुर् पछर्, अथवा त्यस्तो
िवधवुासगँ िववाह गनर् सक्छन ्जसको पित पजूाहारी िथयो।

23 “पजूाहारीहरूले मरेा मािनसहरूलाई पिव चीजहरू अिन अपिव चीजहरूको अन्तरको िवषय िशक्षा िदन ु पछर्। ितनीहरूले मरेा
मािनसहरूलाई जनु श ु अिन अशु छन, त्यसको जानकारी िदनमुा सहायता िदन्छन।् 24 पजूाहारीहरू न्यायलायमा न्यायाधीश हुन्छन।् ितनीहरूले
मािनसहरूसगँ न्याय गदार् मरेो िनयमहरू अनसुरण गछर्न। ितनीहरू मरेो िवशषे वस्थाको समयमा मरेो िनयम िविध-िवधानहरू पालन गनछन।्
ितनीहरूले मरेो िवशषे िव ामको िदनको सम्मान गनछन ्अिन त्यसलाई पिव रा छेन।् 25 ितनीहरू मािनसहरूको लाशहरूको छेउमा जान ु हुदनै
िकनभने यसले ितनीहरूलाई अशु बनाउछँ। तर ती त्यस बलेा आफूलाई अपिव गनर् सक्छन ्यिद मन मािनस बाब-ुआमा, छोरा-छोरी, दाज-ूभाइ
अथवा अिववािहत िददी-बिहनी हुन्छन।् 26 शु ग रए पिछ पजूाहारीहरूले सात िदन सम्म ितक्षा गन ुर्पछर्। 27 त्यसपिछ यो पिव स्थानमा
आउँन सक्छन।् तर जनु िदन त्यो िभ ी चोकको पिव स्थानमा सवेा गन ुर् जान्छन ्उसले पापब ल आफ्नो िन म्त चढाउन ु पछर्।” परम भु मरेो
मा लकले यसो भन्नभुयो।

28 “लवेीहरूको आफ्नो जमीनको िवषयमा ितनीहरूको पतैकृ सम्पि म नै हु।ँ इ ाएलमा लवेीका प रवारलाई कुनै पिन सम्पि िदनहुुदँनै।
म नै ितनीहरूको अिधकारी हुनछुे। 29 ितनीहरूले अन्नब ल, पापब ल र दोषब ल खानका िन म्त पाउनछेन।् जे जित इ ाएलका मािनसहरूले
परम भलुाई िदन्छ्न, त्यो ितनीहरूको हुनछे। 30 त्यके तयारी फसलको थम भाग पजूाहारीहरूका िन म्त हुनछे। ितमीले आफ्नो मछेुको िपठोको
थम भाग पिन पजूाहारीहरूलाई िदन।ु यसले ितमीहरूको घरानामा आशीवार्द बषार्उने छ। 31 पजूाहारीहरूले त्यो पकं्षी अथवा पशहुरूलाई खान ु

हुदँनै जसको स्वभािवक मतृ्य ु भएकोछ अथवा जङं्गली पशहुरू ारा टु ा-टु ा पा रएको हो।
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पिव कामको उपयोगमा जमीन भागबन्डा

1 “जब ितमीहरू पतैकृ सम्पि कोलािग जमीन भाग गछ , त्यस समय जमीनको एक टु ा छु ाऊ त्यो परम भकुो पिव िहस्सा हुनछे। त्यो
जमीन 25,000 हात लामो,अिन 10,000 हात चौडाको होस।् त्यो जमीन पिव हुनछे। 2 पाँच सय हात वगार्कार क्षे म न्दरको िन म्त हुन्छ।
म न्दरको चारैितर पचास हात चौडाको एउटा खलुा क्षे हुनछे। 3 त्यस अित पिव -स्थानमा ितमीले 25,000 हात* लामो अिन 10,000
हात† चौडा नाप्नछेौ। म न्दर यस क्षे मा हुन्छ। म न्दरको क्षे महापिव स्थान हुनछे।

4 “यो पिव भागको भिूम म न्दरको सवेक पजूाहारीहरूको लािग हुन्छ जहाँ ितनीहरू परमे रको सामनुे सवेा गनर् आउँछन।् त्यो जमीन
पजूाहारीहरूको घर अिन म न्दरको लािग हुन्छ। 5 दो ो क्षे 25,000 हात लामो अिन दश हात 10,000 चौडा ती लवेीहरूका िन म्त हुन्छ
जो म न्दरमा सवेा गछर्न।् यो जमीन पिन लवेीहरूको ब े शहरको िन म्त हुनछे।

6 “ितमीले शहरलाई 5,000 हात चौडा अिन 25,000 हात लामो क्षे िदन।ु यो पिव क्षे को सहारा हुन्छ। यो इ ाएलको परैु प रवारको
िन म्त हुन्छ। 7 पिव स्थानको दवुै छेउको एक िहस्सा अिन शहरको दवुिैतरबाट शासकले जमीन लनछे। यो पिव क्षे अिन शहरको क्षे को
बीचमा हुन्छ। यो त्यही चौडाईको हुन्छ जनु चौडाई प रवार समहूरको भिूमको हुन्छ। यो लगातार प म सीमानाबाट पवू सीमाना सम्म जानछे।
8 यो भिूम इ ाएलको शासकको सम्पि हुन्छ। यस्तो कारले शासकले मरेो मािनसहरूको भावी जीवन क मय बनाउन आवश्यक पदन। तर
त्यो भिूम इ ाएलीहरूको िन म्त ितनीहरूको प रवार समहूलाई िदइन्छ।”
* 45:3: 25,000 हात करीब एघार िकलोमीटर! † 45:3: 10,000 हात करीब पाँच िकलोमीटर!
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9 परम भु मरेा मा लकले यसो भन्नहुुन्छ, “इ ाएलको शासकहरू धरैे भए। िनदर्यी हुन,ु मािनसहरूबाट समान चोनर् छोड। रा ो बन अिन
असल काम गर। हा ो मािनसहरूलाई घरदे ख बािहर अिनच्छामा जान िववश नपार।” परम भु मरेा मा लकले भन्नभुयो।

10 “मािनसहरूलाई ठग्न ु बन्द गर। सही बाटो अिन नापहरूको योग गर। 11 एपा (सखूा चीजहरूको नाप) अिन बाथ ( वको नाप) एकै
समान हुन ु पछर्। एक बाथ अिन एपा दवुै होमरको दशांश भाग बराबर हुनपुछर्। त्यो नाप होमरमा आधा रत हुन्छ। 12 एक शकेेल बीस गरेाको
बराबर हुनपुछर्। एक मीना साठी शकेेलको बराबर हुनपुछर्। यो बीस शकेेल जम्मा, पच्चीस शकेेल जम्मा पन् शकेेल बराबर हुनपुछर्।

13 “यो िवशषे भटेी हो, जनु ितमीहरूले िदन ु पछर्:

एपाको छैटौं भाग गहुकँो हरेक होमर
छ बशुल गहँु लािग एपाको छैटौं भाग जौंको हरेक होमर;
14 बाथको दशौं भाग भ ाक्षकेो तले हरेक कोर भ ाक्षकेो तलेको लािग लऊे।
याद राख एक होमर बराबर दश बाथ हुन्छ अिन एक कोर बराबर दश बाथ हुन्छ!
15 दइुसय भडेाहरूबाट एउटा भडेा इ ाएलको असल पानी लगाएको खर्कबाट ल्याऊ।

“यो भडेा अन्नब ल, होमब ल अिन मलेब ल मािनसहरूलाई ाय त गनर्को िन म्त योग ग रन्छ।” परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ।
16 “दशेको हरेक मािनसले इ ाएलको शासकका िन म्त यो भटेी िदन्छ। 17 तर शासकले िवशषे पिव िदनमा आवश्यक चीज िदनपुछर्।

शासकलाई होमब ल,अन्नब ल अिन अघर्ब लको वस्था उत्सवको िदन औंसीहरूको चाडहरू, शबाथहरूका िन म्त अिन इ ाएलको प रवारको
सबै िवशषे उत्सवका िन म्त गन ुर्पछर्। शासकले सबै पापब ल,अन्नबा ल, होमब ल, मलेब ल त्यसले इ ाएलको प रवारलाई पिव पानर्को िन म्त
उपयोग ग रन्छु।”

18 परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो, “पिहलो महीनाको पिहलो िदनमा ितमीहरूले एउटा िनष्खोट बहर लनपुछर्। ितमीले यो
बहरको योग म न्दरलाई श ु पानर्को िन म्त गन ुर् पछर्। 19 पजूाहारीले पाप ब लबाट केही रगत लन्छ, यसलाई म न्दरको ार-स्तम्भ, वदेीको
चारै कुनाको िकनार अिन िभ ी चोकको मलू-ढोकाको स्तम्भमा लगाउछँ। 20 ितमीले यही काम महीनाको सातौं िदनमा त्यो मािनसको िन म्त
गनछौ जसले अन्जानमा अथवा नजानी पाप गरेकोछ। यस्तो कार ितमीले म न्दरको िन म्त ाय त गनछौ।

िनस्तार-चाडको उत्सवको समयमा भटेी
21 “पिहलो महीनाको चौधौं िदनमा ितमीहरूले िनस्तार चाड अवश्यै मनाउन ु पछर्। आखिमरी रोटीको उत्सव त्यस समयमा आरम्भ हुन्छ।

त्यो उत्सव सात िदन सम्म लगातार च लरहनछे। 22 त्यस समय शासकले एउटा गोरू आफ्नोलािग तथा इ ाएलको मािनसहरूको िन म्त भटेी
िदन्छ। गोरू पापब लको िन म्त हुन्छ। 23 उत्सवको सात िदनको अविधमा शासकले िनष्खोट सातवटा गोरू, सातवटा भडेाब ल चढाउँछ। यो
परम भकुो िन म्त होमब ल हुन्छ। शासकले उत्सवको सात िदन त्यके िदन एउटा बोका भटेी पापब लको िन म्त चढाउन ु पछर्। 24 शासकले
त्यके एउटा गोरूसगँ अिन त्यके एउटा भडेािसत एक एपा अन्न भटेी चढाउन ु पछर्। शासकहरूले एक हीन‡ तले हर एपा अन्नको लािग

िदनपुछर्। 25 शासकले यही कायर् झु ो-वासको चाड सात िदन सम्म गन ुर्पछर्। यो उत्सव सातौं महीनाको पन् ौं िदनमा आरम्भ हुन्छ। यसमा
पापब ल, होमब ल, अन्नब लहरू अिन तले ब ल हुनछे।”

46
शासक अिन उत्सवहरू

1 परम भु मरेो मा लकले यसो भन्नहुुन्छ, “िभ ी चोकको पवू मलू-ढोका कामको छ िदन सम्म बन्द हुन्छ। तर यो शबाथको िदन र औंसीको
िदन खो लनछे। 2 शासक मलू-ढोकाको वशे कक्षबाट िभ आउँछ अिन त्यस स्तम्भको छेउमा उिभन ु पछर्। तब पजूाहारीहरूले शासकको
होमब ल अिन मलेब ल चढाउँछन। शासकले मलू-ढोकाको सघँारमा आराधना गन ुर्पछर्। त्यसपिछ ऊ बािहर जानछे। तर मलू-ढोका साँझ सम्म
बन्द हुदँनै। 3 दशेका मािनसहरू पिन परम भकुो सम्मखु जहाँ मलू-ढोका शबाथको िदन अिन औंसीको िदन खो लन्छ, त्यहीं आराधना गछर्न।

4 “शासकले शबाथ िदन होमब ल चढाउन ु पछर्। उसले िनष्खोट छवटा थमुा अिन िनष्खोट एउटा भडेा िदनपुछर्। 5 उसले एक एपा अन्नब ल
भडेासगँ िदन ु पछर्। शासकले त्यित नै अन्नब ल भडेासगँ िदनसक्छ, जित उसले िदन चाहन्छ। उसले एक हीन भ ाक्षको तले हरेक एपा अन्निसत
िदनपुछर्।

6 “औंसीको िदन उसले जवान िनष्खोट एउटा गोरू भटेीका िन म्त िदनपुछर्। उसले िनष्खोट छवटा थमुा अिन एउटा भडेा, जसमा कुनै खोट
छैन ्भटेी िदन्छ। 7शासकले गोरूसगँ एक एपा अन्नब ल अिन साँढे भडेासगँ उसले जित धरैे अन्नब ल िदन चाहन्छ िदन सक्छ शासकले त्यके
एपा अन्नको िन म्त एक हीन भ क्षाको तले िदनपुछर्।

8 “शासक पवू मलू-ढोकाको दलानबाट म न्दरको क्षे मा आउनपुछर् अिन उसले जित धरे अन्नब ल िदन ु चाहन्छ ऊ त्यही बाटो जानपुछर्।
‡ 45:24: , एक िहनमा करीब “चार लीटर” वा “एक पाथी” हुन्छ।
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9 “जब साधारण मािनसहरू परम भकुो अिघ िवशषे उत्सवमा आउँछन,् त्यस बलेा जनु मािनस पजूा गनर् उ र मलू-ढोकाबाट वशे गछर्, ऊ
दिक्षण मलू-ढोकाबाट जान्छ। जनु मािनस दिक्षण मलू-ढोकाबाट वशे गछर्, ऊ उ र मलू-ढोकाबाट जान्छ। कोही पिन त्यही बाटोबाट फकर् दनै।
त्यके िसधै बािहर जान ु पछर्। 10 जब मािनसहरू िभ जान्छन ्शासक पिन िभ जान्छ। जित बलेा ितनीहरू बािहर आउँछन ्तब शासक पिन

बािहर आउँछ।
11“उत्सवहरू अिन िवशषे बठैकको अवसरमा एक एपा अन्नब ल त्यके जवान गोरूसगँ चढाउन ु पछर्। एक एपा अन्नब ल त्यके भडेासगँ

चढाउन ु पछर्। थमुाहरूिसत अन्नब ल िन म्त जस्तै शासकले जित सक्दो िदनपुछर्। उसले एक हीन तले त्यके अन्नब लको लािग िदनपुछर्।
12“जब शासकले परम भलुाई स्वचे्छा भटेी, होमब ल, मलेब ल,अथवा स्वचे्छा भटेी चढायो भने उसको िन म्त पवूर्को मलू-ढोका खलु्नछे।

तब उसले उसको होमब ल अिन मलेब ल शबाथको िदनमा* जस्तै चढाउँछ। ऊ गए पिछ मलू-ढोका बन्द हुन्छ।
त्यके िदनको भटेीहरू

13 “ितमीले एक वषर्को दोष रिहत एउटा थमुा िदनपुछर्। यो ितिदन परम भलुाई होमब ल हुन्छ। त्यके िबहान ितमीले यो िदन ु पछर्।
14 ितमीले त्यके िबहान भडेासगँ अन्नब ल पिन चढाउन ु पछर्। ितमीले एपाको छैटौं भाग िपठो अिन हीनको एक ितहाइ भाग तले त्यो िपठोलाई
रा ो गरी िभजाउँनको लािग िदनपुछर्। यो परम भकुो अन्नब ल हुनछे। 15 यस्तो कारले उसले सदवै थमुा अन्नब लिसत तले, होम ब लका
िन म्त त्यके िबहान िदईरहन ु पछर्।”

शासकका िन म्त उ रािधकारीको िनयमहरू
16 परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “यिद शासकले आफ्नो जमीनको कुनै भाग आफ्नो छोरालाई भटेीको रूपमा िदन्छ भने त्यो उसको हुनछे।

यो उसको सम्पि हो। 17 तर यिद कोही शासक आफ्नो जमीनको कुनै भाग आफ्नो दासलाई भटेीको रूपमा िदन्छ भने त्यो भटेी उ स्वतन् हुने
ितिथ सम्म उसको हुन्छ। दास स्वतन् भए पिछ भटेी शासकलाई िफतार् जान्छ। केवल राजाको छोराहरूले मा उसको जमीन भटेीको रूपमा
आफूसगँ रा सक्छ। 18अिन शासकले मािनसहरूको जमीनको कुनै पिन भाग लदँनै अिन ितनीहरूलाई जमीन छोड्न बाध्य पिन गदन। उसले
आफ्नो जमीनको केही भाग आफ्नो छोराहरूलाई िदन ु पछर्। यस्तो कारले हा ो मािनस आफ्नो जमीनबाट विंचत हुनकुो लािग िववश ग रने
छैनन।्”

िवशषे भान्सा-घर
19 त्यो मािनसले मलाई ारबाट मलू-ढोकाको छेउमा लएर गयो। उसले मलाई पजूाहारीहरूको उ रको पिव कोठा ितर लएर गयो। मलैे

त्यहाँ प म प धरैे टाढो एउटा स्थान दखेें। 20 त्यस मािनसले मलाई भन्यो, “यही त्यो ठाउँ हो जहाँ पजूाहारीहरूले दोषब ल अिन पापब ल
चढाउँछन।् िकन? जसबाट ितनीहरूलाई ती भटेीहरू बािहर चोकमा लएर जाने आवश्यकता पदन। यस्तो कारले ितनीहरूले ती पिव चीजहरू
बािहर ल्याउदँनैन,् जहाँ साधारण मािनसहरू हुन्छन।्”

21 त्यसपिछ त्यो मािनसले मलाई बािहर चोकमा ल्यायो। उसले मलाई चोकको चारै कुनामा लएर गयो। चोकको त्यके कुनामा एउटा
सानो चोक िथयो। 22 चोकको कुनामा साना-साना चोकहरू िथए। त्यके सानो चोक चालीस हात लामो अिन तीस हात चौडाको िथयो। चारै
कुनाको नाप बराबर िथयो। 23 िभ यी सानो चोकको चारैितर ईंटाको िभ ा िथयो। त्यके चोकहरूमा खाना पकाउने ठाउँहरू बिनएको िथए।
24 त्यस मािनसले मलाई भन्यो, “ियनीहरू भान्सा-घरहरू हुन, जहाँ म न्दरको सवेा गनहरूले मािनसहरूका िन म्त ब ल पकाउँछन।्”

47
म न्दरबाट पानी बिगरहकेोछ

1 त्यो मािनसले म न्दरको ारमा मलाई फे र लएर गयो। मलैे म न्दरको पवू सघँारको म ु न्तरबाट पानी आउँदै गरेको दखेें। पानी म न्दरको
दिक्षण सीमाको म ु न्तरबाट वदेीको दिक्षणबाट बिगरहकेो िथयो। 2 त्यो मािनसले मलाई उ र मलू-ढोकाबाट बािहर ल्यायो अिन बािहरी मलू-
ढोकाको पवूर्को चारैितर लएर गयो। मलू-ढोकाको दिक्षण प पानी बिगरहकेो िथयो।

3 त्यो मािनस पवूर्प हातमा नाप्ने डोरी लएर बढयो। उसले 1,000 हात नाप्यो। तब उसले मलाई त्यस ठाँउबाट पानीमा िहडँरे जान
लगायो। त्यहाँ मलै े तरेको पानी मरेो गोलीगाँठा सम्म िथयो। 4 उसले अझ 1,000 हात नाप्यो। तब त्यस ठाँउमा मलाई पानीमा िहडँ्न ु ल्यायो।
त्यहाँ पानी घडुा घडुा जित गिहरो िथयो। तब उसले अझ 1,000 हात नाप्यो। अिन मलाई पानीमा िहडँ्न ु लगायो। त्यहाँ पानी कम्मर-कम्मर
गिहरो िथयो। 5 त्यस मािनसले अझ 1,000 हात नाप्यो। तर त्यहाँ पानी तनर् नसिकने गिहरो िथयो। पानी त्यहाँ खोलामा प रणत भएको िथयो।
त्यहाँ पौडी खले्नलाई शस्त पानी िथयो। खोला यित गिहरो िथयो िक त्यहाँबाट तनर् सिकँदनैथ्यो। 6 तब त्यस मािनसले मलाई भन्यो, “हे
मािनसको छोरो! के ितमीले जनु चीजहरू दखे्यौ त्यस ित ध्यान िदयौं?”

तब त्यो मािनसले मलाई खोलाको िकनारमा फकार्ई ल्यायो। 7 म खोलाको िकनारितर फिकर् ने िब कैै मलैे खोलाको दवुै ितर धरैे रूखहरू दखेें।
8 त्यस मािनसले मसगँ भन्यो, “यो पानी पवूर्को अराबा बेंसीतफर् तल बग्दछै पानी खारा समु सम्म पगु्छ। त्यो समु मा पानी स्वच्छ अिन ताजा
हुन्छ। 9 यो पानीमा धरैे माछाहरू छन ्अिन यो पानी जहाँ जान्छ त्यहाँ धरैे पशहुरू बास गछर्न।् 10 ितमी जालहारीहरूलाई लगातार एन-गदीबाट
* 46:12: (साताको अ न्तम िदन) यहूिदयाहरूको िन म्त एउटा िवशषे िव ाम अिन आराधना को िदन।
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एन-एग्लमै सम्म उिभएको दे सक्छौ। ितमी ितनीहरूले आफ्नो माछाको जाल फ्याँकेको दे सक्छौ अिन कित कारको माछाहरू समातकेो
दे सक्छौ। खारा समु मा त्यितनै कारको माछाहरू छन,् जित कारको महा समु मा छन।् 11 तर दलदल अिन खाल्डाको वशे क्षे सानो
बनाउनँ ु सिकँदनै। त्यो ननुको लािग छोिडन्छ। 12 हरेक कारको फलदार वकृ्षहरू नदीको दवुै िकनारमा उि न्छन।् यसको पातहरू किहल्यै
सकु्दनै पिन मदन पिन। यी वकृ्षहरूमा फल लाग्न किहल्यै पिन छोड्दनै। वकृ्षले त्यके मिहनामा फल िदन्छ। िकन? िकनिक रूखहरूको लािग
पानी म न्दरबाट आउँछ। त्यो रूखको फलहरू भोजन बिनन्छ अिन त्यसको पातहरू औषधी बिनन्छ।”

प रवार समहूको िन म्त जमीनको भागवण्डा
13 परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “यो सीमाना इ ाएलको बा ा कुल समहूको जमीन बाँड्नका िन म्त हो। यसूफुले दइु भाग पाउनछे।

14 ितमीले जमीन बराबर बाँड्नछेौ। मलैे यो जमीन ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदने ितज्ञा िदएको िथएँ। यसकारण म यो जमीन ितमीलाई
िददंछुै।

15 “यहाँ जमीनको सीमाना यस कार छ। उ रप यो सीमाना महा-सागरबाट हतेलोन भएर जान्छ जहाँ बाटो हमात अिन सदादा सम्म,
16 बरेोतह, िस मै (जनु दिमश्क अिन हमातका सीमानाको बीचमा छ) अिन हासरे-हा ीकन जनु हौरानको सीमानामा छ, त्यताप फकको छ।
17 यसकारण सीमाना समु बाट हसर-एनान सम्म जान्छ जनु दिमश्क अिन हमातको उ री सीमानामा छ। यो उ र प पछर्।

18“पवूर्प को सीमाना हसर-एनान हौरान अिन दिमश्कको बीच सम्म जान्छ अिन यदर्न नदीको िकनारमा िगलाद अिन इ ाएलको जमीनको
बीचमा पवू समु सम्म सोझ,ै तामार सम्म जान्छ। यो पवूर्को सीमाना हो।

19 “दिक्षण प को सीमाना तामारबाट लगातार मरेीबा कादशेको नख ल स्थान सम्म जान्छ। त्यसपिछ यो िम को खोलाको सहायताले महा
सागर सम्मै जान्छ। यो दिक्षणको सीमाना हो।

20 “प म प , भमूध्य सागर सोझै लबेो-हमानको छेउको क्षे सम्म सीमाना बिनन्छ। यो ित ो प मी सीमाना हुन्छ।
21 “यस्तो कारले यो भिूम ितमीले इ ाएलमा कुल समहूमा बाँड। 22 ितमी यो आफ्नो सम्पि अिन आफूसगँ ब े िवदशेीहरूको सम्पि को

रूपमा, जसको नानीहरू ितमीहरूसगँ बस्छन ्ितनीहरूलाई बाँड। ितनीहरू िवदशेी िनवासी हुनछेन,् इ ाएलीहरूमा स्वभािवक जन्मे जस्तै हुनछेन।्
ितमीले केही जमीन इ ाएलको कुल समहूबाट ितनीहरूलाई िदनछेौ। 23 त्यो कुल समहू जोसगँ ितनीहरू बस्छन,् ितनीहरूलाई केही जमीन
िदइनछे।” परम भु मरेो मा लकले यसो भन्नभुयो।

48
इ ाएलको प रवार समहूहरूको िन म्त भिूम

1-7 “उ री सीमाना पवूर्मा हतेलोनबाट महासागरबाट हमात छाडरे अिन तब हसर-एनान सम्म लगातार जान्छ। यो द श्मक अिन हमातको
सीमानाहरूको बीचमा छ। कुल समहूमा यो समहूको जमीन यी सीमानाहरूको पवूर्बाट प म सम्म जान्छन।् उ रबाट दिक्षण, यो क्षे को कुल
समहू हुन, दान, आशरे, न ाली, मनश्श,े ए मै, रूबने र यहूदा।

भिूमको िवशषे भाग
8 “भिूमको अक क्षे िवशषे उपयोगका िन म्त हुनछे। यो भिूम यहूदाको भिूमको दिक्षणमा छ। यो क्षे 25,000 हात उ रबाट दिक्षण सम्म

लामो छ अिन पवूर्बाट प म सम्म यो त्यित नै चौडा हुन्छ जित अरू कुल समहूको हुन्छ। म न्दरको भिूम यो िवभागको बीचमा हुन्छ। 9 ितमीले
यो भिूम परम भलुाई समपर्न गन ुर्पछर्। यो 25,000 हात लामो अिन 20,000 हात चौडा हुनछे। 10 भिूमको यो िवशषे क्षे पजूाहारीहरू अिन
लवेीहरूमा बाँिडनछे।

“पजूाहारीले यस क्षे बाट एक भाग पाउछँन। यो भिूम उ रप 25,000 हात लामो, प म प 10,000 हात चौंडा, पवूर् प
10,000 हात चौडा अिन दिक्षण प 25,000 हात लामो हुन्छ। भिूमको यस क्षे को बीचमा परम भकुो म न्दर हुन्छ। 11 यो भिूम सादोक
प रवारको िन म्त हुनछे। यी मािनसहरू मरेो पिव पजूाहारीको लािग छािनएका िथए। िकन? िकनभने ितनीहरूले त्यित बलेा पिन मरेो सवेा जारी
राख,े जित बलेा इ ाएलका अरू मािनसहरूले मलाई छोिडसकेका िथए। सादोकको प रवारले मलाई लवेी कुल समहूको अरू मािनसहरूले जस्तै
छोडनेन।् 12 यो भिूमको िवशषे भ-ूभागको िवशषे भाग अत्यन्तै पिव हुनछे िवशषे रूपले यी पजूाहारीहरूको हुनछे। यो लवेीहरूको सन्तानको
भिूमको अक भाग हो।

13 “पजूाहारीहरूको िन म्त छेउमा लवेीहरूले जमीनको भाग पाउनँछेन।् यो 25,000 हात लामो, 10,000 हात चौडा हुनछे। यो भिूमको
परुा लम्बाई अिन चौडाई मश 25,000 हात लामो अिन 10,000 हात चौडा हुनछे। 14लवेीहरूले यो भिूमको कुनै पिन भाग न ता बचे्नछेन
नता ापार गनछन।् ितनीहरूले यो भिूमको कुनै पिन भाग बचे्ने अिधकार रा े छैनन।् ितनीहरूले दशेको यस भागलाई टु ा गनर् स ै नन।् िकन?
िकनभने यो भिूम परम भकुो हो। यो अित िवशषे हो। यो भिूमको सव म भाग हो।

शहर सम्पि को लािग भाग
15“भिूमको एक क्षे 5,000 हात चौडा अिन 25,000 हात लामो हुनछे, जनु पजूाहारीहरू अिन लवेीहरूलाई िदइएको भिूमबाट अित र

हुन्छ। यो भिूम शहरका पशहुरूको चन ठाँउ अिन घर बनाउनँको लािग हुन्छ। साधरण मािनसहरूले यसको उपयोग गनर् सक्छन।् शहर यसको
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बीचमा हुन्छ। 16शहरको नाप यस कार छ उ र प यो 4,500 हात हुन्छ। पवूर् प 4,500 हात हुन्छ। दिक्षण प यो 4,500 हात हुन्छ।
प म प यो 4,500 हात हुन्छ। 17 शहर घाँस-ैघाँसको चउर हुनछे। यो चउर 250 हात उ र प , 250 हात दिक्षण प हुन्छ। 250
हात पवूर् प अिन 250 हात प म प हुन्छ। 18 पिव क्षे को िकनारमा जनु लम्बाई रहन्छ, त्यो 10,000 हात पवूर्मा अिन 10,000
हात प ममा हुन्छ। यो भिूम पिव क्षे को छेउमा हुन्छ। यो भिूममा शहरको मजदरूहरूको लािग अन्न उमा रन्छ। 19 शहरका मजदरूहरूले
यसमा खतेी गनछन।् मजदरूहरू इ ाएलका सबै कुल समहूबाट हुनछेन।्

20 “यो जमीनको िवशषे क्षे वगार्कार हुनछे। यो 25,000 हात लामो अिन 25,000 हात चौडा हुनछे। खासगरी यो पिव भाग अिन
शहरको लािग छु ाइएको भाग हुनछे।

21-22 “यो िवशषे भिूमको एक भाग दशेको शासकको लािग हुन्छ। यो िवशषे भिूमको क्षे वगार्कार हुनछे। यो 25,000 हात लामो अिन
25,000 हात चौडा छ। यसको एक भाग पजूाहारीहरूको लािग, एक भाग लवेीहरूको लािग अिन एक भाग म न्दरको लािग हुनछे। म न्दर
यो भिूम क्षे को बीचमा छ। शषे भिूम शासकको हुनछे। शासकले िबन्यामीन अिन यहूदाको भिूमको बीचको भिूम पाउछँ।

23-27 “िवशषे क्षे को दिक्षणमा त्यस कुल समहूको भिूम हुन्छ जनु यदर्न नदीको पवूर्मा बस्छन।् त्यके कुल समहूले त्यस भिूमको एक
िहस्सा पाउछँ, जनु पवू सीमानाबाट महा सागर सम्म गएको छ। उ रबाट दिक्षण सम्म यो प रवार समहू हो िबन्यामीन, िशमोन, इस्साकार,
जबलूनू अिन गाद।

28“गादको भिूम दिक्षणी सीमाना तामारबाट मरीबोत-कादशेको नख लस्तान सम्म जान्छ। तब िम को खोला महा सागर सम्म पगु्छ। 29अिन
यो त्यो भिूम हो जनु ितमीहरूले इ ाएलको कुल समहूमा बाँडनछेौ। त्यो त्यके इ ाएलका कुल समहूले पाउनछेन।्” परम भु मरेा मा लकले
यस्तो भन्नभुयो।

शहरको मलू-ढोका
30 “यो शहरको मलू-ढोका हो। मलू-ढोकाको नाम इ ाएलको कुल समहूको नाममा हुन्छ।
“उ रप नगर 4,500 हात लामो हुन्छ। 31 त्यसमा तीनवटा मलू-ढोकाहरू रहन्छन। रूबनेको मलू-ढोका, यहूदाको मलू-ढोका अिन

लवेीको मलू-ढोका।
32 “पवूर् प को शहर 4,500 हात लामो हुन्छ। त्यसमा तीनवटा मलू-ढोका हुन्छन ्यसूफुको मलू-ढोका, िबन्यामीनको मलू-ढोका अिन

दानको मलू-ढोका।
33“दिक्षण प 4,500 हात लामो हुन्छ। त्यसमा तीनवटा मलू-ढोका हुन्छन ि्शमोनको मलू-ढोका, इस्साकारको मलू-ढोका अिन जवलूनूको

मलू-ढोका।
34 “प मको मलू-ढोका 4,500 हात लामो हुन्छ। यसमा तीनवटा मलू-ढोका हुन्छन ् गादको मलू-ढोका, आशरेको मलू-ढोका अिन

न ालीको मलू-ढोका।
35 “चारैितर वरीप र शहरको घरेाको नाप 18,000 हात हुनछे। अब दे ख शहरको नाम हुनछे परम भु त्यहाँ हुनहुुन्छ।”
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दािनयलकोपसु्तक

दािनयललाई बाबलेमा लिगयो
1 ते ो वषर्मा यहूदाका राजा यहोयाकीमको शासनकालमा बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरले यरूशलमेमा आफ्ना सनेा ारा चारै ितर घरेेर त्यस

मािथ आ मण गरे। 2 परम भलुे उसलाई यहूदाको राजा यहोयाकीमलाई परािजत गन श िदनभुयो अिन परमे रको म न्दरबाट सबै भाँडा-
कँुडाहरू लाने अनमुित िदनभुयो। नबकूदनसे्सरले ती चीजहरू िशनारको भिूम बाबलेमा ल्याए अिन उनका दवेताहरूका म न्दरमा राख।े

3 त्यसपिछ राजा नबकूदनसे्सरले अशपनजलाई आदशे िदए। अशपनज राजाका सवेकहरूको अगवुा िथयो। राजाले अशपनजलाई राजकीय
प रवारका केही यहूदीहरू अिन उच्च णेीका इ ाएलीहरूलाई ल्याउन ु भन।े 4 ती मािनसहरू ह ा-क ा, सनु्दर, शरीरमा कुनै चोट नभएका,
सारा ब ु मा िनपणु, सािहत्य र िवज्ञानको ज्ञानले प रपणूर्, समझदार राजदरवारको सवेा गनर् सक्ने योग्य कल्दीहरूका भाषा र सािहत्य िसकाउन
भनी नपुसंकहरूका धान अशपनजलाई हुकूम गरे।

5 राजा नबदूकनसेरले आफ्नो भोजन र मदको एक भाग ितनीहरूलाई िदए। राजाले ितनीहरूलाई तीन वषर्सम्म ता लम िदन र त्यसपिछ उनको
साम ु स्ततु गन िनदशन िदए। 6 यहूदाका ती नानीहरूमा दािनयल, हनन्याह, मीशाएल अिन अजयार्ह सामले िथए।

7 अशपनजले (नपुसंक) नाउँ रा खिदए। ितनीहरूले दािनयलको नाउँ बलेतसजर रा खिदए। ितनीहरूले हनन्याहको नाउँ श क रा खिदए।
अिन मीशाएललाई मशेके अिन अजयार्हलाई अबे गो नाउँ रा खिदए।

8 तर राजाले उनीहरूलाई िदन ु भनी पठाएको भोजन र दाखरस खाएर आफूलाई अशु नपान दािनयलले िन य गरे। यसलैे आफूलाई अशु
हुन निदनहुोस ्भनी नपुसंकहरूका धानलाई िब न्त गरे।

9 परमे रले नप ुसंकहरूका मखुको मनमा दािनयल ित करूणा र दया भ रिदन ु भयो। 10 नपुसंकहरूका मखुले दािनयललाई भन,े “मलाई
डर लाग्छ, िकनभने मरेा परम भु राजाले मलाई ितमीले यो भोजन खाएको अिन यो दाखरस िपएको हने ुर् भनी आदशे िदन ु भएको छ। यिद ितमीले
यो भोजन खाएनौ भने ितमी िबमार अिन दबुर्ल हुनछेौ। राजाले यो दे ु हुनछे र मिसत रसाउन ु हुनछे। हुन सक्छ, मरेो टाउको का टइनछे अिन
यो दोष ित ो हुनछे।”

11 यसपिछ दािनयलले आफूलाई हरेचाह गन का रन्दालाई भन।े अशपनजको त्यो का रन्दालाई दािनयल, हनन्याह, मीशाएल अिन
अजयार्हमािथ ध्यान दऊे। 12 दािनयलले त्यो का रन्दासगँ भन,े “दया गरेर दश िदन सम्म हा ो परीक्षा लऊे, हामीलाई खान साग-सब्जी
अिन िपउने पानी बाहके केही नदऊे। 13 त्यसपिछ ितमीले हा ो तलुना अरू जवान मािनसहरूसगँ गर, जसले राजाको खाना खान्छन।् त्यस पिछ
ितमीले दखे्छौ िक को धरैे स्वस्थ छ, अिन आफै िनणर्य गर, हामीसगँ कस्तो वहार गन ुर् पछर्, हामी ित ो सवेक हौं।”

14 उनी राजी भए अिन दश िदन सम्म जाँच गरे। 15 दश िदनको अन्तमा ितनीहरू रा ा र ह ा-क ा दे खन थाले उनीहरू भन्दा, जसले राजाको
खाना खान्थ।े 16 त्यसपिछ त्यो रखवालाले उनीहरूलाई राजाको खाना र दाखरस िदन बन्द गरे। अिन ितनीहरूलाई साग-सब्जी नै िदनलाग।े

17 परमे रले ती चारजनालाई, ज्ञान, ब ु दान गन ुर्भयो, अिन हरेक कारको लिप, िवज्ञानहरू जान्ने योग्यता िदनभुयो। दािनयलले हरेक
कारको िदब्य दशर्न अिन सपनाहरू बझु्न थाल।े
18 त्यस अविधको अन्तमा राजाको आदशे अनसुार नपुसंकहरूका अगवुाले ितनीहरूलाई राजा नबकूदनसे्सर अिघ उप स्थत गराए। 19 राजाले

सबै मािनसहरूको अन्तवातार् लए तर उनले ती मध्ये कसलैाई पिन दािनयल, हनन्याह, मीशाएल अिन अजयार्ह जस्तो सव म पाएनन।् यसकारण
उनले ितनीहरूलाई आफ्नो कायर्मा लए। 20 राजाले यी चारजनािसत सबै महत्वपणूर् िवषयमा सरसल्लाह लए अिन ितनीहरूले आफ्नो ज्ञान
र सझुबझुको माण िदए। राजाले दखेे िक यी चारजना उनको राज्यका सबै ज्ञानी अिन जादगुरहरू भन्दा दश गणुा रा ा छन।् 21 दािनयलले
कोरेसको शासन कालको पिहलो वषर् सम्म राजाको सवेा ग रबस।े

2
नबकूदनसे्सरको सपना

1 आफ्नो शासनकालको दो ो वषर्मा नबकूदनसे्सरले एउटा सपना दखे।े सपनाले उनलाई भयभीत बनायो अिन उनी स ु सकेनन।् 2 राजाले
आफ्ना ज्ञानी मािनसहरूलाई बोलाए ितनीहरू जाद-ुटुना गथ। सपनाको अथर् ाख्या गनर् ताराहरू हथे। ितनीहरू त्यसो गथ िकनभने भिवष्यमा
जे घट्नवेाला छ, त्यो पिहले नै सकेंत िदन सक्थ।े राजाले ितनीहरूबाट यही चाहन्थे िक उनले दखेकेो सपनाको अथर् ितनीहरूले भन्न सकुन।्
ितनीहरू आए र राजाको साम ु उिभए।

3 त्यस पिछ राजाले ितनीहरूलाई भन,े “मलैे एउटा सपना दखेें, जसले गदार् म एकदमै ाकुल छु। म यो जान्न चाहन्छु िक त्यो सपनाको
अथर् के हो?”



2:4 994 दािनयल 2:25

4 त्यस िवषयमा कल्दीहरूले अरामी भाषामा बोल्दै उ र िदए, “महाराज अमर रहुन! हामी तपाईंका सवेकहरू हौं। तपाईंले आफ्नो सपना
हामीलाई बताउन ु होस ्अिन हामी तपाईंलाई त्यसको अथर् बताउछँौं।”

5 यसपिछ राजाले कल्दीहरूलाई भन,े “होइन! त्यो सपना के िथयो, यो पिन ितमीले बताउनँ ु पछर् अिन त्यो सपनाको अथर् के हो, यो पिन
ितमीले बताउनँ ु पछर्। यिद ितमीले यस्तो गनर् सकेनौ भने म ितमीलाई टु ा-टु ा पानछु अिन ित ो घर भत्काएर जनताको शौचालय बनाउनछुे।
6 तर ितमीले मरेो सपना बताएर त्यसको ाख्या ग रिदयौ भने म ितमीलाई धरैे उपहारहरू, आदार दान गनछु। अब मरेो सपना र त्यसको

ाख्या गर।”
7 ती ब ु मानहरूले फे र उ र िदए, “हे राजा, कृपया हामी तपाईंका दासहरूलाई सपना बताई िदन ु होस ् र हामी त्यसको अथर् ाख्या

ग रिदन्छौं।”
8 राजाले जवाफ िदए, “म जान्दछु, िक ितमीहरूले समय नाश ग ररहकेाछौ। िकनभने ितमीहरू जान्दछौ मरेो हुकुम त्यस्तै रहनछे। 9 जस्तो

िक यिद ितमीहरूले मरेो सपनाको बारेमा बताउदँनैौ भने म ितमीहरू त्यकेलाई दण्ड िदनछुे। यसकारण ितमीहरू मलाई सपना पक्कै भन्नछेौ
तािक म जान्नछुे िक ितमीहरू सपनाको ाख्या सही त रकाले गनर् सक्षम छौ।”

10 कल्दीहरूले राजालाई उ र िददँ ै भन,े “हे महाराज, तपाईंले जे भन्न ु हुदँछै त्यो गनर् सक्ने मािनस यस पथृ्वीमा केही छैन। कुनै पिन
राजा, ऊ जित नै महान अथवा श शाली होस ्उसले किहले पिन ज्ञानी अथवा जादवुाला अथवा कल्दीहरूलाई यस्तो कमर् गनर् लगाएको छैन।
11 राजाले केही कुरा रोिध रहकेा छन ्त्यो गनर् एक्दमै अफ् ारो छ। दवेताहरूले मा राजाको सपना अिन यसको अथर् के हो भन्न सक्नछेन।
तर दवेताहरू मािनसहरूिसत बस्दनैन।्”

12 जब राजाले यो कुरा सनु,े ितनी सा ै रसाए अिन बाबलेका सबै ज्ञानी मािनसहरूलाई ध्वशं ग रन ु पन आदशे िदए। 13 यसकारण राजा
नबदूकनसेरको आज्ञा घोषणा ग रयो िक सबै ज्ञानी मािनसहरूलाई मान ुर् पछर्! राजाका मािनसहरूले दािनयल र उसका साथीहरूलाई पिन मान ुर्
भनी हल्ला गरे अिन खोजी गनर् पठाए।

14 अय क बाबलेका ब ु मानी मािनसहरूलाई मानर् तयार िथए। तर दािनयलले राजाका सनेापित अय किसत कुरा-कानी गरे। दािनयलले
अय किसत ब ु मानी कुरा गरे। 15 दािनयलले अय कलाई सोध,े “राजाले यित कठोर दण्डको आदशे िकन िदनभुएकोछ?”

उ रमा अय कले राजाको सपनाको सम्पणूर् कथा बताए अिन दािनयलले बझु।े 16 जब दािनयलले यो कुरा सनुे उनले राजासगँ गएर िब न्त
गरे िक अिधक समय िदइयोस।् त्यस पिछ उनले राजालाई उनको सपना र त्यसको अथर् बताई िदनछेन।्

17 त्यसपिछ दािनयल आफ्नो घर गए अिन उसका साथीहरू, हनन्याह, मीशाएल अिन अजयार्हलाई सम्पणूर् कुराहरू सनुाए। 18 दािनयलले
आफ्ना साथीहरूलाई स्वगर्का परमे रसगँ ाथर्ना गन ुर्भन।े दािनयलले उनीहरूलाई भने िक स्वगर्का परमे रलाई ाथर्ना गदार् उनीहरूमािथ दयाल ु
हुन ्अिन यो रहस्य बझु्नमा सहायता गरून ्जसबाट बाबलेको दो ो ब ु मानी परुूषहरूसगँ दािनयल र उसका साथीहरू नमा रउन।

19 रातको समय परमे रले दािनयललाई दशर्नको ग ु बताई िदनभुयो। त्यसपिछ स्वगर्का परमे रको स्तिुत गरे। 20 दािनयलले भन,े

“परमे रको नाउकँो सदा-सवर्दा शसंा गर!
श र ज्ञान उहाँमा हुन्छ।

21 उहाँले नै समय प रव र्न गन ुर्हुन्छ उहाँले नै सालमा ऋतहुरू प रव र्न गन ुर्हुन्छ।
उहाँले नै राजाहरू प रव र्न गन ुर्हुन्छ।
उहाँले नै राजाहरूलाई श दान गन ुर्हुन्छ र उहाँले नै खो हुुन्छ।

उहाँले नै ब ु िदएर मािनसहरू ब ु मानी बन्छन,्
उहाँले मािनसहरूलाई ज्ञान िदनहुुन्छ अिन मािनसहरू ज्ञानी हुन्छन।्

22 उहाँले गिहरो अिन ग ु रहस्यहरू दर्िशत गराउन ु हुन्छ।
उहाँले जान्न ु हुन्छ अन्धकारमा के छ
अिन ज्योित उहाँसगँै छ।

23 हे मरेो िपता-पखुार्हरूका परमे र, म तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छु, अिन तपाईंको गणुगान गाउछुँ।
तपाईंले नै मलाई ज्ञान र श िदनभुयो।

जनु कुरा हामीले सोध्यौं त्यसको रहस्य तपाईंले नै बताउनँ ु भयो।
तपाईंले हामीलाई राजाको सपनाको िवषयमा बताउनँ ु भयो।”

दािनयलले सपनाको अथर् के हो भन्छन ्
24 त्यसपिछ दािनयल अय ककोमा गए। राजाले उसलाई बाबलेका ज्ञानी मािनसहरूलाई मान ुर् भनी आज्ञा िदएका िथए। दािनयललेअय कलाई

भन,े “बाबलेका ज्ञानी मािनसहरूको हत्या नगर। मलाई राजा भएकोमा लएर जाऊ, म उहाँलाई उहाँको सपना अिन अथर्को ाख्या ग रिदन्छु।”
25अय कले तरुन्तै दािनयललाई राजाकहाँ लएर गयो अिन राजालाई भन्यो, “यहूदाको बन्दीहरू मध्ये मलै े एकजना यस्तो मािनसलाई खोजें

जसले राजाको सपनाको अथर् बताउनँ सक्छ।”
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26 राजाले दािनयललाई (बलेतसजर) जवाफमा गरे, “के ितमीले साँच्चै मरेो सपनाको अथर् र त्यसको ाख्या गनर् सक्छौ?”
27 दािनयलले राजालाई उ र िदए, “हे राजा नबकूदनसे्सर, कुनै पिन ज्योितषीहरू ब ु मानी मािनस, मं -तं जान्नहेरू अिन कल्दीहरूले

राजाको सपनाको ग ु कुराहरू बताउनँ सकेनन।् 28तर स्वगर्मा एउटा यस्तो परमे र हुनहुुन्छ, जसले ग ु रहस्यहरू बताउनँ सक्नहुुन्छ। परमे रले
राजा नबकूदनसे्सरलाई अब के हुनवेाला छ यो दशार्उनको लािग सपना दखेाई िदनभुयो। आफ्नो ओ ानमा सतुरे तपाईंले सपनामा जे कुराहरू
दे भुयो, त्यो यो हो। 29 हे राजा, तपाईं आफ्नो ओ ानमा सिुतरहन ु भएको िथयो। तपाईंले भिवष्यमा घट्ने घटनाको िवषयमा सोिचरहन ु भएको
िथयो। परमे रले मािनसहरूलाई रहस्यपणूर् िवषयमा बताउन सक्नहुुन्छ। त्यसकैारण उहाँले भिवष्यमा जे घट्नवेाला छ, त्यो दशार्ई िदन ु भयो।
30 परमे रले यो रहस्य मलाई बताउनँ ु भयो। यो यसकारण भयो िक मरेोमा अरू मािनसहरू भन्दा ज्यादा ब ु छ। तर परमे रले मलाई यो भदे
यसकारण बताउन ु भयो िक राजालाई उसको सपनाको अथर् थाहा होस।् हे राजा यस्तो कारल,े तपाईंको मनमा जनु िवचारहरू आउँदछै त्यसलाई
सम्झन ु होस।्

31 “हे राजा, तपाईंको सपनामा एउटा ठूलो मिूतर् आफ्नो छेउमा उिभएको दे ु भयो जो च म्करहकेो िथयो अिन सा ै आकर् षक िथयो। यसको
रूप डरलाग्दो िथयो। 32 त्यो मिूतर्को टाउको िनक्खरु सनुले बिनएको िथयो। त्यसको छाती र हातहरू चाँदीका िथए। त्यसको पटे र िफला
काँसाका िथए। 33 यसको गोडाहरू फलामका िथए। त्यसको खु ाका केही भाग फलामको र तल्लो केही भाग माटोका िथए। 34 जब तपाईंले
त्यस मिूतर्लाई हे ररहन ु भएको िथयो तपाईंले एउटा च ान दे भुयो। च ान मािनस ारा का टएको िथएन। च ानले फलाम र माटोले बिनएका
मिूतर्को खु ाहरूलाई टु ा-टु ा पाय । 35 त्यो फलाम, माटो, काँसा, चाँदी र सनु सबै चक्नाचरू भए, अिन ीष्म ऋतमुा खलाबाट भसू उडाए
झै नाउँ िनशानै नराखी हावाले उडाएर लग्यो। तर त्यस मिूतर्मा लाग्ने त्यो ढुङ्गा बढदै गयो अिन एउटा ठूलो पहाड बिनएर पथृ्वीलाई ढाक्यो।

36 “सपना यही िथयो। अब हामी राजालाई त्यसको अथर् खो लिदनछेौं। 37 हे राजा! तपाईं महान राजा, राजाहरूको पिन राजा हुनहुुन्छ,
जसलाई स्वगर्का परमे रले राज्य, सामथ्यर्, अिधकार अिन मान िदन ु भएको छ। 38 तपाईंलाई परमे रले मािनसका सन्तान, जङ्गलका पशहुरू
र आकाशका पकं्षीहरू मािथ अिधकार गनर् िदन ु भएको छ। तपाईं नै त्यो सनुको टाउको हुनहुुन्छ।

39 “तपाईं पिछ तपाईंको भन्दा कमजोर राज्य खडा हुनछे अिन त्यसपिछ अक एउटा ते ो राज्य काँसाको राज्यजस्तै खडा हुनछे, जसले
सारा पथृ्वीमािथ अिधकार जमाउनँछे। 40 त्यस पिछ चौथो राज्य फलाम जस्तै ब लयो हुनछे। फलामले सबै थोकलाई चरू-चरू ग र न पारे झैं
त्यसले सारा पथृ्वीलाई टु ा टु ा पारेर िततर-िबतर पानछ!

41 “अिन तपाईंले ख ु ा र औंलाको केही भाग फलामको दे ु भए झै त्यो एउटा िवभािजत राज्य हुनछे। तर पिन दशर्नमा तपाईंले फलाम र
िगलो माटो िमिसएको दे ु भए झैं त्यसमा फलाम ब लयो रहने छ। 42 अिन खु ाको औंलाहरू केही भाग फलाम र केही भाग माटो िमिसए झैं
त्यो राज्य केही श शाली र केही सिजलै टु ा-टु ा हुने कमजोर राज्य हुनछेन। 43 तपाईंले फलाम र िगलो माटो िमिसएको दे ु भए झैं ती
राज्यहरू अन्तर जातीय ववैािहक सम्बन्ध गरेर िमिसनछे र फलाम र माटोिसत िमिसनछे अिन फलाम र माटोिसत िमल्न नसके झैं ती राज्यहरू
एकसाथ अिडन सक्ने छैनन।्

44 “ती राज्यहरूको समयमा स्वगर्का परमे रले एउटा राज्य बनाउन ु हुनछे जनु किहल्यै नाश हुने छैन न त त्यो राज्य कुनै अरू मािनसको
हातमा िदइनछे। यसले अन्य सबै राज्यहरूलाई ध्वशं पानछ र ितनीहरूको अन्त्य ग रिदनछे। तर त्यो राज्य सदा-सवर्दा रहनछे।

45 “यो राज्य चािह ँ तपाईंले दे ु भएको त्यो च ान हो जनु कसलैे नहटाई कन पहाडबाट आफैं का टयो अिन त्यो च ान फलाम, िप ल,
चाँदी, माटो र सनुलाई टु ा-टु ा पाय । यस कार महान ्परमे रले तपाईंलाई भिवष्यमा के हुनछे दखेाउन ु भयो। यो सपना साँचो छ र तपाईं
यसको ाख्यामा भर पनर् सक्नहुुन्छ।”

46 यसपिछ राजा नबकूदनसे्सरले दािनयललाई िनहु रएर दण्डवत गरे। राजाले दािनयलको शसंा गरे। राजाले आज्ञा िदए िक दािनयलको
सम्मानमा भटेी स्वरूप सगु न्धत धपू दान ग रयोस।् 47 राजाले फे र दािनयललाई भन,े “मलाई िन न्त पवूर्क ज्ञान भएकोछ िक ित ो परमे र
सवार्िधक महत्वपणूर् अिन श शाली हुनहुुन्छ। उहाँ सबै राजाहरूको परम भु हुनहुुन्छ। अिन जनु कुरा कसलैे बताउनँ स ै न त्यो ग ु कुरा पिन
उहाँले बताई िदनहुुन्छ।”

48 यसपिछ राजाले दािनयललाई सम्मान पवूर्क आफ्नो राज्यको महत्वपणूर् पदमा िनय ु ी गरे अिन धरैे बहुमलू्य उपहारहरू पिन दािनयलाई
िदए। दािनयललाई सम्पणूर् बाबले दशेको शासक िनय ु ी गरे अिन दािनयललाई बाबलेको सबै ज्ञानी मािनसहरूको धान बनाइिदए।
49 दािनयलले राजालाई िव न्त गरे अिन उनले श क, मशेक अिन अबे गोलाई बाबले दशेको महत्वपणूर् हािकम बनाई माग।े दािनयलले
भने जस्तै राजाले त्यस्तै गरे। दािनयल स्वयं ती महत्वपणूर् मािनसहरू मध्ये एक भए जनु राजाको साथमा रहन्थ।े

3
सनुको मिूतर् र तातो भ ी

1 राजा नबकूदनसे्सरले सनुको मिूतर् बनाए। मिूतर् 60 हात अग्लो अिन 6 हात चौडा िथयो। उनले त्यो मिूतर् बाबले दशेको दरुा मदैानमा
स्थािपत गरे। 2 तब राजा नबकूदनसे्सरले िविभन्न ान्तका सबै राज्यपाल, शासक, सल्लाहकार, कोषाध्यक्ष, न्यायधीशहरू, अिधकारीहरू र
ान्तका सबै राज-कमर्चारीहरूलाई उनले स्थािपत गरेको मिूतर् समक्ष समपर्ण हुन भलेा हुन ु भनी आदशे िदए।
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3 ती सबै ान्तका बडा हािकम, न्यायधीश, राज्यपाल, सल्लाहकार, खजाञ्ची, पु लस मखु अिन सबै अरू हािकम, राजकमर्चारीहरू भलेा
भए अिन राजा नबकूदनसे्सरले स्थापना गरेको मिूतर्को अघाडी उिभए। 4 त्यसपिछ व ाहरूले ठूलो स्वरमा कराएर भन,े “हे िविभन्न रा र
िविभन्न भाषाका मािनसहरू ध्यान दऊे। 5 जब ितमीहरू िविभन्न वाध्य-यनं् , नरिसङं्गा, बाँसरुी, वीणा, साराङ्गी, िसतार, मसकहरू बाजाहरू
बजकेो सनु्छौ, ितमीहरू सबै िनहु रन ु पछर् अिन राजा नबकूदनसे्सरले उभ्याएको सनुको मिूतर्को पजूा गन ुर् पछर्। 6 यिद कसलैे यो सनुको मिूतर्लाई
िनहुरेर दण्डवत ्गदन अिन पजूा गदन भने त्यस मािनसलाई तरुन्तै दनदन बल्दै गरेको आगोको भ ीमा फ्याँिकिदइनछे।”

7 यसकारण जब ितनीहरूले नरिसङं्गा, बाँसरुी, िसतार, साराङ्गी, मसक र अरू बाजा बजकेो सनु,े ितनीहरू िनहु रए अिन सनुको मिूतर्को
पजूा गरे।

8 यस घटना पिछ तरुन्तै कल्दीहरू राजाकहाँ आए, ती मािनसहरूले यहूदीहरूको िवरू मा बोल।े 9 ितनीहरूले राजा नबकूदनसे्सरलाई भन,े
“हे राजन, तपाईं अमर हुनहुुन्छ। 10 महाराज, तपाईंले यस्तो आदशे िदन ु भएकोछ िक त्यके जसले नरिसङं्गा, बाँसरुी, साराङ्गी, िसतार,
मसक र अरू सबै िकिसमका बाजाहरूको स्वर सनु्छ, त्यसले िनहु रएर सनुको मिूतर्लाई पजूा गन ुर्पछर्। 11 अिन जसले घोप्टो परेर पजूा गदन
त्यसलाई द न्करहकेो आगोको भ ीमा फ्याँिकनछे। 12 यहाँ केही यस्तो यहूदीहरू छन ्जसले तपाईंको यो आदशेलाई पालन गदनन।् तपाईंले ती
यहूदीहरूलाई बाबले दशेमा महत्वपणूर् हािकम बनाउन ु भएको छ। ियनीहरूको नाउँ यस कार छ श क, मशेक अिन अबदेनगो। ियनीहरूले
तपाईंका दवेताको पजूा गदनन ्अिन जनु सनुको मिूतर् तपाईंले स्थािपत गन ुर् भएको छ उनीहरू न त त्यस मिूतर्को सामने झकु्छन ् न त पजूा नै
गछर्न।”

13 यो सनु्ने िबि कै नबकूदनसे्सर रसले चरू भएर भने श क, मशेक, अबदेनगोलाई लएर आऊ। त्यस पिछ उनीहरू राजाको सामनु्ने हािजर
भए। 14 नबकूदनसे्सरले भन,े “श क, मशेक र अबे गो के यो कुरा साँच्चो हो, ितमीहरूले मरेो दवेताको पजूा गदनौ अिन मलैे स्थािपत गरेको
सनुको मिूतर्लाई िनहु रएर पजूा गदनौ? 15अब हरे, ितमीहरूले जब नरिसङं्ग, बाँसरुी, िसतार, सात वटा तार भएको बाजा, वीणाहरू, मसक तथा
त्यके कारको अक वा यन् हरूको ध्वनी सनु्यौ अिन सनुको मिूतर्को साम्ने झकेुर पजूा गन ुर् पनछ। यिद ितमीहरूले मलैे बनाएको सनुको

मिूतर्को पजूा गनर् तयार भयौ भने रा ो हो तर यिद त्यसको पजूा गनर् अस्वीकार गय भने ितमीहरूलाई तरुन्तै दन-्दन ्बल्दै गरेको आगोको भ ीमा
हा लनछे। त्यस पिछ ितमीहरूलाई कुनै पिन अरू दवेताहरूले बचाउनँ सक्ने छैन।”

16 श क, मशेक अिन अबदेनगोले जवाफमा भन,े “महाराज नबकूदनसे्सर, हामीलाई अझै ाख्या गन आवश्य ा छैन; हामी आफ्नो
मन प रवतर्न गन छैनौं। 17 यिद, हा ो परमे र जसको हामी उपसना गछ उहाँको अ स्तत्व छ भन,े द न्करहकेो आगोको भ ीबाट हामीलाई
बचाउनँे उहाँको सामथर् छ। यसलैे हे राजा उहाँले हामीलाई तपाईंको श दे ख बचाउनँहुुन्छ। 18 तर राजा तपाईंले यो जान्न ु पन छ, हामी तपाईं
को दवेताहरूलाई पजूा गन छैनौं अथवा सनुको मिूतर्को अघाडी झकेुर दण्डवत पिन गन छैनौं।”

19 यस कुरामा नबकूदनसे्सर राजा श क, मशेक अिन अबे गोमािथ सा ै रसाए। उनको अनहुार रातो भयो। 20 त्यस पिछ उनले आफ्ना
केही सिैनकहरूलाई हुकूम गरे, ती श क, मशेक अिन अबे गोलाई कस्सरे बाँध अिन बल्दै गरेको आगोको भ ीमा फ्याँिकदऊे।

21 सिैनकहरूले श क, मशेक अिन अबदेनगोलाई बाँध े अिन आगोमा फ्याँिकिदए। ितनीहरूले आफ्नो पोशाकहरू, सरुूवाल, टोपी लगाएका
िथए। 22 रसाएका राजा ारा िदइएको कठोर आदशेको कारणले ती सनेाहरूले भ ी यथा स्थती भन्दा सात गणुा बशेी तताए अिन ती सनेाहरू जब
श क, मशेक अिन अबे गोलाई आगोमा हाल्न निजक गए त्यसको तातोले ती सनेाहरू मा रए। 23 ती तीनजना श क, मशेक अिन अबे गोलाई
कस्सरे बाँधी द न्करहकेो आगोमा फ्याँिकिदए।

24 त्यस पिछ राजा नबकूदनसे्सर छक्क परे र सा ै उ िेजत भएर उिभए अिन आफ्ना सल्लाकारहरूलाई भन,े “के हामीले आगोमा तीन
जनालाई बाँधरे हालकेो होइनौ?”

ितनीहरूले उ र िदए, “हो, अवश्य हो महाराज!”
25 तब राजाले भन,े “तब कसरी म चार जना मािनसहरू खलु्ला भएर आगोमा िहडँको दखे्दछुै। त्यो चौथौ मािनस परमे रको पु जस्तै छ।”
26 त्यस पिछ नबकूदनसे्सरले त्यस द न्करहकेो भ ीको ढोका निजक आएर भन,े “हे श क, मशेक अिन अबे गो सव च्च परमे रका

सवेक हो, िनस्केर आऊ।”
त्यस पिछ श क, मशेक र अबदेनगो आगोबाट िनस्केर आए। 27 ान्त, ान्तका बडा हािकम, राज्यपाल, सल्लाहकार र भारदारहरू जम्मा

भए अिन आगोले यी मािनसहरूको शरीरमा हानी गनर् नसकेको दखे।े ितनीहरूको टाउकाको केश पिन खइुलकेो िथएन। ितनीहरूको लगुा पिन
आगोले डढने र ितनीहरूमा आगोको रापसम्म पनर् पाएन।

28 त्यस पिछ नबकूदनसे्सरले भन,े “श क, मशेक र अबे गोका परमे र धन्य होऊन जसले उहाँ मािथ िव ास गन र राजाको हुकुमलाई
आफ्नै परमे र बाहके हामी अरू दवेताको सवेा गन छैनौं भनी आफूलाई आगोमा फ्याँिकिदने आफ्ना यी दासहरूलाई बचाउन आफ्नो स्वगर्
दतूहरू पठाउँन ु भयो। 29 अब म हुकुम गदछु, कुनै पिन मािनस जनु सकैु जाित वा रा अथवा जनुसकैु भाषा बोल्ने होस,् जसले श क मशेक
अिन अबे गोको परमे रको िनन्दा गलार् त्यसलाई टु ा-टु ा बनाइनछे र त्यसको घर उजाड पा रनछे। िकनभने यस िकिसमले उ ार गन अरू
कुनै पिन दवेता छैनन।्” 30 त्यस पिछ राजाले बाबलेको ान्तमा श क, मशेक र अबे गोको मान बढाई िदए।
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4
वकृ्षको िवषयमा नबकूदनसे्सरको सपना

1 सारा ससंारमा ब े िविभन्न भाषा बोल्ने जाित-जाितहरूका मािनसहरूलाई राजा नबकूदनलेे यो प पठाए।

अिभवादन:्
2 सव च्च परमे रले मरेो िन म्त गन ुर् भएको अ तू अिन छक्क-पद चीजहरूको िवषयमा तपाईंहरूलाई भन्न म अित खशुी छु।

3 उहाँका िचन्हहरू महान छ।
उहाँका आ यर्पणू र् कमर्हरू श शाली छन।्

उहाँको राज्य सदा-सवर्दा रिहरहने छ।
राज्यमा उहाँको भतु्व पसु्तौं पसु्तासम्म रिहरहन्छ।

4 म, नबकूदनसे्सर आफ्नो महलमा खशुी र सफल िथएँ। 5 मलैे यस्तो सपना दखेें, मलाई भयभीत बनायो। म मरेो ओ ानमा ढ ल्करहकेो
िथएँ अिन मलैे मरेो मनमा िद दशर्न ्दखेें, ती कुराहरूले मलाई एकदमै दःुखीत बनायो। 6 यसकारण मलैे बाबलेका सबै ज्ञानी परुूषहरूलाई
सपनाको अथर् खो ल िदनलाई मकहाँ आउन भनी हुकुम गरें। 7 जब जादगुर, तं -मं जान्ने कल्दी र ज्योितषीहरू आए, मलैे ितनीहरूलाई
सपना बताईिदएँ, तर ितनीहरूले मलाई त्यसको अथर् बताउनँ सकेनन।् 8 तब अन्तमा दािनयल मरेो अिघ आए। (मलैे दािनयललाई मरेा दवेताको
सम्मानमा बलेतसजर नाउँ राखें। उिसत दवेताहरूको आत्मा िथयो।) यसकारण मलैे आफ्नो सपना उसलाई बताएँ। 9 मलैे भनें, “बलेतसजर
(दािनयल) ितमी सबै तांि कहरूमा सवर् े हौ, मलाई थाहा छ िक ितमीमा ई रीय आत्मा बास गछर्, अिन कुनै पिन रहस्य बझु्न ितमीलाई
अफ् ारो पदन। मलाई यसको अथर् भन, जनु सपना मलैे दखेें। 10 म ओ ानमा सिुतरहकेो िथएँ। त्यित बलेा मलैे एउटा िद दशर्नमा,
अचानक, मरेो छेउमा पथृ्वीको बीचमा एउटा अग्लो रूख दखेें, त्यो बकृ्ष एकदमै अग्लो दखेें। 11 यो रूख एकदमै ठूलो अिन श शाली
िथयो। यसको अग्लाईले आकाश छुन आटेँको िथयो। अिन यो रूख पथृ्वीको कुनै पिन कुनाबाट दे खन्थ्यो। 12 यसका पातहरू सनु्दर िथए।
यसको फलहरू शस्तै िथए र यो फलले सबलैाई खान पगु्थ्यो। जङ्गली पशहुरू त्यो रूखको छहारीमिुन बस्थ।े यसका हाँगामा चराहरूले
ग ुडँ बनाउथँ,े अिन सबै जीिवत ाणीहरूले त्यसबाट आहार पाउथँ।े

13 “ओ ानमा सिुतरहकेो बलेामा मलैे त्यो दशर्न हे ररहकेो िथएँ, त्यसै बलेा स्वगर्बाट एउटा पिव दतू तल आउँदै गरेको मलैे दखेें।
14 उसले ठूलो स्वरमा कराएर भन्यो, ‘रूखलाई काट! त्यसको हाँगाहरू काट। पातहरू झा रदऊे। यसको फलहरू चारैितर छरपस्ट पा रदऊे।
जङ्गली पशहुरू त्यसको छहारी मिुनबाट अिन चराहरू त्यसको हाँगाबाट भागोस।् 15 तर त्यसको ठुटो चाँिह जरािसतै जमीनमा नै रहोस।्
अिन त्यही अवस्थामा फलामको अिन काँसको साङ्गलाले बाँिधएको होस,् अिन जङ्ली घाँसले पटे भरोस ्आकाशको शीतले त्यसलाई
िभजाओस ्र खर्कमा ब े पशहुरूिसत र रूखका पातसगँ खतेमा रहोस।् 16 त्यस मािनसको मन बद लएर पशहुरूको जस्तै होस।् सात काल
त्यसमािथ त्यस्तैं िबतोस।्’

17 “एकजना पिव स्वगर्दतूले यो दण्डको घोषणा गरे। पथृ्वीको सबै मािनसहरूलाई थाहा होस ्िक, मािनसहरूको राज्यहरूमािथ सव च्च
परमे रले शासन गन ुर्हुन्छ। परमे रले जसलाई चाहन ु हुन्छ यी राज्यहरू उसलाई िदनहुुन्छ अिन परमे रले ती राज्यहरू मािथ शासन गनर्को
िन म्त िवन मािनसलाई छान्न ु हुन्छ।

18 “नबकूदनसे्सरले भन,े मलैे दखेकेो सपना यही हो। म राजा नबकूदनसे्सरले अब ितमी बलेतसजरले (दािनयल), सपनाको अथर् भन
कारण मरेो राज्यको कुनै पिन ब ु मानी मािनसले यो सपनाको अथर् ाख्या गनर् सक्ने छैन। तर बलेतसजर (दािनयल) ितमीले यो सपनाको
अथर् ाख्या गनर् सक्छौ कारण ितमीमा दवेताहरूको आत्मा रहकेोछ।”

19 त्यसपिछ दािनयल केही समय सम्म चपुचाप बस।े उसले केही कुरा सोची रहकेो िथए, त्यसले उसलाई ाकुल बनाइरहकेो िथयो। तब
राजाले भन,े “बलेतसजर (दािनयल), ितमी त्यो सपना अथवा त्यो सपनाको अथर्दे ख भयभीत नहोऊ।”

यसमा बलेतसजरले (दािनयल) उ र िदए, “मरेा स्वामी, खाश यो सपना तपाईंका श हुरूमािथ आवोस ्अिन यसको अथर् जो तपाईंको िवरोधी
छन ्उनीहरूले ा गरून।् 20-21जनु रूख तपाईंले दे भुयो त्यो रूख ठूलो अिन श शाली भयो। रूखको टुप्पो आकाश सम्मै पगु्यो। त्यो रूख
पथृ्वीको त्यके कुनाबाट दे खन्थ्यो। त्यसका पातहरू सनु्दर िथए, त्यसमा फल शस्तै िथयो, त्यसको हाँगामा फलकेो फलले सबकैा लािग खान
पगु्थ्यो अिन त्यसको छहारी मिुन सबै जङ्गली पशहुरू बस्थ।े अिन त्यसको हाँगामा चराले ग ुडँ बनाएको िथयो।

22 “हे राजा त्यो रूख तपाईं नै हो। तपाईं बढरे श शाली हुन ु भयो। तपाईंको धन सम्पि ब ो। तपाईंको श बढरे स्वगर् सम्म पगु्यो।
तपाईंको भतु्व बढरे पथृ्वीको पल्लो छेउ सम्म छ।
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23“अब तपाईंले एकजना पिव स्वगर्बाट स्वगर्दतू तल झद गरेको दे ु भयो? त्यसले भन्यो, ‘त्यस रूखलाई काटेर न ग रदऊे, तर त्यसको
ठुटा जरासगँै भइँूमानै छोिडदऊे जनु ितमीले भइँूमा छोडकेो िथयौ त्यसलाई फलाम र काँसाको साङ्गलोले बाँध अिन खतेमा घाँसहरूको बीच
छोिडदऊे। आकाशको शीतले िभजोस र त्यसको भाग जङ्गलको पशहुरूसगँ होस।् यो हालतमा सात साल िब छे।’

24 “राजा, तपाईंको सपनाको ाख्या यही हो। सव च्च परमे रले मरेो स्वामी राजा ित यी घटनाहरू घट्ने आदशे िदनहुुन्छ। 25 राजा
नबकूदनसे्सरले तपाईंलाई तपाईंको मािनसहरूबाट जबजर्स्ती टाडो पठाउनछे, तपाईं जङ्गली जनावरहरूको बीचमा ब ु हुनछे। तपाईंले गाई
गोरूले जस्तो घाँस खान ु हुनछे अिन तपाईं शीतले िभज्न ु पनछ। सात वषर् सम्म यही िति या दोहो रनछे। जब सम्म तपाईंले यो कुरा बझु्नहुुने
छैन, िक सव च्च परमे रले मािनसहरूमािथ सवर्िधकार गन ुर्हुन्छ उहाँले जसलाई इच्छा गन ुर् हुन्छ उसलैाई नै राज्य िदनहुुन्छ।

26 “जरा सिहत ठुटोलाई भइँूमा छोिडिदने आज्ञा यो हो तपाईंको राज्य तपाईंलाई फे र िफतार् िदनहुुनछे। यो तब हुनछे जब त्यो सव च्च
परमे रले तपाईंको राज्यमा शासन गन ुर्हुन्छ भन्ने तपाईंले जान्न ु हुन्छ। 27 यसकारण, राजा, दया गरेर मरेो सल्लाह स्वीकान ुर् होस ्आफ्नो पाप
त्यागरे धमर् प लाग्नहुोस,् अत्यचारमा परेकाहरूलाई दया दखेाएर गरीब मािनस ितको अधमर् त्याग्न ु होस,् त्यसो गनार्ले लामो समय सम्म
सफल र शा न्त ि य हुनहुुनछे।”

28 यो सबै सत्य घटना राजा नबकूदनसे्सरमािथ घ ो। 29 बा मिहना पिछ राजा आफ्नो महलको कौसीमा घिुमरहकेा िथए। 30 जब राजाले
भन,े “बाबलेलाई हरे, यो महान शहरको िनमार्ण मलैे आफ्नो श ले गरेको हो। शहरको राजधानी मरेो राज्यले मरेो महो मको गौरव दान
गरेकोछ।”

31 राजाको मखुबाट यो कुरा िनस्की नसक्दै स्वगर्बाट यसो भन्ने आवाज आयो, “यो घटनाहरू तपाईंमािथ घट्नछे, राजा नबकूदनसे्सर
तपाईंको राज्य तपाईंबाट खोिसनछे। 32 तपाईंलाई मािनसहरूबाट िनस्कािसत ग रनछे। तपाईं जङ्गली पशहुरूसगँ ब ु पनछ अिन गाईले झैं घाँस
खानहुुनछे। सात वषर् सम्म यो च लरहनछे जब सम्म तपाईंले यो बझु्नहुुदँनै िक सव च्च परमे रले मािनसहरूमािथ शासन गन ुर्हुन्छ। अिन उहाँले
जसलाई चाहनहुुन्छ उसलाई राज्य िदनहुुन्छ।”

33 फे र तरुून्तै यो घटना घ ो, नबकूदनसे्सर मािनसहरूबाट िनका लए, उनले गाईले जस्तो घाँस खान थाले र उनको शरीर आकाशको
शीतले िभज्यो, उनको कपाल लामो, गी को प्वाख जस्तो भयो अिन उनको नङ्गहरू चीलका नङ्गा जस्तै लामा लामा भए।

34 तब त्यो अन्तको समयमा म नबकूदनसे्सरले आखँा उठाएर स्वगर्ितर हरेें, अिन मलैे सही त रकाले सोच्न थालकेो िथए मलैे सम्मान र
मिहमा िदएँ जो सदा-सवर्दा जीिवत हुनहुुन्छ।

परमे रले सदा-सवर्दा शासन गन ुर्हुन्छ!
उहाँको राज्य पसु्तैं पसु्ता सम्म च लरहन्छ।

35 यो पथृ्वीका मािनसहरू साँच्चै ठूला छैनन ्
परमे रले मािनसहरूसगँ जे चाहनहुुन्छ त्यित गन ुर्हुन्छ

स्वगर्को श भन्दा ठूला कोही पिन छैन
उहाँले भन्नहुुन्छ, स्वगर्को श लाई
कसलैे पिन रोक्न स ै न

उहाँको सश हातले जे गछर्
यसमािथ कुनै नै उठ्दनै।्

36 त्यस समयमा परमे रले मरेो ब ु मलाई फे र िदन ु भयो। अिन एउटा राजाको रूपमा मरेो मान, सम्मान अिन श फे र फकार्ई
िदनभुयो। मरेो सल्लाहकार अिन राजकीय मािनसहरू फे र मकहाँ आए। म फे र पिहलाको भन्दा पिन महान अिन श शाली राजा भएँ।
37 त्यस पिछ म नबकूदनसे्सर स्वगर्को राजाको स्तिुत गछुर् तथा उहाँलाई सम्मान अिन मिहमा दान गछुर्। उहाँले जे भन्नहुुन्छ ठीक भन्नहुुन्छ,
उहाँ सधँ ै न्यायपणूर् हुनहुुन्छ, उहाँमा अहकँारीहरूलाई िवन दान गन क्षमता छ।

5
िभ ामा ले खरहकेो

1 राजा बलेसजरले आफ्ना 1,000 अिधकारीहरूलाई राजकीय भवनमा ठूलो भोज िदए अिन ती अिधकारीहरूले दाखरस िपउन थाल।े
2 दाखरस िपउरहकेो बलेा बलेसजरले आफ्नो सवेकहरूलाई सनु र चाँदीको प्याला ल्याउन हुकुम गरे जनु प्याला उनका बाजलेे यरूशलमेको
म न्दरबाट ल्याएका िथए। नबकूदनसे्सरले चाहन्थे िक शासकहरू, ितनका प ीहरू, तथा दासीहरूले यो प्यालामा दाखरस िपउन। 3जब ितनीहरूले
त्यो सनुको प्याला ल्याए जनु यरूशलमेको परमे रको म न्दरबाट ल्याइएको िथयो। राजा अिन उसका अिधकारीहरू, प ीहरू तथा दासीहरूले
त्यो प्यालामा दाखरस हालरे िपए। 4 ितनीहरूले दाखरस िपए त्यस पिछ उनीहरूले पजूा गन सनु, चाँदी काँसा, फलाम, काठ र ढुङ्गाको
दवेताहरूको शशंा गनर् थाल।े
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5 त्यस समयमा अचानक एकजना मािनसको हातको औंलाले सामदानको अिघ महलको िभ ामा केही ले ख रहकेो दे खयो। राजाले िभ ामा
ले खरहकेो हात दखे।े

6 यो दखेरे राजा बलेसजर भयभीत भए र ितनको अनहुारको रंग पहेंलो भयो र हात खु ा गलरे थरथर काम्न थाल।े 7 अिन राजा िचच्याएर
बाबलेका तं -मं जान्ने कल्दी र ज्योितषीहरूलाई ल्याउन पठाए। ितनले बाबलेको ज्ञानी परुूषहरूलाई भन,े “जसले यो लखेोट पढरे मलाई
त्यसको अथर् खो लिदन्छ, त्यसलाई बजैनी लगुा र सनुको हार पिहराइनछे र यस राज्यको दजार्मा त्यो ते ो गिनने छ।”

8 त्यस पिछ सबै ज्ञानी परुूषहरू राजाकहाँ आए, तर कसलैे पिन त्यो लखेोट पढन सकेनन।् 9 यसकारण राजा बलेसजर साहै डराए अिन
िच न्तत भए। अिन उनका सबै हािकमहरू पिन िच न्तत भए।

10 राजा र अिधकारीहरूको हल्ला-खल्ला सनुरे राजमाता भोजमा आइन ् र राजमाताले भिनन,् “राजा अमर रहुन। नडराऊ। 11 तपाईंको
राज्यमा एउटा यस्तो मािनस छ, जसमा पिव दवेताहरूको आत्मा छ। तपाईंको िपतामहको पालामा ितनमा उ म समझ र दवेताको झैं ज्ञान
भएको पाइयो। यसलैे तपाईंको िपतामह नबकूदनसे्सरले ितनलाई जादगूर, तं -मं जान्ने कल्दी र ज्योितषीहरूका धान िनय ु ग रिदए।
12 ियनी दािनयल, जसलाई राजाले बलेसजर नाउँ रा खिदए, खबूै उ म आत्मा, ब ु र समझ भएका सपनाको अथर् खोल्न,े अड्को फुकाउने
र समस्याहरू हल गन ज्ञान भएका छन।् अब ियनै दािनयललाई बोलाउन पठाऊ, र ितनले अथर् खो लिदनछेन।्”

13 त्यस पिछ दािनयललाई राजाको अिघ पशे ग रयो। राजाले दािनयललाई भन,े “ितमीनै दािनयल हौ, िनकालाबास भएको एक यहूदी,
जसलाई राजा, मरेो िपतामहले यहूदाबाट ल्याएका िथए। 14 मलैे ित ो िवषयमा सनुें। ितमी एकजना त्यस्ता मािनस हौ जसमा पिव दवेताहरूको
आत्मा छ। ितमी एकजना त्यस्तो मािनस हौ, जसकोमा उ म समझ र अचम्मको रहस्य बझु्ने ज्ञान छ। 15 ब ु मान परुूष अिन तांि कहरूलाई
यो िभ ाको लखेौटको अथर् बताउनँको िन म्त मरेोमा ल्याइयो। म चाहन्थें िक उनीहरूले यसको अथर् खोलनु।् तर ितनीहरूले िभ ाको लखेौटको

ाख्या गनर् सकेनन।् 16 मलैे सनुें ितमीले यसको अथर् खोल्न र ाख्या गनर् सक्छौ अिन समस्याहरू हल गनर् सक्छौ। हरे, यिद ितमीले यो
पढ्न सक्यौ अिन मलाई ाख्या गनर् सक्यौ भने ितमीलाई बजैनी व अिन सनुको हार िदनछुे। साथै ितमी यस राज्यको दजार्मा ते ो मािनस
गिननछेौ।”

17 त्यस पिछ दािनयलले उ र िदए, “तपाईंको उपहारहरू तपाईंनै रा ु होस,् अिन आफ्ना उपहारहरू अरूलाई नै िदन ु होस।् तर म यो लखेौट
पढरे तपाईंलाई यसको अथर् खो ल िदन्छु।

18 “सव च्च परमे रले तपाईंको बाजे राजा नबकूदनसे्सरलाई एउटा राज्यको महान श शाली राजा बनाउन ु भयो। 19 अिन उहाँले िदन ु
भएको अिधकारले िविभन्न भाषा बोल्ने जाित जाितका मािनसहरू ितनको अिघ डरले थरथर काम्थ।े आफ्नो इच्छा अनसुार ितनले कसकैो ाण
लन्थे वा जीउदँो राख्थ,े पदोन्नित ग रिदन्थे वा पदाच्यतू ग रिदन्थ।े
20 “तर जब नबकूदनसे्सर अ ेरी, िढट र अिभमानी भए तब ितनी आफ्नो िसहंासनबाट खसा लए र ितनको गौरव ितनीबाट खोिसयो। 21 तब

नबकूदनसे्सर समाजबाट िनका लए। उनको मन पशकुो जस्तै बनाईयो ितनको बसाई जङ्गली गधाहरूिसत हुन थाल्यो। अिन गाईले जस्तै घाँस
खान थाल।े उनको शरीर आकाशको शीतले िभज्यो। उनीमािथ यस्तो हुदँै गयो, फे र उनलाई ज्ञान भयो िक मािनसको राज्य मािथ सव च्च
परमे रले शासन गन ुर्हुन्छ अिन सा ाज्यहरूमािथ शासन गनर्को िन म्त उहाँले जसलाई चाहानहुुन्छ त्यसलैाई पठाउँनहुुन्छ।

22 “अिन ितमी बलेसजर उहाँकै नाित हुनहुुन्छ, तपाईंले यो सबै कुरा जान्दा जान्दै पिन अझै आफ्नो हृदयलाई न बनाउन ु भएको छैन।
23 होइन, तपाईं न हुन ु भएन यसको स ामा तपाईं स्वगर्का परमे रको िवरू मा खडा हुनभुयो। तपाईंले परम भकुो म न्दरका भाँडा-कँुडाहरू
तपाईंकहाँ ल्याउने आज्ञा िदनभुयो, अिन तपाईं र राज भवनका अिधकारीहरू, तपाईंका प ीहरू र दासहरूले त्यो भाँडाहरूमा दाखरस िपउन ु भयो।
तपाईंले दाखरस िपउँदै सनु, चाँदी, काँस, फलाम, काठ अिन ढुङ्गाका दवेताहरूको मिहमा गनर् थाल्न ु भयो। ितनीहरू साँचो दवेता होइनन।्
ितनीहरूले दे स ै नन ्सनु्न स ै नन ्तथा केही पिन सोच्न स ै नन।् तर तपाईंले परमे रको सम्मान गन ुर्भएन जसको श मा तपाईंको जीवन
अिन त्यके कुरा त्यसमािथ िनभर्र छ। 24 यसलै,े परमे रले त्यो हात पठाउन ु भयो, जसले िभ ामा लखेौट लखे्यो। 25 लखेौट यही हो:

मन,े मन,े तकेल, पस न।

26 “अिन त्यो लखेौटको अथर् यो हो:

मन:े
अथार्त ित ो राज्यको अन्त हुन्छ, परमे रले त्यित बलेा सम्मको िदन गनी सक्न ु भएको छ।

27 तकेल:
ितमीलाई तराजमुा जो खयो अिन ितमीलाई घट्दै गएको पाइयो।

28 पस न:
ित ो राज्य भाग-भाग गरेर मादी र फारसीहरूलाई िदइने छ।”
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29 यस पिछ बलेसजरले आज्ञा िदए िक दािनयललाई बजैनी लगुा लगाई िदन ु अिन गलामा सनुको हार पिहराइयोस ्अिन ितनी राज्यको ते ो
दजार्को मािनस हुन ्भनी घोषण ग रयो। 30 त्यसै रात कल्दीहरूको राजा बलेसजर मा रए। 31 अिन मािदका राजा दाराले त्यो राज्य लए, उनी
त्यित बलेा 62 वषर्का िथए।

6
दािनयल अिन िसहंहरू

1 सम्पणूर् उसका राज्यहरूमा शासन गनर् दारालाई 120 जना ा न्तय बडा हािकमहरू िनय ु गनर् असल लाग्यो। 2 उनले तीन जना मिं हरू,
सल्लाहकारहरू िनय ु गरे, राजाको काममा हानी नहोस ्भिन ियनीहरूलाई नै राजालाई खबर िदनको िन म्त ा न्तय बडा हािकम िनय ु ग रयो।
यी मिं हरू, सल्लाहकारहरू मध्ये एक जना दािनयल पिन िथए। 3 चाँडै दािनयलले आफूलाई रा ो च र अिन धरैे योग्यता भएको दखेाए।
यसकारण, राजाले उनलाई सारा राज्यमा शासक बनाए। 4 तर जब अरू पयर्वके्षकहरू अिन ान्त अिधपितहरूले यो खबर पाए पिछ दािनयलसगँ
ईष्या गनर् र उनीहरूले दािनयलसगँ िनहँू खोज्न थाल,े जब दािनयल सरकारी कामले कतै जान्थे त्यित बलेा उनले गरेको काममा अरूहरूले नजर
राख्थे तर पिन उनीहरूले दािनयलमा कुनै दोष भे ाएनन।् दािनयल एकदमै ईमान्दार अिन िव ासी िथए। उनले राजासगँ कुनै कारको छल
कपट गरेनन।् उनी एकदमै प र मी िथए।

5 यसलैे ती मािनसहरूले भन,े “अिहले सम्म हामीले दािनयलको कुनै दोष भे ाउन सकेनौ, यसलैे दोष दखेाउनको िन म्त यस्तो कुरा खोज्न ु
पछर् जनु परमे रको िनयमसगँ सम्ब न्धत होस।्”

6 त्यसपिछ ती मिं हरू र सल्लाकारहरू अिन ांन्तका बडाहािकमहरूले राजाकहाँ आएर भन,े “राजा दारा अमर रहुन। 7 राज्यको हामी
सबै मिं , शासक, ान्तीय बडा हािकम, भारादार र दशेपालहरू सल्लाह गरेर सहमत भएकाछौं िक राजाले एउटा यस्तो िवशषे िनयम कायम
रा हुोस,् अिन त्यके मािनसले त्यो िनयम पालन गन ुर्पन होस,् यस्तो िनयम होस ्कुनै पिन मािनसले तपाईंलाई छोडरे अक कुनै मािनस अथवा
दवेताको पजूा तीस िदन सम्म गय भन,े त्यसलाई िसहंको खोरमा हालरे मा रयोस।् 8 अब हे राजा! ल खत रूपमा िनयम बनाएर हस्ताक्षर
ग रिदन ु होस।् त्यो बदली हुन नपाओस,् िकनिक मादी र फारिसहरूको िनयम न त बद्ली हुन्छ न त मे न्छ।” 9 यसलैे राजा दाराले यो िनयम
बनाएर हस्ताक्षर गरे।

10 दािनयलले त्यके िदन तीन पल्ट परमे रलाई ाथर्ना गथ, त्यके िदन तीन पल्ट दािनयल घुडँा टेकेर परमे रको ाथर्ना अिन शसंा
गथ जब दािनयलले यो नयाँ िनयमको िवषयमा सनुे ऊ उसको घरमा गए। दािनयल उसको घरको छतमािथ गए। दािनयल झ्यालितर गए त्यो
यरूशलमेप खो लएको िथयो। तब दािनयलले सधैं जस्तै उनको घ ुडँा टेकेर ाथर्ना गरे।

11 उनका दशु्मनहरूले दािनयललाई प ने मौका हे ररहकेा िथए र दािनयललाई परमे रको ाथर्ना गद गरेको भे ाए। 12 त्यसपिछ उनीहरू
राजा भएकहाँ आएर उनलाई त्यो िनयमको िवषयमा सम्झना गराए। “हे राजा! तपाईंले यस्तो काननू बनाउनँ ु भएको होइन िक तीस िदनिभ
तपाईंलाई बाहके कसलैे अरू कुनै दवेता वा मािनसलाई िब न्त ाथर्ना गय भने त्यसलाई िसहंको खोरमा हा लने छ?”

राजाले जवाफ िदए, “हो यो िन य ग रएको हो। मािद र फारसीहरूको काननू स्थायी हुन्छ।”
13 यसपिछ ितनीहरूले राजालाई भन,े “िनकालावास भएको यहूदीहरू मध्ये एकजना दािनयलले तपाईंले बनाउन ु भएको काननूको वास्ता

गरेनन।् ितनले आफ्ना परमे रलाई िदनमा तीन पल्ट िबन्ती ाथर्ना गछर्न।्”
14जब राजाले यो खबर सनुे ितनी अत्यन्तै द:ुखी भए, लग ै उनले दािनयललाई बचँाउने चे ा गरे। उनले सयूार्स्त नहुञ्जलेसम्म दािनयललाई

बचाउनँे चे ा गरे। 15 तब मािनसहरूले मौका पाए अिन राजाकहाँ आएर भन,े “हे महाराज तपाईंलाई यो थाहा छ िक मादीहरूको र फारसीहरूको
काननू किहले पिन बद्ली हुदँनै, राजाले यो काननू बद्ली गनर् स ै नन।्”

16 तब राजाले ितनीहरूलाई दािनयललाई िसहंको खोरमा फ्याँक्ने आदशे िदए। राजाले दािनयललाई भन,े “म िव ास गछुर् परमे रले
जसलाई ितमी सधैं आराधना गछ , ितमीलाई बचाउन।” 17 त्यसपिछ ितनीहरूले एउटा ठुलो ढुङ्गा ल्याएर िसहंको खोरमा राखे अिन राजाको
लाल मोहर, म न् र शासकहरूको लाल मोहर लगाई िदए जस ारा त्यो ढुङ्गालाई कसलैे हटाउन अिन खोरबाट दािनयललाई बचाउनँ नसकोस।्

18 तब राजा दारा आफ्नो महलमा गए। ितनीले त्यो रात खाएनन ्अिन सतुनेन ्र कसलैाई पिन त्यहाँ आउन िदएनन।्
19 िबहान िझसिमसे उज्यालोमा राजा उठेर डरले काम्दै िसहंको खोरमा गए। 20 राजा खोरको छेउमा गएर दािनयललाई कराएर भन,े “हे

दािनयल जीिवत परमे रका सवेक, ितमीले िनरन्तर सवेा गरेका ित ा परमे रले ितमीलाई बचाउनँ सक्न ु भयो?”
21 दािनयलले राजालाई जवाफ िदए, “महाराज अमर रहुन।् 22 मरेो परमे रले आफ्ना स्वगर्दतू पठाएर िसहंहरूको मखु बन्द गन ुर् भयो।

यसकारण िसहंहरूले मलाई नोक्सान गनर् सकेनन ् िकनभने मरेो परमे र जान्नहुुन्छ िक म िनद ष छु। हे महाराज! मलैे तपाईंलाई कुनै अन्याय
गरेको छैन।”

23 त्यस पिछ राजा अत्यन्तै खशुी भएर दािनयललाई खोरबाट िनकाल्ने हुकुम िदनभुयो। दािनयल खोरबाट िनका लए अिन ितनमा कुनै
कारको चोट लागकेो पाएनन,् िकनभने उनले परमे रमािथ िव ास गथ।
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24 त्यसपिछ राजाले ितनीहरूलाई हुकुम िदन ु भयो जसले दािनयललाई दोष िदएका िथए अिन िसहंको खोरमा हाल्न लगाए। ितनीहरूका प ी
र छोरा-छोरीहरू समते िसहंको खोरमा हा लए। ितनीहरू तल खोरको मखुमा पगु्दा नपगु्दै िसहंहरूले झम्टेर ितनीहरूका ह ी समते कयार्क कुरूक
पारेर खाइहाल।े

25 त्यसपिछ राजा दाराले सारा पथृ्वी भ र ब े िविभन्न भाषा बोल्न,े िविभन्न जाितका मािनसहरूलाई एउटा शभु-कामना िच ी लखे:े

ितमीहरूलाई शा न्त होस:्
26 म एउटा नयाँ िनयम बनाउदँछुै मरेो राज्यमा हरेक मािनसले दािनयलका परमे रको डर माननु र आदर गरून।्

दािनयलका परमे र जीिवत परमे र हुनहुुन्छ:
उहाँ सदा-सवर्दा जीउन ु हुन्छ,

उहाँको राज्य किहलै अन्त हुनछैेन
अिन उहाँले सधँ ै राज्य गन ुर्हुन्छ।

27 परमे र रक्षक र उ ारकतार् हुनहुुन्छ,
स्वगर् अिन पथृ्वीमािथ परमे रले आ यर्पणू र् काम गन ुर्हुन्छ।

अिन उहाँ मा एक श शाली हुनहुुन्छ जसले दािनयललाई िसहंको मखुबाट बचाउनँ ु भयो।
28 यस कारले दाराले राज्यमा शासन गरूञ्जले अिन फारसमा राजा कोरेसको राज्य रहुञ्जले ियनै दािनयलको उन्नित भइर ो।

7
चारवटा जनावरहरूको िवषयमा दािनयलको सपना

1 बाबलेको राजा बलेसजरको शासन कालको पिहलो वषर् दािनयल आफ्नो ओ ानमा सिुतरहकेो बलेा सपनामा एउटा दशर्न दखे।े उनले
तरुन्तै त्यो सपना लखे,े त्यसको मखु िववरण र िवशषेताहरू 2 दािनयलले भन,े “राती मलैे व रप र हावा च लरहकेो एउटा दशर्न पाएँ, हावाले
सागर उचा लरहकेो िथयो। 3 तब मलैे चारवटा ठूल्ठूला पशहुरू समु बाट बािहर आइरहकेो दखेें। ितनीहरू चार िविभन्न कारका पशहुरू िथए।

4 “ितनीहरूमध्ये पिहलो पश ु िसहं जस्तै िथयो तर त्यसका पखंटेाहरू चीलका जस्तै िथए। मलैे त्यो पशकुो पखंटेाहरू उखे लएको दखेें। अिन
त्यो जमीनमा मािनस जस्तै दइु ख ु ामा उिभयो अिन त्यसलाई मािनसको मन िदइएको िथयो।

5 “तब मलैे भाल ू जस्तै अक एउटा पश ु दखेें। त्यसले शरीरको एक भाग उठाएर उिभएको िथयो। यसका दाँतहरूको बीचमा तीनवटा
करङ्गहरू िथए। त्यस भाललूाई आदशे िदइयो ‘उठ् अिन तलँाई जित चािहन्छ सबै मास ु खा।’

6 “त्यसपिछ मलैे दखेें त्यहाँ मरेो सामनु्ने अक पशु िथयो। त्यो एउटा िचतवुा जस्तो िथयो अिन त्यसका चारवटा पखंटेाहरू अिन चारवटा
टाउकाहरू िथए। यसलाई शासन गन अिधकार स्वीकार ग रएको िथयो।

7 “यसपिछ मलैे चौथो पश ु मरेो दशर्नमा पाएँ। त्यो एउटा सा ै डरलाग्दो िहं क पशु िथयो। यो फलामको लामो दाँत भएको सा ै ब लयो
िथयो। यसले आफ्नो िशकार टु ा-टु ा पाद खाँदै िथयो। खाइसके पिछ यसले आफ्नो बाँचकेो िशकार कु ल्चयो। त्यो पश ु मलै े सपनामा दखेकेो
अरू पशहुरू भन्दा एकदमै बगे्लै िथयो। त्यसका िसङ्गहरू दशवटा िथए।

8 “अिहले म त्यो िसङ्गको िवषयमा नै सोच्दै िथएँ, हदेार् हदे अक सींङ उि यो ती सींङहरूको बीचमा त्यो सींङअरू सीङहरू भन्दा
एकदमै सानो िथयो। यो सींङमा मािनसको जस्तो आखँा िथयो। यो सानो सींङमा एउटा मखु पिन िथयो अिन स्वयंले शसंा ग ररहकेो िथयो।
यो सानो सींङले अरू तीनवटा सींङहरूलाई उचालरे फ्याँिक िदयो।

चौथो जनावरको न्याय
9 “मलैे हदेार् हदे त्यसको ठाउँमा िसहंासन रा खयो

अिन त्यसमा ाचीन राजा ब ु भयो।
उहाँले िहउँ जस्तो सतेो लगुा लगाउन ु भएको िथयो,

अिन कपाल सतेो ऊन जस्तो िथयो।
उहाँको िसहंासन ब लरहकेो आगोको ज्वाला जस्तै िथयो

र त्यसको चक्काहरू दन्केको आगो जस्ता िथए।
10 उहाँको छेउमा एउटा

आगोको खोला बगरे आयो।
हजारौं-हजार स्वगर्दतूहरूले उहाँको सवेा गदिथए।

दश-दशहजार स्वगर्दतूहरू उहाँको अघाडी सवेा ग ररहकेा िथए।
तब न्यायधीश न्याय िदन बसे
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अिन िकताबहरू खोल।े
11 “मलैे हे ररहकेो िथएँ िक त्यो सानो सींङले अिभमानी शब्दहरू योग ग ररहकेो िथयो। त्यसलैे कठोर जनावरले त्यो चौथो जनावरलाई

मा रिदयो अिन त्यसको शरीर बल्दै गरेको आगोमा फ्याँिकिदयो। 12 अरू जनवारहरूको सवार्िधकार खोिसयो, ता पिन केही समय सम्म तथा
ऋतकुा िन म्त ितनीहरूलाई अझ बाँच्न िदइयो।

13“मलैे राती मरेो दशर्नमा हे ररहकेो िथएँ अिन मलैे आकाशको बादलमािथ मािनसको पु जस्तै कोही आउँदै गरेको दखेें। उहाँ त्यहाँ ाचीन
राजाकहाँ आउन ु भयो अिन उहाँको साम ु उप स्थत गराइयो।

14 “एउटा मनषु्य जस्तो दे खने मािनसलाई अिधकार, मिहमा अिन सम्पणूर् शासन गन श िदइयो। त्यके जाित र भाषाबाट मािनसहरूले
उहाँको आराधना गनछन।् उहाँको शासन सदा-सवर्दा रहनछे। उहाँको राज्य लगातार सदा-सवर्दा रहनछे। त्यो न हुनछैेन।

चौथो पशकुो िवषयमा ाख्या ग रएको
15 “मरेो आत्मा मिभ ाकुल भयो कारण मलैे पाएको दशर्नले नै म डराएँ। 16 त्यहाँ उिभनहेरू मध्ये एकजनाकहाँ म गएँ र ितनलाई यी

सबकैा िवषयमा सोधें अिन उहाँले मलाई अथर् बताई िदनभुयो। 17उहाँले भन्न ुभयो, ‘ती चारवटा डरलाग्दा पशहुरूले चार राज्यहरूको ितिनिधत्व
गछर्न ्जो पथृ्वीमा उदय हुनवेाला छ। 18 तर सव च्चका पिव जनहरूले राज्यािधकार पाउनछेन ्र सदा सवर्दाका िन म्त त्यो कायम रहने छ।’

19 “त्यसपिछ त्यो चौथो जन्तकुो अथर् जान्ने मलाई इच्छा भयो। त्यो अरूहरू भन्दा बगे्लै िथयो जनु अत्यन्तै डरलाग्दो िथयो। त्यसका
फलामका दाँतहरू र काँसाको नङ् ाहरू िथए र जसले सबै कुरा चबाएर िनल्थ्यो र बाँकी रहकेो ख ु ाले कु ल्चन्थ्यो। 20 त्यसको टाउकोमा
दशवटा सींङहरू िथए अिन बीचमा अक सींङ उि यो। त्यस सींङले अरू दशवटा सींङहरूबाट तीनवटा उखले्यो। त्यस सींङको घमण्डिसत
बोल्न एउटा आखँा एउटा मखु िथयो। यो अरू सींङहरू भन्दा ठूलो दे खन्थ्यो। म यस दशर्नको िवषयमा जान्न चाहन्थें। 21 मलैे हदेार् हदे ै त्यो
सींङले पिव मािनसहरूसगँ य ु अिन अरू मािथ आ मण गनर् शरुू गय । 22 जब सम्म त्यो अित ाचीन राजा आएर न्याय गरेनन,् ाचीन
राजाले सींङको न्यायको घोषणा गरे अिन ती पिव जनहरूले राज्य अिधकार ा गन समय आयो।

23 “उहाँले मलाई यो जवाफ िदनभुयो ‘चौथो डरलाग्दो पशलुे एउटा अक चौथो राज्यको ितिनिधत्व गछर्। यो अरू राज्यहरू भन्दा बगे्लै
हुनछे। यस चौथो राज्यलेसमस्त पथृ्वीलाई िनल्नछेन,् यसलाई कुल्चरे धलूो-पीठो पानछ। 24 त्यो दशबटा सीङले दशजना राजाहरू यस राज्यबाट
खडा गनछ। अिन त्यसपिछ अक एउटा राजा खडा हुनछे। त्यो चािह ँ अिघका राजाहरू भन्दा बगे्लै हुनछे। त्यसले तीन राजाहरूलाई परास्त
गनछ। 25 त्यसले सव च्चको िवरू मा नै बोल्नछे, सव च्चका पिव जनहरूलाई धजुा-धजुा पानछ। त्यसले तोिकएको समय र वस्थाहरू
बद्लने िवचार गनछ अिन पिव जनहरूले त्यसको श मा, साढे तीन वषर् राज्यको श सु म्पिदनछेन।्

26 “ ‘तब न्यायको दरवार ब छे र आ खरमा त्यसलाई शषे पानर् त्यसको सवार्िधकार खोिसने छ। 27 अिन राज्यिधकार र सवार्िधकार र
स्वगर् मिुनका सारा राज्यहरूको मिहमा सव च्चका पिव जनहरूलाई िदइनछे। ितनीहरूको राज्यिधकार सदा सवर्दा हुनछे। अिन सवार्िधकार
रा हेरूले ितनीहरूकै सवेा गनछन ्र ितनीहरूकै आज्ञा पालन गनछन।्’

28 “िववरण यहीं अन्त हुन्छ। म दािनयल चाँिह मरेो िवचारले गदार् सा ै डराएँ, र मरेो अनहुारको रंग पहेंलो भयो र मलैे यो कुरा आफ्नो
मनमै राखें।”

8
एउटा भडेा अिन एउटा बोकोको िवषयमा दािनयलको दशर्न

1 बलेसजर राजाको शासनकालको ते ो वषर्मा मलैे यो दशर्न दखेें। यस दशर्न त्यो दशर्न पिछको दशर्न हो। 2 मलैे यो दशर्नमा दखेें िक म शशून
शहरमा िथएँ। शशून एलाम ान्तको राजधानी िथयो। मरेो दशर्नमा म ऊलै नदीको िकनारमा िथएँ। 3 मलैे मािथ आखँा उठाएर हरेें, ऊलै नदीको
िकनारमा साँढ भडेो उिभरहकेो िथयो। त्यसका दइुवटा लामो सींङहरू िथए एउटा भन्दा अक लामो िथयो। लामो सींङ पिछ उ केो िथयो।
4 मलैे भडेोलाई प म, उ र अिन दिक्षणका कुनाहरूमा यसले सींङ्गौरी खले्दै दगरुी रहकेो दखेें। अिन त्यसको श बाट कसलैाई छु ाउन
स ै न िथयो। यसको आफ्नो श लाई इच्छा अनसुार योग गथ्य ।

5 मलैे उ र, प म अिन दिक्षणमा चीजहरूमा त्यो भडेाका िसगँहरू ठोिकँदै गरेको दखेें। अिन अरू पशु यसको छेउमा उिभन सकेनन।् अिन
कसलैे ितनीहरूलाई यसको श बाट बचाउन सकेनन।् यसले आफ्नो क्षमता आफूले चाहे जस्तै दखेायो।

6अिन बोको दइुवटा सींङ भएको भडेाकहाँ आयो। (यो त्यही भडेो िथयो जनु मलैे ऊलै नदीको िकनारमा दखेकेो िथएँ।) अिन बोको एकदमै
रसाएर भडेोितर कुद ्यो। 7 मलैे बोकालाई भडेाितर कुद ्दै गरेको दखेें। अिन बोकाले भडेोलाई हान्यो भडेोका दइुवटा सीङ भाँिचिदयो। बोकोिसत

भडेोको सामना गन श िथएन। बोकोले भडेोलाई भइँूमा लडायो अिन त्यसलाई कु ल्चयो। भडेालाई बचाउने त्यहाँ कोही िथएन।
8 यसपिछ त्यो बोको एकदमै श शाली भयो। तर जब त्यो श शाली भयो त्यसको सीङ्ग भाँिचयो अिन फे र त्यो ठूलो सींङको ठाँउमा

चार वटा सींङ उि ए। ती चारैवटा सीङ अलगै दे खन्थ्यो अिन चारै िदशा प फिकर् एको िथए।



8:9 1003 दािनयल 9:6

9 फे र त्यो चारै सींङहरू मध्ये एउटा सानो सींङ उि यो। त्यो सानो सींङ बढरे ठूलो भयो। यो दिक्षण पवूर्ितर बढरे गयो। यो सींङ सनु्दर
भिूम प बढरे गयो। 10 त्यो सानो सीङ बढरे आकाश छुन पगु्यो। त्यसले धरैे तारा र हहरूलाई पिन पथृ्वीमा झारी िदयो। 11 सानो सींङ बढरे
अग्लो भयो। यो बढरे घाम भन्दा अग्लो भयो। म न्दरमा चढाउने दिैनक ब ल पिन सींङले रोिकिदयो। 12 अनिुचत रीितले नै जन-समदुाय अिन
दिैनक भेंटीहरू त्यस समक्ष त्यसले चाहे अनसुार गनर् स ु म्पयो। यसले सत्यलाई भईूमा फ्याँिकिदयो। त्यो आफ्नो त्यके कायर्मा सफल भयो।

13 फे र मलैे कुनै पिव मािनसहरू मध्ये एकजनाले बोल्दै गरेको सनुें। तब अक ले पिहलो पिव मािनसलाई उ र िददँ ै िथयो। पिहलो पिव
मािनसले भन्यो, “किहल्यै सम्म यी कुराहरू भई रहनछेन? दिैनक ब लयो यो दशर्न, िवनाशी पाप जसले न पाछर् पणु्यस्थलको िनयन् ण अिन
जनसमदूायलाई स ु म्पन्छ?”

14 अक पिव एकले गने “यो 2,300 िदनको िन म्त हुनछे। तब पिव स्थान स्थापना ग रनछे।”
दािनयललाई दशर्न उल्था ग रयो

15 जब म दािनयलले यो दशर्न दखेें म यो बझु्नको िन म्त कराएँ। अिन अचानक मािनसको रूप भएको एकजना मरेो छेउमा उिभरहकेो दखेें।
16 त्यसै बलेा मलैे ऊलै नदीको िकनारबाट मलाई बोलाउँदै गरेको मानव स्वर सनुें। स्वरले भन्यो, “हे गाि यल! यस मािनसलाई दशर्नको अथर्

ाख्या ग रदऊे।”
17 त्यसपिछ ितनी म उिभएको ठाँउमा आए, ऊ आउँदा म डरले घोप्टो परें। तर उसले मलाई भन्यो, “हे मािनसको पु ! यो सम्झ िक यो

दशर्नले अन्तको समयलाई सकेंत गद छ।”
18 ऊ बोल्दा बोल्दै म भइँुमा अचते भएर लडें। तर उसले मलाई समातरे म उिभएकै ठाउँमा फे र उभ्याए। 19 गाि यलले भन,े “हरे म

ितमीलाई भन्छु ोधको अन्त के हुनछे। िकनभने तोिकएको समयमा अन्त हुनछे।
20 “ितमीले दखेकेो दइु सींङे साँढे भडेा मादी दशे र फारस दशेका राजाहरू हुन।् 21 त्यो बोको चाँिह यनूानीहरूको राज्य हो। अिन त्यसको

िनधारको ठूलो सीङ चािह ँ थम राजा हो। 22 त्यो भाँिचएको सींङको स ामा उ केा चार सींङहरू चाँिह चार राज्यहरू हुन,् जनु त्यस जाितबाट
खडा हुनछेन।् तर तलुनामा त्यसको जितकै परा म हुनछैेन।

23 “ती राज्यका अ न्तम िदनहरूमा जब ितनीहरूको पाप चरमसीमा मा पगुकेो हुन्छ, तब एउटा ू र िन ूर र य ु कलामा िनपणु राजा दखेा
पनछ। 24 त्यसको श महान हुनछे, त्यसले अवणर्नीय िवध्वशं ल्याउने छ। आफूले गरेको जनुसकैु काममा त्यो सफल हुनछे। त्यसले
ठूला-ठूला जाित र पिव मािनसहरूमा िवध्वशं ल्याउने छ।

25 “त्यसको मन िनरन्तर ि याशील रहनछे, र आफूले रचकेो चतरु ष न् मा त्यो सफल हुनछे। त्यसले ठूला ठूला य ु हरू रच्नछे।
ितनीहरूले निचताएको समयमा त्यसले ितनीहरूमािथ धरैे िवध्वशं ल्याउनछे। त्यसले धानहरूका धानलाई पिन धाक िदनछे तर कुनै मािनसको
हात िवनानै त्यो ढल्नछे।

26 “साँझ र िबहानको िवषयमा िदइएको यो काश सत्य छ, तर यो दशर्न ितमीले ग ु रा ै पछर्, िकनभने त्यसले धरैे पिछ आउने िदनहरूलाई
सकेंत गछर्।”

27 त्यसपिछ मरेो श हरायो। केही समय सम्म म िबमारी भइरहें। तब म उठेर फे र राजाको काममा लागें। तर त्यस दशर्न ले गदार् म डराई
रहें र कसलैे मलाई त्यो बझुाउँन सकेन।

9
दािनयलको ाथर्ना

1 राजा दाराको शासनकालको पिहलो वषर्को समयमा यो घटना घटेको िथयो। दारा अहासरुस नाउँ भएका एकजना मािनसको पु िथए। दारा
मादीका मािनसहरूसगँ सम्ब न्धत िथए। उनी बाबलेको राजा भए। 2 दाराको राज्य कालको पिहले वषर्मा म दािनयल केही पसु्तकहरू पिढरहकेो
िथएँ। ती पसु्तकहरूमा मलैे दखेें िक परम भलुे यिमर्याहलाई यो बताउन ु भयो िक यरूशलमे पनुिनमार्ण कित वषर् पिछ हुन्छ? परम भलुे भन्न ु
भएको िथयो यसभन्दा पिहला को यरूशलमे फे र बनाउन, स री वषर् लाग्नछे।

3 तब म फे र परमे र मरेा मा लकप फिकर् एँ अिन सहायताको िन म्त ाथर्ना गरें। मलैे खाना खान छोडें अिन यस्तो लगुा लगाएँ जसबाट
यो बिुझयोस ्िक म द:ुखी छु। मलैे आफ्नो टाउकोमा धलूो हालें। 4 मलैे परम भु मरेो परमे रलाई ाथर्ना गरें। मलैे मरेा सबै पापहरूको िवषयमा
उहाँलाई मलैे भनें,

“हे परम भु तपाईं महान अिन भय योग्य परमे र हुनहुुन्छ। तपाईंिसत मे गन मािनसहरूिसत तपाईंले मे अिन दया गन ुर्हुन्छ। तपाईंले
तपाईंको करार मािनसहरूिसत रा ु हुन्छ जसले तपाईंको आज्ञाहरू पालन गछर्न।्

5 “तर परम भु हामी पापी हौं। हामीले नरा ो कमर् गय ं, कुकमर् गय ं, तपाईंको िवरोध गय र तपाईंको िनष्पक्ष न्याय अिन आदशेबाट
टाढा गयौं। 6 तपाईंका दास अगमव ाहरू, हा ा राजाहरू, शासकहरू, िपता पखुार्हरू अिन दशेका सबै मािनसहरूसगँ तपाईंको नाउमँा बोलकेा
िथए! तर हामीले ितनीहरूको कुरा सनुनेौं।
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7“हे परम भ,ु तपाईं असल हुनहुुन्छ अिन सदचा रता तपाईंकै हो! तर आज लाज हा ो हो। लाज यहूदा र यरूशलमेका मािनसहरूबाट हो।
लाज इ ाएलका सबै मािनसहरूको हो। मािनसहरू जो निजकमा छ। अिन मािनसहरू त्यसको टाडामा छन।् परम भु तपाईंले ती मािनसहरूलाई
धरैे जाितहरूको बीचमा छरप पान ुर् भयो। अिन ती दशेमा भएका इ ाएलका मािनसहरू ल ज्जत हुनपुछर्। ितनीहरूले तपाईंको िवरू मा नरा ो
काम गरेका हुनाले ितनीहरू ल ज्जत हुनपुछर्, परम भ!ु

8 “हे परम भु हामी सबै ल ज्जत हुन ु पछर्। हा ो सबै राजाहरू र अगवुाहरू ल ज्जत हुन ु पछर्। हा ो िपता-पखुार्हरू ल ज्जत हुन पछर्।
िकन? िकनभने हामीले तपाईंको िवरू पाप गरेका छौ, परम भ!ु

9 “तर हे परम भु तपाईं दयाल ु हुनहुुन्छ। ितनीहरूले गरेको नरा ो कायर्हरूका िन म्त तपाईंले मािनसहरूलाई क्षमा िदनहुुन्छ। अिन हामी
तपाईंको िवरू बागी भएकाछौं। 10 हामीले परम भु हा ा परमे रको आज्ञा पालन गरेका छैनौं।परम भलुे उहाँका दासहरू, अगमव ाहरू
योग गरेर हामीहरूलाई िनयमहरू िदनभुयो तर हामीले उहाँको िनयमहरू पालन गरेनौ। 11 तपाईंको वचन पालन नगरेर सारा इ ाएलीहरूले

तपाईंको वस्था भङ्ग गरेका छन ्अिन त्यसदे ख तककाछन।् परमे रको दास मोशाको वस्थामा दखेाईएका आज्ञा र तोिकएका सराप
हामीमािथ पानी झैं खिनएकाछन,् िकनिक हामीले उहाँको िवरू मा पाप गय ं।

12 “हामीमािथ र यरूशलमेमािथ ससंारमा किहल्यै नभएको िवपि ल्याएर हामी र हा ा शासकहरूको िवषयमा भन्न ु भएका सबै कुरा
तपाईंले परूा गन ुर्भएको छ। 13 हामीमािथ आएका सबै िवपि हरू मोशाको वस्थाको पसु्तकमा पिहलानै ले खएका िथए तर पिन हामीले
आफ्ना परमे रको सम्मानमा केही गरेका छैनौं। आफ्नो अधमर्को कामबाट हामीले प ाताप गरेनौ तपाईं आफ्नो वचनमा ितव हुनहुुन्छ
भन्ने कुरामा हामीले ध्यानै िदएनौ। 14 यसकारण परम भलुे आफ्नो समयमा यो िवपि हामीमािथ ल्याउन ु भयो। आफूले गन ुर् भएका सबै
कुरामा परम भु हा ा परमे र ठीक हुनहुुन्छ तर पिन हामीले उहाँको आज्ञा पालन गरेका छैनौं।

15 “अब परम भु हा ो परमे र जसले आफ्नो लोकलाई श शाली हात ारा िम दशेबाट िनकालरे ल्याउन ु भयो र आजको िदनसम्मै
कायम रहने नाउँ रा ु भएकोछ हामीले पाप गरेका छौं। 16 हे परम भ!ु तपाईंको दया, उ ारको रा ो कामहरू ारा आफ्नो शहर पिव डाँडा
यरूशलमेबाट आफ्नो ोध र रीस हटाउन ु होस।् हा ा पाप र हा ा िपता-पखुार्हरूको दोषले गदार् यरूशलमे र तपाईंका मािनसहरू हा ा सबै
िछमकेीहरूका बीचमा हामी ल ज्जत भएकाछौं।

17“अब हा ो परम भु हा ो ाथर्ना सनु्नहुोस।् म तपाईंको दास हु ँ सहायताको िन म्त मरेो ाथर्ना ितनीहरूको पिव स्थानका िन म्त असल
कुराहरू गन ुर्होस।् त्यो भवन न भएको िथयो। तर मा लक, तपाईं आफ्नै रा ोको िन म्त यी असल कुराहरू गन ुर्होस।् 18 मरेो परमे र आफ्नो
कान थापरे सनु्नहुोस,् आफ्नो आखँा खोल्नहुोस ्र हा ो उजाड अवस्थामािथ र तपाईंको नाउँ भएको शहरमािथ िनगाह रा होस।् हा ो आफ्नै
धािमर्कता ारा होइन, तर तपाईंको असीम दया ारा तपाईंका सामनु्ने हामी आफ्नो अन्तर-िबन्ती ट ाउँदछौं। 19 हे परम भ!ु सनु्नहुोस,् मरेा
परमे र हा ो पाप क्षमा गन ुर्होस,् मरेो परमे र हा ो ाथर्ना सनुरे त्यस अनसुार ग रिदन ु होस। िकनभने यो तपाईं आफ्नो भलाईको िन म्त
गन ुर्होस, िढलो नगन ुर्होस, तपाईंको शहर र तपाईंको नािनस तपाईंकै नाउलँे कहलाइएकोछन।्”
70 ह ाको िवषयमा दशर्न

20 यसरी म बोल्द,ै ाथर्ना गद मरेो आफ्नो पाप र मरेा जाित इ ाएलीको पापको प ाताप गद र उहाँको पिव डाँडाको पक्षमा परम भु मरेो
परमे रको साम ु मरेो अन्तर-िबन्ती ट ाइरहकेो िथएँ। 21 जितबलेा म ाथर्ना ग ररहकेो िथएँ तब ितनै मािनस गाि एल, जसलाई मलैे अिघ
दशर्नमा पिन दखेकेो िथएँ, सांझको ब लदानको समयमा चाँडो गरी उडदै मरेो छेउमा आए। 22 स्प िसत बोल्दै ितनले मलाई बझुाए, ितनले भन,े
“दािनयल अिहले म ित ो समझ खो लिदनलाई आएको छु। 23 जब ितमीले आफ्नो िबन्ती शरुू ग ररहकेा िथयौ तब एउटा वचन आयो। म
ितमीलाई त्यही िदनलाई आएको छु, िकनभने ितमी अित ि य मािनस छौ। त्यो वचन रा री िवचार गर, त्यस दशर्नलाई िवचार गर।

24 “ित ो जाित र ित ो पिव शहरको िन म्त स री ह ा तोिकएको छ। त्यसपिछ िव ोह थािमनछे, पापको अन्त हुनछे, दोषको या त
ग रनछे। अनन्तको पिव ता शरुू हुनछे, दशर्न र भिवष्यवाणी अन्त हुनछे अिन सबै भन्दा पिव स्थान पिव तलु्याइनछे।

25 “त्यसपिछ यो जान र बझु, यरूशलमेको पनु ाि र पनुिनमार्ण हुनछे भन्ने वचन िनस्केको समयदे ख एक अिभिष जन, एक राजकुमार
दखेा परेको समय सम्म सात ह ा िब छे। त्यसपिछ बसै ी ह ा सम्म गल्ली र नाला समते पनु ाि र पनुर्िनमार्ण भइसकेको अवस्थामा रहनछे।
26 त्यस समयमा अथार्त बसै ी ह ापिछ अिभषके ग रएको मािनस हटाइनछे। त्यसपिछ एकजना राजकुमारको सनेाले आ मण गनछ अिन
शहरका पिव स्थान ध्वशं गनछ। तब त्यहाँ ठूलो य ु हुनछे अिन सम्पणूर् ध्वशंको योजना बनाइनछे।

27“तब भिवष्यका शासकले धरैे मािनसहरूिसत सम्झौता गनछ। यो एक ह ा सम्म चल्नछे। आधा ह ा सम्मको िन म्त भटेी अिन ब लदानहरू
रोकाउनछे। अिन एकजना िवध्वशंक आउनछे। उसले डरलाग्दो िवनाशक कमर्हरू गनछ। तर परमे रले त्यस िवध्वशंको ध्वशंका िन म्त आदशे
िदइसक्न ु भएकोछ।”

10
टाइि स नदी छेउमा दािनयलको दशर्न

1 कोरेसको शासनकालको ते ो वषर्मा कोरेस फारसको राजा िथए भन्ने खबर दािनयलले पाए। खबर साँचो िथयो अिन यो एउटा ठूलो य ु को
िवषयमा िथयो। दािनयलले त्यो बिुझहाल।े यो कुरा एउटा दशर्नमा उसलाई बताइएको िथयो।
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2 त्यस समय, म दािनयल तीन ह ा सम्म द:ुखी भएँ। 3 मलैे रा ो खाने कुरा खाइन,ँ मलैे कुनै कारको दाखरस र मास ु खाइन।ँ कुनै कारको
तले टाउकोमा लगाइन,ँ रा ो लगुा लगाइन तीन ह ा सम्म मलैे केही पिन ग रन।ँ

4 पिहलो वषर्को चौबीसौं िदनमा मलैे आफूलाई ठूलो नदी अथार्त टाइि स नदीको िकनारमा पाएँ। 5 मलैे मािथ हरेें, र सतुीको लगुा लगाएको
मािनसलाई दखेें। उसले ओपीरको सनुको पटुका कम्बरमा बाँधकेा िथए। 6 उनको शरीर िफरोजा पत्थर जस्तै चहिकलो िथयो। उनको अनहुार
िबजलुी जस्तै चम्कन्थ्यो, उनको आखँा राँको झैं ब लरहकेो िथयो, उनका हात र खु ाहरू टल्काइएको काँसाको भाँडा जस्तै िथए। उनको बो ल
भीडको आवाज जस्तै िथयो।

7 म, दािनयल त्यस दशर्न हे ररहने एक मा मािनस िथएँ, मरेो छेउमा हुने कसलैे त्यो दशर्न दखेनेन।् तर ितनीहरू एकदमै डराएका िथए अिन
आफूलाई लकुाउन भाग।े 8अिन म एक्लै छोिडएँ, म एक्ललैे त्यो महादशर्न हरेें, तर मसगँ केही श पिन रहने। म मािनसको पतु्ला जस्तै भएँ।
मलैे सबै श पिन हराएँ। 9 जब मलैे ितनी बोलकेो सनुें, म भइँूमा अचते भएर लडें, जब मलैे उनी बोलकेो सनुें, मलैे आफ्नो अनहुार भइँूमा
िनहुराएँ।

10 तब एउटा हातले मलाई छोयो। म मरेो हात र घडुाँ टेकेर उिभएँ, म एकदमै डराएँ र म कािमरहकेो िथएँ। 11 दशर्नको मािनसले मलाई भन्यो,
“दािनयल परमे रले ितमीलाई अितनै मे गन ुर्हुन्छ। मलैे ितमीलाई भन्न लागकेो वचनको िवषयमा रा री ध्यान दऊे र उभऊे, मलाई ितमीकहाँ
पठाइएको हो।” तब उहाँले मलाई यसो भन्नभुयो, उठ, म उठें। म अझै कािमरहकेो िथएँ िकनभने म डराएको िथएँ। 12 त्यसपिछ फे र ऊ बोल्यो,
“नडराऊ दािनयल, पिहलो िदनबाट नै ितमीले िन य गरेका िथयौ िक परमे रको छेउमा ितमी िवन र िववकेपणूर् रहनछुे। परमे रले ित ो
ाथर्ना सनु्दै आउँन ु भएकोछ, ितमी ाथर्ना ग ररहकेा छौ, यसलैे म ित ोमा आएको छु। 13फारसको राजकुमारले एक्काईस िदनसम्म मरेो िवरोध

ग रर ो। तर अचानक, िमकाएल एकजान मखु राजकुमारले मलाई सहायता गनर् आए, िकनिक म फारस दशेको राजासगँ अलम लएको िथएँ।
14 म ितमीलाई त्यो बताएर सहायता गनर् आएको छु िक भिवष्यमा ित ा मािनसहरूमािथ घट्ना घट्नछे। त्यो दशर्न आउनवेाला समयको िवषयमा
हो।”

15 जब उनले मलाई त्यसो भन,े म बोल्न सिकन अिन आफ्नो अनहुार भइँुितर िनहुरँाएँ। 16 त्यस पिछ मािनस जस्तो कोही दखेा पय । मरेो
ओंठ छोयो अिन अगाडी उिभयो। मलैे आफ्नो मखु खोलें र बोलें, “महोदय, जब मलैे पिहलो दशर्न दखेें, यसले मरेो मटुु डरले काम्यो मरेो बलनै
रहने। 17 महाशय म तपाईंको दास दािनयल, म कसरी तपाईंसगँ बात गनर् सक्छु? अिहले सम्म मसगँ उिभनलाई बलनै छैन र सास फेनर् पिन
सकेको छैन।”

18 एकपल्ट फे र त्यो मािनस जस्तो दे खनलेे मलाई छुए, मलाई जब उसले छुयो मलैे झन असल अनभुव गरें। 19 त्यसपिछ उनले भन,े
“ि य मािनस, नडराऊ! ब लयो होऊ।”

जब उनी मसगँ बो लसक्न ु भयो, मलैे श पाएँ अिन भनें, “महाशय, दया गरी बोल िकनभने तपाईंले मलाई बल िदए।”
20 त्यसपिछ उनले भन,े “के ितमीलाई थाहा छ म ितमीकहाँ िकन आए? म फारसको राजकुमारसगँ य ु गनर् जान्छु। जब म छोडरे जान्छु,

त्यस पिछ यनूानको राजकुमार आउनछे। 21 तर म ितमीलाई सत्यको पसु्तकमा ले खएका कुराहरूको बारेमा भन्नछुे। यी राजकुमारहरूको िवरू
माइकल बाहके मरेो पक्षमा कोही पिन छैन, जसले ित ो मािनसहरूमािथ शासन गछर्।

11
1 “मािदका राजा दाराको शासनकालको पिहलो वषर्मा उसलाई बल अिन सहायता िदन म उिभएँ।
2 “अब म ितमीलाई साँचो कुरा बताउदँछुै। तीनजना राजाहरूले फारसमा शासन गन छन।् त्यसपिछ चौथो राजा आउनछेन,् ितनी आफूभन्दा

अिघका राजाहरू भन्दा धनी हुनछेन।् ितनी यनूान राज्यको िवरोधमा त्यकेलाई उक्साउनका िन म्त श ा गनर्लाई आफ्नो सम्पि उपयोग
गनछन।् 3 यसपिछ एकदमै श शाली राजा आउनछे, त्यसले ठूलो श सगँ राज्य चलाउनछे, उसले जे चाहन्छ त्यही गन छ। 4 श शाली
राजा आए पिछ त्यसको राज्य टु ा-टु ा हुनछे। उसको राज्य ससंारको चार भागमा बाँिडनछे। उसको राज्य उसको नाताहरूमा बाँिडनछैेन, जनु
श उसमा िथयो, त्यो उसको राज्यमा हुने छैन।

5 “दिक्षणको राजा श शाली हुनछे। तर यसपिछ उसको एउटा सनेापित ऊ भन्दा पिन श शाली हुनछे त्यो सनेा नायकले शासन गनर्
थाल्नछे, अिन एकदमै श शाली हुनछे।

6 “फे र केही वषर्पिछ एउटा सं न्ध हुनछे अिन दिक्षणका राजाकी छोरीिसत उ रका राजाको िववाह हुन्छ। यो शा न्तका िन म्त ग रनछे,
तर ितनका सन्तान ब लया हुने छैनन।् ितनको नानी ितनलाई समथर्न गन एकजनालाई स ु म्पनछेन।्

7“तर ितनको प रवारबाट एउटा मािनस दिक्षणी राजाको स्थान लन आउँनछे। उसले उ री राजाको सनेामािथ आ मण गरेर सदुढृ िकल्लामा
वशे गनछ। अिन य ु िजतरे िवजयी हुनछे। 8 उसले उनीहरूका दवेताका मिूतर्हरू, चाँदी र सनुका बहुमलू्य वस्तहुरू लटु्नछे। अिन केही

वषर्कोलािग उ रको राजालाई एक्लै छोडने छन। 9 फे र त्यो राजाले दिक्षणी राजामािथ आ मण गनछ। तर परािजत भएर आफ्नो दशे फकर् नछे।
10“फे र उसका छोराहरूले य ु को िन म्त िवशाल सनेा जटुाउने छन।् अिन ितनीहरूले रोक्न नसिकने बाढ झैं य ु िजत्दै जानछेन।् र दिक्षणको

राजाको िकल्ला सम्म य ु गद िज छे। 11 त्यस पिछ दिक्षणको राजा ोिधत भएर उ रको राजासगँ य ु गनर् िनस्कने छ। उनले एउटा ठूलो
सनै्यदल जटुाउनछे तर उनको सनेाको हार हुनछे। 12 त्यो ठूलो सनै्यदलले हानछ, अिन ती सनेालाई अन्तै लिगनछे। ऊ अत्यन्तै अिभमानी हुनछे
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अिन हजारौं-हजार सनेाहरूलाई मानछ, तर पिन यसबाट उसलाई सफलता हािसल हुनछैेन। 13 त्यसपिछ उ रको राजाले फे र पिहला भन्दा
पिन ज्यादा सख्यामा सिैनक भलेा पानछ। अिन केही वषर् पिछ उनले आ मण गनछन,् त्यो सनै्यदल एकदमै ठूलो हुनछे अिन ितनीहरूसगँ धरैे
हात-हितयार हुनछे अिन य ु को तयारीमा हुनछे।

14 “त्यो समयमा, धरैे मािनसहरूले दिक्षणका राजाको िवरोध गनछन।् केही ित ा आफ्नै मािनसहरू य ु गन मन पराउँथे दिक्षणको राजाको
िवरू मा बागी हुनछे। ितनीहरूले िवजय ा गन छैनन, तर ितनीहरूले दशर्नलाई सत्य गराउँछन,् जब ितनीहरूले यसो गछर्न।् 15 तब उ रको
राजा आएर घरेा-मचान उठाउनछेन ् र पखार्ल भएको शहरलाई लनछेन ् अिन दिक्षणको सनेाले ितनको सामना गनर् सक्नछैेन, यहाँ सम्म िक
सनेाका वीर जवानहरू पिन ितनको सामनु्ने अिडन सक्ने छैनन।्

16 “श हुरूले यसरी ितनीहरूलाई जे मनपछर् त्यही गनछन।् ितनको िवरोधमा कोही पिन उठ्न सक्नछैेन। ितनले मनोरम जग्गामा िनयन् ण
गन श ा गनछन।् 17 फे र उनले दिक्षणका सबै राज्यहरू आफ्नो अधीनमा ल्याउने िन न गनछन ्र उिचत शतर्हरू रा छेन,् अिन त्यस
राज्यलाई नाश गनर्का िन म्त एउटी ीलाई िववाह गनछन।् तर न ता त्यो ी उसगँ बस्छे न त उसको अिभ ाय िस हुन्छ।

18 “यसपिछ उ रका राजाले भमूध्य सागरको िकनार हुदँै दशेहरू र टापहूरूका धरैेलाई कैदी बनाउनछेन।् तर एउटा सनेापितले ितनलाई
थकार्एर ितनको धाकलाई अन्त ग रिदनछेन ्अिन उसले उ रका राजालाई ल ज्जत पानछ।

19 “यसरी उ रको राजा स्वयं आफ्नो दशेको सदुढृ िकल्लामा फकर जानछेन ्र उनको पतन हुनछे, फे र किहल्यै पिन त्यहाँ दे खने छैनन।्
20“उनी पिछ फे र एकजना यस्तो आउनछेन ्जसले सरकारी रक्षकको साथ एउटा अिधकारीलाई कर उठाउन पठाउनछे। उसको पिन चाँडनैै

अन्त हुनछे। ितनको अन्त न त खलु्ला रूपमा न त य ु मा हुनछे।
21 “यसपिछ एकजना एकदमै िन ुर अिन िघनलाग्दो मािनस आउनछे। उसले राज प रवारको एकजना उ रािधकारी हुने सम्मान पाउनछैेन।

आफ्नो चलाकी ारा ऊ अ त्यािशत ढगंले राजा हुनछे। 22 उसले श शाली िवशाल सनेाहरूलाई हराइिदन्छ अिन सम्झौता अनसुार सं न्ध
गरेका म ु खयाहरू पिन परास्त हुनछेन।् 23 त्यसपिछ धरैे दशेहरूले त्यो ु र राजासगँ स न्ध गनछन ्तर उसले उनीहरूसगँ झटूो र चलाक पणूर्

वहार गनछ। ऊ अत्यन्तै श शाली िबिननछे। तर धरैे मािनसहरूले मा उसलाई समथर्न गनछन।्
24 “जब त्यस दशेको सवार्िधक धनी क्षे ले आफूलाई शा न्त र सरुिक्षत अनभुव गछर्, त्यित नै बलेा उसले धनहरू लटु्नछे र आफू पिछ

लाग्नहेरूलाई लटूको धन िदनछे। त्यसका िपता-पखुार्हरूले गनर् नसकेको काम त्यसले गनछ।
25 “त्यस पिछ उसले आफ्नो परैु श अिन सबै सनेा र साहस दिक्षणको राजाको िवरू मा लगाउनछे। दिक्षणी राजाले पिन एउटा ठूलो

अिन श शाली सनै्यदल जटुाउनछेन, तर िव ासघातीहरूको ष न् ले दिक्षणी राजाको हार हुनछे। 26 ितनै राजाहरू जनु दिक्षणी राजाले िम
स म्झन्थ,े जसले उनको ननु खाएका िथए ितनीहरूले उनलाई हराउनँछेन ् र ितनका सनेालाई परास्त पानछन ् र धरैेजना नै य ु भिूममा मनछन।्
27 ती दवुै राजाहरूले द ु योजनाहरू बनाउनँे छन ्र एउटै टेबलमा बसे पिन एउटाले अक लाई ढाँट्ने छन ्र त्यो योजना सफल हुनछैेन। िकनिक
उनीहरूको अन्त हुने समय परमे रले िनधार् रत ग रसक्न ु भएकोछ।

28 “ऊ धरैे धन सम्पि लएर आफ्नो दशे फकर् ने छ। फे र त्यो पिव वाचा ित नरा ो कमर् गन िनणर्य लनछे। उसले आफ्नो योजना
अनसुार काम गनछ अिन आफ्नो दशे फकर् नछे।

29“फे र उ रको राजाले ठीक समयमा दिक्षणका राजामािथ आ मण गनछ तर यसपल्ट ऊ पिहलो पल्ट जस्तो सफल हुदँनै। 30 प मबाट
जहाजहरू ितनको िवरू मा आउनछेन ्अिन ऊ परािजत हुनछे र फिकर् नछे। पिव करारमािथ उसले आफ्नो रीस दखेाउनछे। ऊ फिकर् नछे अिन
ितनीहरूलाई सधाउनछे जसले पिव करार अनसुरण गनर् रोके। 31 ितनले पठाएका सनै्य-दलहरूले पिव स्थानहरू, म न्दरहरू अशु पान छन ्
र िनत्य ग रने ब लदान रोक्नछेन।् अिन त्यहाँ ितनीहरूले नाश गन घिृणत बस्तलुाई स्थापना गनछन।्

32 “ितनले वाचा इन्कार गनर् तयार भएकाहरूलाई झटूो ितज्ञाहरू ारा आफ्नो तफर् मा लानछेन,् तर आफ्ना परमे रमा िव ासी मािनसहरू
दढृ भएर ब छेन।

33 “ज्ञानी-िशक्षकहरूले साधारण मािनसहरूलाई प र स्थित बझु्न ु सहायता गनछन।् तर जो िववके पणूर् छन ् उनीहरूलाई तरवारले काटेर
आगोमा हालरे अथवा बन्दी भएर मा रए। 34जब ितनीहरू लडनछेन,् ितनीहरूले अ लकित सहायता पाउनँछेन ्अिन झटूा मािनसहरू ितनीहरूसगँ
सामले हुनछेन।् 35 ही ज्ञानी िशक्षकहरू मा रने छन।् यस्तो ग रनछे, जसले गदार् ितनीहरूलाई अ न्तम िदनहरूमा ब लयो श ु अिन िनद ष बनाइन ु
सिकयोस।् िकनभने तोिकएको समयमा आउनछे।

राजा जसले आफूलाई मिहमा गछर्
36 “फे र राजाले जे इच्छा लाग्यो त्यही गनछन। उसले आफ्नो िवषयमा बिढ-बढाईं गनछ, अिन आफ्नो शसंा गन छ। उसले सोच्ने छ ऊ

कुनै दवेता भन्दा ज्यादा रा ो छ। उसले यस्तो कुरा गनछ जनु किहल्ये कसलैे पिन सनुकेो छैन। उसले दवेताहरूको परमे रको िवरोधमा यस्तो
कुरा गनछ। ऊ त्यित बलेा सम्म सफल हुन्छ जितबलेा सम्म यो सबै नरा ो घट्नाहरू घट्दनै, तर नरा ो घट्ना अवश्य घट्नछे।

37 “आफ्नो िपता-पखुार्हरूका दवेताहरू र ीहरूका ि य दवेताको उसले अवहलेना गनछ। ितनले कुनै दवेताको वास्ता गन छैन।् ितनले
आफैलाई उनीहरू सबै भन्दा उच्च पानछन।् 38 त्यसको स ामा ितनले आफ्नो िपता-पखुार्हरूले नजानकेो िकल्लाको सनु र चाँदी, र र बहुमलू्य
उपाहार चढाएर मान गनछ।
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39 “ऊ अिन उसका िवदशेी दवेताहरूले आफ्नो िकल्लाहरू ब लयो पानछ। ितनको िनगाहमा भएकाहरूलाई ितनले सम्मान िदएर र साधारण
मािनसहरूलाई जािगर िदएर ितनीहरूलाई मानले प रपणूर् पानछ।

40 “आ खरमा दिक्षणका राजाले उ रका राजाको िवरू य ु चलाउनछेन।् उ रका राजा रथहरू पदैल फौजहरू अिन धरेै जहाजहरू लएर
आ मण गनर् आउँनछे। ऊ भिूमबाट बाढी जस्तै आउनछे। 41 फे र उनले सनु्दर भिूममा आ मण गन छन ्अिन धरैे परािजत हुने छन।् ितनीहरू
मध्ये एदोम, मोआब अिन अम्मोिनयाहरू उसको श ारा बाँच्नछेन।् 42 फे र उसले धरैे दशेहरूलाई आफ्नो श दखेाउने छ र िम ले पिन
यसको श थाहा पाउनछे, यो अलग हुन स ै न। 43 उसले िम को सनु, चाँिदको भण्डार अिन त्यसको सबै सम्पि खो े छ। लब्नी अिन
कूशी पिन यसको अधीनमा हुनछेन।् 44 तर पिछ उसले पवूर् र उ रबाट एउटा समाचार ा गनछ, अिन ऊ भयभीत अिन ोिधत हुनछे। धरैे
दशेहरूलाई ववार्द बनाउनको िन म्त अिघ बढने छ। 45 उसले आफ्नो राजकीय तम्ब ु सम ु अिन सनु्दर पिव पवर्तको बीचमा बनाउनछे। तर
आ खरमा त्यो अपिव राजा मन छ। जब उसको अ न्तम समय आउँछ, त्यित बलेा उसलाई सहायता िदने कोही पिन हुनछैेन।

12
1 “त्यस समयमा मखु स्वर्गदतू माइकल ित ा मािनसहरूको रक्षक खडा हुनछे। त्यस समयमा द:ुखहरू र सकंटहरू हुनछेन।् यस्तो सकंट

ितनीहरूमािथ ितनीहरू सयं ु भएदे ख यता किहल्यैआएको िथएन। तर त्यसै बलेा ित ा मािनसहरू,जसको नाउँ जीवनको पसु्तकमा ले खएकोछ,
मु ग रनछेन।् 2 अिन ती पथृ्वीको धलूोमा सतुकेा कित चाँिह अनन्त जीवनको िन म्त अिन कित चाँिह अनन्त शरम र घणृा ितस्कारका िन म्त
ब्य ूझँने छन।् 3 ज्ञानी-िशक्षकहरू उज्जवल आकाश झैं चम्कनछेन।् अिन ितनीहरू ितनीहरूलाई सत्यको मागर्मा सदा-सवर्दाको िन म्त डोयार्उने
ताराहरू झैं हुनछेन।्

4 “तर ितमी दािनयल यो दशर्नलाई बचाएर सरुिक्षत ठाउँमा राख। धरैे मािनसहरू ज्ञानको खोजीमा यता उित जानछेन।् अिन साँचो ज्ञान
बढ्नछे।”

5 त्यसपिछ, म दािनयलले हरेें, अिन दखेें अरू दइु जना त्यहाँ उिभरहकेो िथए, एउटा चाँिह नदी यताको िकनारमा र अक चाँिह नदीको
अक िकनारमा िथए। 6 एकजना मलमलको लगुा लगाएको मािनसले अक मािनसलाई सोध्यो जो नदीको वाहमािथ उिभएको िथयो, “यस
आ र्य अन्त गराउन कित समय लाग्नछे?”

7 त्यो मािनस जसले मलमलको लगुा लगाएको िथयो अिन नदीको वहावको िवरू उिभएको िथयो उसले आफ्नो दवुै हात आकाश प
उठायो। मलैे त्यस मािनसलाई अमर परमे रको नाउँ योग गरेर एउटा शपथ गद गरेको सनुें। उसले भन्यो, “यो साँढे तीन वषर्को िन म्त हुनछे।
पिव मािनसको श घट्ने छ अिन यी सबै कुराहरू एकदमै समा हुन्छन।्”

8 मलैे यो सनुें तर बझु्न सिकन,ँ यसलैे मलै े सोधें, “हे महाशय! यी सबै कुराहरू सत्य भए पिछ के हुन्छ।”
9 उसले भन्यो, “दािनयल, ितमी आफ्नो जीवन िबताऊ, यो कुराहरू ग ु रा खएकाछन ्अिन अन्तको समय सम्मलाई बन्द ग रएकाछन।्

10 धरैे जनाले आफूलाई पिव पानछन ् तर द ु हरूले चाँिह दषु् ाँई ग रनरैहने छन ् र ितनीहरू मध्यकेा कसलैे पिन बझु्न सक्ने छैनन।् ज्ञानी
िशक्षकहरूले मा बझु्नछेन।्

11 “िनत्य ब ल रोिकएको समयदे ख र उजाडको घिृणत बस्त ु स्थापना ग रएको समय सम्म 1,290 िदन हुनछे। 12 त्यो मािनस धन्य हो
जसले 1,335 िदन परूा भएको हनेर् प खर्रहन्छ।

13 “अब ित ो लािग अन्त सम्मको बाटो परूा भयो। ितमी िव ाम गर, सनु अिन त्यसपिछ अन्तमा ितमी आफ्नो भाग ा गनर्को िन म्त
मतृ्यबुाट फे र उठेर आऊ।”
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होशकेोपसु्तक
होशे ारा परम भु परमे रको वचन

1 परम भकुो यो वचन बरेीको छोरा होशकेहाँ आयो। यो वचन उ ज्जयाह, योनाम, आहाज र िहजिकयाह यइदाका राजा भएको समयमा ा
भएको िथयो। यो त्यस समयको कुरा हो जनु समय योआशका छोरो यारोबाम इ ाएलका राजा िथए।

2 परम भबुाट होशलेाई नै यो पिहलो वचन िथयो। परम भलुे भन्नभुयो, “जाऊ, गएर एउटी वशे्यालाई प ी बनाऊ र त्यसको वशे्याविृतबाट
ज न्मएको सन्तानलाई आफ्नो बनाऊ िकन? िकनभने यस दशेका मािनसहरूले वशे्याहरू जस्तै काम गछर्न।् ितनीहरू परम भदुे ख अिव ासी
भइरहकेा छन।्”

िय लेको जन्म
3 यसकारण होशलेे िदब्लमैकी छोरी गोमरेलाई िववाह गरे। गोमरे गभर्वती भई र होशकेा लािग एउटा छोरा जन्माई। 4 परम भलुे होशलेाई

भन्नभुयो, “उसको नाउँ िय ले राख। िकन? िकनभने म चाँडै नै िय ले ग ल्छमा भएको हत्याको िन म्त यहेूको प रवारलाई सजाय िदनछुे र
इ ाएलको प रवारको राज्य अन्त ग रिदनछुे। 5 त्यस समय िय लेको बेंसीमा म इ ाएलको धन ु भाँिचिदनछुे।”

लो-रूहामको जन्म
6 तब फे र गोमरे गभर्वती भई र एउटी छोरी जन्माई। परम भलुे होशलेाई भन्नभुयो, “छोरीको नाउँ लो-रूहाम” रा ।ु िकन? िकनभने

म अब इ ाएलको जाित ित दया दखेाउने छैन। न त म ितनीहरूलाई क्षमा नै दान गनछु। 7 बरू, म यहूदाको सन्तानलाई दया दखेाउनँछुे।
यहूदाको सन्तानलाई रक्षा गनछु। ितनीहरूको रक्षा गनर् म न धन-ुकाँडहरू न तरवारहरू, न घोडाहरू न घोडामा चढने सिैनकहरूकै उपयोग गनछु।
म ितनीहरूलाई आफ्नो श ले बचाउनँछुे।

लो-अम्मीको जन्म
8 गोमरेले लो-रूहामलाई दधू छोडाएकी मा िथई फे र गभर्वती भएर एउटा अक छोरा जन्माई। 9 तब परम भलुे भन्नभुयो, “यसको नाउँ

लो-अम्मी रा ।ु िकन? िकनभने त्यो मरेो मािनस होइन। म ितमीहरूको परमे र होइन।”
परम भु परमे र ितज्ञा गन ुर्हुन्छ िक त्यहाँ धरैे इ ाएलीहरू हुनछेन ्

10 “भिवष्यमा इ ाएली मािनसहरूको सखं्या समु को बालबुा झैं हुनछे, ितमीहरूले बालवुालाई तौलन स ै नौ अथवा गन्ती गनर् स ै नौ।
‘ितमीहरू मरेो मािनस होइनौ’ भन्न ु को स ामा, ‘ितनीहरूलाई यो भिनने छ, ितमीहरू जीिवत परमे रको छोरा-छोरीहरू हौ।’

11 “तब यहूदाका अिन इ ाएलका मािनसहरू एकैसाथ भलेा हुनछेन। ितनीहरूले आफ्ना िन म्त एकजना शासक रोज्नछेन। ितनीहरू त्यस
जग्गाबाट फिकर् नछेन जहाँ ितनीहरू कैद िथए। साँचै नै िय लेका िन म्त महान कायर् हुनछे।”

2
1 “तब ितमीले आफ्ना दाज्य-ूभाइहरूलाई भन्नछेौ, ‘ितमीहरू मरेो मािनसहरू हौ।’ अिन आफ्ना िददी बिहनीहरूलाई पिन भन्नछेौ ‘उहाँले

ममािथ धरैे दया गन ुर् भयो।’ ”
2 “ित ी आमािसत तकर् गर, िकनभने ितनी मरेी प ी होइनन ्अिन म ितनको लोग्ने होइन। ितनलाई भन, वशे्या जस्तो हुन छाड। उसलाई

आफ्नो स्तनहरू मेीहरूदखेी टाडा रा ु भन। 3यिद यस्तो कुकमर् गनर् छािडन भने म ितनलाई नाङ्गो बनाउनँछुे। म ितनीलाई ितनी जन्मकेो क्षणको
अवस्थामा पयुार्ई छोिडिदनछुे। म ितनका मािनसहरूलाई खो छुे र ितनलाई र ो मरूभिूम जस्तै बनाउनँछुे। म ितनलाई ितखार्ले मा रिदनछुे। 4 म
उसका नानीहरूलाई कुनै दया दखेाउनँे छैन, कारण ितनीहरू सबै वशे्याविृतबाट ज न्मएका नानीहरू हुन।् 5 ितनकी आमाले वशे्यागमन दखेाई।
आफ्ना कुकमर्मा ितनीहरूकी आमाले शरम मान्नपुछर्। ितनले भिनन,् ‘म मरेा मेीहरू* कहाँ जान्छु। मरेा मेीहरूले खाना िपउन िदन्छन।्
ितनीहरूले मलाई ऊनी कपडाहरू िदन्छन।् ितनीहरूले दाखमध भ ाक्षको तले िदन्छन।’

6 “यसकारण, म ित ो बाटो काँडाले बन्द ग रिदने छु। म पखार्ल पिन खडा गनछु तब ितनले ितनको बाटो पाउन सक्ने छैनन।् 7 ितनी आफ्ना
मेीहरूको पिछ लाग्ने िछन,् तर ितनले उनीहरूलाई भे ाउने छैनन।् ितनले उनीहरूलाई खोजी गन िछन ् तर ितनले भटे्ने छैनन।् तब ितनले

भन्निेछन,् ‘अब म मरेो पिहलो लोग्नकेहाँ फिकर् नछुे। जब म उिसत िथएँ मरेो जीवन असलकी िथयो। अिहले जीवन भन्दा असल िथयो।’
8 “त्यो ितनीहरूलाई थाहा छैन म नै अन्न दाखरस र तले िदने हु।ँ मलैे ितनलाई धरैे सनु र चाँदीहरू िदइरहें। तर इ ाएलीहरूले मलैे िदएकै

सनु र चाँदीबाट बालका मिूतर्हरू बनाउनँ थाल।े 9 यसकारण म फे र फकर आउँछु अन्न पाक्ने समयमा र म सबै लान्छु। अङ्गरु पाक्ने समयमा
* 2:5: “ ” (हने ुर्होस ्पद 7, 10 र 13)
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म दाखरस िफतार् लान्छु। म ऊनी र कपास लान्छु। मलैे ितनीहरूलाई आफ्नो नाङ्गोपन ढाक्नछेन भनरे ती सब िदएको िथएँ। 10अब म ितनलाई
नाङ्गो बनाउनँछुे। ितनी सबर्ङ्ग नाङ्गो हु न्छन, र ितनका मेीहरूले दे छेन।् मरेो श को अिघ कसलैे ितनलाई बचाउन ँ सक्नछैेन। 11 म
परमे र, ितनको जम्मै आनन्द र खशुीहरू खो छुे। म ितनको िव ामका िदनहरू, पिूणर्माका उत्सव र पािथर्व चाडहरू बन्द ग रिदनछुे। 12 दाख
र नभेाराका रूखहरू न ग रिदनछुे। ितनले भ न्थन, ‘मरेो मेीहरूले यी सब िदन्छन।’ तर म ितनको उ ान जङ्गलमा प रणत ग रिदनछुे।
जङ्गली पशहुरू आएर त्यस जङ्गलमा चनछन।्

13 “ितनले बालको दवेताहरूको सवेा गर्िछन। यसलैे म ितनलाई सजाय िदनछुे। ितनले बाल दवेताको अिघ धपू जलाउिँछन।् गर गहना
लगाएर ितनले िच टक्क पद आफ्ना मेीहरूसगँ जाँदा मलाई भ ू ल्थन। परम भलुे यसो भन्नभुयो।

14“यसकारण म ितनलाई मायाल ुशब्दहरू भन्ने छु। म ितनलाई मरूभिुममा पयुार्उछुँ र दयापवूर्क कुराहरू गछुर्। 15 त्यहाँ ितनलाई दाखबारीहरू
िदनछुे। म ितनलाई आशाको ार जस्तै आकोरको बेंसी िदनछुे। तब मलाई ितनले त्यस्तै जवाफ िदनछेन ्जस्तो िम बाट आउँदा िदएका िथए।”
16 परम भु भन्नहुुन्छ।

“त्यस समयमा ितमीले मलाई ‘मरेो लोग्ने भनी’ बोलाउँनछेौ। तर ितमी मलाई ‘मरेो बाल दवेता’ भन्ने छैनौ। 17 म ितनको मखुबाट बाल
नाउलँाई िछन्नछुे। त्यसपिछ मािनसहरूले फे र बालको नाउँ उच्चारण गनछैनन।

18“त्यस समय म इ ाएलीहरूका िन म्त एउटा करार गनछु। जङ्गलका पशहुरूिसत,आकासमा उिडिहडँ्ने चराहरूिसत र जमीनमा घि िहडने
ाणीिसत। म य ु का सम्पणूर् धन ुतरवार र हातहितयार न ग रिदनछुे। कुनै हितयार पिन यहाँ रहने छैन। म धत लाई सरुिक्षत पानछु यसथर् इ ाएलका

मािनसहरू शा न्तिसत िव ाम गनर् सकुन।् 19 अिन म (परमे र) ितमीलाई सधैंको िन म्त दलुही बनाउनँछुे। म ितमीलाई धमर् र न्यायपवूर्क दढृ
मे र माया गरेर दलुही बनाउनँछुे। 20 म ितमीलाई मरेी िव ास योग्य दलुही बनाउनँछुे। त्यसपिछ ितमी साँचो अथर्मा परम भलुाई जान्नछेौ।

21 अिन त्यस समयमा म ितमीलाई उ र िदनछुे।”परम भु भन्नहुुन्छ:

“म आकाशलाई भन्नछुे,
अिन उसले धत लाई पानी िदनछे।

22 पथृ्वीले अन्न, दाखरस अिन तले उब्जाउनछे
अिन िय लेको आवश्यकताहरू परूा ग रिदनछे।

23 म ितनको धत मा धरैे िबऊहरू छनछु।
अिन लो-रूहामालाई म दया दखेाउने छु।

अिन लो-अम्मीलाई म भन्नछुे, ‘ितमीहरू मरेा मािनसहरू हौ।’
अिन ितनीहरूले मलाई भन्ने छन,् ‘तपाईं हा ो परमे र हुनहुुन्छ।’ ”

3
होशलेे गोमरेलाई दासत्वबाट मु गन

1 त्यसपिछ परम भलुे मलाई फे र भन्नभुयो, “गोमरेका धरैे मेीहरू छन।् तर ितमीले उसलाई मे ग ररहन ुपछर्। िकन? िकनभने ित ो वहार
परम भकुो जस्तो हुन ु पछर्। परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूलाई माया गन ुर् हुन्छ अिन ग ररहन ु हुन्छ। तर ितनीहरू चािह ँ अरू दवेताहरूलाई
पजूा ग ररहन्छन।् अिन ितनीहरू दाखको रोटी खान ु रूचाउछँन।्”

2 यसकैारण मलैे गोमरेलाई पन् िसक्क चाँदी र नौ बशुल* जौ िदएर िकनरे ल्याएँ। 3 तब मलैे उसलाई भन,े “ितमी मरेो घरमा धरैे िदन
ब छेौ। ितमी वशे्या जस्तो हुनछैेनौ। ितमी अक लोग्ने मािनसिसत ब छैेनौ। अिन म ित ो पती हुनछुे।”

4 यही कारल,े इ ाएलका मािनसहरू धरैे िदनसम्म राजा र नतेा िबना रहनछेन।् ितनीहरू िबना ब ल र िबना स्मिृत-पत्थर नै रहनछेन।
ितनीहरूिसत न एपोद न कुलदवेता नै रहनछेन।् 5 त्यसपिछ इ ाएलका मािनसहरू फिकर् ने छन। तब परम भु आफ्ना परमे रको र राजा दाऊदको
खोजीमा लाग्नछेन।् अन्तमा ितनीहरू परम भु र उहाँको उ ारताितर आउँनछेन।्

4
परम भु इ ाएलको िवरू मा ोिधत हुनहुुन्छ

1हे इ ाएलका मािनसहरू! परम भकुो सन्दशे सनु। परम भलुे यस दशेमा ब े मािनसहरूलाई आफ्नो तकर् रा हुुन्छ, “यस दशेमा मािनसहरूले
साँचो अथर्मा परमे रलाई िचन्दनैन।् परमे र ित सत्य र िन ावान पटक्कै छैनन।् 2 मािनसहरू झटूो कसम खान्छन,् असत्य बोल्छन,् हत्या
र चोरी गछर्न।् ितनीहरू िभचारी छन ्र जहीं तहीं सन्तानहरू जन्माई िहडँ्छन।् हत्या मािथ हत्या ग र रहन्छन।् 3 दशे मतृ मािनसको लािग
िवलौना गन मािनस जस्तो भएकोछ यो दशे अिन यसका सबै मािनसहरू कमजोर भएका छन।् वनका जनावरहरू, आकाशका चराहरू अिन
* 3:2: “200 िकलो ाम जौं।”
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समु का माछाहरू सम्म म ररहकेा छन।् 4 कसलैे अरू मािनसलाई दोष िदन ु अथवा अकार्को दोष दखेाउन ु पदन। हे पजूाहारी! मरेो ितमीिसत
असहमित छ। 5 ितमीहरूको पतन िदउसँो हुनछे। अिन राित, ितमीहरूिसत अगमव ाहरूको पतन हुन्छ। त्यसपिछ म ितमीहरूकी आमालाई न
गनछु।

6 “मरेा मािनसहरू ज्ञानको कमीले न भए, तर ितमीहरूले िसक्ने इच्छा पिन राखनेौ। यसथर् म ितमीहरूलाई मरेा पजूाहारी बन्न िदिँदन।
ितमीहरूले ितमीहरूका परमे रको वस्था नै भलू्यौ। यसथर् म ित ा कुलहरूलाई भ ू लिदनछुे। 7 ितनीहरू अहंकारी भए। मरेो िवरू मा ितनीहरूले
पाप मािथ पाप गद नै रह।े यसलैे म ितनीहरूको मिहमालाई लाजमा प रवतर्न ग रिदनछुे।

8 “पजूाहारीहरूले मािनसहरूले पाप गरे पिछ चढाएका ब लहरू खान चाहन्छन।् यसकैारण ितनीहरू मािनसहरूले धरैे-धरैे पाप गरून ्भन्ने
चाहन्छन।् 9यसलैे पजूाहारीहरू र साधारण मािनसहरूमा केही िभन्नता छैन। म ितनीहरूलाई ितनीहरूको कमर्का िन म्त सजाय िदनछुे। ितनीहरूले
जनु नरा ो काम गरेका छन ्त्यसको बदला चकुाएर छोडनछुे। 10 ितनीहरूले खान त खान्छन तर त्यसमा ितनीहरूलाई सन्तिु हुदँनैन।् ितनीहरू
सभंोग त गछर्न ्तर ितनीहरूको सतंान हुदँनै। यो िकन? िकनिक ितनीहरूले यहोवालाई त्यागे र वशे्याहरू जस्तै भए।

11 “ िभचार, नयाँ दाखरस र दासत्वले कुनै पिन मािनसको रा ो सोच्ने श न पा रिदन्छ। 12 हरे! मरेा मािनस दाउराको टु ा काठको
मिूतर्बाट सम्पित माँग्दछैन।् ितनीहरू यो सोच्छन िक यही छडीले उ र िदन्छ। यस्तो िकन भयो? यस्तो यसकारण भयो िक ितनीहरू वशे्याहरू
समान झटूा दवेताहरूको पिछ लागी रहन्छन।् ितनीहरूले आफ्नो परमे रलाई त्यागे अिन वशे्याहरू जस्तै बिनए। 13 ितनीहरू पहाडको टाकुरामा
ब ल चढाउँछन।् पहाडको टाकुरामा ितनीहरू फलाँट र पहाडी िपलपलको रूखमिुन धपू ब ल चढाउँछन।् ती रूखहरू मिुन शीतल छाया हुन्छ।
यसकैारण, ित ा छोरीहरू वशे्याहरू जस्तै ती रूखहरू मिुन सतु्छन ्अिन ित ा बहुारीहरूले िभचार गछर्न।्

14“म ित ा छोरीहरूलाई दण्ड िदनछैेन जब ितनीहरू वशे्या जस्तो वहार गछर्न अ्थवा ित ा बहुारीहरू िभचार गछर्न। िकनभने मािनसहरू
आफै म न्दरका दवेदासीसगं ब ल चढाउँदछन।् यसकारण ती मखूर् मािनसहरू न हुनछेन।्

इ ाएलको लज्जापणूर् पापहरू
15 “हे इ ाएल! तैंले एक वशे्या समान वहार गरे ता पिन यहूदा दोषी नहुन,् न त ितमीहरू िगलगालमा आऊ, न वतेावनमा आऊ, ‘न

परम भकुो जीवनको शपथ खाऊ।’ 16 इ ाएल सा ै अ ेरी छ। यसथर्, के परम भलुे ितनीहरूलाई खलु्ला खर्कमा भडेा झैं खवुाउन ु पछर्? होइन!
17 “ए मै मिूतर्हरूको साथी भएको छ। त्यसलाई एक्लै छोिडदऊे। 18 ए मै जिँडयाहरूको दलमा सामले भयो। ितनीहरूलाई वशे्याविृत गन ुर्

िदऊँ। ितनीहरू लाजमद रक्षाकहरूलाई रूचाउछँन।् 19 ितनीहरू सरुक्षाको लािग ती दवेताहरूकहाँ गए र ितनीहरूले सोच्ने क्षमता गमुाएकाछन।्*
ितनीहरूको व लदानले ितनीहरूलाई ल ज्जत उत्पन्न गरायो।

5
अगवुाहरूले इ ाएल अिन यहूदालाई पाप गनर् लगाए

1“हे पजूाहारीहरू! हे इ ाएलका कुलहरू! तथा राजाका कुल हो! मरेो कुरा ध्यान िदएर सनु, िकनभने न्यायको फैसला ितमीहरूको िवरू मा
छ।

“िकनभने ितमीहरू िमस्पामा पासो र ताबोरका जाल भएकाछौ। 2 िश ीमका खाल्डाहरू ितनीहरूले खबु गहीरा पारेकाछन।् तर म ितनीहरू
सबलैाई दण्ड िदनछुे। 3 म ए मैलाई िचन्दछु औ इ ाएल मबाट लकेुको छैन। हे ए मै! तैंले िभचार ग रस।् इ ाएल अशु भएकोछ।
4 ितनीहरूका कामले ितनीहरूलाई आफ्ना परमे र ितर फकर् न िदनछैेन, िकनिक िभचारी मन ितनीहरूको बीचमा छ र ितनीहरूले परम भलुाई
िचन्दनैन।् 5 इ ाएलको अहकंारले आफ्नै िवरू मा सबतू िदन्छ। यसकारण, ए मै र यहूदा दवुै आ-आफ्नो दोषिसत ठोिकनछेन।्

6 “ितनीहरू आफ्ना ‘भडेा-बा ा’ र ‘गाई गोरू’ लएर परम भलुाई खोज्न आउँछन,् तर ितनीहरूले उहाँलाई पाउनछैेनन।् उहाँ ितनीहरूदे ख
हट्न ु भएको छ। 7 ितनीहरूले परम भकुो िवरू मा िव ासघात गरेकाछन।् िकनिक ितनीहरूले बतासे छोरा-छोरीहरू जन्माएका छन।् यसथर्
उसले ितनीहरू र ितनीहरूका जमीनहरू न पानछ।

इ ाएलीहरूको पतन हुने अगमवाणी
8 “िगबामा सींङ फुक।

अिन रामामा तरुही फुक।
बतेावनमा खतराको घन्टी बजाऊ।

हे िबन्यामीन, थरथर होऊ।
9 दण्डको िदनमा ए मै उजाड हुनछे।

जे कुरो िन य हुनवेाला छ
त्यो इ ाएलका सारा कुलहरूलाई

मलैे जनाएको छु।
* 4:19: … “ ” “

”
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10 यहूदाका शासकहरू ती मािनसहरू जस्तै हुन जो आफ्नो सीमा रेखा बढाउछन।्
म मरेो रस ितनीहरूमािथ पानी झैं खन्याउनछुे।

11 ए मै क मा परेको छ,
मरेो न्यायमा त्यो चणूर् भएको छ,
िकनभने थर्का कुरा पिछ लाग्न त्यसले िन य गय ।

12 अत म ए मैलाई नाश पान एउटा कीरा
अिन यहूदाको घरको िन म्त क्षय जस्तो हु।ँ

13 जब ए मैले आफ्नो रोग दखे्यो र यहूदाले आफ्ना चोट दखे्यो तब ए मै अश्शरूकहाँ गयो,
त्यसले ठूलो राजाकहाँ मािनस पठायो।

तर त्यसले ितमीलाई िनको पानर् स ै न।
न त त्यसले ित ो चोटलाई जाती पानर् सक्नछे।

14 िकनभने म ए मैका िन म्त एउटा िसहं
अिन यहूदाको घरको िन म्त एउटा िसहंको बच्चा जस्तो हुनछुे।

म आफै ितनीहरूलाई टु ा-टु ा पानछु।
म ितनीहरूलाई उठाएर लानछुे।

अिन ितनीहरूलाई बचाउनँे कोही हुनछैेन।
15 जबसम्म ितनीहरूले आफ्ना अपराध स्वीकार गरेर

मरेो उप स्थितको खोजी गदनन
तब सम्म म फकर आफ्नै ठाँउमा जानछुे।

आफ्नो क मा ितनीहरूले मलाई यसो भन्दै खोज्नछेन।”

6
परम भु तफर् फिकर् आउँनकेो परुस्कार

1 “आऊ, हामी परम भिुतर फक
िकनभने उहाँले हामीलाई घायल पान ुर् भएकोछ र उहाँले नै हामीलाई िनको पान ुर्हुनछे।
उहाँले चोट पान ुर् भएकोछ, र उहाँले नै हामीलाई मलहम प ी बाँध्न ु हुनछे।

2 दईु िदनपिछ उहाँले हामीलाई पनुज िवत पान ुर् हुनछे
अिन ते ो िदन उहाँले हामीलाई मािथ उठाउन ु हुनछे।
हामी उहाँकै अिघ िजउँदो हुनछेौं।

3 आऊ, हामी परम भलुाई िचनौं,
हामी परम भलुाई िचन्ने यन्त ग ररहौं।

हामीलाई थाह छ उहाँ आउनहुुनछे।
उहाँको आगमन भात झैं िन य छ।

उहाँ हामीकहाँ जमीनलाई िभजाउने
आ खरी वषार् झैं आउन ु हुनछे।”

मािनसहरू िव ास योग्य छैनन ्
4 “ए ए मै, म ितमीलाई के गरूँ?

ए यहूदा म ितमीलाई के गरूँ?
िकनिक तरेो मे िबहानको कुइरो जस्तै

र िब लने शीत जस्तै छ।
5 यसकैारण मलैे ितनीहरूमािथ

अगमव ा ारा बञ्चरो चलाएकोछु।
मलैे ितनीहरूलाई मरेो मखुको वचन ारा घात गरेकोछु।

मरेो न्यायहरू ज्योित झैं कट हुनछेन।
6 िकनभने म अमर मे चाहन्छु
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ब लदान होइन
अिन म चाहन्छु मािनसहरूले बल्दै गरेको ब ल ल्याउन ु भन्दा

परमे रलाई बशेी जाननु।्
7 तर ितनीहरूले ता आदमले जस्तै करार भङ्ग गरे।

त्यसमैा ितनीहरूले मरेो िवरू मा िव ासघात वहार दखेाए।
8 िगलाद अधम हरूको शहर हो।

त्यो रगतले भ रएको छ।
9 जसरी डाँकूहरूले मािनसलाई ढुिकबस्छन

त्यसरीनै पजूाहरीहरूले ग ा बाँधकेा छन।्
ितनीहरूले शकेम जाने बाटोमा हत्या गदर्छन।्

िन य ितनीहरूले महा-अपराध गरेकाछन।्
10 इ ाएलको कुलमा मलैे िघनलाग्दो कुरो दखेकेो छु,
ए मैको वशे्याविृ त्यहाँ छ।

इ ाएल अशु भएको छ।
11 ए यहूदा ित ा िन म्त पिन कटनीको समय तोिकएको छ।

त्यो हुनछे जब म मरेो जाको सिुदन फकार्उनछुे।”

7
1 “जब म इ ाएललाई िनको पाछुर्,

तब ए मैको द ु ता र साम रयाको कुकमर् उदाङ्गो हुनछेन,
िकनभने ितनीहरूले दरुर् वहार गरे।

चोरहरूले घर फोछर्न ्अिन लटेुराहरू बाटोमा लटुपाट गछर्न।्
2 तर म ितनीहरूका सबै द ु काम याद राख्दछु भनी ितनीहरू आफ्ना हृदयमा िवचार गदनन।्

अब ितनीहरूको आफ्नै कालले ितनीहरूलाई घरेेर राखकेो छ।
ती कामहरू मरैे सामने छन।्

3 ितनीहरू आफ्ना द ु कामले राजालाई
र मा लकहरूलाई झटूा कुराले खशुी तलु्याउछँन।्

4 ितनीहरू सबै िभचारी हुन।्
ितनीहरू रोटी पकाउनलेे

तातो पारेका तावा जस्तै छन।्
त्यसले पीठो मछेुको समयदे ख

त्यो रोटी नपाकुन्जले आगो
चलाउदँै िमलाउँदै चलाउदँै गछर्।

5 हा ा राजाको उत्सवको िदनमा
अगवुाहरू ज्यादै िपएर मात्छन।्
अिन राजा िगल्ला गनहरूिसत िमल्न ु हुन्छ।

6 ढुकेर बस्दा ितनीहरूको मन चलुो जस्तै जल्दछ,
िकनिक चलुो जस्तै ितनीहरूका हृदय छल-य ु ले जल्दछ।

रातभ र ितनीहरूका रस द न्करहन्छ,
िबहान त्यो जल्दै गरेको आगोझैं हुन्छ।

7 ितनीहरू सबै चलुो झैं ताितन्छन ्
र आफ्ना शासकहरूलाई भस्म पाछर्न।्

ितनीहरूका सबै राजाहरू मा रए।
ितनीहरू मध्ये कसलैे पिन मरेो ाथर्ना गदनन।्”

इ ाएलले जान्दै यो न हुनछे
8 “ए मै चाँिह अन्यजाितका बीचमा िमिसन्छ।
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ए मै एकाप ट मा पाकेको रोटी जस्तै छ।
9 पराई मािनसहरूले त्यसको बललाई नाश पारे,

तर त्यसलाई यो याद छैन।
त्यसका टाउकोमा फाट-फूट फूलकेा केश दे खनलाग,े

तर त्यसलाई त्यो थाहा छैन।
10 इ ाएलको अहकंारले

आफ्नै िवरू मा साक्षी िदन्छ,
तापिन ितनीहरू परम भु आफ्ना परमे र ितर फकर् दनैन

न त उहाँको खोजी गदर्छन।्
11 ए मै ब ु नभएको मखूर् ढुकुर जस्तै छ।

िम दशेलाई ितनीहरू पकुारा गछर्न,्
अश्शरूमा ितनीहरू जान्छन।्

12 जब ितनीहरू जान्छन,्
म ितनीहरूमािथ आफ्नो जाल िफजाउँनछुे,

म ितनीहरूलाई आकाशका चराहरूलाई जस्तै तल झानछु।
अरू रा हरूसगं स न्ध गरेकोमा
म ितनीहरूलाई दण्ड िदनछुे।

13 ितनीहरूलाई िधक्कार! िकनभने ितनीहरू मबाट तिकर् एर गए। ितनीहरूमािथ िवनाश आओस।्
िकनभने ितनीहरू मरेो िवरू मा गए।

मलैे ितनीहरूलाई बचाउनँे िथएँ,
तर ितनीहरू मरेो िवरू मा ढाँट्छन।्

14 ितनीहरू हृदयबाट मलाई बोलाउँदनैन,
तर ितनीहरू आफ्नो ओ ानमा िवलाप गदर्छन।्

ितनीहरू अन्न र दाखरसका िन म्त भलेा हुन्छन ्
तर ितनीहरू मदे ख टाडा भाग्छन।्

15 य िप मलैे ितनीहरूलाई िशक्षा िदएँ र ितनीहरूका पाखरुा ब लयो बनाएँ,
तापिन ितनीहरू मरेो िवरू मा य ु गदर्छन।्

16 ितनीहरू दवेताहरूप फकर् न्छन ्
जो वास्तिवक दवेताहरू होइनन।्

ितनीहरू काठको त्यावत क्षपे्या जस्तै हुन।
ितनीहरूका अगवुाहरू

ितनका ोघ पजूार् वचनले गदार् तरवारले मा रनछेन।्
िम दशेमा ितनीहरूलाई खसी ग रइएको” कारण यही हो।

8
मिूतर् पजूाले नाश गराउँछ

1 “तरुही फुक! परम भकुो म न्दरमािथ एउटा चील उिडरहकेोछ। िकनभने ितनीहरूले मरेो करार भङ्ग गरे र मरेो सम्झौताको िवरू मा
अपराध गरे। 2 ितनीहरूले मिसत िचच्याएर भन्छन, ‘हे हा ा परमे र हामी इ ाएलीहरूले तपाईंलाई िचन्दछौ।’ 3 जे भलो छ त्यो इ ाएलले
फा लिदएकोछ। बरैीले त्यसलाई खे छे। 4 ितनीहरूले राजाहरू िनय ु गरे, तर मरेा अनमुित लएनन।् ितनीहरूले राजकुमारहरू िनय ु गरे, तर
ती मािनसहरूलाई म िच न्दन। ितनीहरूले सनु र चाँदीका मिूतर्हरू आफ्ना िन म्त बनाए, अत ितनीहरूलाई ध्वशं ग रनछे। 5-6 ए सामा रया, मलैे
ित ो बाछा िमल्काइ िदएँ! ‘मरेो रीस ितनीहरूको िवरू मा दन्केको छ!’ ितनीहरू किहलसेम्म अशु रहनछेन?् एकजना इ ाएली कारीगरले
बाछा बनायो। त्यो परमे र होइन। िन य नै साम रयाको बाछालाई टु ा-टु ा पा रनछे। 7 ितनीहरू बतास छदर्छन ्र ितनीहरूले भ ुवँरी कटनी
गनछन।् ितनीहरूको फसल केही रहनछैेन। त्यसको डाँठमा केही दाना लाग्नछैेन। पसाइहाले तापिन िवदशेीहरूले खाइहाल्नछेन।्
8 “इ ाएल न भयो।

अब ितनीहरू जाित-जाितहरूका बीचमा
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बकेामको भाँडा जस्तै भएका छन।्
9 वन-गधा आफै एक्लै िहिँडरहे झैं

ितनीहरू अश्शरूमा गए। ए मैले आफ्नो िन म्त ‘ज्यालामा’ नाठाहरू राखकेो छ।
10 अन्य जाितहरूलाई ितनीहरूले ‘ज्यालामा’ राखे

तापिन म ितनीहरूलाई अब चाँडै जम्मा गनछु,
राजा र भारादारहरूलाई अिभषके गनर्

केही समयका िन म्त ितनीहरू रोिकन्छन।्
इ ाएलले परमे रलाई भलूे र मिूतर्हरूलाई पजूे

11 “ए मैले पाप गनर्लाई
वदेीको सखं्या बढायो।
ती त्यसको िन म्त पाप गन वदेीहरू भए।

12 मलैे त्यसका िन म्त मरेो वस्थामा लाखौं िविधहरू लखेें तापिन
ती कुरा बीराना ठािननछेन।्

13 मरेो भटेीको लािग ितनीहरूले
मास ु चढाउँछन ्र खान्छन,्

तर परम भलुे ितनीहरूलाई हण गन ुर्हुन्न।
अब उहाँले ितनीहरूलाई

ितनीहरूको पापको िन म्त दण्ड िदनहुुनछे।
ितनीहरूलाई िम मा नै फकार्इँनछे।

14 िकनभने इ ाएलले आफ्ना सिृ क ार्लाई िबसर महलहरू बनायो
औ यहूदाले चाँिह पखार्ल भएका शहरहरूको सखं्या बढायो।

तर म ितनीहरूका शहरहरूमा आगो लगाइिदनछुे
र त्यसले त्यसका महलहरू भस्म पानछ।”

9
िनवार्िसतको िन म्त खन्नता

1 हे इ ाएल, ितमी अरू दशेका मािनसहरूले मनाए जस्तै खशुी नमनाऊ। ितमी खशुी न हौ िकनभने ितमीले आफ्ना परमे रलाई त्यागरे
वशे्याविृ गनर् लागकेो छौ। ितमीले त्यके खलोमा* वशे्याविृ गरेको छौ। 2 िकनिक त्यो खतेमा उब्जकेो अन्नले इ ाएललाई यार् भोजन
िदन सक्दनै। इ ाएलका िन म्त दाखरस पिन यार् छैन।

3 इ ाएलका मािनसहरू परम भकुो दशेमा ब े छैनन।् ए मै िम दशेमा फिकर् जानछे। अश्शरूमा उनीहरूले यस्तो खाना खाने छन ्जनु खाना
उनीहरूले नखान ु पनिथयो। 4 इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुाई अधर्को रूपमा दाखरस चढाउने छैनन।् न त उनीहरूले ब ल नै चढाउँन
पाउनछेन।् यो ब लदान उनीहरूको िन म्त मरेकाहरूका िन म्त शोक गन रोटी जस्तै हुनछे। त्यो खानहेरू सबै अशु हुनछेन।् परम भकुो म न्दरमा
उनीहरूको त्यो रोटी जान पाउदँनै। उनीहरूसगं त्यित मा रोटी हुन्छ जसले उनीहरू मा जीिवत रहन सक्छन।् 5 परम भकुो पिव महा-सभाको
िदन अिन परम भकुो चाड मनाउदँा ितमी के गनर् जाँदछैौ?

6 इ ाएलीहरू पणूर् रूपले ध्वशं हुने डरले भाग्नछेन,् तर िम दशेले ितनीहरूलाई बटुल्नछे। अिन मोपका मािनसहरूले ितनीहरूलाई गाड्नछेन।्
ितनीहरूको बहुमलू्य चाँदीका वस्तहुरूको व रप र झारपात उ नछे। ितनीहरूका पालहरूमा काँढा उ नछे।

इ ाएलले साँचो अगमव ालाई नकारे
7 अगमव ा भन्छन, “हे इ ाएल यो कुराहरूलाई बिुझ राख, दण्ड िदने समय आएको छ। जनु नरा ो कामहरू ितमीले गरेको छौ त्यसको

भोग गन समय आएको छ।” िकनिक इ ाएलीहरू भन्छन,् “अगमव ा मखूर् छ र परमे रको आत्मा भएको मािनस चाँिह बौलाह सरह छ।”
अगमव ा भन्छन,् “ित ो नरा ो कामको लािग ितमीलाई दण्ड िदइनछे। ित ो धिृणत कामको िन म्त ितमीलाई दण्ड िदइनछे।” 8 परमे र र
अगमव ाको जामािथबाट ए मैको रखवाली गन हो। िकनिक उसको सबै बाटोमा िशकारी पासो थािपएकोछ, अिन उसको परमे रको भवनमा
त्यस ित दशु्मनी छ।

9 िगबाका िदनमा झैं ितनीहरू आफैले आफैलाई साहै पारेकाछन।् परम भलुे इ ाएलीहरूको पापको सम्झना गद ितनीहरूको पापकोलािग
दण्ड िदनहुुन्छ।
* 9:1: (चटु्न)े ठाउँ।
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मिूतर् पजूा ारा इ ाएलको िवनाश
10 “उजाड जमीनमा कसलैे अङ्गरु पाए झैं मलाई इ ाएल पाउन ु िथयो। ितमीहरूको िपता-पखुार् मलै े यसरी भे ाए जसरी पिहलो ऋतमुा

कसलैे नभेाराको पिहलो फल ा गछर्। तर ितनीहरू बाल पोरकोमा गए र बाल दवेताकहाँ आफूलाई अपर्ण गरे। कुनै सडकेो िघनलाग्दो सामान
जस्तो भए। उनीहरूले जनु भयानक वस्तलुाई मे गथ त्यस्तै भए।

इ ाएलीहरूका छोरा-छोरीहरू
11 “इ ाएलको वभैव कतै त्यसरी उिडजाने छ जसरी जनुै पकं्षी उिडजान्छ। ितनीहरूमा न त कुनै जन्म न कोही गभर्वती न गभर्धारण हुनछे।

12 तर इ ाएलीले छोरा-छोरी पाएर हुकार्ए तापिन एउटै बालक पिन नरहने ग र म ितनीहरूलाई िनःसन्तान तलु्याउने छु, म उनीहरूलाई त्यािगिदने
छु अिन िववादमा फसाउनँछुे।”

13 एकसमय ए मैको िवषयमा मलैे ह रयो चौरमा रोपकेो क ललो खजुरूको रूख जस्तौ सोचकेो िथएँ। तर अिहले ए ै मले छोराहरूलाई
मानर्को लािग डोर ्याउनँछे। 14 हे परम भ!ु तपाईले उनीहरूलाईं जे चाहनहुुन्छ त्यो उनीहरूलाई िदनहुोस। उनीहरूलाई एउटा यस्तो गभर् िदनहुोस ्
जनु तयुोस ्र स्तन पिन यस्तो िदनहुोस ्जस ारा दधू खवुाउन ु नसकोस।्

15 ितनीहरूको सबै द ु ता िगलगालमा छ।
त्यही मलैे ितनीहरूलाई धणृा गनर् शरुू गरें।

म ितनीहरूलाई ितनीहरूको कुकमर्ले गदार्
मरेो राजमहलबाट िमल्काई िदनछुे।

म ितनीहरूलाई फे र किहल्यै पिन मे गन छैन।
ितनीहरूका सबै अगवुाहरू बागी भए।

16 ए मैलाई दण्ड िदइनछे,
ितनीहरूको जरा सिुक हाल्यो।
ितनीहरूमा फल लाग्नछैेन उनीहरूको अब धरैे सन्तान हुने छैनन।्

यिद ितनीहरूले सन्तान जन्माए पिन म ितनीहरूका ि य बालकहरूको हत्या ग रिदने छु,
जो ितनीहरूबाट जन्म लनछेन।्

17 मरेा परमे रले ितनीहरूलाई अस्वीकार गन ुर्हुनछे,
िकनभने ितनीहरूले उहाँलाई सनुने।्

ितनीहरू फे र अरू दशेहरूमा बरा लनछेन।्

10
इ ाएलको सम्पि ले ितनीहरूलाई मिूतर् पजूा गरायो

1 इ ाएल त्यो दाख जस्तै छ
जसले शस्त मा मा फल िदन्छ।

तर इ ाएलले झटूा दवेत्हरूको िन म्त
िविभन्न कारको वदेीहरू बनाइर ो।

भिूम जित रा ो बिनयो त्यित नै ितनीहरूले
अपिव आफ्ना झटूो दवेताहरूका िन म्त पत्थरहरू लगाए।

2 इ ाएलको मािनसहरूको हृदय झटूो छ।
अब ितनीहरूले आफ्नो अपराधको दण्ड भोग्नै पछर्।

परम भलुे ितनीहरूका स्मारक-ढुङं्गाहरू नाश पान ुर् हुनछे।
उहाँले ितनीहरूका वदेीहरू भत्काउन ु हुनछे।

इ ाएलीहरूका द ु िनणर्यहरू
3 अब इ ाएलीहरूले भन्नछेन,् “न त हा ो कुनै राजा छ न त हामी परम भलुाई मान्छौ अिन उनका राजाले हामीलाई केही पिन गनर्

सक्नहुुन्न।”
4 ितनीहरू ितज्ञा गछर्न। तर ितनीहरू केवल झटूो बोल्छन। ितनीहरू आफ्नो ितज्ञा परूा गदनन।् अत ितनीहरूले जोतकेा खतेमा उि एको

िवषाल ु झापरात जस्तै िववाद बढ्छ।
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5 साम रयाका बािसन्दाहरू बतेावनमा डराउदँै बाछाको पजूा गछर्न। यस्ता मािनसले वास्तवमा िवलाप गन ुर्पछर्। यस्ता पजूाहारीहरू वास्तवमा
िवलाप गछर्न,् िकनिक उसको रा ो मिूतर् हराएको हुन्छ। कसलैे उठाएर लगकेो हुन्छ। 6 त्यस मिूतर्लाई अश्शरूको महान राजालाई उपहारका
िन म्त लिगएको हुन्छ। ए मैको ल ज्जत मिूतर् उहाँ लिगने छ। इ ाएल चाँिह आफ्नै मिूतर्मा ल ज्जत हुनपुनछ। 7 साम रयाका राजाहरूलाई न
गरीिदनछुे। ऊ पानीमािथ बग्ने काठको टु ा जस्तै हुनछे।

8 इ ाएलले पाप गय अग्लो-अग्लो स्थानमा मिूतर् िनमार्ण गय । आवनेको अग्लो स्थान न ग रिदइनछे। त्यसको वदेीहरूमािथ काँढा र
बनमाराहरू उ नछेन ्र त्यही बलेा ितनीहरूले पवर्तहरूलाई भन्नछेन,् “हामीलाई ढाक!” अिन डाँडाहरूलाई भन्नछेन,् “हामीमािथ खस।”

इ ाएलाई पापको िन म्त ितनछ
9 “हे इ ाएल, ितमीले िगबाको समयदे ख पाप गनर् शरुू गय ।(अिन ितनीहरू अझै त्यहाँ पाप ग ररहकेा छन।्) िगबाले अिहले पिन त्यही

द ु काम र पाप गदछ। 10 ितनीहरूलाई दण्ड िदन म आउनछुे। ितनीहरूको िवरू सनेाहरू एक भएर आउनछेन।् इ ाएलले आफ्नो दइुवटा पापको
िन म्त दण्ड भोग्न ु पनछ।

11 “ए मै एउटा ता लम पाएको बाछा जस्तै िथयो जो खलाको अन्नमािथ िहडँ्न मन पराउँछ। म त्यसको काँधमा रा ो जवुा रा छुे। म
ए मैलाई डोरीले बाँध्नछुे अिन यहूदाले हलो जो छे। याकूबले स्वयं डल्लाहरू फोनछ।”

12 धमर् रोप तब ितमीले स्थर मायाको बाली उठाउनछेौ। खते आफैले जोत। यो परम भलुाई खोज्ने समय हो। उहाँ आउन ु हुनछे अिन
ितमीमािथ धमर् बसार्उन ु हुनछे।

13 तर ितमीहरूले द ु ताको बीऊ रोपकेाछौ अिन ितमीहरूले अन्यायको बाली उठाएकाछौ। ितमीहरूले झटूो फल खाएकाछौ िकनभने
ितमीहरूले आफ्नै योजना र आफ्नो िवशाल सखं्याका यो ाहरूमािथ भरोसा राख्यौ। 14 यसकैारण ितमीहरूका सनेाहरूको बीच य ु का िन म्त
खलैाबलैाको स्वर सिुननछे, अिन ित ो सनेाको िकल्लाहरू न हुनछेन।् यो त्यस्तै हुनछे जस्तो बतेबले नगरमा य ु को समय शल्मनले न
पा रिदएको िथयो। य ु को समयमा आफ्ना नानीहरूसगंै आमाहरूको पिन हत्या ग रिदएको िथयो। 15 बतेलेमा ितमीहरूलाई पिन यस्तै हुनछे
िकनिक ितमीले धरैे नै कुकमर्हरू गरेकाछौ। त्यस िदनको शरुूवात हुदँा हुदँ ै इ ाएलको राजा परैु न हुनछेन।्

11
इ ाएलहरूले परम भलुाई भलु्यो

1 परम भलुे भन्नभुयो, “जब इ ाएल बालक िथयो मलैे त्यसलाई प्यारो गरें।
तब मलैे आफ्नो छोरालाई िम दशेबाट बोलाएँ।

2 तर जित-जित मलैे इ ाएलीहरूलाई बोलाएँ,
त्यित-त्यित ितनीहरू मबाट टाढा भए।

ितनीहरूले बाल दवेताहरूलाई ब ल चढाँइरह।े
उनीहरूले मिूतर्को अगाडी धपू जलाए।

3 “ए मैलाई मलैे िहडँन िसकाएँ।
इ ाएललाई मलैे अगंालोमा बोकें

अिन मलैे नै ितनीहरूलाई िनको पारें।
तर यी सबै कुरा ितनीहरू जान्दनैन।्

4 मलैे ितनीहरूलाई मेको डोरी
मायाको बन्धनले बाँधरे डोयार्एँ।

म त्यस्तो िथएँ जसले उनीहरूलाई स्वतं गराएँ,
म िनउरेर उनीहरूलाई खाना खवुाएँ।

5 “तर इ ाएलीहरूले परमे र तफर् जान अस्वीकार गरे। ितनीहरू फिकर् एर िम जाने छैनन,् स ामा अश्शरूका राजा नै ितनीहरूका राजा
हुनछेन। 6 उनीहरूका शहरमािथ तरवार झणु्डाई िदइनछे। यही तरवार ारा उनीहरूका श शाली मािनसहरूलाई वध ग रनछे। उनीहरूको
मु खयाहरूको काम न ग रइन्छ।

7 “मरेो जाहरू फकर् ने आशा गछर्न ्उनीहरू मािथका परमे रलाई पकुाछर्न ्तर परमे रले उनीहरूलाई सहायता गन ुर् हुदँनै।”
परम भलुे इ ाएललाई न गनर् चहानहुुन्न

8 “हे ए मै म ितमीलाई कसरी छोिडिदऊँ?
ए इ ाएल म ित ो रक्षा गनर् चाहनँ्छु।

म ितमीलाई कसरी अदमा जस्तै तलु्याऊँ!
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म चाहिँदन िक ितमीलाई सबोयीम जस्तै बनाऊँ।
म आफ्नो मन बद्ली रहछुे,

ितमी ित दयाले मन प ग्लरहछे।
9 म मरेो चण्ड रसलाई िज िदनछैेन।्

म फे र ए मैलाई न पानछैन।
म त परमे र हु,ँ म कुनै मािनस होइन।

म ितनीहरू माझ एक पिव छु।
म ितमीहरूसगँै छु।

म आफ्नो रस दखेाउनँछैेन।
10 म िसहं जस्तै गजर्ने छु, म गजर्न्छु

अिन मरेा सनं्तान मसगं आउने छन,्
र मरेो पिछ-पिछ िहडँनछेन।्

मरेा सन्तानहरू डरले थर-थर काम्दै प मबाट आउनछेन।्
11 ितनीहरू चरा जस्तै वगेिसत

िम दशेबाट आउनछेन।्
ितनीहरू अश्शरूको भिूमबाट ढुकुर जस्तै आउनछेन ्

अिन म ितनीहरूलाई घरमा पठाउनछुे।”
परम भलुे यो भन्न ु भयो।

12 “ए मैले मलाई झटूो दवेताहरूले छोपकेोछ।
इ ाएलका मािनसहरूले मरेो िवरोधमा षड ्यं रच।े

तर यहूदा अिहले सम्म परमे रसगँ छ।
यहूदा पिव र साँचो छ।”

12
परम भु इ ाएलको िवरू मा हुनहुुन्छ

1 ए मैले आफ्नो समय न गछर्। इ ाएल िदनभ र “हावाको पिछ पिछ भािगिहडं्छ”। जाहरू ज्यादा भन्दा ज्यादा झटूो बोल्छन,् र चोरी
गछर्न।् ितनीहरूले अश्शरूहरूसगं स न्ध गछर्न ्अिन आफ्नो भ ाक्षको तले िम दशे लएर जान्छन।्

2 परम भुभन्नहुुन्छ, “मरेो तकर् यहूदाको िवरू मा छ। याकूबलाई उसले गरेको कमर्का िन म्त दण्ड िदनपुछर्। उसलाई उसले गरेको कु-कमर्का
िन म्त िन य नै दण्ड िदनपुछर्। 3 जब याकूब आफ्नो आमाको गभर्मा िथयो, अिन गभर्मा हुदँै उसले आफ्नो दाज्यलूाई छल्न शरुू गय । याकूब
एकजना श शाली यवुक िथयो अिन त्यसै समय उसले परमे रसगँ कुश्ती ल ो। 4याकूबले परमे रका स्वगर्दतूिसत ऊ य ु गय अिन िवजय
भयो। ऊ रोयो अिन दयाको िन म्त िव न्त गय । यो घट्ना बतेलेमा भएको िथयो, त्यहाँ उसले परमे रसगं बातचीत गय । 5 यहोवा सनेाहरूका
परमे र हुनहुुन्छ। उहाँको नाउँ यहोवा हो। 6 यसकारण आफ्नो परमे रितर आऊ। उहाँ ित साँचो होऊ। रा ो कमर् गर। परमे रमािथ सधैं
िनभर्र गर।

7 “याकूब एक ापारी हो। ऊ आफ्नो साथीहरू समतेलाई ठग्छ। उसको तराजु झटूो छ। 8 ए मै भन्छ, ‘म धनी छु। मलैे साँचो धन ा
गरेको छु। मरेो अपराधको िबषयमा कसलैे पिन थहा पाउने छैन।’

9 “तर जबदे ख ितमी िम दशेमा िथयौ म त त्यही समयदे ख नै परम भु ित ो परमे र हु।ँ म ितमीलाई भटे हुने पालका िदनहरूमा जस्तै
पालमा रा छुे। 10 मलैे अगमव ािसत कुरा गरेकोछु र बारम्बार दशर्न िदएकोछु। मलैे अगमव ालाई ितमीहरूको आफ्नो पाठ पढाउन धरैे
तरीका पिन िदएकोछु। 11 तर िगलादमा फे र पिन पाप छ। अनपुयोगी मिूतर्हरू धरैे छन।् िगलगालमा ितनीहरू गोरूहरू ब लको रूपमा चढाउँछन।्
ितनीहरूका धरैे जस्ता वदेीहरू जोतकेो खतेमा थपुारेको ढुङ्गाका थु ाहरू जस्ता छन।्

12 “याकूब आरामको खतेमा भागरे गए। यस जग्गामा इ ाएलले प ीको िन म्त काम गरेको िथयो। स्वा ी पाउनको िन म्त उसले भडेाहरूको
हरेचाह गय । 13 तर परम भलुे एउटा अगमव ा ारा इ ाएललाई िम दशेबाट लएर आउनभुयो। परम भलुे एकजना अगमव ारा
इ ाएललाई सरुिक्षत रा भुयो। 14 तर ए मैले परम भलुाई धरैे रस उठाइिदयो। ए मै मतृ्य-ुदण्ड पाउने अपराधको दोषी छ। यसकैारण उसलाई
उसको अपराधको िन म्त दण्ड िदइनछे। उसको मा लकले उसलाई ल ज्जत पान ुर्हुनछे।”
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13
इ ाएल आफै न भयो

1 “ए मै आफैले इ ाएलमा आफूलाई महान बनायो। ए मै जब बोल्थ्यो मािनसहरू डरले थर-थर काम्थ।े तर ए मैले पापकमर् गय । उसले
बाल दवेताहरूको पजूा गनर् थाल्यो। त्यसकैारण मनछ। 2 इ ाएलले धरैे पाप गनर् थाल्यो। ितनीहरूले आफ्नो िन म्त मिूतर्हरू बनाए। कारीगरले
चाँदीको सनु्दर मिूतर्हरू बनाउन थाले अिन आफ्ना मिूतर्हरूिसत कुरा गरे। ितनीहरूले ती मिूतर् साम ु ब ल चढाउन अिन बाछाहरूलाई चमु्बन गनर्
शरुू गरे। 3 अत ितनीहरू चाँडै िवलीन हुनछेन।् ितनीहरू कुइरो जस्तै हुनछेन िवहानको शीत जनु पछर् तर चाँडै नै हराउछँ। इ ाएलीहरू हावाले
उडाउँने भसु जस्तै हुन।् ितनीहरू िचम्नीबाट बािहर िनस्के पिछ हराउने ध ुवँा जस्तै हुन।्

4“िम दशेमा जब ितमीहरू िथयौ, त्यिह समयदे ख म परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ म बाहके ितमीहरूले अन्य कुनै परमे रलाई िचन्दनैौ।
त्यो म नै हु ँ जसले ितमीहरूलाई बचायो। 5 उजाड भिूम तथा खडरेी परेको दशेमा म ितमीहरूलाई िचन्थें। 6 मलैे नै इ ाएलीहरूलाई खान िदएँ।
उनीहरूले त्यो भोजन खाए। आफ्नो पटे भ रए पिछ उनीहरू त ृ भए। उनीहरू धमण्डी भए अिन मलाई उनीहरूले भ ु लहाल।े

7 “यसकैारण म ितनीहरूको िन म्त िसहं जस्तै हुनछुे। बाटोको िकनारमा म िचतवुा जस्तै ढुिकब छुे। 8 म उनीहरूसगँ माऊ भाल ूझैं झम्टन्छु
जसले उसका छाउराहरू खोिसिदएकोछ। म उनीहरूमािथ हमला गछुर्। म उनीहरूको छाती िचरीिदन्छु। म त्यो िसहं अथवा अन्य कुनै िहं क
जनवार जस्तै हुनछुे जसले आफ्नो िशकार लछुी-लछुी खाई रहकेो हुन्छ।”

परमे रको ोधबाट कसलैे इ ाएललाई बचाउनँ ु स ै न
9 “हे इ ाएल, मलैे ित ो रक्षा गरें तर ितमीले मरेो िवरोध गय । यसकारण म ितमीलाई न गनछु। 10कहाँ हुनहुुन्छ ित ो राजा? उहाँले ित ो

सबै शहरहरूमा ितमीलाई सघाऊ पयुार्उन ु हुनछैेन। कहाँ हुनहुुन्छ ित ा न्यायधीश? ‘मलाई एउटा राजा अिन धरैे राजकुमारहरू िदनहुोस,्’ भनी
िवन्ती गरेको िथयौ। 11 म ोिधत भएँ अिन मलैे ितमीहरूलाई एउटा राजा िदएँ। म अझ अिधक ोिधत भएँ अिन मलैे उसलाई ितमीहरू दे ख
छुटाएँ।

12 “ए ै मको दोष एउटा िबटोमा बाँिधएकोछ,
उसको पाप अिभलखेमा रा खएको छ।
ऊ द ण्डत हुनछे।

13 उसलाई सव वदेना हुनछे।
ऊ एउटा अज्ञानी िशशु जस्तै हो

चनुौती सामना गन ठीक समयमा
ऊ आउँदनै।

14 “के म उनीहरूलाई पातालको श दे ख बचाऊँ?
के म उनीहरूलाई मतृ्य ु दे ख मु गराऊँ? हे मतृ्य!ु

तरेो िवध्वशंक कोप कहाँ छ?
हे िचहान तरेो श कहाँ छ?
मरेो आखाँबाट अब दया लकेुकोछ।

15 इ ाएल आफ्नो दाज्य-ूभाइहरूको बीच बढी रहकेो छ,
तर पवू य बतास आउनछे, परम भकुो बतास उजाड मरूभिुमबाट आउनछे

अिन इ ाएलको कुवाहरू सकु्ने छन।्
त्यसको पानीको मलू स ु छे।
त्यो आधँीले इ ाएलका सबै बहुमलू्य बस्तकुो भण्डार र ो पा रिदने छ।

16 सामा रयाले दण्ड भोग्नछे
िकनिक उसले आफ्नो परमे रदे ख मखु बटारेको छ।

इ ाएलीहरूलाई तलवार ारा मा रने छ,
उनीहरूको सन्तानलाई पछाद मा रनछे
अिन ितनीहरूका गभर्वती ीहरूको पटे िनचो रनछे।”

14
परम भिुतर फकर्
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1 हे इ ाएल! ित ो पापले ितमीलाई धमर्राउने बनाएकोछ। यसकैारण अब परम भु आफ्नो परमे र ितर फकर आऊ। 2 जनु कुरा ितमीले
भन्नछु, त्यसको िवषयमा सोंच, अिन परम भु ितर फकर आऊ, उहाँलाई भन,

“हा ा सबै पापहरू टाढा गरेर,
जे कुरा रा ो छ त्यसलाई हण गर जनु हामीले भिनरहकेाछौ।
हामी हा ो मखुले तपाईंको स्तिुत गाउछँौ।

3 अश्शरूले हामीलाई बचाउनँ स ैं न।
हामी घोडहरूमािथ सवार हुनछैेनौ।

न त हामी आफ्नो हातले बनाएको कुरालाई
‘हा ो परमे र’ भन्नछेौ।

िकनिक िबना आमा बाबकुा सतंानहरू ित दया गन
केवल तपाईं मा हुनहुुन्छ।”

परम भलुे इ ाएललाई क्षमा गन ुर्हुन्छ
4 परम भु भन्नहुुन्छ,
“उनीहरूले मलाई त्याग।े

म उनीहरूलाई यसको िन म्त क्षमा िदन्छु।
म उनीहरूलाई मु भावले मे गनछु। म अब उनीहरू ित ोिधत हुनछैेन।

5 म इ ाएलको िन म्त शीत झैं बन्नछुे।
इ ाएल लली फूल झैं फुल्नछे।
लबानोन झैं त्यसको जरा फैलनछे।

6 त्यसका हाँगाहरू भ ाक्षको रूख झैं हुनछेन।्
त्यो सनु्दर हुनछे।

त्यो त्यस सगुन्ध झैं हुनछे
जनु लबानोनको रूखको जराबाट आउँछ।

7 इ ाएलका मािनसहरू फे र मरेो सरंक्षणमा हुनछेन।्
ितनीहरू अन्न झैं बढ्नछेन।्

ितनीहरू अङ्गरुका लहरा झैं फल्ने र फूल्ने छन।
अिन ितनीहरूको सगुन्ध लबानोनको दाखरस जस्तै हुनछे।

परम भलुे इ ाएललाई मिूतर्को िवषयमा चतेावनी िदनभुयो
8 “हे ए मै मलैे मिूतर्हरूिसत गन ुर्पन बढी केही छैन।

म नै एकजना हु ँ जसले ित ो ाथर्नाहरूको उ र िदन्छु।
म नै एकजना हु ँ जसले मािथबाट ित ो रक्षा गछुर्।

म सधैं ह रयो रहने सल्लाको रूख जस्तै हु।ँ त्यसको फल मबाट नै आउँछ।”
अ न्तम सल्लाह

9 यी कुराहरू ज्ञानी मािनसले बझु्न ु पछर्।
यो कुराहरू कुनै ब ु मान मािनसले जान्न ु पछर्।

परम भकुो बाटो ठीक छ।
असल मािनसहरू ितनीहरू ारा बाच्छन।
पापीहरू ितनीहरू ारा मछर्न।्
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योएलको
पसु्तक

सलहहरूले दशेलाई उजाड पारे
1 पतएुलको छोरा योएलले परम भकुो यो वचन ा गय :

2 हे अगवुाहरु हो, यो वचन सनु!
हे यो दशेका सबै बािसन्दाहरु हो! ितमीहरु मरेो कुरामा ध्यानदऊे।

के ितमीहरुको जीवनकालमा पिहला किहले यस्तो भएको िथयो? होइन!
के ितिमहरुका िपता-पखुार्हरुको समयमा किहले यस्तो घटना घटेको िथयो? होइन!

3 ितमीहरुका छोरा-छोरीहरुलाईयो कुरा बताऊ,
अनी ित ो छोरा-छोरीहरुले उनीहरुका छोरा-छोरीहरुलाई बताउनँे छन।्
ितमीहरुको नाित-नातीनाले आफ्ना आउने पसु्तालाई बताउने छन।्

4 जे कुरो काट्ने सलहहरुले छोडकेा िथए,
सबै बगाले सलहहरुले खाए।

अिन जकुेरा बगाले सलहहरुले छोडकेा िथए,
ती सबै उ ने सलहहरुले खाए।

जे उ ने सलहहरुले छोडकेा िथए,
ती सबै िवनासकारी झसुलु े सलहहरुले खाए।

सलहहरु आइपगु्न थाले
5 हे मतवालाहरु! जाग अिन रोऊ!

ितमीहरु सबै दाखरस िपउनहेरु हौ! जोडिसत रोऊ।
िकनभने ितमीहरुको िमठो दाखरस अब छैन।

अब ितमीहरुले िमठो नयाँ दाखरस पाउने छैनौ।
6 एउटा ठुलो अनी श ीशाली जाितले

मरेो दशेलाई आ मण गरेका छन।्*
ितनीहरुका दाँतहरु िसहंका जस्तै छन।्

ितनहरुका दा ाहरु िसहंीनीका जस्तै छन।्
7 ती मानीसहरुले मरेो दाख बारीहरु न पा रिदए।

दाखको बारी ओइलायो त्यसपिछ मय ।
ती मिनसहरुले मरेो रा ो नभेाराका बोटहरु न पा रिदए।

बोटको बो ा समते उप्काई नभएको नाङ्गो पारेर फा लिदए।
मािनसहरु रून्छन ्

8 कन्ये केटी झैं िवलाप गर जसको िववाह हुनलागकेो छ।
जसले लोग्नकेो िन म्त भाङ् रा लगाएकीछे जसको हुनलागकेो लोग्ने िववाह हुनभुन्दा पिहला नै म रएको छ।

9 पजूाहारीहरु परम भकुा सवेकहरु रोऊ।
िकनभने अब अन्नबली,र अघर्बली परम भलुाई चढाईनछे।

10 खते उजाड पारीएकोछ।
यहाँ सम्म िक खते पिन रुँदछै।
िकनभने अन्नहरु सबै न भयो

नयाँ दाखरस सखु्खा भयो
अिन भ ाक्षकेो तले पिन समा भयो।

* 1:6: … (हुन सक्छ योएलले यहाँ श कुो सनेाहरूको कुरा ग ररहकेा छन।्)
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11 हे िकसानहरु! िनरास हौ।
हे दाखवरीका िकसानहरु अच्काली िवलाप गर!

गहु ँ र जौंको िन म्त िवलाप गर
िकनिक खतेको फसलहरु न भएकोछ।

12 दाखको बोट सकुाइयो
अिन नभेाराको बोट ओइलाएकोछ।

अनार, खजरु अिन स्याउका बोटहरु सकुाइयो।
बा रका सबै रुखहरु सकेुका छन।्
मािनसको िबचमा भएको आनन्द अन्त भएकोछ।

13 हे पजूाहरीहरु! भाङ् ा लगाऊ अिन सा ै िवलाप गर।
हे वदेीका सवेकहरु हो! िवलाप गर।

हे मरेा परमशेवरका सवेकहरु! ितमीहरु भाङ् ा लाएर सतु।
िकनिक अन्नब ल र अघर्बली ित ा परमे रको म न्दरमा हुने छैन।

सलहहरु ारा डरलाग्दो िवनाश
14 उपवासको समय िन त गर। िवशषे सभाका िन म्त मािनसहरुलाई बोलाऊ। सभामा अगवुाहरु र यो दशेका सबै बािसन्दाहरुलाई भलेा

गराऊ। उनीहरुलाई परम भु ितमीहरुका परमे रको भवनमा ल्याऊ अिन परम भलुाई पकुार गर।
15 त्यस िदनको लािग यो एकदमै नरा ो िदन हुनछे। िकनिक परम भकुो एक िवशषे िदन निजकै आउँदछै। त्यस समय यस्तो सवर्नाश हुनछे

िक सवर्श मान परमे रले आ मण ग ररहन ु भएको जस्तै हुनछे। 16 हा ो खाने भोजन हा ो आखँाले हदेार् हदे हरायो। हा ो परमे रको
भवनबाट आन्नद र हर्ष हराएर गयो। 17 हामीले िबऊहरु त रोपकेा िथयौं तर जमीनमानै सकेुर मय । हा ो बोट िबरुवा सकेुर मय । हा ा अन्नको
भण्डारहरु खाली भयो अिन न भएर गयो।

18 हा ा पशहुरु भोकले कराइरहकेाछन।् हा ा गाई गोरूका बथान यता-उता छरप भए। ितनीहरुले घाँस खान पाउदँनैन।् भडेाहरु पिन
म ररहकेा छन।् 19 हे परम भ!ु म तपाईंलाई सहायताको िन म्त ाथर्ना गदछु। िकनिक हा ो ह रयो मदैानहरु आगोले मरुभिूम बनाइिदयो।
मदैानका सबै रूखहरु आगोको ज्वालाले जलाई िदए। 20 वन पशहुरु पिन तपाईंको सहायता चाहन्छन।् नदीहरु सकुी सके, कतै पनी पानीको नाउँ
िनशान छैन। आगोले हा ो ह रयाली मदैनलाई मरुभिूम बनाई िदयो।

2
परम भकुो आउने समय

1 िसयोनमा तरुही फुक,
मरेो पिव पवर्तमा चतेावनीतको ध्विन बजाऊ।

ती सबै मािनसहरुलाई जो यो दशेमा बस्छन ्डरले थरथर कामनु?्
परम भकुो िवषशे िदन आउँदछै।
परम भकुो िवशषे िदन निजकै छ।

2 त्यो िदन अन्धकार उदासी िदन हुनछे।
त्योिदन धरैे अधँ्यारो र बादलले ढाकेको हुनछे।

ितमीहरु िवशाल र श शाली मािनसहरु पवर्तमा अन्धकार झैं फै लदंै गरेको दे े छौ।
ितनीहरु जस्ता धरैे सखं्यामा मािनसहरु

पिहले त्यहाँ किहल्यै पिन आएका िथएनन ्
अिन न त भिबष्यमा यस्तो हुनछे।

3 ितनीहरुकोअघाडी आगोले भष्म पाछर्। ितनीहरुको पछाडी आगोको ज्वाला दन्कन्छ।
भमूी मािनसको सामनुे अदनको बगैंचा झैं हुनछे

अिन मिनसको पिछ उजाड मरुभिूम जस्तै हुनछे।
त्यहाँ केही पिन रहने छैन।

4 सलहहरु घोडा जस्तै दे खन्छन ्
अिन ितनीहरु य ु को घोडा जस्तै दौडन्छन।्

5 ितनीहरुलाई सनु!
ितनीहरुको ध्विन य ु को समयमा
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रथ पहाडमा चढ्दा भएको खलैा-बलैा जस्तै हुन्छ।
त्यो आवज भसु जलरे िनस्केको

आगोको ज्वाला जस्तै छ।
एक हुल श शाली मािनसहरु

य ु का िन म्त तत्पर हुदँाको जस्तै हुनछे।
6 मािनसहरु ितनीहरुको अिघ डरले थर-थर काम्छन।्

ितनीहरु को अनहुार डरले पहेंलो हुन्छ।*

7 ितनीहरु यो ाहरु झैं दगछुर्न।्
ितनीहरु य ु का मािनसहरु झैं पखार्लमािथ चढ्छन।

त्यके मािनस सोझो अघाडी बढछन।्
ितनीहरु पं निबगारी िहडंछन।्†

8 उनीहरु एक अकार्मािथ ठेलाठेल गदनन।्
त्यके सनेा आफ्नो बाटोमा िहडं्छन।्

यिद कुनै सनेालाई चोट लागरे लडे पिन
अरु सनेाहरु अिघ बिढ रहन्छन।्

9 ितनीहरु कुदरे शहरमा प छेन ्
अनी चाँडै पखार्ल मािथ कु छेन।्

ितनीहरु घरमािथ चढछन ्
अिन झ्यालबाट चोरहरु जस्तै िभ पस्छन।्

10 ितनीहरुको अगाडी पथृ्वी ह ल्लन्छ,आकाश काम्छ।
सयूर् र चन् मा पिन अधँ्यारो हुन्छ अिन तारा चम्कन छोड्छ।

11 परम भलुे आफ्नो सनेाहरुलाई ठुलो स्वरले बोलाउन ु हुन्छ।
उहाँको छाउनी अत्यन्त िवशाल छ।

ती जसले परम भकुो आज्ञा पालन गछर्न ्
ितनीहरु धरैेल सखं्यामा छन।्

परम भकुो िवशषे िदन महान ्अिन डर लाग्दो हुनछे।
यो कसले सहन सक्छ र?

परम भलुे मािनसलाई प रवतर्न हुन ु भन्नहुुन्छ
12 परम भु भन्न ु हुन्छ:

“अिहले पिन ितमीहरु सम्पणूर् हृदयले
उपवास बसरे रूँदै र शोक गद

म ितर फकर् ।
13 लगुा होइन, ितमीहरु को हृदय फटएर रोऊ।”‡

परम भु ितमीहरुका परमे रकहाँ फकर आऊ।
उहाँ दयाल ु अिन करूणामय हुनहुुन्छ।

उहाँ चाँडै रसाउन ु हुन्न।
उहाँ को मे महान छ,

दण्ड िदने िबषयमा उहाँले
जो िनणर्य लन ु भएको छ

त्यो उहाँले प रवतर्न गनर् सकन ु हुछ।
14 कसले जान्दछ, हुनसक्छ परम भलुे आफ्नो मन बद्लीन सक्न ु हुन्छ।

यो पिन हुनसक्छ उहाँले ितमीहरुलाई आिशष िदनहुुन्छ।
अिन फे र ितमीहरुले परम भु ितमीहरुका परमशेवरलाई
* 2:6: … † 2:7: …

‡ 2:13: …
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अन्नब ल र अघर्ब ल चढाउन योग्यका हुने छौ।
परम भलुाई ाथर्ना गर

15 िसयोनमा तरुिह फुक,
महा-पिब सभा बोलाऊ।
उपवासको िवशषे समयलाई बोलाऊ।

16 मािनसलाई भलेा गर।
त्यो िवशषे सभाकोलािग उनीहरुलाई बोलाऊ।

ितमीले बढूा- धानहरु अिन नानीहरुलाई भलेा गर।
त्यो दधु-ेबालकलाई पिन लएर आऊ,

नयाँ दलुहा-दलुहीलाई
िसधै ितनीहरुको कोठाबाट बोलाऊ।

17 पजूाहारीहरु, परम भकुा सवेकहरु
म न्दरको दलान वदेीको िबचमा रहुन।्

ितनीहरुले भननु,् “हे परम भु तपाईका मािनहरुलाई दया दखेाउनहुोस।्
तपाईंका मािनसलाई ल ज्जत हुन निदन ु होस।्
ितनीहरुलाई रा हरुको िबचमा हाँसोको पा नबनाउन ु होस।्

तपाँईंले अन्य दशेहरुलाई हाँस्दै भन्ने अवसर निदनहुोस,्
‘ितनीहरुका परमे र कहाँ हुनहुुन्छ?’ ”

परम भलुे ित ो दशे िफतार् िदनहुुन्छ
18 तब परम भु आफ्नो भिूमको िन म्त अत्यन्तै जोिशलो हुनभुयो।

उहाँ आफ्ना मािनसहरुमािथ करुणामय हुनभुयो।
19 परम भलुे आफ्ना मािनसहरुलाई उ र िदन ु भयो।
उहाँले भन्नभुयो, “म ितनीहरुका िन म्त अन्नहरु, नयाँ दाखरस र तले पठाउनछुे।

ितिमहरुका िन न्त शस्त हुनछे।
म ितमीहरुलाई अन्य जाितहरुको िबचमा हाँसोको पा बिनन िदने छैन।

20 त्यहाँ आएका उ रवासीहरुलाई§ ितमीहरुको दशेबाट हटाइिदनछुे।
उिनहरुलाई बाँझो र उजाड दशेमा पठाइिदनछुे,

त्यसमध्ये आिधलाई पवूर्को समु प पठाई िदनछुे,
अिन फे र आिधलाई प मको समु तफर् पठाईिदनछुे।

उनीहरुले यस्तो घिृणत कमर् गरेका छन,्
उनीहरुसडकेो दगुर्न्धमािथ उठ्नछेन।् ितनीहरुको नरा ो गन्ध उभँो जानछे।

ितनीहरुले धरैे िघनलाग्दा कामहरु गरेका छन।्”
फे र दशेलाई नयाँ बनाईने छ

21 हे दशे नडरा!
त ँ खिुश भएर रमाइलो गर,
िकनिक परम भलुे ठूला-ठूला काम गन ुर् हुनछे।

22 हे जङ्गलका पशहुरु! नडराऊ,
बनको उजाड खकर् मा ह रयाली आउँनछे।

रूखहरुले फलिदन थाल्नछेन।्
नभेाराको बोटहरु र दाखको बोटहरुले शस्त फल िदनछे।

23 हे िसयोनका मािनसहरु! खशुीहोऊ।
परम भ,ुितमीहरुका परमे रसगँ रमाऊ।

िकनभने उहाँले ितमीहरुलाई रा ो गन ुर्हुनछे।
§ 2:20:
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उहाँले ितमीहरुलाई अिघल्लो र पिछल्लो दबुै झरी पिहला झैं पठाई िदनहुुन्छ।
24 अब खलाहरु गहुलँे भ रपणूर् हुनछेन।्

अिन दाख-कुण्डहरु नयाँ दाखरस र तलेले भ रनछेन।्
25 “म परम भलुे मरेो श शाली सनेा ितमीहरुको िबरु मा पठाएको िथएँ।

ती काट्ने सलहहरु, ती बगाले सलहहरु
अिन उ ने सलहहरुले ित ा सबै अन्नहरु खाईिदए।

तर म परम भु ती सबै नोक्सान भएको फे र भरपरू ग रिदनछुे।
ितमीहरु फे र भ रभराऊ हुनछेौ।

26 फे र ितमीहरुसगँ शस्त खानकुेरा हुनछे।
ितमीहरु सन्त ु हुनछेौ र ितमीहरुले परम भु

ितमीहरुका परमे रको शसंाको गीत गाउनछेौ।
उहाँले ित ा िन म्त आ यर्चिकत काम गन ुर् भएकोछ।

अब मरेो मािनसहरु किहल्यै ल ज्जत हुनछैेनन।्
27 अिन ितमीले थाहापाउनछेौ म इ ाएलको बीचमा छु।

अिन फे र ितमीले जन्नछेौ म परम भु ितमीहरुको परमे र हु ँ
र म वाहके अक कुनै परमे र छैन।

मरेा जाहरु फे र किहल्यै ल ज्जत हुनछैेनन।्”
परमे रले उहाँको आत्मा सबै मािनसलाई िदनहुुन्छ

28 “त्यसपिछ,
म ितमीहरु सबै मािथ मरेो आत्मा खन्याउनँछुे।

ितमीहरुका छोरा-छोरीहरुले अगमवाणी गनछन।्
ितमीहरुका बढूा मािनसहरु स्वप्न-दश हुनछेन।्
ितनीहरुका जवानले दशर्न दे छेन।्**

29 त्यस समय म आफ्ना आत्मा मरेा दास
र दासीहरुमािथ खन्याउनछुे।

30 पथृ्वी अिन आकाशमा म अ तू िचन्ह दखेाउनछुे।
त्यहाँ रगत, आगो र धवुाँको खम्बाहरु हुनछेन।्

31 सयूर् अधँ्यारोमा बद्लनछे।
चन् माको रंग रगतमा बद्लनछे।
अिन परम भकुो महान ्र डरलाग्दो िदन आउनछे।

32 अिन हरेक मािनस जसले परम भकुो नाउँ पकुछर् उसलाई बचाइनछे।
िकनिक परम भलुे भन्न ु भए अनसुार त्यहाँ बाँचकेाहरु िसयोन डाँडा र यरूशलमेमा हुनछेन।्
यो ठक परम भलुे भन्न ु भए जस्तै हुनछे।

बाँचहेरुको िबचमा ितनीहरु हुनछेन ्
जसलाई परमे रले बोलाउन ु हुनछे।

3
यहूदाको श हुरुलाई सजाय िदईनछे

1 “हो, ती िदनहरुमा अिन त्यस समयमा म यहूदा र यरूशलमेलाई कैदबाट मु पानछु अिन दशेबाट िनवार्िसतहरुलाई फकार्एर ल्याउनछुे।*
2 म सबै जाितलाई भलेा गनछु। यो सबै जाितलाई यहोशापातको बेंसीमा भलेा पाछुर्, अिन त्यहाँ नै म उनीहरुलाई न्याय गनछु। ितनहरुलनेै मरेो
मािनसहरुलाई िततर-िबतर परेका िथए। अन्य जाितहरुको िबचमा ब बाध्य तलु्याएको िथए। यसकैारण म ितनीहरुलाई दण्ड िदनछुे। ितनीहरुले
मरेो भिूमलाई भाग-भाग गरेकाछन।् 3 ितनीहरुले मरेो मािनसहरुको िन म्त िच ा हाल।े ितनीहरुले एउटा केटालाई वशे्यागमनको लािग िबि गरे
अनी एउटी केटीलाई दाखरसको िन म्त बचेे अिन मद िपए।
** 2:28: 28 िह मूा यो पद अध्याय 31 हो। * 3:1: 1 िह मूा यो पद अध्याय 41 हो।
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4“हे सोर र िसदोन, प लश्तीका सम्पणूर् भिूमहो। मलाई ितमीहरु को वास्ता छैन? के ितमीहरु मलैे गरेको कुनै कमर्को िन म्त सजाय िदइरहछेौ!
हुनसक्छ ितमीहरुले यो सोिचरहकेा होलाऊ िक ितमीहरुले मलाई दण्ड िदई रहकेाछौ, तर चाँडै म नै ितमीहरुलाई दण्ड िदनछुे। 5 ितमीहरुले मरेो
सनु र चाँदी चोय । मरेो बहुमलू्य र हरु चोरेर ितमीहरुले ित ो आफ्नो म न्दरमा राख्यौ।

6 “ितमीहरुले यहूदा र यरूशलमेका बािसन्दाहरुलाई यनूानीहरुको हातमा बिेचिदयौ। ता िक ितनीहरु आफ्नो भिूमबाट टाढा लिगनछेन।्
7 ितमीहरुले मरेा मािनसहरुलाई ितनीहरुका दशेबाट टाढा पठायौ। तर म ितनीहरुलाई फकार्एर ल्याउन लागकेो छु अिन ितमीहरुले जे गय त्यसका
िन म्त म ितमीलाई दण्ड िदनछुे। 8 म ितमीहरुका छोरा-छोरीहरुलाई यहूदाकै हातमा बिेचिदनछुे। अिन उनीहरुले फे र ितनीहरुलाई एउटा टाढा
दशेमा ब े शबाहरुको हातमा बिेचिदनछेन।्” यो कुरा परम भलुे भन्नभुएकोछ।

य ु को िन म्त तयार होऊ
9 जाित-जाितहरुलाई यो बताई दऊे,

य ु कोलािग तया रबस!
सरुिबरहरुलाई बोलाउ,

सम्पणूर् यो ाहरुलाई भलेागर।
उनीहरुलाई जगाऊ!

10 ितनीहरुको हलोको फालीहरु िपटेर तलबार बनाऊ।
हिँसयाहरुबाट ितमीहरुका भाला बनाऊ।

त्यो कमजोर मािनसले भननु,्
“म एउटा यो ा हु!ँ”

11 हे सबै दशेका जाितहरु!
िछटो गर! त्यहाँ भलेा होऊ।
हे परम भु तपाईं पिन आफ्नो श शाली बीरहरु लएर आउनु होस।्

12 हे दशेबासीहरु, उठ!
यहोशापातको बेंसीमा आऊ!

म त्यहीं बसरे
सबै जाितहरुको न्याय गनछु।

13 ितमी हिँसया लएर आऊ!
िकनिक फसल काट्ने समय भईसकेको छ।

आऊ! दाखहरु कुल्च,
िकनिक दाखको घडा भ रसकेको छ।

घडा भ रन्छ अिन उ रे बािहर आउँछ।
िकनिक उनीहरुले ज्यादै द ु ता दखेाएकाछन।्

14 िनणर्य ग रने बेंसीमा मािनसको धइुरो छ,
िकनिक फैसला गन बेंसीमा परम भकुो िवशषे िदन निजकै आएकोछ।

15 सयूर्, चन् मा अधँ्यारो हुनछेन।्
ताराहरु चम्कने छैनन।्

16 परम भु परने र िसयोनबाट गजर्न ु हुनछे।
उहाँ यरूशलमेबाट गजर्न ु हुनछे।

आकाश र पथृ्वी थरथर काँप्ने छ,
तर परम भु उहाँका मािनसहरुका िन म्तशरणस्थान हुनहुुनछे।

एउटा सरुिक्षत स्थान इ ाएलका बािसन्दाका िन म्त हुनहुुनछे।
17 “त्यस समय ितमीहरुले जान्नछेौ की

म नै परम भु ितमीहरुको परमे र हु।ँ
म िसयोनमा बस्छु, जनु चाँिहं मरेो पिब पवर्त हो।

यरूशलमे पिव बन्नछे र त्यहाँबाट कुनै िबदशेीहरु किहल्यै जानछैेनन।्”
यहूदालाई जीवनका िन म्त नयाँ ितज्ञा

18 “त्यसिदन िमठो दाखरस पहाडहरुमा चिुहनछे।
डाँडाहरुबाट दधुको नदी बग्नछे।
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यहूदाका सबै खोल्साहरुमा पानी बग्न थाल्नछे।
परम भकुो म न्दरबाट एउटा मलुफुटेर

िसि मको बेंसीलाई िभजाउँने छ।
19 िम दशे मरुभिूमझैं हुनछे अिन एदोम पिन उजाड भिूम हुनछे।

िकनिक ितनीहरु यहूदाका मिनसहरु ित िन ुर िथए।
ितनीहरुले ितनीहरुकै दशेको

िनद ष मािनसको हत्या गरेका छन।्
20 यहूदाका मािनसहरु सदा-सवर्दा रहनछेन ्

अिन यरूशलमे पसु्तौं-पसु्ता सम्म मािनसको बासस्थन हुनछे।
21 ितनीहरुले मरेो मािनसहरुको हत्या गरे।

यसकारण म उनीहरुलाई सजाय िदनछुे।”

िकनिक परम भु परमे र िसयोनमा बास गन ुर्हुन्छ।
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आमोसकोपसु्तक
प रचय

1 आमोसको वचन! आमोस तको दशेको एकजना भडेा गोठालो िथए। यहूदाका राजा उ ज्जयाह र योआशाका छोरा इ ाएलका राजा
यारोबाबलेको पालामा भइँुचालोको दइु बर्ष अिघ इ ाएलको िवषयमा आमोसले दशर्न पाएका िथए।

अरामको िन म्त सजाए
2 आमोसले भन,े
“परम भु िसयोनमा िसहं जस्तै गजर्न ु हुनछे।

परम भकुो ठुलो गजर्न यरूशलमेबाट हुनछे।
यस समयमा गोठालाहरूको ह रयो मदैान सकुनछे।

यहाँ सम्म की कमलको टाकुरा समते ओइ लनछे।”
3 ितनीहरुले धरैे अपराधहरू गरेको कारण, “म िन यनै दमीशकलाई दण्ड िदनछुे। िकन? िकनभने ितनीहरुले िगलाद का मािनसहरुलाई

फलामको दाँदले े धलुोपारेको छ। 4 यसकारण म हजाएलको घरमा आगो लगाई िदनछुे अिन त्यो आगोले बनेहददका पखार्लहरु भस्म पानछ।
5“म दमीशकका ब लया ढोकाहरु पिन भाँिचिदनछुे। र आवनेको िसहंासनमा ब े मािनसलाई पिन न पा रिदनछुे। अिन बथे-एदनेमा राजदण्ड

लने राजालाई पिन न पा रिदन्छु। अरामका मािनसहरु परािजत हुनछेन।् अिन उिनहरुलाई बन्दीबनाएर िकर दशेमा लिगनछे।” यो सबै परम भलुे
भन्न ु भएको हो।

प लश्तीहरुले सजाय पाउनछेन ्
6 परम भु भन्नहुुन्छ, “म गाजाका बािसन्दाहरुलाई उनीहरुले गरेको अपराध को िवरू िन य नै सजाय िदनछुे। िकन? िकनभने उनीहरुले

सम्पणूर् दशेको बािसन्दाहरुलाई कैद गरेर दासहरु बनाएर एदोमको हातमा स ु म्प िदए। 7 यसकारण म गाजा दशेको पखार्लहरुमा आगो लगाइिदनछुे।
यो आगोले गाजा दशेका सबै िकल्लाहरु जलाइ िदनछे। 8 म अश्दोदबाट राज िसहंासनमा ब े मािनसलाई न ग रिदनछुे। म अश्कलोनबाट
राजदण्ड लने राजालाई पिन ध्वशं पा रिदनछुे, म, ए ोन का मािनसहरुलाई सजाए िदनछुे। अिहले सम्म बाँचकेा प लश्तीहरु मनछन।्” परम भु
परमे रले यो सबै कुरा भन्नहुुन्छ।

फनिूशयालाई सजाय
9 परम भलुे यी सबै कुरा भन्नहुुन्छ, “म यो सोरका मिनसहरुलाई ितनीहरुले गरेको अपराधका िन म्त िन य नै सजाय िदनछुे। िकन? िकनभने

ितनीहरुले दशेका सम्पणूर् मािनसहरुलाई कैद गरी एदोम को दास बनाएर पठाई िदए। ितनीहरुले ितनीहरुको दाज-ुभाइहरुसगं गरेको सम्झौताको
सम्झना पिन गरेनन।् 10 त्यस आगोले सोरको िकल्लाहरु पिन ध्वशं पानछ।”

एदोमको िन म्त सजाए
11 परम भु भन्नहुुन्छ, “म एदोमका मािनसहरुलाई ितनीहरुले गरेको अपराधको िन म्त िन य नै सजाए िदनछुे। िकन? िकनिक एदोमले

आफ्नो दाज-ुभाइ इ ाएललाई पछािडबाट तरवारले रोपकेोछ। एदोमले अ लकित पिन दया दखेाएन। एदोम रसाइ नै र ो अिन केिह पिन
सहानभुिुत दखेाएनन।् ऊ जङ्गली जनावरहरु सरह लगातार इ ाएललाई च्याितर ो। 12 यसकारण म तमेानमा आगो लगाइिदनछुे। त्यो आगोले
बो ाको िकल्लाहरु पिन ध्वशं पानछ।”

अम्मोिनयाको िन म्त सजाए
13 परम भु भन्न ु हुन्छ, “म अम्मोनका मािनसहरुलाई ितनीहरुले गरेका अपराधका िन म्त िन य नै दण्ड िदनछुे। िकन? िकनिक ितनीहरुले

िगलादमा आफ्नोलािग अिधक जमीन ा गनर् गभर्वती मिहलाहरुलाई मारे। 14 यसकारण, अब म रब्बाको पखार्ल मा आगो लगाइ िदनछुे। यो
आगोले रब्बाको अग्लो पखार्ल न पानछ। क ितनीहरु मािथ आधँी बरेी जस्तै ितनीहरुको दशेमा आइपनछ। 15 त्यस समय ितमीहरु को राजा
कैदमा पनछ, राजा र भारदारहरु एकै साथ बन्दी बनाइनछे।” परम भलुे यी सबै कुरा भन्नभुयो।

2
मोआबको िन म्त सजाए

1 परम भलुे यी कुरा भन्नहुुन्छ, “म मोआबका मािनसलाई ितनीहरुले गरेको अपराधको िन म्त िन य नै दण्ड िदनछुे। िकन? िकनभने
मोआबको राजाले एदोमको राजाको ह ी जलाएर चनुा बनायो। 2 यसकारण अबम मोआबमा आगो लगाइिदनछुे, अिन त्यो आगोले क रयोतका
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पखार्लहरु भस्म पानछु। र त्यहाँ खलैा-बलैा, िचच्याइ र तरुहीको आवाज आउँनछे अिन मोआब मनछ। 3 यसकारण म मोआबका राजालाई
उसको सबै अगवुाहरुिसतै मानछु।” परम भु यसो भन्नहुुन्छ।

यहूदाको िन म्त सजाए
4 परम भु भन्नहुुन्छ, “म यहूदालाई उनीहरुले गरेको िबिभन्न अपराधको िन म्त िन य नै दण्ड िदनछुे। िकन? िकनभने ितनीहरुले परम भकुो

आज्ञा मान्न अस्वीकार गरे। ितनीहरु आफ्ना बाबहुरुले मानकेा झटूो दवेताहरुलाई मानरे पथ- भएकाछन।् 5 यसकैारण म यहूदामा आगो
लगाइिदनछुे अिन त्यो आगोले यरूशलमेको िकल्लाहरुलाई खरािनमा प रणत गनछ।”

इ ाएलको िन म्त सजाए
6 परम भु भन्नहुुन्छ, “म इ ाएललाई ितनीहरुले गरेका िविभन्न अपराधहरुका िन म्त दण्ड िदनछुे। िकन? िकनिक ितनीहरुले धम र गरीब

मािनसलाई एकजोडी जु ाको मलु्यमा बचे।े 7 ितनीहरुले ती गरीब मािनसहरुलाई कु ल्चए अिन िपिडत मािनसको कुरा सनुनेन।् 8 ितनीहरुले
गरीब मािनसबाट उनीहरुको लगुा बन्धक लए अिन ती लगुाहरु ितिनहरुले मिूतर् आराधना गदार् लगाए। ितनीहरुले मािनसहरुलाई ज रवाना ितनर्
बाध्य गराए र त्यस पसैाबाट ितनीहरुले दाखरस िकने र ितनीहरुका दवे-म न्दरमा िपए।

9 “तर मलैे एमोरीहरुलाई ितनीहरुको अगाडी ध्वशं ग रिदएँ। मलैे त्यसको फलहरु मािथदे ख र त्यसका जरा तलै सम्म ध्वशं ग रिदएं।
10 “मलैे ितमीहरुलाई िम दे ख बािहर िनकालरे ल्याएँ र मरूभिूमका उजाड स्थानहरुमा चालीस बर्ष सम्म डोयार्एँ। मलैे ितमीहरुलाई

एमोरीहरुको भिूमिदएँ। 11 मलैे ितमीहरुका कितपय नानीहरुलाई अगमब ाहरु बनाएँ। अिन मलैे कितपय यवुकहरुलाई नािजरीहरु बानाएँ। हे
इ ाएलीहरु हो! के योकुरा सत्य होइन?” परम भु भन्नहुुन्छ। 12 “तर ितमीहरुले नािजरीहरुलाई दाखरस खवुायौ। ितमीहरुले अगमब ाहरुलाई
अगमवाणी गनर् रोक लगायौ। 13 हरे, म ितमीहरुलाई अन्नले ठेलागाडी लािदए झैं दबाउनछुे। 14 कुनै पिन मािनस बाँच्ने छैन, यहाँ सम्म िक
बगेिसत दगनुलाई पिन छािडने छैन। 15 धन-ुकाँड चलाउने पिन य ु मा बाँच्न योग्य हुने छैन। वगेिसत दगनु पिन उम्कन सकने छैन। घोडसवारले
पिन आफ्नो ाणबचाउन योग्यहुन स ै न। 16 परम भलुे न्याय गन िदनमा सबभन्दा साहसी पिन य ु वाट नाङ्गै भाग्नछे।” परम भलुे यो कुरा
भन्न ु भयो।

3
इ ाएललाई चतेावनी

1 हे इ ाएलीहरुहो! यो समचार जो परम भलुे िम बाट उहाँले ल्याउन ु भएका ित ा प रवार र ितमीहरुको िवरु भन्न ु भएकोछ। 2 “िविभन्न
धरैे प रवारका मािनसहरुले पथृ्वी भ रनछे। तर ती मध्ये केवल ितमीहरुलाई मलैे िचनकेोछु र िबशषे ध्यान िदएकोछु तर ितमीहरु मरेो िवरु मा
खडा भयौ। यसकारण, म ितमीहरुका सबै पापहरुका िन म्त ितमीहरुलाई दण्ड िदनछुे।”

इ ाएलले सजाए पाउने कारणहरु
3 दइु जनाको आपसमा सहमत ्नभए सम्म

सगं-सगंै िहडन स ै नन।्
4 के बढुो िसहं जङ्गलमा

आफ्नो िशकार पाउनअिघ गजर्न्छ?
के जवान िसहं िशकार नसमाितकन

गफुा िभ गजर्न्छ?
5 जबसम्म ितमीले जालमा चारो हाल्दनैौ

चरा प न ु सक्दनैौ।
अिन जब जाल मािथउठ्छ

यसले चराहरु प नछे।
6 के य ु को तरुहीको ध्वनी सनुरे

मािनसहरु डराउदँनैन?्
अिन यिद शहरमा क हरु आउँछ भने

त्यो परम भु ारा पठाइएको हो।
7 मरेा स्वामी परम भलुे सबै कुरा गनर् सकन ु हुन्छ। तर केिहगन ुर् अघाडी उहाँले आफ्नो सवेक अगमव ालाई योजना दखेाउनहुुन्छ। 8 यिद

कुनै िसहं गर्िजयो भने मािनस अवश्य नै डराउछँ भने यिद परम भु बोल्न ु हुन्छ भन,े उहाँको सचूना घोषणा गनर् कसले उहाँलाई रोकन सक्छ?
9-10 अश्दोद र िम का िकल्लाहरुमा यो वचन घोषणा गर, “साम रयाका पहाडहरुमा आऊ। त्यहाँ ितमीले गोलमाल पाउनँछेौ। िकन?

िकनभने त्यहाँ अपराध ग रएको छ। ितनीहरु एकअकार्मा सहीत रकाले बाँच्न जान्नदनैन।् ितनीहरुले ितनीहरुको िकल्लामा डकैती र लटेुका
मालहरु थपुाछर्न।्”
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11 यसकारण परम भु भन्नहुुन्छ, “त्यो दशेमा एकजना श ु आउनछे, त्यो श लुे ितमीहरुको सरुक्षा कु ल्चन्छ।उसले ितमीहरुको िचज लएर
जानछे जनु आफ्नो िकल्लामा लकुाएर राखकेा छौ।”

12 परम भु भन्न ु हुन्छ,

“जसरी गोठालोले िसहंको मखुबाट
थमुा बचाउदँा उसको

दईु खु ा र एउटा कान मा
बचाउन सकला,

त्यसरी नै िवलासीपणूर् सोफामा
र रेशमी ओ ानहरुमा स ु े

साम रयामा ब े
इ ाएली मािनसहरु मध्ये
कोिह मा सरुिक्षत रहने छन।्”

13 मरेा स्वामी सवर्श मान परम भु परमे र यो कुरा भन्न ु हुन्छ, “याकूब को घरनाका मािनसहरुलाई यो कुराहरुको चतेावनी दऊे।
14 परम भलुे न्याय िदनिेदनमा म इ ाएललाई उसका पापहरुको लािग दण्ड िदनछुे। म बतेलेका वदेी ध्वशं ग रिदनछुे र समस्त वदेी भ ुइँमाख े
बनाउछुँ। 15 म गर्िममा ब े िनवास स्थानका साथै शीतका लन िनवास स्थान पिन न पा रिदनछुे। अिन हा ीको दाँतले बनाएका घरहरु पिन न
ग रिदनछुे, धरैे घरहरु न ग रने छ।” परम भु भन्न ु हुन्छ।

4
आनन्दि य ीहरु

1 हे साम रयाको डाँडामा ब े गाईहरुहो, मरेो वचन सनु। ितमीले गरीब मािनसलाई दःुख िदयौ र द र हरुलाई कु ल्चयौ। ितमीहरुले आफ्ना
पितहरुलाई भन्छौ, “हामीहरुलाई नयाँ दाखरस िपउनको िन म्त ल्याऊ।”

2 परम भु मरेो स्वमीले यो ितज्ञा गन ुर् भयो, उहाँले आफ्नो पिव ता को शपथ खानभुयो अिन भन्नभुयो, “हरे यस्तो िदन आइलाग्नछे ितनीहरुले
ितमीहरुलाई अकुंसलेे समातरे र बाँिकरहकेालाई बल्छीले अल्झाएर लानछेन।् 3 ितमीहरु सबै दवेालका दलूोबाट बािहर जानछेौ, ितमीहरु सबै
हम नको क्षे प फ्याँिकनछेौ,”

परम भु भन्नहुुन्छ। 4 “बतेलेको पिव स्थानमाजाऊ अिन पाप गर। िगलगालमा जाऊ अिन अझ पाप गर। िदनपैछर् भने ितमीहरुले हरेक
िबहान भटेी चाँडै चढाऊ। तीन िदन चाडको लािग ितमीहरुको फसलको एक दशांश चढाऊ। 5 धन्यवादको भटेी खिमरहालकेो रोटी चढाऊ अिन
स्वइच्छा भटेी को घोषणा गर, िकनभने हे इ ाएल हो ितमीहरु यसो गनर् मनपराउछँौ।”

6 “मनै हु ँ जसले ितमीहरुलाई भोक र अिनकाल ल्याईिदएँ। मलैे ितमीहरुलाई कुनै खानकुेरा िदइन। ितमीहरुका सबै शहरहरुमा अन्न िथएन
तर ितमीहरु फिकर् एनौ,” परम भु यसो भन्नहुुन्छ।

7 “मलैे बषार् रोिकिदएं अिन यो फसल पाकन ु भन्दा तीन मिहना अिघ िथयो। मलैे एउटा शहर मा पानी पनर्िदए तर अक मा िदइँन। त्यसपिछ
मलैे एउटा खतेमा पानी पन गराएँ तर अक खते सकु्यो। 8 यसकारण दईु या तीन शहरका मािनसहरु पानीको िन म्त अक शहर ितर डु लिहडंे
तर त्यहाँ त्यके मािनसको िन म्त शस्त पानी िथएन। तर पिन ितमीहरु सहायताको िन म्त मकहाँ आएनौ।” परम भलुे यी कुराहरु भन्नभुयो।

9 “मलैे ित ो फसलहरु ज्यादै गम र िकराहरु ारा मा रिदएँ। जम्मै बशयैा र दाख का बोटहरु मा रिदएँ। सलहले नभेाराको बोट र भ ाक्षकेो
बोटहरु सबै न पा रिदयो। तर पिन ितमीहरु सहाएताको िन म्त मकहाँ आएनौ।” परम भु भन्नहुुन्छ।

10 “मलैे ितमीहरुका िबरु मा महामारी फैलाईिदएँ जस्तो िम दशेमा फै लएको िथएँ। मलैे ितमीहरुका यवुाहरुलाई तलवारले काटेर मारें। मलैे
ितमीहरुका घोडाहरु लगें। मलैे ितमीहरुको घरमा मतृ्यकुो दगुर्न्ध फैलाई िदएँ, तर पिन ितमीहरु मकहाँ सहायताको िन म्त आएनौ।” परम भु यी
कुराहरु भन्नहुुन्छ।

11 “मलैे जस र सदोम र गमोरालाई न परेकोिथएँ। त्यस रनै ितमीहरुलाई न पारें। ितमीहरु आगोबाट िनकलकेो धवुाँिसत बल्दगैरेको दाउरा
जस्तै छौ। तर पिन ितमीहरु मकहाँ सहायताको िन म्त आएनौ।” परम भु भन्नहुुन्छ।

12 “यसकारण, इ ाएल! म ितमीहरुलाई दण्ड िदनजाँदछुै। इ एल, ितमीहरु परमे रको दण्ड सामना गनर् तयार हुनपैछर्।”

13 परमे र नै एकजना हुनहुुन्छ
जसले पहाड र बतास सजृना गनर्हुन्छ।
उहाँले मािनसहरुलाई आफ्नो िबचार भन्नहुुन्छ।

उहाँनै एक हुनहुुन्छ जसले िबहानलाई अधँ्यारोमा प रवतर्न गनहुुन्छ।
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अिन पथृ्वीका पहाडहरुमािथ चढन ु हुन्छ।
उहाँको नाउँ यहोवा हो, परम भु भन्नहुुन्छ।

5
इ ाएलको िन म्त दःुखको गीत

1 हे इ एल, यी शोक गीतहरु सनु जनु मलैे ितनीहरुको बारेमा गाउछुँ।
2 इ ाएलकी कन्या साम रया

फे रकिहल्यै नउठ्ने ग र लडकेीिछन।्
उनी आफ्नो भिूममा

कसलैे नउठाउनगेरी प रत्य िछन।्
3 मरेा स्वामी परम भु यो भन्नहुुन्छ:

“शहरबाट एक हज्जार मािनसहरु गए
र एक सयमा फकर आए।

शहरबाट एक सय मािनसहरु गए
र केवल दशजना मा इ ाएल रा मा िफतार् आए।”

परम भु इ ाएललाई आफु तफर् फकार्उन ोत्सािहत गन ुर् हुन्छ
4 परम भु इ ाएलका मािनसिसत यसो भन्नहुुन्छ:
“मरेो खोिज गद आऊ अिन बाँच्नछेौ

5 तर बतेलेलाई नखोज,
िगलगाल मा नजाऊ,

िसमानापार नगर अिन बशेबामा नजाऊ।
िगलगालका मािनसहरुलाई कैदमा लिगनछे।

अिन बतेलेलाई न पा रिदनछे।
6 परम भकुहाँ आऊ र ितमीहरू बाँच्नछेौ।

यदी ितमीहरु परम भकुहाँ गएनौ भने उहाँले इ ाएल रा मािथ आगोले झैं झम्टन ु हुनछे।
इ ाएल रा आगोले ध्वस्त पा रनछे र परमशेवरको घर समते कोही सरुिक्षत हुनछैेन।

7-9 हे मािनस हो! ितमीहरु िकन न्यायलाई ित ातामा
र धमर्लाई घणृासरह वहार गछ ?

उहाँ जसले कृितका र मगृिशरा बनाउन ु भयो,
उहाँनै हुनहुुन्छ जसले िबहान लाई गिहरो अन्धकारमा

र िदनलाई रातमा प रवतर्न गन ुर् हुन्छ।
उहाँले सम ु को पानीलई बोलाउन ु हुन्छ र पथृ्वीमा खन्याउन ु हुन्छ।

यहोवा उहाँको नाउँ हो।
उहाँले ब लया सनेाहरु र िकल्लाहरुलाई ध्वशं पान ुर्हुन्छ।”

इ ाएलीहरुले गरेका द ु कामहरु
ितमीहरू न्यायलाई िबषमा

र धािमर्कतालाई घणृामा बद्ली िदन्छौ।
10 ितमी मािनसहरु, अगमव ालाई घणृागछ

जो ितमीहरुका अन्यायलाई लल्काछर् र मािनसहरुिसत सत्य बोल्छ।
11 अत्यचार र लटु ारा ितमाहरुले गरीवहरुलाई कुल्चकेाछौ।

ितमीहरुले ितिनहरुको खाना लटेुकाछौ।
कँुिदएका ढुङ्गाका घरहरु बनाउन त्यो बचेकेाछौ।

तर ितमीहरु यी रा ा घरहरुमा ब छेौनौ,
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ितमीले रा ा-रा ा दाखका बोटहरु लगाएकाछौ
तर ितमीले त्यसबाट बनकेो दाखरस िपउन पाउने छैनौ।

12 मलाई थाहाछ ितमीहरुका धरैे डरलाग्दा पापहरु
र ठुलो अपराध िबषयमा मलाई थाहा छ।

ितमीहरुले धम हरुको िबरोध (खदेो) गय
र गरीबहरुलाई अत्यचार गनर्
घसु लयौ।

13 त्यस समयमा ब ु मानहरु चपु लाग्ने छन।्
िकनभने यो समय खराब छ।

14 नरा ो होइन रा ो गन लक्ष बनाऊ
तािक ितमीहरु बाँच्नछेौ।

तब परम भु परमे र सवर्श मान ितमीहरुसगं हुनहुुनछे
जसरी ितमीहरुले ितमीहरुिसत उहाँ हुनहुुन्छ भनकेा छौ।

15 खराबीलाई घणृागर अिन भलाईलाई मे गर।
न्यायलयमा न्यायमा फकार्◌र्इ ल्याऊ,

तब सम्भव छ िक सवर्श मान परम भु परमे रले
यसूफुको कुलमा बाँचकेा मािनसहरुलाई रा ो गन ुर्हुनछे।

एउटा ठूलो शोकको िदन आउँदछै
16 त्यसकारण परम भु परमे र सवर्-श मान परमशेवर भन्नहुुन्छ,
“सबै सावर्जिनक स्थानमा रोईरहकेा छन ्

र सबै गल्लीहरुमा मािनसहरुले परमशेवरलाई पकुा ररहकेा हुनछेन।्
ितनीहरुले िकसानहरुलाई रून ु र िवलाप गन ुर् बोलाउनछेन।् ितनीहरुले शोकगनहरुलाई ज्यालामा ल्याउनँछेन।्

17 मािनसहरु दाखका सबै खतेहरुमा रूनछेन।्
िकनिक ितमीहरुको धािमर्क मण्डलीबाट जानछुे र ितमीहरुलाई दण्ड िदनछुे”
परम भु यसो भन्न ु हुनछ।

18 आहा, परम भकुो िबशषे िदनलाई
प खर्रहकेा ितमीहरु आफैं लाई हरे।

ितमीहरु िकन परम भकुो न्यायको िदन चाहन्छौ?
यो एउटा गिहरो िदन हुनवेाला छ, उज्यालो होइन।

19 ितमीहरु भालकुो सन्मखु नहुनलाई भाग्दा
कुनै िसहंको अिघ पगुकेो मािनसजस्तो हुनछेौ,

अथवा ितमीहरु एकजना मािनस जान्छ
र आराम गन ुर् िभ ामा अडसेलागकेो बलेा
साँपले डसकेो मािनसझैं हुनछेौ।

20 यसकारण परम भकुो िबशषे िदन अधँ्यारो हुनछे उज्यालो हनै,
यो सोकको समयमा हर्ष र उल्लास हुनछैेन।

परम भबुाट इ ाएलीहरुको आराधना अस्वीकार
21 “म ितमीहरुको िदनलाई घणृागछुर्।

म त्यो स्वीकार गिदर्न।
म ितमीहरुको धािमर्क सभाको आनन्द लनछैेन।

22 ितमीहरुसे होमबली र अन्नबली चढाएता पिन
म स्वीकान छैन।

ितमीहरुले अन्न खवुाएर ब लयो पारेको जनावरको शा न्तब ल पिन
म स्वीकार गनछैन।

23 ितमीहरुका हल्ल-ैहल्लाको गीतहरु मबाट टाढरैाख,
म ितमीहरुको वीणाबाट आएको धनु सनु्ने छैन।

24 तर न्याय बगोस ्पानी सरह
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र बगोस ्धमर् किहले पिन शषे नहुने खोला झैं।
25 हे इ ाएल! के ितमीहरुले जब ितमीहरु

चा लस बर्ष सम्म मरुभिुममा िथयौ मलाई भटेी चढायौ?
26 ितमीहरुले मिुतर्हरुका राजा िसककुतलाई ितमीहरुका राजा,

अिन तारा दवेता कीयनूलाई दवेता झैं मानकेा छौ, जो ितमीहरुले आफ्नै िन म्त बनायौ।
27 यसकारण म ितमीहरुलाई दमीशकस भन्दा पर िनवार्िसत पानछु।”

परम भलुे यो भन्न ु भयो।
परमे र सवर्श मान उहाँको नाउँ हो।

6
इ ाएलबाट रा ो समय लइनछे

1 हाय! ितमीहरु आफैलाई हरे, जो िसयोनमा आरामको जीवन मनाईरहकेाहरु,
अिन साम रया पवर्त मािथ बचाउको अनभुव ग ररहकेाहरु।

ितमी “महत्वपणुर् मािनस” जसकहाँ “इ एलका राजप रवार”
सल्लाहको लािग जान्छन,् ितमीहरुका िन म्त अिन हुनछे।

2 कल्नहे, हमात
अिन प लश्ती शहर र गात शहर हरे,
के इ ाएल यी शहरहरु भन्दा रा ोछ? होइन।

के यी शहरहरुका िसमाना
इ ाएलका िसमाना भन्दा ठुलाछन?् होइन।

3 हाय! ितमीहरु आफैलाई हरे, ितमीहरु जसले खराब िदन जम्मा गछ
अिन िहसंाको िदन निजक ल्याउछँन।्

4 हाय! हरे ितमीहरु आफैलाई हरे, जो आरामदाई पलङ्गमा सतु्छौ
अिन सोफामा आफै तन्कन्छौ।

ियनीहरु नै हुन ्जो बथानवाट थमुाहरु खान्छन ्
र गाईको बथानबाट बाछो खान्छन।्

5 ितमीहरु गरीबका दयनीय अवस्थाको वास्ता गदनौ। ितमीहरु अ ल्छग र वीणा बजाउछँौ,
ितमीहरु दाऊद जस्तै आफ्नै िन म्त वा हरुको आकार बनाउछँौ* जसमा आफ्ना गीतहरु बजाउछँौ।

6 ितमीहरु सनु्दर-सनु्दर कचौरामा दाखरस िपउँछौ।
ितमीहरु उच्चस्तरीय तलेले आफु मा लस गछ ।

अिन ितमीलाई यसको िन म्त िचन्ता छैन िक
यसूफु को प रवार न ग रदछै भन्न।े

7 यसकारण ितनीहरु िनस्कािसत हुनछेन।् हो, ितनीहरु बन्द बनाई लिगनहेरुमा थम हुनछेन।् ितनीहरु मनमा पिहलो हुनछेन।् ितनीहरुका
भोजहरु र मोजमज्जाको अन्तहुनछेन।् 8 परम भु मरेो मा लकले उहाँले आफ्नो नाउँ सवर्श मान परमे र भनरे यो ितज्ञा गन ुर्भयो,

“म यो कुरालाई घणृा गछुर्, जसमा याकूबले घमण्ड गछर्।
म उसको अ ा लका हरुलाई घणृा गछुर्।

यसकारण श लुाई शहर र यसमा भएको
के कुरा लन िदनछुे।”

त्यहाँ केही इ ाएलीहरु मा जीिवत छोिडन्छ
9 यस्तो हुनछे यिद दशदना मािनसहरु घरिभ छन ्भन,े ितनीहरु सबै मनछन।् 10 जब उनका मािनसहरु उसको लास जलाउन लन आउँछन,्

ितनीहरुले उसको ह ी बाहके केही पाउदँनैन।् तब उसले ती घरिभ लकुनलेाई सोध्छ, “ितमीिसत अन्य लासहरु छन?्”
ितनीहरुले जवाफ िदनछेन,् “छैन, ….”

* 6:5: “ ” “ , स्वरिदन”ु वा “बनाउन”ु भन्ने अथर् लाग्छ।



6:11 1033 आमोस 7:17

त्यस समय त्यस आफन्तले भन्नछेन,् “चपु लाग,् यहाँ हामीले परम भकुो नाउँ लन ु हुदँनै।”

11 हरे, परम भु परमे रले आज्ञा िदनहुुन्छ िक
िवशाल महल टु ा-टु ा पा रनपुछर्
र सानो घरहरु अझ सानो-सानो टु ा पारेर भत्काउन ु पछर्।

12 के घोडाहरु च ानमािथ दग ुर्छ? अह।ँ
के कुनै मािनसले समु मािथ गोरू जोत्छ? अह,ँ

तर पिन ितमीहरुले त्यके िचज उल्टा पलु्टा ग रिदन्छौ।
ितमीले त रा ो अिन न्यायलाई िवषमा प रणत ग रिदन्छौ र धमर्लाई िततपेाती जस्तै िततो बनाई िदन्छौ।

13 ितमीहरु लो-दबेारको पराजयमा खशुी हुन्छौ।
ितमी भन्छौ, “हामीले कनमलाई आफ्नो श ले िजतकेा हौं।”

14 “इ ाएल हरे! म ित ो िबरोधमा एउटा राज्य खडा गनछु। अिन ितनीहरुले ितमीहरुलाई हमातको वशे ारदे ख अराबको खोलो सम्म
अत्यचार गनछन।्” सवर्श मान परम भु परमे रले यो कुरा भन्नभुएको हो।

7
दशर्नमा सलह

1 परम भलुे मलाई यो दशर्न दखेाउन ु भयो। यस दशर्नमा राजाको अशं अन्न िभ लिगए पिछ नयाँ अन्न उब्जदँै गरेकोमा उहाँले सलहहरु
बनाउदँै गरेको मलैदेखेें। 2सलह ले दशेको सारा घाँसहरु खायो। त्यसपिछ मलैे भनें, “मरेा स्वामी परम भ,ु म िबन्तीगछुर्, हामीलाई क्षमा गन ुर्होस!्
याकूब बाँच्न सक्दनै। त्यो अत्यन्तै सानो छ।”

3 त्यसपिछ परम भलुे यसको िवषयमा आफ्नो िबचार बदल्न ु भयो। परम भलुे भन्नभुयो, “यस्तो हुनछैेन।”
आगोमा दशर्न

4 मरेा स्वामी परम भलुे मलाई उहाँको भयानक न्याय, परेको पानी पो खए जस्तै दखेाउनयुो। आगोले िबशाल समु जलायो आगोले जमीन
न पा रिदयो। 5 तब मलैे भन,े “हे परम भु परमे र म तपाईं िसत िबन्ती गदर्छु याकूब बाँच्नसक्दनै, त्यो एकदै सानो छ।”

6 त्यपिछ यसको िबषयमा परम भलुे िबचार बदल्न ु भयो। परम भु परमे रले भन्नभुयो, “यस्तो हुनछैेन।”
साहुलको दशर्न

7 तब परम भलुे मलाई यो दशर्न दखेाउनभुयोः यस दशर्नमा उहाँ साहुलले िचन्ह लगाएर बनाएको पखार्ल निजक हुनहुुन्थ्यो। अिन उहाँले
आफ्ना हातमा साहुल समाितरहन ु भएको िथयो। 8 परम भलुे मलाई सोध्नभुयो, “आमोस त ँ के दखे्दछैस?्”

मलैे भनें, “म एउटा साहुल दखे्दछुै।”
त्यपिछ मरेा मा लकले मलाई भन्न ु भयो, “हरे, म मरेा इ ाएलको मािनस िबरु साहुल योग गनछु। म ितनीहरुको ‘दषु् ाँई’ फे र किहल्यै

बवेास्ता गन छैन। 9 इसहाकको अग्ला ठाउँहरु न ग रनछे। इ ाएलको पिव स्थानहरु उजाड हुनछे। म खडा हुनछुे र यरोबामको प रवारलाई
तलवार लएर आ मण गनछु।”

अमस्यले आमोसलाई रोकने कोिसस
10 बतेलको पजुहारी अमस्याहाले इ ाएलका राजा यारोबामकहाँ यो खबर पठायोः “आमोसले ितमीहरुको िबरु षडयन् रच्दछै। उसले

इ ाएलका मािनसहरुलाई ित ो िबरु य ु गनर्का िन म्त कोिसस ग ररहकेो छ। उसले यित ज्यादा गदछ िक उसको शब्दले परैु दशेमा खिपनसकनु
भएकोछ। 11 आमोसले भन्यो, ‘यरोबामलाई तरवारले का टनछे र इ ाएका मािनसहरुलाई ितिनहरुको दशेबाट िनवार्िसत ग रनछे।’ ”

12 अमस्याले आमोसलाई भन्यो, “हे भिबष्यव ा यहूदा तफर् दिक्षण तफर् दगुरु अिन त्यहाँ अगमवाणी िदएर आफ्नो भोजन कमाऊ। 13 तर
यहाँ बतेलेमा ज्यादा उपदशे नदऊे। यो यारोबामको पिव स्थान हो। यो इ ाएलको म न्दर हो।”

14 तब आमोसले अमस्याहालाई जवाफ िदयो, “म पशेागत अगमव ा होइन र म राजाको अगमव ा होइन। म एउटा गोठालो हु ँ अिन
अञ्जीर र नभेाराका रूखहरु रूँग्ने मािनस हु।ँ 15 परम भलुे मलाई भडेा-बा ाहरु चराउदँै गदार् ठाउँबाट बोलाउन ु भयो अिन भन्न ु भयो, ‘जा
मरेा मािनसहरु इ ाएललाई अगमवाणी गर।’ 16 यसकैारण परम भकुो वचन सनु, ितमीहरु मलाई भन्दछौ, ‘इ ाएलको िबरु अगमवाणीनगर।
इ ाएलको कुलको िबरु उपदशे नदऊे।’ 17 परम भलुे यसो भन्नहुुन्छ, ‘ित ो प ी यो शहरमा एकजना वशे्याहुनछेे। अिन ित ो छोराहरु र
छोरीहरु अपिव भिूममा तरवारले मा रन्छन।् ित ो भिूम, नाप्ने डोरीले भाग ग रनछे अिन ितमी आफैं भिूम अपिव पानछौ। इ ाएल िन यनै
आफ्नो भिूमबाट बन्दीको रुपमा लिगनछे।’ ”
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8
पाकेको फलको दशर्न

1 परम भलुे मलाई यो दखेाउन ु भयो। मलैे ीष्म ऋतमुा पाकेको फलको डाला दखेें। 2 परम भलुे मलाई सोध्न ु भयो, “आमोस ितमीले के
दखे्दछैौ?”

मलैे भन,े “ ीष्म ऋतमुा पाकेको फलको एउटा डालो दखेें।”
तब परम भलुे मसगँ भन्न ु भयो, “मरेा मािनसहरु इ एलको अन्त आयो। म ितनीहरुको पापलाई अझ नदखेे झैं गनर् स न।ँ 3 अ न्तम

समयमा परम भकुो भवनमा शोकपणूर् गीतहरु गाइन्छ।” मरेा परम भु मा लक भन्नहुुन्छ, “लाशहरु त्यके ठाउँमा हुनछेन ्र नीखतामा लाशहरु
लिगनछेन।्”

इ ाएलका पा रहरु केवल पसैाको पिछ लािगरहन मन पराउँछन ्
4 सनु! मािनसले असहाय मािनसलाई िथचोिमचो गछर्न।्

ितमीहरुले यस दशेको गरीबहरु न पानर् चाहन्छौ।
5 हे ापा रहरु हो! ितमीहरु भन्दछौ,

“औंसी किहले िबत्छ ता िक हामी
गहु ँ बचे्न सक्छौं।

किहले शाबाथ िबत्ला
र हामीले बचे्न शरुु गन?

तब हामीले खोटो तराजु योग गरेर
ठग्न सक्छौ

र हा ा ाहकहरुलाई धोका िदन सक्छौ।
6 ितमीले आफैलाई भन्छौ,

‘हामीले गरीबलाई चाँदीले िकन्छौं
अिन द र लाई

एक जोडी जु ाले िकन्छौं।
हामी सडकेो

गहु ँ पिन बचे्छौं।’ ”
7 परम भलुे “याकूब गवर्” नामक आफ्नो नाम योग गन ुर् भयो र शपथ लनभुयो:

“म उसको कमर् कदािप भलु्ने छैन।
8 िकनभने यी कायर्हरुको कारण सम्पणूर् भिूम काम्नछे।

यस दशेमा ब े के मािनस
मतृ्य ु भएको मािनसहरुको िन म्त रुनछेन।्

िम को नील नदी जस्तै सम्पणूर् भिूम उठ्नछे र तल झनछ।
भिूम यता उता फ्याँिकनछे।”
9 परम भलुे भन्नभुयो,
“म सयूर्लाई मध्यिदनमा अस्ताउने बनाईिदनछुे

अिन पथृ्वीको िदनको उज्यालोलाई अधँ्यारो बनाईिदनछुे।
10 म ितमीहरुको चाडको िदनहरुलाई शोक मनाउने िदनहरुमा

र खशुीको सबै गीतहरुलाई दःुखको गीतमा प रवतर्न ग रिदनछुे।
म ितमीहरुलाई व हरु शोक लगाएका बनाउनछुे

र टाउको खौराउनछुे।
म ितमीहरुले जन्माएको

एउटै मा छोरो मदार् शोक गरे जस्तै प रिदन्छु
अिन यो ित िदन हुनछे।”

परम भकुो वचको एउटा डरलाग्दो अिनकाल आउँदछै
11 परम भु भन्नहुुन्छ,
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“हरे, त्यो िदन निजकै आउँदछै
जब म दशेमा अिनकाल ल्याउनँछुे।

मािनसहरु रोटी र पानीको िन म्त
भोकाउने वा ितखार्उने छैनन।्
तर मािनसहरु परम भकुो वचनको िन म्त भोकाउन,े ितखार्उने छन।्

12 ितनीहरु परम भकुो वचन सनु्न ु दशेमा मतृ्य सागर दे ख
महासागर सम्म यता-उता जानछेन ्
अिन दशेको उ र भाग दे ख पवूर् सम्म, मािनसहरु

परमे रको वचनको िन म्त यता-उता गनछ
तर ितनीहरुले पाउने छैनन।्

13 त्यस समय सनु्दर यवुक र यवुतीहरु
ितखार्ले मछुार् पनछन।्

14 ितनीहरुले साम रयाका मिूतर्हरु ारा शपथ खान्छन,्
ितनीहरुले भन्छन,् ‘दानको मिुतर्हरु ारा
अथवा बशेबाको मिुतर्हरु ारा।’

तर यी मािनसहरु लडनछेन ्
र किहल्यै पिन उठ्ने छैनन।्”

9
वदेीको छेउमा उिभन ु भएको परम भकुो दशर्न

1 मलैे परम भलुाई वदेीको छेउमा उिभएको दखेें, उहाले भन्नभुयो,

“सघंार ह ल्लञ्जले
र मािनसको टाउको चरु हुन्जले खम्बामािथ ठोकाऊ।

ती बाँचकेाहरुलाई तरवारले मार।
भाग्नहेरु मा रनछेन।्

कुनमैािनस पिन
मरेो रसबाट उम्कनछैेन।

2 य िप ितनीहरुले प ाल िभ खने ता पिन
ितनीहरु भएकहाँ मरेो हात पगु्नछे

अिन यिद ितनीहरु स्वगर्मा चढे पिन
म ितनीहरुलाई त्यहाँबाट तल झानछु।

3 य िप ितनीहरु कमले पवर्तको टाकुरामा लकेु पिन म ितनीहरुलाई भटे्नछुे।
म ितनीहरुलाई मरेो छेउमा ल्याउनछुे।

यदी ितनीहरु समु को फेदमा लकेु तापिन म सपर्लाई आज्ञा गनछु
र त्यसले ितनीहरुलाई ड छे।

4 य िप ितनीहरु ितनीहरुको श कुो कब्जामा गए पिन
म तरवारलाई आज्ञा गनछु

अिन त्यसले ितनीहरुलाई मानछ।
मलैे ितनीहरुलाई नोक्सान गन नै
िन य गरें रा ो गन होइन।”

दण्डले मािनसहरुलाई न गनछ
5 मरेो मा लक सवर्श मान परम भलुे भिूमलाई छुन ु हुन्छ

अिन त्यो भिूम पग्लन्छ।
तब त्यस भिूममा भएका सबै मािनसहरु मतृकहरुका िन म्त रूनछेन।्

त्यो दशे िम को नील नदी जस्तै
मािथ उलर्न्छ अिन तल झदर्छ।
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6 परम भलुे आफ्नो स्थान आकाशमािथ बनाउनँ ु भयो।
उहाँले आफ्नो आकाश पथृ्वीमािथ रा ु भयो।

उहाँले सम ु को पानीलाई बोलाउँन ु हुन्छ।
अिन दशेमािथ खन्याउन ु हुन्छ।
उहाँको नाउँ परम भु हो।

परम भकुो इ ाएललाई न गन ितज्ञा
7 परम भु भन्नहुुन्छ:

“हे इ ाएली, ितमीहरु मरेा िन म्त कुश जस्तै हौ।
मलैे इ ाएललाई िम बाट िनकालरे ल्याएँ।
मलैे प लश्तीहरुलाई करतोरबाट ल्याएँ।
अिन अरामीहरुलाई कोरबाट।”

8 हे परम भु मरेा मा लकको आखँाहरु पापपणूर् राज्यमािथ छन।्
परम भलुे भन्नभुयो,
“म इ ाएललाई पथृ्वीबाट सम्पणुर् रूपले ध्वशं पानछु।

तर म याकूबको घरलाई ध्वशं गनछैन।”
9 हरे! वकेारका मािनसहरुलाई

अलग गराउन ु इ ाएलका मािनसहरुलाई
चालिनमा आटँा चाले झैं
हल्लाउन ु

म आज्ञा िदनछुे।
10 “मरेा मािनसहरु मध्यकेा पापीहरु तरवारले मा रन्छन।्

ितनीहरुले भन्दछैन,् ‘हामीमा नरा ो आउनछैेन।’
अथवा हामीलाई िज े छैनन।्”

परमे र राज्यको पनुस्थापनाको शपथ लन्छन ्
11 “त्यसिदन म दाऊदको ढलकेो पाललाई उठाउनछुे,

म चककाहरु र न भएका भवनहरु ममर्त गनछु।
म त्यसलाई पिहलकेो जस्तै

पनुः िनर्मार्ण गनछु।
12 तािक एदोममा बाँकी रहकेा मािनसहरु

र रा हरु जो मरेो नाउलँे (यहोवा) कहलाइन्छन,्
ितनीहरु लनलाई परम भु

जसले यी सब गन घोषणा गन ुर् हुन्छ।”
13 परम भु भन्नहुुन्छ, “त्यो समय आइरहछे जब त्यके कारको भोजन ज्यादाहुन्छ।
अब मािनसहरुले आफ्नो फसल का टसकेका हुदँनैन,्

हलो जो े समय आइहाल्छ,
मािनसहरु अिहले दाखरस िनकाल्नको लािग बसका हुन्छन,्

फे र दाखको रोप्ने समय आइहाल्छ।
पहाडबाट दाखरसको धारा बग्ने छ

अिन त्यो पहाडबाट झनछन।्
14 मरेो मािनस इ ाएलीहरुलाई कैदबाट फकार्एर ल्याउनछुे।

ितनीहरुले त्यो न भएको शहर फे र बनाउनँछेन ्
अिन ितनीहरु ती शहरमा ब छेन।्

उनीहरुले दाख बारीहरु लाउनछेन ्
अिन ितनीहरुले उब्जाऊ गरेको
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दाखरस िपउनछेन,्
उनीहरुले बगैंचाहरु रोप्नछेन ्

अिन त्यसबाट फलकेो फलहरु खानछेन।्
15 उनीहरुलाई उनीहरुकै जिमनमा बसाउछुँ

अिन उनीहरु फे र त्यो दशेबाट िनका लने छैनन।्
जनु मलैे उनीहरुलाई िदएँ।”

परम भु ितमीहरुका परमे रले यी कुराहरु भन्नभुयो।
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ओबिदयाकोपसु्तक
एदोम द ण्डत हुनछे

1 यो ओबिदयाको दशर्न हो। परम भु मरेा मा लकले एदोमको िवषयमा यसो भन्नहुुन्छः

हामीले परम भु परमे रबाट एउटा िववरण सनु्यौ।
दशेहरूमा एउटा राजदतू पठाइएको िथयो।

उनले भन,े “आऊ, एदोमको िबरू य ु गरौ।”
परम भु एदोमसगं कुरा गन ुर्हुन्छ

2 “एदोम, म ितमीलाई सब भन्दा सानो दशे बनाई िदनछुे।
मािनसहरूले ितमीलाई घणृा गनछन।्

3 ित ो आफ्नो घमण्डले ितमीलाई धोका िदएकोछ।
ितमी अग्लो पहडहरूको गफुामाहरू ब छेौ।
ित ो घर पहाको अग्लाईमा छ

र ितमी आफ्नो मनमा भन्छौ िक
‘मलाई कसलैे पिन तल जमीनमा खसाल्न स ैं न।’ ”

एदोमलाई तल झा रनछे
4 परमे र परम भु भन्नहुुन्छ:
“य िप ितमीले चील जस्तै मािथ उड ्यौ,

अिन आफ्नो ग ुडँ ताराहरूको बीचमा बनायौ भने पिन,
म ितमीलाई त्यहाँबाट तल ल्याउनँछुे।

5 ितमी साँच्चै नै सवर्नाश हुनछेौ!
हरे यिद कुनै चोर ितमी कहाँ आए,

जब राती डाकु आए,
ितनीहरू आफ्नो िन म्त यथे हुने मा लटेुर जानछे।

यिद ित ो दाखको बारीमा दाख चोनर् आए दाख टपी सकेपिछ
उसले पिन आफ्नो पछाडी केही नकेही छोडरे जान्छ।

6 तर हे एसाव! ितमीबाट ित ो सबै कुरो खोिसनछे।
मािनसहरूले लकुाएको सबै भण्डार खोजरे िनकाल्नछेन,् अिन सबै भटेउ् नछेन।्

7 ित ा िम रा हरूले ितमीलाई आ मण गछर्न ्
र िसमानाबाट ितमीलाई तान्छन।्

ितनीहरू ित ा िम हरू हुन ्भनी मािनएका छन।्
तर ितनीहरूले ितमीलाई धोका िदन्छन ्र ितमीलाई पराजय गछर्न।्

ती जसले ित ो रोटी ितमीिसत िमलरे खान्छन ्
ितनीहरूले ित ो िवरू पड ्यन् ग ररहकेा छन।्

र ितमीलाई त्यो थाहासम्म पिन हुदँनै।”
8 परम भु भन्नहुुन्छ, “त्यस िदन

एदोमको ब ु मानी मािनसहरूलाई न पानछु
अिन एसावको पहाडबाट समझदार मािनसहरूलाई न पानछु।

9 त्यस समय तमेान,
ित ो श शाली मािनसहरू डराउनँे छन।्
अिन एसाव पहाडको त्यके मािनस न हुनछेन।्
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10 ितमी लाजले प ू रने छौ
अिन ितमी सधैंको िन म्त न हुनछेौ।
िकनिक आफ्नो भाइ याकूब ित ितमी अत्यन्तै िनदर्यी भयौ।

11 त्यस समय ितमी सहायता िबना अक प हुनछेौ।
अप रिचतले याकूबको भण्डार लएर गयो।

िवदशेीहरू इ ाएल शहरको दलैोबाट पस्यो,
ती िवदशेीले िच ा राखरे िन य गरे िक ितनीहरूले यरूशलमेको कुन चाँिह भाग लन।े
त्यससमय ितमी चाँिह अक ितर उिभरहकेो िथयौ।

12 ितमी आफ्नो भाइको िवपि मा, ित हाँस्यौ।
ितमी त्यससमय खशुी िथयौ।

जब मािनसहरूले यहूदालाई न पारे।
उिनहरूको िवपि को समयमा,

ितमीले ितनीहरूको खल्ली उडायौ।
ितमीले त्यसो गन ुर् हुदँनै िथयो।

13 ितमी मरेो शहरको दलैोबाट िभ पसरे
अिन उनीहरूको समस्यामा हाँस्यौ।

ितमीले त्यसो गन ुर् हुदँनै िथयो।
उसको त्यस्तो िवपि उनीहरूको धनको भण्डार लयौ ितमीले त्यस्तो गन ुर् हुदँनै िथयो।

14 ितमी दोबाटोहरूमा उसको जीवन बचाउनँे चे ा गद भगवुालाई रोक्न उिभन ु हुदँनै िथयो,
ितमीले उसको बाँचकेाहरूलाई दःुखको िदनमा
उसको हातमा स ु म्पन ु हुदँनै िथयो।

15 सबै दशेहरूमा
चाँडै नै परम भु आउँन ु हुने िदन आउँदछै।

ितमीले अन्य मािनसहरूसगं नरा ो काम गरेकाछौ।
त्यही नरा ो काम ितमीले भोग्न ु पन छ। सबै नरा ो कमर्हरूको फल थाप्लोमा पनछ।

16 िकनिक जसरी ितमीले पिव पहाडमा
दाखरस िपएर खशुी मनायौ,

त्यसरी नै सबै अन्य जाितहरूले िनरन्तर मरेो दण्ड िपउँनछेन ्
अिन उनीहरू सबै लोप भएर जानछेन।्

17 तर िसयोन पहाडमा केही जीिवतहरू हुनछेन।्
र िसयोन पिव हुनछे।

याकूबको दशेले सबै चीजहरू फे र पाउनँछे
जनु त्यसको िथयो।

18 याकूबको कुल बल्दै गरेको आगो जस्तै हुनछे।
यसूफुको घर आगोको ज्वाला जस्तै हुनछे।

तर एसावको दशे चाँिह अगँार जस्तै हुनछे।
यहूदाका मािनसहरूले
एदोमको मािनसहरूलाई न पानछन।्

एसावको रा मा कोही पिन बाँच्नछैेन।”
िकनभने परम भु परमे रले यसो भन्न ु भएकोछ।

19 तब नगवेका मािनसहरूले एसावको पहाडहरू अिधकार गनछन ्
र बेंसीकाहरूले प लश्तीको भिूमहरूमा अिधकार गनछन।्

यहूदाका मािनसहरूले ए मै र साम रयाको भिूमहरूमा अिधकार गनछन ्
र िबन्यामीनले िगलादलाई अिधकार गनछ।

20 इ एलीहरूका िनवार्िसतहरूले कनानीहरूको भिूम सपाराद सम्म आफ्नो बनाउनछेन।्
यहूदाका मािनसहरूलाई यरूशलमे छोडन ु

र सपारादमा ब िववश पा रएको िथयो।
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तर उनीहरूले नगेव शहरलाई अिधकार गनछन।्
21 िवजयीहरू िसयोन पवर्तमा हुनछेन।्

ती मािनसहरूले एसाव पवर्तका बािसन्दाहरूमािथ शासन गनछन ्
र राज्य परम भकुो हुनछे।
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योनाकोपसु्तक
परमशेवरको बोलावट अिन योनाको भगाई

1परम भुअिम कैो छोरा योनासगं बोल्नभुयो। परम भुभन्नहुुन्छ, 2“िननवे एउटा ठुलो शहर हो, त्यहाँका मािनसहरुले द ु कमर्हरू ग ररहकेो
िबषयमा मलैे सनुकेोछु। यसकारण, ितमी त्यो शहरमा जाऊ, अिन त्यहाँका मािनसहरुलाई ती नरा ा कामहरु छोिडदऊे भनी भन।”

3योनाले परमे र को कुरा माननेन।् यशकैारण योना परम भबुाट टाढा कतै भाग्ने यास गरे। त्यसलैे उनी यापो ितर गए। योना एउटा जहाजमा
चढे जनु तर्िशशितर जाँदै िथयो। योनाले आफ्नो य ाको िन म्त पसैा िदयो अिन जहाजिभ गएर बस्यो। योनाको इच्छा िथयो िक उनी त्यो जहाजमा
अरु मािनसहरुिसतै तर्िशश जाने अिन परम भबुाट कतै टाढा भाग्न।े

भयकंर तफूान
4 तर परम भलुे सम ु मा भयानक तफूान उठाउन ु भयो, समु मा चन्ड आधँी उठेर जहाजलाई त्यसले नाश गलार् जस्तो भयो। 5 मािनसहरु

चाहन्थे िक त्यो जहाज बचाउनको िन म्त त्यसलाई हलकुा बनाउ,ँ त्यसलैे जहाजको सबै सामानहरु उठाएर समु मा फ्याँकन थाल।े मल्लाहरु धरैे
डराएका िथए, त्यके मािनसहरुले आ-आफ्नो दवेताहरुलाई ाथर्ना गनर् थाल।े

योना जहाजको िभि भागमा गएर सिुतरहकेा िथए। 6 त्यसलैे जहाजका क ानहरु ितनीकहाँ आएर भन,े “ए सतुवुा, ितमी के गदछौ? उठेर
ित ा परमे रलाई पकुार, सायद परमे ले हा ो ाथर्ना सनु्न ु हुन्छ र हामी न हुनछैेनौं।”

यो तफूान को कारण के हो?
7 अिन ितनीहरु आपस मा भन्नलाग,े “कसको कारणले गदार् यो आपद हामीमािथ आइपनर् लागकेो होला त्यो िच ा हालरे हरेौं।”
यसो भनरे ितनीहरुले िच ाहालरे हरेे, िच ा योनाको नाउमँा पय । 8 मािनसहरुले योनालाई भन,े “ित ो कारणले गदार् यस्तो ठुलो आपद ्

हामीमािथ आयो! यसकारण हामीले के गय ं? ित ो काम केहो? ितमी कहाँबाट आएका हौ? ित ो दशे कुन हो? अिन ितमी कुन जाितका
हौ?”

9अिन योनाले मािनसहरुलाई भन,े “म िह ूहु।ँ स्वगर्का परम भु परमे रको आरधना गदर्छु। उहाँ परमे र हुनहुुन्छ जसले समु अिन पथृ्वी
सिृ गन ुर्भयो।”

10 योनाले मािनसहरुसगं भन,े मािनसहरुले यो कुरा थाहा पाए िक ितनी परम भबुाट टाढा भाग्दछैन।् तब ितनीहरु अत्यन्तै डराए। अिन
मािनसहरुले योनालाई सोध,े “ितिमले आफ्नो परमे रको िबरु मा िकन नरा ो काम गय ?”

11 उता आधँी तफुान र समु को छाल झन-झन बढ्दै िथयो। त्यसकैारण योनालाई मािनसहरुले भन,े “हामीले आफ्नो सरुक्षाको िन म्त के गन ुर्
पछर्? समु लाई शान्तगनर् को िन म्त हामीले ितमीसगं के गन ुर् पछर्?”

12 योनाले मािनसहरुलाई भन,े “म जान्दछु मरेो कारणले नै सम ु मा तफुान आएको हो, यसकारण ितमीहरुले मलाई समु मा फ्याँिकदऊे अिन
तफूान शान्त भइहाल्छ।”

13 तर मािनसहरुले योनालाई समु मा फ्याँकन चाँहदनै िथए। उनीहरुले जहाजलाई िकनारामा ल्याउन खबुै कोिसस गरे तर त्यो हुन सकेन।
आधँी तफूान र समु को छाल अझ बढ्दै गयो।

योनालाई दण्ड
14 यसकारण, मािनलहरुले परम भलुाई पकुारे, “िबन्ती छ, हे परम भु िब न्त छ, यस मािनसको ज्यानको स ा हामी न हुन नपरोस,् र हामी

िनद षमािथ हत्याको दोष नलागोस,् िकनिक हे परम भ!ु तपाईंलाई जस्तो इच्छा लागकेो िथयो, सो गन ुर् भएको छ।”
15 तब ितनीहरुले योनालाई उचालरे समु मा फा लिदए र समु शान्त भयो। 16 तब ती मािनसहरुले परम भकुो अत्यन्तै डर मान्न थाले र

परम भकुो िन म्त भाकल गरे अिन ब लदान चढाए।
17 अिन योनालाई िनल्न परम भलुे एउटा ठुलो माछालाई खटाउन ु भयो, र ितन िदन र ितन रात योना त्यस माछाको पटेिभ रह।े

2
तब योनाले छुटकराको िन म्त ाथर्ना गरे

1 योनाले माछाको पटेिभ बाट परम भु आफ्ना परमे रलाई ाथर्ना गरे।उनले भन,े
2 “मरेो क को कारणले

मलैे परम भलुाई ाथर्ना गरें
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अिन उहाँले मलाई
उ र िदनभुयो।

मतृ्यकुो ससंारदे ख म कराएँ,
र तपाईंले मरेो िब न्त सनु्नभुयो।

3 “तपाईंले मलाई गिहरो िभ ,
समु को मटुुमै फा लिदनभुएको िथयो,

र मरेो चारैितर छालहरु िथए।
तपाईंका भयकंर छालहरुले मलाई डुबायो।

4 तब मलैे भनें, ‘म त तपाईंको दिृ बाट िनका लएको छु,’
तपैिन म फे र तपाईंको पिब म न्दरितर हनेछु।

5 “पानीले मलाई मरेो
ाण सम्मै घये ,

गिहरो सगर मरेो चारैितर िथयो,
मरेो टाउको भ र

समु का झ्याउहरु बहेे रएका िथए।
6 म त समु को फेद सम्मै पगुें।

पथृ्वीले मलाई सदाका िन म्त थिुनिदयो।
तपैिन हे परम भ!ु मरेा परमे र,

तपाईंले खाडलबाट उठाएर मलाई
जीवन िदनभुयो।
7 “मरेो ाणले सबै आशा गमुायो।

तब मलैे परम भकुो सम्झना गरें।
परम भु मलै े तपाईंलाई ाथर्ना गरें

अिन तपाईंले मरेो ाथर्ना तपाईंको पिव म न्दरबाट सनु्न ु भयो।

8 “ज-जसले ब्याथर्का मिुतर्हरुितर मन लगाउछँन ्
ितनीहरुले गन ुर् पन साँचो भ लाई त्याग्द छन।्

9 तर म धन्यवादको स्तिुत सिहत
तपाईंमा ब लदान चढाउने छु,

मलैे जकुेराको भाकल गरेको छु
सो परुा गनछु।”

उ ार परम भबुाटै हुन्छ!
10 तब परम भलुे माछालाई आज्ञा गन ुर्भयो, र त्यले योनालाई िकनारामा उगे लिदयो।

3
परमे रको बोलावट अिन योनाको आज्ञा पालन

1 त्यसपिछ परम भलुे योनालाई फे र भन्नभुयो, 2 “ितमी िननवकेो ठूलो शहरमा जाऊ अिन म जे कुरा ितमीलाई बताउछुँ सो त्यहाँ चार
गर।”

3 यसलैे योना उठे अिन परम भकुो आज्ञा पालन गद िननवमेा गए। िननवे सा ै ठुलो शहर िथयो, त्यो पार गनर् ितन िदन लाग्थ्यो।
4 योना शहरको मध्य भागमा गए अिन मािनसहरुलाई चारगनर् शरुु गरे। योनाले भन,े “चा लस िदन पिछ िननवे शहर नाश हुनछे।”
5 परमे रबाट त्यस्तो सदंशे आएपिछ िननवकेा मािनसहरुले परमे रमािथ िव ास गरे। अिन ितनीहरु उपवास बसे र ितनीहरुले गरेका

पापहरुका िन म्त सोच्न थाल।े मािनसहरुले दःुख गनर्का िन म्त िबशषे कारको व हरु धरण गरे। शहरको सबै साना-ठूलाहरुले यसै गनर्
थाल।े
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6 िननवकेा राजाले यो समचार सनुे अिन उनले पिन आफ्नो नरा ो कमर्का िन म्त शोक मनाए। यसको िन म्त राजाले आफ्नो िसहंासन त्याग।े
उनले आफ्नो राज व त्यागे र आफ्नो दःुख गनर् शोक व लगाए। त्यसपिछ राजा धलुोमा बस।े 7 त्यसपिछ राजाले एउटा वचन ले
लगाए र शहरमा घोषणा गरेः

राजा अिन ठुलो शसकहरु को आदशे यो िथयोः
केही समयको िन म्त कुनै पिन मािनस अथवा पश ु गाई-गोरु अथवा भडा-ब ा, कसलैे केिह खाने कुरा नखान।ु कुनै पिन सजीव णीले

िननवे मा केिह पिन खाने िपउनछैेन। 8 तर त्यके मािनस र पशहुरुले पिन िवशषे कारको व धारण गरुन ्जसबाट यो दे खयोस ्िक ितनीहरु
सबै दःुखी छन।् मािनसले परमे रलाई ठुलो स्वरले बोलाउनछेन।् अिन त्यके मािनसले आफ्नो जीवन शलैी बद्ली गन ुर् पनछ, अिन उसले
नरा ो कमर् छोड्न ु पनछ। 9 त्यसपिछ हुनसक्छ, परमे रले आफ्नो मन प रवतर्न गन ुर् हुनछे। अिन जनु योजना गन ुर् भयो त्यो नगनर् पिन सकन ु
हुन्छ। परमे र ोिधत हुन रोिकन ु होला र हामीहरु ध्वशं नहौंला।
10 मािनसहरुले जनु कुरा गरेकािथए त्यो परमे रले दे ु भयो। कस र ितनीहरु आफ्ना कुकमर्बाट फिकर् एर आए। त्यसलैे परमे रले आफ्नो

इच्छा ब द्लनभुयो, अिन ितनीहरुमािथ जनु आपि ल्यउन सोच्न ु भएको िथयो सो गन ुर् भएन। परमे रले मािनसलाई दण्ड िदन ु भएन।

4
परमे रको दयाले योनालाई ोिधत बनायो

1 योनालाई यो सा ै मनपरेन कारण परमे रले शहर बचाउनँ ु भयो। त्यसलैे योनालाई सा ै रस उ ो। 2 उनले परम भलुाई आरोप गद भन,े
“मलाई थाहा िथयो तपाईंले यो पापी शहरलाई बचाउन ु हुनछे। म त आफ्नो दशेमा िथएँ, तपाईंले नै यहाँ बोलाएर ल्याउन ु भयो। त्यसै समय मलाई
थाहा िथयो, तपाईंले यो पापी शहरलाई बचाउन ु हुनछे। मलैे त्यसबैलेा तर्िशश ितर भागरे जाने कोिशश गरेको िथएँ। मलाई थाहा िथयो तपाईं एक
दयाल ु परमे र हुनहुुन्छ भनरे। मलाई थाहा िथयो तपाईं करुणामय हुनहुुन्छ भनरे अिन मािनसलाई दण्ड िदन चाहन ु हुन्न। मलाई थाहा िथयो िक
तपाईं दयापणूर् हुनहुुन्छ। मलाई ज्ञान िथयो यिद ियनीहरुले पाप गनर् छोडे भने तपाईंले ियनीहरुको िवनासको योजना बद्ली गन ुर् हुन्छ। 3 यसकारण
हे परम भ,ु म तपाईंलाई यही माग्छु िक तपाईंले मलाई मान ुर्होस।् मरेो िन म्त बाँच्न ु भन्दा मन ुर् रा ो छ।”

4 तब परम भलुे भन्नभुयो, “मलैे ती मािनसहरुलाई न नगदार् ितमी रसाउन ु सही हो र?”
5 यी सबै कुराहरुले योना अझपैिन रसाई रहकेा िथए। यसकारण उनी शहर बािहर गए। योना यस्तो शहरमा गए जनु शहर पवू दशेको

निजकमा िथयो। योनाले त्यहाँ आफ्नो िन म्त छा ो बनाए। फे र त्यसको छायाँमा बसरे यस्तो कुरा सोच्न थाले िक अब शहरमा के घट्ने हो।
लौकाको बोट र िकरा

6 परम भु परमे रले एउटा लौकाको बोट उमान ुर् भयो अिन त्यसलाई िछटो-िछटो ठूलो पन ुर्भयो अिन योना मािथ छायाँ िदनभुयो भयो जसले
योनालाई िशतल स्थान बनायो। योनाले यसवाट अत्यन्तै आराम पाए। यो बोटको कारण योना अत्यन्तै सन्न भए।

7 अक िदन िबहानै बोटको एक भाग खानको िन म्त परमे रले एउटा िकरा पठाउन ु भयो, िकराले त्यो बोट खायो अिन त्यो बोट ओइलाई
हाल्यो।

8सयूर् उदाएपिछ परमे रले पवू य हावा चलाई िदनभुयो र घाम टनटलापरु िसत योनाको टाउकोमा पय र ितनी हरैान भए। म रने रहछे भनरे
परमे रिसत िब न्त गनर् थाल,े “मरेो िन म्त बाँच्नभुन्दा त मन ुर् नै उिचत छ।”

9 अिन परमशेवरले भन्नभुयो, “के लौकाको बोटको िन म्त रसाउन ु उिचत हो?”
योनाले उ र िदए, “हो मरेो िन म्त रसाउननुै उिचत हो, मलाई यस्तो रस उठेको छ िक म म रहालौं।”
10 तब परम भलुे भन्नभुयो, “हरे, त्यो बोटको िन म्त तैंले केिह पिन ग रनस।् तलैे रोपकेो पिन हनैस।् त्यो एकै रातमा उि यो र एकै रातमा

ओइलाईहाल्यो अिन त्यो बोटको िन म्त सहानभिूत अनभुव गछर्स।् 11 यिद त ँ त्यो बोटको िन म्त ाकुल हुन सक्छस ्भने के यित ठूलो शहर
िननव,े जसमा धरैे मािनसहरु अिन वस्तहुरुछन।् त्यस शहरमा 1,20,000 भन्दा बढ्ता मािनसहरुछन,् ितनीहरुले जान्दनैन ् िक ितनीहरुले भलू
ग ररहकेा छन।्”
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मीकाकोपसु्तक
साम रया र इ ाएललाई दण्ड िदइनछे

1 परम भकुो यो वचन मीकाकहाँ आयो। यो राजा याताम आहाज र िहजिकयाहका समयमा भएको िथयो। यी मािनसहरु यहूदाका राजाहरु
िथए। मीका मोरेशते बाट आएका िथए। मीकाले यो दशर्न साम रयार यरूशलमेको िबषयमा दखे।े
2 हे जाित-जाितका मािनसहरु हो! ितमीहरु सबलैे सनु,

हे पथृ्वी र त्यसमा ब े मािनसहरु सनु।
मरेो मा लक, परम भु उहाँको पिव म न्दरबाट आउँदै हुनहुुन्छ।

मरेो मा लक ितमीहरुको िबरु मा एकजना साक्षी भई आउँन ु हुनछे।
3 हरे, परम भु आफ्नो वास स्थानबाट बािहर जाँदै हुनहुुन्छ।

उहाँ पथृ्वीको अग्लो ठाउँमा जानको िन म्त उिभएर तल आउँदै हुनहुुन्छ।
4 परम भु परमे रको चरणमिुन

पवर्त पग्लरे जानछे,
जस र आगोमा मनै पग्लन्छ,

जसरी पहाडबाट पानी बगरे झछर्।
5 यस्तो भयो िकनभने याकूबले पाप गरेको िथयो।

िकनभने इ एलका कुल समहुले पाप गरेका िथए।
साम रया पापको करण

याकूबको पाप के हो?
यो साम रया हो।

यहूदाको अग्लो स्थान कुनहो?
यो यरूशलमे हो।

6 यसकारण म साम रयालाई खाली मदैानमा भग्नावशषेको थु ोमा प रणत ग रिदनछुे।
त्यो यस्तो स्थान हुनछे जहाँ दाख रोिपनछे।

म साम रयाका ढुङ्गाहरुलाई बेंसीमा फा लिदनछुे
र त्यसका जगहरु सतहमा पयुार्इिदनछुे।

7 म त्यसका मिूतर्हरु सबै टु ा-टु ा पा रिदनछुे।
सबै धन जे त्यले कमाएको छ भस्म पा रिदनछुे

र म ितनीहरुको झटुा दवेताहरुको मिुतर्हरु सबै ध्वशं ग रिदनछुे,
जबिक यी मिूतर्हरु वशे्याबिृत माफर् त बिनएका िथए।

ती मिूतर्हरु फे र वशे्याहरुलाई नै
ितनर् योग हुनछेन।्

मीकाको ठूलो दःुख
8 म चाँडै िबनाशको िबषयमा शोकाकुल हुनछुे र म िवलाप गनछु।

म खा ल खु ा र नाङ्गै िहडं्नछुे।
म स्याल जस्तै सा ो कराउँनछुे

र शतरुमगुार् झैं िवलाप गनछु।
9 साम रयाको घाऊ िनको हुनछैेन।

त्यसको पाप यहूदा सम्म फैलनछे।
यो मरेा मािनसहरुको शहरको वसे ार सम्म जानछे,

िकनिक यो त यरूशलमे सम्म आपगुकेो छ।
10 यो कुरा गातमा नभन।
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त्यसका िन म्त रूँदै नरोऊ,
िवलाप गद बते-ला ामा

धलुोमा लडी-बडी गर।
11 हे शाफीरका वािसन्दाहरु हो,

ितमीहरु आफ्नो बाटोमा नाङ्गो
र ल ज्जत भएर जाऊ।

ती मािनसहरु जो सानानको वािसन्दाहरु हुन ्
ितनीहरु बािहर आउने छैनन।्

बतेसेलेमा मािनसहरुको रूवाबािसले ितमीबाट सहाएता लनछेन।्
12 मारोतका वािसन्दाहरुले केही रा ो कुरा होस ्भनी

ाकुलतापवूर्क प खर्रहकेाछन।्
िकनभने क परम भबुाट

यरूशलमेको मलुढोकामा आएकोछ।
13 हे लाकीशका वािसन्दाहरु हो!

ितमीहरुले वगेवान घोडाहरु रथमा बाँध।
िसयोनको पाप रथहरुबाट नै शरुु भएको िथयो।

जसको माफर् त ितनीहरुले इ ाएलले गरे जस्तै पाप गरे।
14 यसकारण मोरशते गातमा

ित ो िबदाको सौगात ितमीले िदन ु पनछ।
अकजीबाका घरहरुले

इ ाएलका राजालाई धोका िदनछेन।्
15 हे मोरेशाका वािसन्दाहरु!

ितनीहरुको िबरु म एक जना मािनस पठाऊनछुे
जसले ितमीहरुबाट सबै िचजहरु खो छे।

इ एलको मिहमा अदलु्लाम सम्म आउनछे।
16 यसकारण ितमीले आफ्नो केश काट, िचण्ड*े होऊ।

िकनिक ितमी आफ्नो छोरा-छोरी जसलाई ितमी माया गछ
ितनीहरुका िन म्त रूँने छौ अनी ित ो शोक दशार्उनको िन म्त एउटा िग झैं िचन्डे होऊ।

िकनिक ित ो नानीहरुलाई कैदी झैं लिगनछे।

2
मािनसहरुका द ु योजना

1 मािनसहरुमािथ यस्तो िबपि आइपनछ, जो पापपणूर् योजनाहरु बनाउछँन।्
यस्ता मािनसहरु ओ ानमा सिुत-सिुत ष न् रच्दछन,्

अिन िबहान उज्यालो हुने िबि कै आफ्नो ष न् मा िहडं्न थाल्दछन।्
त्यसो गन सामथर् ितनीहरुसगँ छ।

2 ितनीहरुले जमीनको चाहना गछर्न ्भने ितनीहरुलाई लन्छन।्
ितनीहरुले घरहरु लने इच्छा गछर्न भने यसलाई लन्छन।्

ितनीहरुले कुनै पिन मािनसलाई धोका िदन्छन ्र उसको घर लान्छन।्
ितनीहरुले एउटा मािनसलाई धोका िदन्छन ्र उसको सबै िचजहरु लनछेन।्

मािनसहरुलाई सजाय िदने परम भकुो योजना।
3 यसकारण परम भु यी कुराहरु भन्नहुुन्छ:
“हरे म ितमीहरुमािथ िवपि ल्याउने योजना बनाउदँछुै।

ितमी आफ्नो सरुक्षा गनर् सक्दनैौ।
* 1:16:
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ितनीले आफैं ले आफैं लाई यो क मा सहायता गनर् सक्दनैौ।
िकनभने नरा ो समय आउँदछै।

4 त्यस समय मािनसहरु ितमीमािथ हाँ छेन।्
ित ो िबषयमा िबलापको गीत ितनीहरुले गाउनँछेन।्

अिन भन्नछेन,् ‘हामी न भयौं,
परम भलुे हा ा मािनसहरुको जमीन खोसरे

अरू मािनसहरुलाई िदनभुयो।
हो उहाँले मरेो जमीन हा ो श हुरुलाई बाँिडिदन ु भयो।

5 जब त्यो भिूम परम भकुा मािनसहरुको सभामा िच ाहालरे बाँिडन्छ
ितिनिधको रुपमा सवेा गन ित ो कोही हुनछैेन।’ ”

मीकालाई उपदशे िदन िदएनन।्
6 मािनसहरु भन्छन,् “ितमीले हामीलाई उपदश नदऊे,

उनीहरुले यस्तो गन ुर् हुदँनै िथयो,
हामीमािथ कुनै पिन नरा ा कुराहरु आईपन छैनन।्”
7 याकूबका मािनसहरुले भन्छन,्

के परम भु रसाउन ु भएको छ?
के उहाँको कमर्हरु यी हुन?्

के धािमर्क जीवन
जीउनहेरुको लािग उहाँले

असल िचजहरु गन ुर्हुन्न र?
8 तर अिहले मरेो आफ्नै मािनसहरु मरेो श ु भएका छन,्

जसले आफू सरुिक्षत छौं भिन सम्झन्छन।्
ितमीहरु उनीहरुको खा ो चोछ

जस्तो िक ितनीहरु य ु बन्दीहरु हुन।्
9 मरेो मािनसका ीहरुलाई ितमीहरुले घरबाट िनकालरे

जानको िन म्त िबवश बनायौ, जनु घरहरु रा ो र आरामदायी िथए
ितमीले उनीहरुको सा-साना नानीहरुलाई

मरेो आिशष दे ख ब न्चत गरायौ।
10 उठ, अिन यहाँबाट भाग!

त्यो िव ाम गन ठाउँ हनै।
िकनभने यो ठाउँ पिव छैन,्

यो न भएर गयो, यो डरलाग्दो िवनाश हो।

11 यो सम्भव हुन्छ िक एकजना झटुा-अगमव ा आउँछ अिन झटुो बोल्छ।
उसले भन्न सक्छ, “यस्तो एउटा समय आउनछे

जब त्यहाँ शस्त मद हुनछे।”
यस कारका अगमव ा ितनीहरु चाहन्छन।्

परम भलुे उहाँका मािनसहरुलाई एकसाथ ल्यउन ु हुन्छ।
12 हो, हे याकूब म िन यनै ितमीहरु सबलैाई भलेा गनछु।

म इ ाएलका बाँचकेा सबलैाई भलेा पनछु।
म ितनीहरुलाई गोठका भडेा बा ाहरु

र खर्कका िबचमा बथान झैं एकै ठाउँमा भलेापानछु।
फे र त्यो स्थान धरैे मािनसहरुको िभडले

खचाखच र हल्ला- खल्ला हुनछे।
13 ितनीहरु मध्ये एकजना आउनछे, जसले पखार्ल भत्काएर जान सकनछे।

उसले पखार्ल भत्काएर मािनसको अिघ बाटो बनाउने छ र मािनसको अिघ बाटो तयार पानछ।
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ितनीहरु मोक्ष ा गरेर त्यो शहर छोडरे जानछेन।्
तब राजा ितनीहरुसगँ जानछेन।् परम भु मािनसहरुसगँ हुनहुुनछे।

3
इ ाएलको अगवुाहरु द ु ताको दोषी

1 फे र मलैे भनें, “हे याकूबका अगवुाहगरु, अब सनु।्
इ ाएलको शासकहरु ितमाहरुले न्याय के हो सो जान्न ु पछर्।

2 ितमीहरुले मलाई घणृा गरेर खराबलाई मे गछ ।
ितमीले मािनसको छाला काढ्छौ।
ितमीहरुले ितनीहरुका ह ीहरुबाट मास ु िनकाल्दछौ।

3 ितमीहरुले मरेा मािनसहरुलाई ध्वशं पा ररहकेा छौ।
ितमीहरुले उनीहरुको छाला सम्म कािढ रहकेो छौ। ितनीहरुको ह ी भाँचरे
अिन ितनीहरुलाई भाँडामा पकाइने मासकुो टु ा जस्तै बनाउदँै छौ।

4 ितमीहरुले परम भकुो ाथर्ना ग ररहकेाछौ
तर परम भु जवाफ िदनहुुन्न।

परम भलुे आफ्नो मखु ितनीहरुदे ख लकुाईरहन ु भएकोछ।
िकनिक ितमीहरुले नरा ो कमर् गरेका छौ।”

झटूो अगमव ाहरु
5 परम भु झटूा अगमव ाहरुको िवषयमा भन्नहुुन्छ जसले मरेा मािनसहरुलाई पाप गनर् लगाए।

“यिद मािनसहरुले यी झटूो अगमव ाहरुलाई
खान िदए भने ितमीहरुलाई ‘शा न्त होस’् भन्दछन,्

यिद ती मािनसहरुले खान िदएनन ्भने ितनीहरुको िवरू सनेाहरु भड्काउँछन।्

6 “यसकारण यो ित ो िन म्त रात झैं हुनछे,
ितमीले कुनै दशर्न दे पाउनछैेनौ।

भिवष्यको गवर्मा जे लकेुको छ,
ितमीले बताउन सक्दनैौ।

यसकारण ितमीहरुलाई अधँ्यरो जस्तै लाग्नछे।
अगमव ाहरुमािथ सयूर् अस्ताउनछे।
अिन उिनहरुलाई िदन पिन रात जस्तै हुनछे।

7 दशर्न दे लेाई ल ज्जत पा रनछे।
एकजना मािनस जो अगमव ा हो उसलाई झमलेामा पा रन्छ।

ितनीहरुले ितनीहरुको आफ्नो अनहुार छोप्छन।्
िकनभने परमे रबाट त्यहाँ उ र आउनछैेन।”

मीका परमे रका साँच्चो अगमव ा हुन।्
8 तर परम भकुो आत्माले मलाई

श , न्याय, अिन सामथ्यर् िदनभुएको छ।
म याकूबलाई उसको अपराध बताउनँछुे।

हो, म इ ाएललाई त्यसको पापको िबषयमा भन्नछुे।
इ ाएलका अगवुाहरु दोषी छन।्

9 हे याकूबका अगवुाहरु, इ ाएलका शासकहरु, ितमीहरु मरेो कुरा सनु।
ितमीहरु न्यायलाई घणृा गदर्छौ।

यिद कुनै वस्त ु बाटोमा छ भन,े
ितमीहरुले त्यसलाई बाङ्गो पा रिदन्छौ।
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10 ितमीहरुले िसयोनको िनमार्ण गदार् मािनसको हत्या गय ।
ितमीहरुले यरूशलमेलाई पापको मलूढोका बनाउँ छौ।

11 यरूशलमेका न्यायधीशहरुले
घसु लएर न्याय गछर्न।्

यरूशलमेका पजूहारीहरुले
ज्यान लएर ब्यावस्था िसकाउँछन।्

मािनसहरुले अगमव ाहरुलाई पसैा िदनपुदर्थ्यो,
अिन मा उनीहरुले कुनै दण्ड पाउदँनैिथए।

उनीहरुले सोच्थ,े परम भलुे उनीहरुलाई बचँाउछँन ्
अिन भन्छन,् “परम भलुे हामीलाई साथ िदनहुुन्छ,
यसकैारण हामीमािथ कुनै िबपि आउन सक्दनै।”

12 हे अगवुाहरु! ितमीहरुको कारणले िसयनको िवनाश भयो।
यसकैारण यो खते झैं जोितनछे।

यरूशलमे ढुङ्गाको थु ो बिननछे
अिन म न्दरको डाँडा जङ्गलले ढािकएको पहाड जस्तै सनुसान हुनछे।

4
ावस्था यरूशलमेबाट आउने छ

1 अब पिछल्लो िदनमा परम भकुो म न्दर,
डाँडा चाँिह पहाडहरुमा सव च्च बनाईने छ,

अिन त्यो पहाडहरु भन्दा उच्च पा रने छ
अिन अरू जाितहरु त्यसमा ओई रएर आउनछेन।्

2 धरैे मािनसहरु त्यहाँआएर भन्नछेन,्
“आऊ हामी परम भकुो पहाड, याकूबको परमशेवरको म न्दरमा जाउ,ँ

र उहाँले हामीलाई आफ्नो मागर् िसकाउँन ु हुनछे।
हामीहरु उहाँको मागर्मा िहडं्नछेौं।”

िकनभने वस्था िसयोनबाट र परम भकुो वचन यरूशलमेबाट िनस्कने छन।्
3 उहाँले दशेमा िबिभन्न मािनसहरुका बीच इन्साफ गन ुर् हुनछे

र टढा सश सामथ जाितहरुको झगडाको फैसला गन ुर् हुनछे।
ितनीहरुले आफ्ना तरवारहरु िपटेर हलोको फाली

र भालाहरु चाँिह हिँसया बनाउनछेन।्
जाित-जाितहरुले एक-अकार्को िबहरु मा

तरवार चलाउने छैनन,्
न त ितनीहरुले किहल्यै लडाईं गनर् िसकनछेन।्

4 तर त्यके मािनसहरु ितनीहरुको आ-आफ्नो दाखको बोट
र नभेाराको बोट मिुन ब छेन।्

कसलैे ितनीहरुलाई डर दखेाउने छैन।
िकनभने सवर्श मान परम भु परमशेवरको मखुले नै यी कुराहरु भन्न ु भएकोछ।

5 सबै जाितका मािनसहरु चाँिह आ-आफ्नो दवेताको नाउमँा िहडं्नछेन।्
तर हामी चाँिह सदा-सवर्दै परम भु हा ा परमशेवरको नाउमँा िहडं्नछेौं।

राज्य फकार्एर ल्याइन्छ
6 परम भु भन्नहुुन्छ,
“लङ्गडाहरुलाई म त्यसिदन जम्मागनछु
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अिन धपाईएकाहरुलाई
र ितनीहरु जसलाई मलैे दण्ड िदएको िथएँ,

म भलेा गनछु।

7 “लङ्गडाहरुलाई एउटा बचेकेो भाग
र फ्याँिकएकाहरुलाई

एउटा सामथ जाित तलु्याउनछुे।”
ितनीहरुमािथ िसयोनमा

परम भलुे अब दे ख
सदा-सवर्दै राज्य गन ुर्हुनछे।

8 अिन ितमी, हे एदरेका धरहरा,
िसयोनकी छोरीको डाँडा।

पिहलकेो शासक ितमीहरु कहाँ आउँनछेन ्
र यरूशलमेको छोरीको

अिधराज्य कायमहुनछे।
जस र पिहला िथयो।

िकन यरूशलमे बिेबलोन जानै पछर्?
9 अब ितमी िकन िचच्याई-िचच्याई रून् ौ?

के ितमी मािथ राज्य गन कुनै राजा छैनन?्
के ित ो सल्लाहकार न भयो

र सववदेनामा परेकी ीलाई जस्तै ितमीलाई पीडाले सताएकोछ?
10 हे िसयोनकी छोरी,

सतु्केरी वदेनामा परेकी आइमाईको पीडामा रोऊ।
िकनिक अब ितमी शहरबाट बिहर जाने ौ

र मदैानमा ब छेौ
र मािथ बाबलेमा जाने ौ

र त्यहाँ ितमी सरुिक्षत रहने ौ।
परम भलुे ित ा श कुो हातबाट

ित ो उ ार गन ुर्हुनछे।
परम भलुे अन्य राज्यहरुलाई नाश गन ुर्हुनछे।

11 अिन अब धरैे जाितहरु भलेा भएर, ित ो िबरु भन्नछेन,्
“त्यो अशु होस ्र िसयोनलाई
हा ो आखँाले िनयालरे हनेर् पाईयोस।्”

12 तर ितनीहरुले परम भकुो िबचारलाई जान्दनैन।्
न त ितनीहरु उहाँको य ु लाई बझु्दछन।्

िकनभने उहाँले खलामा िबटाहरु जम्मागरे झैं
ितनीहरुलाई जम्मा गन ुर् भएकोछ।

इ ाएलले त्यसको श हुरुलाई परािजत गन छ।
13 “हे िसयोन छोरी, उठ अिन दाइँ गर

िकनभने म ित ा सींङहरुलाई
फलामको र ित ो खरूहरुलाई पी लको बनाउनछुे।

ितमीले धरैे जाितहरुलाई चरू-चरू पानछौ
र ितनीहरुको धन-सम्पि

सारा पथृ्वीका परम भमुा अपर्ण गनछौ।”
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5
1 अब ितमी पखार्लले घे रयौ!

हामी घरेामा पय ं।
ितमीहरुले इ एलको न्यायकतार्लाई

फलामको लौरोले गालामा िहकार्उँनछेन।्
मसीह बतेलहेममा जन्मनछेन।्

2 तर हे बतेलहेम ए ात,
ितमी यहूदाका बीचमा धरैे सानो छौ,

ितमी जो यहूदाका हजारौंका बीचमा सानो छौ,
तर ितमीबाट एउटा “इ ाएलको शासक” मरेो िन म्त आउँनछे।

उहाँको सरुुवात ाचीन कालदे खनै छ,
धरैे-धरैे अिघ दे ख।

3 यसकारण जब सम्म जन्मकेो क मा पनले जन्माउदँनै,
तब सम्म उहाँले िसयोनलाई त्यािग िदनहुुनछे।

तब ितनका बचकेा दाज्य-ूभाईहरु चाँिह
इ ाएलीहरुकहाँ फिकर् एर आउनछेन।्

4 अिन ऊ खडा हुन्छ आफ्नो भडेाको बथानलाई परम भकुो श ले
अिन उसका परम भु परमशेवरको मिहमाले खवुाँउछँ।

ितनीहरु सरुिक्षत हुनछेन ्
िकनभने ऊ पथृ्वीको अक अन्त सम्म महान रहनछे।
5 यहीं शा न्त हुनछे

जब अश्शरूी हा ो दशेमा आउँछ
र त्यसले हा ो दशेमा खु ा टेक्छ

तब हामी त्यसको िबरू मा सात गोठाला
र आठ अगवुाहरु खडा गनछौं।

6 अिन ितनीहरुले अश्शरूमािथ तरवारले
र िन ोदको भिूममािथ नाङ्गो तरवारले शासन गनछन।्

अब अश्शरूीहरु हा ो दशे िभ पस्छन ्र हा ो िसमानामा पाईला टेक्छन ्
तब उहाँले हामीहरुलाई अश्शरूीहरुको हातबाट बचाउनँहुुनछे।

7 अिन याकूबका बाँिक रहकेाहरु चाँिह
धरैे मािनसहरुका िबचमा परम भबुाट आएको शीत

र घाँसमािथ पन झरी झैं हुनछेन,्
जसले न त कुनै मािनसलाई न मािनसका कुललाई पखर्नछे।

8 अिन याकूबका बाँिक रहकेाहरु चाँिह
धरैे जनताको बीचमा

जङ्गलका पशहुरुका बीचमा िसहं
र जीव-जन्तहुरुको िबच

िसहंको बच्चा जस्तै हुनछेन ्
जो ितनका बीचमा कुल्चदँै

र ितनीहरुलाई
टु ा पाद जानछेन,्
र बचाउनँे कोही पिन हुनछैेन।

9 तपाईंका बाहुली तपाईंका िबरोधीहरुमािथ रहोस,्
र तपाईंका सबै श हुरु ध्वशं हुनछेन।्

मािनसहरुले परमे रमािथ भरोसा गनछन ्
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10 परम भु भन्नहुुन्छ,
“त्यसिदन म ित ा घोडाहरु खो छुे

र म ित ा रथहरु न ग रिदनछुे।
11 म ित ो दशेको सबै शहरहरु उजाड पा रिदनछुे।

म ित ो सबै गढीहरु भत्काई िदनछुे।
12 फे र ितमीले जाद ूचलाउने य गनछौनौं,

फे र ितमी ती मािनसहरुको भिवष्य बताउनँे यास गनछौनौ।
13 म ित ा झटूा दवेताको, मिूतर्हरु न ग रिदनछुे।

ती झटूा दवेताको मिूतर्हरुको ढुङ्गाको मिूतर्, स्मिृत, स्तम्भहरु सबै उखलेरे फ्याँिकिदनछुे
जसलाई ितमीहरु स्वयलं,े आफ्नो हातले बनाएका िथयौ, ितमीहरु त्यसको पजूा गन पाउनछैेनौ।

14 म अशरेा दवेीका पजूाको खम्बाहरु न ग रिदनछुे।
अिन म सबै ित ो झटूो दवेताहरु न ग रिदनछुे।

15 त्यहाँ केही जाितहरु छन ्जसले मरेो कुरा सनु्दनैन।्
म ितनीहरुिसत ोिधत हुनछुे र म ितनीहरुिसत बद्ला लनछुे।”

6
परम भकुो आरोप

1 परम भलुे जे भन्दै हुनहुुन्छ, त्यसलाई ध्यानदऊे:
“उठ अिन पहाडको सामनु्ने खडा हौ, अिन फ र उहाँलाई आफ्नो कथाको पक्ष सनुाऊ।

पहाडहरुलाई आफ्नो कथा सनुाऊ।
2 परम भु आफ्ना मािनसहरुलाई आरोप गन ुर् हुन्छ।

पहाडहरु आफ्ना परम भकुो आरोप सनु,
अटल रहने पथृ्वीका जगहरु हो, परम भकुो आरोप सनु,

उहाँले मािणत गन ुर्हुनछे िक इ ाएल दषेी छ।”

3 परम भु भन्नहुुन्छ, “हे मरेा मािनसहरु! के मलैे कुनै िदन ितमीहरुलाई नरा ो गरें?
मलैे कसरी ित ो जीवन क ठन बनाइिदएँ?
मलाई भन! मलैे ितमीहरुलाई के गरें?

4 म ितमीलाई भन्दछुै, मलैे ितमीलाई जे गरें,
मलैे ितमीलाई िम दशेबाट िनकालरे ल्याएँ!

मलैे ितमीलाई ित ो दासत्वको जीवनबाट मु गराएँ।
मलैे ित ो अगवुाको िन म्त, मोशा, हारून अिन म रयमलाई पठाएँ।

5 हे मरेा मािनसहरु, मोआबको राजा बालाकको द ु योजनालाई याद गर।
ती कुरा याद गर जो अबोरको छोरा िबलामले बालाकलाई भनकेो िथयो।

ती कुरा स्मरण गर जो िस ीमबाट िगलगाल सम्म घटेको िथयो।
तब मा बझु्नछेौ, परम भमुा उ ार छ।”

परमे र हामीबाट के चाहान ु हुन्छ?
6 जब म परम भकुो छेउमा जान्छु अिन माण गछुर्,

तब परमे रको छेउमा आफूसगं के लएर जाऊँ?
के परम भकुो छेउमा

एक वषर्को बाछो होमब ल चढाउँन लएर जाऊ?
7 के परम भु एक हजार भडेा

र तलेका दश हजार नदीिसत शन्न हुनहुुन्छ?
के म आफ्नो अपराधको िन म्त आफ्नो जठेो छोरा

जो आफ्नो श ररको अगं हो, त्यो अपर्ण गरूँ?
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8 हे मािनस! परम भलुे ितमीहरुलाई के असल छ त्यो भन्न ु भएकोछ।
परम भलुे ितमीहरुलाई उहाँ के चाहान ु हुन्छ,

त्यो बताउन ु भएको छ।
मािनसहरुसगं ितमी साँचो बन,
अरुसगं मेगर, ित ो परमे रको अिघ न भएर बस।

इ ाएलका मािनसहरु के-के ग ररहकेाछन?्
9 परम भकुो आवाजले यरूशलमे शहरलाई बोलाउँदछैः
उहाँ भन्नहुुन्छ, “ज्ञानी मािनसले परम भकुो नाउलँाई सम्मान गछर्।

यसकारण ितमी जाितहरु र ितमीहरु जो यहाँ जम्मा भएकाहरु हो ध्यन दऊे।
10 के अझै पिन द ु हरुले चोरेको धन सम्पि

लकुाएर राखकेो छ?
के द ु हरुले अझै पिन मािनसहरुलाई

टोकरीहरुले धोका िदइ रहकेोछ
जनु टोकरीहरु सानो छ।

11 के मलैे ती द ु मािनसहरुलाई बवेास्ता गन?
जसले अझै पिन कपट तराजु
र छलको ढकले मािनसहरुलाई ठिगरहकेा छन?्

12 त्यस शहरका धनी मािनसहरु िनदर्यी काम गछर्न।्
त्यस शहरका मािनसहरु अझै पिन झटूो बोल्दछन।्
हो! ती मािनसहरु ितनीहरुको झटूो कुरा गछर्न।्

13 यसकारण मलैे ितमीहरुलाई दण्ड िदन शरुु गरें।
म ितमीहरुलाई ितमीहरुको पापको कारण न ग रिदनछुे।

14 ितमीहरुले भोजन गनछौ तर ित ो पटे भ रने छैन।
अिन फे र ितमी भोको हुनछेौ।

ितमीले मािनसहरुलाई बचाउने कोिसस गछ
तर ितमीले जसलाई बचाउछँौ म त्यसलाई तरवारले का टिदनछुे।

15 ितमीहरु आफ्नो िबऊ छछ ,
तर ितमीहरु बाली काट्ने छैनौ।

ितमीले कोलमा जतैनू पलेरे तले िनकाल्छौ
तर ितमीले आफ्नो िशरमा घ पिन तले शस्त मा ामा पाउदनैौ।

ितमी दाख पलेरे दाखरस त िनकाल्छौ
तर िपउन पयार् हुदँनै।

16 यस्तो िकन हुन्छ? िकनिक ितमीहरु
ओ ीको काननूहरु पालन गछ ।

ितमीहरु ती नरा ा कुराहरु भन्छौ
जनु कुराहरु आहाब का घरानामा गछर्न।्

ितमीहरु उनीहरुको िशक्षा अनसुार चल्छौ।
यसकारण म ितमीहरुलाई न पनछु।

ित ो शहरका मािनसहरु हाँसोको पा हुनछेन।्
ितमीहरु अन्य राज्यहरुको घणृाको पा बिननछेौ।”

7
मािनसहरुको आचरणले मीका ाकुल

1 म कुल छु, िकनिक म ीष्म ऋतकुो त्यो फल जस्तै जस्तै भएकोछु जो टिपसिकएको छ।
म त्यो दाख जस्तै भएको छु जो टिपसिकएको छ।
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अब त्यहाँ एउटा पिन दाख रहकेोछैन।
पिहले फलकेो नभेारानै छैन जनु मलाई मन पथ्य , त्यो एउटा पिन रहकेो छैन।

2 यसको अथर् हुन्छ; ती सबै रा ा मािनसहरु गइसकेकाछन,्
एउटै पिन धम मािनसहरु यो भिूममा रहनेन।्

हरेक मािनसहरु एक- अकार्लाई मानर्को िन म्त ढुकी बस्छन।्
हरेक मािनस आफ्नो भाइलाई जालमा फसाउनँ ष न् रिचबस्छन।्

3 मािनसहरुको दवुै हातहरु नरा ो काम गनर् तयार छन।्
शसकहरु काम गनर्लाई घसु माग्छन।्

न्यायकतार्ले पसैा लएर न्यायलयमा फैसला ब द्ल गछर्न।्
“मखु्य अगवुाहरु” साँचो र िनष्पक्ष िनणर्य लदंनैन।् ितनीहरु आफुलाई जस्तो मनपछर्, त्यस्तै काम गछर्न।्

4 ितनीहरूले असललाई पिन नोक्सान गन छन,्
र काँढा घारीमा फ्याँक्ने छन।्

दण्डको िदन आइरहछे
ितमीहरुका अगमव ाले भनकेा िथए यस्तो िदन आउनछे,

ितमीहरुका हरीहरुको िदन आउँदछै।
अब ितमीहरुलाई सजाय िदनछेन।्

ितमी अन्योलमा पनछौ।
5 ितमी आफ्नो िछमकेीमािथ भरोसा नगर।

ितमी आफ्नो साथीलाई िव ास नगर।
आफ्नो प ीिसत पिन

खलुरे कुरा नगर।
6 मािनसको आफ्नै घर िभ श ु हुन्छ।

छोराले बाबकुो आदर गदनन।्
छोरी आफ्नी आमाको िबरु मा जानछेे।

बहुारी आफ्नी सासकुो िबरु मा जानछेे।
परम भु रक्षा गन ुर्होस ्

7 म सहायताको िन म्त परम भलुाई हनेछु।
म परमे रको ितक्षा गनछु उहाँले मलाई बचाउनँ ु भएकोछ।
मरेा परमे रले मरेो कुरा सनु्नहुुनछे।

8 म लडकेेछु, तर ह,े मरेो श !ु मरेो हाँसो नउडाऊ।
म फे र खडा हुनछुे।

य िप आज अधँ्यारोमा बसकेोछु,
परम भलुे ममा ज्योित ल्याउनहुुनछे।

परम भलुे क्षमा गन ुर्हुन्छ
9 मलैे परम भकुो िवरु पाप गरेंको िथएँ।

यसकारण, उहाँ मिसत रसाउनँ ु भएको िथयो।
तर न्यायलयमा उहाँले मरेो िन म्त मु ा लडी इन्साफ गन ुर्हुनछे।

उहाँले त्यही काम गन ुर्हुनछे जनु काम मरेो िन म्त उिचतछ।
फे र उहाँले मलाई बािहर उज्यालोमा ल्याउनहुुनछे।

अिन म उहाँको उ ार हनेछु।
10 फे र मरेो श हुरुले

यो दखेरे ल ज्जत हुनछेन।्
मरेो श हुरुले मलाई सोधकेो िथयो,

“तरेा परम भु परमे र कहाँछन?्”
त्यस समय, म उसमािथ हाँ छुे।

मािनसहरुले उसलाई िहलो मलैोले कुल्चकेो जस्तै कुल्चने छन।्
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यहूदीहरु फकर् नछेन ्
11 त्यो समय आउनछे जनु िदन ित ा पखार्ल फे र िनमार्ण हुनछे,

त्यस समयमा ित ो दशे िवशाल हुनछे।
12 ित ा मािनसहरु ित ो भिुममा फकर आउनछेन।्

ितनीहरु अश्शरू र िम दशेदे ख आउनछेन।्
ित ा मािनसहरु िम र य ू े टस नदीको

अक भिूमबाट आउनछेन,्
समु दे ख लएर समु सम्मका

र पवर्तदे ख पवर्तसम्मका मािनसहरु आउनछेन।्
13 पथृ्वी ती मािनसहरु जो यस पथृ्वीका िनवासी िथए

ितनीहरुको कमर्हरु जनु ितनीहरुले गथ ती कारणले बबार्द भएको िथयो।
14 यसकारण आफ्नो राजदण्डले ितमी शासन गर।

ितमी ती वथानहरुलाई शासन गर
जनु ित ो आफ्नो हो।

मािनसको वथान कमलको पहाडमा एकलै बस्थ।े
यो बथान बाशानमा छ अिन िगलादमा छ

जस र त्यो पिहला बसकेो िथयो।
इ ाएलले आफ्नो श लुाई हराउने छ

15 जब मलैे ितमीलाई िम बाट िनकालरे ल्याएको िथएँ, मलैे धरैे अचम्मको कामहरु गरेको िथएँ।
त्यस्तै अचम्मका कामहरु म ितमीलाई दखेाउनँछुे।

16 ती अचम्मका कामहरु अन्य जाितहरुले दे े छन,्
अिन ल ज्जत हुनछेन।्

ती जाितहरुले दे छेन,्
ितनीहरुको श मरेो छेउमा केिह पिन होइन।

उनीहरु छक्क पनछन ्
अिन आफ्नो मखु हातले छोप्नछेन ्

अिन कान बन्द गनछन ्
र केही पिन सनु्ने छैनन।्

17 ितनीहरुले जमीनमा घ ने साँपले झैं
धलूो चाट्नछेन,् र ितनीहरु डरले काम्नछेन।्

तनीहरु परम भु हा ा परमे रकहाँ
घ ने िकरा झैं
ितनीहरुका िकल्लाहरुबाट आउँनछेन।्

ितनीहरु ितमीहरुिसत डराउनँछेन।्
परम भकुो िन म्त स्तिुत

18 तपाईं जस्तो परमे र अरु छैनन।्
तपाईंले पापीहरुलाई क्षमा ग रिदनहुुन्छ।
तपाईंले आफ्नो बाँचकेा मािनसहरुका पाप क्षमा ग रिदनहुुन्छ।

तपाईले आफ्ने रसलाई रा खरा ु हुन्न
िकनिक तपाईं सधैं दया गनर् रूचाउन ु हुन्छ।

19 हे परम भ!ु हा ा पापहरु टाढा फ्याँिक िदनहुोस,् फे र हामीलाई सखु चनै िदनहुोस,्
हा ा पापहरु तपाईंले टाढा गहीरो समु मा फ्याँिक िदनहुुनछे।

20 तपाईं याकूब ित साँचो हुनहुुन्छ, अ ाहम ित दयाल ु हुनहुुन्छ।
तपाईंले यस्तो शपथ धरैे अगाडी हा ो िपता-पखुार्हरुसगं गन ुर्भएको िथयो।
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नहूमको
पसु्तक

1 िननवे शहरको िबषयमा यो दःुखको वचन हो। यो पसु्तक नहूमको दशर्नको पसु्तक हो। नहूम एल्कीशीका छोरा िथए।
परम भु िननवे ित ोिधत हुनहुुन्छ

2 परम भु ईषर्ल ु र बद्ला लने परमे र हुनहुुन्छ।
परम भलुे दोषीहरुलाई दण्ड िदनहुुन्छ।
परम भु एकदमै ोिधत हुनहुुन्छ।

परम भलुे उहाँका श हुरुलाई दण्ड िदनहुुन्छ
र उनीहरुसगं एकदमै ोिधत हुनहुुन्छ।

3 परम भु धयैर्शील हुनहुुन्छ,
तर उहाँ अत्यन्तै श शाली पिन हुनहुुन्छ

अिन उहाँले दोषीलाई दण्ड िदनहुुन्छ।
उहाँले ितनीहरुलाई भाग्न िदनहुुदनै।

उहाँले आफ्नो श दखेाउनको िन म्त भवुरँी र आिँधहरु ल्याउन ु हुनँछे।
मािनसहरु यो पथृ्वीमा माटोमािथ िहडं्छन ्

तर परम भु बादलमािथ िहडं्नहुुन्छ।
4 परमु भ ु सम ु हरुिसत ककर् श शब्दमा बोल्न ु हुन्छ

अिन त्यो समु सकु्दछ।
सबै नदीहरु सकुनछेन।्

बाशनर कमलको ह रयाली सखु्खाले मानछ।
लबाननेको फूलहरु ओइ लनछेन।्

5 परम भकुो आगमन हुनछे
अिन पहाडहरु डरले काम्नछेन,्
अिन पहाडहरु पग्लरे बग्नछेन।्

पर भकुो आगमन हुनछे
र पथृ्वी डरले काम्नछे।

यो ससंार अिन यसमा रहने सबै
डरले काम्नछेन।्

6 परम भकुो भयानक रसको अिघ कोही पिन उिभन स ै न।
कसलैे पिन परम भकुो भयानक रस सहन स ै न।

उहाँको ोध आगो झैं हुन्छ।
जब उहाँ आउनहुुन्छ तब च ानहरु पिन टु ा-टु ा हुन्छन।्

7 परम भु असल हुनहुुन्छ!
उहाँ क को समयमा सरुिक्षत स्थान हुनहुुन्छ।
उहाँमािथ भरोसा गनहरुको उहाँले हरेचाह गन ुर् हुन्छ।

8 तर उहाँले आफ्नो श हुरुलाई परैु ध्वशं पान ुर् हुन्छ।
उहाँले श हुरुलाई बाढीको पानीले बगाए जस्तै बगाउनँ ु हुन्छ।
अधँ्यारोको िबचमा पिन उहाँले आफ्नो श हुरुलाई लखटे्न ु हुन्छ।

9 के ितमीले परम भकुो िबरू मा ष न् रच्दछैौ?
परम भलुे ितमीलाई समा पा रिदन ु हुनछे

अिन अरु धरैे क पदैा गनर् सक्षम हुने छैनौ।
10 भाँडा िभ अ ड्कएर ज लरहकेो काँडाहरु जस्तै

ितमीहरु ध्वशं हुनछेौ।
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सकेुको बल्ने घाँसहरु जस्तै
ितमी झ ै ध्वशं हुनछेौ।

11 हे अश्शरु! एउटा मािनस ितमीहरुबाट आएकोछ।
त्यले परम भकुो िबरू मा ष न् रचकेोछ अिन खराब सल्लाह िदएकोछ।

12 परम भलुे यहूदासगं भन्न ु हुन्छ,
“अश्शरूका मािनसहरु अत्यन्तै श शाली छन।्
ितनीहरुका सिैनकहरु अनगन्ती छन,्

तर ितनीहरु का टनछेन ्अिन फ्याँिकने छन।्
केलाई शषे ग रनछे।

हे मरेा मािनसहरु! मलैे ितमीहरुलाई धरैे क हरु िदएँ,
तर अब म ितमीहरुलाई अरु बशेी क पदैा गनछैन।

13 म अब ितमीहरुलाई अश्शरूको श बाट मु गनछु।
म अब ितमीहरुको गदर्नबाट त्यो जवुा फुका ल िदनछुे। त्यसलाई म चकनाचरु पानछु।

जनु साङ्गलाले ितमीहरु बाँिधएका छौ त्यसलाई टु ायाउनँछुे।”

14 हे अश्शरूको राजा! ित ो सम्बन्धमा परम भलुे यो आज्ञा िदनभुएकोछ,
ित ो नाउँ रा लाई ित ो कुनै सन्तान रहनछैेन।

ित ो खोपकेो अिन धातलुे बनाएको मिुतर् जनु ित ो दवेताको म न्दरमा रा खएको छन,्
म ती सबै ध्वशं पानछु।

म ित ा िन म्त िचहान बनाउदँछुै
िकनिक ित ो अ न्तम क्षण आउँदछै।

15 हरे यहूदा!
पहाडमािथबाट त्यहाँ कोही आउँदछै। हरे, कसलैे ससुमचार लएर आउँदछै।
हरे, त्यले भन्दछै, “त्यहाँ शा न्त छ।”

यहूदा ितमी आफ्नो िबशषे भोज मनाऊ।
यहूदा ितमी आफ्नो भाकल परुा गर।

फे र द ु टले ितमीमािथ आ मण गनछैनन।्
ती सबै द ु हरु ध्वशं पा रनछेन।्

2
िननवे न हुनछे

1 हे िननव,े ित ो िबरू मा य ु गन श हुरु आउँदछैन।्
यसकारण ितमीले आफ्नो शहर श शाली भिूमहरु सरुिक्षत राख।
बाटोमा रक्षागर

र य ु का िन म्त तयार होऊ।
लडाईंका िन म्त तत्पर होऊ।

2 िकभने परम भलुे इ ाएलको मिहमा जस्तै
याकूबको मिहमा फकार्एर ल्याउदँै हुनहुुन्छ।

श लुे ितनीहरुलाई ध्वशं पारेकोछ
अिन ितनीहरुको दाखबा र न पारेकोछ।

3 ती सिैनकहरुको ढालहरु राताछन।्
ितनीहरुको पोशाक रातो च म्कलो छ।

उनीहरुको रथहरु लडाईंको पं मा रा खएकाछन ्



2:4 1057 नहूम 2:13

अिन आगोको ज्वाला झैं च म्करहकेाछन।्
ितनीहरुका भालाहरु ठाडो रा खएकाछन।्

4 ितनीहरुका रथहरु बाटोमा अत्यन्तै बगेिसत दौडन्छन।्
ितनीहरु खलू्ला मदैानमा यताउता ग ररहन्छन।्

ितनीहरु ब लरहकेो राँको जस्त,ै
ठाउँ-ठाउँबाट िबजलुी च म्करहे जस्तै दे खन्छन।्

5 श लुे आफ्नो सव म सनेाहरुलाई बोलाइरहकेा छन।्
तर जब ितनीहरु बाटोमा कदम िमलाएर अिघ बढ्छन ्तब ितनीहरु धमर्राउँछन।्

ितनीहरु िभ ाितर आतु रंदै अिघ बढ्छन ्
अिन ितनीहरुको रक्षा ढाल िभ ा भत्काउने यन् मािथ राख्छन।्

6 तर बाढीका फाटकहरु खलु्लाछन।्
श हुरु बाढी झैं िभ पिसरहकेाछन ्अिन राजाको महल ध्वशं पा रंदछै।

7 हरे, श हुरुले रानीलाई लाँदछैन ्
अिन ितनका नोकन हरु छा ी िपट्दै
ढुकुर झैं िवलाप गदछन।्

8 िननवे पानीको तलाऊ जस्तछै
जसको पानी बगरे गइरहकेोछ।

मािनसहरु िचच्याउँदै भन्दछैन,् “पखर्! पखर्! भागरे नजाऊ।”
तर न त कोही रोिकए न त कसलैे त्यसको वास्ता नै गरे।

9 ह,े सिैनकहरु ज-जसले िननवकेो न ग ररहकेा छौ ितमीहरुले चाँदी लजैाऊ।
ितमीहरुले सनु लजैाऊ।

यहाँ सनु र चाँदीका धरैे वस्तहुरु छन।्
यहाँ धरैे बहुमलू्य वस्तहुरुछन।्

10 अब िननवे रि यो।
त्यके िचज चो रयो।

शहरको िबनाशभयो।
मािनसहरुको साहस हरायो

ितनीहरुको हृदय डरले गलकेोछ।
ितनीहरुको घ ुडँाहरु काम्दछैन,्
ितनीहरुको शरीर काम्छ,
ितनीहरुको अनहुार डरले पहेंलो भएकाछन।्

11 िसहंहरुको गफुा अब खोई?
जहाँ िसहं अिन िसिंहनी बस्दिथए।

उनीहरुको डम्मरूहरु
िनभर्य साथ रहन्थ।े

12 जनु िसहंहरुले आफ्ना डम्मरूहरु र िसिंहनीहरुको िन म्त कित िशकार मारेको िथयो,
अिन आफ्नो गफुा भरेको िथयो।

त्यसले आफ्नो ओढारमा िशकार गरेर ल्याएका पशहुरुले
र िचथोरेका मासहुरुले भरपरु पाथ्य ।

13 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ,
“िननवे म ित ो िबरू मा छु।
म ित ो रथहरु जलाई िदनछुे।

म ित ो जवान िसहंहरुलाई तरवारले मा रिदनछुे।
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ितमाले कसलैाई पिन पथृ्वीमा िशकार गनछैनौ।
मािनसहरुले किहल्यै पिन ित ो बारेमा नरा ो समचारहरु सनु्ने छैनन।्”

3
िननवकेो िन म्त नरा ो समचार

1 यो हत्याराहरूको शहरलाई
एकदमै नरा ो हुनछे!

िननवे शहर एकदमै झटुले भ रएको छ।
यो अन्य दशेहरुबाट ल्याएको

सामानहरुले भ रएकोछ।
2 तमीहरुले कोरार्को आवाज,

पाङ् ाहरुको आवाज,
घोडाहरुका दौड

अिन रथहरु दगदु गरेको आवाजहरु सनु्दछैौ।
3 घोड-सवारले आ मण ग ररहकेाछन ्

र ितनीहरुका तरवारहरु च म्करहकेाछन,्
ितनीहरुको भालाहरु च म्करहकेोछन।्

त्यहाँ लाशको थु ो छ,
अनगन्ती लाशहरु छ रएका छन,्
मािनसहरु ती लाशहरुमा ठेस लागरे लरबराएकाछन।्

4 यी सबै िननवकेो कारणले भएको हो।
िननवे वशे्या जस्तै छे जो किहल्यै पिन तिृ हुिँदन।
त्यसलाई अझै धरैे-धरैे चािहन्छ।

उसले अझै धरैे दशेमा आफुलाई बचे्यो
अिन त्यसले उसलाई आफ्नो दास बनाउनँ टुना-मनुा गय ।

5 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ,
“हे िननवे म ित ो िबरू मा छु।

म ित ो पोषाक ित ो अनहुारमािथ उठाउँनछुे।
सबै रा हरुलाई म ित ो नग्नता दखेाईिदनछुे।

ती रा हरुले ित ो लाज हनेछन।्
6 म ितमीमािथ घणृा लाग्दा िचजहरु फ्याँिकिदनछुे।

म ितमीलाई घिृणत ब्यवहार गनछु।
मािनसले ितमीलाई दखेरे हाँ े छन।्

7 त्यके जसले ितमीलाई दे छेन ्ती छक्क पनछन।्
ितनीहरुले भन्नछेन,् ‘िननवे ध्वशं भयो!

उसका िन म्त को रूँन्छ?’
म जान्दछु िक िननवलेाई शान्तवना िदने

म कोही पिन भटे्नछैेन।”

8 िननव,े के ितमी िनल नदीको िकनारमा अव स्थत अमोन शहर भन्दा अझ असल छौ? होइन, अमोनको चारैितर पानीिथयो अिन अमोनले
यो पानी स्वयंमलाई उनका श हुरुबाट बचाउनको िन म्त योग गदर्थ्यो। उसले यो पिन सरुिक्षत पखार्लको रूपमा योग गय । 9 कूश र िम ले
अमोनलाई धरैे श िदए। त्यसलाई पतू अिन लिबयाको पिन समथर्न ा िथयो। 10 तर अमोन परािज भयो। ितनका मािनसहरु कैदीबनाएर
अक दशेमा लिगयो। गल्लीहरुको कुनामा श कुा सिैनकहरुले उसका साना-साना नानीहरुलाई पछारेर टु ा-टु ा पाय । कुन मािनसले उसका
कुन महत्वपणूर् मािनसलाई कमारा बनाउन सक्छ, त्यो हन िच ा हाल।े अमोनका सबै महत्वपणूर् मािनसहरुलाई उनीहरुले साङ्गलाले बाँध।े
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11 यसकारण िननव,े एउटा मातकेो मािनस जस्तै लड्ने छौ। ितमी लकु्ने चे ा गनछौ। श बुाट टाढा सरुिक्षत स्थान खोज्दै िहडँ्ने छौ। 12 तर
िननव,े ित ो सबै ब लयो ठाउँहरु नभेाराको रुखहरु जस्तै हुनछे। नयाँ नभेाराको फल पाकनछे, कुनै एउटा मािनस आएर बोट हल्लाई िदन्छ र सबै
नभेारा त्यो मािनसको मखुमा खस्छ। त्यसले सबै खान्छ र सबै सिकन्छ।

13 िननवे ित ो सबै मािनसहरु, ीहरु जस्तै छन ्अिन ितनीहरुलाई लान श कुा सिैनकहरु तयार छन।् ित ो भिूमका फाटकहरु ित ो श हुरुका
िन म्त खलु्लाछन ्अिन ितनीहरु िभ पस्दछैन।् ित ो फाटकका काठका बारहरु जलाएर ध्वशं पारेकाछन।्

14 ितमी पानी जम्मागर, आफ्नो शहरिभ जम्मा राख। िकनिक श कुा सनेाले ितमीहरुका शहरहरु घनेछन।् ितनीहरुले शहर िभ कसलैाई
पिन खाना अथवा पानी ल्याउनँ िदनछैेनन।् आफ्नो सरुक्षा ब लयो बनाऊ। अिन धरैे ईंटा बनाउनको िन म्त माटो जम्मा गर। ईंटा बनाउनको लािग
मसला िमसाऊ अिन साँचो ठक पार। 15 ितमी यी सबै कामहरु गनर् सक्छौ तर फे र आगोले ितमीलाई पणूर् रूपले ध्वशं पानछ। अिन तरवारले
ितमीलाई मानछ। ित ो केही भिूम यस्तो दखेा पनछ मानौ केही सलहहरु आएकाछन ्र यसको हर िचज खाईिदएका छन।्

िननवे ितमी लगातार बढ्दै गयौ ितमी फ ाङ् ाको हूल झैं भयौ। ितमी सलहको हूल झैं िथयौ। 16 ित ो ब्यापा रको (जो िबिभन्न ठाउँमा
गएर सामानहरु िकन्छन ्ितनीहरुको) सखं्या बढकेोछ। ितनीहरु आकाशका ताराहरु जस्तै धोरै भएकाछन।् ितनीहरु सलहको हूल जस्तै भएकाछन ्
जसले त्यके वस्त ु समा नहुन्जले सम्म खान्छन ्अिन त्यस पिछ जान्छन।् 17 अिन ित ो राज्यका अिधकारीहरु, सलहहरु जस्तछैन।् यी ती
सलहहरु जस्तछैन ्जो जाडो िदनमा च ानमािथ बस्छन ्तर सयूर् उदाएपिछ च ानमा गम हुन थाल्छ अिन ती उडरे कता जान्छ कसलैाई पिन
थाह हुदँनै। ित ो अिधकारीहरु पिन यस्तै छन।्

18 हे अश्शरूका राजा, ित ो गोठालाहरु िनदाइरहकेा छन।् ती श शाली मािनसहरु आराम ग ररहकेाछन ् अिन ित ो मािनसहरु पवर्तमा
घिुमरहकेाछन।् ितनीहरुलाई फकार्एर ल्याउने कोही छैन।् 19 िननव,े ितमी नरा ो कारले घायल भएका छौ, अिन त्यस्तो कुनै चीज छैन जसले
ित ो घाउहरु िनको पाछर्। ज-जसले ित ो िबनाशको समचार सनु्छन ्ितनीहरु सबलैे ताली बजाउछँन।् उनीहरु सबै सन्न हुन्छन।् िकन? िकनभने
उनीहरु सबलैे यो िपडा अनभुव गरेकाछन ्जनु ितनीहरुले उनीहरुलाई सधैं दःुख िदने गथ्य ।
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हबकूकको
पसु्तक

हबकूक ारा परमे रलाई उजरूी
1 यो यही वचन हो जनु हबकूक अगमव ालाई िदईएको िथयो।
2 हे परम भ,ु म िनरन्तर तपाईंसगं सहायता मागी रहकेोछु। तपाईंले मरेो िन म्त किहले सनु्नहुुन्छ? म यो उप ोको कारण तपाईंसगं पकुारा

ग ररहछुे, तर तपाईंले यस िबषयमा केिह पिन गन ुर् भएन? 3 मािनसहरुले सामानहरु लटु्छन ्अिन अरु मािनसहरुलाई चोट पयुार्उछँन।् मािनसहरु
लडाईं अिन झगडा ग ररहकेाछन।् िकन तपाईंले मलाई यस्तो भयानक कुराहरु दखेाउन ु हुदँछै। 4 ावस्थाका काननूहरु ब्यथर् भईसकेकोछ अिन
मािनसहरुले न्याय गदनन।् द ु हरुले धम हरुलाई लडाईंमा िजितरहछेन।् यसकारण, न्याय िनष्पक्ष छैन। न्यायले िजत्दनै।

हबकूकलाई परमे रको उ र
5 परम भलुे उ र िदनभुयो, “अन्य जाितहरुलाई हरे, ितनीहरुलाई दखेरे छक्कपनछौ! म ित ो जीवन कालमा यस्तो गनछु त्यसले ितमीलाई

छक्क पनछ। ितमीले यसलाई हने ुर् पछर् अिन िवस्वास गन ुर्पछर्। यिद ितमीलाई यस िबषयमा बताए ता पिन ितमीले िबस्वास गन छैनौ। 6म बाबलेका
मािनसहरुलाई श शाली बनाउनँछुे। ितनीहरु नीच अिन एकदमै श शाली लडाकुहरु छन।् ितनीहरु पथृ्वीका सबै ठाउँहरुमा छ रनछेन।् अिन
अिघ बिढरहनछेन।् ितनीहरुले त्यो घरहरु अिन शहरहरुमा दखल गनछन ज्नु ितनीहरुका होइनन।् 7कल्दी मािनसहरुले अन्य जाितहरुलाई भयिभत
पानछन।् कल्दी मािनसहरु आफु जे सोच्दछन ्त्यही गनछन,् अिन जहाँ जान ईच्छा लाग्छ त्यहीं जानछेन।् 8 ितनीहरुका घोडाहरु िचतवुाहरु भन्दा
पिन िछटो दौडने हुन्छन।् अिन सयूर् अस्ताएपिछ िनस्केका ब्वाँसाहरु भन्दा पिन डर लाग्दा हुन्छन।् उनीहरुका घोडसवार सिैनक सदुरू स्थानबाट
आउँछन।् ितनीहरुले ितनीहरुको श हुरुमािथ यस्तो आ मण गछर्न ्जस्तो िक आकाशबाट चील िशकारमािथ हािनन्छ। 9 ितनीहरु सबै लडाईं गनर्
उत्सकु छन।् ितनीहरुका सनै्य मरुभिूमको हुरी जस्तै िछटो अिघ बढ्छन।् बाबलेका सनेाहरुले धरैे कैदीहरुलाई, जो बालवुाको कण जस्तै गनी
नसकने सखं्यामा टाढा लजैाने छन।्

10 “ितनीहरुका सिैनकहरुले अन्य दशेका राजाहरुको हाँसो उडाउनछेन।् अन्य दशेका राजाहरु उनीहरुका िन म्त तमाशा बन्नछेन।् ितनीहरुको
सिैनकहरु अग्लो िकल्ला भएको शहरमा गएर हाँ छेन ् िकनिक ती सिैनकहरुले माटोको दल-दल परेको बाटो बनाएर ितनीहरुलाई सिजलै
हराउनँछेन।् 11 फे र उिनहरु अक स्थानमा य ु का िन म्त पिहलो स्थान छोडरे आउँनछेन ्जसरी आधँी आउँछ अिन अघाडी बढरे जान्छ, कल्दी
मािनसहरु आफ्नो श को पजूा गछर्न।्”

परमे रलाई हबकूकको दो ो उजरू
12 हबकूकले फे र भन,े “हे परम भ,ु तपाईं अमतृ हुनहुुन्छ,

परम भु तपाईं मरेो परम-पिव परमे र हुनहुुन्छ जो किहल्यै मन ुर् हुदँनै।
हे परम भ!ु तपाईंले बाबलेका मािनसहरुलाई न्याय गराउन स ृ ी गन ुर्भयो।

हे हा ो च ान! तपाईले अरु रा हरुलाई सजाय िदन ितनीहरुलाई िनय ु गन ुर्भयो।
13 तपाईंका आखँाले द ु कुरा हनेर् स ै नन।्

तपाईंले ती मािनसहरुले पाप ग ररहकेो हनेर् सकन ु हुन्न।
यसकारण तपाईले ती पापीहरुको िबजय कसरी हने ुर् हुन्छ?

द ु मािनसहरुले धम मािनसलाई िजतकेो दखे्दा तपाईंले िति या िकन गन ुर् हुन्न?

14 “तपाईंले मािनसहरुलाई यस्तो बनाउन ु भयो जस्तो समु मा अनगन्ती माछाहरुछन,्
ितनीहरु समु को जीव-जन्त ु जस्तै छन ्जसको कुनै शासक छैन।

15 श हुरुले ितनीहरुसाई बल्छी अिन जाल लगाएर पि न्छन।्
ितनीहरुले ितनीहरुलाई जालमा पि न्छन ्

अिन श ु त्यसरी पि एकोमा एकदमै खशुी हुन्छन।्
16 बल्छी अिन जालले माछा माछर् त्यसको कमाईले उसलाई िमठो खान र धनी हुन सहायता गछर्।

यसकारण ती श हुरुले जालको पजूा गछर्न।्
ितनीहरुले जालका िन म्त ब लदान चढाउँछन ्

अिन ती िचजहरुको सम्मानमा धपू जलाउछँन।्
17 के यसरी ितनीहरु आफ्ना जालहरुले धन कमाई रहछेन?्
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के ितनीहरु लगातार कुनै दया नदखेाई मािनसहरुलाई ध्वशं पा ररहने छन?्

2
1 “म एउटा हरी झैं उिभन्छु र हछुेर्।

परम भलुे मलाई के भन्न ु हुन्छ म पखर सनु्नछुे।
म ितक्षा गनछु अिन म जान्नछुे िक उहाँले मरेो को के जवाफ िदनहुुन्छ।”

हबकूकलाई परमे रको जवाफ
2परम भलुे मलाई उ र िदनभुयो, “ितमीलाई जनुकुरा दशार्उछुँ त्यसलाई रा ोिसत लखे। यो वचन सफा र सगं लखे कारण अरु मािनसहरुले

पिन हरेेर पढ्न सकुन।् 3 यो समचार त्यो एउटा िबशषे भिबष्यको िबषयमा छ। यो समचार अन्तको समयको िबषयमा हो अिन यो सत्य हुन
आउनछे। यस्तो लाग्नछे त्यस्तो समय किहल्यै आउँनछैेन। तर धीरजसगं त्यसको समय ितक्षा गर। त्यो समय आउनछे त्यो आउन िढलो लाग्ने
छैन। 4 यो समचारले ती मािनसहरुलाई सहाएता गन छैन जसले यसमािथ कान थाप्न अस्वीकार गनछन।् तर धम मािनसहरुले यो समचारमािथ
िब ास गनछन ्अिन ितनीहरुलाई आफ्नो िव ासको कारणले बाँच्न िदइनछे।”

5 परमे र भन्नहुुन्छ, “दाखरसले मािनसलाई धोखा िदन सक्छ त्यस्तै कारले एउटा श शाली मािनसको घमण्डले उसलाई मखुर् बनाउछँ।
त्यो मािनसले शा न्त पाउनछैेन। ऊ एउटा मतृ्य ु जस्तै हो, उसमे सधैं धरैे-धरैे इच्छा गछर्। मतृ्य ूझैं ऊ किहल्यै पिन त ृ हुदँनै। उसले अक दशेलाई
सधैं हराई रहनछे। उसले अन्य सबै रा हरुलाई कैदी जस्तै लिगरहनछे। 6 िन य नै यी मािनसहरुले उसको हाँसो उडाउँनछेन ् अिन भन्छन,्
‘अकार्को धन खोसरे धनी हुनलेाई िधक्कार होस,् त्यसले किहले सम्म त्यसो गछर्? त्यसलाई िधक्कार होस ्जो अकार्को धन खोसरे धनी हुन्छ।’

7“ह,े मािनस, ितमीले मािनसहरुको धरैे धन खोसकेा छौ। जे जित भइरहछे त्यसको िवरोधमा एक िदन ती मािनसहरु उठ्नछेन।् उनीहरुले चाल
पाउने छन ्अिन ित ो िवरोधमा खडा हुनछेन।् त्यस समय ितनीहरुले ती सबै कुराहरु ितमीबाट लनछेन।् अिन ितमी भयिभत हुनछेौ। 8 ितमीले
धरैे दशेहरु ल ु ौ। तर बाँकी रहकेा जाितहरुले ितमीलाई लटु्नछेन।् ितमीले धरैे मािनसहरुको हत्या गय ितमीले खतेहरु र शहरहरु न पाय र
बािसन्दाहरुलाई माय ।

9 “हो, जो मािनसले नरा ो कमर् ारा धन कमाउँछ, उमािथ नरा ो कुराहरु हुनछे। सरुक्षािसत बाँच्नको लािग उसले त्यसो गछर्। उसले सोच्छ
िक अरु मािनसले उसको धन लटु्न सक्दनै, तर नरा ो कुरा उसमािथ घट्नछे। 10 ितमीले धरैे मािनसहरुको सवर्नासको योजना बनाएर राखकेा छौ।
तर ती योजनाहरुले ित ो घरमा लाज ल्याउनछेन।् ितमीले दषु् ाईं गय यसकारण ितमाले ित ो जीवन गमुाउने छौ। 11 ित ो घरको पखार्लहरु
ित ो िबरु मा िचच्याई-िचच्याई बोल्नछेन।् ित ो घरका काठका खामाहरुले पिन ित ो दषु् ाईंको गवाही िगनछेन ्िक ितमीले द ु कायर् गय ।

12 “ती ग ु शासकहरुलाई नरा ो हुनछे जसले िनद ष मािनसहरुलाई मारेर शहरको िनमार्ण गछर्न अिन दषु् ाईं ारा शहरहरु स्थािपत गछर्न ्
ितनीहरुलाई नरा ो हुनछे। 13 सवर्श मान परम भलुे िनणर्य लनभुएको छ िक ती मािनसहरुले िनमार्ण गरेको शहरहरु सबै आगोले जलाएर
खरानीमा प रणत गन। ितनीहरुको सबै महेनत बकेामको भएर जानछे। 14 तब सबै ितर मािनसहरुले परम भकुो मिहमा जान्नछेन ्अिन यो खबर
समु मा पानी जसरी िफंिजन्छ त्यस र नै िफंिजनछे। 15 हाय! ितमीलाई हरे! जसले आफ्ना साथीहरुलाई ितनीहरुलाई धखर्राउन्जले र चरू भई
मातरे लडे झैं नहुन्जले सम्म कुछ र जब ितनीहरु नाङ्गो लड्छन ्तब हछे ।*

16 “तर त्यलाई परम भकुो ोधको िबषयमा ज्ञान हुन्छ। त्यो ोध िवषको एउटा बोटुको समान हुन्छ जनु परम भलुे आफ्नो दािहने हातमा
लनभुएको छ। त्यस मािनसले त्यो ोधको िवष चा ु पछर्। तब त्यो कुनै मातकेो मािनस झैं मदैानमा लड्नछे।

“हे द ु शासक ितमीले िवषको त्यो बोटुको िपउनछेौ। ितमीले इज्जत हनै लाज पाउनँछेौ। 17 लबानोनमा ितमीले धरैे मािनसको हत्या गरेका
छौ। ितमीले त्यहाँ धरैे पशहुरु लटेुका छौ। ितमीले लवानोनमा गरको िहसंाले ितमीलाई अत्याउनँछे। ित ो पशहुरु अिन मािनसको वहृत हत्याले
ितमी भयले आघाितत हुनछेौ। ती शहरहरु अिन त्यहाँका मािनसहरुलाई नरा ो काम गरेकोले ितमी डराउनँे छौ।”

मिूतर्हरुको िवषयमा समाचार
18 उसका झटुो दवेताले उसलाई बचाउनँ सक्दनै। िकनिक त्यो त एउटा मानव िनिमर्त मिूतर् मा हो, जो धातलुे मोहरेर बनाइएकोछ। यसकारण

मिूतर् िनमार्ण-कतार्ले यसबाट सहाएता पाउने अपके्षा गनर् स ै न। त्यो मिूतर् बोल्न स ै न। 19जसले एउटा काठको मिूतर्लाई भन्छ, “हे दवेता जाग
उठ!” उसलाई अत्यन्तै नरा ो हुनछे। त्यो मािनसलाई िधक्कार जसले एउटा ढुङ्गाको मिुतर् जो बोल्न सक्दनै त्यसलाई भन्छ, “हे परमशेवर!
उठ, जाग।” त्यो मिूतर्ले सहाएता गनर् सक्दनै अथवा मागर् दशर्न िदन सक्दनै। मिूतर् सनु अथवा चाँदी ारा मोह रएको छ, तर त्यसिभ जीवन
छैन।
* 2:15: …



2:20 1062 हबकूक 3:10

20 तर परम भ,ु मिूतर् भन्दा िभन्दै हुनहुुन्छ। परम भु उहाँको पिव म न्दरमा ब ु हुन्छ। यसकारण परम भकुो सामनु्ने सम्पणुर् पथृ्वी चपु बसरे
उहाँ ित सम्मान कट गन ुर् पछर्।

3
हबकूकको ाथर्ना

1 िश ग्गओनोथ* रागमा हबकूक अगमव ाले ाथर्ना गछर्न।्

2 हे परम भ,ु मलैे तपाईंको िबषयमा सनुें अिन आ यर्ले पणू र् भएँ।
हे परम भ!ु िबगतमा जनु महानकायर्हरु गन ुर् भयो म त्यसमा छक्कपरें।

अब म तपाईंलाई हा ो समयमा पिन यस्तो महान कायर् गन ुर्होस ्भिन ाथर्ना गछुर्।
म तपाईसगं िब न्त गछुर् िक यो हा ो िदनहरुमा ती कुराहरु हुन िदनहुोस ्

तर जब तपाईं ोिधत हुनहुुन्छ तब हामीमािथ पिन दया दखेाउन याद रा ु होस।्

3 परमे र तमेानवाट आउँन ु हुदँछै।
पारान पवर्तबाट एक पिव आउनु हुदँछै,

आकाशमा उहाँको मिहमाले स्वगर् ढाक्यो,
अिन पथृ्वी उहाँको शसंाले भ रयो।

4 उहाँको गौरम चम्कन्छ, उहाँको हातबाट ज्योितको िकरणहरु िन स्कयो
अिन ती हातहरुमा उहाँको श लकेुकोछ।

5 उहाँको अिघ रूढी फै लदंै गयो
अिन िवनाशक उहाँको पिछ-पिछ गयो।

6 परम भलुे उिभएर पथृ्वीको नाप गन ुर् भयो।
उहाँले सबै जाितका मािनसहरुलाई
ती दिृ ले हने ुर् भयो

र ितनीहरु डरले काम्न थाले
अिन ाचीन पहाडहरु ढलरे टु ा-टु ा भएर फुटे

अिन ाचीन पहाडहरु ढले
परमशेवर सदा यस्तै हुनहुुन्छ।

7 मलैे कूशनका शहरहरुलाई सकंटमा परेको दखेें।
मलैे िम ानका घरहरु डरले कािमरहकेो दखेें।

8 हे परम भु के तपाईं नदीहरुको िबरू मा ोिधत हुनभुयो?
के समु तपाईंको ोधको पा बन्यो?

के खोलाहरु ित तपाईं ोिधत हुनभुयो
जब तपाईंको िबजयमा घोडाहरु अिन रथहरुमा सवार हुनभुयो, के तपाईं ोिधत हुनहुुन्थ्यो?

9 तपैिन तपाईंले तपाईको इन् धनषु दखेाउनँ ु भयो।
यो तपाईंको पथृ्वीको प रवारको िन म्त माण िथयो।

तपाईंले पथृ्वीलाई नदीहरुले छु ाउँन ु भयो।
10 तपाईंलाई दखेरे पहाडहरु काम्न थाल,े

पानी पथृ्वीमा बग्न शरुु गय ।
जव गिहरो समु भिूमबाट झय
यसले ठुलो हल्ला गय ।

* 3:1: “ ”
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11 सयूर् अिन चन् माले आफ्नो काश िदन छा ो। जव ितनीहरुले तपाईंको उज्वल काश दखे,े
ितनीहरुले ितनीहरुको काश िदन बन्द गरे।
त्यो िबजलुी च म्कएको हावामा िहकार्एको भालाहरु अथवा काँडहरु जस्तै िथयो।

12 ोधमा तपाईं पथृ्वीमािथ िहडं्नभुयो,
अिन दशेहरुलाई दण्ड िदन ु भयो।

13 तपाईं आफैं ले आफ्ना मािनसहरुलाई बचाउनँ आउनभुयो।
जसलाई तपाईंले िवजय बनाउनँ रोज्न ु भएको िथयो

त्यो राजालाई अगवुाई गन ुर् आफैं आउन ु भयो।
पथृ्वीको महत्व पणूर् प रवारदे ख लएर
प रवारका त्यके द ु अगवुाहरुलाई तपाईंले मान ुर्भयो।

14 श कुा सनेाहरु जसले हामीलाई
श शाली आधँीले झैं प ाए।

हामीलाई मान चे ा गरे ितनीहरुलाई रोकन तपाईले
मोशाको लौरो योग गन ुर् भयो।

ग ु रूपले गरीबलाई लटेु झैं
ितनीहरुले सोचे िक हमालाई सिजलै िज सकनछेौं।

15 तर तपाईं गिहरो समु मा तपाईंको
आफ्नै घोडाबाट माटोलाई घोल्दै तन ुर्भयो।

16 मलैे यी कुराहरु सनुें, अिन मरेो शरीर काम्न थाल्यो।
मलैे जोडसगं ससु्केरा हालें।

मलैे मरेो ह ीहरु एकदमै कमजोरी भएको अनभुव गरें।
म त्यहाँ थर-थर काम्दै उिभरहें।

यसकारण जब श हुरु मािनसहरुलाई आ मण गनर् आउँछन ्म िवनाशको िदन धयैर्ताका साथ प खर्रहनछुे।
परम भमुा सधैं आन न्दत बस

17 चाहे नभेाराको रूखमा फल लागोस ्अथवा नलागोस,्
दाखको बोटमा फल लागोस ्अथवा नलागोस,्

भ ाक्षको बोटमा फल लागोस ्अथवा नलागोस,्
अन्न भिुममा उि योस ्अथवा नउि योस,्

खोरमा केही भेंडाहरु होस ्अथवा नहोस,् गोठहरुमा केही गाईहरु होस ्अथवा नहोस।्
18 तर म अझै परम भमुा आन न्दत रहने छु।

म मरेो उ ारकतार् परमे रमा रमाउनछुे।
19 परम भु जो मरेा मा लकले मलाई बल िदनहुुन्छ,

उहाँले मलाई ह रण जस्तै दगनुर्मा मलाई सहायता गन ुर् हुन्छ।
उहाँले मलाई सरुक्षासगं पहाडमा चढाउँन ु हुन्छ।

सङं्गीत- िनदशकको िन म्त तार- वा हरुमा बजाइने राग।
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सपन्याहकोपसु्तक
1 यो वचन परम भु ारा सपन्याहलाई ा भयो। सपन्याहले यो वचन जनु बलेा ा गरे त्यस बलेा अमोनको छोरा योिशयाह यहूदाका राजा

िथए। सपन्याह कूशीका छोरा िथए। कूशी गदल्याहका छोरा िथए। गदल्याह अमयार्हका छोरा िथए। अमयार्ह िहजिकयाहका छोरा िथए।
मािनसहरूलाई न्याय गनर्का िन म्त परम भकुो िदन

2 परम भु भन्नहुुन्छु, “म पथृ्वीका त्यके चीज न ग रिदन्छु। 3 म सबै मािनसहरू अिन सबै पशहुरूलाई न पानछु। म आकाशमा उडने
चराहरू अिन समु का सबै माछालाई न ग रिदन्छु। द ु मािनसहरू र सबै कुराहरू न ग रिदनछुे जसले ितनीहरूलाई पाप गराउँछ। यो पथृ्वीबाट
मािनसहरूको अ स्तत्व नै मटेाई िदनछुे,” परम भलुे भन्नभुयो।

4 परम भु भन्नहुुन्छ, “म यरूशलमे अिन यहूदाका बािसन्दाहरूलाई दण्ड िदनछुे! म ती सबै चीजहरू त्यस स्थानबाट हटाउनँछुे। म बाल पजू्ने
अ न्तम िचन्ह हटाउनँछुे। म पजूारीहरूलाई हटाई िदनछुे अिन ती मािनसहरू जसले नक्ष हरू पजू्नलाई ितनीहरूको घरको छाना मािथ जान्छन।्
5 मािनसहरूले ती झटूा पजूाहारीहरूलाई िबसर्नछेन।् कितले भन्ने छन ्ितनीहरूले मरेो पजूा गथ भनरे, तर ितनीहरूले मरेो पजूा गन ितज्ञा गरे ता
पिन अब ितनीहरूले झटूो दवेता मल्कामको पजूा गनर् थाल।े यसकारण म ितनीहरूलाई त्यो स्थानबाट हटाउछुँ। 6कितपय मािनसहरू परम भबुाट
टािडए। ितनीहरूले परम भकुो अनसुरण गनर् छोड।े ितनीहरूले परम भु सगं सहायता माग्न पिन छोड।े यसकारण म ितनीहरूलाई त्यस स्थानबाट
हटाउनँछुे।”

7 मरेो मा लक परम भकुो अिघ चपूचाप बस! िकन? िकनभने मािनसहरूलाई न्याय गन परम भकुो िदन निजक आउँदछै। परम भलुे उहाँको
ब ल तयार पान ुर् भएकोछ अिन उहाँको पाहुनाहरूलाई तयार रहन ु भन्न ु भएको छ।

8 परम भु भन्नहुुन्छ, “परम भकुो ब लदानको िदन, म राजाका छोराहरू अिन अन्य भारादारहरूलाई दण्ड िदनछुे। म अरू दशेको लगुा
लगाउनँे सबै मािनसहरूलाई पिन दण्ड िदनछुे। 9 त्यसिदन म त्यो सघँारमािथ उ ने सबै मािनसहरूलाई दण्ड िदनछुे,* अिन ती जसले ितनीहरूका
स्वामीको घर झटूो अिन िहसंाले भ र िदन्छन।्”

10 परम भु यसो भन्नहुुन्छ, “त्यस समय मािनसहरू यरूशलमेको माछा ढोकामा सहायताको िन म्त रूँदै बोलाई रहकेा हुनछेन।् ितनीहरू
शहरको अरू भागमा पिन रोइरहकेा हुनछेन।् अिन सामानहरू भ त्करहकेो भयानक आवाज जस्तै पहाडबाट शहर व रप र सिुनने छ। 11शहरको
तल्लो भागमा ब े मािनसहरू पिन िचच्याउनछेन।् िकन? िकनिक ापारीहरू अिन धनी ापारी न हुनछेन।्

12 “त्यस समय, म एउटा लएर यरूशलमेमा गएर खोज्नछुे। म ती सबलैाई खोज्नछुे जो आफ्नो तरीकाले बाँच्नमा सन्त ु छन।् उनीहरू
भन्छन,् ‘परम भलुे केही गन ुर्हुन्न। उहाँले न त सहायता नै गन ुर् हुन्छ न चोट नै पयुार्उन ु हुन्छ।’ म ितनीहरूको खोिज गनछु, उहाँले ती सबलैाई
दण्ड िदन ु हुन्छ। 13 तब ितनीहरूको सबै सम्पि ल ु टनछेन,् अिन घरहरू न हुनछेन।् ितनीहरूले घर बनाए तापिन त्यसमा ब पाउनँे छैनन।्
ितनीहरूले दाखको बोट रोपे पिन त्यसको दाखरस खान पाउने छैनन।्”

14 परम भकुो न्यायको िदन चाँडै आउँदछै। त्यो िदन निजकै छ र झ ै आउँदछै। परम भकुो न्यायको िवशषे िदनमा मािनसहरूको रूवाबासीको
आवाज सिुनने छ। यहाँ सम्म िक वीर यो ाहरू पिन रूनछेन।् 15 त्यसिदन परमे रले उहाँको ोध कट गन ुर् हुनछे। यो अत्यन्तै दःुखको िदन
हुनछे, यो िवध्वसंको िदन हुनछे। यो अधँ्यारो र िवर को िदन हुनछे। यो एउटा कालो, अधँ्यारो, धिुमएको अिन आधँी च लरहकेा िदन हुनछे।
16 यो य ु को समय जस्तो हुनछे, जब मािनसहरूले सींङहरू अिन तरुहीहरूको आवाज सरुिक्षत िकल्लाहरू अिन सरुिक्षत शहरहरूमा सनु्नछेन।्

17 परम भु भन्नहुुन्छ, “म मािनसहरूको जीवन सकंटमय बनाई िदनछुे। मािनसहरू अन्धा जस्तै जता ततै जानछेन ्ितनीहरूकहाँ गइरहकेाछन ्
ितनीहरू आफै जान्ने छैनन।् िकन? िकनभने मािनसहरूले परम भकुो िवरू पाप गरेकाछन।् धरैे मािनसहरू मा रने छन।् ितनीहरूको रगत
जमीनमा बग्नछे अिन लाश गोबर जस्तै जमीनमा छ रएर सडनछे। 18 जब परम भलुे उहाँको रस धरैे दखेाउनहुुनछे ितनीहरूको सनु र चाँदीले
ितनीहरूलाई सहायता गन योग्य हुने छैनन।् त्यस समय परम भु एकदमै ोिधत हुनहुुनछे। परम भलुे उहाँको रसको आगो ारा सारा ससंारलाई
जलाई िदनहुुनछे। परम भलुे पथृ्वीका सम्पणूर् चीज-बीज न ग रिदन ु हुनछे।”

2
परमे रले मािनसहरूको जीवन बद ल गर भन्नहुुन्छ

1 हे लाज नभएका मािनस हो! ितमीहरूको जीवन प रवतंन गर। 2 ितमीहरूको जीवन शलैी प रवतर्न गर! िदउसँो गम मा केही फूलहरू
ओइलाएर मछर्न,् ितमीहरू पिन त्यस्तै हुनछेौ, जब परम भलुे आफ्नो भयकंर ोध कट गन ुर्हुनछे। यसकारण परमे रको महान ोध ितमीहरूको
* 1:9: … , जसले िवदशेी दवेताहरूको पजूा गछर्न ्
जस्तै डयागन अथवा ती मािनसहरू जसले ितनीहरूको पजूा गन त रकाहरू अनशुरण गछर्न।् हने ुर्होस ्1 शामएूल 5:5
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अिघ कट हुन ु अिघ नै आफ्नो जीवन बद ल गर। 3 सबै न मािनसहरू परम भकुहाँ जाऊ। उहाँका िनयमहरू पालन गर, रा ो कुराहरू िसख,
न ता खोज। तब मा ितमीहरू सरुिक्षत रहनसक्छौ जनु समय परम भलुे ोध कट गन ुर्हुन्छ।

परम भलुे इ ाएलका िछमकेीहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे
4 गाजा शहरमा कोही पिन बाँच्नछैेन।् अश्कलोन न हुनछे। मािनसहरूलाई अशदोद मध्य िदनमा त्याग्न िववश ग रनछे। ए ोन चािहं उजाड

हुनछे। 5 प लश्तीको उपकुलमा ऋेटबाट आएर ब े मािनसहरू हो! यो परम भकुो सदंशे ितमीहरूको लािग हो। कनानका भिूमहरू र प लश्तीका
भिूमहरू अिन ितनीहरू ध्वशं हुनछेन ् त्यहाँ कोही मािनस पिन बाँच्ने छैनन।् 6 सम को िक नारको ित ो जमीन गोठालाहरू अिन ितनीहरूको
भडेाको िन म्त खा ल भिूम बिननछे। 7 तब त्यो भिूम यहूदामा बाँचकेा मािनसहरूको िन म्त हुनछे। परम भलुे यहूदाका ती मािनसहरूका िन म्त
हुनछे। परम भलुे यहूदाका ती मािनसहरूलाई याद गन ुर् हुनछे। ती मािनसहरू िवदशेमा बन्दी छन,् तर परम भलुे ितनीहरूलाई फकार्ई ल्याउन ु
हुनछे। तब यहूदाबाट मािनसहरूले ितनीहरूका भडेालाई घाँस खान ती भिूममा डोयार्उनँे छन।् अिन साँझमा ितनीहरू अश्कलनैको खा ल घरहरूमा
स ु छेन।्

8 परम भु भन्नहुुन्छ, “मलाई थाहा छ मोआब अिन अम्मोनका मािनसहरूले के गरे? ितनीहरूले मरेो मािनसहरूलाई खसी गरे अिन आफ्नो
दशे अझ िबशाल बनाउनको िन म्त उनीहरूको भिूम लए। 9 यसकारण जस्तो जीिवत छु, मोआब अिन अम्मोनका मािनसहरूलाई सदोम अिन
गमोराझैं ध्वशं ग रिदनछुे। म सवर्श मान परम भ,ु इ ाएलको परमे र हु।ँ म त्यो ितज्ञा गछुर् िक ती दशेहरू सदा सवर्दाको िन म्त सम्पणूर् रूपले
न ग रनछे। ितनीहरूको भिूममा घाँस उ नछे। ितनीहरूको जमीन न ्नको खानी जस्तै हुनछे। मरेो मािनसहरू मध्ये बाँचकेाहरूले त्यो जमीन
अिन त्यसमा भएको चीज-बीजहरूको योग गनछन।्”

10 ितनीहरूको घमण्डको कारण अिन ितनीहरूले सवर्श मान परम भकुा मािनसहरूलाई अपमान अिन िगल्ला गरेको कारण मोआव अिन
अम्मोन का मािनसहरूले यो क भोग्न ु पनछ। 11 ती मािनसहरू परम भसुगं डराउनछेन।् िकन? िकनिक परम भलुे ितनीहरूको दवेताहरू न
पान ुर्हुनछे। त्यस समय सबै टाढा-टाढाका मािनसहरूले परम भकुो आराधना गनछन।् 12 हे कुशका मािनसहरू! यी कुराहरू बझु कारण ितमीहरू
पिन परम भकुो तरवारले का टनछेौ। 13 अिन परम भलुे उ र प आफ्नो हात बढाउन ु हुनछे र अश्शरूलाई दण्ड िदनहुुनछे। उहाँले नीनवे
शहरलाई न पान ुर्हुनछे, त्यो शहर केवल सखु्खा उजाड मरुभिूम जस्तै हुनछे। 14 भडेा अिन जङ्गली जनावरहरू मा त्यो जमीनमा ब छेन।्
लाटोकोसरेोहरू अिन कागहरू त्यो िकल्लाहरूमा ब छेन ्जनु बकेामे भएका छन।् ितनीहरूको स्वर खड्कीबाट आए जस्तो सिुनने छ। कागहरू
ढोकामा ब छेन।् कालो चरा ती खा ल घरहरूमा ब छेन।् 15 नीनवे अिहले एकदमै घमण्डी भएकोछ। यो यस्तो आन न्दत शहरहो, मािनसहरू
सम्झन्छन ् िक ितनीहरू सरुक्षीत छन।् ितनीहरू सम्झन्छन ् िक नीनवे एकदमै ठूलो शहर हो। तर त्यो शहर न ग रनछे। यो उजाड हुनछे। जहाँ
खा ल जङ्गली जनावरहरूले मा बास गन छन।् जब मािनसहरू यो बाटो भएर जान्छन ्त्यित बलेा ितनीहरूले दे े छन ्िक कित नरा ो कारले
शहर न ग रएकोछ, तब ितनीहरू टाउको हल्लाउदँै ख ु ा ठटाउँनछेन।्

3
यरूसलमेको भिबष्य

1 यरूशलमे ित ा मािनसहरू मरेो िबरू मा लडकेा छन।् ित ा मािनसहरूले अरू मािनसहरूलाई चोट पयुार्एकाछन ्अिन ितमी पापले कलिंकत
छौ। 2 ित ो मािनसहरूले मरेो वचनहरू सनुनेन।् ितनीहरूले मरेो िशक्षाहरू स्वीकार गरेनन।् यरूशलमेले परम भमुा भरोसा गरेन। यरूशलमे
उसको परम भकुो निजक आएन। 3 यरूशलमेका मखुहरू गर्िजरहने िसहंझैं छन।् त्यसका न्यायकतार्हरू भोका ब्वाँसाहरू जस्ता छन ्जो साँझमा
आउँछन ्अिन भडेाहरूलाई आ मण गछर्न ्अिन िबहान केही पिन रहदँनै। 4 त्यसका अगमव ाहरूले धरैे पा गनर् सधैं ग ु योजना बनाउछँन।्
त्यसका पजूाहारीहरूले पिव िचजहरू अशु बनाउछँन।् ितनीहरूले परमे रको िशिक्ष िवप रत गछर्न।् 5 तर परमे र अझै ितनीहरूको शहरमा
हुनहुुन्छ अिन ितनीहरूलाई न्याय गन ुर्हुन्छ। परमे रले केही पिन नरा ो गन ुर्हुन्न। उहाँले सधैं उहाँका मािनसहरूको भलाई गन ुर्हुन्छ। के िबहान
परमे रले उहाँका मािनसहरूलाई असल िनणर्य लन सहायता गन ुर्हुन्छ। तर द ु मािनसहरू ितनीहरूले गरेको गल्तीको िन म्त ल ज्जत हुनपुछर्
भन्ने पिन जान्दनैन।्

6 परमे र भन्नहुुन्छ, “मलैे जाितहरूलाई ध्वशं गरेको छु। मलैे ितनीहरूको रक्षा धरहरा न ग रिदएको छु। मलैे ितनीहरूको बाटोहरू न
ग रिदएकोछु अिन अिहले त्यहाँ कोही पिन जाँदनैन।् ितनीहरूका शहरहरू उजाड छन,् त्यहाँ कोही पिन बस्दनैन।् 7 मलैे ितमीहरूलाई यो
यसकारण भिन रहछुे िक ितमीहरूले यसबाट िशक्षा लऊे। म चाहन्छु ितमीहरू मसगं डराऊ अिन मरेो इज्जत गर। यिद ितमीले यस्तो गय
भने ितमीहरूको घर न हुनछैेन। यिद ितमीहरूले यसो गय भने मलै े बनाएको योजना अनसुार ितमीहरूलाई दण्ड िदइने छैन।” ती अपराधी
मािनसहरूले अझै अपराध मा गनर् चाहन्छन ्जनु ितनीहरूले पिहला दे ख नै गद आएका िथए।

8 परम भु भन्नहुुन्छ, “यसकारण म उठुञ्जले अिन ित ो न्याय गरूञ्जले पखर्। धरैे जाितका मािनसहरू ल्याउनँे अिन ितमीलाई दण्ड िदनको
िन म्त ितनीहरूलाई योग गन मरेो िनणर्य हो। तमीहरूको िबरू मरेो ोध दखेाउनँ म ितनीहरूलाई योग गनछु। म कित रसाएको छु त्यो
दखेाउनँ ु र समस्त दशे न गराउँन ु म ितनीहरूलाई योग गनछु। 9 त्यस समय म अरू जाितका मािनसहरूलाई प रवतर्न गनछु ता िक ितनीहरूले



3:10 1066 सपन्याह 3:20

स्पस्ट भाषा बोल्न सक्छन।् ितनीहरूले परम भकुो नाउँ पकुान छन।् ितनीहरू सबलैे एक साथ मरेो आराधना गनछन।् 10 मािनसहरू आफ्नो
ब लहरू लएर मरेो लािग नदीपा रबाट यहाँ इथोिपयामा आउँनछेन।्

11 “यरूशलमे, ित ा मािनसहरूले मरेो िबरू मा गरेका द ु कुराहरूको लािग अब लाज मान्न ु पनछैन। िकन? िकनिक म ती सबै नरा ा काम
गनहरूलाई यरूशलमेबाट बािहर ल्यउनँछुे। म ती सबै घमण्डीहरूलाई टाढा पठाउँनछुे। त्यहाँ कोही पिन घमण्डीमािनसहरू मरेो पिव पहाडमा
हुनछैेनन।् 12 म शान्त अिन न मािनसहरूलाई यरूशलमेमा ब िदनछुे, अिन ितनीहरूले परम भकुो नाउमँा भरोसा रा छेन।् 13 इ ाएलमा
बाँचकेाहरूले नरा ो काम गनछैनन,् ितनीहरूले झटूो बोल्ने छैनन।् ितनीहरूलो झटूो बोलरे मािनसहरूलाई ठग्ने छैनन।् ितनीहरू त्यो भडेा जस्तै
हुनछेन ्जनु खाए पिछ शान्तसगं सिुतबस्छ, कसलैे पिन ितनीहरूलाई सताउनँे छैन।”

एउटा खशुीको गीत
14 हे यरूशलमे! खशुी होऊ अिन गीत गाऊ।

हे इ ाएल! आनन्दले कराऊ,
यरूशलमे खशुी होऊ अिन आनन्द मनाऊ।
15 िकनभने परम भलुे ित ो दण्ड रोिकिदन ु भयो।

उहाँले ित ो श हुरूको दढृ िकल्लाहरू न ग रिदन ु भयो।
इ ाएलका राजा परम भु ित ो साथमा हुनहुुन्छ।

ितमीले कुनै नरा ो घटनाको बारेमा िचन्ता गन ुर् पन आवश्य ा छैन।
16 त्यस बलेा यरूशलमेलाई भिननछे,

“नडराऊ, बलवान होऊ।
17 परम भु ित ो परमे र ित ो साथमा हुनहुुन्छ।

उहाँ एकजना श शाली सिैनक जस्तै हुनहुुन्छ।
उहाँले ित ो रक्षा गन ुर् हुनछे।

उहाँले ितमीलाई कित मे गन ुर् हुन्छ सो उहाँले दखेाउन ु हुन्छ।
ितमीिसत उहाँ कित सन्न हुनहुुन्छ।

उहाँ हाँ ु हुनछे अिन ित ो िबषयमा अितनै सन्न रहनहुुनछे।
18 चाढको िदन मािनसहरू आन न्दत भएझैं खशुी हुनहुुनछे।”

परम भलुे भन्नभुयो, “म ित ो लाज िनकाली िदनछुे।
म ितमीहरूलाई घात गनर् दे ख ती मािनसहरूलाई रोिकने बनाउछुँ।

19 त्यस समय, म ती मािनसहरूलाई दण्ड िदनछुे जसले ितमीलाई चोट पयुार्ए।
मािनसहरू जो घायल छन ्म ितनीहरूलाई बचाउछुँ।
म छरप भएका मरेा मािनसहरूलाई जम्मागनछु

अिन म ितनीहरूलाई िश बनाउनँछुे
जता-ततकैा मािनसहरूले ितनीहरूको शसंा गनछन।्

20 त्यस समय म ितमीहरूलाई फकार्एर ल्याउनँछुे,
म ितमीहरू सबलैाई एकै साथ फकार्एर ल्याउनँछुे,

म ितमीहरूलाई िश बनाउनँछुे। के ठाउँका मािनसहरूले ित ो शसंा गनछन।्
यो त्यस बलेा हुनछे जब म ित ो आखँाको अगाडी ती कैदीहरूलाई फकार्एर ल्याउनँछुे।”

परम भलुे यी सबै कुराहरू भन्नभुयो।
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हाग्गकैोपसु्तक
यो म न्दर िनमार्णको समय हो

1 फारसको राजा दाराको दो ो बर्षको छैटौं मिहनाको पिहलो िदन हाग्गलैाई परम भबुाट एउटा वचन ा भयो। यो वचन यरूबाबले,
शालतीएलका छोरा अिन यहोश ू यहोसदाकका छोराका िन म्त िथयो। शालतीएल यहूदाको राज्यपाल िथए अिन यहोश ू धान पजूाहारी िथए।
वचन यस कार िथयो। 2 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “मािनसहरू भन्छन,् परम भकुो म न्दर िनमार्ण गन यो सही समय होइन।”

3 फेरी परम भकुो वचन अगमव ा हाग्गबैाट आयो, जसमा भिनएको िथयो, ितमीहरू सोच्छौ ित ो सही समय आइ सक्यो। 4 “परम भकुो
म न्दर न भएको समयमा के ितनीहरू काठको घर िनमार्ण गरेर ब े सही समय आएकोछ भनी सम्झन्छौ? 5 यसकारण सवर्श मान परम भु
भन्न ु हुन्छ, ‘जनु कुरा ितमी मािथ घ टरहछे, त्यसको िवषयमा सोच्न छोड। 6 ितमीहरूले रोप्न त धरैे रोप्छौ, तर कट्नी चाँिह कम्ती गदर्छौ।
ितमीहरूले खाना त खान्छौ तर भोकै हुन्छौ। ितमीहरूले म पान पिन गछ तर नशा लाग्दनै,् ितमीहरू लगुा पिन लगाउछँौ तर सम्पणूर् रूपमा
ितमीहरूलाई तातो हुदँनै, ितमीहरू काम गरेर ज्याला कमाउँछौ, ितमीहरूलाई थाहा हुदँनै त्यो कहाँ खचर् हुन्छ, ितमीलाई लाग्छ िक गोजीमा छेंड
परेकोछ।’ ”

7 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “जे जित ितमीहरूमािथ घ टरहछे त्यसको बारेमा सोच! 8 पहाडमा चढ, काठ ल्याऊ अिन म न्दर
बनाऊ। त्यस समय म म न्दरबाट सन्न हुन्छु र सम्मािनत हुन्छु।” परम भलुे यी सबै कुराहरू भन्नहुुन्छ।

9 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूले धरेै-बाली पाउने आशा गछ , तर थोरै मा ा गनछौ। जे जि ितमीहरूले कमाउँछौ अिन
घरमा राख्छौ, त्यसलाई म उडाई िदनछुे। िकन? िकनिक मरेो म न्दर न भएकोछ, तर ितमीहरूलाई आफ्नो-आफ्नो घरको मा िचन्ता छ।
10 यसकराण, आकाशबाट शीत झनर् बन्द भएकोछ, र यही कारण भिूमले अन्न उब्जाउन बन्द गरेकोछ, यी सबै ितमीहरूको कारणले भएको
हो।”

11 परम भु भन्नहुुन्छ, “मलैे पथृ्वी, पहाडहरू, अन्न,नयाँ दाखरस, भ ाक्षको तले, अिन सबै ती िचजहरू जनु पथृ्वीमा उ न्छन ्मािनसहरूका
र प र ममािथ खडरेी पनर् आदशे िदएको छु।”

नयाँ म न्दरको कायर् आरम्भ
12 तब शालतीएलका छोरा यरूबाबले अिन यहोसादकको छोरा महायाजक यहोशलूे सबै बाँचकेा मािनसहरूसगं आपनो परम भु परमे रको

सन्दशे अिन उहाँले पठाएउन ु भएको अगमव ा हाग्गकैो वचन स्वीकार गरे अिन मािनसहरू आफ्नो परमे र परम भसुगं डराउन थाल।े
13 परम भु परमे रको सन्दशे-वाहक हाग्गलैे मािनसहरूलाई परम भकुो सन्दशे सनुाए। परम भलुे भन्नभुयो, “म ित ो साथमा छु।”
14 तब परम भु परमे रले शालतीएलका छोरा यहूदाका राज्यपाल यरूबाबलेलाई उ िेजत गन ुर्भयो अिन परमे र परम भलुे यहोसादाकका

छोरा यहोशलूाई पिन आत्मामा उ िेजत गन ुर्भयो अिन परम भु परमे रले बाँकी सबै मािनसहरूलाई े रत गन ुर्भयो। तब ितनीहरू आए अिन
ितनीहरूका सवर्श मान परम भु परमे रको म न्दर िनमार्णको काम गनर् थाल।े 15 उनीहरूले यो कायर् राजा दाराको दो ो बर्षको छैठौं मिहनाको
चौिबसौं िदनमा शरुू गरे।

2
परम भलुे मािनसलाई उ िेजत पानर् थाल्नभुयो

1सातौं मिहनाको एक्काइसौं िदनमा परम भबुाट यो वचन हाग्गकैहाँ आयो। 2वचनमा भिनएको िथयो, “अब यहूदाका शासक शालतीएलका
छोरा यरूबाबले, यहोसादाकका छोरा महायाजक यहोश ू अिन जो जित मािनसहरू बाँचकेा छन।् उनीहरूसगं कुरा गर अिन भन, 3 ‘के ितमीहरू
मध्ये कोही त्यस्तो मािनस बाँचकेोछ, जसले त्यस म न्दरको आफ्नो पिहलाको मिहमा दखेकेो िथयो। अब ितमीलाई कस्तो लािगरहछे? यो के
भयो, यो म न्दर पिहलाको खण्ड जस्तो दे खन्छ? वा तलुना गनर् सिकन्छ?’ 4 तर यरूबाबले, अब ितमी साहसी बन! परम भु यसो भन्न ु हुन्छ,
‘यहोसादाकका छोरा महायाजक यहोश,ू ितमी पिन साहसी बन अिन सबै जाितका मािनसहरू ितमीहरू पिन साहसी बन!’ परम भु यसो पिन भन्न ु
हुन्छ। ‘काम गर! िकनभने म ितमीहरूसगं छु।’ ” परम भु सवर्श मान यसो भन्नहुुन्छ।

5 परम भु भन्नहुुन्छ, “ ‘जहाँ सम्म मरेो भाकलको कुरा छ, जनु मलैे ितमीहरूसगं िम दशेबाट बािहर िनस्केको समयमा भनकेो िथएँ,
नडराऊ मरेो आत्मा ितमीिसत छ।’ 6 िकन? िकनभने सवर्श मान परम भु यसो भन्नहुुन्छ, ‘एकपल्ट फे र म चाँडै नै पथृ्वी अिन आकाश,
समु अिन सकु्खा जमीन सबलैाई थर्रथर कमाउनछुे। 7 म सबै जाितहरूलाई कमाईिदन्छु अिन ती सबै जाितहरू आफ्नो धन सम्पि सगंै ितमीकहाँ
आउनछेन।् तब म यो म न्दर गौरवले भ रिदनछुे।’ सवर्श मान परम भु यसो भन्नहुुन्छ, 8 ‘ितनीहरूको चाँदी मरेो हो, ितनीहरूको सनु मरेो हो।’
सवर्श मान परम भु यसो भन्नहुुन्छ, 9 ‘यस म न्दरको गौरव पिहलाको गौरव भन्दा ज्यादा हुनछे।’ सवर्श मान परम भलुे यसो भन्नहुुनछे;
‘यस ठाँउमा म शा न्त स्थािपत गनछु।’ ” सवर्श मान परम भु यसो भन्नहुुन्छ।
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आज आिशषको कायर्को आरम्भ
10फारसका राजा दाराको दो ो वषर्को नवौं मिहनाको चौिबसौं िदनमा यो वचन परम भबुाट अगमव ा हाग्गै कहाँ आयो। 11सवर्श मान

परम भलुे ितमीहरूलाई आज्ञा गन ुर्हुन्छ, पजूाहारीहरूलाई सोध, ावस्थाले यस िवषयमा के भन्छ। 12 “मािनलऊे, एउटा मािनसले उसको
लपटेामा पिव मास ु लएर गयो, यो मास ु ब लको भाग हो, यसकारण यो सभंव छ जसको लपटेामा पिव मास ु छ, के यिद ती लगुाले रोटी या
पाकेको भोजन, दाखरस, तले अथवा कुनै अन्य भोजनलाई छुयो भन,े ती चीजहरू पिव हुन्छ?”

पजूाहारीले उ र िदयो, “अहँ।ँ”
13 त्यसबलेा हाग्गलैे भन,े “यिद एउटा मािनसले मदुार्लाई छोयो भने के त्यो अशु हुन्छ?”
अिन ती पजूाहारीहरूले उ र िदए, “त्यो अशु हुनछे।”
14 तब हाग्गलैे भन,े “परम भु परमे र भन्नहुुन्छ, ‘मरेो सामने यी मािनसहरू ित अिन यो रा ित त्यही िनयम छ। ितनीहरूले जे गछर्न

अिन आफ्नो हातले जे िदन्छन ्त्यो अशु हो।
15“ ‘तर अब रा री िवचार गन ुर्होस,् परम भकुो म न्दरमा अिघ एउटा ढुङ्गा मािथ अक ढुङ्गा रा खएको िथयो? 16 त्यस समय बीस मरुी

लन आउने मािनसले दश मरुी मा पाउथँ्यो। दाखरसको कोलबाट पचास पाथी िझक्न आउनलेे बीस पाथी मा पाउथँ्यो। 17 मलैे ितमीहरूका
उि दहरूमा ल्याएँ ितमीहरूको हातले बनाएको चीजहरू न पानर् अिसना पठाएँ, तरै पिन ितमीहरू म ितर फकनौ।’ परम भलुे यसो भन्न ु भयो।”

18 परम भु भन्नहुुन्छ, “अबदे ख उसो िवचार गर अथार्त नवौं मिहनाको चौिबसौं िदन दे ख जनु िदन म न्दरको जग बसालकेो िथयो सोच।
19 के बीउहरू अब भकारीमा छन?् के दाखको बोट, नभेाराको बोट, दा रम र भ ाक्षको बोटले अिहले सम्म फल िदएको छैन? अहँ!ँ तर
आजदे ख म ितमीलाई आिशष िदनछुे।”

20अिन त्यही मिहनाको चौिबसौं िदनमा हाग्गलैाई दो ो पल्ट परम भकुो वचन ा भयो। वचनमा भिनएको िथयो: 21“यहूदाका राज्यपाल
यरूबाबलेलाई भन, म आकाश अिन पथृ्वीलाई हल्लाउनछुे। 22 अिन म राज्यहरू र िसहंासन उठाएर फ्याँिक िदनछुे। म राजधानीहरूको
श ध्वशं पानछु अिन रथहरू र सारथीहरूलाई पल्टाइिदनछुे। घोडा अिन त्यसको घोडसवार पिन लड्नछेन,् अिन दाज्य-ूभाइमा दशु्मनी
हुनछे। ितनीहरू एक अकार्मा तरवारहरूले मा रनछेन।्” 23 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, म त्यस िदन शालतीएलका छोरा, आफ्नो सवेक
यरूबाबलेलाई लन्छु। परम भु परमे र यसो भन्नहुुन्छ, “अिन म ितमीलाई छाप लगाउने औंठी बनाउने छु। िकन? िकनभमे मलै े ितमीलाई
रोजकेोछु।”

सवर्श मान परम भलुे यी सबै कुरा भन्न ु भयो।
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जक रयाकोपसु्तक
परम भु अफ्ना मािनसहरुलाई फे र फकार्उन चाहन ु हुन्छ

1बरेेक्याहका छोरा जक रयाले परम भबुाट यो वचन ा गरे जनु फारसका राजा दाराको दो ो बर्षको आठौं मिहनामा आको िथयो।(जक रया
बरेेक्याहका छोरा िथए। बरेेक्याह इ ो अगमव ाका छोरा िथए।) वचन यस कार छः

2 परम भु ितमीहरुका िपता-पखुार्हरू ित ोिधत हुनभुयो। 3 यसथर् ितमीहरुले मािनसहरुलाई यो सबै कुरा बताउन ु पछर्। सवर्श मान परम भु
भन्नहुुन्छ, “म कहाँ आऊ अिन म फे र ितमीहरुकहाँ फकर आउँनछुे।”

4 परम भुभन्नहुुन्छ, “ितमीहरुका िपता-पखुार्हरु जस्तो नबन िबतकेा समयमा अगमव ाहरु ितनीहरुिसत कुरा गथ। ितनीहरुले भन,े ‘ितमीहरुले
आफ्नो नरा ो कु-कमर्हरु छोिडदऊे।’ तर ितमीहरुका पखुार्हरुले मरेो एक शब्द पिन सनुनेन।्” परम भलुे यो कुरा भन्नभुयो।

5 परम भलुे भन्नभुयो, “ितमीहरुका िपता-पखुार्हरु म रसके अिन अगमव ाहरु सधैं बाँिचरहदँनैन।् 6अगमव ाहरु मरेा सवेकहरु िथए। मलैे
उनीहरुलाई ितमीहरुका िपता-पखुार्हरुलाई मरेो ब्याबस्था अिन िशक्षाहरुको िबषयमा भन्न योग गरें। अिन ितमीहरुका िपता-पखुार्हरुले िशक्षाहरु
हण गरे। ितनीहरुले भन,े ‘सवर्श मान परम भलुे ज-ेजे गछुर् भन्नभुएको िथयो ती सब गन ुर् भयो उहाँले हामीलाई सबै हा ो नरा ो रहन-्सहन ्

अिन हा ो नरा ो कमर्का िन म्त दण्ड िदनभुयो।’ यसरी ितनीहरुले प ताप गरे अिन परमे रकहाँ फकर गए।”
घोडाहरुको दशर्न

7 जक रयालाई फारसमा दाराको शासनकालको दो ो बर्षको (शाबाथको मिहना) एघारैं मिहनाको चौिबसौं िदनमा परम भबुाट यो समचार
ा भयो।(जक रया बरेेक्याहका छोरा िथए अिन हरेेक्याह इ ो अगमव ाका छोरा िथए।) समचार यो िथयोः
8 राती मलैे एउटा मािनसलाई रातो घोडामा चिढरहकेो दखें। त्यो बेंसीमा महेेंदीको रूखहरुको बीचमा उिभरहकेो िथयो। त्यसको पिछ राता,

फु ो अिन सतेो घोडाहरु पिन िथए। 9 मलैे सोधें, “यी घोडाहरु के को िन म्त, परम भ?ु”
त्यस समय मसगं कुरा गन स्वगर्दतूले भन,े “म ितमीलाई दखेाउनछुे यी घोडाहरु के को िन म्त हुन।्”
10 त्यसपिछ महेेंदीको रूखको िबचमा उिभएको मािनसले भन्यो, “परम भलुे यी घोडाहरु पथृ्वीमा यता-उता घमु्नको िन म्त पठाउन ु भएको

हो।”
11 त्यितबलेा घोडाहरुले महेेंदीको रूखको बीचमा उिभएको परम भकुो स्वगर्दतूसगं कुरा गरे। उनीहरुले भन,े “हामी पथृ्वीमा यता-उता

घिुमसक्यौं अिन सबै शान्त र आराम छ।”
12 तब परम भकुा स्वगर्दतूले भन,े “परम भु तपाईंले यरूशलमे अिन यहूदाको शहरलाई किहले सम्म सान्तवना िदनहुुन्छ? अिहले तपाईंले

यी शहरहरुलाई स री वषर् सम्म ोध दखेाउनँ ु भयो।”
13 तब परम भलुे त्यो स्वगर्दतूलाई उ र िदन ु भयो जो मसगं कुरा ग ररहकेो िथयो। परम भलुे सान्तवना पणूर् वचनहरु भन्नभुयो। 14 त्यस

समय परम भकुो एकजना स्वगर्दतू जो मसगं कुरा ग ररहकेा िथए उनले मलाई भन,े “मािनसहरुलाई यी सबै कुराहरु बताउनँ।ु” सवर्श मान
परम भु भन्नहुुन्छ:

“यरूशलमे अिन िसयोनका िन म्त मरेो िबशषे मे छ।
15 म यी रा हरु ित अत्यन्तै ोिधत छु जसले आफु अित सरुिक्षत अनभुव गछर्,

म अिधक ोिधत भएको िथएँ,
अिन ती जाितहरुको योग आफ्नो मािनसहरुलाई दण्ड िदनको लािग गरें।
तर ती जाितहरुले ज्यादा भन्दा ज्यादा नोक्शान गरे।”

16 यसकारण, परम भु भन्नहुुन्छ, “म यरूशलमेमा कृपा सिहत जान्छु।”
सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “मरेो म न्दर त्यहाँ पनुःिनमार्ण ग रनछे
अिन नाप्ने डोरी यरूसलमेमािथ तन्काइनछे।”

17 स्वगर्दतूले भन,े “मािनसलाई यो पिन भन, सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ,
‘मरेो शहरमा फे र उन्नित हुनछे,

परम भलुे िसयोनलाई आराम िदनहुुनछे,
उहाँले यरूशलमेलाई फे र चनु्न ु हुनछे।’ ”

सींङहरुको दशर्न
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18 तब मलैे मािथ हरेें अिन चारवटा सींङको दशर्न पाएँ। 19 अिन मलैे मसगं कुरा गन स्वगर्दतूलाई सोधें, “यी सींङहरुको दशर्न के हो?”
उनले भन,े “यी ती सींङहरु हुन ्जसले इ ाएल, यहूदा अिन यरूशलमेका मािनसहरुलाई छरप पारेका िथए।”
20 त्यसपिछ परम भलूे मलाई चारजना कारीगरहरु दखेाउनँ ु भयो। 21 मलैे उहाँलाई सोधें, “यी चारजना कारीगरहरु िकन आएकाछन?्”
उहाँले भन्नभुयो, “यी सींङहरु जसले यहूदालाई िततर िबतर बनाए ता िक एउटै मािनसले पिन आफ्नो िशर खडा गदनन,् तर यी कारीगरहरु

ती दशेहरु जसले यहूदा भिूमलाई छरप पानर् सींङहरु खडा पारे ती दशेहरुलाई डर दखेाउनँ अिन ितनीहरुको सींङहरु फ्याँिकिदन आएका हुन।्”

2
यरूशलमेलाई नाप्ने मािनसको दशर्न

1 तब मलैे मािथ हरेें अिन एउटा मािनसलाई नाप्ने िफता लएको दखेें। 2 मलैे उसलाई सोधें, “तपाईं कहाँ जाँद ै हुनहुुन्छ?”
उसले मलाई उ र िदए, “म यरूशलमे नाप्न जाँदछुै, त्यसको लम्बाई र चौंडाई कित छ?”
3 त्यस समय मिसत कुरा ग ररहकेा स्वगर्दतू बािहर गए अिन अक एकजना स्वगर्दतू उिसत कुरा गनर् गए।
4 उनले ितनलाई भनें, “कुदरे जाऊ अिन त्यो जवान मािनसलाई भन:्

“ ‘यरूशलमे पखार्ल िबनाको शहर हुनछे।
िकनभने त्यहाँ असखं्य मािनसहरु र पशहुरु बस्छन।्’

5 परम भु भन्नहुुन्छ,
‘म रक्षाको लािग यसको व रप र आगोको पखार्ल हुनछुे,

म ितमीहरुको मिहमा हुनछुे।’ ”
परमे रले मािनसहरुलाई घरमा बोलाउन ु हुन्छ

परम भु भन्हुन्छ,
6 “िछ ो उठ! अिन उ र दशे छोड

िछ ो गर!
जहाँ मलै े ितमीहरुलाई

सबै दशेहरुमा छरप पारें।
7 हे िसयोनका मािनसहरु!

जो बाबलेमा कैदीछौ, दगरु!”
8 सवर्श मान परम भलुे यसो भन्न ु भयो।

“उहाँले मलाई त्यस दशेको िबरु पठाउँन ु भएको छ जसले ितमीलाई लग।े
िकनभने यिद उसले ितमीलाई चोट परुायो भने
परम भकुो आखँाको नानीमा चोट परुाए झैं हुनछे।
9 अिन म ती मािनसहरुको िबरू अफ्नो हातहरु उठाउँछु।

ितनीहरुका दासहरुले सम्पि लनछेन।्”
तब ितमीले सम्झनछेौ, सवर्श मान परम भलुे मलाई

यहाँ पठाउँन ु भएको हो।
10 परम भु भन्नहुुन्छ,
“आनन्दपणूर् भई कराऊ अिन खशुी होऊ, िसयोन।

िकनिक म आउँदछुै अिन ितमीहरुको िबचमा रहनछुे।
11 त्यससमय धरैे जाितका मािनसहरु

परम भु कहाँ आउँनछेन,्
अिन ितनीहरु मरेा मािनस हुनछेन।्

म ितमीहरुको बीचमा ब छुे।
अिन ितमीहरुले जान्नछेौ िक

सवर्श मान परम भलुे मलाई ितनीहरुकहाँ पठाउन ु भएको हो।”
12 परम भलुे यरूशलमेलाई फे र आफ्नो शहर बनाउन ु हुनछे,

अिन यहूदाको पिव भिूम उहाँको भाग हुनछे।
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13 ितमी सबै मािनसहरु परम भकुो सामनु्ने चपूचाप बस!
आफ्नो पिव घरबाट परम भु बािहर आउँन ु हुदँछै।

3
धान पजूाहारीको बारेमा दशर्न ्

1 त्यसपिछ स्वगर्दतूले मलाई धान पजूाहारी यहोश ूदखेाए। यहोश ूपरम भकुो स्वगर्दतूको सामनु्ने उिभरहकेा िथए अिन शतैान यहोशकूो दािहने
प उिभरहकेो िथयो। शतैान त्यहाँ यहोशलूाई दोष लगाउन उिभरहकेो िथयो। 2 त्यससमय परम भकुा स्वगर्दतूले भन,े “ए शतैान परम भलुे
तलँाई हकारुन।् परम भलुे तलँाई अपराधी घोिषत गरुन।् परम भलुे यरूशलमेलाई आफ्नो िवशषे शहर चनु्न ु भएकोछ। यो एउटा जल्दै गरेको
आगोबाट िनका लएको अगलु्टो होइन र?”

3 यहोश ू स्वगर्दतूको छेउमा उिभएको िथयो अिन यहोशलूे मलैा लगुा लगाएको िथयो। 4 त्यितबलेा स्वगर्दतूले उसको छेउमा उिभएका अरू
स्वगर्दतूहरुलाई भन,े “यहोशकूो मलैा लगुा खो लदऊे।” तब स्वगर्दतूले यहोशसूगं कुरा गरे। उसले भन,े “हरे मलैे ित ो अपराधहरु टाढा ग रिदएँ
अिन म ितमीलाई नयाँ लगुा लगाउन िदइरहछुे।”

5 त्यसपिछ मलैे भनें, “त्यसको िशरमा एउटा नयाँ फेटा बाँिधदऊे।” यसकारण ितनीहरुले उसको टाउको व रप र नयाँ फेटा बाँिधिदए।
जितबलेा स्वगर्दतू उसको निजक उिभइरहकेा िथए, ितनीहरुले उसलाई नयाँ लगुा लगाई िदए। 6 त्यसपिछ परम भकुा स्वगर्दतूले यहोशसूगं यसो
भनःे
7 सवर्श मान परम पभलुे यी सबै कुरा भन्नभुयो:
“यिद ितमाले मलै े भने जस्तै गरी बस्यै

अिन मरेो सवेा गय भन,े
ितमीले मरेो म न्दरमा न्याय गनछौ।

ितमीले यसको आगँनको हरेचाह गनछौ
अिन म ितमीलाई यहाँ उिभरहकेा स्वगर्दतूलाई झैं

स्वतन् िसत िहडंडुल गनिदनछुे।
8 धान पजूाहारी यहोश,ू सनु।्

ितमी अिन ित ा साथीहरु जो ित ो अिघ बिसरहकेाछन,् िचन्ह हौ।
अिन म मरेो दासलाई पिन ल्यउदँछुै।

उसलाई, हाँगा भिनन्छ।
9 हरे! मलैे एउटा ढुङ्गा यहोशकूो छेउमा राखें।

त्यस ढुङ्गाको सातवटा आखँाहरुछन ्
अिन म त्यस ढुङ्गामा िबशषे समचार खोप्नछुे,

म एकै िदनमा यो भिूमका सबै पापहरु िनका लिदनछुे।”

10 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ,
“त्यस िदन त्यके मािनसले ितनीहरुको िछमिेकहरुलाई

ितनीहरुको दाखको बोट मिुन अिन नभेाराको बोट मिुन
शा न्त र आनन्दले ब का िन म्त बोलाउनछेन।्”

4
सनुौलो सामदान अिन दइुवटा भ ाक्षकेा रूखहरु

1 तब मिसत कुरा ग ररहकेो स्वगर्दतू मकहाँ फकर आए अिन उनले मलाई िनन् ाबाट जगाए झैं जगाए। 2 तब स्वगर्दतूले सोध,े “ितमी के
दखे्दछैौ?”

मलैे भनें, “म सनुको एउटा सामदान दखे्दछुै, त्यो सामदानमा सातवटा ब ी छन ्अिन त्यसको मािथल्लो भागमा एउटा प्याला छ। प्यलाबाट
सातवटा नलीहरु िनिकलदछैन,् त्यके िदशाितर ब ी जाँदछैन,् त्यो िदशा तले हरेक िदयोको प्याला सम्म जाँदै छन।् 3 त्यहाँ दइुवटा भ ाक्षका
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रूख प्यालाको छेउमा िथए। एउटा दािहनपे अिन अक दे पे , यी रूखहरुले िदपहरुको िन म्त तले उत्पन्न गथ।” 4 तब मलैे त्यो स्वगर्दतूलाई
सोधें जो मिसत कुरा ग ररहकेा िथए, “महोदय यी सबको अथर् केहोला?”

5 मसगं कुरा ग ररहकेा स्वगर्दतूले भन,े “के ितमीलाई थाहा छैन यो सब िचज के हुन?्”
मलैे भनें, “थाहाछैन महाशय।”
6 तब उनले मलाई भन,े “यो समचार परम भबुाट यरुबाबलेलाई िदनभुएको हो, ‘ित ो सहाएता अिन ित ो बल अिन श बाट आउँदनै तर

सहायता मरेो आत्माबाट आउँनछे।’ सवर्श मान परम भलुे भन्नभुयो। 7 त्यो अग्लो पवर्त यरुबाबलेका िन म्त समतल भिूम जस्तै हुनछे, त्यहाँ
म न्दर बिनने छ। जब अ न्तम ढुङ्गा त्यहाँ रा खनछे तब मािनसहरु िचच्याएर कराउँनछेन,् ‘सनु्दर! अित सनु्दर।’ ”

8 तब परम भकुो समचार मकहाँ यसो भन्दै आयो, 9 “यरूबाबलेले म न्दरको जग बसाल्नछे अिन यरूबाबलेले नै िनमार्ण ग रसकनछे। तब
ितमीहरुले बझु्नछेौ िक परम भलुे मलाई ितमीहरु कहाँ पठाउन ु भएको हो। 10 मािनसहरु त्यो साधरण आरम्भबाट ल ज्जत हुने छैनन,् अिन उनीहरु
साँच्चै नै शन्न हुनछेन।् जब उनीहरु यरूबाबलेले बनाएको म न्दर साहुलले नाप्दै जाँच गद गरेको दे छेन।् यसकारण पत्थरहरु जनु ितमीले
दखे्यौ ती परम भकुो आखँाहरु हुन,् जनु आखँाले हर िदशामा दे खरहन ु भएको छ। उहाँले पथृ्वीका सबै थोकहरु दे हुुन्छ।”

11 त्यसपिछ मलैे उनलाई भनें, “समादानको दािहने अिन दे पे भएका ती दईुवटा भ ाक्षको बोटहरुले के अथर् बझुाउँछ?” 12 मलैे उनलाई
यो पिन सोधें, “दईुवटा भ ाक्षको हाँगाको अथर् के हो? जो दईुवटा सनुका न लको छेऊ सनुको रंगको तलेसगं छ।”

13 तब स्वगर्दतूले मलाई भन,े “के ितमीलाई थाहा छैन यो िचजको अथर् के हो?”
मलैे भनें, “छैन महाशय।”
14 यसकारण उनले भन,े “यो ती दईु मािनसको ितक हो, जनु सारा ससंारमा परम भकुो सवेाका िन म्त चिुनएका छन।्”

5
उिडरहकेो प को दशर्न

1 तब म उभँो हदे फिकर् एँ अिन मलैे एटा उड्दै गरेको प को म ु ो दखेें। 2 स्वगर्दतूले मलाई सोध,े “ितमाले के दखे्यौ?”
मलैे भनें, “मलैे एउटा उड्दै गरेको प को म ु ो दखेें, यो म ु ो बीस हात लामो अिन दशहात चौंडादार छ।”
3 त्यस पिछ स्वगर्दतूले मलाई भन,े “त्यहाँ प को म ु ोमा एउटा ाप ले खएकोछ। मु ाको एका प चोरहरू को िबषयमा सराप ले खएकोछ

अिन अक प ती झटुो बोल्ने मािनसहरुको िबषयमा ाप ले खएकोछ जब ितनीहरुले शपथ लन्छ। 4 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, ‘म
यो प लाई चोरहरुको घर अिन झटुा मािनसहरुको घरमा पठाउनछुे। जसले झटुो शपथ खान मरेो नाउकँो योग गछर्न।् यो म ु ो त्यहीं ब छे अिन
ती घरहरु न पानछ, यहाँ सम्म िक ढुङ्गा र काठको खम्बा पिन न भएर जानछे।’ ”

ी अिन बाल्टी
5 त्यस समयमा मसगं कुरा ग ररहकेा स्वगर्दतू बािहर गए। उनले मलाई भन,े “हरे अिन िनरीक्षण गर के भइरहछे।”
6 मलैे भनें, “यो के हो?”
उनले भन,े “त्यो एउटा नाप्ने बाल्टी हो जो उनले बिकरहकेी छे।” उनले यसो पिन भन,े “यो बाल्टी सम्पणूर् भमूीको पापहरु नाप्न बिनएको

हो।”
7 बाल्टीको ढकनी सीसाले बनाएको िथयो। जब त्यो खो लयो एउटी ी त्यो िभ बिसरहकेी भे ाएँ। 8 तब स्वगर्दतूले भन,े “यो ी द ु हो।”

तब उनले त्यसलाई बा ल्टन िभ फ्याँिक िदए अिन िससाले छोपी िदए। 9 तब मलैे मरेो आखँा खोलें अिन दईुजना ीहरु ितनीहरुको पखंटेाले
हावामा बािहर उड्दै गरेको दखेें। ितनीहरुको पखंटेाहरु सारसको जस्तै िथए। ितनीहरुले बाल्टी उठाए अिन यसिैसत िनरन्तर हावामा उिडरह।े
10 तब मलैे कुरा ग ररहकेो ती स्वगर्दतूलाई सोधें, “त्यो बाल्टीन कहाँ लएर गई रहकेा छन?्”

11 स्वगर्दतूले मलाई भनें, “ितनीहरु िशनारमा त्यसको िन म्त एउटा म न्दर बनाउन गईरहे छन।् जब त्यो म न्दर तयार हुन्छ त्यो बाल्टी उसकै
आधारमा रा खनछे।”

6
चारवटा रथहरू

1 तब म चारैप घमुें। मलैे मािथ हरेें अिन चारवटा रथ दईुवटा काँसको पवर्तहरूको बीचबाट जाँदै गरेको दखेें। 2 पिहलो रथ रातो घोडाहरूले
तािनरहकेा िथए, दो ो रथ काला घोडाहरूले तािनरहकेा िथए। 3 ते ो रथ सतेा घोडाहरूले तािनरहकेा िथए, अिन चौथो रथ पाङ् े घोडाहरूले
तािनरहकेा िथए। 4 तब मलैे कुरा ग ररहकेा ती स्वगर्दतूलाई सोधें, “महाशय यी सबको अथर् के होला?”

5 स्वगर्दतूले भन,े “ितनीहरु स्वगर्का चार हावाहरू हुन।् ितनीहरू सम्पणूर् पथृ्वीका मा लक बाट आइरहकेा छन।् 6 काला घोडाहरू उ र ितर
जानछेन,् अिन सतेा घोडाहरू ितनीहरूलाई प ाउँदै प मितर जाने छन,् र पाङ् े घोडाहरू दिक्ष जानछेन।्”
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7ब लयो घोडाहरू पथृ्वी मािथ जान लाई त म्स रहकेा छन।् यस कारण स्वगर्दतूले ितनीहरुलाई भन,े “जाऊ पथृ्वीको चारैितर घमु।”यसकारण,
ितनीहरू पथृ्वीभ र गए।

8 तब परम भलुे मलाई जोडसगं बोलाउन ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “हरे त्यो घोडा जनु उ र ितर गए ितनीहरूले बिेबलोनमा आफ्नो काम गरेर
मरेो आत्मालाई त्यहाँ आराम िदएको छ, अब म उ र भिूमिसत ोिधत छैन!”

पजूाहारी यहोशलूे एउटा मकुुट पाउछँन
9 तब मलैे परम भबुाट अझै अक वचन ा गरें। उहाँले भन्नभुयो, 10 “िनवार्िसत हले्द,ै तोिबयाह, अिन यदायाह बाबलेको कैदबाट

आएका छन।् ितनीहरूलाई आजै लजैाऊ अिन सपन्याहको छोरा योिशयाहाको घरमा जाऊ। 11 त्यो सनु र चाँदी मकुुट बनाउनँ योग गर। मकुुट
यहोशकूो िशरमािथ लगाईदऊे। यहोशादाको छोरा यहोश ू धान पजूाहारी हुन।् तब यहोशलूाई यसो भन। 12 उसलाई भन, सवर्श मान परम भलुे
भन्नभुएको छ:

‘त्यहाँ एकजना मािनस छ जसलाई हाँगो भिनन्छ।
त्यो हाँगो जहाँछ त्यहाँबाट िनका लने छ

र त्यसले परम भकुो म न्दर िनमार्ण गनछ।
13 हो, उसले परम भकुो म न्दर िनमार्ण गनछ

अिन सम्मान ग रनछे।
यो आफ्नो िसहंासनमा ब छे ऊ शासन गनछ।

ऊ उसको िसहंासनमा पजूाहारी हुनछे
र उसले ितनीहरूको िबचमा शा न्तको कायर् गनछ।’
14 त्यो मकुुट म न्दरमा रा खनछे जसले मािनसलाई यादरा सहायता गनछ। त्यो मकुुटले हले्द,ै तोिबयाह, यदायाह अिन सपन्याहको छोरा
योिशयाहलाई सम्मान िदनछे।”

15 टाढा-टाढाका मािनसहरु आएर परम भकुो म न्दर बनाउनँछेन।् तब मािनसहरूले जान्नछेन ्िक सवर्श मान परम भलुे मलाई ितमीहरुकहाँ
पठाउन ु भएको हो। अिन परम भु परमे रले ितमीहरूलाई जे अ ाउन ु हुन्छ त्यो गय भने यी सबै कुराहरू हुनछे।

7
परम भु दया र करूणा चाहन ु हुन्छ

1 फरसमा दाराको राज्यकालको चौथो वषर् जक रयालाई परम भबुाट एउटा वचन ा भयो। यो नवौं मिहनाको चौथो िदन (िकसलबेको
मिहना) िथयो। 2 बतेलेका मािनसले शरेशरे, रेगमे-मलेके अिन आफ्नो मािनसहरू समतेलाई परम भसुगं एउटा सोध्न पठाए। 3 ितनीहरू
सवर्श मान परम भकुो म न्दरका अगमव ाहरू अिन पजूहारी कहाँ गए। उनीहरूले सोध,े “हामीले कित वषर् सम्म म न्दर ध्वशं भएकोमा
शोक मनाउनँ।े अिहले ग ररहे झैं मलै े त्यके वषर्को पाँचौं मिहनामा रून ु अिन उपवास ब ु पछर्?”

4 सवर्श मान परम भकुो वचन मकहाँ आयो, 5 “पजूाहारी अिन दशेका सबै मािनसहरुलाई भन, ‘उपवास र िवलाप ितमीहरुले स री वषर्
दखेी वषर्को पाँचौं अिन सातौं मिहनामा गद आईरहकेा छौ, के त्यो उपवास साँच्चै नै मरेो िन म्त हो? होइन! 6 जब ितमीले खायौ अिन दाखरस
िपयौ के त्यो मरेो िन म्त हो? होइन! यो ितमीहरूको भलाईका िन म्त हो।’ 7 यी वचनहरू परम भलुे अगमव ाहरू ारा घोषणागन ुर् भएको िथयो।
हइैन? उहाँले त्यो वचन त्यित बलेा भन्न ु भएको िथयो जित बलेा यरूशलमे मािनसहरूले भ रएको र परैु उन्नित भएको शहर िथयो। परमशेवरले
यो कुरा त्यस बलेा भन्नभुयो जब यरूशलमेको चारैितरका शहर अिन नगेव तथा प मी पहाडको तराईका मािनसहरू शा न्त पवूर्क बस्थ।े”
8 जक रयालाई परम भलुे यो वचन िदन ु भयोः
9 “सवर्श मान परम भलुे यो कुरा भन्नभुयो,
‘ितमीहरूलाई जे सत्य र उिचत लाग्छ त्यही गन ुर् पछर्।
ितमीहरू एक अकार् ित दयाल ु

र करूणामय हुन ु पछर्।
10 िबधवुाहरू, टुहुरा-टुहुरी िबदशेी

अथवा गरीव मािनसहरुलाई चोट पयुार्उन ु हुदँनै।
एक-अकार्लाई नरा ो गन िबचार पिन मनमा ल्याउन ु हुदँनै।’ ”
11 तर ती मािनसहरूले सनु्न अस्वीकार गरे

जे उहाँले गनर् चाहन ु हुन्थ्यो।
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ितनीहरुले आफ्ना कान बन्द गरे
जसले गदार् परमे ले भनकेा कुरा सनुनेन।्

12 ितनीहरू हठी िथए।
ितनीहरुले परमशेवरको ावस्था पालन गनर् अस्वीकार गरे।

आफ्नो आत्माश ारा सवर्श मान परम भलुे
अगमव ाका माध्यमबाट आफ्ना मािनसहरुलाई वचन पठाउँनभुयो।

तर मािनसहरूले त्यो सनुनेन,्
यसकारण सवर्श मान परम भु सा ै ोिधत हुनभुयो।

13 यसकारण सवर्श मान परम भलुे भन्नभुयो,
“मलैे ितनीहरुलाई बोलाएँ,

तर ितनीहरुले उ र िदएनन,्
यसकारण अब मलाई ितनीहरूले बोलाए पिन

म ितनीहरुलाई उ र िदनछैेन।
14 म अब ितनीहरुलाई एउटा आधँी-बहेरीले झैं
ितनीहरूले निचनकेो अन्य दशेहरूमा छरप ग रिदनछुे।

जब ितनीहरू यो दशे भएर जान्छन ्
ितनीहरुले छोडे को भिूम उजाड हुनछे।

त्यो सनु्दर भिूम ध्वशं हुनछे।”

8
परम भबुाट यरूशलमेलाई आशीवार्द िदने ितज्ञा

1 यो वचन सवर्श मान परम भकुो हो। 2 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “म साँच्चै नै िसयोन पवर्तलाई मे गछुर्। म ितनलाई यित सा ो
मे गछुर्, तर ितनी मरेो िब ासनीय भइनन ्अिन म ितनीसगं ोिधत भएँ।” 3 परम भु भन्नहुुन्छ, “म िसयोनमा फे र फकर आएँ। म यरूशलमेमा

बिसरहकेो छु। यरूशलमे सत्यको िब ासी शहर भिननछे। सवर्श मान परम भकुो पवर्तलाई चािहं पिव पवर्त भिननछे।”
4 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “यरूशलमेका बढुा-बढुीहरू फे र गल्लीहरूमा दे खनछेन।् मािनसहरू यित लामो समय सम्म बाँच्नछेन ्

िक उनीहरूलाई टेकने लौरोको आवश्यकता पनछ। 5अिन शहरका बाटोहरू नानीहरूले भ रनछे।” 6सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “जीिवत
मािनसहरूले सोच्लान,् यो एकदमै गा ोछ अिन म पिन सोच्छु यो एकदमै गा ोछ।”

7 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “हरे म पवूर् र प मका दशेहरूबाट मािनसहरू बचाई रहछुे अिन मरेो मािनसहरूलाई डो ाउनछुे। 8 म
त्यहाँ फकर फे र आउँछु अिन यरूशलमेमा ब छुे। ितनीहरू मरेो मािनसहरू हुनछेन ्म रा ो िब ासनीय परमे र हुनछुे।”

9 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “श शाली होऊ! ितमीहरू आज त्यही सन्दशे सिुनरहकेाछौ, जनु अगमव ाहरूले पिहलाबाटै भन्दै
िथए जब सवर्श मान परम भलुे आफ्ना म न्दर बनाउनका िन म्त फे र जग बसाल्न ु भएको िथयो। 10 त्यो समय मािनसहरूसगं िमकहरूलाई
मजदरूी बापत िदने पसैा िथएन अथवा पश ु र श हुरूको कारणले मािनसहरूको आगमन शरुिक्षत िथएन। मलैे हरेकलाई आफ्नो िछमिेकको िवरोधी
बनाइिदएँ। 11 सवर्श मान परम भलुे यसो भन्नभुयो। तर अब जीिवत मािनसहरूका िन म्त यस्तो हुनछैेन।”

12“ती मािनसहरूले शा न्तसगं खतेी लगाउनँछेन।् दाखको बोटले फलहरू िदनछे। भिूमले रा ो उब्जनी िदनछे तथा आकाशबाट पानी पनछ।
म यी सबै चीजहरू मरेा ती मािनसहरूलाई िदनछुे। 13मािनसहरू आफ्नो अिभशापको िन म्त यरूशलमे अिन यहूदाको नाउँ लनछेन ्तर म इ ाएल
र यहूदालाई बचाउनँछुे अिन ितनीहरूको नाउँ आिशषको रूपमा मािणत हुन थाल्नछे। यसकारण नडराऊ! ब लयो होऊ!”

14 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूका िपता-पखुार्ले मलाई ोिधत पारे। यसकारण मलैे उनीहरूलाई न गन िनणर्य लएँ। मलैे
आफ्नो िबचार बद्ली गनं िन य गरें।” सवर्श मान परम भलुे यी सबै कुराहरू भन्नभुयो। 15 “तर अब मलैे िबचार बद्ली सकें अिन त्यस्तै
कारले मलै े यरूशलमे र यहूदाका मािनसहरू ित वास्ता गरी रहनें िन य गरेको छु। 16 यसकारण नडराऊ तर ितमीहरूले यो गन ुर् पछर् िक

आफ्नो िछमकेीहरूिसत सत्य बोल, जब ितमी आफ्नो शहरमा िनणर्य लन्छौ त्यस बलेा साँचो, ठक र शा न्त ल्याउने िनणर्य होस।् 17 ित ो
िछमकेीलाई चोट पयुार्उने ग ु योजनाहरू नबनाऊ। झटुो कसम नखाऊ। िकन? िकनिक म त्यो कुराहरूलाई घणृा गछुर्।” परम भलुे यसो भन्न ु
भयो।

18 मलैे सवर्श मान परम भकुो यो वचन पाएँ। 19सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “ित ो शोक मनाउनँे अिन उपवासको िबशषे िदन चौथो
महीना, पाँचौं महीना, सातौं महीना अिन दशौं महीनामा हो। त्यो शोकको िदनलाई खशुीको िदनमा बद्ली गर। ती िदन हर्ष अिन आनन्दको
उत्सवहरू र पिव िबदाका िदनहरू हुनछेन,् र ितमीहरूले सत्य शा न्तलाई मे गन ुर् पछर्।”
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20 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ,
“भिवष्यमा िबिभन्न शहरहरूबाट मािनसहरू यरूशलमेमा आउँनछेन।्
21 एउटा शहरका मािनसहरूले अक शहरका मािनसहरूलाई भन्नछेन,्

‘हामीहरू परम भकुो सामनु्ने उपासना गनर्, सवर्श मान परम भलुाई खोज्न जाँदछैौं,’
अिन अक ले भन्नछे,

‘म पिन ितमीहरू िसत जान चाहन्छु।’ ”

22 धरैे मािनसहरू अिन धरैे श शाली जाितहरू परम भु सवर्श मानलाई खोज्न यरूशलमे आउँनछेन।् ितनीहरू यहाँ परम भकुो उपासना
गन आउने छन।् 23 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “त्यस समय, िबिभन्न जाितहरूबाट िबभन्न भाषाहरू बोल्ने दशजना मािनसहरूले एकजना
यहूदी मािनसको लगुाको छेउ समा छे अिन भन्नछे, ‘हामीले सनुकेा छौं िक परमशेवर ित ो साथमा हुनहुुन्छ, के हामी उहाँको उपासना गनर् ितमी
िसत आउँन सक्छौं?’ ”

9
अन्य जाितहरूको िवरू न्याय

1 एउटा दःुखपणूर् समचार यो परम भकुो वचन ह क दशेको अिन त्यसको को राजधानी दमीश्कको िबषयमा छ, मािनसहरू अिन सबै इ ाएली
कुलहरूको आखँाहरू परम भमुािथ छन।् 2यो समचार ह कको िसमाना हमातका िन म्त हो अिन सोर र सीदोनका िन म्त पिन हो। य िप ितनीहरू
ज्ञानी छन।् 3 सोर एउटा िकल्ला जस्तछै। त्यहाँ मािनसहरूले चाँदी यित धरैे जम्मा गरेका छन ्त्यो धलुो बराबर छ, अिन सनु माटो समान छ।
4 तर परम भलु,े यी सबै लनहुुनछे। उहाँले त्यसको धन-सम्पि समु मा फ्याँिक िदनहुुनछे अिन यो शहर आगो ारा न गराइनछे।

5अश्कलोनमा ब े मािनसहरूले ती घटनाहरू दे छेन ्अिन डराउनँछेन।् गाजाका मािनसहरू डरले काम्नछेन।् अिन ए ोनका मािनसहरूको
आशा सड्नछे। गाजामा कुनपैिन राजा बाँच्नछैेन। अब एउटै मािनस पिन अश्कलोनमा रहने छैन। 6अश्दोदका मािनसहरूलाई थाह छैन उनीहरूको
िपता को हुन?् परम भु भन्नहुुन्छ, “म अहकंारी प लश्ती मािनसहरूलाई सम्पणूर् रूपले न ग रिदनछुे। 7 म उसको मखुबाट रगत र उसको
दाँतबाट घणृापणू र् वस्तहुरू िनकाल्नेछुे। बाँचकेा कुनपैिन प लश्तीहरू हा ो जितको एक अगं बन्नछेन।् ितनीहरू यहूदाको एटा नयाँ कुल हुनछेन।्
अ ोनका मािनसहरू हा ा मािनसका एक भाग हुनछेन,् यबसूीहरू बिनए जस्त।ै 8 म श कुा सनेाहरूलाई यहाँबाट जान िदनछैेन, अब उसो म
ितनीहरूलाई मरेा मािनसहरू ित चोट पयुार्उन िदनछैेन। मलैे मरेा आखँाले दखेकेो छु िक िबतकेा िदनहरूमा मरेा मािनसहरूले कित क भोगकेा
छन।्”

भिबष्यको राजा
9 हे िसयोन, आन न्दत होऊ!

यरूशलमेका मािनसहरू खिुसले कराऊ!
हरे! ितमीहरूका राजा ितमीहरूकहाँ आइरहछेन।्

उहाँ धम हुनहुुन्छ अिन उहाँले म ु ल्यउनँहुुन्छ।
उहाँ न हुनहुुन्छ अिन उहाँ गधामा चढरे आउँदै हुनहुुन्छ उहाँ एउटा जवान गधामा चढरे आउँदै हुनहुुन्छ।

10 राजा भन्नहुुन्छ, “मलैे ए मैमा रथहरू ध्वशं पारें
अिन यरूशलमेमा घोडसवारहरू ध्वशं पारें।
मलैे य ु मा योग गरेको धनहुरू ध्वशं परें।”

उहाँले जाितहरू िसत शा न्त वातार् गन ुर्हुनछे।
त्यो राजाले समु दे ख समु सम्म राज्य गन ुर्हुनछे।
उनले नदी दे ख पथृ्वीको अन्त भिूमसम्म राज्य गन ुर्हुनछे।

परम भलुे उहाँका मािनसहरूलाई रक्षा गन ुर्हुन्छ
11 यरूशलमे, ितमीिसत मरेो रगतको करार रहकेोले

म र ो खाडलबाट ित ा कैदीहरूलाई मु ग रिदनछुे।
12 ितमीहरूका िकल्ला तफर् जाऊ हे आशावादी कैदीहरू।

अब म ितमीहरूलाई भन्दछुै िक
ितमीहरूले जित गमुाएकाछौ

त्यसको दईुगणुा ज्यादा म ितमीहरूलाई िदनछुे।
13 यहूदा, म ितमीलाई धन ु जस्तै योग गनछु।
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ए मै म ितमीलाई काँड जस्तै योग गनछु।
िसयोन, म ितमीलाई यनुानीहरू िबरू

य ु को ब लयो तलवार जस्तै योग गनछु।
14 परम भु ितनीहरू अिघ कट हुनहुुनछे

अिन आफ्नो काँड िबजलुी चम्के जस्तै चलाउनँ ु हुनछे।
परम भु परमशेवरले तरुही बजाउनँहुुनछे

अिन सनेाहरू मरूभिूममा आिँधजस्तै अघाडी बढ्नछेन।्
15 सवर्श मान परम भलुे ितनीहरूको रक्षा गन ुर्हुनछे।

सिैनकहरूले घ ुयँ े ो र ढुङ्गाको योग गरेर श हुरूलाई परािजत गनछन।्
उनीहरूले आफ्ना श हुरूका रगत बगाउनछेन,्

यो दाखरस जस्तै बग्नछे।
यो वदेीको कुना-कुनामा फ्याँिकएको रगत जस्तै हुनछे।

16 त्यससमय, परम भु ितमीहरूका परमे रले
उहाँका मािनसहरूलाई
गोठालोले आफ्ना भडेाहरू बचाए झैं बचाउनँ ु हुनछे।

ितनीहरू उहाँको िन म्त अत्यन्तै मलू्यवान हुनछेन।्
त्यो उहाँको हातमा चम्कने र जस्तै हुनछे।

17 त्यके िचज असल अिन सनु्दर हुनछेन।्
त्यहाँ आ यर् चिकत बाली कटनी हुनछे।

त्यो केवल अन्न र दाखरसको नभएर
नयाँ केटा-केटीहरूको हुनछे।

10
परम भकुो ितज्ञा

1 वसन्त ऋतमुा वषार्को िन म्त परम भसुगं ाथर्ना गर। परम भलुे िबजु ल पठाउन ु हुनछे अिन पानी बषार्उन ु हुनछे। परमशेवरले त्यकेको
िवरूवाहरू जमीनमा उत्पन्न गन ुर् हुनछे।

2 मािनसहरूले ितनीहरू सानो मिूतर् अिन तन् -मन् भिवष्यमा के हुने हो भिन जान्न योग गछर्न!् तर त्यो सब ब्याथर् हुनछे। ितनीहरूले झटूो
चीज दखे्छन,् ितनीहरूले झटूो सपना भन्छन।् तर ती सबै झटूो हुनछे। यसकारण, मािनसहरू भडेाहरू जस्तै सहायताको िन म्त यता उता भट्की
िहडं्छन।् तर ितनीहरूलाई बाटो दखेाउनँे कुनैं गोठालो हुदँनै।

3 परम भु भन्नहुुन्छ, “म गोठालोहरू ित एकदमै ोिधत छु। म अगवुाहरूलाई दण्ड िदनछुे ।” (यहूदाका मािनसहरू परमे रका िन म्त
बगाल हुन ्अिन सवर्श मान परम भलुे साँच्चै नै बगालको हरेचाह गन ुर्हुन्छ। उहाँले त्यसको हरेचाह गन ुर् हुन्छ, जस्तै कुनै सिैनकले आफ्नो
घोडाको गछर्।)

4 “कुनाको ढुङ्गा, पालको खाँबो, य ु को धन ु अिन अिघ बिढरहकेा सिैनकहरू पिन यहूदाकोमा आउँनछे। 5 ितनीहरूले आफ्नो श लुाई
हराउनछेन।् ितनीहरूले य ु मा आफ्नो श हुरूलाई गल्लीको िहलो जस्तै कुल्ची-िमल्ची पारी परािजत गनछन।् उनीहरूले य ु गनछन ् िकनभने
परम भलुे उनीहरूलाई साथ िदनहुुनछे अिन उनीहरूले श कुो घोड सवारलाई पिन परािजत गनछन।् 6 म यहूदाका कुललाई श शाली बनाउनँे
छु। म यसूफुको कुललाई बचँाउनँछुे। म ितनीहरूलाई फकार्एर ल्याउनछुे िकनभने ितमीहरूमािथ मरेो दया जागकेोछ। यो यस्तो हुनछे मानौं मलैे
ितनीहरूलाई किहल्यै छाडकेो छैन। म परम भु ितनीहरूको परमे र हु ँ अिन म ितनीहरूलाई सहयोग गनछु। 7 ए मैका मािनसहरू श शाली
हुनछेन ्अिन सन्न हुनछेन।् ती सिैनक जस्तै जसले अत्यन्तै खाना पानी पाए। उनीहरूका छोरा-छोरीहरू आनन्द मनाउनँछेन ्अिन सन्न हुनछेन।्
उनीहरू सबलैे एकै साथ परम भसुगं आनन्द मनाउनँछेन।्

8“म इशाराले सबलैाई एकै साथ बोलाउँनछुे। म साँच्चै उनीहरूलाई बचँाउनँछुे, उनीहरूको सखं्या अिघको झैं असखं्य हुनछे। 9 हो, मलैे सबै
मािनसहरूलाई आफ्ना दशेमा छरप पारें तर ती दशेहरूले मलाई याद गनछन।् अिन उनीहरूका सन्तानहरू बाँिच रहनछेन ्अिन फकर आउँनछेन।्
10 म ितनीहरूलाई िम र अश्शरूबाट फकार्एर ल्याउनछुे। म ितनीहरूलाई िगलाद र लबानोनको इलाकामा ल्याउनछुे िकनभने त्यहाँ शस्त ठाउँ
हुनछैेन।” 11 यो पिहलकेो झैं हुनछे जब परमे रले ितनीहरूलाई िम बाट ल्याउन ु भएको िथयो। उहाँले सम ु को छालमा िहकार्उँन ु भयो, समु
छु यो अिन मािनसहरू दःुखको समु मा पदैल िहडंरे पार गरे। परम भलुे नदीको बहावलाई सकुाई िदन ु हुनछे। उहाँले अश्शरूको घमण्ड अिन
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िम को श ध्वशं ग रिदनभुयो। 12 परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई श शाली बनाउनँ ु हुनछे अिन ितनीहरू उहाँको नाउकँो लािग जीिवत
रहनछेन।् परम भलुे यी सबकुैरा भन्नभुयो।

11
परमे रले यहूदाको चारैितर भएका दशेहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे

1 लबानोन, आफ्नो दलैोहरू खोल, िकनभने आगो िभ आउँछ
अिन ितमीहरूका दवेदारका रूखहरू भस्म पा रिदन्छ।

2 बाशानका सल्लोको रूखहरू रूनछेन ्िकनिक दवेदारका रूखहरू लड।े
महान रूखहरू ध्वशं गराइए।

बाशानका फलाँटका रूखहरू
त्यो जङ्गलको िन म्त रोऊ जनु का टएकाछन।्

3 गोठालाहरू रुएको सनु!
ितनीहरूको मिहमा ध्वशं भएको छ।

जवान िसहंको गजर्न सनु,
यदर्न नदीको िकनारको ितनीहरूको बाकलो जङ्गल उजाड गराइएको छ।

4परम भुमरेा परमशेवर भन्नहुुन्छ, “ती भडेाहरूको रक्षागर, जसलाई मानका िन म्त पा लएको छ। 5 ितनीहरू जसले भडेा िकन्छन ि्तनीहरूले
भडेालाई माछर्न,्अिन ितनीहरू द ण्डत हुदँनैन।् ब्यापारीले भडेालाई बचे्छ अिन भन्छ, ‘परम भकुो शसंाहोस ि्कनभने म धनी भएँ।’ गोठालाहरू
अफ्ना भडेाहरूका िन म्त शोक मनाउदँनैन।् 6 अिन म यो दशेका बािसन्दाको िन म्त दःुखी हुनछैेन।” परम भलुे यो सबै भन्नभुयो, “हरे म
त्यकेलाई उसको िछमकेी अिन राजाको हातमा स ु म्प िदनछुे। म ितनीहरूलाई उनीहरूको दशेमा न पानर् िदनछुे, म ितनीहरूलाई रोकनछैेन।”
7 त्यसरी मलैे ती भडेाहरूको रेखदखे गरें, िबशषे क मा परेका बथान जसलाई मानर्कालािग पा लएको िथयो। मलैे दइुवटा लौरो लएँ र

मलैे एउटा लौरोको नाउँ अन ु ह राखें र अक को नाउँ एकता अिन मलैे भडेाहरूको रेखदखे आरम्भ गरें। 8 मलैे तीनजना गोठालाहरूलाई एकै
महीनामा न ग रिदएँ। म भडेाहरू ित ोिधत भएँ अिन ितनीहरूले मलाई घणृा गनर् थाल।े 9 त्यपिछ मलैे भनें, “म ितमीहरूको हरेचाह गिदर्न!ँ
म ितमीहरूलाई मनर् िदन्छु जो मनर् चाहन्छन।् अिन ितनीहरू जो ध्वशं हुन चाहन्छन ्ध्वशं होऊन।् अिन जो बाँच्छ ितनीहरूले एक-अकार्को मास ु
खानछेन।्” 10 त्यपिछ मलैे अन ु ह नामको लौरो लएँ अिन त्यसलाई टु ा-टु ा पा रिदएँ। मलैे सबै मािनसहरूसगं मरेो करार र गनर् यसो गरें।
11 यसकारण त्यसिदन करार भङ्ग भयो अिन पीिडत बगाल जसले मितर हे ररहकेा िथए, उनीहरूले पिन बझु,े यो परम भकुो समाचार िथयो।

12 तब मलैे ितनीहरूलाई भनें, “यिद ितमी ज्याला िदन चाहन्छौ भने दऊे। यिद चाहदँनैौ भने नदऊे!” यसलैे मलाई उनले तीसवटा चाँदीका
टु ा िदए। 13 त्यसपिछ परम भलुे मलाई भन्न ु भयो, “त्यसलाई कोष-भण्डारमा फ्याँिकदऊे। ितनीहरूले सोच्छन िक त्यो महत्वपणूर् रकमको
लािग म योग्यको छु। त्यो पसैालाई परम भकुो म न्दरको भण्डारमा हा लदऊे।” यसकारण चाँदीको तीसवटा टु ालाई परम भकुो म न्दरको
भण्डारमा हा लिदएँ। 14 तब मलैे एकता नाउकँो लौरोलाई दइु टु ा पारें मलै े यी कुरा सािबत गनर्को लािग गरें िक इ ाएल अिन यहूदाको िबचको
एकता समा भयो।

15 तब परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “अब मखूर् गोठालाको लौरोको खोजी गर। 16 म यस भिूममा एउटा नयाँ गोठालो उठाउँनछुे। उसले न
भईसकेको भडेाहरूको हरेचाह गन छैन, उसले चोट लागकेो भडेाहरूलाई िनको पानछैन। उसले ती जो अिहले िजउँदो छन ्ितनीहरूलाई खवुाउनँे
छैन। अिन सबै स्वास्थ्य भडेाहरू खाईसिकन्छ र खरूहरू मा बाँकी रहनछे।”
17 हे मरेो बके्कामको गोठालो ितमीले

मरेा भडेाहरूलाई त्यािगिदयौ।
एउटा तरवारले उसको दािहने पाखरुा

अिन उसको दािहने आखँामा िहकार्उनछे।
उसको पाखरुा बके्कामको हुनछे
अिन उसको दािहने आखँा अन्धा हुनछे।

12
यहूदाको चारैितरको दशेहरूको िबषयमा दशर्न

1 इ ाएलको िबषयमा परम भकुो दःुखको वचन। परम भलुे पथृ्वी र आकाश बनाउनँ ु भयो। उहाँले मािनसको आत्मा रच्न ु भयो। अिन
यी कुराहरू भन्नभुयो, 2 “हरे, म यरूशलमेलाई चारैितरका राज्यहरूका िन म्त यसलाई िबषको बोटुको जस्तो बनाउछुँ। अिन सम्पणूर् यहूदा
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यरूशलमे झैं घरेामा पनछ। 3 तर त्यिदन, म यरूशलमेलाईसबै जाितहरूको लािग ग ै ढुङ्गा जस्तो बनाईिदनछुे अिन जसले त्यसलाई उठाउँने
कोिशश गछर् त्यो नै घाइते हुनछे। तर पथृ्वीका सबै जाितहरू एकै साथ आउँनछेन ्अिन यरूशलमेको िबरू मा लडनछेन।् 4 तर म घोडाहरूलाई
भयिभत पा रिदनछुे अिन घोडसवारहरू डराउनँछेन।् म श कुा सबै घोडाहरूलाई अन्धा बनाइिदनछुे। तर मरेा आखँाहरू अन्धा हुनछैेन। अिन म
यहूदाका कुलका मािनसहरुलाई रक्षा गनछु। 5 तब यहूदाका कुलका अगवुाहरूले आफैं भन्नछेन,् ‘यरूशलमेका बािसन्दा, म परम भु परमे र
सवर्श मानमा श पाउनँछुे।’ 6 त्यस समयमा यहूदाका प रवारलाई जङं्गलमा लािग रहकेो डढलेो जस्तै बनाउनँछुे, मु ाहरूको बीचमा
बल्दै गरेको राँकोहरू जस्तै ितनीहरूले चारैितरका श हुरूलाई न गनछन ्अिन यरूशलमेका बािसन्दाहरू फे र ब े अिन आराम गन स्थितमा
हुनछेन।्”

7 परम भलुे पिहला यहूदाका मािनसहरूलाई बचाउनँ ु हुनछे यसकारण यरूशलमेका बािसन्दाहरूले शखेी गनछैनन।् दाऊदको घरानाको अिन
यरूशलमेमा ब े अन्य मािनसहरूको गौरव यहूदाको भन्दा बढी नहोस।् 8 तर त्यसिदन परम भलुे यरूशलमेका मािनसहरूको सा ै रक्षा गन ुर् हुनछे,
यहाँ सम्म िक कमजोर मािनसहरू पिन दाऊद जस्तै यो ा बन्नछेन ् अिन दाऊदका प रवारहरू परम भकुो आफ्नो स्वगर्दतू जस्तै पथ दशर्क
हुनछेन।्

9 परम भु भन्नहुुन्छ, “त्यस समय म ती यरूशलमेको िबरू मा आउँने सारा जाितहरूलाई न गनछु। 10 म दाऊदको घर अिन यरूशलमेका
बािसन्दाहरूको हृदयमा अन ु ह र करूणाको भावना भ रिदनछुे। ितनीहरूले म प हनेछन।् जसलाई छेंड बनाएकािथए अिन दःुखी हुनछेन,्
जो एउटै मा प ु को िन म्त िबलाप गछर् अथवा उसको पिहला जन्मकेो प ु को मतृ्यकूो िन म्त िवलाप गछर्। ितनीहरू त्यसै दःुखी मािनसहरू झैं
हुनछेन।् 11 त्यस िदन यरूशलमेमा ठुलो दःुख अिन क आइपनछ, त्यो यस्तो हुने छ जनु मिग ोको बेंसीमा हद ्द- रम्मोनको मतृ्यमुा मािनसहरू
रोएका िथए। 12भिूमले शोक मनाउनँछेन ् त्यके घरना रूनछेन।् दाऊदका घरनाका मािनसहरू आफैं ले शोक मनाउनँछेन ्अिन उनीहरूका प ीले
शोक मनाउनँछेन।् नातान घरनाको मािनसहरू आफैं रूनछेन ्अिन ितनीहरूका प ी पिन अलग-अलग रूनछेन।् 13लवेी कुलका मािनसहरू अिन
प ीहरू पिन अलग-अलग, एकल-ैएकलै रूनछेन।् िशमी घरानाको मािनसहरू र प ीहरू पिन अलग-अलग रूनछेन।् 14 अिन यिह घट्ना सबै
वशंमा हुनछे। मािनसहरू एकलै हुनछेन ्अिन ीहरू एकलै रूनछेन।्”

13
1 तर त्यससमय, पानीको एउटा कुलो दाऊदको घरना तथा यरूशलमेको बािसन्दाहरूको िन म्त मलू फुटेर आउँनछे। त्यो मलूले ितनीहरूको

पापलाई धोएर श ु ग रिदनछे।
झटूा अगमव ा ज्यादा छैनन ्

2 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “त्यस समय पथृ्वीबाट सबै मिूतर्हरू हटाईिदनछुे। मािनसहरूले ितमीहरूको नामहरू पिन याद रा े छैनन,्
म झटूा अगमव ा अिन अशु आत्मालाई पथृ्वीबाट हटाई िदनछुे। 3 यिद कुनै मािनसले अगमवाणी गरे त्यसले दण्ड पाउनँछे। यहाँ सम्म िक
त्यसको आफ्नो आमा-बाबलुे पिन भन्नछेन,् ‘तैंले परम भकुो नाउमँा झटूो बो लस।् यसकारण त ँ मन ुर् पछर्।’ त्यसको आमा-बाबलुे अगमवाणी
गरेकोमा त्यसलाई छुराले रोिपिदनछेन।् 4 त्यस समाय अगमव ा आफ्नो अगमवाणी र दशर्नको िनम्मित ल ज्जत हुनछे। मािनसहरूलाई झटूो
अगमवाणी भनरे धोका िदनलाई ितनीहरूले त्यस कारको बाकलो पोषाक लगाउँने छैनन।् 5 ितनीहरूले भन्नछेन,् ‘म अगमव ा हनै। म एउटा
िकसान हु।ँ िकनभने एउटा मािनसले मलाई मरेो बाल्य अवस्थामा नै दासलाई जस्तै बचे्यो।’ 6अरू मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘ित ो हातको यो चोट
केहो?’ उसले भन्नछे, ‘यो मरेो साथीको घरमा लागकेो चोट हो।’ ”

7 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “तरवार मरेो गोठालालाई िहकार्ऊ, मरेो साथीलाई िहकार्ऊ। मरेो गोठाला अिन भेंडालाई हार गर! भेंडा
भागरे जानछे र साना-सानाहरूलाई म दण्ड िदनछुे।” 8 परम भु भन्नहुुन्छ, “दशेका दईु ितहाईं मािनसहरूलाई चोट लगाईनें छ अिन मा रने
छ। तर एक ितहाईं बाँच्नछेन।् 9 त्यपिछ म ती बाँचकेालाई जाँच्नछुे। म ितनीहरूलाई अत्यन्तै क िदनछुे। त्यो क आगो जस्तै हुनछे जनु
आगोले चाँदीको श ु ता जाँच्छ। म ितनीहरूको जाँच त्यसरी नै गनछु जसरी मािनसहरूले सनुको श ु ता जाँच गछर्न।् तब ितनीहरूले मलाई
सहायताको िन म्त बोलाउँनछेन ् अिन म सहायता गनछु। म भन्नछुे, ‘ितमीहरू मरेो जाहरू हौ।’ अिन उनीहरूले भन्नछेन,् ‘परम भु हा ा
परमे र हुनहुुन्छ।’ ”

14
न्यायको िदन

1 हरे, परम भकुो न्यायको िबशषे िदन आउँदछै, अिन जनु धन ितमीहरूबाट लएको िथयो त्यो धन ित ो शहरमा बाँिडनछे। 2 म सबै दशेलाई
यरूशलमे को िबरू य ु गनर्लाई एकै ठाउँमा भलेा हानछु। ितनीहरूले शहरमा अिधकार जमाउनँछेन।् तथाघरहरू न ग रिदनछेन।् ीहरूलाई

पा रनछे अिन आधा मािनसहरूलाई कैदमा लिगनछे। तर बाँकी रहकेाहरूलाई शहर बािहर लिगनछैेन।् 3 त्यसपिछ परम भलुे ती दशेहरूको
िबरू मा य ु गन ुर्हुनछे। यो एउटा साँच्चो य ु हुनछे। 4 त्यससमय उहाँ भ ाक्ष एउटा पवर्तमा उिभनरुहन ु हुनछे। त्यो पहाड यरूशलमेको पवूर्प
अव स्थत छ। जतैनूको पवर्त िबष्फोटन हुनछे। पवर्तको एउटा भाग उ रप जानछे, अिन अक भाग दिक्षणप जानछे। 5अिन ितमी पवर्तका
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भञ्ज्याङ हुदँै भाग्नछेौ जनु ओजले सम्म जान्छ जसरी उ ज्जयाह यहूदाको राजा भएको बलेामा भकूम्प आउँदा ितमी भागकेा िथयौ। तर परम भ,ु
मरेा परमे र आउन ु हुनछे अिन उहाँका सबै पिव मािनसहरू उहाँको साथमा आउनछेन।्

6-7 त्यो अत्यन्तै महत्वपणूर् िदन हुनछे। त्यस िदन काश, शीत अिन तषुारो केिह हुनछैेन। परम भलुे मा जान्हुन्छ यो कस्तो हुन्छ, तर कुनै
िदन रात हुनछैेन, जब सामान्य रुपना अधँ्यारो हुन थाल्छ, अिन उज्यालो पिन हुन्छ। 8 यस समय यरूशलमेबाट लगातार पानी* बिगरहनछे। पानी
िबभाजन हुनछे अिन एउटा भाग पवूर्ितर बग्नछे अिन अक भाग प मको भमूध्य सागर सम्म जानछे अिन यो परैु पानी बर्ष भरी ीष्म अिन शीत
ऋतु दबुमैा बिग रहन्छ। 9 त्यससमय परम भ,ु समस्त पथृ्वीका राजा हुनहुुनछे। परम भु एक मा हुनहुुन्छ। उहाँको नाउँ एउटै हो। 10 त्यससमय
यरूशलमेको चारै ितर अराबा समतल जस्तै हुनछे। िगबाबाट भएर नगेवेमा रम्मोन जमीनसम्म मरूभिूम जस्तै हुनछे। तर यरूशलमेको परैू शहर
फे र िबन्यामीनको फाटकदे ख थम फाटक सम्म अिन हनललेको धरहरादे ख राजाको दाखको कोल सम्म फे र बग्नछे। 11 ितनीहरू त्यहाँ
ब छेन ्अिन फे र किहल्यै पिन नाश हुनछैेन अिन मािनसहरू यरूशलमेमा सरुिक्षत ब छेन।्

12 तर जो कोिह जाित यरूशलमेको िबरू मा य ु लड,े परम भलुे ती रा हरूलाई दण्ड िदनहुुनछे। उहाँले ितनीहरूलाई डरलाग्दो िबमार ारा
आ मण गन ुर्हुनछे। ितनीहरू उिभरहकेो बलेा ितनीहरूको शरीर सड्नछे। ितनीहरूका आखँा ितनीहरूकै खोिपल्टामा कुिहनछे अिन िज ो
ितनीहरूको मखुमा नै कुिहने छ। 13-15 त्यो भयकंर डरलाग्दो महामारी श हुरूको छाउनीमा हुनछे अिन ितनीहरूका घोडाहरू, खच्चरहरू,
ऊँटहरू र गधाहरूलाई त्यो डरलाग्दो रोग लाग्नछे।

त्यससमय ितनीहरू साँच्चै नै परम भसुगं डराउनँछेन,् ितनीहरूले एक-अकार्को घाँटी िनमोठ्नछेन,् ितनीहरूले एक-अक मािथ हार गनर्को
िन म्त हात उठाउँनछेन।् यहूदाका मािनसहरूले यरूशलमेमा य ु गनछन।् तर ितनीहरूले शहरको चारैितरका जाितहरूबाट धन ा गनछन।्
उनीहरूले एकदमै ज्यादा सनु, चाँदी अिन लगुा फाटाहरू ा गनछन।् 16 यरूशलमेको िबरू य ु गनहरू जित बाँचकेाछन ्ितनीहरूले त्यके बर्ष
केही मािनसहरू जो यरूशलमेको िबरू लड्न आउँनछेन ्र बाँच्छन ् के बर्ष राजा, सवर्श मान परम भकुो आरधना गनर् आउँनछेन।् ितनीहरू
छ ो-बासको चाड मनाउनँ आउँनछेन।् 17 अिन यिद पथृ्वीका कुनै प रवारका मािनस राजा, सवर्श मान परम भकुो आरधना गनर्को लािग
यरूशलमे गएनन ्भने परम भलुे ितनीहरूलाई बषार् पिन बन्द ग रिदन ु हुनछे। 18 यिद मा दशेका कुनै पिन प रवारका मािनस छा ो-बासको चाड
मान्न आएन भने ितनीहरू डरलाग्दो रोगको िशकार हुनछेन,् जस्तो परम भलुे अरू श ु दशेहरूलाई लगाई िदन ु भएको िथयो। 19 िम को िन म्त
त्यही दण्ड हुनछे अिन अरू दशेको िन म्त जसले छा ो-बासको चाड मनाउनँ आउँदनै।

20 त्यससमय के सर-सामान परम भकुो हुनछे। यहाँ सम्म िक घोडाहरूको घण्टीमा परम भकुो िन म्त पिव भनी ले खएको हुन्छ।
अिन परम भकुो म न्दरमा योग ग रने सबै भाँडाहरू त्यस्तै महत्वपणूर् हुन्छन ्जस्तो वदेीमा योग ग रने कचौराहरू महत्वपणूर् हुन्छ। 21 िन य,
यहूदा अिन यरूशलमेका त्यके भाँडाहरूमा सवर्श मान परम भकुो िन म्त पिव भनी ले खएको हुन्छ। अिन त्यके मािनस जसले परम भकुो
आरधना गछर् त्यसलैे ती भाँडाहरूमा खाना पकाउँने र खाने अिधकार पाउनँछे।

अिन त्यससमय परम भु परमे को म न्दरमा चीज-बीजहरू िकन-बचे गन कुनै पिन ब्यापारी हुनछैेनन।्

* 14:8: … “ ” “
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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। 3अिन 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 ्
6 सवर्श 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।

“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।् 13अिन ि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।् ि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
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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। 6 लवेीहरूले 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 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 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
1 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “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 भु कहाँ 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। 5 तब 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



3:6 1082 मलाकी 4:6

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?ु’
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।

10 सवर्श 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 पसु्तक छ जनु पसु्तकमा परमे रका भ हरूको
नाउँ छन ्ती उनीहरू नै हुन ्जसले परमे रको नाउकँो सम्मान गछर्न।्

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 समय आउँदछै। 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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म ीकोससुमाचार

यशेकूो प रवा रक इितहास
(लकूा 3:23-38)

1 यो यशे ू ी को प रवा रक इितहास हो। उहाँ दाऊद प रवारबाट आउनु भयो। दाऊद अ ाहामको प रवारका हुन।्
2 अ ाहाम इसहाकका िपता िथए।
इसहाक याकूबका िपता िथए।
याकूब यहूदा र उनका दाज्य-ुभाइहरूका िपता िथए।
3 यहूदा परेेज र जाराका िपता िथए (ितनीहरूकी आमा तामार िथइन।्)
परेेज हे ोनका िपता िथए।
हे ोन आरामका िपता िथए।
4 आराम अिमनादाबका िपता िथए।
अिमनादाब नास्सोनका िपता िथए।
नास्सोन सल्मोनका िपता िथए।
5 सल्मोन बोअजका िपता िथए। (बोअजकी आमा राहाब िथइन।्)
बोअज ओबदेका िपता िथए। (ओबदेकी आमा रूथ िथइन)्।
ओबदे यस्सीका िपता िथए।
6 यस्सी राजा दाऊदका िपता िथए।
दाऊद सलुमेानका िपता िथए। (सलुमेानकी आमा उ रयाकी प ी िथइन।्)
7 सलुमेान रोओबामका िपता िथए।
रोओबान अिबयाका िपता िथए।
अिबया आसाफका िपता िथए।
8 आसाफ योसाफातका िपता िथए।
योसाफात योरामका िपता िथए।
योराम ओिजयका िपता िथए।
9 ओिजया योआथामका िपता िथए।
योआथाम आहाजका िपता िथए।
आहाज एजिेकयाका िपता िथए।
10 एजिेकया मनस्सकेा िपता िथए।
मनस्से आमोसका िपता िथए।
आमोस योिसयका िपता िथए।
11 योिसया यकेोिनया र उसका भाइहरूका िपता िथए।यो त्यसै समयको कुरा हो जनुबलेा यहूदीहरूलाई दासका रूपमा बिेबलोनमा लिगएको

िथयो।
12 ितनीहरूलाई बिेबलोनमा लिगएपिछ:
यकेोिनयास शालितएका िपता िथए।
शालितएल जरूबाबलेका िपता िथए।
13 जरूबाबले अिबउदका िपता िथए।
अिबउद ए लयािकमका िपता िथए।
ए लयािकम आजोरका िपता िथए।
14 आजोर सादोकका िपता िथए।
सादोक आ खमका िपता िथए।
आ खम ए लउदका िपता िथए।
15 ए लउद ए लयाजरका िपता िथए।
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ए लयाजर मत्थानका िपता िथए।
मत्थान याकूबका िपता िथए।
16 याकूब यसूफुका िपता िथए।
यसूफु म रयमको लोग्ने िथए।
अिन म रयमबाट ी यशेकूो जन्म भयो।

17 यसरी अ ाहामदे ख दाऊदसम्म चौध पसु्ताहरू िथए। दाऊदको समयदे ख मािनसहरूलाई बिेबलोन पयुार्इने बलेासम्म चौध पसु्ताहरू िथए।
अिन यहूदीहरूलाई बिेबलोनमा लिगएदे ख ी सम्म चौध पसु्ताहरू िथए।

यशे ू ी को जन्म
(लकूा 2:1-7)

18 यशे ू ी की आमा म रयमको मगनी यसूफुसगँ भएको िथयो। तर ितनीहरूको िववाह हुन ु भन्दा अिघनै म रयम पिव आत्माको श ारा
गभर्वती भएकी िथइन।् 19 म रयमका पित, यसूफु एक धािमर्क मािनस िथए। उनीले म रयमलाई िववाह हुन ु अिघ मािनसहरूका माझमा ल ज्जत
बनाउन चाँहदनै िथए। यसकारण उनी गोप्य कारले म रयमलाई त्याग्ने पक्षमा िथए।

20 तर जब यसूफुले यसो गन िवचार लए, परम भकुा एउटा दतू सपनामा उनीकहाँ आए। दतूले भन,े “यसूफु, दाऊदको पु , म रयमलाई
आफ्नी प ीको रूपमा हण गनर् ितमी डराउन ु पदन। उनको गभर्मा भएको नानी पिव आत्माबाट भएको हो। 21उनले एउटा प ु को जन्म िदनिेछन।्
ितमीले उहाँको नाउँ यशे ू रा ।ु उनलाई त्यो नाउँ िदन,ु िकनभन,े उहाँले नै आफ्ना मािनसहरूलाई ितनीहरूका पापहरूबाट उ ार गन ुर्हुनछे।”

22 अगमव ा ारा परम भलुे बोल्न ु भएको वचन परूा होस ्भनरे यी सबै हुन आएकाहुन।् 23 “कन्या गभर्वती हुनिेछन ्र एउटा प ु जन्माउने
िछन,् ितनीहरूले उहाँको नाउँ इम्मानएुल रा छेन।्”✡ (इम्मानएुलको अथर् हो “परमे र हामीहरूिसत हुनहुुन्छ।”)

24 जब यसूफु िन ाबाट ब्य ूझँ;े परम भकुा दतूले ितनलाई जे भनकेा िथए त्यिह गरे। यसूफुले म रयमलाई िववाह गरे। 25 तर म रयमले प ु
नजन्माउन्जलेसम्म यसूफूले ितनीिसत सहवास गरेनन ्अिन यसूफुले प ू को नाउँ यशे ू रा खिदए।

2
ज्योितिषहरू यशेलूाई भटेन ्आउँछन ्

1 यहूिदया भन्ने ठाउँको बतेलहेमे शहरमा यशेकूो जन्म भएको िथयो। हरेोद राजा भएकोबलेामा उहाँको जन्म भएको िथयो। जब यशेकूो जन्म
भयो केही ज्योितषीहरू पवूर्बाट यरूशलमेमा आए। 2 ती ज्योितषीहरूले मािनसहरूलाई यसोभनी सोध,े “यहूदीहरूका राजा भएर जन्मकेा उहाँ
कहाँ हुनहुुन्छ? हामीले उहाँको तारा पवूर्मा दखे्यौं जसले उहाँ जन्मकेो सकेंत िदएको छ। हामीले पवु आकाशमा तारा उदय हुदँै गरेको दखे्यौ।
हामी उहाँको आराधना गनर् आएका छौं।”

3जब राजा हरेोदले यहुदीहरूका यी नयाँ राजाको बारेमा सनु।े हरेोद यस घटनाबाट िच न्तत भए।यसकारण यरूशलमेका सबै बािसन्दाहरूलाई
पिन यो समाचारले िच न्तत तलु्यायो। 4 हरेोदले सबै मखु्य यहूदी पजूाहारीहरू र जनताका शा ीहरूको एउटा सभा बोलाए। उनले ितनीहरूलाई
सोध,े “ ी को जन्म कहाँ हुनहेो?” 5 ितनीहरूले जवाफ िदए, “यहूदीयाको बतेलहेमे शहरमा, अगमव ारा यस िवषयमा ले खएको छ:

6 ‘ए बतेलहेमे, यहूदाको मलुकु,
त ँ यहूदाका शासकहरूका माझ महान छस।्

हो, तबँाट एकजना शासक आउनछेन,्
जो मरेो मािनस, इ ाएलको रखवाल गनछन।्’ ” मीका 5:2

7 त्यसपिछ हरेेदले पवूर्का ती ज्योितषीहरूलाई ग ु मा बोलाए। हरेोदले ितनीहरूबाट पिहलो पल्ट तारा दखेा परेको समय ठकसगँ प ा लगाए।
8 त्यसपिछ हरेोदले ती ज्योितषीहरूलाई बतेलहेमेमा पठाए। हरेोदले ितनीहरूलाई भने “जाऊ र बालकको बारेमा ठीकसगँ प ा लगाओ। जब
त्यो बालकलाई भे ाउनछेौ, तब मलाई खबर गर, र म पिन गएर ितनको आराधना गनछु।”

9 राजाका सबै कुरा सनुे र ज्योितषीहरू गए। जनु-तारा ितनीहरूले पवुर्मा दखेकेा िथए, फे र त्यही तारा ितनीहरूले दखे।े ज्योितषीहरूले तारालाई
प ाउन थाल।े त्यो तारा सानो बालक भएको ठाउँमा नपगुञु्जले ितनीहरूको अिघ-अिघ गयो र त्यही अिडयो। 10 तारा दखेरे ज्योितषीहरू
अत्यन्तै खशुी भए।

11 ितनीहरू बालक भएको घरिभ गए। त्यहाँ सानो बालकलाई आफ्नो आमा म रयमसगं दखे।े ितनीहरूले िशर झकुाएर बालकलाई दण्डवत
र आराधना गरे। बालकलाई ल्याइिदएका उपहारहरू ितनीहरूले खोले र उनलाई सनु, धपू र मरूर्का भटेी चढ़ाए। 12 तर परमे रले ितनीहरूलाई
✡ 1:23: 7:14 बाट उ तृ ग रएको।
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सपनामा चतेाउनी िदनभुयो। परमे रले ितनीहरूलाई “हरेोदकहाँ फकर नजाऊ” भनी चतेाउनी िदनभुयो। त्यसपिछ ितनीहरू अक बाटो भएर
आफ्ना िनजदशेमा फिकर् ए।

मातािपतासगँ यशे ू िम दशेमा
13 ज्योितषीहरू गएपिछ, परम भकुो एउटा दतू सपनामा यसूफुकहाँ दखेा परे। दतूले भन,े “उठ, साना बालक र उहाँकी आमालाई साथमा

लएर िम दशेमा जाऊ। हरेोदले साना बालकहरूलाई खोज्न लािगरहकेोछ। उसले सानो बालकलाई मानर् चाहन्छ। मलैे नभनसेम्म ितमी त्यहीं
ब ।ु”

14अिन यसूफु उठेर सानो बालक र उनकी आमालाई साथमा लएर त्यसै बखत िम दशे तफर् लाग।े ितनीहरूले रातीनै घर छोड।े 15 हरेोदको
मतृ्य ु नभएसम्म यसूफु िम दशेमा नै बसे अगमव ा ारा परमे रले भन्न ु भएको वचन यसरी परूा भयो। परमे रले भन्नभुयो, “मलैे आफ्नो
पु लाई िम दशेबाट बोलाएँ।”✡

बतेलहेमेमा हरेोद ारा स-साना बालकहरूको हत्या
16 ज्योितषीहरूबाट हरेोदले धोका पाएको थाहा पाएपिछ ितनी सा ै रसाए। अिन बतेलहेमे र त्यसका छेउछाउमा भे ाएका सबै स-साना

बालकहरूलाई मान आदशे िदए। ज्योितषीहरूबाटै हरेोदले बालक जन्मकेो समय प ा लगाएका िथए। त्यस बलेादे ख अिहलसेम्म दइु वषर्को
अविध िबतकेो िथयो। अिन हरेोदले दइु वषर्र त्यसदे ख मिुनका सबै बालकहरूलाई मानर् लगाएका िथए। 17 तब यिमर्या अगमव ा ारा परमे रले
भन्नभुएको वचन सत्य भयो:
18 “रामामा एउटा स्वर सिुनयो,

रूवाबासी र आलाप-िवलापको।
राहलेले आफ्ना बालकहरूको लिग िवलाप ग ररहकेी िथइन,

शान्त बन्न ितनले अस्वीकार ग रन,् िकनिक ितनका बालकहरू अब जीिवत िथएनन।्” यिमर्या 31:15
यसूफु र म रयम िम दशेबाट फकर् न्छन ्

19हरेोद मरेपिछ, परम भकुा एकजना दतू यसूफुकहाँ सपनामा दखेा परे। यो घटना त्यसबलेा भयो जब यसूफु िम दशेमा नै िथए। 20 स्वगर्दतूले
यसो भन,े “उठ, साना बालक र उहाँकी आमालाई लएर इ ाएल जाऊ। बालकलाई मानर् चाहने ती मािनस अिहले म रसकेका छन।्”

21 त्यसपिछ यसूफु उठे, बालक र उहाँकी आमालाई लएर इ ाएल तफर् आए। 22 तर यसूफुले यहूिदयामा त्यसबलेा अ खर्लाउस राजा भएको
कुरो सनु।े आफ्ना बाब ु हरेोदको मतृ्यपुिछ अ खर्लाउस राजा भए। यसकारण यसूफु त्यहाँ जान डराए। सपनामा पिन ितनलाई चतेाउनी भयो।
त्यसपिछ ितनले त्यो ठाउँ छाडे अिन गालीलको इलाकामा गए। 23 यसूफु नासरत भन्ने ठाउँमा पगुे र त्यही ब थाल।े यसरी अगमन ा ारा
बो लएको वचन सत्य भयो। परमे रले भन्नभुएको िथयो िक “ ी लाई नासरी* भिननछे।”

3
बि स्मा िदने यहून्नाको कायर्
(मकूर् स 1:1-8; लकूा 3:1-9, 15-17; यहून्ना 1:19-28)

1 त्यही समयमा बि स्मा िदने यहून्ना दखेापरे। अिन यहूिदयाको मरूभिूममा चार गनर् थाल।े 2 ितनले भन,े “प ाताप गर, आफ्नो हृदय र
रहन-सहन प रवतर्न गर, िकनभने स्वगर्को राज्य चाडै आउन लागकेो छ।” 3बि स्मा िदने यहून्ना उही हुन ज्सको िवषयमा यशयैा अगमव ा ारा
यसो भिनएको िथयो। यशयैाले भनकेा िथए,

“मरुभिूममा एकजना कराइरहछेन:्
‘परम भकुो बाटो तयार पार।

उहाँका मागर्हरू सोझोबनाऊ।’ ” यशयैा 40:3
4 यहून्नाको लगुा ऊँटको रौंको िथयो। ितनको कम्मरमा छालाको पटेी िथयो। ितनको आहार सलह र वन-मह िथयो। 5 यहून्नाको सन्दशे

सनु्न मािनसहरू एक भए। यरूशलमे र सारा यहूिदया र यदर्न नदी व रप र सबै भागका मािनसहरू ितनीहरूकहाँ गए। 6 आफ्नो पाप स्वीकार
गरे पिछ मािनसहरू आए अिन यहून्ना ारा यदर्न नदीमा बि स्मा लए।

7 धरैे फ रसीहरू र सदकुीहरू यहून्नाकहाँ बि स्मा लनका िन म्त आए। जब यहून्नाले ितनीहरूलाई दखेे ितनले भन,े “हे सपर्का सन्तान
हो, आउन लागकेो परमे रको ोधबाट भाग्न कसले ितमीहरूलाई चतेाउनी िदयो? 8 ितमीहरू यस्तो काम गर। जसबाट, ितमीहरूको हृदय र
रहन-सहन साँच्चै प रवतर्न भएको बिुझनछे। 9अिन ‘अ ाहामनै हा ा िपता हुनहुुन्छ’ भन्ने कुरा आपसामा िवचार नगर। म ितमीहरूलाई भन्दछु,
✡ 2:15: 11:1 बाट उ तृ ग रएको। * 2:23: , सम्भवत नाउँ “हाँगा” अथवा “शाखा।” हने स ्यशयैा
11:1
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परमे रले यी ढुङ्गाबाट अ ाहामका लािग सन्तान दान गनर् सक्नहुुन्छ। 10 अिन अिहलनेै रूखहरूको फेदमा बञ्चरो परेको छ। असल फल
नफलाउने सबै रूखहरूलाई काटेर ढा लनछे अिन आगोमा फा लनछे।

11 “म चािहं ितमीहरूले प ाताप गय भनी दखेाउनका िन म्त पानी ारा बि ष्मा ग रिदन्छु। तर मपिछ आउने एक जना मभन्दा श शाली
हुनहुुन्छ, जसको जु ाको िफ ा खोल्ने लायकको म छैन, उहाँले नै ितमीहरूलाई पिव आत्मा र आगोले बि स्मा िदनहुुनछे। 12 उहाँले अन्न र
भसूलाई अलग पानर् िनफन्ने नाङ्गलो आफ्नो हातमा लन ु भएकोछ, उहाँले गहु ँ सं ह गरी आफ्नो गहुकँो भकारीमा जम्मा गन ुर्हुनछे। अिन भसू
जित निनभ्ने आगोमा जलाउनहुुनछे।”

यहून्ना ारा यशेकूो बि स्मा
(मकूर् स 1:9-11; लकूा 3:21-22)

13 त्यसबैलेा यशे ू गालील भएर यदर्न नदीमा आउनभुयो यशे ू यहून्ना ारा बि स्मा लनका िन म्त यहून्नाकहाँ आउनभुयो। 14 तर यहून्नाले
उनी यशेलूाई बि स्मा िदन ु योग्यको छैनन-्भन्ने कोिशश गरे उनले सोध,े “तपाईं मकहाँ बि स्मा लन िकन आउनभुयो? म आफैले तपाइँबाट
बि स्मा लन ु पन हो।”

15 यशेलूे भन्नभुयो, “अिहललेाई यस्तै हुनदऊे। हामीले यसरीनै सही कुरा गन ुर् पछर्।” त्यसपिछ यहून्ना यशेलूाई बि स्मा िदन राजी भए।
16 त्यसपिछ यशे ू बि स्मा लएर तरुुन्तै पानीबाट मािथ िनस्कन ु भयो। स्वगर् उहाँको िन म्त उि यो अिन परमे रको आत्मा ढुकुर जस्तै

आफूमािथ आइरहकेो दे ु भयो। 17 तब स्वगर्बाट यो वाणी आएको सिुनयो। वािणले यसो भन्यो, “ियनी मरेो प्यारो प ू हुन ्र म ियनीसगँ अत्यन्त
सन्न छु।”

4
यशेकूो िन म्त क ठन परीक्षा
(मकूर् स 1:12-13; लकूा 4:1-13)

1 यसपिछ आत्माले यशेलूाई मरुभिूममा लगरे गयो। द ु ात्मा ारा परीक्षा गनर्को िन म्त त्यहाँ लिगएको िथयो। 2 चालीस िदन र चालीस रात
यशेलू े केही खान ु भएन। यसपिछ उहाँ भोकाउन ु भयो। 3 शतैान यशे ू कहाँ परीक्षा गनर्लाई आयो र भन्यो, “यिद तपाईं परमे रका पु हुनहूुन्छ
भने यी ढुङ्गाहरू रोटी होऊन ्भनी आज्ञा िदनहुोस।्”

4 जवाफमा यशेलू े भन्नभुयो, “धमर्शा मा यस्तो ले खएकोछ,

‘मािनस रोटी खाएर मा बाँच्दनै।
परमे रको मखुबाट िनस्केको हरेक वचनले बाँच्दछ।’ ” वस्था 8:3

5 त्यसपिछ शतैानले यशेलूाई पिव शहर यरूशलमेमा लग्यो। त्यो द ु ात्माले यशेलूाई म न्दरको गजरूमािथ राख्यो। 6 शतैानले भन्यो, “यिद
तपाईं परमे रका पु हुनहुुन्छ भन,े यहाँबाट तल हाम फाल्नहुोस।् िकनभने धमर्शा मा यस्तो ले खएको छ,

‘परमे रले तपाईंको िन म्त स्वगर्दतूहरूलाई खटाउन ु हुनछे,
अिन ितनीहरूले तपाईंलाई हात-हातमा उचाल्नछेन,्

जस ारा, तपाईंको खु ाहरू ढुङ्गामा बजा रने छैनन।्’ ” भजनसं ह 91:11-12

7 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “धमर्शा मा यस्तो पिन ले खएको छ,

‘तैंले परम भु आफ्नो परमे रलाई परीक्षा नगन ुर्।’ ” वस्था 6:16

8 त्यसपिछ शतैानले यशेलूाई एउटा अित अल्गो पवर्तमा पयुार्यो। उसले यशेलूाई ससंारका सबै राज्यहरू, त्यहाँ भएका वभैव दखेायो।
9 शतैानले भन्यो, “यिद तपाईंले घोप्टो परेर मलाई दण्डवत ्गन ुर्भयो भन,े यी सब थोक म तपाईंलाई िदनछुे।”

10 यशेलूे शतैानलाई भनभुयो, “म दे ख टाढा भइहाल, शतैान! धमर्शा मा यस्तो ले खएको छ,

‘तैंले परम भु आफ्नो परमे रलाई दण्डवत ्गन ुर् पछर्।
अिन उहाँकै मा सवेा गन ुर् पछर्।’ ” वस्था 6:13

11 त्यसपिछ शतैानले यशेलूाई छोिडिदयो। त्यसपिछ केही स्वगर्दतूहरू यशेकूहाँ आएर उहाँको सवेा-टहल गरे।
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गा ललमा यशे ूआफ्नो काम शरुु गद
(मकूर् स 1:14-15; लकूा 4:14-15)

12 यशेलूे यहून्ना थनुामा परे भन्ने कुरा सनु्न ु भयो। त्यसपिछ उहाँ गालील तफर् लाग्नभुयो। 13 यशे ूनासरतमा ब ु भएन। उहाँ गा लल झीलको
निजकको कफर् नहुम नगरमा ब ुभयो। कफर् नहुम, जबलुनू अिन न ालीका क्षे मा पछर्। 14यशेलूे यशयैा अगमव ा ारा बो लएको ियनै वचनलाई
परूा गनर्का िन म्त यसो गन ुर् भयो:
15 “सनु! जबलुनू र न ालीको मलुकु,

यदर्न नदीपा रको क्षे , समनु् को िकनारा ितरजाने बाटो-
गालील, गरै-यहूदीहरूको मलुकु।

16 जहाँका मािनसहरू आ त्मिक अन्धकारमा िथए,
ितनीहरूले एउटा ठूलो ज्योित दखे।े

अधँ्यारो मलुकुमा ब हेरूको िन म्त ज्योित च म्कयो।
जो मलुकुको िचहान जस्तै ठाउँमा बाँच्न परेको िथयो।” यशयैा 9:1-2

17यसै बलेादे ख यशेलूे चार गनर् थाल्नभुयो। उहाँले भन्नलाग्नभुयो, “ितमीहरू प ताप गर अिन आफ्नो रहन-सहन प रवतर्न गर, िकनभन,े
स्वगर्को राज्य निजक आइपगुकेो छ।”

यशे ू केही चलेाहरू चनु्न ु हुन्छ
(मकूर् स 1:16-20; लकूा 5:1-11)

18 गालील झीलका छेउ भएर यशे ू िहिँडरहन ु भएको िथयो। उहाँले दइुजना दाज्य-ूभाइलाई दे भुयो प सु भिनने िशमोन र ितनको भाइ
अ न् यास दवुै दाज्य-ूभाइ माछामान जालहारी िथए। अिन ितनीहरूले समनु् मा जाल हानरे माछा मादं िथए। 19 यशेलूे भन्नभुयो, “मरेो पिछ
लाग र म ितमीहरूलाई मािनसहरूका जलहारी बनाउनछुे।” 20 िशमोन र अ न् यास दवुलै े आफ्नो जालहरू त्यित नै बलेा छािडिदए र यशेकूो
पिछलाग।े

21 गालील झील भएर यशे ू िहडं्दै जानभुयो। उहाँले अरू दइुजना दाज्य-ूभाइलाई दे भुयो, याकूब र यहून्ना ती जब्दीका छोराहरू िथए।
ितनीहरूले जाल बनु्दै गरेका दे ु भयो। यशेलू े ती दइु दाज्य-ूभाइलाई पिन बोलाउन ु भयो। 22 ितनीहरूले पिन तरुन्तै आफ्नो डुङ्गा र आफ्नो
बाबलुाई छोडरे यशेकूो पिछ लाग।े

यशेकूो उपदशे र मािनसहरूको चगंाई
(लकूा 6:17-19)

23 यशेलूे गालीलका सबै ठाउँहरूमा या ा गन ुर्भयो। उहाँले ितनीहरूको सभाघरहरूमा िसकाउन लाग्नभुयो अिन स्वगर्को राज्यको बारेमा
ससुमाचार चार गन ुर्भयो। उहाँले मािनसहरूमा भएका हरेक िकिसमका रोग र शारी रक कमजोरीहरूलाई िनको पान ुर्भयो।

24 उहाँको कीितर् िस रयाभ र िफंिजयो, अिन मािनसहरूले शारी रक रूपले रोगी भएका सबै रोगीहरूलाई उहाँकहाँ ल्याउन थाल।े ती रोगी
मािनसहरू अनके कारका रोग र क ले पीिडत िथए। कितजना मािनसहरू एकदमै नरा ा रोगले पीिडत िथए भने कितजना भतू- ते र िपशाच
लागकेाहरू िथए। कितजना छारेरोग लागकेाहरू र कितजना पक्षघात भएकाहरू िथए। यशेलू े ितनीहरू सबलैाई िनको पान ुर्भयो। 25 धरैे-धरैे
मािनसहरूले उहाँलाई प ाउन लाग।े ती मािनसहरू गालील, डकेापो लस* यरूशलमे, यहूिदया तथा यदर्न नदी पा रका अन्य इलाकाबाट
आएकाहरू िथए।

5
यशे ू ारा मािनसहरूलाई िशक्षा
(लकूा 6:20-23)

1 यशेलूे त्यहाँ भएका धरैे मािनसहरूलाई दे ु भयो। यशे ू डाँडामा उक्लरे ब भुयो। उहाँका चलेाहरू पिन उहाँको निजक आएका िथए।
2 उहाँले ितनीहरूलाई िसकाउन थाल्नभुयो। उहाँले भन्नभुयो,
3 “ती मािनसहरू धन्य हुन ्जसले आफूलाई आ त्मक रूपले द र छौं भनी बझुकेा छन,्

िकनभने स्वगर्को राज्य ितनीहरूकै हो।
4 अिहले शोक गनहरू धन्यकाहुन,्

िकनभने परमे रले ितनीहरूलाई सान्तवना िदनहुुनछे।
* 4:25:
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5 धन्य न हुनहेरू,
िकनभने ितनीहरूले पथृ्वीको अिधकार पाउनछेन।्

6 धन्य धािमर्कताका िन म्त भोकाउने र ितखार्उनहेरू,
िकनभने परमे रले ितनीहरूलाई त ृ पान ुर् हुनछे।

7 धन्य अरू ित दया दखेाउनहेरू,
िकनभने ितनीहरूले दया पाउनछेन।्

8 धन्य हृदयमा श ु हुनहेरू,
िकनभने ितनीहरूले परमे रलाई दे छेन।्

9 धन्य मले-िमलाप गराउनहेरू,
िकनभने परमे रले ितनीहरूलाई आफ्ना छोरा-छोरी भन्नहुुनछे।

10 धन्य धािमर्कताको िन म्त सताइएकाहरू,
िकनभने स्वगर्का राज्य ितनीहरूकै हुनछे।

11 “धन्य हौ ितमीहरू जब मािनसहरूले ितमीहरूको िनन्दा गनछन ्र खदेो गनछन।् झटूो बोलरे हरेक िकिसमका द ु कुरा गरेर ितमीहरूको
खदेो गनछन,् िकनभने ितमीहरू मरेा चलेाहरू हौ। 12सखुी र खशुी बन। स्वगर्मा ितमीहरूलाई ठुलो इनाम िमल्नछे। िकनभने ितमीहरूका अिघका
अगमव हरूलाई ितनीहरूले यसरीनै वहार गरेका िथए।

ितमीहरू पथृ्वीका ननू र ज्योित जस्तै हौ
(मकूर् स 9:50; 4:21, लकूा 14:34-35; 8:16)

13 “ितमीहरू पथृ्वीका ननू हौ। यिद ननूको स्वाद नै छैन भन,े फे र त्यसलाई निुनलो के-ले पान र? यिद ननूमा ननूको स्वाद नै छैन भने त्यो
ता-फा लन र मािनसका खु ाले कुल्चनबाहके अरू केही कामको हुदँनै।

14 “ितमीहरू ससंारका ज्योित हौ जसले ससंारलाई उज्यालो पाछर्। डाँडामा बसा लएको नगर अदषृ्य रहन स ै न। 15 त्यसरीनै मािनसहरूले
ब ी बालरे पाथीमिुन राख्दनैन।् त्यसको स ामा ितनीहरूले त्यसलाई सामदानमा राख्छन।् यसरी घरमा भएका सबै मािनसहरूले उज्यालो पाउने
छन।् 16 त्यसै िगरी, अरूका िन म्त ितमीहरू पिन उज्यालो बिनिदन ु पछर्। ितमीहरूले गरेका सकुमर्हरू मािनहरूले दे छेन ् र स्वगर्मा ब ु हुने
ितमीहरूका िपताका मिहमा गनछन।्

यशे ूअिन परुानो िनयमको लखेाई
17 “म मोशाको वस्था अथवा अगमव ाहरू ारा ले खएको अगमवाणी र गनर् आएको भन्ने नसम्झ, र गनर् होइन, तर परूा गनर् म

आएको हु।ँ 18 म साँचो भन्दछु, जबसम्म स्वगर् र पथृ्वी िबतरे जाँदनै, वस्थाको हरेक कुरा परूा हुनछे सबै कुरा परूा नहोउञ्जले कुनै िकिसमले
वस्थाबाट एउटा मा ा वा एउटा िबन्द ु पिन हटाइने छैन।
19 “हरेक मािनसले त्यके आदशे पालन गनपछर् चाहे त्यो आदशे सामान्य नै िकन नहोस।् यिद कुनै मािनसले एउटा पिन आदशे पालन गनर्

चाँहदनै अिन अरूलाई पिन आदशे पालन नगन ुर् भनी िसकाउँछ भने स्वगर्को राज्यमा त्यो सबभैन्दा तचु्छ ठह रनछे। तर जसले आदशे पालन
गछर् अिन अरूलाई पिन आदशे पालन गनर् िसकाउँछ, त्यो नै स्वगर्को राज्यमा ठूलो कहलाइनछे। 20 म भन्दछु धमर्शा ी र फ रसीहरूको भन्दा
ितमीहरूले रा ो काम गन ुर् पछर्। यिद ितमीहरूले ितमीहरूलाई उिछन्न सकेनौ भने ितमीहरूले स्वगर्को राज्यमा वशे गनर् सक्नछैेनौ।

यशे ू ारा रीस बारे िशक्षा
21 “ितमीहरूले सनुकेा छौ, ाचीन समयकाहरूलाई यसो भिनएको िथयो, ‘कसकैो हत्या नगर।्✡ जसले हत्या गछर्, त्यो वस्था समक्ष

उिभन ु पनछ।’ 22 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, कोही अन्य मािनसिसत न रसाओ। सबजैना ित ा भाइ हुन।् यिद ितमी अरू मािनससगं रसाउछँौ
भन,े ितमी इन्साफको िन म्त खड़ा हुन ु पनछ। यिद ितमीले अक मािनसिसत नरा ा कुरा गय भने ितमी यहूदीहरूको महासभाको समक्ष उिभन ु
पनछ। यिद अक मािनसलाई ‘मखुर्’ भन्छौ भने ितमी नरकको आगोमा फा लइन ु पनछ।

23 “जब ितमीले परमे रलाई भटेी चढाउँछौ त्यसबलेा ितमी अरूहरूलाई पिन सम्झ। यिद ितमीले वदेीमा भटेी चढाउँदा ित ो िवरु मा ित ो
भाइको हृदयमा केही छ भन्ने सम्झ्यौ भन,े 24 त्यही वदेीको छेउमा ित ो भटेी छोड। पिहला ितमी फकर जाऊ अिन त्यो मािनसिसत िमलाप गर।
त्यसपिछ आफ्नो भटेी वदेीमा चढाऊ।

25 “यिद ित ो िवरोधीले ितमीलाई न्यायालयमा लाँदछै भने उिसत िमलाप ग रहाल। न्यायलय पगु्न ु अिधनै ितमीले यसो गर। यिद ितमी
उसको साथी बन्न असफल भयौ भने उसले ितमीलाई न्यायाधीशको हातमा स ु म्पदलेा, न्यायाधीशले ितमीलाई हरीको हातमा स ु म्पदलेान ्अिन
ितमीलाई झ्यालखानामा थिुनिदनछे। 26 म ितमीलाई भन्दछु िक ितमीले ऋणको अ न्तम पसैा नितरुञ्जले ितमी त्यहाँबाट कुनै त रकाले उम्कने
छैनौ।
✡ 5:21: 20:13; वस्था 5:17 बाट उ तृ ग रएको।
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यशे ू ारा िभचार बारे िशक्षा
27 “ितमीहरूले यसो भनकेो सनुकेाछौ, ‘ िभचारको पापबाट अलग बस।’✡ 28 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, जसले ीलाई खराब इच्छाले

हदेर्छ, त्यसले अिघबाटै उिसत त्यसको हृदयमा िभचार ग रसकेको हुन्छ। 29यिद ित ो दािहने आखँाले ितमीलाई बाधा पयुार्उछँ भन,े त्यसलाई
िनकालरे फा लदऊे। िकनभने ित ो सम्पणूर् शरीर नरकमा पन ुर् भन्दा बरु ित ा अङ्गहरूमध्ये एउटा न हुन ु ित ो िन म्त िहतकारी हुनछे। 30 यिद
ित ो दािहने हातले ितमीलाई पाप गराउँछ भने त्यसलाई काटेर फा लदऊे। िकनभने ित ो सम्पणूर् शरीर नरकमा जान ुभन्दा बरू ित ो अङ्गहरूमध्ये
एउटा न हुन ु ित ो िन म्त िहतकारी हुनछे।

यशे ू ारा सम्बन्ध िबच्छेद िशक्षा
(म ी 19:9; मकूर् स 10:11-12; लकूा 16:18)

31“यसलाई यस कारले भिनएको छ, ‘जसले आफ्नी प ीलाई त्याग गलार्, त्यसले उसलाई त्यागप लखेी दओेस।्’✡ 32 तर म ितमीहरूलाई
भन्दछु, जसले आफ्नी प ीलाई िभचारको कारणबाहके अन्य कारणले त्याग गलार्, उसलाई त्यसले िभचा रणी तलु्याउछँ, र जसले त्याग
ग रएकोिसत िववाह गलार्, त्यसले पिन िभचार गनछ।

यशे ू ारा शपथ बारे िशक्षा
33 “फे र ितमीहरूले सनुकेाछौ, िक हा ा ाचीन समयका पखुार्हरूलाई यसो भिनएको िथयो, ‘जब ितमी शपथ खान्छौ, त्यो ितज्ञा नतोड।

परमे रको िन म्त आफ्नो ितज्ञा परूा गर।’* 34 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, स्वगर्को नाउमँा कसम वा ितज्ञा खाँदै नखाऊ, िकनभने स्वगर्
परमे रको िसहंासन हो। 35 पथृ्वीको नाममा पिन कसम नखाऊ, िकनभने पथृ्वी परमे रको पाउदान हो। यरूशलमेको नाउमँा कसम नखाऊ,
िकनभने त्यो महाराजाको शहर हो। 36 अिन आफ्नो िशरको कसम पिन नखाऊ, िकनभने ितमी आफ्नो िशरको एउटा केशलाई पिन सतेो वा
कालो तलु्याउन सक्दनैौ। 37 यिद ितमी ‘हो’ भने ‘हो’ भन ‘होइन’ भने ‘होइन’ भन। यस भन्दा बढ्ता चािहं द ु -तफर् बाट भएको हो।

यशे ू ारा बद्ला लने बारे िशक्षा
(लकूा 6:29-30)

38 “ितमीहरूले सनुकेाछौ, यसो भिनएको िथयो, ‘आखँाको बदला आखँा, र दाँतको बद्ला दाँत।’✡ 39 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, द ु को
सामना नगर।् यिद कसलैे ित ो दािहने गालामा चट्काइिदयो भने त्यसलाई दे े गाला पिन फकार्इदउे। 40 यिद कसलैे म ु ा चलाएर ित ो दौरा लीने
दाबी गछर् भन,े त्यसलाई ित ो खा ो पिन िदइहाल। 41 यिद कसलैे ितमीलाई एक माइलसम्म जबरजस्त िहडं्न लगाउँछ भने उिसत दईुमाइलसम्म
जाऊ। 42 यिद कसलैे ितमीिसत केही माग्छ भने त्यो िदइहाल। कुनै ले कजार् लन चाहमेा पिन केही िदन अस्वीकार नगर।

सबलैाई मे गर
(लकूा 6:27-28, 32-36)

43 “ितमीहरूले यसो भिनएको सनुकेाछौ, ‘ित ो िछमकेीलाई मे गर✡ र ित ो श लुाई घणृा गर।’ 44 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, आफ्ना
श हुरूलाई मे गर, ितमीहरूलाई खदेो गनहरूको िन म्त ाथर्ना गर। 45 यिद ितमीले यसो गय भने ितमी स्वगर्को िपताका साँचो प ु हुनछेौ।
िकनभने उहाँले द ु र सज्जन दवुकैा िन म्त घाम लगाइिदनहुुन्छ। अिन धम र अधम हरूको िन म्त विृ पठाइिदनहुुन्छ। 46यिद ितमीहरूसगँ मे
गनहरूलाई मा मे गदर्छौ भने ितमीहरूले कनै इनाम पाउने छैनौ। महसलू उठाउनहेरूले पिन त्यसै गछर्न।् 47अिन यिद ितमीहरू आफ्ना साथी-
भाइहरूलाई मा अिभवादन गछ भने अरू मािनसहरूसगँ असल ठहनछैनौ। अरू परमे रलाई नजान्ने मािनसहरू पिन आफ्ना साथीभाइहरूसगँ
असल नै हुन्छन।् 48 यसकैारणले ितमीहरू िस होऊ, जसरी ितमीहरूका स्वगर्का िपता िस हुनहुुन्छ।

6
यशे ू ारा दान िदने बारे िशक्षा

1 “होिशयार बस, जब ितमीहरू रा ो काम गछ , अरू मािनसहरूका उप स्थितमा त्यस्ता दखेावटीका िन म्त काम नगर। यिद त्यसो गय भने
स्वगर्मा भएका ित ा िपताबाट ितमीहरूलाई केही इनाम िमल्नछैेन।

2 “जब ितमी दरी हरूलाई सहायता िदन्छौ त्यसको िवज्ञापन नगर कपटीहरूले जस्तो काम नगर। ितनीहरूले अरूले दखेनु भनरे दरी लाई
सहायता गनर् अिघबाटै आफ्ना तरुही बजाउछँन।् ितनीहरूले सभाघरहरू र गल्लीहरूमा यसो गछर्न।् मािनसहरूबाट शसंा पाउनलाई ितनीहरू
यसो गदर्छन।् म ितमीहरूलाई साँचो भन्छु, यो नै ती सबै इनामहरू हुन ्जो ितनीहरूले पाउने छन।् 3 तर जब ितमी दरी का िन म्त दान-पणु्य
गदर्छौ, एकदमै ग ु रुपले गर। ितमीले के गनर् लािग रहकेा छौ भनरे कसलैे चाल नपाओस।् 4 ित ो दान-पणु्य ग ु रूपमा होस।् ग ु रुपमा गरेका
ित ो दान-पणु्य ित ा िपताले अवश्यै दे ु हुनछे। तब ित ा िपताल,े जसले ग ु हरूपमा के ग रएको छ दखेनभुएको छ र उहाँले ितमीलाई इनाम
िदनहुुनछे।
✡ 5:27: 20:14; वस्था 5:18 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 5:31: 24:1 बाट उ तृ ग रएको। * 5:33: 19:12, गन्ती
30:2; वस्था 23:21 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 5:38: 21:24; लवेी 24:20 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 5:43: 19:18 बाट उ तृ ग रएको।
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यशे ू ारा ाथर्ना बारे िशक्षा
(लकूा 11:2-4)

5“जब ितमी ाथर्ना गदर्छौ, तब कपटीहरूले जस्तो नगर। कपटीहरू सभाघरहरूमा र गल्लीहरूमा उिभएर अरूले दखेनू ्भनी ाथर्ना गदर्छन।्
म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यी सबकैो इनाम ितनीहरूले पाइसकेका छन।् 6 जब ितमी ाथर्ना गदर्छौ, ितमी आफ्नो िभ ी कोठामा पसी ढोका
बन्द गर। त्यसपिछ ितमी आफ्ना िपतािसत ग ु मा ाथर्ना गर। ग ु रूपमा गरेको सबै कुरा ित ा िपताले दे हुुनछे, र ितमीलाई उहाँले इनाम
िदनहुुनछे।

7 “जब ितमी ाथर्ना गदर्छौ, तब परमे रलाई नजान्ने अरु मािनसहरूले जस्तो वहार नगर।् ितनीहरू अथर्हीन कुरा गछर्न।् ितमीले
त्यस कारले ाथर्ना गन ुर् हुदँनै। ितनीहरूले सोंचकेा हुन्छन ् परमे रले ितनीहरूका कुरा सनु्नहुुनछे भनी। 8 त्यस्ता मािनसहरू जस्तो नहोऊ।
ितमीहरूले िपतासगं माग्नभुन्दा अिघ नै ितमीहरूलाई कुन-कुन कुराको खाँचो छ, सो ितमीहरूका िपताले जान्नहुुन्छ। 9 यसलैे जितबलेा ितमी
ाथर्ना गदर्छौ त्यसबलेा यसरी ाथर्ना गर:

‘हे हा ा स्वगर्मा ब हुुने िपता,
हामी ाथर्ना गदर्छौं तपाईंको नाउँ सधँ ै पिव रहोस।्

10 हामी ाथर्ना गदर्छौं, तपाईंको राज्य आओस-्
अिन तपाईंको इच्छा स्वगर्मा झैं यस पथृ्वीमा परूा होस।्

11 आज िदनभ रको भोजन हामीलाई िदनहुोस।्
12 हा ा अपराधहरू क्षमा ग रिदनहुोस।्

जसरी हामीले पिन आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौं।
13 हामीलाई परीक्षामा पनर् निदनहुोस,्

तर हामीलाई द ु बाट बचँाउन ु होस।्’*

14 यिद, ितमीहरूले ितनीहरूको कसरु क्षमा गय भने ितमीहरूका स्वगर्मा ब हुुने िपताले पिन ितमीहरूलाई क्षमा गन ुर्हुनछे। 15 यिद ितमीहरूले
मािनसहरूका दोष क्षमा गरेनौ भने स्वगर्मा ब हुुने ितमीहरूका िपताले पिन ितमीहरूका दोष क्षमा गन ुर्हुनछैेन।

यशे ू ारा उपवास बारे िशक्षा
16 “जब ितमीहरू उपवास बस्छौ, तब कपटीहरू जस्ता उदासी नबन। कपटीहरूले जस्तो आचरण नगर। आफू उपवास बसकेो कुरा

मािनसहरूलाई दखेाउन ितनीहरू आफ्नो मखुलाई अनौठो दे खने पाछ । म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, ती कपटीहरूले पाउने सबै इनाम यही हो।
ितमीहरूले इनाम पाइसकेकाछन।् 17 यसथर् जब ितमीहरू उपवास बस्छौ, आफू रा ो र असल भएर बस। आफ्नो मखु धोऊ। 18 तब मािनसहरूले
ितमीहरू उपवास बिसरहकेाछौ भन्ने कुरा थाहा नपाऊन तर ग ु मा भएका ित ा िपताले सबै कुराहरू दे हुुनछे। अिन उहाँले नै इनाम िदनहुुनछे।

धन-सम्पि भन्दा परमे र महान ्हुनहुुन्छ
(लकूा 12:33-34; 11:34-36; 16:13)

19“आफ्नो िन म्त पथृ्वीमा सम्पि नथपुार। जहाँ खीया र िकराहरूले सम्पि ध्वसं पा रिदनछे। अिन चोरहरूले पिन ित ो घर फोरेर त्यहाँको
सम्पि चोछर्न।् 20 तर आफ्नो िन म्त स्वगर्मा धन-सम्पि थपुार। स्वगर्मा भएको धन-सम्पि खीया र िकराहरूले न पानर् सक्दनै। चोरले पिन
त्यहाँ पसरे चोनर् सक्दनै। 21 कारण जहाँ ित ो धन हुन्छ, त्यहीं ित ो मन पिन हुनछे।

22“ित ो शरीरको ज्योित आखँा हो। यिद ित ा आखँाहरू िनमर्ल छन ्भन,े ित ा सारा शरीर उज्यालो रहनछे। 23 तर यिद ित ा आखँा खराब
छन ्भन,े ित ो सम्पणूर् शरीर अधँ्यारो हुनछे। यिद ित ो उज्यालो चािहं अधँ्यारो भयो भन,े त्यो घनघोर अधँ्यारो हुनछे।

24“कसलैे पिन दईु मा लकको सवेा एकै समयमा गनर् सक्दनै। उसले एउटालाई घणृा र अक लाई मे गनछ। अथवा त्यो एउटािसत झकु्नछे,
र अक लाई तचु्छ गन्नछे। यसलैे एउटै समयमा एकै साथमा ितमीहरूले परमे र र धनको चाकरी गनर् सक्दनैौ।

परमे को राज्यमा पिहले आऊ
(लकूा 12:22-34)

25“यसलैे म ितमीहरूलाई भन्दछु, बाँच्नलाई के खान ु पन भन्ने िवषयमा ितमीहरू िच न्तत हुन ु हुदँनै। ितमीलाई शरीको िन म्त चािहने व का
िवषयमा िफ ी नगर। खानकुेरा भन्दा जीवन धरैे मलू्यवान छ। अिन लगुाफाटा भन्दा शरीर धरैे मलू्यवान छ। 26 आकाशका चरा चरुुङ्गीलाई
हरे, ितनीहरूले नता किहले बीऊनै छछर्न,् न अन्नको फसल काट्छन ्न भकारीहरूमा बटुल्छन।् तर ितमीहरू का स्वगर्का िपताले ितनीहरूलाई
खवुाउन ु हुन्छ। तर ितमीहरूलाई थाहा छ ती चराचरुङ्गीहरू भन्दा ितमीहरू बहुमलू्य छौ। 27 िफ ी मा गरेर कसलैे पिन आफ्नो आयमुा केही
समय बढाउन सक्दनै।
* 6:13: : “िकनभन,े राज्य परा म र मिहमा सदा-सवर्दा तपाईंकै हुन ्। आिमन।्”
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28 “अिन लगुाफाटाको िन म्त ितमीहरू िकन िफ ी गछ ? बगैचँाको फूलहरूको िवचार गर, ती कसरी बढ्छन।् ितनीहरू न ता आफ्नो
लािग प र म गदर्छन,् न ता व का िन म्त धागो कात्दछन।् 29 तर पिन म ितमीहरूलाई भन्दछु, महान अिन धनी राजा सलुमेान समतेले यी
फूलहरू मध्ये एउटा जि पिन िसगंा रएका िथएनन।् 30 यस कार परमे रले जमीनमा झारपात उमारेर सजाउनँ ु हुन्छ। ती आज दे खन्छ भो ल
आगोमा फ्याँिकनछे र जलाइनछेन।् यसकारण परमे रले नै ितमीहरूलाई अझ रा री लगुाफाटा पिहराइिदन ु हुनछैेन र? अल्पिव ासी हो।

31 “यसथर् िफ ी गद यसो नभन, ‘हामी के खाउलँा?’ ‘के िपउँला?’ वा हामी ‘के लगाउलँा?’ 32 परमे रमा िव ास नगनहरूले मा ै
यी कुराहरू पाउने इच्छा गदर्छन।् यसकारण िफ ी नगर, िकनभने स्वगर्मा ब हुुने िपताले ितमीहरूलाई यी सबै थोकको आवश्यक छ भनी
जान्नहुुन्छ। 33 ितमीहरू अरू थोकभन्दा परमे रको राज्य र उहाँको धािमर्कताको िवषयमा इच्छा गर। तब उहाँले ितमीहरूलाई ितमीहरूले
चाहकेा यी जम्मै कुराहरू िदनहुुनछे, 34जस ारा भो लको िन म्त ितमीहरूले त्यि िफ ी गन ुर् पन छैन, त्यके िदनमा आ-आफ्नै समस्या हुन्छ।
भो लको िदनको पिन आफ्नै समस्याहरू छन।्

7
यशे ू ारा िनसाफ बारे िशक्षा
(लकूा 6:37-38, 41-42)

1 “अरू ित िनसाफ नगर, जस्तो िक परमे रले पिन ितमीहरूको िनसाफ गन ुर् हुनछैेन। 2 जनु िनयम उपयोग गरी ितमीहरू अरूको िनसाफ
गदर्छौ, उसगैरी ितमीहरू पिन िनसाफ ग रनछेौ। अिन जनु उपाय योग गरी अरूलाई ितमीरू क्षमा गनछौ त्यही उपाय उपयोग गरी ितमीहरूलाई
क्षमा दान ग रनछे।

3 “िकन ितमी आफ्नो भाइको आखँामा भएको सानो किसङ्गर दखे्छौ, तर ित ो आफ्नै आखँामा भएको ठूलो काठको चोइटो भने दखे्दनैौ।
4 अथवा कसरी ितमीले ित ो भाइलाई भन्नसक्छौ, ‘मलाई ित ो आखँाबाट किसङ्गर िनकाल्नदऊे,’ जब ित ो आफ्नै आखँामा त्यो काठको
ठूलो चोइटो रहकेोछ? 5 ए कपटी हो! पिहले ित ो आफ्नै आखँामा भएको त्यो ठूलो काठको चोइटो िनकाल त्यसपिछ मा ितमीले आफ्ने
भाइको आखँामा भएको किसङ्गर दे छेौ।

6“कुकुरहरूलाई पिव चीजहरू नदऊे। ितमीहरूले ितमीलाई झम्टने छन ्अिन टु ा-टु ा पारी च्या छेन।् आफ्ना मोतीहरू सुगँरुका अगाडी
नफाल। ितनीहरूले केवल त्यसलाई कुल्चने छन।्

जे चाहन्छौ परमे रलाई माग
(लकूा 11:9-13)

7 “माँग, तब परमे रले ितमीहरूलाई िदनहुुनछे। खोजी गर तब ितमीहरूले पाउनछेौ। ढक्ढकाऊ, तब ढोका ितमीहरूको लािग उ नछे।
8 साँचो हो, जसले माग्छ त्यसले पाउदँछ। जसले खोज्दछ उसले भे ाउदँछ। अिन जसले ढक्ढक्याउँछ उसको िन म्त ढोका खो लनछे।

9“ितमीहरूमध्यकेो बाब ु होला? यिद ितमीहरूको छोरोले रोटी माग,े के ितमीहरू उसलाई ढुङ्गा िदन्छौ? अह।ँ 10अथवा, जब ित ो छोरोले
माछा माग्छ भने के ितमीले उसलाई साँप िदन्छौ? अह!ँ 11 ितमी परमे र झैं होइनौ-ितमी द ु हौ र पिन ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई असल
कुराहरू िदन जान्दछौ। यसकारण ितमीहरूका िपताले उहाँिसत माग्नहेरूलाई कित बढी भरेर असल चीजहरू िदन ु हुनहुुनछे।

मखु िनयम
12“अरू मािनसहरूले ितमीहरूलाई जे जसो गरून भ्न्ने ितमीहरू चाहन्छौ, ितमीहरूले पिन ितमीहरूलाई त्यसै गर। यहीनै मोशाको वस्थाको

अथर् र अगमव ाहरूको उपदशे हो।
स्वगर् र नकर् को बाटो
(लकूा 13:24)

13 “साँघरुो ढोकाबाट िभ पस, जसले स्वगर् ितर पयुार्उछँ। नकर् मा जाने बाटो एकदमै सिजलो छ। अिन ढोका पिन फरािकलो छ। धरैे
मािनसहरू त्यसबाट िभ पस्दछन।् 14 जीवनको बाटोमा लाने ढोका साँघरुो हुन्छ। अिन बाटो अित क ठन छ। केवल केही मािनसहरूले मा
त्यो बाटो पलैाउन सक्छन।्

अरूहरू जे गदर्छन ्त्यो हने ुर्
(लकूा 6:43-44; 13:25-27)

15 “झटूा अगमव ाहरूबाट होिशयार बस। ितनीहरू भडेाका भषेमा ितमीहरूकहाँ आउँछन।् तर वास्तावमा ितनीहरू खतरनाक ब्वाँसाहरू
झैं हुन्छन।् 16 ितनीहरूले गरेका कामहरूबाट ितनीहरूलाई िचन्न सिकन्छ। जसरी मािनसले काँडाका बोटबाट अगंरू अथवा काँडादार पो ाबाट
नभेारा पाउन सिकंदनै। त्यसरी नै नरा ो मािनसहरूबाट रा ा कामहरू हुदँनैन।् 17 त्यसरी न,ै त्यके असल रूखले रा ो फल िदन्छ। अिन नरा ो
रूखले नरा ै फल िदन्छ। 18 एउटा असल रूखले खराब फल फलाउँदनै अिन नरा ो रूखले किहल्यै असल फल फलाउँदनै।” 19 असल फल
िदन नसक्ने त्यके रूख काटेर ढा लन्छ र आगोमा फा लन्छ। 20 यसकारण ितनीहरूका कमर्बाट ितमीहरूले झटूा अगमव ाहरूलाई िचन्नछेौ।
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21“मलाई भ,ु भ,ु भन्ने हरेक मािनस स्वगर्को राज्यमा वशे गनर् पाउनछैेन। तर जसले स्वगर्मा हुनहुुने मरेो िपताको इच्छा पालन गछर्। उसले
स्वगर्को राज्यमा वशे गनर् पाउनछे। 22 अ न्तम िदनमा धरैेले मलाई भन्नछेन,् ‘तपाईं नै हा ा भ ु हुनहुुन्छ। हामीले तपाईंकै नाउमँा अगमवाणी
बोल्यौ; अिन तपाईंकै नाउमँा हामीले ती द ु हरूलाई िनकाली पठायौं अिन अनके अनौठा चमत्काहहरू गय ।’ 23 तब म ितनीहरूलाई स्प
रूपले भन्नछुे, ‘ितमी त्यो पाप काम गनहरू म दे ख टाढा होओ मलैे ितमीहरूलाई किहल्यै िचनकेो छैन।’

बिु मान र मखूर् मािनसहरू
(लकूा 6:47-49)

24 “हरेक मािनस जसले मलैे भनकेा यी कुराहरू सनु्छ र पालन गछर् उनै ब ु मान हो। ब ु मान मािनसले आफ्नो घर च ानमािथ िनमार्ण
गरेको छ। 25 त्यहाँ घनघोर पानी पय अिन बाढी आयो। तफुान हुरीले त्यो घरलाई हान्यो। तर पिन त्यो घर ढलने। िकनिक त्यो घर च ानमािथ
िनमार्ण ग रएको िथयो।

26 “तर त्यके मािनस जसले मरेा कुरा सनु्छ तर मरेो अनसुरण गदन, त्यो एउटा मखूर् मािनस जस्तै हो। उसले आफ्नो घर बालनुामािथ
बनायो। 27 अित बिृ को कारणले बाढी आयो, आधँीले घरलाई हान्यो र त्यो ठूलो आवाज सिहत ढल्यो।”

28 यशेलूे उपदशे िदन ु भएको सनुरे मािनसहरू छक्क परे। 29 िकनभने यशेलू े ितनीहरूका वस्थाको शा ीहरूले झैं िसकाउन ु भएन। तर
अ ख्तयार भएको मािनसले जस्तो िसकाउन ु भयो।

8
यशेलूे कु रोगीलाई िनको पान ुर्भयो
(मकूर् स 1:40-45; लकूा 5:12-16)

1 यशे ू डाँडाबाट ओलर्नभुयो। असखं्य मािनसहरूले उहाँलाई प ाए। 2 त्यसबैलेा एउटा कु रोगी उहाँ छेउ आइपगु्यो। यशेकूो अिघ आफ्नो
िशर िनहुयार्एर त्यसले भन्यो, “हे भ,ु तपाईंको इच्छा भए मलाई श ु गनर्सक्नहुुन्छ।”

3 यशेलूे त्यो मािनसलाई छुनभुयो। उहाँले भन्नभुयो, “म ितमीलाई श ु गनर् चाहन्छु। ितमी जाती भइजाऊ।” अिन तरुून्तै उसको कु रोग
िनको भइहाल्यो। 4 तब यशेलूे त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, “हरे यसबारे ितमीले कसलैाई नभन्न।ू तर आफै जाऊ अिन पजूाहारीलाई दखेाऊ र
माणको लािग मोशाको आज्ञानसूार, ितनीहरूका समक्ष भटेी चढाऊ। जसले गदार् मािनसहरूले ितमीलाई िनको भएको दे सक्ने छन।्”

यशेलू े अिधकारीको नोकरलाई िनको पान ुर्भयो
(लकूा 7:1-10; यहून्ना 4:43-54)

5 यशे ू कफनर्हुममा पगु्नभुयो। जब उहाँले शहरमा वशे गन ुर्भयो, एकजना सनेाका अिधकारी उहाँकहाँ आए अिन उहाँको सहयोगको िन म्त
िवन्ती गरे। 6 अिधकारीले भन,े “हे भ!ु मरेो नोकर पक्षघातले थ लएर मरेो घरको पलङ्गमा लिडरहकेो छ। उसले आफ्नो शरीर चलाउनसम्म
सकेको छैन अिन उ थाले पीिडत छ।”

7 यशेलूे ती अिधकारीलाई भन्नभुयो, “म त्यहाँ जानछुे अिन ितनलाई िनको पा रिदनछुे।”
8अिधकारीले जवाफ िदए, “हे भ!ु तपाईं मरेो घरमा प ु हुने त्यित योग्यको म छैन। तर तपाईंले एक वचन भिनिदनहुोस ्र मरेो नोकर िनको

भइहालोस।् 9 म कसकैो अधीनमा छु। अिन मरेो अिधनमा अरू सिैनकरू छन।् यिद मलैे कुनै एकजना िसपाहीलाई भनें, ‘जाऊ’ भन्दा उ जान्छ।
अिन अक एक िसपाहीलाई मलैे आउ भन्दा ऊ आउँछ। यिद मलैे मरेो नोकरलाई भनें, ‘यो गर’ अिन उसले त्यो गछर्। मलाई थाहा छ तपाईंसगं
पिन यस्तो श छ।”

10जब यशेलुे यी सबै कुराहरू भनकेो सनु्नभुयो, उहाँ आ यर्चिकत हुनभुयो। उहाँले आफ्नो साथमा भएका ती सबै मािनसहरूलाई भन्नभुयो,
“म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु, इ ाएलमा पिन मलैे कुनै मािनस यस्तो दढृ िव ासी पाइन।ँ 11 धरैे मािनसहरू पवूर् र प मबाट आई पगु्ने छन ्
अिन ितनीहरू स्वगर्को राज्यमा अ ाहाम, इसाहाक र याकूबसगँ भोजन गनर्का िन म्त मचेमा ब छेन।् 12 तर राज्यमा मागर् पाउन ु पन मािनसहरू
चािहं ितनीहरू अन्धकार िभ फा लनछेन।् अिन त्यो ठाउँमा मािनसहरू पीडाले रूवाबासी र दा ा िकट्ने छन।्”

13 तब यशेलूे त्यस अिधकारीलाई भन्नभुयो, “ित ो घरमा जाऊ। ितमीले िव ास गरे जस्तै ित ो नोकर िनको भइसकेको हुनछे।” अिन
ठीक त्यसबैला उसको नोकर िनको भयो।

यशे ू ारा धरैे मािनसहरू िनको पा रएका
(मकूर् स 1:29-34; लकूा 4:38-41)

14यशे ूप सुको घरमा जानभुयो। त्यहाँ यशेलू े उसकी सासलूाई कड़ा ज्वरोले थ लएर पलङ्गमा लिडरहकेो पाउन ु भयो। 15 तब यशेलूे ितनको
हात छुनभुयो ितनी िनको भइन।् अिन ितनी उ ठन ्र उहाँको ससुार ग रन।्

16 त्यसै साँझ मािनसहरूले भतु लागकेा धरैे जनालाई लएर यशेकूहाँ आए। यशेलूे भतूहरूलाई खदेन ु भयो। जो-जो िबमारी परेका िथए ती
सबै ठीक भए। 17 यशयैा अगमव ाले भनकेा सबै कुरा यशेलू े परूा गन ुर्भयो:



8:18 1093 म ी 9:8

“उहाँले हा ा यातनाहरू हटाइिदन ु भयो, अिन हा ा रोगहरू उहाँले बोक्नभुयो।” यशयैा 53:4
यशेकूा चलेाहरू
(लकूा 9:57-62)

18 यशेलूे दे भुयो आफूलाई धरैे मािनसहरूले घरेेका िथए। अिन आफ्ना चलेाहरूलाई झीलको अक ितर जान लगाउन ु भयो। 19 त्यसबलेा
एकजना शा ी उहाँकहाँ आए अिन भन,े “हे गरुूज्य।ू तपाईं जता-जता जानहुुन्छ, म तपाईंको पिछ-पिछ लाग्नछुे।”

20 यशेलूे ितनलाई भन्नभुयो, “स्यालहरूका ब े प्वाल हुन्छन।् आकाशका चराचरुूङ्गीको ब े ग ुडँ हुन्छ। तर मािनसको पु को लािग ता
िशर अडाउने ठाउँ सम्म छैन।”

21 अक एकजना मािनस, जो यशेकूो चलेाहरूमध्ये एकजना िथए ितनले यशेलूाई भन,े “हे भ,ु पिहला गएर मलाई मरेो बाबलुाई गाड्न
िदनहुोस।् त्यसपिछ म तपाईंलाई प ाउनछुे।”

22 तर यशेलू े ती मािनसलाई भन्नभुयो, “मरेोपिछ लाग, मरेका मािनसहरूले ितनीहरूको आफ्नो मदुार्हरूलाई आफै गाडुन।्”
यशेलू े आधँीलाई शान्त गराउन ु हुन्छ
(मकूर् स 4:35-41; लकूा 8:22-25)

23 यशे ू एउटा डुङ्गामा चढनभुयो र उहाँको चलेाहरू पिन उहाँको पिछ लाग।े 24 जब डुङ्गाले िकनार छा ो, त्यसबैलेा झीलमा अचानक
एक भयङ्कर आघँी चल्न थाल्यो। छालहरूले डुङ्गालाई ढाक्न लाग्यो। तर यशे ूसिुतरहन ु भएको िथयो। 25 चलेाहरू गए र उहाँलाई ब्य ूझँाए र
भन,े “हे भ,ु हामीलाई बचँाउनहुोस ्हामी डुब्न लािगरहछेौं।”

26 यशेलूे भन्नभुयो, “ितमीहरू िकन डराउछँौ? ितमीहरू िसत त्यि िव ास छैन?” तब यशे ू उठ्नभुयो अिन आधँी र छालहरूलाई आज्ञा
गन ुर् भयो। आधँी थािमयो, अिन झीलमा परूा शा न्त छायो।

27सबै मािनसहरू छक्क परे। ितनीहरू भन्नलाग,े “उहाँ कस्तो मािनस हुनहुुन्छ? िकनभने हावा र बतासले पिन उहाँको आज्ञा मान्दो रहछेन।्”
यशेलू े भतू लागकेो दइुजना मािनसहरूलाई चगंाई गन ुर् भयो
(मकूर् स 5:1-20 लकूा 8:26-39)

28 गद रनीहरूको मलुकुको एउटा झीलको अक तफर् यशे ू आइपगु्न ु भयो। त्यहाँ दईुजना मािनस यशे ू कहाँ आए। ितनीहरूलाई भतु लागकेो
िथयो। ितनीहरू िचहानको गफुामा बस्दथ।े ितनीहरू अत्यन्तै डरलाग्दा िथए। यसले गदार् मािनसहरू त्यो बाटो िहडँ्ने आटँ गदनथ।े 29 ती दइुजना
यशेकूहाँ आए अिन िचच्याउन थाल,े “परमे रको पु तपाईं हामीबाट के चाहान ु हुन्छ? के समय आउनु भन्दा अिघ हामीलाई दण्ड िदन ु आउन ु
भएको हो?”

30 छेउको क्षे मा स ूगँरुहरूको बथान च ररहकेो िथयो। 31 भतूहरूले यशेलूाई िबन्ती गनर् लाग,े “यिद तपाईंले हामीलाई यी मािनसहरूबाट
धपाउन चाहनहुुन्छ भन,े दयागरी हामीलाई ती स ूगंरुहरूको बथानमा प िदनहुोस।्”

32 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “जाऊ!” तब ती भतूहरूले मािनसहरूलाई छाडे र स ूगँरुहरूमा पस।े त्यसपिछ ती सम्पणूर् बथानहरू डाँडाको
िभरालो धारबाट झील ितर ओ लर्ए। ती सबै झीलमा डुब।े 33 ती स ूगँरु चराउनहेरू भाग,े र शहरितर गए अिन सबलैाई स ूगँरुहरू र भतुहरूले
सताएको िवषयमा सनुाउन थाल।े 34 तब शहरका सबै मािनसहरू यशेलूाई हनेर् आए। जब मािनसहरूले यशेलूाई दखे,े ितनीहरूले त्यस मलुकुलाई
छोडरे जानभुनी िनवदेन गरे।

9
यशेलूे पक्षवातको रोगीलाई िनको पान ुर्भयो
(मकूर् स 2:1-12, लकूा 5:17-26)

1 यशे ू एउटा डुङ्गामा चढ्नभुयो र झील पारी जानभुयो अिन उहाँ आफ्नो शहरमा पगु्नभुयो। 2 केही मािनसहरू एकजना पक्षघाती रोगीलाई
आफूहरू िसत लएर यशे ू भएकहाँ आए। त्यो मािनस ओ ानमै लडीरहकेो िथयो। यशेलू े ितनीहरूमा औधी िव ास भएको दे भुयो। अिन
उहाँले त्यो पक्षघातीको रोगीलाई भन्नभुयो, “सखुी होऊ, जवान मािनस! ित ो पापहरू क्षमा ग रएका छन।्”

3 केही शा ीहरूले यी कुराहरू सनु।े ितनीहरूले आफू माझ त्यस कुराको वहस गरे, “यो मािनस परमे रले जस्तै कूरा गछर् उसले परमे रकै
िनन्दाको कुरा गरे जस्तो छ।”

4 ितनीहरूले के सोंिचरहकेा छन ्भनरे यशेलू े जान्न ूभयो अिन उहाँले भन्नभुयो, “िकन ितनीहरू यस्ता द ु िवचारहरू आफ्नो मनमा राख्छौ?
5-6 यो पक्षाघातको रोगीलाई कुन कुरा भन्न असल छ: ‘ित ा पापहरू क्षमा ग रए’ अथवा ‘उठ र िहडँ’ भन्न।ु म ितमीहरूलाई यो दखेाउनछुे
िक यस पथृ्वीमा मािनसको पु लाई पापको क्षमा गन श ा छ।” तब यशेलूे पक्षघातको रोगीलाई भन्नभुयो, “उठ ित ो िब ौना बोक र घर
जाऊ।”

7अिन त्यो मािनस उ ो र घरितर लाग्यो। 8मािनसहरू यो दखेी छक्क परे। मािनसहरूलाई यस्तो श दान गरेकोमा ितनीहरूले परमे रको
शसंा गरे।
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यशेलूे म ीलाई बोलाए
(मकूर् स 2:13-17; लकूा 5:27-32)

9 जब यशे ू गइरहन ु भएको िथयो, उहाँले एकजना म ी नाम गरेको मािनसलाई भटे्न ु भयो। म ी महसलू उठाउने अ ामा बिसहहकेा िथए।
यशेलू े भन्नभुयो, “मिसत आऊ।” त्यसपिछ म ी जरुूक्क उठे र यशेकूो पिछ लाग।े

10यशे ूबलेकुीको भोजन म ीकै घरमा खान ब ु भएको बलेा त्यहाँ धरैे कर उठाउनहेरू र पापीहरू आएका िथए अिन ितनीहरूले यशे ूर उहाँका
चलेाहरू सगँै भोजन खादै िथए। 11 यशेलूे ती मािनसहरूसगँ खाना खाइ रहन ु भएको फ रसीहरूले दखे।े फ रसीहरूले यशेकूा चलेाहरूलाई सोध,े
“िकन ितमीहरूका गरुूले कर उठाउनहेरू र पापीहरूसगँ बसरे खाना खान्छन?्”

12 फ रसीहरूले भन्दै गरेको कुरा यशेकूो सनु्नभुयो। अिन उहाँले भन्नभुयो, “स्वस्थ मािनसहरूलाई वै को आवश्यकता पदन। जो रोगी छ
उसलैाई वै को आवश्यकता पदर्छ। 13 म ितमीहरूलाई एउटा कुरो भन्नछुे। जाऊ अिन यसको अथर् के हो िसक: ‘म पशकुो ब लदान चाहन्न।
म मािनसहरूमा दया चाहन्छु।’✡ म यहाँ धािमर्क मािनसहरूलाई भटे्न आएको होइन, ती पापीहरूलाई भटे्न आएको हु।ँ”

यशे ूअरू यहूदीहरू जस्तो हुनहुुन्न
(मकूर् स 2:18-22; लकूा 5:33-39)

14 त्यसपिछ यहून्नाका चलेाहरू यशेकूहाँ आए। ितनीहरूले यशेलूाई भन,े “हामी अिन फ रसीहरू धरैे जसो उपवास बस्दछौ। ती तपाईंका
चलेाहरू िकन उपवास बस्दनैन?्”

15 यशेलूे भन्नभुयो, “िववाहको बलेामा जो दलुहासगँ हुन्छन,् ितनले दखु मान्दनैन ् तर त्यस्तो समय आउँछ जब ितनीहरूबाट दलुहालाई
अलग ग रन्छ। तब ितनीहरू दःुखी बन्छन ्र ितनीहरू उपवास लन्छन।्

16 “कसलैे परुानो व मा भएको प्वालमा नखु म्चएको लगुाको टु ा टाल्दनै। यिद कसलैे त्यसो गरे त्यो टालो परुानो लगुाबाट च्याितन्छ र
त्यो प्वाल झन नरा ो हुन्छ। 17 कसलैे पिन नयाँ दाखरसलाई छालाको परुानो थलैाहरूमा हाल्दनै। परुानो थलैीमा कसलैे नयाँ दाखरस हाल्यो
भन,े त्यो थलैी फाट्छ र दाखरस पिन न हुन्छ। यसकारण मािनसहरूले नयाँ थलैाहरूमा नयाँ दाखरस हाल्दछन।् यसरी दाखरस र थलैाहरू दवुै
सरुिक्षत रहन्छन।्”

यशेलू े मरेकी केटीलाई जीिवत पान ुर् भयो र रोगी ीहरूलाई िनको पान ुर् भयो
(मकूर् स 5:21-43; लकूा 8:40-56)

18 यशे ू यी कुराहरू भन्दै हुनहुुन्थ्यो, त्यसबैला सभाधरको एकजना मखु उहाँकहाँ आए। यशेकूो अिघ ितनले िशर झकुाए, अिन भन,े “मरेी
छोरी अिहले मरी कृपया आउनहुोस ्र तपाईंको हात त्यसमािथ रा खिदनहुोस ्अिन त्यसले आफ्नो जीवन िफतार् पाउनछे।”

19 तरुन्तै यशे ू उठ्न ु भयो अिन ितनीिसत जानभुयो। उहाँका चलेाहरू पिन पिछ लाग।े
20 बा वषर्दे ख रगत बहने रोगले स्त एउटी ी त्यहाँ िथईन।् यशेकूो पिछ ल्तर आएर उनले उहाँको व को फेरमा छोइन।् 21 ितनले सोच्दै

िथइन,् “यिद मलैे उहाँको लगुाको फेरमा छोएँ मा भने पिन म ठीक भइजानछुे।”
22 यशे ू पिछ ल्तर फिकर् न ु भयो र ितनलाई दखेरे भन्नभुयो, “हे प्यारी छोरी खशुी होऊ। ित ो िव ासले ितमी िनको भएिक छौ।” ितनै बलेा

ितनी ठीक भइन।्
23 यशे ू यहुदी शासकसगँ िहडँ्दै हुनहुुन्थ्यो।उहाँ ितनको घरमा पगु्न ु भयो।मािनसहरुलाई शोक धनु बजाईरहकेो दे भुयो। उहाँले धरैे

मािनसहरूलाई त्यहाँ रोइरहकेो दे भुयो िकनभने यवुती मरेकी िथई। 24 यशेलूे भन्नभुयो, “र जाऊ। यो यवुती मरेकी छैन। ऊ िनदाइरहकेी
मा छे।” यो दखेरे मािनसहरूले उहाँको हाँसो उडाए। 25जब मािनसहरूलाई घरबाट बािहर पठाइयो, तब यशे ूयवुतीको कोठामा वशे गन ुर्भयो।
उहाँले यवुतीको हात समा भुयो अिन त्यो यवुती जरुुक्क उठी। 26 तब यस कुराको खबर सारा मलुकुभ र िफँिजयो।

यशे ू ारा धरैे मािनसहरू िनको भए
27 जब यशे ू त्यो स्थानबाट गईरहन ु भएको िथयो, दइुजना अन्धो मािनसले उहाँलाई प ाए। ती अन्धाहरूले ठूलो स्वरले रूदै भन,े “हे

दाऊदका पु , कृपया हामीलाई सहायता गन ुर्होस।्”
28जब यशे ूघर िभ प भुयो, ती अन्धा मािनसहरू उहाँकहाँ आए। उहाँले ती अन्धाहरूलाई भन्नभुयो। “के म ितमीहरूलाई फे र दे सक्ने

बनाउछुँ भनरे ितमीहरूलाई िव ास लाग्छ?” अन्धा मािनसहरूले जवाफ िदए, “ज्य,ू भ,ु हामीलाई िव ास लाग्छ।”
29 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूका आखँाहरू छोएर भन्नभुयो, “मलैे ितमीहरूलाई दे सक्ने बनाउन सक्छु भन्ने िव ास ितमीहरूिसत छ। यस्तै

हुन दऊे।” 30 त्यसपिछ ितनीहरूले तरुन्तै दे सके। यशेलू े ितनीहरूलाई कडा चतेाउनी िदन ु भयो, उहाँले भन्न ु भयो, “यो कुरा कसलैे थाहा
पाउन ु हुदँनै।” 31 तर ती अन्धा मािनसहरू बािहर गए अिन त्यस क्षे मा चारैितर यशेकूो खबर िफँजाए।
✡ 9:13: 6:6 बाट उ तृ ग रएको।
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32जब ती दइु मािनसहरू जादै िथए, केही मािनसहरूले अक एकजनालाई यशेकूहाँ ल्याए। उसलाई भतू लागकेो हुनाले त्यो मािनसले बोल्ने
श गमुाएको िथयो। 33 यशेलूे त्यस मािनसबाट भतू भगाइिदनभुयो। त्यसपिछ त्यो मािनस बोल्न थाल्यो। मािनसहरू छक्क पद भन्नलाग,े
“इ ाएलमा यस कारको घटना पिहले किहल्यै घटेको िथएन।”

34 तर फ रसीहरूले भन,े “भतूहरूको नतेा एउटै छ जसले उहाँलाई भतू पाउने श िदएको छ।”
यशे ू मािनसहरूको लािग द:ुख मान्न ु हुन्छ

35 यशे ू सारा शहर र गाउहँरू हुदँै या ा गन ुर्भयो। ितनीहरूका सभाघरहरूमा िशक्षा िदनभुयो अिन राज्यको बारेमा ससुमाचार चार गन ुर् भयो।
यशेलू े सबै कारका रोग र िबमारीहरू िनको पान ुर्भयो। 36उहाँले भीडलाई दे भूयो र उनीहरूको िन म्त टठाउन ुभयो। िकनभने ितनीहरू असहाय
अिन िच न्तत िथए। ितनीहरू गोठालो नभएका भेंडाहरू जस्तै हरैान भई िततर-िबतर भएका िथए। 37 यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो,
“फसल ता धरैे छन ्तर फसल काट्ने खतेालाहरू कम्ती छन।् 38 भु फसलका मा लक हुनहुुन्छ। उहाँलाई ाथर्ना गर जस ारा उहाँले आफ्ना
फसल सं ह गनर् अिधक कम हरू पठाउन ू हुनछे।”

10
यशेलूे आफ्ना े रतहरूलाई चार गनर् पठाउन ु हुन्छ
(मकूर् स 3:13-19; 6:7-13; लकूा 6:12-16; 9:1-6)

1 यशेलूे आफ्ना बा जना चलेाहरूलाई बोलाउन ु भयो। उहाँले द ु ात्माहरूलाई धपाउने सामथ्यर् ितनीहरूलाई िदनभुयो। उहाँले हरेक कारको
रोग र िबमारहरू िनको गनर् सक्ने सामथ्यर् ितनीहरूलाई िदनभुयो। 2 ती बा े रतहरूको नाउँ यस कार छ:

िशमोन (जसलाई प सु पिन भिनन्छ),
अिन उसको दाज्य ूअ न् यास,
जब्दीको छोरो याकूब,
अिन उसको भाइ यहून्ना,
3 िफ लप,
बारथोलोमाइ,
थोमा,
महसलू उठाउने म ी,
अल्फयसको छोरो याकूब,
थिेदयस,
4 िशमोन कनानी,
र यहूदा इस्कारयोत (यो त्यही मािनस िथयो जसले यशेलूाई िव ासघात गय )।
5 यशेलूे यी बा जना े रतहरूलाई आज्ञा िदनभुयो। त्यसपिछ उहाँले ितनीहरूलाई राज्यको िवषयमा चार गनर् भनी पठाउनभुयो। यशेलू े

भन्नभुयो, “गरै यहूदहूीरूकहाँ नजाऊ। सामरीहरूका शहरहरूमा पिन नजाऊ। 6 बरू इ ाएली मािनसहरूकहाँ जाऊ। ितनीहरू हराएका भेंडाहरू
झैं छन।् 7जब ितमीहरू जान्दछौ, ‘स्वगर्को राज्य आउनै लागकेा छ भनी चार गर।’ 8 रोगीहरूलाई िनको पार, मरेकाहरूलाई िजवनमा ल्याऊ।
कु रोगीहरूको उपचार गर। मािनसहरूबाट भतू धपाऊ। म ितमीहरूलाई िस ैंमा यी श हरू िदन्छु। यसथर् िस ैंमा ितनीहरूलाई सघाऊ। 9 ितमी
आफ्ना साथमा पसैा सनु, चाँदी र तामा नलजैाऊ। 10 झोला समते नबोक या ाका िन म्त लाउने लगुाफाटा वा जु ा नलजैाऊ। िहडँ्नलाई लौरो
समते नबोक। एक कामदारलाई उसले चाहकेा सबै चीजहरूको बन्दोबस्त हुनपुछर्।

11 “जव ितमीहरू कुनै गाउँ वा शहरितर जान्छौ त्यहाँ कुनै न कुनै योग्य मािनसलाई भटे ्अिन स्थान नछाडे सम्म उसको घरमा बस। 12 ितमी
घरिभ प े िब ीकै त्यसलाई भन। ‘तपाईंलाई शा न्त होस।्’ 13 घरिभ भएका मािनसहरूले ितनीहरूलाई स्वागत जनाए भने ितनीहरू ित ो
शा न्तको कामना हण गनर् योग्यका छन।् यिद ितनीहरूले स्वागत नजनाए ितमीहरूको शा न्तको कामना िफतार् लऊे िकनभने ितनीहरू ितमीहरूको
शा न्तको कामनाका योग्य छैनन।् 14 यिद कुनै घर वा शहरले ितमीहरूलाई स्वागत नगरे अथवा ितमीहरूको कुरा नसनुे त्यो ठाउँ छोड्दा गोडाको
धलुोसम्म टक्टकाउन।ु 15 ितमीहरूलाई म साँचो भन्दछु। न्यायको िदनमा ितनीहरूको अवस्था सोदोम र गमोराको भन्दा नरा ो हुनछे।

यशे ू ारा समस्याहरू बारे चतेाउनी
(मकूर् स 13:9-13; लकूा 21:12-17)

16 “सनु! म ितमीहरूलाई ब्वाँसोका बीचमा भेंडाझैं गरी पठाउँछु। यसकारण सपर्झैं चनाखो बन। अिन ढुकुरझैं सोझो बन। 17 सबै
मािनसहरूदे ख सतर्क बन। ितनीहरूले ितमीहरूलाई पि ने छन अ्िन अदालतमा पयुार्उनछेन।् ितनीहरूले आफ्नो सभाघरहरूमा लगरे ितमीहरूलाई
कोरार् लाउनछेन।् 18 ितनीहरूले ितमीहरूलाई राज्यपाल अिन राजाहरूको अिघ लानछेन।् मरेो कारणले गदार् ितनीहरूले यसो गनछन।् ितमीहरू
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ती हािकम अिन राजाहरू र गरै-यहूदीहरूको समक्ष मरेो बारेमा भन्नछेौ। 19 जब ितमीहरू प ाउ पन छौ के बोल्न ु पन र कसरी बोल्न ु पन भन्ने
बारेमा िच न्तत नबन। त्यसबलेामा ितमीहरूले भन्न ु पन कुराहरू ितमीहरूलाई बताइनछे। 20 वास्तवमा ितमीहरू बोल्नछैेनौ परमिपताको आत्मा
आफैं ितमीहरूबाट बोल्नहुुनछे।

21 “दाज्य-ूभाइहरू आफ्नै दाज्य-ूभाइहरूको िवरु हुनछेन ् ितनीहरू एकले अकार्लाई मानर् लाउनछेन।् बाबहुरूले आफ्नै छोराहरूलाई मानर्
लाउनछेन।् छोराछोरीहरू आमाबाबहुरूको िवरू उठ्नछेन,् र ितनीहरूलाई मान षड ्यन् गनछन।् 22सबै मािनसहरूले ितमीहरूलाई घणृा गनछन ्
िकनभने ितमीहरूले मलाई प ाउँछौ। तर जसले आ खरसम्म सहन्छ उसको उ ार हुनछे। 23जब एउटा शहरबाट ितमीहरू खिेदनछेौ तब अक
शहरमा जाऊ। म ितमीहरूिसत साँचो भन्दछु। मािनसको पु आउन अिघ नै ितनीहरू इ ाएलको सबै शहरहरू भएर गइ सकेको हुनछैेनौ।

24 “कुनै पिन चलेा गरुूभन्दा े हुदँनै नता कुनै दास आफ्नो मा लकभन्दा े हुन्छ। 25 एउटा चलेाको िन म्त आफ्ना गरुू जस्तै बन्न ु
पयार् छ। एक जना दासको िन म्त आफ्ना मा लक जस्तै बन्न ु पयार् छ। यिद घरका ठूलाबडालाई नै बालिजबलु अथवा शतैान भिनन्छ भन,े
प रवारका अरू सदस्यहरूलाई त्यस भन्दा पिन नरा ो भिननछे।

मािनसको होइन परमे रको डर राख
(लकूा 12:2-7)

26 “यसकारण ती मािनसहरूदे ख डराउने काम छैन। छोिपएका त्यके कुरा उघा रनछे। ग ु मा रहकेा त्यके कुरालाई कट ग रनछे।
27 यी सबै कुराहरू म ितमीहरूलाई अन्धकारमा भन्छु तर ितमीहरूले यो कुरा उज्यालोमा भन्न ु पछर्। यी कुराहरू म ितमीहरूका कानमा कानखेसुी
गनछु तर ितमीहरूले यी सबै कुराहरू सबलैाई खलु्लम-खलु्ला भन्नपुदर्छ।

28 “मािनसहरूदे ख नडराऊ। ितनीहरूले ित ो शरीलाई मा मानछन।् ितनीहरूले आत्मालाई मानर् सक्ने छैनन।् ितमीहरू त्यससगं डराउन ु
पनछ जसले ित ो शरीर र आत्मालाई नै नकर् मा लजैान्छ। उहाँले शरीर र आत्मालाई नरकमा पठाउन ु सक्न ु हुन्छ। 29 चराहरू बचे्नपुदार् दइुवटा
चराको दाम एक पसैा मा ितन ुर् पनछ। तर ित ा िपताको इच्छिबना एउटै चरापिन मन छैन। 30 ित ा टाउकोमा कितवटा केशहरू छन ्उहाँले ती
समते जान्नहुुन्छ। 31 यसकारण डर नमान। ितमीहरू ती चराहरूभन्दा धरैे उत्कृ छौ।

िव ास बारेमा बहस
(लकूा 12:8-9)

32 “यसकैारण हरेक जसले मािनसहरूका साम ु मलाई स्वीकार गछर्, म पिन उसलाई मरेा स्वगर्मा हुने परम िपताको साम ु स्वीकार गनछु।
33 तर जब कुनै मािनस अरूको सम्मखु उिभएर उसले मलाई िव ास गछुर् भन्न सक्दनै भने त्यो मरेो आफ्नो मािनस होइन भनरे म भन्नछुे। मरेा
स्वगर्मा हुने िपताको अिघ पिन म यसै भन्नछुे।

यशेलूाई प ाउनाले दखु उठाउन ु पछर्
(लकूा 12:51-53, 14:26-27)

34 “म पथृ्वीमा शा न्त ल्याउन आएको भनी नसम्झ म पथृ्वीमा शा न्त ल्याउनलाई आएको होइन। तर म तरवार चलाउन आएको हु।ँ 35 म
यो उ ेश्यले आएको हु:ँ

‘एउटा छोरो बाबकुो िवरु हुन्छ।
एउटी छोरी उसकी आमाको िवरु हुन्छे।

एउटी बहुारी उसकी सासकूो िवरू हुन्छे।
36 कुनै मािनसको आफ्नो प रवरको मािनस इच्छा प मा नाउँ भएका उसको िबरु श ु बन्दछ।’ िमका 7:6

37 “जसले मलाई भन्दा आफ्ना बाब-ुआमालाई धरैे माया गछर् उ मलाई पच् ाउने योग्यको हुदँनै। जसले आफ्नो छोरा-छोरीलाई मलाई
भन्दा धरैे माया गछर्, ऊ मरेो पिछलाग्ने योग्यको हुदँनै। 38 यिद कुनै मािनसले मलाई अनसुरण गरेको बलेा उसलाई िदएको ूस स्वीकार गदन
भने उ मलाई अनसुरण गन योग्यको हुदँनै। 39 जसले आफ्नो जीवनलाई बचाउन खोज्छ उसले त्यो गमुाउनछे। तर जसले आफ्नो जीवन मरेो
िन म्त गमुाउछँ उसले त्यो ा गनछ।

ितमीलाई हण गनलाई परमे रले आिशष िदनहुुन्छ
(मकूर् स 9:41)

40 “ितमीहरूलाई जसले हण गछर् मलाई पिन हण गदर्छ। अिन जसले मलाई हण गछर् मलाई पठाउनलेाई पिन हण गदर्छ।
41 अगमव ालाई भटे्ने उसलाई स्वागत गनले असल मािनस भएको कारणले इनाम पाउछँ। एउटा असल मािनसलाई भटेेर उसलाई स्वागत
गनले ऊ असल मािनस भएको कारणले उसले असल मािनसको इनाम पाउछँ। 42 यिद कसलैे मलाई प ाउनलेे यी सानाहरू मध्ये कसलैाई
सहायता गलार्, उसले आफ्नो इनाम पाउनछे। त्यस मािनसले एक मा िदए पिन मबाट ठूलो इनाम पाउनछे।”
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11
यशे ू र बि स्मा िदने यहून्ना
(लकूा 7:18-35)

1 आफ्ना बा ै चलेाहरूलाई िशक्षा िददं ै यशेलू े आफ्ना कुराहरू भिनसक्न ु भएपिछ उहाँ गा ललको शहरहरू ितर चार गनर् अिन िशक्षा िदन
जानभुयो।

2 बि स्मा िदने यहून्ना कैदमा िथए। ी ले गरेका सबै कुराहरू उनले सनु।े अिन यहून्नाले आफ्ना चलेाहरूलाई यशेकूहाँ पठाए। 3 यहून्नाका
चलेाहरूले यशेलूाई सोध,े “यहून्नाले आउँदछै भन्नभुएको मािनस तपाईं नै हुनहुुन्छ, िक अरू कुनै मािनसलाई हामीले पखर्न ु पन हो?”

4 यशेलूे भन्नभुयो, “यहून्नाकहाँ जाऊ ितमीहरूले सनुकेा र दखेकेो कुराहरू वणर्न गर। 5 अन्धाहरूले फे र दिृ पाउछँन;् लङ्गडाहरू िहडँ्न
सक्ने हुन्छन,् कु रोगीहरू शु हुन्छ; बिहराहरू सनु्नसक्ने हुन्छन ्मरेकाहरू जागा उठ्छन ्अिन गरीब मािनसहरूलाई ससुमाचाहरू सनुाइदछै।
6 यिद कुनै मािनसले मलाइ हण गछर् भने त्यो धन्यको हो।”

7 यहून्नाका चलेाहरू आफ्ना मागर्मा जाँदिैथए, यशेलूे ती मािनसहरूलाई यहून्नको बारेमा भन्न लाग्न ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “ितमीहरू
मरुभिुममा के हनेर् िनस्क्यौ? के बतासले हल्लाइराखकेो िनगालोलाई? 8 वास्तवमा केको िन म्त ितमीहरू मरूभिूममा गयौ? रा ो व पिहरने
मािनसलाई हनेर्? ती रा ा-रा ा व पिह रएर राजमहलहरूमा ब े मािनसहरूलाई हो। 9 यिद यसो होइन भने के हनेर्लाई ितमीहरू बािहर िनस्केका
हौ? कुनै एक अगमव ालाई? हो, म भन्दछु, एक आगमव ा भन्दा महान यहून्ना नै हुन।् 10 यहून्ना नै एकहुन ्जसको िवषयमा धमर्शा मा
ले खएको छ:

‘सनु! म आफ्नो दतूलाई ित ो अिघ-अिघ पठाउँनछुे।
उसले ित ो लािग बाटो तयार ग रिदनछे।’ मलाकी 3:1

11 “म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु बि स्मा िदने यहून्ना पथृ्वीमा जन्मकेा सबै मािनसभन्दा महान छन।् तरैपिन स्वगर्को राज्यमा जो सबभैन्दा
सानो छ, त्यो यहून्नाभन्दा ठूलो हो। 12 बि स्मा िदने यहून्नाको समयदे ख यसो अिहलसेम्म स्वगर्को राज्यमा बलजफत हुदँछै र बलजफत गनहरू
जबरजस्ती खोस्छन।् 13 सबै अगमव ाहरू र मोशाको वस्थाले यहून्ना समते को समय नआउञ्जले पिछ हुन आउने कुराहरूको िवषयमा
अगमवाणी गरेका छन।् 14 यिद अगमव ा र वस्थाले भनकेा कुरामा ितमीहरू िव ास गछ भन,े यहून्नानै ए लया हो भनरे पिन ितमीहरूले
िव ास गनछौ। वस्था र अगमव ाहरूले उहाँ आउँनहुुन्छ भनकेा छन।् 15 मरेो कुरा सनु्न सक्ने ितमीहरूले यी कुराहरू सनु।

16 “आजका मािनसहरूको बारेमा मलैे के भन्न?े ितनीहरू के जस्ता छन?् आजका मािनसहरू बजारमा खले्ने स-ससाना केटाकेटीहरू जस्ता
छन।् एक दलका केटाकेटीहरूले अकार् दलकाहरूलाई बोलाउँछन,्

17 ‘ितमीहरूको िन म्त मीहरूले सगंीत बजायौं,
तर ितमीहरू नाचनेौ;

हामीहरूले द:ुखका गीत गायौं,
तर ितमीहरू दःुखी भएनौ।’

18 मािनसहरू त्यस्तै छन ्भनरे मलैै िकन भनें? िकनभने जब यहून्ना आए उनले अरूले जस्तै खाएनन ्अिन दाखरस िपएनन।् अिन मािनसहरूल,े
‘उसलाई भतू लागकेो छ भनी भन्छन।्’ 19 मािनसका पु अरू मािनसहरूले जस्तै खाँदै िपउँदै आयो। मािनसहरूले भने ‘उसलाई हरे, उसले अित
धरैे खान्छ अिन एउटा िपयक्कड हो। उ महसलू उठाउनहेरू र पापीहरूको िम हो।’ तर ब ु चािहं उहाँले गरेको कामबाट िस हुन्छ।”

यशे ू िव ास नगनहरूलाई सतर्क गराउन ु हुन्छ
(लकूा 10:13-15)

20 यशेलूे ती शहरहरूलाई हप्काउन ु भयो जहाँ उहाँले धरैे श शाली कामहरू गन ुर् भएको िथयो। यशेलू े ती शहरहरूका बािसन्दाहरूलाई
हप्काउन ु भयो िकनभने ितनीहरू आफ्नो जीवन शलैी प रवतर्न गनर् राजी िथएनन।् 21 यशेलूे भन्नभुयो, “ए कोरािजन! तलँाई िधक्कार छ। ए
बथेसदेा! तलँाई िधक्कार छ। मलैे ितमीहरूकहाँ धरैे श शाली कामहरू ग रिदएँ। यिद यस्तै श शाली कामहरू टायर र सदोममा ग रएको भए
त्यहाँका मािनसहरूले पिहले नै भाङरा व लाएर र खरानी घसरे प ताप ग रसक्ने िथए। 22 तर म भन्दछु, न्यायको िदनमा टायर र सदोमकोभन्दा
ितमीहरूको हालत खराब हुनछे।

23 “त ँ कफनर्हुम, के त ँ स्वगर्सम्म उचा लनछेस ्र? अह!ँ तलँाई तल मतृ्यकुो स्थान सम्म झा रनछे। तमँािथ मलैे धरैे श शाली कामहरू
गरेको छु। यिद त्यस्तै चमत्कारहरू सदोममा भएको भए, त्यहाँका मािनसहरूले सबै पापहरू गनर् छोिडसकेका हुनिेथए अिन त्यो नगर आजसम्म
रिह रहनिेथयो। 24 तर ितमीलाई भन्छु िक न्यायको िदनमा सदोमको भन्दा ित ो हालत अरू नरा ो हुनछे।”
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यशे ूआफ्ना मािनसहरूलाई िव ाम दान गन ुर्हुन्छ
(लकूा 10:21-22)

25 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “हे िपता, स्वगर् र पथृ्वीका परम भ,ु म तपाईंलाई धन्यवाद चढाउँछु। म तपाईंको शसंा गदर्छु िकनिक तपाईंले
यी कुराहरू ब ु मान र समझदार मािनसहरूबाट लकुाउनभुयो। तर तपाईंले यी ितनीहरू ित कट ग रिदन ु भयो जो स-साना बालकहरू झैं छन।्
26 हे मरेा िपता, तपाईंले यस्तो गन ुर् भयो, जो वास्तवमै तपाईंले गनर् चाहन ु भएको िथयो।

27 “मरेा िपताले मलाई सबै वस्था ग रिदन ु भएको छ। िपताले बाहके अरू कसलैे प ु लाई िचन्दनै। पु ले बाहके अरू कसलैे िपतालाई
िचन्दनै। अिन पु ले जनु मािनसहरूमा िपतालाई कट गन इच्छा गनर्हुन्छ ितनीहरूले मा िपतालाई िचन्ने छन।्

28 “मकहाँ आऊ। जो थिकत औ क ले दिबएकाहरू हो! म ितमीहरूलाई आत्माको िन म्त िव ाम िदनछुे। 29 मरेो कामकुरो हण गर
अिन मबाट िसक, म िवनयी र िवन -हृदयको छु। अिन ितमीहरूले आफ्नो आत्मामा िव ाम पाउनछेौ। 30 हो, मरेो काम हण गनर् सिजलो छ।
ितमीहरूलाई िदइने भार हलकुा छ।”

12
यहूदीहरू ारा यशेकूो आलोचना
(मकूर् स 2:23-28; लकूा 6:1-5)

1 त्यो समय, यशे ू िव ामको िदनमा अन्नका खतेहरूबाट जानहुुदँ ै िथयो, यशेकूा चलेाहरू पिन उहाँसगँै िथए। ितनीहरू भोकाएका िथए। ती
चलेाहरूले अन्नका बाला टप्दै खान लाग।े 2 फिसहीहरूले यो दखेरे। ितनीहरूले यशेलूाई भन,े “हने ुर्होस!् तपाईंको चलेाहरू िव ामको िदनमा
गन ुर् िनषधे ग रएका कुरा गदछन।्”

3 उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “दाऊदल,े आफैं र आफूसगँका मािनसहरू भोकाउँदा के गरेथ,े के ितमीहरूले पढकेा छैनौ? 4 दाऊद
परमे रको घरमा गए। दाऊद र ितनका साथीहरूले परमे रलाई चढाइएको रोटी खाए। दाऊद र ितनका साथीहरूले यसरी रोटी खान ु िनयमको
िवरु िथयो। केवल पजूाहारीहरूलाई मा त्यस्तो रोटी खाने अनमुित िथयो। 5 अिन ितमीहरूले मोशाको वस्थामा यो पिन िन यनै पढकेो
हुनपुछर् िक कसरी त्यके िव ामको िदनमा पजूारीहरूले म न्दरमा िव ाम अथवा िव ामको िनयम भङ्ग गछर्न।् तरै पिन पजूाहारीहरूलाई त्यस
दोषको िन म्त दोषी ठािनन्दनै। 6 म ितमीहरूलाई भन्दछु, ‘यहाँ म न्दर भन्दा ठूलो’ केही छ। 7 धमर्शा मा भिनएको छ, ‘म पशहुरूको ब लदान
चाहन्न। म मािनसहरूमा दया चाहन्छु।’✡ वास्तवमा ितमीहरू ती शब्दहरूका अथर् के हो त्यो पिन जान्दनैौ। यिद ती शब्दहरूका अथर् ितमीहरूले
बझु्यौ भने ती ितमीहरूले िनद षहरूलाई न्याय गन िथएनौ।

8 “मािनसको पु िव ाम िदनको पिन भु हो।”
यशेलू े िव ाम िदनमा िनको पान ुर् भयो
(मकूर् स 3:1-6; लकूा 6:6-11)

9 यशे ू त्यहाँबाट िहडँ्न ु भयो अिन ितनीहरूको सभाघरमा जानभूयो। 10 उहाँले सभाघरमा एउटा सकेुर चाउ रएको हात भएको मािनसलाई
दे ु भयो। केही यहूदीहरू यशेलूाई दोष लगाउनलाई िनहु ँ खोिजरहकेा िथए। अिन ितनीहरूले उहाँलाई सोध,े “के िव ामको िदनमा कसलैाई
िनको पान ुर् न्यायोिचत छ?”

11 उहाँले भन्नभुयो, “यिद ितमीहरूमध्ये कसकैो एउटा भडेा छ, त्यो िव ामकोिदनमा एउटा खाल्डामा खस्यो भने के आफ्नो हातले समातरे
बािहर तान्दनैौ? 12 एउटा मािनस भडेा भन्दा धरैे असल हुन्छ। त्यसथर् िव ामको िदनमा भलो गनर् वस्थाले िदन्छ।”

13 तब उहाँले त्यस डुडँहेात भएको मािनसलाई भन्नभुयो, “मलाई ित ो हात हनेर् दऊे।” त्यसले यशे ूभएितर हात पसाय । अिन उसको हात,
त्यो अक हात जस्तै िनको भयो। 14 तर फ रसीहरू बािहर गए अिन यशेलूाई मानर्का िन म्त योजना बनाए।

यशे ू परमे र ारा चिुनएको सवेक हुनहुुन्छ
15फ रसीहरूले के गनर् लिगरहकेा िथए सो यशेलुाई थाहा भयो। अिन उहाँले त्यो ठाउँ छोड्नभुयो। धरैे मािनसहरूले उहाँलाई प ाउन लाग।े

उहाँले सबै रोगीहरूलाई िनको पारी िदनभुयो। 16 उहाँ को हुनहुुन्छ भनरे मािनसहरूलाई केही नभन्नभुनी ितनीहरुलाई यशेलू े चतेाउनी िदनभुएको
िथयो। 17 यशेलूे यी कुराहरू यशयैा अगमव ाले भनकेा कुराहरू पणूर् गनर्का िन म्त गन ुर् भयो।
18 “यहाँ मरेो दास छ,

मलैे उसलाई चनुकेो हु।ँ
म उसलाई मे गछुर्

अिन म उिसत खशुी छु।
म मरेो आत्मा उसमा हा लिदनछुे,
✡ 12:7: 6:6 बाट उ तृ ग रएको।
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अिन उसले नै अन्य रा हरूमािथ न्यायको घोषणा गनछ।
19 उसले झगडा गनछैन न त िचच्याउने नै छ;

उसको स्वर कसलैे पिन गल्लीहरूमा सनु्ने छैन।
20 उसले बा ङ्ग सकेको िनगालो भाँच्ने छैन।

उसले ज लहरेको दीयो िनभ्दै जाँदछै भिन िनभाउने छैन।
उसले यी सबै ग ररहनछे जबसम्म साँचो न्यायले िवजय ा गदन।

21 सबै रा हरूले उहाँमािथनै आशा गनछन।्” यशयैा 42:1-4
परमे र ारा यशेकूो श
(मकूर् स 3:20-30; लकूा 11:14-23; 12:10)

22 त्यसपिछ केही मािनसहरूले एकजना मािनसलाई यशे ू कहाँ ल्याए। उ अन्धो िथयो अिन बोल्न पिन सक्दनैथ्यो िकनिक उसलाई भतू
लागकेो िथयो। उहाँले त्यसलाई िनको पान ुर्भयो अिन त्यस मािनसले बोल्न अिन दे थाल्यो। 23 सबै मािनसहरू चिकत भए। ितनीहरूले भन,े
“िन यनै यी मािनस नै दाऊदका पु हुन ्जसलाई परमे रले हामीकहाँ पठाउने ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो?”

24 जब फ रसीहरूले मािनसहरूको मखुबाट यस्तो कुरा सनुे तब ितनीहरूले भन,े “यशेलूे मािनसरूबाट भतू भगाउनका िन म्त बालिजबलु
श को योग गदर्छन।् बालिजबलु भतूहरूको शासक हो।”

25 यशेलूे फ रसीहरूले सोचकेा कुरा थाहा पाउनभुयो। अिन उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “आपसमा झगडा गन कुनै पिन राज्य ध्वसं
हुनछे त्यसै गरी आफैमा िवभाजन भएको नगर टक्ने छैन। त्यसरीनै िवभाजन भएको कुनै प रवार सफल हुदँनै। 26 यिद शतैानले शतैानलाई
िनकाल्दछ भन,े त्यो आफ्नै िवरु िवभािजत हुन्छ। तब कसरी उसको राज्य टक्न वा चल्न सक्छ? 27 ितमीहरूले भन्दछैौ िक मलैे शतैानको
श ारा भतूहरू भगाउदँछुै। यिद यो सत्य हो भन,े ित ा मािनसहरूले भतु भगाउन कुन श को योग गदछन?् यसकारण ितमीहरूका आफ्नै
मािनसहरूले ितमीहरूको भलू को ाउनछेन।् 28 तर म परमे रका आत्माको श ारा भतुहरू भगाउछुँ। यसबाट यो थाहा हुन्छ िक परमे रको
राज्य अिघ नै ितमीहरूमा आइसकेको छ। 29 यिद कुनै मािनसले कुनै एक बलवान मािनसको घरमा लटुपाट गनर् चाहन्छ भन,े सवर् थम उसले
त्यो बलवान मािनसलाई साङ्लोले बाँधरे रा पुछर्। त्यसपिछ मा त्यो मािनसले घर लटु्न सक्दछ। 30 जो मािनस मिसत छैन, त्यो मरेो िवरु मा
छ। मिसत काम नगनले मरेो िवरू मा काम ग ररहकेो हुन्छ।

31 “यसलैे म ितमीहरूलाई भन्दछु, ितनीहरूले गरेका हरेक पापका िन म्त मािनसहरूलाई क्षमा दान गनर् सिकन्छ। अिन ितनीहरूले भनकेा
सबै नरा ा शब्दहरूको िन म्त मािनसहरूलाई क्षमा दान गनर् सिकन्छ। तर यिद कसलैे पिव आत्माको िवरु मा कुरा गछर् भने उसलाई क्षमा
ग रनछैेन। 32 यिद कसलैे मािनसका पु का िवरु मा कुरा गरे उसलाई क्षमा हुनछे। तर कसलैे पिव आत्माको िवरु मा-कुरा गरे क्षमा हुनछैेन।
त्यस मािनसलाई न ता अिहले क्षमा िदइन्छ न ता भिवष्यमान।ै

ितमीहरूको चाल-चलनले ितमीहरूको प रचय गराउँछ
(लकूा 6:43-45)

33 “यिद ितमीहरू असल फल चाहन्छौ भने ितमीहरूले बकृ्षलाईनै असल तलु्याउन ु पछर्। यिद ितमीहरूको बकृ्षनै नरा ो छ भने त्यसको फल
पिन नरा ो हुनछे। िकनिक त्यसको फलबाटनै बोटलाई िचन्न सिकन्छ। 34 ए साँपहरू, ितमीहरू द ु मितका छौ। ितमीहरूबाट कसरी असल
कुराहरू आउनसक्छ। हृदयमा जे कुरा थपुरीएको छ त्यही कुराहरू नै मखुले बोल्दछ। 35 असल मािनसले असलै कुराहरू हृदयमा थपुारेको
हुन्छ। यसथर् रा ै कुराहरू उसले बोल्दछ। तर एउटा द ु मािनसले हृदयमा द ु कुराहरू नै राखकेा हुन्छ र उसले बोलकेो बलेामा हृदयमा भएका
द ु कुराहरू नै उसले बोल्दछ। 36 यसथर् म ितमीहरूलाई भन्दछु त्यके मािनसले आफूले बोलकेा हरेक लापरवाही कुराहरूको िववरण न्यायको
िदनमा िदन ु पनछ। 37 ितमीलाई ित ा आफ्नै कुराहरू ारा न्याय ग रनछे। ित ा कितपय कुराहरूले ितमीलाई सही तलु्याउनँछे अिन ित ा कितपय
कुराहरूले ितमीहरूलाई दोषी ठहराउनछे।”

माणकालािग यशेसूगँ यहूदीहरूको सोधखोज
(मकूर् स 8:11-12; लकूा 11:29-32)

38 तब केही शा ीहरू र फ रसीहरूले यशेलूाई जवाफ िदए। ितनीहरूले भन,े “गरुूज्य,ू हामी तपाईंबाट एउटा आ यर्को िचन्ह हनेर् चाहन्छौ।”
39 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “द ु र पापी मािनसहरूले माणकोलिग चमत्कार खोज्दछैन।् तर त्यस्ता मािनसहरूलाई माणकोलािग कुनै

चमत्कार दखेाइने छैन। अगमव ा योनाको िचन्ह बाहके। 40 तीन िदन र तीन रात सम्म योना एउटा ठूलो माछाको पटेमा िथए। त्यसरी नै तीन
िदन र तीन रात सम्म मािनसको पु पथृ्वीको पटेिभ रहनछे। 41 अिन न्यायको िदनमा ितनीहरू दोषी छन ्भनी दखेाउनका िन म्त िननवकेा
मािनसहरू यस पसु्ताको साथमा खड़ा हुनछेन।् िकनभने योनाले ितनीहरूलाई उपदशे िदएका िथए, अिन ितनीहरूले आफ्नो जीवननै बद्लकेा
िथए। अिन अझ यहाँ एक मािनस छ त्यो योना अगमव ा भन्दा महान छ।

42 “न्यायको िदनमा दिक्षणको महारानी यस पसु्ताको अगाडी खडा हुनिेछन ् र उनलैे ितनीहरूलाई दोषी भनी माण िदने िछन।् िकनभने
सलुमेानका ज्ञानहरू सनु्न महारानीले धरैे-टाढासम्मको या ा गरेकी िथइन।् अिन अझ यहाँ एक मािनस छ त्यो सलुमेानभन्दा महान छ।
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द ु आत्माले भ रएका आजका मािनसहरू
(लकूा 11:24-26)

43 “जब द ु आत्मा मािनसबाट िनस्केर जान्छ, त्यो ओबानो ठाउँितर िव ाम खोज्दै िहड्छ तर त्यसले भे ाउन स ै न। 44 तब त्यस द ु
आत्माले भन्छ, ‘म आफ्नै अिघको घरमा फिकर् जानछुे, जसलाई मलैे छाडरे आएँ।’ त्यो फकर आउँछ र पिहलकेो उसको घरिभ र ो र सफा
ग र राखकेो भे ाउछँ। 45 त्यसपिछ त्यो द ु आत्मा जान्छ, र आफू भन्दा बढ़ता अरू सातवटा द ु आत्माहरू ल्याउछँ। तब सबै द ु आत्माहरू
त्यस मािनस िभ पसरे त्यहाँ बास गछर्न ्र त्यस मािनसहरूको अवस्था पिहलकेो भन्दा झन खराब हुन्छ अिन त्यही अवस्था त्यो द ु पसु्तामािथ
पिन हुन्छ।”

चलेाहरू नै यशेकूा प रवार
(मकूर् स 3:31-35; लकूा 8:19-21)

46 जब यशे ू मािनसहरूिसत अझ बातचीत गद हुनहुुन्थ्यो उहाँका आमा र भाइहरू बािहर उिभरहकेा िथए। ितनीहरू यशेसूगँ भटे गनर् चाहन्थ।े
47 कुनै एकजनाले भन,े “तपाईंकी आमा र भाइहरू बािहर उिभरहकेा छन,् अिन ितनीहरू तपाईंसगँ भटे गनर् चाहन्छन।्” 48 यशेलूे त्यो बोल्दै
गन मािनसलाई भन्नभुयो, “मरेा आमा र मरेा भाइहरू को हुन?्”

49 आफ्ना चलेाहरूलाई सकेंत गद उहाँले भन्नभुयो, “हरे! ियनीहरू नै आमा र भाइहरू हुन।् 50 जसले स्वगर्को मरेो िपताले चाहन ु भए झैं
गदर्छ उनीहरूनै मरेा भाइ, बिहनी र आमा हुन।्”

13
यशेलूे बीऊ र बीऊ छनको िबषयमा उखान भन्नहुुन्छ
(मकूर् स 4:1-9; लकूा 8:4-8)

1ठीक त्यही िदन यशे ूबािहर गएर झीलको छेउमा ब ुभयो। 2उहाँलाई अनकेौं मािनसहरूलेघरेेका िथए। यसकारण उहाँ एउटा डुङ्गामा चढ्न ु
भयो। सबै मािनसहरू चाँिह िकनारमा बसकेा िथए। 3 उखानहरूको उपयोग गरेर उहाँले मािनसहरूलाई धरैे िशक्षा िदनभुयो। यशेलू े बताउनभुयो:

“कोही िकसान बीऊ छनर्लाई िनस्क्यो। 4 जब ितनीले बीऊ छद िथए, केही बीऊहरू बाटोितर परे। चरा-चरुूङ्गी आएर ती बीऊहरू खाए।
5 केही बीऊहरु नभएको कारणले बीऊहरू चाँडै उ नथाले च ानमय खतेमा झरे। जमीन त्यि गिहरो िथएन। 6 तर जब घाम लाग्नथाल्यो,
ती बीरूवाहरू चण्डघामले सकेुर गए िकनभने ितनीहरूका जराहरू िथएनन।् कितपय बीऊहरू काँडाधारीमा खस।े जब काँडाहरू बढ्दै गए
ितनीहरूले ती बीरूवाहरूलाई उ न िदएनन।् 7 कितपय बीऊहरू म ललो माटोमा खसकेा िथए। 8 अिन ती बीऊहरू उि ए र फसल उत्पन्न गरे।
कितपय बोटहरूले सय, कितपयल सा ी अिन कितपयले तीस गणुा फल फलाए। 9 ऊ जसले सनु्न सक्छ मरेो कुरा सनु।”

यशेलूे िसकाउनलाई उखान भन्न ु भएको
(मकूर् स 4:10-12; लकूा 8:9-10)

10 चलेाहरू आए र यशेलूाई सोध,े “तपाईंले उपदशे गन ुर्हुदँा तपाईंले िकन उखानहरू भन्न ु भएको?”
11 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “स्वगर्को राज्यको सत्यरहस्यहरूको बारेमा ितमीहरूले मा बझु्नसक्छौ। तर अरूहरूले ती जान्नसक्दनैन।्

12 जसले बझु्न सक्दछ उसलाई अरू बझुाइनछे अिन उसले चाहभेन्दा धरैे बझु्न पाउनछे। तर जसले बझु्न सक्दनै उसले जित बझुकेोछ त्यो
पिन उसकोबाट खोिसनछे। 13 यसलै,े ती मािनसहरूलाई उपदशे िदएँ म उखानहरू भन्ने छु ितनीहरू हदेर्छन,् तर दखे्दनैन।् ितनीहरू सनु्छन ्तर
बझु्दनैन।् 14 यसरी यशयैाले जनु अगमवाणी गरे त्यो ितनीहरूमा पणूर् भयो:

‘ितमीहरू सनु्न त सनु्छौ,
तर बझु्दनैौ।

ितमीहरू हनेर् त हछे ,
तर दे सक्दनैौ।

15 हो, यी मािनसहरूको हृदय कठोर भएको छ।
कान भएर पिन ियनीहरू सनु्न सक्दनैन,्
ितनीहरूका आखँा त छन,् ता पिन ितनीहरु दखे्दनैन।्

यस्तो भएको छ त्यसकारण ितनीहरुले
आफ्ना आखँाले दखे्दनैन,्
आफ्ना कानले सनु्दनैन,्

ितनीहरुका हृदयले बझु्दनैन,्
हनै भने ितनीहरू मकहाँ आउने िथए, सनु्ने िथए, अिन म ितनीहरूलाई िनको पानिथएँ।’ यशयैा 6:9-10
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16 तर ितमीहरू धन्य छौ िकनभने ित ा आखँाहरूले दे सक्छन,् अिन ित ा कानहरूले सनु्न सक्छन।् 17 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। धरैे
अगमव ाहरू र धम मािनसहरू पिहले ितमीहरूले दखेकेा कुराहरू हनेर् चाहन्थ।े तर ितनीहरूले ती कुराहरू दे सकेनन।् अिन धरैे अगमव ाहरू
र धम मािनसहरू ितमीहरूले सनुकेा कुराहरू पिहले सनु्न चाहन्थ।े तर ितनीहरूले ती कुराहरू सनु्न सकेनन।्

बीऊ छनको उखानको ाख्या
(मकूर् स 4:13-20; लकूा 8:11-15)

18 “अब िकसानको बारेमा उखान सनु:
19 “बाटोमा छ रएको बीऊ के हो? त्यो बीऊ त्यो मािनस जस्तो हो जसले राज्यको बारेमा केही उपदशे सनु्छ तर बझु्दनै। द ु आउँछ अिन

उसको मनमा रोिपएको कुराहरू लजैान्छ।
20 “अिन च ानमय भिूममा खसकेो बीऊहरू चािहं के हुन?् ती बीऊहरू त्यो मािनस जस्तै हुन ्जसले उपदशे सनु्छ अिन आनन्दिसत तरुन्तै

हण गदर्छ। 21 तर त्यो मािनसले त्यो सन्दशेलाई गहनरूपले उसको जीवनमा प िददनै। त्यो उपदशेलाई त्यसले थोरै बरेसम्म मा आफ्नो
जीवनमा राख्छ। उपदशेको कारणले जब उसले क र सतावटको सामना गन ुर्पछर् त्यसले तत्काल आफ्नो िव ास गमुाउछँ।

22 “अिन काँडाहरूमा छ रएको बीऊहरू चािहं के हुन?् ती बीऊहरू ती मािनसहरू जस्तै हुन ्जसले उपदशे सनु्दछन ्तर जीनवको िवषयमा
बढ्ता िफ ी गछर्न ्अिन पसैाको मेले ितनीहरूले सनुकेो उपदशे िनसािसन्छ। यसले गदार् उपदशेले फलफलाउन सक्दनै।

23 “तर म ललो जमीनमा झरेका बीऊहरू चािहं के हुन?् ती बीऊहरू ती मािनसहरू जस्तै हुन ्जसले उपदशे सनु्छ र त्यसलाई बझु्दछ। त्यो
बीरूवा उ न्छन ्अिन किहले सयगणुा ज्यादा, कहीले साठी गणुा ज्यादा, र किहले तीसगणुा अिधक फल फलाउँछन।्”

गहू ँ र सामाको उखान
24 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई िसकाउन अक उखान सनुाउन ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “स्वगर्को राज्य एउटा मािनस जस्तो हो जसले

आफ्नो खतेमा असल बीऊ छय , 25 त्यो रात सबै मािनसहरू िनदाइरहकेा िथए। त्यो मािनसको श ु आयो अिन गहुकँो बीच-बीचमा सामा छरेर
गयो। 26 केही समयपिछ गहु ँ उि यो र बढन थाल्यो त्यही समय सामा पिन बढन थाल्यो, 27 उसका चाकरहरू आए र मा लकलाई सोध,े ‘हजरूले
आफ्नो खतेमा असल बीऊ रोप्न ु भएको होइन? तब सामाको बोट चािहं कहाँबाट आयो?’

28 “त्यो मािनसले जवाफ िदयो, ‘केही श लुे त्यो छरेको िथयो।’
“चाकरहरूले सोध,े ‘त के हामीले गएर ती सामा उखलेकेो तपाईं चाहन ु हुन्छ?’
29 “त्यो मािनसले जवाफ िदयो, ‘अह,ँ िकनभने ितमीहरूले सामा उखले्दा गहु ँ पिन उखले्न सक्छौ। 30 फसलको समयसम्म सामा र गहु ँ

दवुलैाई सगँसगँै बढन दऊे। फसल कटाइको बलेामा म खतेालाहरूलाई भन्नछुे, पिहल:े सामा बटुलरे ितनीहरूलाई जलाउनकुो िन म्त िबटा-िबटा
बाँध। त्यसपिछ गहु ँ बटुल र मरेो भण्डारमा जम्मा गर।’ ”

अरू केही उखानहरू
(मकूर् स 4:30-34; लकूा 13:18-21)

31 तब यशेलूे मािनसहरूलाई अक उखान भन्न ु भयो: “स्वगर्को राज्य एउटा रायोको बीऊ जस्तो हो। एकजना मािनसले त्यसलाई आफ्नो
खतेमा रोप्यो। 32 त्यो बीऊ अरू बीऊहरूमध्ये सबभैन्दा सानो बीऊ हुन्छ। तर जब यो उ न्छ त्यो बारीको सबभन्दा ठूलो पो ा हुन सक्छ। त्यो
रूख जस्तै उ न सक्छ हाँगाहरू यित ठुला उ न सक्छन ्िक ितनमा चरा-चङु्गीहरूले आफ्ना िन म्त ग ुडँ बनाउन सक्छन।्”

33यशेलूे अक उखान भन्नभुयो, “स्वगर्को राज्य खमीर जस्तो हो। जसलाई एउटी ीले रोटी बनाउन एउटा ठूलो भाँडामा िपठोिसत िमसाइन।्
त्यो खमीरले पीठोको सबै डल्लालाई खमीरी बनायो।”

34 यशेलूे मािनसहरूलाई यी सबकुैराहरू भन्नलाई उखानहरू उपयोग गन ुर्भयो। वास्तवमा उहाँले ितनीहरूलाई उखानहरूको उपयोग नगरी
किहले केही भन्न ु भएन। 35 अगमव ा ारा भिनएका कुराहरूलाई पणूर् गनर् यस्तो भएको हो:

“म उखान माफर् त ितमीहरूसगँ बोल्छु;
उखानहरूमा ससंारको सिृ भएको समय दे ख ग ु रा खएका कुराहरू भन्नछुे।” भजनसं ह 78:2

यशे ूक ठन उखानको ख्या गन ुर्हुन्छ
36 त्यसपिछ सबै मािनसहरूलाई त्यहीं छाडरे यशे ूघरितर लाग्नभुयो। उनका चलेाहरू उहाँकहाँ गए र भन,े “कृपया हामीलाई खतेको सामाको

उखानको अथर् बताइ िदनहुोस।”
37 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “खतेमा असल बीऊ छन मािनस मािनसको पु हो। 38 ससंार नै खते हो। असल बीऊहरू राज्यमा परमे रकै

मािनसहरू हुन।् सामा द ु का सन्तानहरू हुन।् 39 नरा ो बीऊहरू छन श कुा चािहं शतैान हो। फसलकाटने समय चािह ँ ससंारको अन्त्य हो। अिन
फसल काट्नहेरू परमे रका दतूहरू हुन।्

40 “सामाहरू बटुले पिछ ती अगोमा जलाइनछेन,् ससंारको अन्त्यमा पिन त्यस्तै हुनछे। 41 मािनसको पु ले आफ्ना दतूहरू पठाउनछेन ्
र ितनीहरूले ती सबलैाई भलेा गनछन ्जसले पाप र द ु ता गछर्न ् दतुहरूले उनीहरूलाई राज्यदे ख बािहर िनका ल िदनछेन।् 42 स्वगर्दतूहरूले
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ितनीहरूलाई ज्वलन्त भ ीमा फा लिदने छन।् त्यहाँ मािनसहरू रूवाबासी गद दाँतिकट्दै रहनछेन।् 43 तब धम हरू घाम जस्तै चम्कने छन।्
ितनीहरू आफ्ना िपताको राज्यमा हुनछेन।् हे मािनसहरू जसले सनु्न सक्छौ, मरेो कुरा सनु।

गाड़धन र मोतीको उखान
44 “स्वगर्को राज्य जमीनमा लकुाइएको सम्पि जस्तै हो। कुनै एक िदन एउटा मािनसले त्यो पायो, ऊ खबूै खशुी भयो। उसले त्यसलाई

फे र खतेमा लकुायो। तब ऊ गएर आफूसगं भएको सबै िचजहरू बचे्यो र त्यो खते िकन्यो।
45“फे र, स्वगर्को राज्य एक ापरी जस्तै हो, जसले असल मोतीहरू खोज्छ। 46 एकिदन त्यो ापारीले एउटा बहुमलू्य मोती फेला पाय ।

र उसले गएर आफूसगँ भएको सबै बचेरे त्यो मोती िकन्यो।
माछामान जालको उखान

47 “स्वगर्को राज्य समु मा हानकेो एउटा महा-जाल जस्तै हो। त्यो जालमा िविभन्न िकिसमका माछाहरू परे। 48 त्यो जालभ र माछा
िथए। तब जालहारीले त्यो जाललाई िकनारमा तान,े भईुंमा बसरे ितनीहरूले रा ो िकिसमका माछाहरू छु ाउन र आफ्नो टोकरीमा हाल्न
थाल।े अिन ितनीहरूले नरा ा िकिसमका माछाहरू फ्याँिकिदए। 49 जगतको अन्त्यमा पिन यस्तै हुनछे। स्वगर्दतूहरू आइपगु्ने छन ्अिन रा ा
मािनसहरूबाट नरा ा मािनसहरूलाई अलग गनछन।् 50 स्वगर्दतूहरूले ितनीहरूलाई जल्दो भ ीमा फा लिदनछेन।् ती मािनसहरू पीडाले रूनछेन ्
दाँत िकट्नछेन।्”

51 तब यशेलूे आफ्ना िशष्यहरूलाई सोध्नभुयो, “के यी सबुै कुराहरू ितमीहरूले बझु्यौ?”
ितनीहरूले जवाफ िदए, “ज्य ु भ,ु हामीले बझु्यौं।”
52 तब उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ त्यके शा ी जसले स्वगर्को राज्यको िवषयमा िसकेको एउटा घरको मा लक जस्तै हुन।्

उसले आफ्नो घरमा परुाना र नयाँ चीजहरू जोगाई राखकेो हुन्छ। अिन उसले ती परुाना र नयाँ चीजहरू बािहर िझक्दछ।”
यशे ूआफ्नो शहर जानहुुन्छ
(मकूर् स 6:1-6; लकूा 4:16-30)

53 यसरी उखानहरूमा िशक्षा िदइसकेपिछ यशेलूे त्यो स्थान छाड्न ु भयो। 54 यशे ू आफू हुिकर् एको ठाउँमा पगु्नभुयो। यशेलू े सभा घरमा
ितनीहरूलाई िशक्षा िदनभुयो। मािनसहरू उहाँ दे ख अच म्मत भए। यसकारण ितनले आपसमा कुरा गरे, “चमत्कारहरू गन यस्तो ब ु र श
ियनले कहाँबाट पाए? 55 ियनी उही िसकम का पु हुन।् अिन उनकी आमा म रयम हुन।् याकूब, यसूफु, िशमोन र यहूदा उनका भाइहरू हुन।्
56 अिन उनका सबै बिहनीहरू अिहले हामीसगँ छन।् यसथर्, उनले यी कुराहरू गन य ो ब ु र श कहाँबाट पाए?” 57 यसथर् मािनसहरूले
यशेलूाई स्वीकार गनर् सकेनन।्

तर यशेलू े ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “अरू मािनसहरूले अगमव ालाई आदर गछर्न।् तर आफ्नो शहरमा र आफ्नै घरमा भएका मािनसहरूले
अगमव ालाई त्यसरी उनको जस्तो आदर गदनन।्” 58 त्यस ठाउँका मािनसहरूले यशेलूाई िव ास नगरेका हुनाले उहाँले त्यहाँ त्यित धरैे
आ यर्कमर्हरू दखेाउन ु भएन।

14
हरेोदले यशेकूो बारेमा जानकारी लए
(मकूर् स 6:14-29; लकूा 9:7-9)

1 त्यस समयमा हरेोदल,े गा ललका शासकबाट यशेकूो बारेमा खबर सनुकेा िथए। 2 हरेोदले आफ्ना नोकरहरूलाई भन,े “यो मािनस साँच्चै
बि स्मा िदने यहून्ना हुन।् उनी मतृ्यबुाट बौरी उठेछ। यसलैे य ो आ यर्कमर्हरू गनर् सक्छ।”

बि स्मा िदने यहून्ना कसरी मा रए
3यसअिघ हरेोदले यहून्नालाई कैद गरेका िथए। हरेोदले यहून्नालाई साङ्गलोले बाँधरे कैदमा हालकेा िथए हरेोिदयासको कारणल।े हरेोिदयास,

हरेोदको दाज्य ू िफ लपकी प ी िथइन।् 4 यसो भनकेा िथए, “तपाईं हरेोदले बहुारीलाई पि बनाएर रा ु ठीक हुदनै यसकारण यहून्नालाई प े को
िथए।” 5 तर मािनसहरूदे ख उसलाई डर िथयो। मािनसहरूले यहून्नालाई एकजना अगमव ा भनी िव ास गरेका िथए।

6 हरेोदको जन्म िदनमा, हरेोिदयासकी छोरीले हरेोद र ितनका अितिथहरूका िन म्त नाचरे दखेाई। हरेोद खबूै खशुी भए। 7अिन उसले चाहकेो
कुनै पिन चीज िदने वचन हरेोदले िदए। 8 के चािह ँ माग्न ु पन हो हरेोिदयसले आफ्नी छोरीलाई सोधी। यसथर् उसले हरेोदसगं माँगी, “कृपया
बि स्मा िदने यहून्नाको टाउको मलाई एउटा थालमा िदनहुोस।्”

9 राजा हरेोद खबूै दःुखी भए। तर छोरीले जे चाहन्छे त्यो उसलाई िदने शपथ उनले लएका िथए। अिन हरेोदसगँै खाने मचेमा बसकेा
मािनसहरूले पिन यो (शपथ) सनुकेा िथए। उसले आफ्नी छोरीले चाहकेो कुरा ल्याउने आदशे िदए। 10 यसथर् उनले केही मािनसहरूलाई पठाए
अिन ितनीहरूले कैदमा परेका यहून्नाको टाउको काट्न लगाए। 11 ितनीहरूले यहून्नाको टाउको एउटा थालमा ल्याए र त्यस केटीलाई िदए।
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उसले यहून्नाको टाउको आफ्नी आमा हरेोिदयास कहाँ लग।े 12 यहून्नाका चलेाहरू आए र ितनको दहे लगरे गाड।े अिन ितनीहरू यशेकूहाँ गए
र भएका घटनाहरूको वणर्न गरे।

पाँचहजारभन्दा बढी मािनसहरूलाई भोजनको बन्ध
(मकूर् स 6:30-44; लकूा 9:10-17; यहूना 6:1-14)

13 जब यशेलूे यहून्नामािथ भएका घटनाहरू सनु्नभुयो, उहाँ एउटा नाउमा चढरे िनजर्न ठाउँमा जानभूयो। जब मािनसहरूले यशे ू गइसक्न ु
भएको कुरा थाहा पाए। ितनीहरूले आफ्नो शहर छाडरे जमीनको बाटो भएर यशेलूाई प ाए। 14 जब यशे ू नाउबाट उ नभुयो, त्यहाँ उहाँले
मािनसहरूको भीड दे भुयो। उहाँ ितनीहरू ित अत्यन्त टीठाउन ु भयो, अिन ितनीहरूमा िवरामी परेकाहरूलाई िनको पान ुर् भयो।

15 त्यसै अपरान्ह चलेाहरू यशे ू कहाँ पगुरे भन्नलाग,े “यहाँ कुनै मािनस बस्दनैन।् अिन अब धरेे िढलो भयो, ितनीहरूलाई पठाईिदनहुोस
जसमा िक ितनीहरू आफै गएर आफ्ना िन म्त खानकुेरा िकन्न सकून।्”

16 यशेलूे भन्नभुयो, “मािनसहरू यहाँबाट नजाउन बरू ितमीहरू आफैले ितनीहरूलाई केही खानकुेराको बन्ध ग रदऊे।”
17 चलेाहरूले भन,े “तर हामीहरूिसत जम्मा पाँचवटा रोटी र दइुवटा माछा मा छन।्”
18 यशेलूे भन्नभुयो, “ती रोटी र माछाहरू यहाँ ल्याऊ।” 19 त्यसपिछ यशेलूे सबै मािनसहरूलाई घाँसमा पं िमलाएर ब लगाउन ु भयो।

उहाँले पाँचवटा रोटी र दइुवटा माछा लनभुयो। उहाँले आकाशतफर् हरेेर परमे रलाई धन्यवाद िदनभुयो। त्यसपिछ उहाँले रोटीहरू टु ा पारेर
चलेाहरूलाई ती रोटी िदनभुयो, अिन चलेाहरूले चाँही रोटी मािनसहरू माझ बािडिदए। 20 सबलैे खाए र सन्त ु भए। सबै मािनसहरूले खाना
खाइसके, पिछ चलेाहरूले उि एका टु ाहरू बटुलरे बा वटा टोकरीहरूमा भरे 21 त्यहाँ ीहरू र केटाकेटीहरू बाहके ाय पाँच हजार मािनसहरू
िथए।

यशे ू पानी मािथ िहडँ्न ु भयो
(मकूर् स 6:45-52; यहून्ना 6:16-21)

22 तब यशेलूे चलेाहरूलाई डुङ्गामा चढरे झीलको अक तफर् जान लगाउन ु भयो। उहाँले आफू पिछ आउने कुरा भन्नभुयो। मािनसहरूलाई
घर पठाउनका िन म्त यशे ू त्यहाँ ब भुयो। 23 मािनहरूलाई िबदा ग रसकेपिछ, यशे ू एक्लै ाथर्ना गनर्लाई डाँडामा चढनभुयो। अबरे सम्म उहाँ
एक्लै त्यहाँ ब भुयो। 24 यसबलेासम्म डुङ्गा धरैे टाढा पिुगसकेको िथयो। हावा िवप रत िदशाबाट चलकेो कारणले छालहरूले गदार् डुङ्गालाई
कठीन प ररहथे्यो।

25 िबहानको पिहलो हारितर, यशेकूा चलेाहरू डुङ्गामा नै िथए। यशे ू पानीमािथ िहडँ्दै ितनीहरू भएितर जानभुयो। 26 उहाँलाई पानीमा
िहड्दै गरेको दखेरे चलेाहरू डराउन लागकेा िथए। “यो भतू हो।” ितनीहरू डरले िचच्याए।

27 तर यशेलू े तत्कालै भन्नभुयो, “साहसी होऊ यो म हु।ँ डराउन ु पदन।”
28 प सुले भन,े “ भ,ु यिद वास्तवमा तपाईं नै हुनहुुन्छ भन,े मलाई पानीमािथ िहडँरे तपाईंकहाँ आउन भन्नहुोस।्”
29 यशेलूे भन्नभुयो, “आऊ प सु।”
त्यसपिछ प सुले डुङ्गा छोडे र पािनमािथ िहडं्दै यशे ू भएकहाँ गए। 30 पानीमािथ िहडंदा प सुले तजे बतास र छालहरू आएको दखे।े अिन

भयभीत भए। उनी भयभीत भए र पानीमा डुब्नलाग।े उनी िचच्याए, “ भ,ु मलाई बचाउनहुोस।्”
31 त्यसपिछ यशेलूे प सुको हात समा ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “ए अल्पिव ासी ितमी िकन शकंा गछ ?”
32 जब प सु र यशे ू दवु ै डुङ्गामा चढे आधँी पिन थािमयो। 33 डुङ्गामा भएका चलेाहरूले यशेलूाई आराधना गद भन्न लाग,े “साँच्चै तपाईं

परमे रका पु हुनहुुन्छ।”

यशेलूे धरैे िबमारी मािनसहरूलाई िनको पान ुर्भयो
(मकूर् स 6:53-56)

34 त्यसपिछ उहाँहरू झील तरेर गनसेरेतको िकनारमा पगु्नभुयो। 35 त्यस ठाउँका मािनसहरूले यशेलूाई दखे।े उहाँ वास्तवमा को हुनहुन्छ भनरे
ितनीहरूले जान्न पाए। ितनीहरूले त्यस क्षे व रप रका सबै मािनसहरूलाई यशे ू त्यहाँ आउन ु भएको छ भनरे खबर फैल्याए। धरैे रोगीहरूलाई
यशेकूहाँ पयुार्ए। 36 ितनीहरूले उहाँको लगुाको िकनार मा पिन छुनलाई अनमुित माँगे तािक ितनीहरूको िबमार जाित होस।्

15
परमे रको र मािनसको वस्था
(मकूर् स 7:1-23)

1 त्यसपिछ केही फ रसीहरू र शा ीहरू यशेकूहाँ आए। ितनीहरू यरूशलमेबाट आएका िथए ितनीहरूले भन,े 2 “तपाईंका चलेाहरूले िकन
हा ा पखुार्हरूले बनाएको िनयमहरू भङ्ग गदर्छन?् खानभन्दा अिघ ितनीहरू हात ध ुदँनैन।्”
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3 यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “ितमीहरू पिन िकन आफ्ना परम्पराको िन म्त परमे रको आज्ञा भङ्ग गदर्छौ? 4 परमे रले भन्न ु
भएको छ, ‘आफ्ना बाब ु र आमाको आदर गर।’✡ फे र उहाँले भन्न ु भएको छ, ‘जसले आफ्ना बाब ु अिन आमालाई अपमान गछर् त्यसलाई
मान ुर्पछर्।’✡ 5 तर ितमीहरू जसले म बाट तपाईंले जे पाउने सक्न ु हुन्थ्यो त्यो परमे रलाई चढाईएको छ भनी आफ्ना आमा-बाबलुाई भन्छौ
उसले उनीहरूलाई आदर ग ररहन ु पदन भन्ने िशक्षा िदन्छौ। 6 ितमीहरू त्यस मािनसलाई आफ्नो िपताको आदर गन ुर् पदन ्भन्छौ। यसरी ितमीहरू
आफ्नो िनयमका िन म्त परमे रको आदशेलाई एकाितर पन्छाउछँौ। 7 ितमीहरू कपटीहरू हौ। यशयैाले ितमीहरूको बारेमा सही बोल।े यशयैाले
भनकेा िथए:
8 ‘यी मािनसहरू मलाई मखुले आदर गछ ं भन्छन ्

तर ितनीहरूको हृदय मदे ख टाढा छ।
9 ितनीहरूले मलाई अपर्ण गरेको आराधना थर् छ।

ितनीहरूले आफैं ले रचकेा िनयमहरू मा ै पालन गनर् िसकाउँछन।्’ ” यशेयैा 29:13
10 यशेलूे मािनसहरूलाइ आफूकहाँ बोलाउन ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “म ितनीहरूलाई केही भन्छु। सनु र यसलाई बझु। 11 ज-ेजित कुरा

मखुिभ पस्छ, त्यसले मािनसहरूलाई अशु गराँउदनै। तर जे मखुबाट बािहर िनस्कन्छ, त्यसलैे मािनसहरूलाई अशु तलु्याउछँ।”
12 तब चलेाहरू यशेकूहाँ आएर उहाँलाई भन,े “के तपाईंलाई थाहा भयो िक तपाईंले भन्नभुएको कुराबाट फ रसीहरू रसाए भने तपाईंले

थाहा पाउनभुयो?”
13 यशेलूे भन्नभुयो, “स्वगर्को मरेा िपताले नरोपकेो त्यके बोट उखे लनछे। 14फ रसीहरूलाई छािडदऊंे। ितनीहरू मािनसहरूलाई अगवुाई

त गछर्न,् तर ितनीहरूको अगवुाई एउटा अन्धाले अक अन्धलाई डोयार्एको जस्तो हुन्छ। अिन जब एक अन्धाले अक अन्धालाई डोयार्उछँ
तब दवुै खाल्डामा पनछन।्”

15 प सुले भन,े “अिघ तपाईंले मािनसहरूलाई भन्न ु भएको कुराको हामीलाई ाख्या गन ुर्होस।्”
16 यशेलूे सोध्नभुयो, “के ितमीहरूलाई पिन यो कुरा बझु्न अझ क ठन प ररहकेो छ? 17 ितमीहरू जान्दनैौ िक मखुबाट खाएको खानकुेरा

पटेमा पगु्दछ। अिन त्यसपिछ शरीरदे ख जे कुरा बािहर जान्छ। त्यो काम नलाग्ने हुन्छ। 18 मखुबाट िनस्कने जसेकैुको उत्पि हृदयमा हुन्छ
अिन त्यसलैे मािनसलाई अशु तलु्याउछ। 19 िकनभने हृदयबाट यस्ता नरा ा कुराहरू आउँछन ्द ु िवचार, हत्या, िभचार, यौन अनिैतकता,
चोरी, कसम खाएर ढाँटन,ु िनन्दा जस्ता कुराहरू िनस्कन्छन।् 20 यी कुराहरूले मािनसलाई अशु तलु्याउछँन। तर हात नधोइ खानाले मािनसलाई
अश ू तलु्याउदँनै।”

यशेबूाट कनानी ीहरूलाई सहायता
(मकूर् स 7:24-30)

21 यशे ु त्यो ठाउँ छोडरे जान ु भयो अिन टायर र िसडोनका क्षे ितर जानभुयो। 22 त्यस क्षे की कुनै एउटी कनानी ी यशेकूहाँ आई। ितनले
रूँदै भिनन,् “परम भ,ु दाऊदका पु , ममािथ दया गन ुर्होस।् मरेो छोरीलाई भतूले सताएको छ ऊ सा ै यातनामा छे।”

23 तर यशेलू े त्यस ीलाई जवाफ िदन एउटा शब्द पिन भन्न ु भएन। अिन चलेाहरू उहाँकहाँ आएर िबन्ती गनर् लाग,े “कृपया यो ीलाई
पठाइिदन ु होस, यसले हा ो िपछा गद कराइरहकेी छे।”

24 यशेलूे भन्नभुयो, “इ ाएलका हराएको भडेाको िन म्त मा जान ु भनी परमे रले मलाई पठाउन ु भएको हो।”
25 त्यो ी फे र यशेकूहाँ आई। यशेकूो अिघ घोप्टो परेर त्यसले भनी, “ भ,ु मलाई सहायता गन ुर्होस।्”
26 उहाँले जवाफ िदन ु भयो, “नानीहरूको रोटी कुकुरलाई िदन ु असल हुन्छ त?”
27 त्यस ीले भनी, “हो भ,ु तर कुकुरहरूले आफ्नो मा लकको टेबलबाट झरेको रोटीका टुकाहरू खान्छन।्”
28 तब यशेलूे भन्नभुयो, “हे नारी ितमीमा ठूलो िव ास रहछे। ितमी जे चाहान्छौ म गनछु।” अिन त्यसको छोरी त्यसबैलेा िनको भइहाली।

यशेलु े अनके रोगहरू िनको गन ुर्भयो
29 त्यसपिछ यशेलूे त्यो ठाउँ छोड्नभुयो अिन गालील झीलको िकनारमा जानभुयो। यशे ू डाँडामा चढ़न ु भयो र त्यहाँ ब भुयो।
30 धरैे, मािनसहरू यशेकूहाँ आए। ती मािनसहरूले थु ै रोगीहरूलाई लएर आए अिन यशेकूो अिघ रा खिदए। लङ्गडा, अन्धा,ग ुगंा अिन

बिहरा भीड ारा ल्याइएका िथए। यशेलू े यी सबलैाई िनको पा रिदन ु भयो। 31 लाटाहरू बोल्न सक्ने भए ललुाहरू ब लया भए िहडँ्न नसक्नहेरू
फे र िहडँ्न सक्ने भए र अन्धाहरू फे र दे सक्ने भए यस्तो आ यर् दखेरे ती मािनसहरू चिकत भएर पिहले यस्तो किहल्यै दे खएको िथएन
भन्दै इ ाएलका परमे रलाई धन्यवाद चढाए।

यशेलू े चार हजारभन्दा धरैे मािनसहरूलाई खवुाउन ु भएको
(मकूर् स 8:1-10)

✡ 15:4: 20:12; वस्था 5:16 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 15:4: 21:17 बाट उ तृ ग रएको।
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32 यशेलूे आफ्ना चलेाहरुलाई बोलाएर भन्नभुयो, “यी मािनसहरूलाई दखेरे मलाई दया लागकेो छ। अिहले ितनीहरू मसगँ ितनिदनदे ख
छन,् अिन ितनीहरूको खानकुेरा छैन। म ितनीहरूलाई भोकै पठाउन चाहन्न घर जाने बाटोमा ितनीहरू मछुार् पनर् सक्छन।्”

33 चलेाहरूले यशेलूाई सोध,े “यी मािनसहरूलाई खवुाउन यित िवघ्न भोजन हामी कहाँ पाउन सक्छौं? शहरदे ख हामी धरैे टाढा छौं।”
34 यशेलूे जवाफ िदन ु भयो, “ितमीहरूिसत कितवटा रोटी छन?्”
चलेाहरूले जवाफ िदए, “हामीिसत सातवटा रोटी र केही ससाना माछा छन।्”
35यशेलूे सबलैाई भईूंमा ब भन्नभुयो। 36यशेलूे सातवटा रोटी र केही माछा लनभुयो। अिन भोजनकोलािग परमे रलाई धन्यवाद िदनभुयो।

उहाँले ती रोटीलाई भाँचरे चलेाहरूलाई िदनभुयो। ितनीहरूले मािनसहरूलाई बाँिडिदए। 37 सबै मािनसहरू खाए र त ृ भए। चलेाहरूले उ केा
रोटीको टु ाहरू बटुले ती सात टोकरीभ र भए। 38 त्यहाँ ाय चार हजार मािनसहरू िथए। जसले खाए। त्यसमा ी र बालकहरू पिन िथए।
39 जब ितनीहरूले खाए यशेलू े ितनीहरूलाई आ-आफ्नो घर पठाउनभुयो अिन उहाँ एउटा डुङ्गामा चढरे मग्दानको क्षे मा जानभुयो।

16
यहूदी नतेाहरू ारा यशेकूो परीक्षा
(मकूर् स 8:11-13; लकूा 12:54-56)

1 फ रसीहरू र सदकुीहरू यशेकूहाँ आए। ितनीहरू यशेकूो परीक्षा लन चाहन्थ।े अिन ितनीहरूले यशेलूाई परमे रबाट आएको हो भन्ने
माणको िन म्त चमत्कार दखेाउन िवन्ती गरे।
2 यशेलूे भन्नभुयो, “जब ितमीहरूले सयूार्स्त भएको दखे्छौ, ितमीहरू भन्छौ, आकाश रातो छ, मौसम रा ो हुनछे। 3 अिन िबहान ितमीहरू

भन्छौ। आकाश अन्धकार र रातो छ, यसकारण आज आधँी चल्ने छ। यी मौसमका सकेंतहरू हुन।् जब ितमीहरू आकाशमा हरेेर त्यसको
सकेंत बझु्छौ। भन,े अिहले के भइरहछे त्यो ितमीहरूले बझु्न ु पछर्। यी पिन सकेंतहरू हुन।् तर यी सकेंतहरूको अथर् ितमीहरू बझु्दनैौ। 4 द ु र
पापी मािनसहरूले िचन्हको िन म्त चमत्कार खोज्छन।् तर ितनीहरूलाई योनाको िचन्ह।* बाहके अरू िचन्ह दखेाइनछैेन।” त्यसपिछ अन्त कतै
जानका िन म्त उहाँले त्यो स्थान छोड्न ु भयो।

यशे ू ारा यहूदी नतेाहरूलाई चतेाउनी
(मकूर् स 8:14-21)

5 यशे ू र उहाँका चलेाहरू गालील झीलको अक ितर जानभुयो। तर चलेाहरूले आफूसगं रोटी लजैान भलु।े 6 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो,
“आफैं लाई बचाऊ। फ रसीहरू र सदकुीहरूको खमीर चालबाट आफैं लाई जोगाऊ।”

7 चलेाहरूले यो भनाइको िवषयमा बहस गनर् थाले ितनीहरूले भन,े “मीले आफूसगं रोटी नल्याएको हुनाले उहाँले यसो भन्नभुएको हो भनी
बहस गनर् थल?े”

8यशेलूे चलेाहरूका धारणा बझु्नभुयो। अिन उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “न रोटीको िवषयमा ितमीहरू कुरा गनर् लािगरहछेौ? ितमीहरूिसत
कमजोर िव ास छ। 9 ितमीहरूले िकन अझै नबझुकेो? पाँचवटा रोटी जो पाँच हजार मािनसहरूलाई खवुाइए पिछ ितमीहरूले कितवटा टोकरी
बटुल्यौ ितमीहरूलाई याद भएन? 10 अिन त्यसरीनै चार हजार मािनसहरूले सातवटा रोटी खाएको कुरा र कित टोकरी ितमीहरूले बटुल्यौ,
ितमीहरूलाई थाहा छैन? 11 यसथर् म रोटीको िवषयमा कुरा गरीहरेको होइन भनरे ितमीहरु िकन बिुझरहकेा छैनौ? म ितमीहरूलाई फ रसीहरू र
सदकुीहरूको खमीरको िवरू सावधान हुन भन्दछुै।”

12 तब उहाँले रोटीको खमीर दे ख होइन, तर फ रसीहरू र सदकुीहरूको िशक्षा दे ख ितनीहरू होिशयार ब ु भन्न ु भएको रहछे भनी ितनीहरूले
बझु।े

यशे ू नै ी हुनहुुन्छ प सु भन्छन ्
(मकूर् स 8:27-30; लकूा 9:18-21)

13जब यशे ू िसज रया िफ लप्पीका इलाकामा पगु्नभुयो। उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई सोध्नभुयो, “म मािनसको पु हु।ँ मािनसहरू मलाई को
हो भन्छन?्”

14 चलेाहरूले जवाफ िदए, “कसलैे तपाईंलाई बि स्मा िदने यहून्ना हुन ् भन्दछन।् कसलैे तपाईंलाई ए लया हुन ् भन्दछन।् अिन कसलैे
तपाईंलाई यिमर्या अथवा कुनै अगमव ाहरू मध्ये एकजना ठान्छन।्”

15 तब यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू चािहं मलाई को हो भन्छौ?”
16 िशमोन प सुले जवाफ िदए, “तपाईं ी हुनहुुन्छ, जीिवत परमे रको पु ।”
17 यशेलूे भन्नभुयो, “ितमी धन्य हौ, हे योनाको छोरो िशमोन। कुनै पिन मानव जाितले ितमीलाई यो िसकाएको होइन। स्वगर्मा भएका मरेा

िपताले ितमीलाई काश ग रिदनभुएको हो। 18यसलैे म भन्दछु, ितमी प सु हौ। अिन म मरेो मण्डली यो च ानमािथ बनाउनछुे। मरेो मण्डलीलाई
* 16:4:

(योना 1-2)
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हराउन मतृ्यकुो श हरू सामथर् हुनछैेनन।् 19 म स्वगर्का साँचोहरू (चाबी) ितमीहरूलाई िदनछुे। जब ितमी यो पथृ्वीमा न्यायका लािग बोल्नछेौ
तब त्यो न्याय परमे रको न्याय हुनछे। जब ितमीले यो पथृ्वीमा कसलैाई क्षमा िदनछेौ तब त्यो क्षमा परमे रको क्षमा हुनछे।”

20 त्यसपिछ यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई कसलैाई पिन उहाँ ी हुनहुुन्छ भिन नभन्न ु भनी चतेाउनी िदनभुयो।

आफूले मन ुर्पछर् भनी यशे ू बताउनहुन्छ
(मकूर् स 8:31-9:1; लकूा 9:22-27)

21 त्यसै बलेादे ख यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई आफू यरूशलमे जान पनछ भनरे पानर् थाल्नभुयो। अिन यहूदीहरूका अ ज मखुहरू,
मखु्य पजूाहारीहरू अिन वस्थाका शा ीहरूले उहाँलाई धरैे यातना िदनछेन।् यशेलू े आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो िक उहाँलाई मा रन ु नै पनछ।
अिन उहाँ त े ो िदनमा मतृ्यबुाट बौरी उठ्न ु हुनछे।

22 यशेलूाई एक्लै एकाितर लगरे टका टप्पणी गनर् लाग।े प सुले भन,े “परमे रले तपाईंलाई यस्ता कुराबाट बचाउनँ ु हुनछे, हे परम भु
तपाईं मािथ यस्ता कुराहरू आउने छैनन।्”

23 तब यशेलूे प सुितर फकर भन्नभुयो, “ितमी म दे ख टाढो जाऊ, शतैान! मरेो पक्षमा छैनौ। परमे रले सोच्न ु भएको जस्तो ितमीले
सोच्दनैौ। ितमी मािनसहरूले सोचे जस्तसैोच्छौ।”

24 त्यसपिछ यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “यिद कसलैे मलाई प ाउन चाहान्छ भने उसले आफूलाई चािहएको चीजहरू ित
अस्वीकार गन ुर् पछर्। उसलाई दान गरीएको ूस उसले स्वीकार गन पछर् अिन त्यसपिछ मलाई उसले प ाउन ु पछर्। 25 जसले आफ्नो जीवन
बचाउन चाहन्छ उसले त्यो गमुाउछँ अिन जसले मरेो िन म्त जीवन गमुाउछँ उसले यसको रक्षागछर्। 26 यिद कुनै मािनसले सबै ससंार हात पछर्
तर आफ्नै जीवन गमुाउछँ भने उसलाई के लाभ हुन्छ? आफ्नो जीवन ा गनर्लाई कुनै मािनसले के िदनसक्छ? 27आफ्ना िपताको मिहमािसत
मािनसको पु आफ्ना दतूहरूसगँ आउनछे। त्यसबलेा मािनसका पु ले त्यकेलाई आफ्नो कामको िन म्त इनामहरू िदनछे। 28 ितमीहरूलाइ
साँचो भन्दछु। कोही मािनस जो यहाँ उिभरहकेो छ, त्यसले आफ्नो मतृ्य ु हुन ु भन्दा अिघ मािनसका पु को राज्य आएको दे छेन।्”

17
यशे ू मोशा र ए लयासगं दे खन ु हुन्छ
(मकूर् स 9:2-13; लकूा 9:28-36)

1 त्यसको छ िदनपिछ, यशे ू आफूसगं प सु, याकूब अिन यहून्ना (याकूबको दाज्य)ू लाई लएर एउटा अग्लो पवर्तितर लाग्न ु भयो। ितनीहरू
सनुसान ठाउँमा िथए। 2 ितिनहरूको आखँा अिघ, यशे ू प रवर्तन हुनभुयो। उहाँको महुार घाम जस्तै च म्कलो भयो। अिन उहाँको पिहरन ज्योित
जस्तै च म्कलो भयो। 3 तब ितनीहरूले दइुजना मािनसहरूलाई यशेसूगँ बातचीत गरीरहकेा दखे।े ितनीहरू मोशा र ए लया िथए।

4 प सुले यशेलूाई भन,े “ भ,ु यो उ म हो िक हामी यहाँ छौं। यो उ म हो यिद तपाईं इच्छा गन ुर्हुन्छ भने म यहाँ तीनवटा आ यहरू िनमार्ण
गनछु, एउटा तपाईंको िन म्त, एउटा मोशाको िन म्त अिन एउटा चािह ँ ए लयाको िन म्त।”

5जब प सु कुरा ग ररहकेा िथए, एक्कािस एक उज्यालो बादलले ितनीहरूलाई ढािकहाल्यो। बादलबाट एउटा आवाज आयो। आवाज यस्तो
िथयो, “यी मरेा प ु हुन ्अिन म ियनलाई मे गदर्छु। म ियनीिसत अित सन्न छु। ियनको आज्ञा मान।”

6चलेाहरूले त्यो आवाज सनु।े ितनीहरू खबुै डराए, अिन ितनीहरू घोप्टो परे। 7 तर यशे ूआफ्ना चलेाहरूकहाँ आउनभुयो। अिन ितनीहरूलाई
छुन ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “उठ। ितमीहरू डराउन ु पदन।” 8 चलेाहरूले पलुकु्क हरेे, तर कसलैाई दखेनेन।् त्यहाँ यशे ू मा हुनहुुन्थ्यो।

9 यशे ू र उहाँका चलेाहरू पहाडबाट ओलर्दं ै िथए। उहाँले चलेाहरूलाई आज्ञा िदनभुयो, “पहाडमा ितमीहरूले दखेकेो त्यस घटनाहरूको बारे
मािनसको पु मतृ्यबुाट बौरी नउठे सम्म कसलैाई केही नभन्न।ु त्यसपिछमा ितमीहरूले दखेकेा कुराहरू मािनसहरूलाई भन्न।ू”

10 चलेाहरूले यशेलूाई गरे, “िकन वस्थाका शा ीहरूले ी आउनभुन्दा पिहले ए लया आउन ु पछर् भनकेा हुन?्”
11 यशेलूे भन्नभुयो, “ए लया आउँदछैन ्भनरे ितनीहरूले ठीकै भनकेा हुन।् अिन यो साँचो हो िक ए लया आउनछेन ्र सबै कुराको ठीकिसत
वस्था गनछन।् 12 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, ए लया अिघनै आइसकेका छन ्तर ितनीहरू उनलाई िचन्दनैन।् उनलाई ितनीहरूले आफूले जे

चाहे त्यही गरे। त्यसरी नै मािनसका पु ले पिन ितनीहरूका हातबाट यातना पाउने छन।्” 13 तब चलेाहरूले ितनीहरूलाई बि स्मा िदने यहून्नाको
बारेमा भन्नभुएको रहछे भनी बझु।े

यशेलू े रोगी केटोलाई िनको पान ुर्हुन्छ
(मकूर् स 9:14-29; लकूा 9:37-43)

14 यशे ूअिन उहाँका चलेाहरू फे र मािनसहरू भएको ठाउँमा गए। एउटा मािनस यशेकूो अिघ िनहु रयो। 15 त्यो मािनसले भन्यो, “परम भ,ु
मरेो छोरो ित दया गन ुर्होस।् उसलाई छारेरोग लागकेोछ र यसै ारा पीिडत छ। मरेो छोरो बारम्बार आगो र पानीमा लड्छ। 16 मलैे मरेो छोरोलाई
तपाईंको चलेाहरूकहाँ ल्याएँ, तर ितनीहरूले उसलाई िनको पानर् सकेनन।्”
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17 यशेलूे जवाफ िदनभूयो, “ितमीहरूमा िव ास छैन। ितमीहरूको जीवननै छ। ितमीहरूसगं म कहीलसेम्म ब सकँुला? ितमीहरूसगं
किहलसेम्म म धयैर् ग रब ?ु त्यस केटोलाई यता ल्याऊ।” 18यशेलूे केटािभ भएको भतूलाई आज्ञागन ुर् भयो। त्यो केटाबाट भतू बािहर िनस्क्यो,
अिन त्यसबलेा दे ख केटो िनको भयो।

19 तब चलेाहरू यशेकूहाँ एकान्तमा आए। ितनीहरूले भन,े “हामीले केटाबाट भतू भगाउन परूा यास गरेका िथयौं। तर हामीले त्यसलाई
भगाउन सकेनौं। िकन हामीहरूले भतू भगाउन सकेनौ?”

20 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “ितमीहरूले भतू भगाउन सकेनौ, िकनभने ितमीहरूमा िव ास एकदमै कम्ती छ म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु।
यिद ितमीहरूको िव ास तोरीको दाना ज ो हुदँो हो, त पवर्तलाई यहाँबाट ह टजा भनरे ितमीहरूले त्यस डाँडालाई आज्ञा िदन सक्ने िथयौ। ‘अिन
त्यो सन िथयो।’ सबै कुरा ितमीहरूको िन म्त सम्भव िथयो।” 21 *

यशे ूआफ्नो मतृ्य ु बारे चचार् गन ुर्हुन्छ
(मकूर् स 9:30-32; लकूा 9:43-45)

22 त्यसपिछ, चलेाहरु गालीलमा भलेा भए। यशेलू े ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “मािनसको पु लाई मािनसहरूको िनयन् णमा स ु म्पइनछे। 23 ती
मािनसहरूले मािनसको पु लाई मा रिदनछेन।् तर ते ो िदनमा मािनसको पु बौरी उठ्नछेन।्” यशेलूाई मा रनछे भन्ने सनुरे चलेाहरू ख:ुबै द ु खत
भए।

यशे ू ारा महसलू ितन बारे िशक्षा
24 यशे ू चलेाहरूलाई लएर कफनर्हुममा जानभुयो। कफनर्हुममा केही मािनसहरू प सुकहाँ आए। ती मािनसहरू दोहोरो महसलू उठाउनहेरू

िथए। ितनीहरूले सोध,े “के ितमीहरूका गरुूले दोहोरो महसलू ितन ुर् हुन्छ?”
25 प सुले जवाफिदए, “हो, यशेलूे ती करहरू ितन ुर्हुन्छ।”
त्यसपिछ प सु यशे ू भएको घरमा गए। प सुले केही बोल्न अिधन,ै यशेलूे भन्नभुयो, “यो ससंारमा राजाले मािनसहरूबाट िविभन्न कारका

करहरू ा गदर्छन।् तर महसलू ितन मािनसहरू को हुन?् के ितनीहरू राजाका प रवारका मािनसहरू हुन?् अथवा ती अरू मािनसहरू हुन?्
ित ो यस ित के भनाईछ?”

26 प सुले जवाफ िदए, “अरू मािनसहरूले महसलू ितछर्न।्”
यशेलू े भन्नभुयो, “त्यसो भए राजाका आफ्नै प रवारले महसलू ितन आवश्यकता पदन। 27 तर हामी यी महसलू उठाउनहेरूलाई रीस उठाउन

चाँहदनैौ। यसथर् यस कारले महसलू बझुाऊ। पोखरीमा जाऊ र माछा समा बल्छीहान। ितमीले समातकेो पिहलो माछा लऊे, त्यसको मखु
खोल र ितमीले चार कमाको एउटा म ु ा पाउनछेौ। त्यो म ु ा महसलू उठाउनहेरूलाई दऊे। त्यसबैाट ित ो र मरेो महसलू चु ा हुनछे।”

18
यशे ू सोध्नहुुन्छ सबभन्दा महान को हो?
(मकूर् स 9:33-37; लकूा 9:46-48)

1 त्यसबैलेा चलेाहरू यशेकूहाँ आए र सोध,े “स्वगर्को राज्यमा सबभन्दा महान को होलान?्”
2 यशेलूे एकजना सानो बालकलाई आफूकहाँ बोलाउनभुयो। अिन चलेाहरूको अिघ त्यो बालकलाई उभ्याउन ु भयो। 3 अिन भन्नभुयो, “म

ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यिद ितमीहरू सानो बालकहरू जस्तै बद लएनौ भने ितमीहरू स्वगर्को राज्यमा किहल्यै वशे गनर् सक्नछैेनौ। 4जसले
आफूलाई यो सानो बालक झैं आफूलाई न बनाउन सक्छ स्वगर्को राज्यमा उही महान हुन्छ।

5 “यिद कुनै मािनसले मरेो नाममा यो बालकलाई हण गछर् भन,े उसले मलाई हण गरेको हुनछे।
पापको बारेमा चतेाउनी
(मकूर् स 9:42-48; लकूा 17:1-2)

6 “यिद एउटा सानो बालकले ममािथ िव ास राख्छ भन,े अिन कसलैे त्यो बालकलाई पापमा पाछर् भने त्यस मािनसको लागी अित नरा ो
हुनछे। त्यसको िन म्त त घाँटीमा एउटा ठूलो जाँतो झणु् ाएर स्वयलंाई अगाध समु मा डुबाइिदन ु असल हुनछे। 7 जनु कारणले मािनसहरूलाई
पाप गराउँछ यस ससंारमा म ती मािनसहरूको िन म्त द:ुख मान्छु। यस्तो घटना हुनपैछर्। तर यस्तो गन मािनसहरूलाई किहल्यै रा ो हुनछैेन।

8 “यिद ित ो हात वा खु ाले ितमीलाई पाप गनर्लाउछँ भने त्यसलाई काटेर फा लदऊे। दइुहात वा खु ा सिहत िनरन्तर नरकको आगोमा
जल्नभुन्दा त बरू शरीरको एउटा अगं गमुाएर सधैं भ र बाँच्न ु असल हो। 9 यिद ित ा आखँाले ितमीलाई पापगनर् लाउछँ भने त्यसलाई िनकालरे
फा लदऊे। दइुवटा आखँा भएर सधैं भ रलाई नरकको अ ग्नमा फिसनभून्दा त एउटा आखँा लएर जीवनमा वशे गन ुर् ित ो िन म्त असल हुनछे।

हराएको भडेाको उखान
(लकूा 15:3-7)

* 17:21: 21 मा थिपएको छः “यस्तो कारको द ु -आत्मा केवल ाथर्ना वा उपवास ारा मा िन स्कन्छ।”
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10 “होिशयार बस। यी साना बालकलाई तचु्छ नठान। म ितमीहरूलाई भन्दछु यी बालकहरूका स्वगर्मा दतुहरू छन।् अिन ती दतूहरू स्वगर्मा
मरेा िपताका साथमा छन।् 11 * परमे रको पु हराएकाहरूलाई वचाउन आउनु भएको छ।

12 “ितमीहरू के सोच्छौ? यिद कुनै मािनसको 100 वटा भडेाहरू छन,् अिन कुनै एउटा हराएको छ, भने अरू 99 वटा भडेालाई डाँडामा
छोडरे ऊ हराएको एउटा भेंडालाई खोज्न जाँदनै? के यो ठीक होइन? 13 अिन जब उसले हराएको भेंडा भे ाउछँ तब ऊ आफूिसत भएका 99
वटा भेंडामा भन्दा त्यो एउटा भेंडा पाएर रमाउनछे। म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। 14 त्यसरीनै ित स्वगर्का िपताको इच्छा यो छ िक यी मध्ये
कुनै पिन साना बालकहरू नहराओस।्

जब कसलैे गल्ती गछर्
(लकूा 17:3)

15 “यिद ित ा भाइ वा बहीनीले ित ो िवरु मा केही गल्ती गय भने जब उ एकान्तमा हुन्छ ितमी उसकोमा जाऊ। अिन उसले के गल्ती
गरेको छ भनरे सम्झाऊ। यिद त्यो मािनसले ितमीलाई सनु्न चाह,े भने उसलाई ितमीले आफ्नो गरायौ। 16 यिद उसले सनु्न अस्वीकार गय भने
अरू एक वा दइु मािनसहरूलाई ल्याऊ जसमा ती दइु वा तीन साक्षीहरूले त्यहाँ जे जित कुरा भए ती मािणत गनछन।् 17 यिद उसले ितनीहरूका
कुरा पिन सनु्न मानने ्भने यस मण्डली समक्ष ल्याऊ। मण्डली समदुायले भनकेो कुरा मानने भने उसलाइ परमे रमा िव ास नगन र महसलू
उठाउने सरह वहार गर।

18 “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। जब यो पथृ्वीमा ितमी न्यायको लािग बोल्दछौ, त्यो न्याय परमे रबाट हुनछे। जब ितमीले यो पथृ्वीमा
क्षमाको बचन िदन्छौ, त्यो क्षमा परमे रबाट हुनछे। 19 म ितमीलाई भन्छु, यो पथृ्वीमा केही कुराको बारेमा ितमीहरूमध्ये दइुजना िमलरे सहमत
भयौ भने त्यसको िन म्त ाथर्ना गनर्सक्छौ। अिन ितमीहरूले जनु चीजको िन म्त ाथर्ना गछ त्यो मरेा स्वग य िपताबाट ा गनछौ। 20 यो
साँचो हो, िकनभने दईु वा तीनजनाले म मािथ िव ास गरेर भलेा हुन्छन,् भन,े म त्यहाँ ितनीहरूका साथमा हुनछुे।”

क्षमाको उखान
21 त्यसपिछ प सु यशेकूहाँ आएर सोध,े “ भु मरेो भाईले मरेो िवरोधमा घ रघ र गल्ती गदर्छ, तब मलैे कित पटक सम्म उसलाई क्षमा गन ुर्?

के सातपल्ट सम्म?”
22 यशेलूे जवाफ िदनभूयो, “म ितमीहरू सबलैाई भन्दछु, यिद उसले आफ्नो गल्ती ग रर यो भने पिन ितमीले सात गणुा स री पटकसम्म

क्षमा िदनपुछर्।”
23 “यसकारण स्वगर्को राज्य एउटा राजा जस्तै हो जसले आफ्ना नोकरहरूबाट िहसाब िमलाउने िन य गय । 24 राजाले िहसाब िमलाउन

शरुू गरे। उसको एउटा नोकर हजारौं चाँदीको िसक्काको ऋणी िथयो। 25 त्यो नोकर आफ्नो ऋण ितनर् असमथर् िथयो। राजाले उसलाई, उसकी
प ी, उसका नानीहरू अिन उिसत भएका सबै कुरा बचेरे ऋण चकुाउनलाई आदशे गरे।

26 “तर त्यो नोकरले मा लकको खु ामा घोप्टो परेर िवन्ती गय , ‘मरेो िन म्त केही धयैर् गरीिदनहुोस।् अिन मलाई लागकेो जे जित ऋण म
ितनछु।’ 27 यो सनुरे राजालाई नोकर ित दया जाग्यो। तब उसले त्यो ऋण ितन ुर् पदन भनी भन्यो अिन उसलाई ऋण मु भएर जान िदयो।

28 “केही समय पिछ, त्यो नोकरले अक नोकरलाई भे ायो, जसले उसबाट एकसय चाँदीका िसक्क ऋण लएको िथयो। उसले त्यसको
घो ो अ ँ ाएर भन्यो, ‘मरेो ऋण तरुन्तै ित रहाल।्’

29 “त्यो नोकर घ ुडँा टेकेर िवन्ती गनर् लाग्यो, ‘म मािथ दया गन ुर्होस ्म तपाईंको सबै ऋण चु ा गनछु।’
30 “तर त्यो पिहले नोकरले धयै गनर् सकेन। त्यसले अक नोकरको िवरु न्यायधीश समक्ष ना लश हाल्यो अिन उसलाई जलेमा पयुार्इिदयो।

ऋण चु ा नगरूञ्जले त्यो जलेमा ब ु पय । 31 अरू सबै नोकरहरूले यो घटना दखे।े ितनीहरू दःुखी भए र ितनीहरूले आफ्ना मा लकलाई यो
घटनाको वतृान्त सनुाइिदए।

32 “तब मा लकले नोकरलाई बोलाए र उसलाई भन,े ‘त ँ द ु नोकर रहछेस।् तैंले म बाट धरैे ऋण लएको िथईस।् तर तैंले मिसत िवन्ती
गरेको हुनाले मलै े त्यो माफ ग रिदए। तर तैंले तरेो ऋणीलाई दया दखेाउन सिकनस।् 33 मैंले तलँाईं दया गरे जस्तै तलै े पिन त्यसलाई दया गन ुर् पन
होइन।’ 34 मा लक खबुै रसाए र दण्डको िदनको िन म्त त्यस नोकरलाई जलेमा हा लिदए। सम्पणूर् ऋण चु ा नितरूञ्जले ितनी त्यो जलेमा नै
ब पुय ।

35 “राजाले पिन स्वगर्मा भएका मरेा िपताले जे गन ुर्हुन्छ त्यही गय यिद ितमीहरू त्यकेले आफ्ना भाइ-बिहनीहरूलाई आफ्ना हृदयले क्षमा
गरेनौ भने मरेो स्वगर्को िपताले पिन ितमीहरूलाई क्षमा िदनहुुने छैन।”

19
यशे ू ारा सम्बन्ध िवच्छेद बारे िशक्षा
(मकूर् स 10:1-12)

* 18:11: 11 मा थिपएको छः “मािनसको पु हराएकाहरूलाई खोज्न र उ ार गनर् आएको हो।” हने ुर्होस ्लकूा 19:10
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1 यी सबै कुराहरू सनुाएपिछ यशेलूे गालील छाड्नभुयो। यदर्न नदीको पा रप छेउमा भएको यहुिदया क्षे िभ उहाँ पगु्नभुयो। 2 धरैे
मािनसहरू यशेकूो पिछलाग।े यशेलू े रोगी मािनसहरूलाई िनको पा रिदन ु भयो।

3 केही फ रसीहरू यशेकूहाँ उहाँको परीक्षा गनर् त्यहाँ आए। ितनीहरूले यशेलूाई सोध,े “के कुनै पिन िनहुमँा कसलैे आफ्नी प ीलाई त्याग्न
सक्छ?” ितनीहरू यशेलूे केही गलत कुरा वोलकेो चाहान्थ।े

4यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “के ितमीहरूले धमर्शा मा पढकेा छैनौ? जब परमे रले ससंारको सिृ गन ुर्भयो, ‘उहाँले नर र नारी बनाउन ुभयो।’✡
5 अिन परमे रले भन्न ु भयो, ‘त्यसकारण मािनसले आफ्नो आमा-बाबलुाई छोडरे आफ्नी प ीसगे िमलरे बस्छ। यसरी यी दइु मािनसहरू एक
हुनछेन।्’✡ 6 यसथर् दइुजना मािनसहरू दईु रहदनैन ् तर एउटै हुन्छन।् परमे रले यी दइुलाई एउटै बनाउन ु भएको हो। यसकैारणले कसलैे
ितनीहरूलाई अलग पान ुर् हुदँनै।”

7 फ रसीहरूले सोध,े “यिद त्यसो भए मोशाले िकन एउटा मािनसलाई िववाह िवच्छेदको कागज लखेरे आफ्नी प ीिसत सम्बन्ध िवच्छेद
हुन्छ भन्ने आज्ञा िदए?”

8 यशेलूे भन्नभुयो, “मोशाले ितमीहरूलाई आफ्नी प ीहरूसगँ िववाह िवच्छेद गन अनमुित िदएको कारण के हो भने ितनीहरूले परमे रको
िशक्षालाई स्वीकार गनर् अस्वीकार गरेको िथयो। तर शरुूमा यस्तो िथएन। 9 म भन्दछु जसले आफ्नो प ीलाई त्यागरे अक ीसगँ िववाह गदर्छ
उसले िभचार गदर्छ। एउटा मािनसले आफ्नी स्वा ीलाई त्यागरे अक प ीसगँ त्यितबलेा िववाह गनर् पाउदँछ जब उसको पिहलकेी प ीले
अरू कुनै मािनससगँ िभचार गदर्छे।”

10 चलेाहरूले यशेलूाई भन,े “यिद त्यही कारणले मा एउटा मािनसले आफ्नो प ीलाई त्याग्न सक्छ भने िववाह नगन ुर् नै असल हुन्छ।”
11 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “सबलैे िववाह सम्बन्धी यो सत्यतालाई मान्न स ै नन।् तर परमे रले कस-ैकसलैाई मा यो कुरा मान्न सक्ने

बनाउन ु भएको छ 12 कोही मािनसहरूले िकन िववाह गनर् सक्दनै भन्ने बारेमा िविभन्न कारणहरू छन।् ितनीहरूमध्ये कोही सन्तान जन्माउने
क्षमता भएका हुन सक्छन ्कोही मािनसहरूलाई, अरू मािनसहरूले केही समय पिछ त्यस्तो गराएको हुन्छ। कोही अरू स्वगर्को राज्यको िन म्त
िववाह अस्वीकार गछर्न।् तर िववाह गनले िववाह सम्बन्धी यो िशक्षा मान्न ु पदर्छ।”

यशे ू ारा बालकहरूको स्वागत
(मकूर् स 10:13-16; लकूा 18:15-17)

13 त्यसपिछ मािनसहरू आफ्ना बाल-बा लकहरूलाई लएर यशेकूहाँ गए तािक उहाँले ितनीहरू मािथ आफ्ना हात राखरे ाथर्ना ग रिदन ु
भएको चाहन्थ।े जब उहाँका चलेाहरूले यो दखे,े ितनीहरूले मािनसहरूलाई हप्काएर त्यसो गनर् िदएनन।् 14 तर यशेलू े भन्नभुयो, “स-साना
बालकहरूलाई मकहाँ आउन नरोक। िकनभने स्वगर्को राज्य यी साना बालकहरू जस्तै मािनसहरूको हो” 15 त्यसपिछ ितनीहरूमािथ हात राखरे
यशे ू त्यहाँबाट जानभुयो।

धनी मािनसबाट यशेलूाई हन गनर् अस्वीकार
(मकूर् स 10:17-31; लकूा 18:18-30)

16 एउटा मािनस यशेकूहाँ आएर सोध्यो, “गरुूज्य,ू अनन्त जीवन ा गनर्का लािग मलैे के गन ुर् पछर्?”
17 यशेलूे जवाफ िदनभूयो, “असल के हो? मलाई िकन यसरी सोध्दछैौ? परमे र मा असल हुनहुुन्छ। यिद ितमी अनन्त जीवन पाउन

चाहन्छौ भन,े ितमीले आज्ञाहरू पालन गन ुर् पदर्छ।”
18 त्यस मािनसले सोध्यो, “कुन आज्ञाहरू?”
यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “ ‘कसकैो हत्या नगर,कसिैसत िभचार नगर, झटूो गवाही नदऊे,अरूको िनन्दा गन ुर् हुदँनै, 19आफ्ना आमा-बाबकुो

आदर गर।’✡ अिन ‘आफैलाईं मे गरे जस्तो अरूलाई पिन मे गर।’✡”
20 त्यो जवान मािनसले भन,े “मलैे यी सब आज्ञाहरू पालन गरेको छु। अब अरू मलैे के गन ुर् पछर्?”
21 यशेलूे भन्नभुयो, “यिद ितमी िस हुन चाहन्छौ भन,े आफूमा भएको जे जित चीजहरू छन ्त्यो बी ी गर। त्यसबाट आएको पसैा-रूपीयाँ

गरीबाहरूलाई बाँढ। ितमीले त्यसो गय भने ितमीले स्वगर्मा भएको सम्पि ा गनछौ। तब ितमी आएर मरेो पिछ लाग।”
22 तर यो कुरा सनुरे त्यो जवान मािनस खबुै िनराश भयो िकनभने त्यो धनी मािनस िथयो। यसथर् ऊ यशेलूाई छोडरे गइहाल्यो।
23 त्यसपिछ यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। एउटा धनी मािनसलाई स्वगर्को राज्यमा प खबुै क ठन

हुन्छ। 24 धनी मािनसलाई परमे रको राज्यमा प ु भन्दा बरू ऊँटलाई िसयोको ना ीबाट िछनर् सिजलो पनछ।”
25 जब चलेाहरूले यस्ता कुरा सनु,े ितनीहरू खबूै चिकत भए। ितनीहरूले सोध,े “यिद यस्तो भए कसले उ ार पाउन सक्छ त?”
26 यशेलूे चलेाहरूलाई हरेेर भन्नभुयो, “मािनसहरूको िन म्त यो असम्भव छ। तर परमे रको िन म्त हरेक कुरा सम्भव छ।”
27 प सुले यशेलूाई भन,े “हामीले आफूिसत भएका त्यके कुरा त्यागरे तपाईंको पिछ लाग्यौं। त्यसो भए हामीले के पाउनछेौ।”

✡ 19:4: 1:17; 5:2 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 19:5: 2:24 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 19:19: 20:12-16;
वस्था 5:16-20 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 19:19: 19:18 बाट उ तृ ग रएको।
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28 यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। जब नयाँ ससंारको सिृ हुनछे, मािनसको पु त्यो महान िसहंासनमा
ब छे। अिन ितमीहरू पिन इ ाएलका बा कुलमािथ इन्साफ गद बा वटा िसहंासनहरूमा ब छेौ। 29अिन ती जस-जसले मरेो िन म्त आफ्नो घर,
दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनी, बाब-ुआमा, छोरा-छोरीहरू, अिन जग्गा-जमीनहरू छोडकेा छन ् ितनीहरूले छोडकेो भन्दा धरैे पाउनछेन।् ितनीहरूले
अनन्त जीवन पाउनछेन।् 30अहीले उच्च ओहोदामा पगुकेाहरू सबलैे भिवष्यमा होचो स्थान पाउनछेन।् धरैे जसो जो िनम्न स्थानमा परेका छन ्
भिवष्यमा उच्च ओहोदामा पगु्नछेन।्

20
खतेालाहरूको उखान

1 “स्वगर्को राज्य एउटा जमीनको मा लक जस्तो हो जसको दाखबारी छ। एक िबहान सबरैे आफ्नो दाखबारीमा ज्यालामा काम गराउन
खतेालाहरूको खोजी गय । 2 उसले एक िदनको ज्याला चाँदीको एक िसक्क िदने बन्दोबस्त गरी खतेालाहरूलाई दाखबरीमा काम गनर् पठायो।

3 “ ाय नौ बजिेतर बजार गनर् भनी ऊ बािहर गयो उसले केही मािनसहरू उिभरहकेो दखे्यो अिन ितनीहरूलाई सोध्यो 4 ‘ितमीहरू मरेो बारीमा
गएर काम गछ भने म ितनीहरूलाई उिचत ज्याला िदनछुे।’ 5 त्यसपिछ ितनीहरू काम गनर्लाई दाखबारीमा गए।

“फे र त्यो मािनस एकपल्ट ाय बा बजे ितर अक पल्ट तीन बजिेतर बािहर िन स्कयो। दवुपैल्ट ितनले दाखबारीमा काम गनर्लाई ज्याला
िदएका खतेालाहरूलाई ल्यायो। 6 फे र ायः पाँच बजे उ बजार गनर् िन स्कयो। फे र केही मािनसहरूलाई केही नगरी त्यसै उिभरहकेो दखे्यो।
उसले ितनीहरूलाई सोध्यो, ‘केही काम नगरी ितमीहरू िकन यहाँ बिसरहकेा छौ?’

7 “मािनसहरूले भन,े ‘कसलैे हामीलाई काममा लाएनन।्’
“उसले भन्यो, ‘त्यसो भए ितमीहरू पिन मरेो दाखबारीमा गएर काम गनर् सक्छौ।’
8 “जब साँझ पय त्यो खतेको मा लकले खतेालाहरूको िनरीक्षकलाई भन्यो, ‘सबै खतेालाहरूलाई बोलाएर ितनीहरूको ज्याला बाँिड दऊे।

सब भन्दा पिछ आएका खतेालादे ख ज्याला बाँड्न थाल।े’
9 “पाँच बजिेतर आएर काम थाल्ने खतेालाहरूले आफ्नै ज्यला पाए। ितनीहरू त्यकेले एउटा चाँदीको िसक्का पाए। 10 त्यसपिछ पिहले

ल्याएका खतेालाहरूले आफ्ना खचर् पाए। ितनीहरूले पिहले पाएका खतेालाहरू भन्दा बढ़ता ज्याला पाउने आशा गरेका िथए। तर ितनीहरूले
पिन अरूले जस्तै एक-एकवटा चाँदीको िसक्का मा पाए। 11 जब ितनीहरूले एउटा मा चाँदीको िसक्का पाए ितनीहरूले मा लकिसत गनगन
गरे। 12 खतेालाहरूले िवरोध गरे, ‘पिछ आएकाहरूले एक घण्टा मा काम गरेका छन।् तर ितनीहरूलाई पिन हामीलाई जस्तै एउटा चाँदीको
िसक्का िदइयो। अिन हामीले भने िदन भ र चण्ड घाममा काम गरेका छौं।’

13 “तर जमीनको मा लकल,े खतेालाहरूमध्ये एकजनालाई भन्यो, ‘साथी, मलैे ितमीलाई अन्याय गरेको छैन। एउटा चाँदीको िसक्कामा
नै काम गनर् मिसत ितमीहरू मानकेो िथयौ। होइन? 14 यसलैे आफ्नो ज्याला थाप र बाटो लाग ज्यालामा ल्याएको अ न्तम खतेालालाई पिन
ितमीलाई जस्तै िदन चाहन्छु। 15 के मरेो पसैा आफ्नो खशुीमा चलाउने अिधकार मसगं छैन? अथवा म उदार छु भनरे ितमीलाई ईष्या लग्यो?’

16 “त्यसरी अिहले पिछ हुने भिवष्यमा अिघ हुनछे अिन जो अिहले पिहलो स्थानमा छ भिवष्यमा अ न्तम स्थानमा हुनछे।”
यशेलूे आफ्नै मतृ्यकुो कुरा गन ुर् हुन्छ
(मकूर् स 10:32-34; लकूा 18:31-34)

17 यशे ू यरूशलमे जान ु हुदँिैथयो। उहाँका बा ै जना चलेाहरू पिन उहाँका साथमा िथए। जब उनीहरू जाँदै िथए, यशेलूे ितनीहरूलाई भलेा
गरेर मािनसगत रूपमा कुरा गन ुर् भयो। उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, 18 “हामी यरूशलमे जाँदछैौ। मािनसको पु लाई मखु्य पजूाहारीहरू र

वस्था शा ीहरूको हातमा स ु म्पइनछे। ितनीहरूले मािनसका पु लाई मतृ्य ु दण्डिदनछेन।् 19 ितनीहरूले मािनसको पु लाई गरै-यहूदीहरूका
हातमा समु्पनछेन।् ितनीहरूले उसलाई गाली गनछन,् कोरार् लाउनछेन ् ू समा झणु् ाएर मानछन।् तर मरेको ते ो िदनमा उ बौरी उठ्नछे।”

आमाको िवन्ती छोराहरूको िन म्त
(मकूर् स 10:35-45)

20 तब जब्दीकी प ी यशेकूहाँ आइन।् उनका छोराहरू पिन साथमा िथए। उनले िशर िनहुराएर यशेलूाई दण्डवत ग रन अिन यशेिूसत केही
कुरो मािगन।्

21 यशेलूे सोध्नभुयो, “ितमी के चाहन्छौ?”
उनले भिनन,् “तपाईंको राज्यमा यी मरेा छोराहरूमध्ये एकजनालाई तपाईंको दािहनहेातप र अक लाई तपाईंको दे े हातप ब पाउने

ितज्ञा गन ुर्होस।्”
22 अिन यशेलूे ती छोराहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू के मािगरहकेा छौ त्यो ितमीहरूले बझुकेा छैनौ। म जनु क भोग्न लािगरहकेो छु के

त्यस्तो ितमीहरू सहन गनर्सक्छौ?”
ितनीहरूले जवाफ िदए, “हामी गनर्सक्छौ!”
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23 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “िन यनै मलै े जनु यातना भोग्ने छु त्यही ितमीहरूले पिन भोग्नपुछर्। तर म कसलैाई मरेो दािहने र दे पे
बसाउन स क्दन। मरेा िपताले ती मािनसहरू िन त ग रसक्न ु भएको छ जसले ती स्थान पाउनछेन।् उहाँले नै ती स्थानहरू ती मािनसहरूकालागी
तयार पान ुर् भएको छ। ती ठाउँहरू ितनीहरूकै हुनछेन।्”

24 अरू दशजना चलेाहरू यो सनुरे। ितनीहरू ती दईु भाइसगँ औधी रसाए। 25 यशेलूे सबै चलेाहरूलाई एकै ठाउँ भलेा हुन बोलाउन ु भयो।
उहाँले भन्नभुयो, “गरै यहूदीहरू अरू मािनसहरूमािथ अिधकार दखेाउन खोज्छन।् अिन ितनीहरूभन्दा मखु्य मािनसहरू पिन अरू सबै मािथ
अिधकार छ भनरे दखेाउन खोज्छन।् 26 तर ितमीहरू चािह ँ त्यस्तो हुन ु हुदँनै। यिद ितमीहरूमध्ये कोही ठूलो मािनस हुन चाहन्छौ भन,े ऊ नोकर
जस्तो भएर अरूको सवेा गन ुर्पछर्। 27यिद ितमीहरू मध्ये कोही पिहलो मािनस हुन चाहन्छौ भन,े उसले दास जस्तो भएर अरूहरूको सवेा गन ुर्पछर्।
28 मािनसको पु सगँ पिन यस्तै हुनछे। मािनसको पु अरू मािनसबाट सवेा पाउन आएको होइन। तर मािनसको पु अरू मािनसहरूको सवेागनर्
आएको हो। मािनसको पु धरैे मािनसहरूको रक्षाको िन म्त जीवन समपर्ण गनर् आएको हो।”

दइुजना अन्धाहरू िनको भए
(मकूर् स 10:46-52; लकूा 18:35-43)

29 जब यशे ू र उहाँका चलेाहरू जो रकोबाट जाँदै िथए, धरैे मािनसहरूले उहाँलाई पछ् याए। 30 बाटोको िकनारमा दइुजना अन्धा मािनसहरू
बिसरहकेा िथए। ती अन्धाहरूले यशे ू त्यतिैतरबाट जाँदै गन ुर् भएको कुरा सनु।े अिन ती अन्धाहरू िचच्याए, “ भ,ु दाऊदका पु , हामीमािथ दया
गन ुर्होस।्”

31 सबै मािनसहरूले ती अन्धाहरूलाई हप्काए। ितनीहरूले ती अन्धाहरूलाई हल्ला गरेर िवन्ती गनर् िदएनन।् तर ती अन्धाहरू अझ जोडले
िचच्याए, “ भ,ु दाऊदका पु , हामीमािथ दया गन ुर्होस।्”

32 यशे ू रोिकन ु भयो र अन्धाहरूलाई बोलाएर उहाँले भन्नभुयो, “म ितनीहरूको िन म्त के ग रिदऊ भन्ने चाहन्छौ?”
33 अन्धाहरूले जवाफ िदए, “परम भु हामी दे चाहन्छौं।”
34यशेलूाई अन्धाहरू ित दया जाग्यो। उहाँले ती अन्धाहरूका आखँा स्पशर् गन ुर्भयो अिन ितनीहरू दे े सक्ने भए। त्यसपिछ ितनीहरू यशेलूाई

प ाउन लाग।े

21
यशे ू राजा झैं यरूशलमेमा वशे गन ुर् भयो
(मकूर् स 11:1-11; लकूा 19:28-38 यहून्ना 12:12-19)

1 यशे ू र उहाँका चलेाहर यरूशलमे निजक आईपगु्न लागकेा िथए। तर ितनीहरू पिहले जतैनु-डाँडा को बथेफागमेा रोिकए। यशेलू े आफ्ना
दईु जना चलेाहरूलाई त्यहाँको एउटा नगरमा पठाउन ु भयो। 2 यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरूले दखेकेो शहरमा जाऊ। त्यहाँ
वशे गनर् साथ एउटा गधालाई बाँिधएको भे ाउने छौ। त्यो गधासगँ एउटा बछेडो पिन हुनछे। ती दवुै फुकालरे म कहाँ ल्याऊ। 3 यिद कसलैे

ितमीहरूलाई केही गरे उसलाई, ‘ भलुाई यी गधाहरूको आवश्यक परेको छ। उहाँले ती चाँडै फकार्इ िदन ु हुनछे भनी जवाफ िदन।ु’ ”
4 अगमव ाले भनकेो यो कुरा परूा होस ्भनरे यसो भएको िथयो:

5 “िसयोन नगरलाई भन,
‘अिहले ितमीहरूको राजा आउन ु हुदँछै।

उहाँ िवन हुनहुुन्छ अिन गधामा चढरे आउन ु हुदँछै।
उहाँ एउटा भारी बोक्ने बछेडोमािथ आउनु हुदँछै, जो काम गनर्कै खाितर जन्मकेो पश ु हो।’ ” जक रया 9:9

6 चलेाहरू गए र यशेलू े बताउन ु भए अनसुार गरे। 7 उनीहरू गधा र त्यसको बछेडालाई लएर यशेकूहाँ फक आए। ितनीहरूले आफ्ना व
गधालाई ओढाइिदए, अिन यशे ू त्यसमािथ ब ु भयो। 8 यशे ू यरूशलमे ितर जाने बाटामा गधामा चढरे जानभुयो। धरैे मािनसहरूले यशेकूो िन म्त
बाटोमा व हरू ओ ाइिदएका िथए। अरू मािनसहरूले रूखका हाँगाहरू काटे र बाटोमा ओ ाई िदए। 9 केही मािनसहरू यशेकूो अिध-अिध
िहडं्दै िथए। कोही मािनसहरू यशेकूो पिछ-पिछ िहडंदै िथए। मािनसहरू यसो भन्दै कराउन लाग,े

“दाऊदको पु होसन्ना!
‘ भकुो नाउमँा आउने धन्यका हुन!्’ भजनसं ह 118:25-26

स्वगर्को परमे रको शसंा गर।”
10 त्यसपिछ यशे ू यरूशलमेिभ वशे गन ुर् भयो। सम्पणूर् शहरबािस अच म्मत भए। ितनीहरूले सोध,े “यो को हो?”
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11 यशेसूगँै आएका मािनसहरूले जवाफ िदए, “उनी यशे ू हुन।् गालील शहरको नासरतका अगमव ा उनी नै हुन।्”
यशे ू म न्दरतफर् जानहुुन्छ
(मकूर् स 11:15-19; लकूा 19:45-48; यहून्ना 2:13-22)

12 यशे ूम न्दरतफर् लाग्नभुयो। उहाँले िकन-बचे गन सबलैाई त्यहाँबाट धपाउन ु भयो। अिन यशेलू े ढुकुर बचे्नहेरूको बञे्चहरू पिन पल्टाई िदन ु
भयो। 13 यशेलूे त्यहाँ भएका मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “धमर्शा मा यस्तो ले खएको छ, ‘मरेो घर ाथर्नाको घर भिननछे।’✡ तर ितमीहरूले
परमे रको घरलाई डाकूहरूको ‘अ ामा प रणत ग ररहछेौ।’✡”

14 केही अन्धा र केही लङ्गडा मािनसहरू म न्दरमा यशे ूकहाँ आए। यशेलूे ती मािनसहरूलाई िनको पा रिदन ु भयो। 15 मखु्य पजुाहारीहरू र
शा ीहरूले यो दषृ्य दखे।े ितनीहरूले यशेकूा चमत्कार कायर्हरू अिन म न्दरमा बालकहरूले यशेलूाई नै शंसा ग ररहकेा दखे।े बालकहरू भन्दै
िथए, “दाऊदका पु , होसन्ना!” यसमा पजूाहरीहरू र शा ीहरू ोिधत भए।

16 मखु्य पजूाहरीहरू र शा ीहरू यशेलूाई सोध,े “बालकहरूले के भिनरहकेा छन ्तपाईंले सनु्न ु भो?”
यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “अवश्य। के ितमीहरूले किहले धमर्शा हरूमा पढकेा छैनौ? ‘उहाँले बालकहरूलाई स्तिुत गनर् िसकाउन ु भयो?’✡”
17 त्यसपिछ यशेलूे त्यो ठाउँलाई छोड्नभुयो र नगरदे ख बािहर बथेानीमा जानभुयो। त्यो रात यशेलू े त्यहीं िबताउन ु भयो।

यशे ू ारा िव ासको श दशर्न
(मकूर् स 11:12-14; 20-24)

18 भो लपल्ट िबहान,ै यशे ू नगरितर फिकर् रहन ु भएको िथयो। उहाँ भोकाउन ु भएको िथयो। 19 उहाँले बाटोको िकनारमा त्यस नभेाराको रूख
दे ु भयो। यशेलू े नभेाराको रूखको छेउमा गएर उहाँले केही फल खाने इच्छा गन ुर्भयो। तर त्यो नभेाराको रूखमा त्यसमा खाने फल केही िथएन।
त्यहाँ पातपैात मा िथए। अिन यशेलू े त्यो रूखलाई भन्नभुयो, “अब उ ान्त तमँा फल लाग्ने छैन।” अचानक त्यो रूख ओइलायो र मय ।

20 चलेाहरूले त्यो दखे।े ितनीहरू चिकत भए। ितनीहरूले सोधो, “कसरी नभेारको रूख सकु्यो र झ ै म रहाल्यो?”
21 यशेलूे भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यिद ितमीहरूमा िव ास छ र त्यसमा शकंा छैन भन,े मलैे जस्तै ितमीहरूले पिन गनर्

सक्नछेौ। ितमीहरूले त्यो भन्दा धरैे गनर् सक्नछेौ। ितमीले यस पहाडलाई भन्न सक्छौ, ‘ए पहाड जा अिन समु मा खस।’ यिद ितमीहरूमा
िव ास भए, ितमीहरूले भने जस्तै हुनछे। 22 िव ास गरेर माग्यौ भने ितमीहरूले ाथर्नमा मागकेो जनुसकैु कुरा पिन पाउनछेौ।”

यशेकूो श मािथ यहूदी नतेाहरूको शकंा
(मकूर् स 11:27-33; लकूा 20:1-8)

23 यशे ू म न्दरतफर् जानभुयो। र उहाँले िसकाइरहन ु भएको बलेा, मखु्य पजुारीहरू र जन-साधारणका अगवुाहरू यशेकूहाँ आए। ितनीहरूले
यशेलूाई भन,े “हामीलाई भन्नहुोस।् यी कायर्हरू गनर् तपाईंको के अिधकार छ? यस्तो अिधकार तपाईंलाई कसले िदयो?”

24 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “म पिन ितमीहरूलाई एउटा सोध्न चाहन्छु। यिद ितमीहरूले मलाई जवाफ िदयौ भन,े म कुन अिधकारले यी
कामहरू गरीरहछुे भनी बताउनछुे। 25 मलाई भन: यहून्नाको बि स्मा परमे रबाट वा मािनस कसबाट भयो?”

मखु्य पजूारीहरू र यहूदी नतेाहरूले यशेकूो यो बारे बहस गरे। ितनीहरू आपसमा बात चीत गनर् थाल,े “यिद हामीले यहून्नाको बि स्मा
परमे रबाटै भएको िथयो, भन्यौ भने उहाँले भन्न ु हुनछे ‘त्यसो भए ितमीहरूले यहून्नालाई िकन िव ास नगरेको?’ 26 यिद हामीहरूले ‘यो
बि स्मा मािनसबाटै भएको िथयो,’भन्यौ भने सबै मािनसहरू हामीहरूसगँ रसाउने छन।् हामी मािनसहरूबाट सावधान हुनपुछर् िकनभने ितनीहरू
सबै यहून्नालाई अगमव ा हो भनरे िव ास गछर्न।्”

27 त्यसपिछ ितनीहरूले यशेलूाई जवाफ िदए, “यहून्नालाई कहाँबाट त्यो अिधकार िदइयो हामी जान्दनैौ।”
तब यशेलूे भन्नभुयो, “त्यसो भए म पिन भन्ने छैन िक कुन अिधकारले म यी सब कायर्हरू ग ररहछुे।

यशे ू ारा दइु जना प ु को उखान
28 “ितमीहरू यसको बारेमा के सोच्छौ? एकजना मािनसका दइु छोराहरू िथए। त्यो मािनसले आफ्नो जठेा छोरालाई भन्यो, ‘छोरा, जाऊ र

गएर आज दाखबरीमा काम गर।’
29 “छोराले जवाफ िदयो, ‘म जाँिदन।’ तर केही समयपिछ उसले आफ्नो िवचार बद्ल्यो, अिन गयो।
30 “त्यसपिछ बाब ु अक छोराकहाँ गए र भन,े ‘छोरा, जाऊ अिन आज मरेो दाखबरीमा काम गर।’ छोरोले जवाफ िदयो, ‘हुन्छ, बाब,ु म

गएर काम गछुर्।’ तर त्यो छोरा गएन।
31 “अब यी दइु छोराहरूमा कुन चािहलँे आफ्नो बाबकुो आज्ञा पालन गय ?”
यहूदी नतेाहरूले जवाफ िदए, “जठेा चाँिहल।े”
यशेलू े ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “म साँचो कुरा ितमीहरूलाई भन्दछु। महसलू उठाउनहेरू र वशे्याहरू खराब मािनसहरू हुन ् भनी ितमीहरू

ठान्दछौ। तर परमे रको राज्यमा ितमीहरू भन्दा पिहले ितनीहरूले वशे गनर् पाउनछेन।् 32 यहून्ना सही जीवन बाँच्ने उपाय दखेाउनलाई
✡ 21:13: 56:7 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 21:13: 7:11 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 21:16: 8:3 बाट उ तृ ग रएको।
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आएका िथए। तर ितमीहरूले यहून्नालाई पटक्कै िव ास गरेनौ। तर महसलू उठाउनहेरू र वशे्याहरूले यहून्ना मािथ िव ास गरे। अिन महसलू
उठाउनहेरू र वशे्याहरूले यहून्नालाई िव ास गरेको ितमीहरूले दखेकेा िथयौ। तर अझै पिन ितमीहरूले उनलाई िव ास गनर् मन गरेनौ।

परमे रले आफ्ना पु लाई पठाउँनहुुन्छ
(मकूर् स 12:1-12; लकूा 20:9-19)

33 “यो उखान सनु कुनै मािनसको जमीन िथयो। उसले त्यो जमीनमा दाख लगायो। उसले दाखको जमीनको व रप र पखार्ल िनमार्ण गय ।
अिन त्यसिभ दाख पले्ने कोलखनकेो िथयो। फे र त्यो मािनसले एउटा मचान बनाचो। उसले आफ्नो खते कोही िकसानहरूलाई िजम्मा िदएर
ऊ या ामा गयो। 34 केही समय पिछ, फसल उठाउने समय भयो। अिन त्यस मािनसले आफ्नो िहस्सा ल्याउन पठायो।

35 “तर िकसानहरूले ती नोकरहरूलाई समाते अिन एकजनालाई िपटे, अक लाई मा रिदए अिन अक लाई ढुङ्गाले िहकार्एर मा रिदए।
36 फे र त्यो खते-मा लकले िकसानहरूकहाँ अरू नोकरहरूलाई पठायो। उसले पािहलभेन्दा धरैे नोकरहरू पठाएको िथयो। तर िकसानहरूले
ितनीहरूसगं पिन यस्तै नै वहार गरे। 37 त्यसपिछ उसले आफ्नै छोरालाई िकसानहरूकहाँ पठायो। उसले भन्यो, ‘िकसानहरूले मरेो छोरालाई
आदर दखेाउनछेन।्’

38 “तर िकसानहरूले आपसमा यसो भन,े ‘यो ता मा लकको छोरा हो। यो खते उसको हुनछे। हामीले यसलाई माय भने खते हा ै हुनछे।’
39 अिन िकसानहरूले छोरालाई समातरे, उसलाई खते बािहर मारेर फ्याँिकिदए।

40 “अब त्यो खते को मा लक आएर ती िकसानलाई के गलार्?”
41 ती यहूदी पजूाहारीहरू र नतेाहरूले भन,े “उसले ती द ु हरूलाई अवश्य नै मानछ। त्यसपिछ उनले आफ्नो खते अरू िकसानहरूलाई

कमाउन िदनछेन।् जसले फलको समयमा मा लकलाई उसको भाग बझुाउन ल्याउछँ उनीहरूलाई त्यो खते कमाउन िदईनछे।”
42 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “िन य नै ितमीहरूले यो धमर्शा मा पढकेा छौ:

‘जनु ढुङ्गालाई डकम हरूले र गरे, त्यही ढुङ्गा मखु्य कुने ढुङँ्गा बन्यो।
यो परम भलुे गन ुर् भएको हो र यो हा ो लािग अचम्मको हुनछे।’ भजनसं ह 118:22-23

43 “त्यसकैारण म ितमीहरूलाई भन्दछु, परमे रको राज्य ितमीहरूबाट खोिसनछे। त्यस पिछ परमे रले यस्ता मािनसहरूलाई िदन ु हुनछे,
जसले परमे रले आफ्नो राज्यमा चाहन ु भए अनसुारको काम उत्पन्न गनछन।् 44 अिन जो कोही पिन त्यो ढुङ्गामािथ ख छे ऊ टु ा टु ा
बन्नछे। यिद त्यो ढुङ्गा कसमैािथ खस्यो भने त्यसले त्यसलाई धलूोिपठो पानछ।”

45 यशेलूे भन्न ु भएको यो उखानलाई मखु्य पजूाहारीहरू र फ रसीहरूले सनु।े यशेलू े ितनीहरूकै िवषयमा बोल्दै हुनहुुन्छ भन्ने कुरा ितनीहरूले
बझु।े 46 ितनीहरू यशेलूाई प ने उपाय खोजीरहकेा िथए। तर ितनीहरू मािनसहरूदे ख डराउथँ।े िकनभने मािनसहरूमा यशे ूअगमव ा हुन ्भन्ने
िव ास िथयो।

22
रा ी भोजनमा बोलाइएका मािनसहरूको द ृ ान्त
(लकूा 14:15-24)

1मािनसहरूलाई बझुाउनका िन म्त यशेलू े केही द ृ ान्तहरू भन्नभुयो। 2“स्वगर्का राज्य एउटा राजा जस्तै हो, जसले आफ्नो छोराको िववाहमा
भोजनको वस्था गछर्न।् 3 राजाले केही मािनसहरूलाई भोजमा िनम्तो गरेका िथए। जब भोज तयार भयो, राजाले आफ्ना नोकरहरूलाई ती
मािनसहरूलाई बोलाउन पठाए। तर मािनसहरूले राजाको यस भोजमा उपा स्थत हुन अस्वीकार गरे।

4 “तब राजाले अझ धरैे नोकरहरू पठाए। राजाले नोकरहरूलाई यसो भनकेा िथए, ‘मलैे िनम्ताएका ती मािनसहरूलाई खाना तयार भयो भनरे
भन्न।ु मलैे मरेा गोरूहरू अिन पषु् ाएका पशहुरू मारेकोछु। सबै कुरा तयारी छ। िववाहको भोजमा सामले हुन आऊ।’

5 “नोकरहरूले ती मािनसहरूलाई भोजमा आउने आ ह गरे। तर ितनीहरू नोकरहरूको कुरा सनु्न अस्वीकीर गरे। ती मािनसहरू आ-आफ्नै
काममा लाग।े एकजना आफ्नो खतेमा गए, अिन अक आफ्नो ापारितर लाग।े 6 कसलैे नोकरहरूलाई समातरे पीटे अिन ितनीहरूलाई
मा रिदए। 7 यो सनुरे राजा ोिधत भए। राजाले आफ्नो सनेा पठाए, ती हत्याराहरूलाई मारे अिन ितनीहरूको शहर जलाएर भष्म पा रिदए।

8 “त्यसपिछ, राजाले आफ्ना नोकरहरूलाई भन,े ‘िववाहको भोज तयारी छ। मलैे ती मािनसहरूलाई बोलाएको हु,ँ तर ितनीहरू यो भोजमा
सामले हुन योग्यको भएनन।् 9 यसकारण ितमीहरू गल्लीका कुना कुनामा जाऊ अिन दखेकेाहरू जितलाई भोजमा सामले हुन िनम्त्याएर ल्याऊ।
ितनीहरूलाई मरेो भोजमा आऊ भिनदऊे।’ 10 अिन नोकरहरू गल्लीहरूितर गए। ितनीहरूले भटेेसम्म सबलैाई भलेा पारे। ितनीहरूले रा ा
मािनसहरू सबलैाइ भोजमा सामले गराउन लग।े त्यो ठाउँ मािनस-ैमािनसको भीडले भ रयो।

11 “त्यसपिछ ती खाँदगैरेका मािनसहरूलाई हनेर् भनी राजा आए। कुनै एकजनालाई िववाहको पोशाकमा नभएको राजाले भे ाए। 12 राजाले
भन,े ‘िम , ितमी यहाँ िभ कसरी आयौ? िववाहको लािग लाउने पोशाक ितमीले लगाएका छैनौ।’ तर त्यो मािनस केही बोलने। 13अिन राजाले
आफ्ना नोकहरूलाई भन,े ‘त्यसका हात खु ा बाँधरे त्यसलाई अधँ्यारोमा फ लदऊे जहाँ मािनसहरू द:ुखले रूवाबसी गद र दा ा िकट्दै बस्छन।्’
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14 “हो धरैे मािनसहरू बोलाइएका हुन्छन।् तर चिुनएका थोरै मा छन।्”
केही यहूदी नतेाहरू यशेलूाई झकु्याउन खोज्छन ्
(मकूर् स 12:13-17; लकूा 20:20-26)

15 तब फ रसीहरूले त्यो स्थान छाडे जहाँ यशेलू े िसकाँउदै हुनहुुन्थ्यो। यशेलूाई हरूको जालमा पानर् ितनीहरू सहमत भए। 16फ रसीहरूले
यशेलूाई फँसाउन केही मािनसहरू पठाए। ितनीहरूले केही आफ्नै मािनसहरू र केही हरेोदी दलका मािनसहरूलाई पठाए। ती मािनसहरूले भन,े
“गरुूज्य,ू तपाईं अित इमान्दार हुनहूुन्छ भनरे हामी जान्दछौ। हामी जान्दछौं तपाईंले परमे रको मागर् बारे ठीकिसत िसकाउनहुुन्छ। तपाईं
कसिैसत डराउन ु हुन्न। तपाईंको अिध सबै मािनसहरू समान छन।् यसथर् हामीलाई तपाईंका धारणा भन्न ु होस।् 17 िसजरलाई महसलू ितन ुर् उिचत
हो िक होइन?”

18 तर ती मािनसहरूले नरा ो जालसाजी गदछन ्भनरे यशेलू े बझुीहाल्नभुयो। अिन उहाँले भन्नभुयो, “ितमीहरू कपटीहरू हौ। केही झटूो
िनहुमँा ितमीहरू मलाई फँसाउन चाहन्छौ? 19 महसलू ितनर्मा उपयोग गरीने िसक्का मलाई दखेाऊ।” ती मािनसहरूले यशेलूाई एक चाँदीको
िसक्का दखेाए। 20 यशेलूे फे र भन्नभुयो, “िसक्कामा कसको िच छ? अिन कसको नाम त्यहाँ अिंकत छ।”

21 यशेलूे फे र भन्नभुयो, “जो िसजरको हो त्यो िसजरलाई दऊे र जो परमे रको परमे रलाई दऊे।”
22 ती मािनसहरूले यशेलू े भन्नभुएको कुरा सनु,े र ितनीहरू छक्क परे। अिन यशेलूाई त्यही छोडरे ितनीहरू गए।

सदकुीहरू यशेलूाई फँसाउन चाहन्छन ्
(मकूर् स 12:18-27; लकूा 20:27-40)

23 त्यही िदन केही सदकुीहरू यशेकूहाँ आए। सदकुीहरू िव ास गथ िक कुनै मािनस मतृ्यबुाट बौरी उठ्ने छैन। सदकुीहरूले यशेलूाई एउटा
गरे; 24 ितनीहरूले भन,े “गरुूज्य,ू मोशाले भने अनसुार कुनै िववािहत परुूष बालबच्चा नभईकन मय भने उसको भाईले आफ्ना दाज्यकूा

िन म्त सन्तानहरू जन्माउन त्यस िवधवा आइमाईलाई िववाह गनर्सक्छ। 25 हामी बीच सातजना दाज्य-ूभाइहरू िथए। जठेाले िववाह गय र
मय । उसको कुनै बालबच्चा िथएन। यसथर् उसको भाइले िवधवी भाउज्यलूाई िववाह गय । 26 त्यसपिछ त्यो दो ो भाइ पिन मय । त्यस्तै
घटना ते ो भाइसगँ पिन घट ्यो र त्यस्तै अरू दाज्य-ूभाइहरूसगँ गद सात दाज्य-ूभाइसम्म घ ो। 27 ितनीहरू सबै मरेपिछ त्यो आईमाई पिन मरी।
28 तर ती सातजैना दाज्य-ूभाइहरूले त्यस आईमाईलाई िववाह गरेका िथए। तब पनुरूत्थनामा त्यो ीको पित कुन चाही हुनछे?”

29यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “ितमीहरू योकुरा बझु्दनैौ िकनभने धमर्शा मा के लखेकेो छ त्यो ितमीहरू जान्दनैौ। परमे रको श को िवषयमा
पिन ितमीहरू केही जान्दनैौ। 30 त्यसबलेा जब मािनसहरू मतृ्यबुाट बौ रउठ्छन ् त्यहाँ िववाहको नै आउँदनै। मािनसहरू त्यहाँ एक-अकार्
सगं िववाह गन छैनन।् सबै मािनसहरू स्वगर्का स्वगर्दतूहरू झैं हुनछेन।् 31 यसकारण पनुरूत्थानको िवषयमा परमे रले ितमीहरूलाई के भन्न ु
भएको छ त्यो पढकेा छैनौ। 32 परमे रले भन्नभुएको छ, ‘म अ ाहामको परमे र, इसहाकको परमे र, अिन याकूब का परमे र हु।ँ’✡
यसको मतलब परमे र मतृ मािनसहरूका परमे र हुनहुुन्न तर िजउँदा मािनसहरूको परमे र हुनहुुन्छ।”

33 मािनसहरूले सनुे र यशेकूो िशक्षामा ितनीहरू छक्क परे।
सबभैन्दा ठूले आज्ञा कुन हो?
(मकूर् स 12:28-34; लकूा 10:25-28)

34 यशेलूे सदकुीहरूदलाई यसरी जवाफ िदएर ितनीहरूलाई चपु बनाई िदन ूभएको सनुरे फ रसीहरू जम्मा भए। 35 एकजना फ रसी मोशाको
वस्था ित िनकै ज्ञान भएको िथयो। त्यो फ रसीले यशेलूाई परीक्षा गन इच्छा गय । 36 त्यस फ रसीले यशेलूाई सोध्यो, “गरुूज्य,ू वस्थामा

सबभैन्दा ठूलो आज्ञा कुन हो?”
37 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “ ‘ितमीले आफ्ना परम भु परमे रलाई मे गन ुर्पछर्। आफ्नो सम्पणूर् हृदयदे ख, सम्पणूर् आत्मादे ख र सम्पणूर्

मनदे ख मे गन ुर्पछर्।’✡ 38 यहीनै पिहलो र सबै भन्दा महान आज्ञा हो। 39 दो ो आज्ञा पिहलो जस्तै छ ‘आफूलाई जस्तै अरू मािनसलाई पिन
मे गन ुर्।’✡ 40 अगमव ाहरूका सबै वस्था र रचनाहरू ियनै दइु आज्ञाहरूमा आधा रत छन।्”

फ रसीहरूलाई यशेकूो
(मकूर् स 12:35-37; लकूा 20:41-44)

41 जब फ रसीहरू त्यहाँ भलेा भईरहकेा िथए, यशेलूे ितनीहरूलाई एउटा गन ुर्भयो, 42 “ ी को िवषयमा ितमीहरूको के धारणा छ?
उहाँ कसको पु हुनहुुन्छ।”

फ रसीहरूले जवाफ िदए, “ ी दाऊदका पु हुन।्”
43 त्यसपिछ यशेलूे फ रसीहरूलाई भन्नभुयो, “यिद त्यसो भए दाउदले उहाँलाई िकन ‘परम भ’ु भन?े दाऊद पिव आत्माको श ारा

बो लरहकेा िथए।दाऊदले भन,े
✡ 22:32: 3:6 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 22:37: 6:5 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 22:39: 19:18 बाट उ तृ ग रएको।
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44 ‘ भलुे मरेो भलुाई भन्नभुयो:
मरेो दािहनपे ट बस,

अिन म ित ो श हुरूलाई ित ा वशमा रा छुे।’ भजनसं ह 110:1

45 दाऊदले ी लाई ‘परम भ’ु भन्दछन।् त्यसो भए कसरी उिन दादको पु हुनसक्छन?्”
46 कुनै पिन फ रसीहरूले यशेकूो यो को जवाफ िदन सकेनन।् अिन त्यसिदनदे ख कसलैे पिन यशेलूाई अझ बढ़ता हरू गन साहस

गरेनन।्

23
यशे ू ारा धािमर्क गरुूहरूको आलोचना
(मकूर् स 12:38-40; लकूा 11:37-52; 20:45-47)

1 तब यशेलूे मािनसहरू र आफ्ना चलेाहरूसगँ कुराकानी गन ुर्भयो। यशेलू े भन्नभुयो, 2 “काननूका शा ीहरू र फ रसीहरूलाई मोशाको
िनयमको िवषयमा िशक्षािदने अिधकार छ। 3यसथर् ितनीहरूले िसकाएको कुरा पालन गन ुर् पछर्। ितनीहरूले अ ाएका कामहरू गन ुर्। तर ितनीहरूको
जीवनशलैीको अनसुरण नगन ुर्। ितनीहरू केही गनर् भिन ितमीहरूलाई अ ाउछँन ्तर आफू चाँिह केही गदनन।् 4 मािनसहरूले पालन गन ुर् अित
कठीन पन िनयमहरू ितनीहरू बनाउछँन।् ती िनयमहरू पालन गनर् ितनीहरू अरूलाई करमा पादछर्न।् तर ितनीहरू आफैं चाँिह कुनै िनयम पालन
गन चे ा पिन गदनन।्

5“ितनीहरू मािनसहरूलाई दखेाउनका िन म्त रा ा कुरा गदर्छन।् ितनीहरू आफ्ना धमर्शा हरूका िवशषे सन्दकू राख्छन।् ितनीहरू सन्दकूहरू
ठूला-ठूला बनाउछँन।् अिन मािनसहरूले दे सकुन भनरे ितनीहरू आफ्ना ाथर्नामा लगाउने व हरू पिन लामा-लामा बनाउछँन।् 6 ती काननुका
शा ीहरू र फ रसीहरू उत्सवहरूमा िवशषे आसनहरू ओगट्न रूचाउछँन।् त्यसरी नै सभाघरहरूमा पिन मखु्य आसनहरू ा गनर् चाहन्छन।्
7 बजारहरूमा पिन ितनीहरू मािनसहरूबाट सम्मान पाउने इच्छा गछर्न।् अिन ितनीहरूलाई ‘गरुू’ भनी सम्बोधन गरेको सनु्न चाहन्छन।्

8 “तर ितमीहरूको ‘गरुू’ हुदँनै। ितनीहरू सबै दाज्यभूाईहरू अिन िददी-बहीनीहरू हौ। ितमीहरूको एक मा ‘गरुू’ हुनहुुन्छ। 9 अिन यस
पथृ्वीमा कसलैे पिन कसलैाई ‘िपता’ भनी सम्बोधन नगन ुर्। ितमीहरूको एक मा िपता हुनहुुन्छ। उहाँ स्वगर्मा हुनहुुन्छ। 10 अिन ितमीहरूले
‘मा लक’ भन्न ु हुदँनै। ितमीहरूको एकमा मा लक हुनहुुन्छ, ी । 11 ितमीहरूमाझ जो सबै भन्दा महान छ, ऊ ितमीहरूको सवेक हुनपुछर्।
12 जसले आफूलाई ठूलो दखेाउछँ उसले आफूलाई न तलु्याउन ु पछर्।

13“शा ीहरू र फ रसीहरूका िन म्त यो अित नरा ो हुनछे। ितमीहरू कपटीहरू हौ। ितमीहरू स्वगर्को राज्यमा वेश गनर् चाहने मािनसहरूको
ढोका थनु्छौ। ितमीहरू आफैं पिन वशे गदनौ, अिन वशे गनर् इच्छा गन अरूहरूलाई पिन बाधा िदन्छौ। 14 *

15“ितमी शा ीहरू र फ रसीहरूका िन म्त यो खराब हुनछे। ितमीहरू कपटीहरू हौ। ितमीहरू एक मािनसलाई आफ्नो मतमा ल्याउनकालािग
समु हरू पार गद िविभन्न दशेहरू चाहाछ यस्तो कोही मािनसहरू भटेायो भने ितनीहरू त्यसलाई आफू भन्दा दोबर खराब तलु्याउछँौ। अिन
ितमीहरू यित हुन्छौ िक ितमीहरू नरकको योग्य हुन्छौ।

16 “यी शा ीहरू र फ रसीहरूलाई िधक्कार। ितमीहरू अन्धो छौ अिन ितमीहरू अरूलाई डोयार्उछँौ। ितमीहरू भन्दछौ, ‘यिद कसलैे
म न्दरको नाममा शपथ लयो त्यो अथर्हीन हुन्छ। तर यिद कसलैे म न्दरको सनु छोएर शपथ गय भन,े उसले त्यो शपथ परूा गन ुर्पछर्’ 17 ितमीहरू
अन्धो-मखूर्हरू हौ! सनु ठूलो हो की सनुलाई पिव पान म न्दर ठुलो?

18 “अिन ितमीहरू भन्दछौ, ‘यिद कसलैे वदेी छोएर शपथ लयो भने त्यो केही होइन। तर यिद कसलैे बदेीमािथको भटेी छोएर शपथ लयो
भने त्यो आफ्नो कसमको ऋणी हुन्छ।’ 19 ितमीहरू अन्धो हौ। भटेी िक भटेीलाई पिव तलु्याउने वदेी ठूलो हो? 20 जसले ितज्ञा गनर्लाई
वदेीको योग गछर् उसले वदेी र त्यसमा भएका भटेी दवुै चीजलाई छोएर ितज्ञा गरेको हुन्छ। 21 अिन जसले ितज्ञा गनर्लाई म न्दरको योग
गछर् उसले म न्दर र म न्दरमा ब े ‘एकलाई’ छोएर शपथ खाएको हुन्छ। 22अिन जसले स्वगर्को नाउमँा शपथ लन्छ उसले परमे रको िसहंासन
अिन त्यस िसहंासनमा ब े ‘लाई’ छोएर शपथ लएको हुनछे।

23“शा ीहरू र फ रसीहरूलाई िधक्कार। ितमीहरू कपटीहरू हौ। आफूमा भएको हरेक चीजको, पदुीना, सपू र जीरा को दशांश भागमा एक
भाग मा परमे रलाई िदन्छौ। तर ितमीहरू असल हुने दया दखेाउने र इमान्दार हुने जस्ता वस्थाका मखु कुराहरू लत्याउँछौ। ितमीहरूले
ती कुराहरू पिन नलत्याइकन यी कामहरू गन ुर्पन हो। 24 ितमीहरू अन्धा छौ तर अरूलाई अगवुाइ गन कोिशश गछ । ितमीहरू भसुनुा चाँिह
चाल्दछौ तर ऊँटलाई चाँिह िनल्दछौ। ितमीहरू त्यस्तै छौ।

25 “शा ीहरू र फ रसीहरूलाई िधक्कार हो। ितमीहरू कपटीहरू हौ। ितमीहरू आफ्नो थाल र बटुकोलाई बािहरबाट मा धनु्छौ। तर िभ
भने अरूलाई ठगरे हत्याएका बस्तहुरू अिन ितमीहरू स्वयलंाई खशुी पान चीजहरूले भ रएका हुन्छन।् 26 ए अन्धा फा रसीहरू पिहला प्यालाको
िभ प ट सफा गर र त्यसलाई चोखो बनाऊ। तब प्यालाको बािहरी भाग पिन चोखो हुनछे।
* 23:14: 14 मा थिपएको छः “हे कपटी, यहूदी शा ी र फ रिसहरू, ितमीहरू िवधवुाहरूको धन -सम्पि लटु्छौ अिन दखेावटी
लामो-लामो ाथर्ना गछ । यसथर् ितमीहरूलाई अत्यन्तै कड़ा दण्ड़ िदइनछे।” हने ुर्होस ्मकूर् स 12:40 र लकूा 20:47
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27 “ वस्थाका शा ीहरू र फ रसीहरूलाई िधक्कार। ितमीहरू कपटी हौ। ितमीहरू चनुा पोतकेो िचहानहरू जस्ता छौ, जो बािहरबाट
सनु्दर दे खन्छन। तर िभ प मरेको मािनहरूको ह ीहरू हुन्छन।् 28 ितमीहरू पिन त्यस्तै हौ। बािहरबाट ितमीहरूलाई रा ै द े खन्छ। तर िभ
ितमीहरूमा छल र कपटले भ रएको छ।

29 “शा ीहरू र फ रसीहरूलाई िधक्कार। ितमीहरू कपटीहरू हौ। अिघका अगमव ाहरूको लागी ितमीहरूले िचहान बनाउछँौ। असल
मािनसहरूको िचहानहरू िसगंाछ । 30अिन ितमीहरू भन्दछौ, ‘यिद हामी हा ा पखूार्हरूका समयमा हुदँो हो, ता ती अगमव ाहरूलाई मानर् हामी
उनीहरूलाई सहयोग गन िथएनौ।’ 31 यसरी अगमव ाहरू मानका सन्तान हामी हौं भन्ने स्वीकार आफै ितमीहरू िदन्छौ। 32 यसकारण जाऊ
अिन आफ्ना पखुार्हरूले शरुू गरेका पापकमर् परुा गर।

33 “ितमीहरू सपर्हरू हौ। ितमीहरू िवषाल ु सपर्का सनं्तानहरू हौ। परमे रदे ख ितमीहरू उम्कन सक्दनैौ। ितमीहरू सबै दोषी पाइनछेौ अिन
नरकमा जानछेौ। 34 यसकारण म ितमीहरूलाई भन्दछु: म ितमीहरूकोलािग अगमव ाहरू ब ु मान मािनसहरू र शा ीहरू पठाउँछु। यी मध्ये
कितपयलाई ितमीहरूले मानछौ। कसलैाई झणु्डयाउनछेौ। कसलैाई ित ा सभाघरमा कोरार् लाउनछेौ अिन एउटा शहर दे ख अक शहरसम्म
ितनीहरूलाई लघाछ ।

35 “अिन पथृ्वीमा मा रएका सबै असल मािनसहरूको रगतको िन म्त ितमीहरूलाई दोष्याइँनछे। हािबल जस्ता रा ा मािनसको रगतका
िन म्त अिन म न्दर र वदेीको माझमा मा रएको बरेेक्याहको छोरो जक रयाको रगतको िन म्त यस पथृ्वीमा हािबल दे ख जक रयाको समयसम्म
मा रएका सबै रा ा मािनसहरूको रगतको िन म्त ितमीहरूनै दोषी ठह रनछेौ। 36 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यी सबै कुरा ितमीहरू नै अिहले
बाँिचरहकेा मािनसहरूमािथ आइलाग्नछे।

यशे ू ारा यरूशलमेका मािनसहरूलाई चतेाउनी
(लकूा 13:34-35)

37 “हे यरूशलमे, यरूशलमे! ितमीहरू अगमव ाहरूलाई माछ अिन ितमीहरूकहाँ पठाइएका सदंशेवाहकहरूलाई ढुङ्गाहान्छौ। धरैेपल्ट
मलैे ित ा मािनसहरूलाई म त गनर् चाहकेो हु।ँ जसरी पोथीले आफ्ना चल्लाहरूलाई पखटेामिुन बटुल्छ त्यसरीनै मलै े ित ा मािनसहरूलाई बटुल्न
चाहकेो हु।ँ तर ितमीहरूले मलाई त्यसो गनर् िदएनौ। 38 तब ितमीहरूको घर पिन उजाड बनाइनछे। 39 म भन्दछु, ‘अब उ ान्त परम भकुो नाउमँा
आउने मािनस धन्यका हुन,्’ भन्दै उसलाई स्वागत नगरूञ्जले सम्म ितमीहरूले मलाई दे छैेनौ।”✡

24
भिवष्यमा म न्दर िवनाश हुने
(मकूर् स 13:1-31; लकूा 21:5-33)

1 जसै यशे ू म न्दर छोडरे कतै जान ु हुदँिैथयो उहाँको चलेाहरू म न्दरको भवनहरू दखेाउन भनी आए। 2 यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “यी
भवनहरू दखे्दछैौ? म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु यी भवनहरू ध्वसं पा रनछेन।् कुनै ढुङ्गा अक ढुङ्गामािथ रहने छैन।”

3 त्यसको केही बरेपिछ यशे ू जतैनू डाँडामा बिसरहन ु भएको िथयो। चलेाहरू यशेकूो साथमा एकान्तमा आए। ितनीहरूले भन,े “यो घटना
किहले हुनछे कृपया हामीलाई पिन भन्नहुोस।् तपाईंको आगमनको र ससंारको अन्तको सकेंत के हुनछे?”

4 यशेलूे भन्नभुयो, “होिशयार बस। ितमीहरूलाई कसलैे मखुर् बनाउन नपाओस।् 5 धरैे मािनसहरू आउनछेन ्र मरेो नाम लनछेन।् ितनीहरूले
‘म नै ी हु।ँ’ भनी धरैेलाई मखूर्बनाउनछेन।् 6 ितमीहरूले लडँाईका बारेमा सनु्नछेौ। अिनितमीहरूले अब हुने लडँाईका बारेमा पिन समाचार
सनु्नछेौ। तर डराउन ु पदन। यी सब घटनाहरू हुनपैछर्। तर अन्त्य अझ आइहाल्ने छैन। 7 िकनभने एक जाितले अक जाितको िवरोध गनछ
अिन राज्य राजयको िवरोधमा य ु हुनछे। अिन धरैे ठाउँमा अिनकाल लाग्नछे अिन भ ूईँचालो जानछे। 8 यी सबै थोक सतु्केरी ाथा लागे झैं
आइलाग्ने छन।्

9 “त्यसपिछ ितमीहरूलाई मािनसहरूले नरा ो वहार गनछन।् मािनसहरूले ितमीहरूलाई शासकहरूको हातमा समु्पने र सताउनछेन ् र
मानछन।् ितमीहरूले ममािथ िव ास गरेकै कारण मािनसहरू ारा ितमीहरू घिृणत हुनछेौ। 10 त्यसबलेा धरैे िव ासीहरूले आफ्नो िव ास
हराउनछेन।् ितनीहरूले एका-अकार्लाई िवरोध गनछन ्र एक-अकार्लाई घणृा गनछन।् 11 अनकेौं झटूा अगमव ाहरू िनस्कनछेन।्ितनीहरूले
मािनसहरूलाई झटुो कुराहरूमा िव ास गराउने कोिशश गनछन।् 12ससंारैभ र थु ै द ु हरूदखेा पनछन।् अिन एकदमै िव ासीहरूले मे दखेाउने
छैनन।् 13 तर अन्त्यसम्मै जो दढृ रहन्छ उही नै सरुिक्षत हुनछे। 14 ससंारैभ र परमे रको राज्यको बारेमा ससुमाचारहरू चार ग रनछे। त्यके
रा लाई नै यी कुराहरू भिननछे। त्यसपिछ अन्त्य आउने छ।

15 “दािनयल अगमव ाले ‘यस्तो खराब कुराहरूले िवध्वशं ल्याउने छ’ भनी बताएका िथए।* ितमीहरूले यस्तो डरलाग्दा कुराहरू पिव
ठाउँ अिन म न्दरमा उिभएको दे छेौ” यी कुरा पढ्ने मािनसले यसको अथर् बझु्नपुछर्। 16 “त्यसबलेा यहूिदयाका मािनसहरू पहाडितर भाग्न ु
पनछ। 17 मािनसहरू कतै नरोिकई समय खरे नफाली, भाग्नछेन।् यिद कुनै मािनस घरको छानामा छ भने घरबाट केही लनलाई ऊ तल ओ लर्न
हुदँनै। 18 यिद कोही खतेमा छ भने उ पिन कोट लनलाई फक जान ु हुदँनै।
✡ 23:39: 118:26 बाट उ तृ ग रएको। * 24:15: “ … ” 9:27, 12:11; (दािनयल 11:31)



24:19 1117 म ी 24:44

19 “त्यसबलेा, गभर्वती भएका ीहरू र अिन दधू िपउने िशशलूाई द:ुध चसुाउने आमाहरूका िन म्त खबुै द:ुखपणूर् हुनछे। 20 िव ाम र
जाडोको समयमा यसरी भाग्न ु नपरोस ्भनी ाथर्ना गर। 21 िकन? िकनभने त्यसबलेा अत्यन्त दखु हुनछे। सिृ को शरुू भएदे ख अिहलसेम्म
ससंारमा यस्तो द:ुख भएको िथएन। पिछ कहील्यै पिन भिवष्यमा यस्तो द:ुख आइपन छैन।

22 “परमे रले त्यो महासकंटको समय छो ाउनभुएको छ। यिद त्यो समय छो ाइएन भन,े कुनै मािनस पिन बाँच्ने छैन। तर आफूले चनुकेा
मािनसहरूलाई म त गनर्लाई परमे रले त्यो समयलाई छोटो पान ुर् भएकोछ।

23 “त्यसबलेा कस-ैकसलैे ितमीहरूलाई यसो भन्नसक्छन,् ‘हरे, ी यहाँ हुनहुुन्छ।’ अथवा अकार् कसलैे भन्नसक्छ, ‘अहाँ त्यहाँ
हुनहुुन्छ।’ तर ितनीहरूलाई िव ास नगर। 24 झटूो ी र झटूो अगमव ाहरू दखेा पनछन ् ठुला-ठुला कुराहरू र चमत्कारहरू गनछन।्
सम्भव भए परमे रले चनु्न ु भएका मािनसहरूलाई समते धोका िदनका िन म्त ितनीहरूले यसो गनछन।् 25 हरे, मलैे अिधबाटै यस बारेमा
ितमीहरूलाई सतर्क गराएकोछु।

26 “कसलैे भन्नछे, ‘ ी मरुभिूममा हुनहुुन्छ।’ तर ितमीहरू ी लाई भटे्न मरुभिूम ितर नजाऊ। अरू कसलैे भन्नसक्छ, ‘ ी त्यो
कोठामा हुनहुुन्छ।’ तर त्यसलाई िव ास नगर। 27 जब मािनसको पु को आगमन हुन्छ सबै मािनसहरूले दे पाउनछेन।् यसबलेा आकाशमा
िबजलुी चम्केर चारैितर उज्यालो भएजस्तो हुनछे। र त्यो उज्यालो चारैितर दे खनछे। 28 िग हरू जम्मा भएको दखेरे ितमीहरू त्यहाँ सीनो छ
भनरे जान्न सक्छौ त्यसगैरी मरेो आगमन त्यस्तै त्यक्ष हुनछे।

29 “ती िदनका सकंटहरूपिछ तरुन्त,ै

‘घाम अधँ्यारो हुनछे,
अिन जनूले पिन आफ्नो काश िदने छैन।

ताराहरू आकाशबाट झनछन,्
अिन आकाशका सबै चीजहरू हरेफेर हुनछेन।्’†

30“त्यसबलेा आकाशमा केही िचन्ह दखेीने छन र् ती मािनसको पु को िचन्ह हुनछेन।् ससंारभ रका सबै मािनसहरू रूनछेन।् सबै मािनसहरूले
मािनसको पु लाई आकाशमा बादलसगँ आउँदै गरेको दे छेन।् मािनसको पु श र महान गौरव लएर आउनछेन।् 31चारै िदशाबाट आकासको
एक छेऊ दे ख अक छेउसम्म परमे र ारा चिुनएको मािनसहरूलाई भलेा गनर् मािनसको पु ले तरुहीको आवाज सिहत स्वगर्दतूहरूलाई पठाउन ु
हुनछे।

32 “नभेाराको रूखले ितमीहरूलाई िशक्षा िदनछे जब नभेाराको रूखको हाँगाहरू ह रयो दे खन्छन ्पालवुा फेद गरेको दखेरे ितमीहरू जान्दछौ
ीष्म ऋतु निजक छ। 33 ितमीहरूिसत पिन यस्तै हुनछे। जब ितमीहरू यस्तो भएको दखे्छौ, त्यसबलेा ितमीहरूलाई समय निजक छ र त्यो

आउने लागकेो छ भनी थाहा हुनछे। 34 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यस पसु्ताका मािनसहरू जीिवत रहदा नै यी कुराहरू हुनछेन।् 35आकाश
र पथृ्वी ध्वसं ग रनछे, तर मलैे बोलकेा शब्दहरू किहल्यै नाश हुनछैेनन।्

त्यस समय परमे र मा ै जान्न ु हुनछे
(मकूर् स 13:32-37; लकूा 17:26-30, 34-36)

36 “त्यो घट्ना किहले घट्नछे भनरे कुनै मािनसले पिन त्यो समय र िदन जान्दनै। पु आफै र स्वगर्दतूहरूले पिन जान्दनैन।् तर िपताले मा
जान्नहुुन्छ।

37 “मािनसको पु आउँदा, त्यसबलेा त्यस्तै स्थित हुनछे जस्तो स्थित नहूको समयमा भएको िथयो। 38 त्यसबलेा जल- लय हुन अिघ
मािनसहरू खाइ िपइरहकेा िथए। मािनसहरू िववाह गद िथए र आफ्नो छोरा अिन छोरीहरूलाई िववाह गनर् िदइरहकेा िथए। नहू जहाजिभ
नचढुञ्जलेसम्म मािनसहरूले यसो ग ररहकेा िथए। 39 मािनसहरूले के भइरहकेो छ भनी केही जानकेा िथएनन।् तर त्यसबैलेा जल लय भयो
अिन सबै न भयो।

“मािनसको पु को आगमनको समयमा पिन यस्तै हुनछे। 40 दइुजना मािनसहरू खतेमा काम ग ररहकेा हुनछेन।् एकजनालाई उठाइने छ र
अक लाई छोिडइनछे। 41 दइुजना ीहरू जाँतोमा अन्न िपिंधरहकेा हुनछेन।् एउटालाई लिगनछे र अक लाई छोिडनछे।

42 “यसकारण सधैं तयार बस। कितबलेा ितमीहरूका परम भु आउन ु हुनछे भन्ने कुरा ितमीहरूलाई थाहा हुने छैन। 43 याद गर यदी घरको
मा लकले चोर कितबलेा आउँछ भनरे थाहा पाएको भए ऊ तयार भएर ब े िथयो। ऊ सतर्क रहने िथयो र चोरलाई धरिभ पा िददनै िथयो।
44 यसकारण ितमीहरू पिन तयार बस। मािनसको पु यस्तो समयमा आउनछे जसको ितमीहरूले आशा गरेका हुने छैनौ।

असल र खराब नोकरहरू
(लकूा 12:41-48)

† 24:29: 13:10; 34:4 बाट उ तृ ग रएको।



24:45 1118 म ी 25:25

45“ब ु मान र िव ासी नोकर को चाँिह छ र मा लकले उसलाई आफ्ना सबै नोकरहरूलाई भन्दा िवशषे िजम्मवेारी स ु म्पन्छ र अरू सबमैािथ
ठीक ठीक समयमा खानकुेराको बन्ध गन िजम्मामा लगाउछँ। 46 जब मा लक आउँछ र नोकरलाई िदइएको काम ग ररहकेो भटे्छ, भने त्यो
नोकर धन्य को हो। 47 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। त्यो मा लकले उसलाई आफूिसत भएको सारा सम्पि मािथ िजम्मा लगाउछँ उसले त्यके
कुराहरूको हरेचाह गनर् पाउछँ।

48 “तर नोकर नै द ु छ र आफ्नो मा लक झ आउँदनै भनरे सम्झन्छ भने त्यसबलेा के हुन्छ? 49 त्यसपिछ उसले अरू नोकहरूलाई
िपट्न थाल्छ। उ आफूजस्तै अरू मािनसहरूसगँ बसरे खान र िपउन लाग्छ। 50 अिन जब मा लक नसोचकेो िदनमा आइपगु्नछे। जब िक उसले
आशा नगरेको िदन र नसम्झकेो समयमा आइपगु्नछे। 51 त्यसपिछ मा लकबाट ऊ द ण्डत हुनपुछर्। मा लकले उसलाई कपटीहरूसगँ सामले
गराइिदनछे। त्यहाँ मािनसहरूको रूवावसी र दा ा िकटाई हुनछेन।्

25
दशवटी कन्याहरूको उखान

1 “त्यसबलेा स्वगर्को राज्य दशजना कन्याहरू जस्तै हुनछे, जो आ-आफ्ना िदयो लएर दलुहा पखर्न गए। 2 पाँचवटी कन्याहरू मखूर् िथए।
अिन पाँचवटी कन्याहरू ब ु मती िथए। 3 ती पाँचवटी मखूर् कन्याहरूले आफ्ना दीयो लए तर आफूिसत जोगडेा तले लगनेन।् 4 तर पाँचवटी
ब ु मती कन्याहरूले आफ्ना-आफ्ना दीयोहरू लए अिन ितनीहरूले जगमा जगड़ेा तले पिन बोकेका िथए। 5 तर दलुहा आउन एकदमै ढीलो
भयो। सबै कन्याहरू थिकत भए र िनदाउन थाल।े

6 “मध्यरातमा कोही करायो, ‘दलुहा आउँदछैन।् उनलाई भटे्न बािहर आऊ।’
7“तब सबै कन्याहरू ब्य ुिँझए। ितनीहरूले आ-आफ्ना दीयोहरू तयार पारे। 8 तब ब ु हीन कन्याहरूले ब ु मती कन्याहरूलाई भन,े ‘हामीलाई

ितमीहरूको केही तले दऊे िकनभने हा ोमा भएको तले सिकयो अिन हा ा दीयोहरू िनभ्दछैन।्’
9 “ब ु मती कन्याहरूले जवाफ िदए, ‘होइन! िकनभने हा ोमा भएको तले ितमीहरू सबकैा लागी पयार् हुदँनै। बरू, ितमीहरू आफै पसलमा

गएर आफ्नो लािग तले िकन, त्यो असल हुन्छ।’
10 “त्यसपिछ ती पाँचजना ब ु हीन कन्याहरू तले िकन्न गए। जब ितनीहरू जाँदै िथए, त्यसबैलेा दलुहा आइपगुे अिन तयार रहकेा सबै

कन्याहरू दलुहासगं िववाहको भोजमा सामले भए। त्यसपिछ ढोका थिुनयो अिन ताला लगाइयो।
11 “केही समयपिछ अरू कन्याहरू आए। ितनीहरूले भन,े ‘स्वामी, हामीलाई ढोका खो लिदन ु होस ्हामीलाई पिन िभ प िदनहुोस।्’
12 “दलुहाले जवाफ िदए, ‘ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। म ितमीहरूलाई िच न्दन।ँ’
13 “यसकारण सधँै सतर्क बस। ितमीहरू जान्दनैौ िक मािनसको पु कुन िदन वा कुन समयमा आउने हुन।्

तीनजना नोकरको कथा
(लकूा 19:11-27)

14 “स्वगर्को राज्य त्यो मािनस जस्तै हुन्छ जो आफ्नो घर दे ख अक स्थान तफर् या ा गछर्। घरबाट िनस्कन ु भन्दाअिघ उसले आफ्नो
नोकरहरू बोलाउँछन ्र आफ्ना चीजहरूको िजम्मा ितनीहरूलाई िदन्छन।् 15 कुन चािहं नोकरले के कित गनर् सक्छ भनी उसले िवचार गय ।
उसले एकजना नोकरलाई पाँच तोड़ा िदयो। अक लाई दइु तोड़ा िदयो। अिन ते ोलाई एक तोड़ा िदयो। त्यसपिछ उसले आफ्नो या ा शरुू गय ।
16 नोकर जसलाई पाँच तोडा िदइएको िथयो त्यो तरुन्त ापार गनर् त्यो स्थान छोडरे िह ँ ो। उसले अरू पाँच तोड़ा बढाउने काम गय । 17 दइु
तोड़ा पाउनलेे पिन त्यसै गय । उसले पिन आफ्नो सबै रूिपयाँ ापारमा लगायो अिन दइु तोड़ा कमायो। 18 तर एक तोड़ा मा पसैा पाउने नोकर
गयो र भईूमा खाल्डो खन्यो। त्यसले त्यो पसैा खाल्डामा पयु ।

19 “धरैे समयपिछ मा लक घर फिकर् यो। उसले नोकरहरूलाई ती रूिपयाँहरू ितमीहरूले के-के गय भनरे सोध्यो। 20 पाँच तोडा पाउने नोकर
पसैा लएर मा लककहाँ आयो। त्यसले भन्यो, ‘महाशय, तपाईंले मलाई पाँच तोडा िव ास गरेर िजम्म िदनभुएको िथयो। यसकारण अरू पाँच
तोडा कमाउनलाई मलैे ती रूिपयाँ काममा लगाएँ।’

21 “मा लकले जवाफ िदए, ‘ितमीले रा ो गय । ितमी असल नोकर हौ जसलाई िव ास गनर् सिकन्छ। त्यित धरैे पसैा लएर ितमीले धरैे
उन्नित गय । यसकारण म ितमीलाई अरू धरैे िजम्मावारी िदन सक्छु। आऊ र मिसत खशुी मनाऊ।’

22“त्यसपिछ दइु तोडा पाउने नोकर मा लक कहाँ गयो। त्यसले भन्यो, ‘महाशय तपाईंले मलाई दइु तोडा िजम्मा िदनभुएको िथयो। यसकारण
मलैे त्यो पसैा उपयाग गरें र अरू दइु तोडा कमाएँ।’

23 “मा लकले जवाफ िदए, ‘ितमीले रा ो गय । ितमी असल नोकर हौ जसलाई िव ास गनर् सिकन्छ। त्यित थोरै पसैा लएर ितमीले धरैे
उन्नित गय । यसकारण म ितमीलाई अरू धरैे िजम्मावारी िदनछुे। आऊ र म िसत खशुी मनाऊ।’

24 “त्यसपिछ एक तोड़ा पाउने नोकर मा लककहाँ आयो। त्यसले भन्यो, महाशय ‘मलैे तपाईंलाई धरैे कठोर मािनसको रूपमा जान्न पाएँ।
िबऊ नै नरोपी तपाईंले अन्न बटुल्न चाहन ु भयो। 25 यसकारण म धरैे भयिभत भएँ। मलैे तपाईंको पसैा जमीनमा लकुाएँ तपाईंले िदनभुएको त्यो
थौलो यही हो।’
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26 “मा लकले जवाफ िदए, ‘त ँ द ु र अल्छे नोकर होस।् िबरूवा नरोपकेो ठाउँमा बाली उठाउन आउने र बीरूवा नछरेको ठाउँमा अन्न
बटुल्ने भनरे तैंले मलाई भिनस।् त्यसो भए। 27 तलैे मरेो पसैा बैंकमा जम्मा गन ुर् पदर्थ्यो। म जब फकर आएको हुन्थें त्यसबलेा ती सबै पसैा पाउन
सक्थें। साथै त्यो पसैा मािथ ब्याज पाउनँ सक्थें।’

28 “यसकारण मा लकले अरू नोकरहरूलाई भन्यो, ‘त्यो नोकरबाट पसैाको थलैा खोस र जोिसत दश तोडा छ उसलैाई दऊे। 29 जो िसत
जित धरैेछ उसले अरू धरैे पाउनछे। तर जोिसत केही छैन, उिसत भएको पिन उबाट खोिसनछे।’ 30 त्यसपिछ मा लकले भन्यो, ‘यो बकेामे
नोकरलाई बािहर अधँ्यारोमा िनक ल दऊे। जहाँ मािनसहरू दखु र क मा दा ा िकट्दै रूवाबासी ग ररहकेा छन।्’

मािनसको पु ले सबै मािनसहरूको न्याय गन ुर् हुनछे
31 “मािनसको पु फे र आउन ु हुनछे। उहाँ अत्यन्त गौरवसगँ आउन ु हुनछे। सबै स्वगर्दतूहरू पिन उहाँसगंै आउने छन।् उहाँ राजाको रूपमा

िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुनछे। 32 उहाँको अिध ससंारभरका सबै मािनसहरू भलेा हुनछ्े। अिन मािनसको पु ले ती मािनसहरूलाई दइु अलग
अलग दलमा बाँड्न ु हुनछे। यो भडेा र बा ाहरूलाई अलग दलमा पारे जस्तै हुनछे। 33 उहाँले भडेाहरूलाई आफ्नो दािहनपे रा हुुनछे र
बा ाहरूलाई आफ्नो दे पे रा ु हुनछे।

34“राजाले आफ्नो दाहीने प बसकेाहरूलाई भन्न ु हुनछे, ‘आऊ, मरेो िपताले ितमीहरूलाई धरैे आिशर्वाद िदनभुएको छ। आऊ र परमे रले
ितमीहरूको लािग ितज्ञा गन ुर् भएको राज्य हण गर। सिृ को शरुूदे ख नै यो ितमीहरूको िन म्त तयार ग रएको िथयो। 35 यो ितमीहरूको राज्य
हो, िकनभने म भोकाएको बलेा ितमीहरूले मलाई खाना िदएका िथयौ। म ितखार्एको बलेा ितमीहरूले मलाई पानी िपउन िदएका िथयौ। म एक्लै र
घरबाट टािडएको िथएँ, अिन ितमीहरूले मलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरेका िथयौ। 36 नाङ्गो िथएँ, अिन ितमीहरूले मलाई लगुाफाटा लगाउन
िदएका िथयौ। म रोगी िथएँ, अिन ितमीहरूले मलाई स्याहार गरेका िथयौ। म कैदी िथएँ, ितमीहरूले मलाई हनेर् आएका िथयौ।’

37 “तब धािमर्क मािनसहरूले जवाफ िदनछेन,् ‘परम भ,ु हामीले तपाईंलाई किहल,े भोकाउन ु भएको दखे्यौं अिन हामीले भोजन िदयौं?
हामीले तपाईं ितखार्उन ु भएको किहले दखे्यौं अिन हामीले पानी िपउँन िदयौं? 38 हामीले तपाईंलाई किहले एक्लो घरदे ख टािढएको दखे्यौं
र हामीले तपाईंलाई किहले आफ्ना घरमा ल्यायौं? 39 तपाईं किहले नाङ्गो हुनहुुन्थ्यो र हामीले तपाईंलाई लगुाफाटा लगाउन िदयौं। हामीले
किहले तपाईंलाई रोगी दखे्यौं वा कैदमा दखे्यौं र हामी तपाईंलाई सहयोग गनर् आयौं?’

40 “तब राजाले ितनीहरूलाई जवाफ िदने छन,् ‘म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यहाँ ितमीहरूले मरेा यी मािनसहरूका िन म्त जे जित गय ,
ती जितनै नगण्य भएता पिन ितमीहरूले मरेा िन म्त गरेका हो।’

41 “त्यसपिछ आफ्नो दे पे बसकेा मािनसहरूलाई राजाले भन्नछेन,् ‘मदे ख दरू भई जाओ। परमे रले अिधनै ितमीहरूलाई दण्ड िदने
िन य गन ुर् भएको छ। जाऊ सधँै ज लरहने आगोमा पस। त्यो आगो द ु हरू र ितनीका दतूहरूकालािग बा लएको हो। 42 ितमीहरू गइहाल,
िकनभने म भोकाएको िथएँ, ितमीहरूले केही खान िदएनौ। म ितखार्एको िथएँ, ितमीहरूले केही िपउन िदएनौ। 43 म घरदे ख एक्लै र टाढोमा
िथएँ, अिन ितमीहरूले मलाई आफ्नो घरमा बोलाएनौ। म नाङ्गो िथएँ, अिन ितमीहरूले मलाई पिह रनलाई व हरू िदएनौ। म रोगी िथएँ, अिन
कैदमा िथएँ, ितमीहरूले मरेो परवाह नै गरेनौं।’

44 “त्यसपिछ ितनीहरूले पिन जवाफ िदए, ‘परम भ,ु हामीले तपाईंलाई किहले भोकाएको र ितखार्एको दखे्यौं? हामीले किहले तपाईंलाई
एक्लो घरदे ख टाढो भएको दखे्यौं? अिन हामीले तपाईंलाई किहले नाङ्गो वा िवरामी वा कैदमा परेको दखे्यौ? अिन यी सब दखेरे हामीले
म त गरेनौं?’

45 “त्यसपिछ राजाले ितनीहरूलाई जवाफ िदए, ‘म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु, यी मरेा मािनसहरू िन म्त जे पिन ितमीहरूले गरेनौ, यी
सबै ितमीहरूले मरेो िन म्त गरेनौ।’

46 “त्यसपिछ ती द ु मािनसहरू सदा-सवर्दा द ण्डत हुनको िन म्त जाने छन।् तर असल मािनसहरू चाँिहअनन्त जीवन ा गनर् जानछेन।्”

26
यहूदी नतेाहरू ारा यशेलूाई मान ष न्
(मकूर् स 14:1-2; लकूा 22:1-2; यहून्ना 11:45-53)

1 यशेलूे यी सबकुैरा भिनसकेपिछ आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, 2 “ितमीहरूलाई थाहै छ दइु िदनपिछ िनस्तार-चाड शरुू हुनछे। त्यसै िदन
मािनको पु लाई ूसमा टाग्नलाई श हुरू कहाँ स ु म्पइनछे।”

3 तब मखु्य पजूाहारीहरू र यहूदी धान, अगवुाहरू पजूाहारीको ठाउँमा भलेा भए। धान पजूाहारीको नाम कैयाफा िथयो। 4 त्यस सभामा
यशेलूाई कसरी पि ने भन्ने उपाय ितनीहरूले िनकाल।े ितनीहरूले केही झटूो िनहु ँ गरेर यशेलूाई पि ने र मान िन य गरे। 5 ितनीहरूले भन,े
“िनस्तार-चाडको िदनमा हामी यशेलूाई प न सक्दनैौ। हामी मािनसहरू रसाएको र दङ्गा गरेको चाहदँनैौ।”

एउटी ीले केही िवशषे काम गिछर्न ्
(मकूर् स 14:3-9; यहून्ना 12:1-8)
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6 यशे ू बथेानीमा हुनहुुन्थ्यो। उहाँ कु रोगी िशमोनको घरमा हुनहुुन्थ्यो। 7 जितबलेा यशे ू त्यहाँ हुनहुुन्थ्यो, एउटी आईमाई उहाँ कहाँ आइन।्
उनीसगँ बहुमलू्य अ र भ रएको एउटा सङ्गममर्रको भुडुँल्को िथयो। यशेलू े खाँदगैन ुर् भएको बलेा ितनले यशेकूो िशरमा त्यो सगु न्धत अ र
खन्याइन।्

8 चलेाहरूले त्यो दखेे र आईमाईसगँ रसाए। चलेाहरूले सोध,े “यो अ र िकन न गरेको? 9 यसलाई धरैे दाममा बचेरे गरीबहरूलाई िदन
सिकन्थ्यो।”

10 यशेलूे यी सब थाहा पाउनभुयो। यशेलू े भन्नभुयो, “ितमीहरूले ियनलाई िकन िदक्दारी िदन्छौ? ियनले मरेो िन म्त असल कायर् गरेकी
िछन।् 11 ती गरीब मािनसहरू सदा ितमीहरू साथ छन।् तर म सधँ ै ितमीहरूको साथ रिहरहने छैन। 12 ियनले मरेो शरीरभ र अ र छ रिदइन ्
ियनले मलाई म मरे पिछ मतृ-ससं्कारको िन म्त तयार पारेकी हुन।् 13 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यो ससुमाचार सारा ससंारमा चार ग रनछे।
अिन त्यके ठाउँमा यी ीले गरेको स-ुकायर्हरूलाई पिन बताइन्छ। अिन मािनसहरूले ियनलाई सधैं सम्झने छन।्”

यहूदा यशेकूो श ु हुन्छ
(मकूर् स 14:10-11; लकूा 22:3-6)

14 त्यसपिछ बा जना चलेाहरूमध्ये एकजना मखु्य पजुाहारीहरूकहाँ गयो। त्यो चलेाको नाउँ यहूदा इस्करयोती िथयो। 15 यहूदाले भन्यो,
“म ितमीहरूको हातमा यशेलूाई समु्पनछुे। यसको लािग मलाई कित पसै िदन्छौ?” पजूाहारीहरूले त्यसलाई चाँदीका तीस वटा िसक्का िदए।
16 त्यसबलेादे ख यहूदाले यशेलूाई स ु म्पिदने मौका खोज्न लाग्यो।

यशेलू े िनस्तार-चाडको भोज खान ु भयो
(मकूर् स 14:12-21; लकूा 22:7-14, 21-23; यहून्ना 13:21-30)

17अखिमरी रोटीको पिहले िदन, चलेाहरू यशेकूहाँ आए। चलेाहरूले भन,े “िनस्तार-चाडको भोजन गनर् हामी तपाईंलाई तयार पा रिदन्छौ।
हामीले कहाँ खान तयार गरेका तपाईं चाहन ु हुन्छ?”

18 यशेलूे भन्नभुयो, “शहरितर जाऊ। मलैे िचनकेो मािनसको घरमा जाऊ। उसलाई गरुूले यसो भन्न ु भएको छ भनरे भन, ‘मरेो तोिकएको
समय अित निजक आएको छ। म िनस्तार चाडको भोजन मरेो सबै चलेाहरूिसत ित ो घरमा खानछुे।’ ” 19 चलेाहरूले यशेकूो आज्ञा अनसुार
सबकैाम ग रदए। ितनीहरूले िनस्तार-चाडको भोज तयार पारे।

20 जब साँझ भयो, यशे ू आफ्ना चलेाहरूसाथ खानामा ब ु भएको िथयो। 21 ितनीहरू सबलैे भोजन खाइरहकेा िथए। यशेलू े भन्नभुयो, “म
ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। ितमीहरूमध्ये कुनै एकजनाले मलाई िव ासघात गनछौ।”

22 चलेाहरू यो सनुरे दःुखी भए। त्यकेले उहाँलाई सोध,े “ भु अवश्य पिन मचािहं होइन ठीक हो?”
23 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “जसले मरेो कचौरामा मिसत हात चोब्यो त्यसलैे मलाई िव ासघात गनछ। 24 मािनसको पु ले धमर्शा मा

ले खए अनसुार जानपुछर् र उसले मनपछर्। तर मािनसको पु लाई मानर्का िन म्त समु्पने त्यस मािनसले नरा ो प रणाम भोग्न ु पनछ। यस्तो
हुनभुन्दा त त्यो मािनस नज न्मएको भए बसे हुने िथयो।”

25 त्यसपिछ यशेलूाई िव ासघात गनर् यहूदाले यशेलूाई भन,े “गरुूज्य,ू िन य नै म त्यो एकजना होइन ठीक हो?”
यशेलूे भन्नभुयो, “हो, यो ितमी नै हौ।”

भु भोज
(मकूर् स 14:22-26; लकूा 22:15-20; 1 को रन्थी 11:23-25)

26 खाँदै गदार् यशेलू े रोटी लनभुयो। यशेलू े रोटीको िन म्त परमे रलाई धन्यवाद िदनभुयो र त्यसलाई टु ा पान ुर्भयो। यशेलू े आफ्ना
चलेाहरूलाई रोटी िदनभुयो। र भन्नभुयो, “यो रोटीहरू लओे र खाओ। यो रोटी नै मरेो शरीर हो।”

27 त्यसपिछ यशेलूे एक प्याला दाखरस लनभुयो। यशेलू े त्यसको लािग परमे रलाई धन्यवाद िदनभुयो अिन त्यो चलेाहरूलाई िदनभुयो।
यशेलू े भन्नभुयो, “ितमीहरू त्यकेले यसबाट िपओ। 28 यो दाखरस मरेो रगत हो। मरेो रगतले परमे रबाट उहाँको मािनसहरूकालािग नयाँ
करारको ारम्भ गनछ। यो रगत धरैे मािनसहरूलाई ितनीहरूको पाप क्षमाको लािग बहाइन्छ। 29 म ितमीहरूलाई भन्दछु म यो दाखरस फे र
िपउँिदन जबसम्म मरेो िपताको राज्यमा नयाँ जस्तै भएर हामीहरू एकै िपउँदनैौं।”

30 ितनीहरू सबलैे एउटा भजन गाए। त्यसपिछ उनीहरू “जतैनू डाँडामा” गाए।
चलेाहरूले आफूलाई छाड्ने छन ्भिन यशे ू भन्न ु हुन्छ
(मकूर् स 14:27-31; लकूा 22:31-34; यहून्ना 13:36-38)

31 यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “आज मध्यरातमा मरेो कारणले ितमीहरूले आफ्नो िव ास हराउनछेौ। िकनभने यो धमर्शा हरूमा
ले खएको छ;

‘म गोठलोलाई हार गनछु,
अिन बथानका भडेाहरू छरप हुनछेन।्’ जक रया 13:7
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32 तर म मरेपिछ, म मतृ्यदुे ख बौरी उठ्नछुे। त्यसपिछ म गालील जानछुे । ितमीहरू पगु्नअुिघनै म त्यहाँ जानछुे।”
33 प सुले भन,े “सबै चलेाहरूले तपाईंको कारणले िव ास हराउन सक्नछेन।् तर म मरेो िव ास किहल्यै हराउिँदन।”
34 यशेलूे भन्नभुयो, “म ितमीलाई साँचो भन्दछु। आजै राती भाले बा ु अिघ ितमीले मलाई ितनपल्ट इन्कार ग रसकेका हुनछेौ।”
35 तर प सुले जवाफ िदए, “म तपाईंलाई किहल्यै इन्कार गनछैन तपाईं साथै मन ुर् परेता पिन म तपाईंलाई इन्कार गन छैन।” अिन सबै

चलेाहरूले यही कुरा दोहोयार्ए।
एकान्तमा यशेकूो ाथर्ना
(मकूर् स 14:32-42; लकूा 22:39-46)

36 त्यसपिछ यशे ू आफ्ना चलेाहरूसाथ गते्समनी भन्ने ठाउँमा जानभुयो। यशेलू े ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू यहाँ बस, म चािहं त्यहाँ
गएर ाथर्ना गछुर्।” 37 यशेलूे प सु र जब्दीको दइु छोराहरूलाई आफ्नो साथमा लानभुयो। अिन यशे ूखबूै दःुखी र िवच लत हुनभुयो। 38 यशेलूे
प सु र जब्दीका दइु छोराहरूलाई भन्नभुयो, “मरेो आत्मा द:ुखै द:ुखले भ रएको छ। मरेो ाण गिहरो शोकले मरे तलु्य भएको छ। ितमीहरू
यहाँ मसगँ बस अिन पखर्।”

39 अिन यशे ू ितनीहरू दे ख केही पर जानभुयो। यशे ू भईूमा घोप्टो परेर ाथर्ना गनर् लाग्नभुयो, “मरेा िपता, सम्भव भए मलाई यातनाको यो
प्याला निदनहुोस।् तर यो मलैे ईच्छा गरे अनसुार होइन तपाईंको ईच्छा अनसुार होस।्” 40 त्यसपिछ यशे ूआफ्ना चलेाहरू भएकहाँ फिकर् नभुयो।
यशेलू े ितनीहरूलाई मस्त िनदाइरहकेो पाउनभुयो। यशेलू े प सुलाई भन्नभुयो, “ितमी मरेो िन म्त एक घण्टा पिन जागा ब सक्दनैौ? 41 जागा
बस अिन ाथर्ना गर, जस ारा ितमी परीक्षामा पन छैनौ। ित ो आत्मा तयार छ तर ित ो शरीर कमजोर छ।”

42 त्यसपिछ यशे ू फे र दो ोपटक जानभुयो अिन ाथर्ना गनर् लाग्न ु भयो, “मरेो िपता, यिद मलैे यसलाई निपएसम्म यो यातनाको प्याला मबाट
हटाइन सम्भव नभए तपाईंले चाहन ु भए जस्तै हुन िदन ु होस।्”

43 यशे ू फे र आफ्ना चलेाहरू भएको ठाउँमा आउन ु भयो यसपल्ट पिन यशेलू े ितनीहरूलाई मस्त सिुतरहकेा पाउनभुयो िकनभने ितनीहरूको
आखँाहरू भारी िथए। 44 यसकारण ितनीहरूलाई छाडरे यशे ू केहीपर जान ु भयो। अिन फे र ाथर्ना गनर् लाग्नभुयो। ते ो पटकको ाथर्नामा पिन
उहाँले त्यही याचना गन ुर्भयो।

45 तब यशे ूचलेाहरूकहाँ आएर भन्नभुयो, “ितमीहरू अझै सिुतरहकेा र िव ाम गरीरहकैे छौ? मािनसको पु लाई पापीहरूको हातमा स ु म्पने
समय निजक आइसकेको छ। 46 उठ! हामी गइहाल्न ु पछर्। यहाँ मलाई िव ासधात गन आउँदछै।”

यशे ू प ाउ पन ुर् भयो
(मकूर् स 14:43-50; लकूा 22:47-53; यहून्ना 18:3-12)

47 जितबलेा यशे ू बातचीत गद हुनहुुन्थ्यो, यहूदा त्यहाँ आइपगु्यो। यहूदा बा जना चलेाहरूमध्यकेा एकजना िथए। यहूदासगँ थु ै मािनसहरू
िथए। ती मािनसहरूलाई मखु्य पजूाहारीहरू र जनताका बढूा- धानहरूलाई पठाएका िथए। यहूदाका ती मािनसहरू तरवार र भालाहरू लएर
आएका िथए। 48 यहूदाले यशेलूाई िचनाउन भनरे ितनीहरूलाई यो सकेंत िदएको िथयो। यहूदाले भन्यो, “म जसलाई चमु्बन गछुर् उही नै यशे ू
हो। उसलैाई प न।ु” 49 अिन यहूदा िसधै यशेकूहाँ आएर भन्यो, “हे गरुूज्य!ू” त्यसपिछ यहूदाले यशेलूाई चमु्बन खाए।

50 यशेलूे भन्नयुो, “हे िम , ितमी जे गनर् आएका छौ त्यो गर।”
त्यि नै बलेा मािनसहरू आए र यशेलूाई हात हाल।े अिन उहाँलाई पि ए। 51 जब यस्तो भयो, तब यशेकूो साथमा भएका एकजना चलेाले

तरवार िझक्यो। उसले धान पजूाहारीको नोकरलाई हान्यो अिन कान च्वा िछनाइिदयो।
52 यशेलूे ितनलाई भन्नभुयो, “ित ो तरवार त्यसकै ठाउँमा हाल। जसले तरवार चलाउछँ उसलाई तरवारले नै मादर्छ। 53 ितमीलाई थाहा

छ, मलैे मरेा िपतासगं मलाई सहायता गन ुर् होस ्भनी िवन्ती गन हो भन।े उहाँले स्वगर्दतूाहरूका बा पल्टन झ ै पठाउन ु हुन्न? 54 तर मलैे गरे
भने धमर्शा हरूमा ले खएको कुरा कसरी परूा हुनछे? धमर्शा ले यो यस्तै हुनपुछर् भन्छ।”

55 तब यशेलूे सबै मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू मकहाँ तरवार र भालाहरू लएर आयौ, मानौं म एक अपराधी हू।ँ म त्यके िदन
म न्दरमा बसरे िसकाइरहकेो हुन्थ।े अिन ितमीहरूले मलाई त्यहाँ प े नौ। 56 तर यी सबै कुराहरू अगमव ाहरूले लखेअेनसुार परूा होऊन ्भनरे
यस्तो भयो।” त्यसपिछ यशेकूो सबै चलेाहरू उहाँलाई एक्लो छोडरे भाग।े

यशे ू यहुदी अगवुाहरूको अिघ
(मकूर् स 14:53-65; लकूा 22:54-55, 63-71; यहूान्ना 18:13-14, 19-24)

57 यशेलूाई प नहेरूले उहाँलाई मखु पजुाहारी कैयाफाको घरमा पयुार्ए। शा ीहरू र बडूा यहुदी अ जहरू त्यहाँ भलेा भएका िथए।
58 प सुले परमे रबाट यशेलूाई प ाए। जब यशेलूाई घान पजूाहारी कहाँ लिगदंै िथयो प सु धान पजूाहारीको घरको आगँनसम्म आए।
उनी त्यहाँ गएर पालहेरूको निजकै बस।े अब के हुने हो भनी प सु हनेर् चाहन्थ।े

59 घान पजूाहारीहरू र यहुदी नतेाहरूको सम्पणूर् महासभाले यशेकूो िवरु मा कुनै न कुनै झटूो खोट दखेाउने कोिशस गरे जस ारा ितनीहरू
यशेलूाई मानर् सक्थ।े 60 धरैे मािनसहरू आए र यशेकूो िवरु झटूा अिभयोगहरू लगाए। तर महासभाले यशेलूाई मानर्सिकने त्यस्तो कुनै अिभयोग
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पाउन सकेन। तब दइुजना मािनस आएर भन्न लाग,े 61“यो मािनसले ‘म परमे रको म न्दर भत्काउन सक्छु अिन तीन िदनिभ फे र म यसलाई
बनाइिदन सक्छु भनकेो छ।’ ”

62 अिन धान पजूाहरीले उठेर यशेलूाई भन्नलाग,े “यी मािनसहरूले तपाईंको िवरु मा अिभयोग लगाएका छन।् के आफूमािथ लगाइएका
आरोपहरू ित तपाईंको केही जवाफ छैन? के ितनीहरूले ठीकै भनकेा हुन?्” 63 यशेलूे केही भन्न ु भएन।

तब धान पजूाहरीले यशेलूाई भन,े “अिहले जीिवत परमे रको नाउमँा शपथ लएर तपाईंले भन्नहुोस,् जीिवत परमे रको नाउमँा हामीलाई
सत्य कुरा भन्न ु होस ्भनी म तपाईंलाई आदशे गछुर्। हामीलाई भन्नहुोस ्के तपाईं नै ी , परमे रको पु हुनहुुन्छ?”

64 यशेलूे भन्नभुयो, “हो, म नै हु।ँ तर म भन्दछु भिवष्यमा तपाईंले मािनसको पु लाई परमे रको दािहनपे बिसरहकेो र स्वगर्को बादलमा
आउँदै गरेको दे ु हुनछे।”

65 धान पजूाहारीले जब यो कुरा सनुे उनी खबुै ोिधत भए। आफ्नै व च्यात्दै उनले भन्न लाग,े “यो मािनसले परमे रको िनन्दा गरेको
हो! हामीलाई अरू धरैे माणको के खाँचो छ? ितमीहरू सबलैे ियनले परमे रको िवरु मा िनन्दा गरेका सनु्यौ। 66 ितमीहरूको के राय छ?”

यहूदीहरूले जवाफ िदए, “उनी दोषी छन ्उनी मतृ्य ु दण्डको योग्यछन।्”
67 त्यसपिछ मािनसहरूले यशेकूो मखुमा थिुकिदए। ितनीहरूले उहाँलाई मकु्काले िहकार्ए। कस-ैकसलैे यशेलूाई झापट िदए। 68 ितनीहरूले

भन,े “त ँ अगमव ा ी हो भन्ने माण दखेाऊ! तलँाई िपट्ने को हो?”
यशेलूाई िचन्दछु भन्न प सु डराए
(मकूर् स 14:66-72; लकूा 22:56-62; यहून्ना 18:15-18, 25-27)

69 त्यसबलेा, प सु आगँन बािहर बिसरहकेा िथए। एउटी नोकन ले आएर भनी, “ितमी पिन गालील िनवासी यशेसूगं िथयौ।”
70 तर प सुले त्यहाँ उप स्थत भएका सबै मािनसहरूको अघाडी यो कुरालाई अस्वीकार गरे। उनले भन,े “ितमीहरू के कुरा ग ररहकेो छौ

मलैे केही बिुझन?”
71 त्यसपिछ प सुले त्यो ठाउँ छोड।े ढोकामा अक ीले ितनीलाई दखेी। त्यसले त्यहाँ भएका मािनसहरूलाई भिन, “यो मािनस पिन

नासरतको यशेसूगँ िथयो।”
72 प सुले फे र अस्वीकार गरे। उनले भन,े “परमे रको नाउमँा शपथ खाएर भन्दछु यो मािनस को हो म िच न्दन!”
73 केहीसमयपिछ केही उिभरहकेा मािनसहरू प सुकहाँ गए र भन,े “हामी जान्दछौ एक यशेकूो चलेाहरू मध्ये ितमी पिन हौ। ित ो कुरा

गराईले त्यो माण िदन्छ।”
74 तब प सुले िधक्कानर् लाग।े दढृ भएर उनले भन,े “म परमे रको नाउमँा शपथ खाएर भन्दछु िक यो मािनसको हो म िच न्दन।ँ” प सुले

यसो भन्ने िबि कै भाले बास्यो। 75 तब प सुलाई यशेलू े भनकेा कुराहरूको सम्झना भयो “भाले बा अिघनै मलाई ितमीले तीनपल्ट अस्वीकार
गनछौ।” त्यसपिछ प सु बािहर गएर धरुूधरुू रोए।

27
यशेलूाई बडा हािकम िपलातसकहाँ लिगयो
(मकूर् स 15:1; लकूा 23:1-2; यहून्ना 18:28-32)

1 भो लपल्ट िबहान,ै सबै मखु्य पजूाहारीहरू यहूदी धानहरूले यशेलूाई मानर् आपसमा सरसल्लाह गरे। 2 ितनीहरूले यशेलूाई साङ्गलाले
बाँध।े त्यसपिछ उहाँलाई बडा हािकम िपलातस कहाँ पयुार्ए। ितनीहरूले यशेलूाई िपलातसकहाँ स ु म्पिदए।

यहूदाको आत्महत्या
( े रत 1:18-19)

3 यहूदाले यशेलूाई मतृ्य ूदण्ड िदएको थाहापायो। यहूदा एकजना िथए जसले यशेलूाई िव ासघात गन त्यो नै िथयो। यहूदालाई पछुतो लाग्यो
अिन उसले तीसवटा चाँदीका िसक्का मखु्य पजूाहारीहरू र बढुा यहूदी नतेाहरू कहाँ फकार्इ िदयो। 4 यहूदाले भन्यो, “मलैे पाप गरें, मलैे एकजना
िनद ष मािनसहलाई मानर् ल्याएँ।”

यहूदी अगवुाहरूले भन,े “हामीलाई यसको वास्ता छैन। यो ित ो समस्या हो, हा ो होइन।”
5 यसकारण यहूदाले चाँदीका जम्मै िसक्काहरू म न्दरिभ फा लिदए। त्यसपिछ यहूदाले त्यो ठाउँ छा ो अिन आफैं झु ण्डएर आत्महत्या

गय ।
6 मखु्य पजूाहारीले िसक्काहरू बटुल।े ितनीहरूले भन,े “काननू अनसुार यस्तो पसैाहरू म न्दरको पसैासगँ िमसाउन ु हुदँनै, िकनभने यो पसैा

कसकैो मतृ्यकुो लािग िदइएको हो।” 7 त्यसपिछ ितनीहरूले ती िसक्काहरूबाट कुम्हालकेो खते िकन्ने िन य गरे। यो जमीनलाई ितनीहरूले
यरूशलमेमा घमु्न आउँदा मरेकाहरूको लाश गाड्ने ठाउँ बनाउने मतो गरे। 8 यस कारणले आजसम्म त्यो खतेलाई रगतको जमीन भन्ने ग रन्छ।
9 यसरी यस्तो हुनछे भनरे यिमर्या अगमव ाले जे भनकेा िथए सो पणूर् भयो।
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“ितनीहरूले तीस वटा चाँदीका िसक्काहरू लए। यहूदीहरूले त्यितनै पसैा उहाँको जीवनको लािग चु ा गन िन य गरेका िथए।
10 परम भलुे मलाई आदशे गन ुर् भए झैं ितनीहरूले ती तीस वटा िसक्काहरू कुम्हालकेो जमीन िकन्न चलाए।”*

बडाहािकम िपलातस ारा यशेलूाई हरू
(मकूर् स 15:2-5; लकूा 23:3-5; यहून्ना 18:33-38)

11 यशे ू बडा हािकम िपलातसको अघािड उिभन ु भयो। िपलातसले उहाँलाई गरे। उनले सोध,े “के ितमी नै यहूदीहरूको राजा हौ?”
यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “हो, म हु।ँ”
12 जब मखु्य पजूाहारीहरू र बढा यहूदी धानहरूले यशे ू िवरू अिभयोग लगाए, उहाँले कुनै जवाफ िदन ु भएन।
13 अिन िपलातसले यशेलूाई भन,े “ितमीले आफूमािथ लगाएका अिभयोगहरू सनुनेौ। िकन ितमीले ितनको जवाफ निदएको?”
14 तर यशेलू े िपलातसलाई केही जवाफ िदन अस्वीकार गन ुर्भयो। यसमा िपलातस चिकत भए।

यशेलूाई म ु गन िपलातसको चे ा असफल
(मकूर् स 15:6-15 लकूा 23:13-25; यहून्ना 18:39-19:16)

15 त्यके वषर्िनस्तार चाडको समयमा बढा हािकम ारा उसले चाहे अनसुार थनुामा परेका एकजना मािनसहरूलाई मु गनर् सक्थयो।
16 त्यसबलेा एकजना एकदमै द ु मािनस कैदमा परेका िथयो। त्यसको नाम बरब्बा िथयो।

17 सबै मािनसहरू िपलातसकै घरमा भलेा भएका िथए। िपलातसले मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूको लािग एकजना मािनसलाई मु
ग रनछे। कुन मािनसलाई मलैे म ु ग रिदएको चाहन्छौ बरब्बा िक ी भिनने यशेलूाई?” 18 िपलातस जान्दथे िक मािनसहरूले नै इष्यार्कंो
कारणले यशेलूाई ितनीकहाँ स ु म्पएका हुन।्

19 िपलातस न्यायकतार्को कुस मा बिसरहकेो बलेा उनकी धमर्प ीले ितनलाई एउटा समाचार पठाइन।् समाचार यस्तो िथयोः “त्यो िनद ष
मािनसको िवरु मा केही नगन ुर्होस।् ितनको बारेमा आज राती मलैे सपना दखेकेी छु। अिन त्यो समपनाले मलाई अत्यन्त िवच लत तलु्याएको
छ।”

20 तर मखु्य पजूाहारीहरू र यहूदी अ जहरूले बरब्बालाई म ु ग रिदनपुछर् र यशेलूाई मान ुर्पछर् भनी मांग गनर् मािनसहरूलाई सयुार्ए।
21 िपलातसले भन,े “बरब्बा र यशे ू मध्ये ितमीहरूको लािग मलैे कसलाई छोिडिदन ु पन?”
मािनसहरूले जवाफ िदए, “बरब्बालाई म ु ग रिदन ु होस!्”
22 िपलातसले सोध,े “त्यसो भए ी भिनने यशेलूाई चािह?ँ के गन ुर्पन?”
सबै मािनसहरूले भन,े “उसलाई ूसमा झणु् ाएर मान ुर्पछर्!”
23 िपलातसले सोध,े “िकन? उसले के गल्ती गरेको छ?” तब सबलैे उच्च स्वरले कराएर भन,े “उसलाई ूसमा झणु् ाएर मान ुर्पछर्।”
24 अब कसै गरेर पिन मािनसहरूको िनणर्य बदल्न सिकंदनै भनी िपलातसले बझुे अिन उनले यो पिन दखेे िक मािनसहरू उ िेजत भइरहकेा

िथए अिन झन-्झन ्जोडले कराउँदै िथए। िपलातसले सबकैो अिघ पानी लए आफ्ना हात धोए। त्यसपिछ उनले भन,े “मलाई यो मािनसको
मतृ्यकुो िन म्त दोषी ठहयार्इने छैन। दोष ितमीहरू मािथ पनछ।”

25 सबै मािनसहरूले जवाफ िदए, “हामी यस मािनसको मतृ्यकुो भागी साथ-साथै हा ा छोरा छोरीहरू हुनछेन।्”
26 अन्त्यमा िपलातसले ितनीहरूका िन म्त बरब्बालाई छोिडिदए। िपलातसले केही सिैनकहरूलाई यशेलूाई कोरार् लगाँउन लगाए। त्यसपिछ

उनले यशेलूाई ूसमा झणु् ाएर मानर्लाई ितनीहरूको हातमा स ु म्पिदए।
िपलातसको सिैनकहरू ारा यशेकूो खल्ली
(मकूर् स 15:16-20 यहून्ना 19:2-3)

27 त्यसपिछ िपलातसका सिैनकहरूले यशेलूाई बडाहािकमको महलमा ल्याई पयुार्ए। सबै सिैनकहरू यशे ू व रप र भलेा भए। 28 ितनीहरूले
यशेकूो लगुाफाटा उता रिदए अिन रातो व लगाइिदए। 29 तब ितनीहरूले काँडाको मकुुट बनाए र यशेकूो टाउकोमा पिहरयाइिदए। अिन
ितनीहरूले उहाँको दािहने हातमा एउटा ल ी थमाइिदए। त्यसपिछ ती सिैनकहरूले यशेकूो सामन्ने घ ुडँा टेकेर खल्ली उडाउन थाल।े ितनीहरूले
भन्न लाग,े “हे यहुदीहरूको राजा हामी ितमीलाई सलाम गछ ।” 30 सिैनकहरूले यशेलूाई थिुकिदए। अिन उहाँ को ल ीले उह ँ कै टाउकामा
िहकार्ए। 31जब ितनीहरूले यशेकूो खल्ली उडाइसके तब ितनीहरूले उनको व उता रिदए अिन फे र उहाँकै व लगाइिदए त्यसपिछ यशेलूाई
झणु्डयाएर मानर्लाई लएर गए।

यशेलूाई ु समा झणु् ाइयो
(मकूर् स 15:21-32; लकूा 23:26-39; यहून्ना 19:17-19)

32सिैनकहरू यशेलूाई लएर शहरदे ख बािहर गइरहकेा िथए। सिैनकहरूले कुनै एउटा मािनसलाई जबरजस्ती गरेर यशेकुो ूस बोक्न लगाए।
साइरेिनमा ब े त्यस मािनसको नाम िशमोन िथयो। 33 ितनीहरू गलगथा भन्ने ठाउँमा आइपगु।े (गलगथाको अथर् “खप्परे” हो)। 34जब ितनीहरू
गलगथामा पगु।े सिैनकहरूल,े यशेलूाई दाखरस िपउन िदए। त्यसमा पी िमसाइएको िथयो। यशेलू े त्यो चा ु भयो तर िपउन अस्वीकार गन ुर्भयो।
* 27:10: “ … ” 11:12-13; यिमर्या 32:6-9
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35 तब सिैनकहरूले यशेलूाई ूसमा टाँग।े त्यसपिछ सिैनकहरुले यशेकूो लगुाफाटा आपसमा बाँढ़नलाई िच ा हाल।े 36 ितनीहरूले त्यहाँ
बसरे यशेकूो पहरा िदए। 37 ितनीहरूले यशेकूो िवरु मा ले खएको एउटा दोष-प उहाँको टाउकोमािथ रा खिदए। त्यसमा “यशे ू यहुदीहरूका
राजा हुन”् भन्ने ले खएको िथयो।

38 यशेसूगँै दइुजना डाकूहरूलाई पिन ु समा झणु् ाईएको िथयो। एउटा डाकूलाई यशेकूो दिहनपे र अक डाकूलाई उहाँको दे पे
झणु् ाईएको िथए। 39 आउने जाने मािनसहरूले यशेकूो िनन्दा गथ ितनीहरूले टाउकँो हल्लाउदै उहाँको िनन्दा गथ र ितनीहरू यसो भन्थ।े
40 “ितमीले नै भनकेा हौ, म न्दर भत्काऊ अिन म तीनिदन िभ मा म न्दर फे र बनाइिदन्छु। अब आफूलाई बचाऊ! ू सबाट ओलर्, यिद ितमी
साँच्चै परमे रको पु हौ भन!े”

41मखु्य पजुाहारीहरू, शा ीहरू, र अ ज यहूदी धानहरू पिन त्यहीं िथए। ती मािनसहरूले पिन यशेकूो खल्ली उडाउन थाल।े 42 ितनीहरूले
भन,े “उनले अरूलाई बचाएका छन।् तर आफैं लाई उनले बचँाउन सकेनन।् मािनसहरूका अनसुार उनी नै इ ाएलका राजा हुन।् यिद उनी न
इ ाएलका राजा हुन भन,े अब उनी आफैं ूसबाट ओलर आउनु पछर्। त्यसपिछ हामी उनलाई िव ास गनछौं। 43 उनले परमे रमािथ िव ास
राख।े यसकारण अब परमे रले नै उनलाई बचाउन,् यिद परमे रले ईच्छा गन ुर्हुन्छ भन।े उहाँ आफैं ले भन्न ु भएको छ, ‘म नै परमे रको पु
हु।ँ’ ” 44 अिन त्यसै गरी यशेकूो छेउमा टाँिगएको डाकूले पिन उहाँका िनन्दा गय ।

यशेकूो मतृ्य
(मकूर् स 15:33-41; लकूा 23:44-49; यहून्ना 19:28-30)

45 मध्यान्ह हुदँा सम्पणूर् दशेमा नै अधँ्यारो छायो। यस्तो अन्धकार ाय तीन घण्टासम्म भइरहयो। 46 ाय तीन बजिेतर यशे ू ठूलो स्वरमा
कराउन ु भयो, “एली, एली, लामा सबथखथनी?” यसको अथर्, “मरेा परमे र मरेा परमे र, तपाईंले मलाई िकन एक्लै छोड्न ु भयो?”✡

47 छेउमा उिभरहकेा केही मािनसहरूले त्यो सबै सनु।े ितनीहरूले भन,े “उहाँले ए लयालाई बोलाउन ु हुदँछै।”
48 एक्कािस ितनीरूमध्ये एक जनाले झ ै दगरेुर गई एउटा स्पञ्ज लएर आयो। त्यसले त्यो स्पञ्ज िसकार्ले भरेर एउटा ल ीमा बाँधरे राखकेो

िथयो। अिन उसले यशेलूाई िपउन िदनका िन म्त त्यस ल ीको सहायताले स्पञ्ज उठायो। 49 तर अरू मािनसहरूले भन,े “हामी पख अिन हरेौ
उहाँलाई बचँाउन ए लया आउने हुन ्िक होइनन।्”

50 यशे ू फे र एकपल्ट ठूलो स्वरमा िचच्याउन ु भयो। अिन ाण त्याग्न ु भयो।
51 जब यशे ू मन ुर् भयो, म न्दरको पदार् आफै दइु टु ा भएर च्याितयो। त्यो टुप्पादे ख फेदसम्म वारपार च्याितयो। एकाएक भकूम्प गयो अिन

च ानहरू फाटे। 52 िचहानहरू उि ए, अिन परमे रका म रसकेका धरैे मािनसहरू िचहानबाट बौरी उठे। 53 यशे ू बौरी उठ्न ु भए पिछ, ती
मािनसहरू िचहानबाट बौरी उठे र ती नगरका थु ै मािनसहरूकहाँ दखेापरे।

54 सनेाका अिधकारी र यशेलूाई पहरा िदने सिैनकहरूले भ ुइँचालो गएको र अरू घटनाहरू घटेको अनभुव गरे। ितनीहरू खबूै भयभीत भए र
ितनीहरूले भन,े “साँच्चै नै उहाँनै परमे रको प ु हुनहुुन्थ्यो।”

55 ू स दे ख धरैे टाढा बसरे धरैे आईमाईहरू पिन हे ररहकेा िथए। ती आईमाईहरूनै गालीलदे ख यशेकूो साथ दखेरेख गनर् उहाँसगंै आएका
िथए। 56 म रयम मग्द लिन, याकूब र यसूफुकी आमा म रयम अिन जब्दीका छोराहरूकी आमा ती ीहरू मध्ये िथए।

यशेलूाई गािडयो
(मकूर् स 15:42-47; लकूा 23:50-56; यहून्ना 19:38-42)

57 त्यसै बलेकूी यसूफु नाम गरेको एकजना धनी मािनस यरूशलमेमा आए। अ रिमिथया नगरमा ब े उनी यशेकैू एकजना चलेा भएका िथए।
58 यसूफ िपलातसको साम ु आए अिन यशेकूो लाशको िन म्त ितनलाई िवन्ती गरे। िपलातसले आफ्ना सिैनकहरूलाई यसूफुलाई त्यो लाश िदन ु
भन्ने आदशे गरे। 59 त्यसपिछ यसूफुले त्यो लाश लगरे त्यसलाई का ोले बे ।े 60 यसूफुले यशेकूो त्यो लाशलाई एउटा नयाँ िचहानमा राखे
जसलाई उनी आफैले भखर्रै च ानमा खोपी बनाएका िथए। तब उनले एकदमै ठूलो ढुङ्गा लडाउदँै ल्याएर िचहानको ढोका बन्द ग रिदए। यित
गरेपिछ यसूफु आफ्नो बाटो लग।े 61 म रयम मग्द लनी, अिन म रयम नाम गरेकी अक आईमाई पिन िचहानको अक प बिसरहकेा िथए।

यशेकूो िचहानमा पहरा
62 त्यस िदनलाई तयारीको िदन भिनन्थ्यो। भो लपल्ट, मखु्य पजूाहारीहरू र फ रसीहरू िपलातसकहाँ पगु।े 63 ितनीहरूले भन,े “स्वामी,

हामीलाई थाहा छ त्यस ठगाहाले त्यो िजउँदो छदँा ‘तीन िदनपिछ म फे र बौरी उठ्नछुे’ भनकेो िथयो। 64 यसकारण तीन िदनसम्म त्यो िचहानमा
पहरा िदने आदशे पालहेरूलाई िदनहुोस।् उसका चलेाहरू आएर त्यहाँबाट उसको लाश चोरेर लजैान सक्छन।् अिन ितनीहरूले मािनसहरूलाई
‘ितनी मरेकोबाट जाग’े भन्नसक्छन।् यसपल्टको त्यो आफवाह पिहलकेौ भन्दा धरैे भयानक भएर फै लनसक्छ।”

65 िपलातसले भन,े “केही सिैनकहरूलाई लएर जाउ अिन सकेसम्म िचहानलाई सरुिक्षत राख।” 66 यसकारण ितनीहरू त्यहाँ गए र त्यस
िचहानको मखुमा गितलो ढुङ्गाले बन्द गरेर मोहर लगाए अिन पालहेरू खटाएर िचहानलाई सरुिक्षत बनाए।
✡ 27:46: 22:1 बाट उ तृ ग रएको।
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यशे ू बौरी उठेको समाचार
(मकूर् स 16:1-8; लकूा 24:1-12; यहून्ना 20:1-10)

1 िव ामको भो लपल्ट स ाहको पिहले िदन िथयो। पिहलो िदनको िझसिमसे उज्यालो हुदाँ म रयम मग्द लिन र म रयम नाम गरेकी अक
ीहरू िचहान हनेर् गए।
2 त्यसबलेा त्यह ँ ठूलो भ ूईँंचालो गयो। स्वगर्बाट भकुो एउटा दतू तलितर ओल। स्वगर्दतू िचहानतफर् गए अिन िचहानको ढुङ्गालाई पल्टाएर

पर सारे। त्यसपिछ उनी त्यसमािथ बस।े 3 ती स्वगर्दतू िबजलुी जस्तै च म्कला िथए। उनको लगुाफाटा िहउँ जस्तो सतेो िथयो। 4 ती स्वगर्दतूलाई
दखेरे सिैनकहरू डरले कामे अिन बहेोस भएर लड।े

5 त्यो स्वगर्दतूले भन,े “ितमीहरू डराउन ु पदन। म जान्दछु ितमीहरू यशेलूाई खोिजरहकेा छौ, जसलाई ूसमा झणू् ाएर मा रएको िथयो।
6 तर यशे ूयहाँ हुनहुुन्न। उहाँ मतृ्यबुाट बौरी उठ्न ु भएको छ, उहाँले पिहले नै भन्नभुए जस्त।ै आऊ, अिन स्थान हरे जहाँ उहाँको शरीर रा खएको
िथयो। 7अिन झ ै गएर उहाँका चलेाहरूलाई भिनदऊे। ितनीहरूलाई भन,् ‘यशे ूपनुज िवत हुन ु भएको छ। उहाँ गालीलितर जानभुएको छ। त्यहाँ
ितमीहरूको अिघ नै उहाँ पगु्न ु हुनछे। त्यहाँनै उहाँलाई ितमीहरूले दे पाउनछेौ।’ ” फे र ती स्वगर्दतूले भन,े “मलैे ितमीहरूलाई भिनिदएको
छु।”

8 त्यसपिछ ती आईमाईहरू त्यो िचहान छोडरे गए। ितनीहरू डराए, तर खशुी पिन भए। ितनीहरू उहाँका चलेाहरूलाई त्यहाँ भएको घटनाको
िवषयमा सनुाउन दगरेु। 9 तर ती आईमाईहरू उहाँका चलेाहरूलाई भन्न दगदु गदार्, यशे ू ितनीहरूकै अिघ उिभरहन ु भएको िथयो। यशेलू े भन्नभुयो,
“अिभवादन छ!” ती आईमाईहरू यशेकूहाँ गए। ितनीहरूले झ उहाँको पाउ प े र उहाँको उपासना गरे। 10अिन यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो,
“डराउन ु पदन। जाऊ अिन मरेा भाइहरूलाई गालीलमा जान भिनदऊे। ितनीहरूले मलाई त्यहाँ दे पाउनछेन।्”

यहूदी मखुहरूलाई सचूना
11 ितनीहरू त्यहाँ उहाँका चलेाहरूलाई भन्न िहडं।े केही समयपिछ िचहानलाई पहरा िदइरहकेा सिैनकहरू शहरमा गए। ितनीहरू मखु

पजूाहारीहरूकहाँ गए अिन ितनीहरूलाई सम्पणूर् घटना बारे सनुाए। 12 तब मखु्य पजूाहारीहरू अिन यहूदी अगवुाहरू भलेा भएर सर-सल्लाह
गरे। ितनीहरूले सिैनकहरूलाई घसु िदने योजना िमलाए। 13 ितनीहरूले सिैनकहरूलाई भन,े “मािनसहरूलाई भन्न ू िक राती हामी िनदाइरहकेो
बलेा यशेकूा चलेाहरू आएर उहाँको लाश लएर गए। 14 कतै बडा हािकमको कानमा यो खबर पगु्यो भने हामी उहाँलाई मनाएर ितमीहरूलाई
कुनै पिन अप्ठेरोबाट म ु गनछौं।” 15 तब ितनीहरूले सो पसैा लए अिन पजूाहारीहरूले भने बमोिजम काम गरे। ितनीहरूको उखान यहूदीहरू
माझ फै लयो अिन ितनीहरू माझ अिहले सम्म पिन त्यो कुरा च लत छ।

यशेकूा आफ्ना चलेाहरूसगँ कुराकानी
(मकूर् स 16:14-18; लकूा 24:36-49 यहून्ना 20:19-23; े रत 1:6-8)

16 एघारजना चलेाहरू गालील गए। 17 यशेलूे भन्नभुएको डाँडामा ितनीहरू पगु।ेचलेाहरूले यशेलूाई डाँडामािथ दखे।े ितनीहरूले यशेकूो
उपासना गरे। तर कुन-ैकुनै चलेाहरूलाई िब ास गरेनन ्की ितनी साँच्चै यशे ू हुन।् 18 यशेलूे ितनीहरूकहाँ आएर भन्नभुयो, “स्वगर् र प ृ थ्वका
सारा अिधकार मलाई िदइएको छ। 19 यसकारण जाऊ र सबै दशेका मािनसहरूलाई मरेा चलेाहरू बनाऊ। ितनीहरूलाई िपता, पु र पिव
आत्माको नाममा बि स्मा दओे। 20 जे जे मलै े ितमीहरूलाई आज्ञा गरें ती सबै पालन गनर् ितनीहरूलाई िसकाओ। अिन जगतको अन्तसम्म म
सदवै ितमीहरूका साथमा हुनछुे।”
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मकूर् सको
ससुमाचार

यशेकूो आगमन
(म ी 3:1-12; लकूा 3:1-9, 15-17; यहून्ना 1:19-28)

1 यशे ू ी , परमे रको पु को ससुमाचार, अगमव ा यशयैाले भनकेा घट्नाबाटै आरम्भ हुन्छ। 2 यशयैाले लखेकेाछन:्

“सनु! म मरेो दतूलाई ित ो अिघ-अिघ पठाउँछु,
जसले ित ो बाटो तयार पानछन।्” मलाकी 3:1

3 “उजाड-स्थानमा कोही कराइहकेोछः
‘परम भकुो बाटो तयार पार,

उहाँका गोरेटोहरू सोझो बनाओ।’ ” यशयैा 40:3
4 बि स्मा िदने यहून्ना आए अिन उजाड-स्थानमा मािनसहरूको बि स्मा गन काम गरे। ितनले मािनसहरूलाई भने आफ्नो जीवन प रवतर्न

गनर् चाहकेो दखेाउनलाई बि स्मा* िदन ु पछर्। यसरी ितनीहरुको पापहरूको क्षमा हुनछेन।् 5 यहूिदया र यरूशलमेका सम्पणूर् मािनसहरू यहून्ना
कहाँ गए। ितनीहरूले आफूले गरेका पापहरूको प ाताप गरे, अिन तीनीहरूलाई यदर्न नदीमा यहून्नाले बि स्मा िदए।

6 यहून्नाले ऊँटको रौंबाट तयार ग रएका लगुाफाटा पिह रएका िथए र उनको कम्मरमा छालाको पटेी िथयो। ितनले सलह र वन-मह खान्थ।े
7 त्यसपिछ यहून्नाले मािनसहरूमा चार शरुू गरेः “मभन्दा पिछ एक मािनस आउनु हुनछे, उहाँ मभन्दा महान हुनहुुन्छ। म िनहुरेर उहाँको

जु ाको िफ ा खो लिदने योग्यको छैन।ँ 8म पानी ारा ितमीहरूलाई बि स्मा िदन्छु तर उहाँले त ितमीहरूलाई पिव आत्माले बि स्मा िदनहुुनछे।”
यशेकूो बि स्मा भयो
(म ी 3:13-17; लकूा 3:21-22)

9 त्यसै बलेा यहून्ना भएको स्थानमा गालीलको नासरत भन्ने शहरबाट यशे ूआउन ु भयो। यदर्न नदीमा यहून्नाले यशेलूाई बि स्मा िदए। 10जब
यशे ूपानीदे ख बािहर िनस्कन ु हुदँ ै िथयो, उहाँले आकाश खलु्ला दे भुयो। पिव आत्मा ढुकुरको रूप लएर यशेकूहाँ ओ लर्न ु भयो। 11 स्वगर्बाट
एउटा आवाज आयो अिन भन्योः “ितमी मरेा प ु हौ, अिन म ितमीलाई मे गदर्छु। म तीमीसगँ धरैे सन्न छु।”

यशेकूो परीक्षा
(मि 4:1-11; लकूा 4:1-13)

12 त्यसपिछ पिव आत्माले यशेलूाई मरूभिूमतफर् पठाऊनभुयो। 13 चालीसिदनसम्म यशे ू त्यही मरूभिूममा हुनहुुन्थ्यो। उहाँ त्यहाँ वन
पशहुरूसगं हुनहुुन्थ्यो। जबसम्म यशे ू मरूभिूममा हुनहुुन्थ्यो, उहाँ शतैानको परीक्षामा पन ुर् भयो। स्वगर्दतूहरू आए अिन यशेलूाई म त गरे।

गालीलमा यशेकूो कामको आरम्भ
(म ी 4:12-17; लकूा 4:14-15)

14 त्यसपिछ यहून्नालाई कैदमा पा रयो। यशे ू गालील जानभुयो अिन परमे रको ससुमाचार चार गन ुर्भयो। 15 यशेलूे भन्नभुयो, “यही नै
उिचत समय हो। परमे रको राज्य नजीक आएको छ। ितमीहरूले आफ्नो रहन सहन र हृदय प रवतर्न गर, अिन ससुमाचारमा िव ास गर।”

यशेलूे केही चलेाहरू छान्न ु हुन्छ
(म ी 4:18-22; लकूा 5:1-11)

16 गालील तालको िकनार भएर यशे ू िहिँडरहन ु भएको िथयो। यशेलू े िशमोन र उसको भाइ अ न् यासलाई दे भुयो। यी दवुजैना माछा
प नहेरू िथए अिन पोखरीमा माछा समा जाल हान्दै िथए। 17 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “आओ अिन मसगँ िहडँ, म ितमीहरूलाई बगे्लै
कारको माछा प नहेरू बनाउछुँ। ितमीहरू मािनसहरू बटुल्ने काम गनछौ माछाहरू होइन।” 18 त्यसकारण िशमोन र अ न् यासले ितनीहरूको

जाल फ्याँिकिदए अिन यशेलूाई प ाए।
19 यशे ू गालीलको ताल भएर केही पर गइरहन ु भएको िथयो। उहाँले अरू जब्दीका दइुजना छोराहरू दाज्य-ूभाइ याकूब र यहून्नालाई दे ु

भयो, ितिनहरू आफ्नो डुङ्गामा चढरे माछा मानर् जाल तयार गदिथए।
* 1:4: : कुनै वा िचजलाई पानीमा “डुबाउन,ु” अथवा “चोपल्न।ु”
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20 ितनीहरूका बाब ु जब्दी र उनका काम गनहरू पिन ितनीहरूिसत डुङ्गामा नै िथए। जब यशेलूे यी दईू दाज्य-ूभाइलाई दे भुयो, उहाँले
ितनीहरूलाई आफूकहाँ बोलाउन ु भयो र ितनीहरु आफ्ना बाबलुाई छोडरे यशेकूहाँ आए।

यशे ू ारा द ु ात्मा भएको मािनसको उ ार
(लकूा 4:31-37)

21यशे ूअिन उहाँका चलेाहरू कफनर्हुममा जानभुयो। त्यसबैलेा उहाँले िव ामको िदनमा सभाघरमा पसी मािनसहरूलाई िशक्षा िदनलाग्न ु भयो।
22 त्यहाँ मािनसहरू यशेकूो उपदशे सनुरे चिकत भए। वस्थाका िशक्षकहरूले झैं यशेलू े ितनीहरूलाई िसकाउन ु भएन। यशेलू े ितनीहरूलाई कुनै
अिधकार भएको मािनसले जस्तो िसकाउनहुुन्थ्यो। 23जितबलेा यशे ूसभाघरमा हुनहुुन्थ्यो, त्यसबलेा एकजना द ु ात्मा भएको मािनस त्यहाँ िथयो।
24 त्यो िचच्यायो, “हे नासरतका यशे,ू हामीदे ख तपाईं के चाहनहुुन्छ के तपाईं हामीलाई सवर्नाश गनर् आउनभुएको हो? म तपाईंलाई िचन्छु
तपाईं परमे रका परम पिव जन हुनहुुन्छ।”

25 यशेलूे द ु आत्मालाई हकान ुर् भयो अिन भन्नभुयो, “चपूलाग,् त्यस मािनसबाट िनस्केर बािहर आइज!” 26 त्यो द ु ात्माले उसलाई जोडले
झट्काएको िथयो। त्यसबैलेा त्यो द ु ात्मा ठूलो स्वरले िचच्याएर त्यसबाट बािहर िनस्क्यो।

27 सबै मािनसहरू छक्क परे, र ितनीहरूले एक-अकार्मा भन्नलाग,े “यहाँ के भइरहकेो छ? शायद यो मािनसले केही नयाँ कुरो िसकाईरहकेा
होलान ् उनल,े अिधकारपवूर्क िसकाइरहन ु भएको छ। उनले द ु ात्मालाई आज्ञा गनर्सक्न ु हुन्छ, अिन त्यो द ु आत्माले उहाँको आज्ञा पालन
गछर्।” 28 अिन यसो हुने िबि कै चाँडै नै यशेकूो खबर गालीलको सबै मलुकुभ र जताततै फै लयो।

यशे ू ारा अनकेौं मािनसहरू िनको भए
(म ी 8:14-17; लकूा 4:38-41)

29यशे ूअिन उहाँका चलेाहरूले सभाघर छोड्नभुयो। ितनीहरू सबै याकूब र यहून्नासगँ िसमोन र आ न् यासको घरमा जानभुयो। 30 िसमोनकी
सास ु ज्वरोले थ लएर ओ ान परेकी िथइन।् मािनसहरूले यशेलूाई ितनको बारेमा सबै कुरा सनुाए। 31 त्यसपिछ यशे ू ितनको ओ ान छेउमा
जानभुयो। यशेलू े ती ीको हात समा ु भयो, अिन ितनलाई उठ्न सहायता गन ुर्भयो। यसो गन िबि कै ज्वरो हरायो। ितनी जाित भइन।् त्यसपिछ
ितनले उहाँको सवेा ग रन।्

32 त्यस साँझमा जब सयूर् अस्तायो, मािनसहरूले अनकेौं रोगीहरूलाई यशेकूहाँ ल्याए। ितनीहरूले भतू लागकेाहरूलाई पिन ल्याए। 33शहरका
सारा मािनसहरू घरको ढोकामा भलेा भएका िथए। 34 यशेलूे बगे्ला-बगे्लै रोग लागकेाहरू सबलैाई िनको पान ुर्भयो। तर यशेलू े भतूहरूलाई बोल्न
िदन ु भएन, िकनभने भतूहरूले उहाँ को हुनहुुन्छ भनरे जान्दथ्यो।

यशे ू ारा ससुमाचार सनुाउने योजना
(लकूा 4:42-44)

35 भो लपल्ट िबहान, यशे ू चाँडै उठ्नभुयो। उहाँले घर छोड्नभुयो, िवहान अधँ्यारोमा नै यशे ू एकान्तमा जानभूयो अिन ाथर्ना गनर् लाग्न ु
भयो। 36 केही समयपिछ िसमोन र उनका साथीहरू यशेलूाई खोज्न गए। 37 ितनीहरूले यशेलूाई भटेे अिन भन्नलाग,े “सबै मािनसहरू तपाईंलाई
नै हे ररहकेा छन।्”

38 यशेलूे भन्नभुयो, “हामी यहाँ व रप रका अरु शहरहरूमा जानपुछर्। त्यसथर् ती ठाउँहरूमा पिन म चार गनर् सक्नछुे। यिह काम गन ुर्
म आएको हू।ँ” 39 अिन यशेलूे गालीलको सबै ठाउँहरूमा या ा गन ुर्भयो। उहाँले ितनीहरूका सभाघरहरूमा चार गन ुर्भयो अिन मािनसहरूमा
लागकेा भतूहरू भगाइिदन ु भयो।

यशे ू ारा एकजना रोगी िनको भयो
(मि 8:1-4; लकूा 5:12-16)

40 एकजना कु रोग लागकेो मािनस यशेकूहाँ आयो। त्यसले घ ुडँा टेकेर यशेलूाई िबन्ती गनर् लाग्यो, “तपाईंमा त्यस्तो श छ, यिद तपाईंले
चाहन ु भयो भने म िनको हुनसक्छु।”

41 यशेलूाई त्यस मािनस ित दया लाग्यो। उहाँले त्यस मािनसलाई छुनभुयो। उहाँले भन्नभुयो, “म ितमीलाई िनको पानर् चाहन्छु। िनको
होऊ।” 42 त्यसपिछ त्यस मािनसको कु रोग हरायो, अिन त्यो िनको भयो।

43 यशेलूे त्यस मािनसलाई जाने आज्ञा िदनभुयो। उहाँले त्यसलाई कडा चतेावनी पिन िदनभुयो। 44 यसेलूे भन्नभुयो, “होिशयार बन ित ो
िन म्त मलैे गरेको काम बारे कसलैाई केही नभन्न।ू तर पजूाहारीकहाँ गएर आफूलाईं दखेाऊ, अिन परमे रलाई केही भटेी चाढाऊ िकनभने ितमी
िनको भएका छौ। मोशाले बताए बमोिजम भटेी चढाऊ। त्यसबाट मािनसहरूलाई ितमी िनको भयौ भन्ने थाहा हुनछे।” 45 तर त्यो मािनस त्यहाँबाट
गयो अिन यशलूे आफूलाई िनको पान ुर् भएको बारेमा जताततै सबै मािनसहरूसगं कुरा गय । अिन यशेकूो बारेमा खबर फै लयो। यसकारण यशेलूे
खलु्लम खलु्ला शहरमा वशे गनर् सक्न ु भएन। यशे ू मािनसहरू नब े ठाउँितर जानभुयो। तर सबै शहरहरूबाट मािनसहरू यशेलूाई भटे्न आए।
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यशेलूे पक्षाघातको रोगी लाई िनको पान ुर् भयो
(म ी 9:1-8; लकूा 5:17-26)

1 केही िदनपिछ, यशे ूकफनर्हुममा फकर् नभुयो। यशे ूघरमा हुनहुुन्थ्यो भन्ने खबर सबलैे थाहा पाए। 2 धरैे मािनसहरू यशेकूो िशक्षा सनु्न आए।
घर खचाखच िथयो। त्यहाँ िभ ठाऊँ िथएन न त ढोका बािहर नै उिभने ठाउँ िथयो। यशे ू ती मािनसहरूलाई िसकाईरहन ु भएको िथयो। 3 केही
मािनसहरूले पक्षाघाित रोगीलाई यशे ूकहाँ ल्याई पयुार्ए। चारजना मािनसहरूले त्यो पक्षाघाती रोगीलाई बोकेका िथए। 4 तर ती मािनसहरूले त्यो
रोगीलाई यशेकूहाँ ल्याउन सकेनन ् िकनभने त्यहाँ मािनसहरूको अत्यिधक भीड िथयो। यसकारण ती मािनसहरू यशे ू भएको घरको छानामाथी
चढ,े ितनीहरूले त्यहाँ छानामा एउटा प्वाल पारेका िथए। त्यसपिछ ितनीहरूले त्यो पक्षघात रोगी सतुकेो ओ ान ्तलितर झारे। 5 यशलूे दे भुयो
िक, ती मािनसहरूमा अत्यािधक िव ास िथयो। त्यसपिछ यशेलूे ती पक्षाघातको रोगीलाई भन्नभुयो, “ए यवुक, ित ा पापहरू क्षमा भएका
छन।्”

6 केही वस्थाका शा ीहरू त्यहीं बिसरहकेा िथए, र ितनीहरूले यशेलू े गन ुर्भएको कायर्कलाप दखे,े अिन ितनीहरू स्वयं सोच्न लाग:े
7 “उहाँले िकन यस्तो कुरा गन ुर्हुन्छ? उहाँले यस्तो कुरा ग ररहनभुएको छ जो परमे रको िवरु मा छ। केवल परमे र मा पाप क्षमा गनर्सक्न ु
हुन्छ।”

8 यशेलूे शा ीहरूले आपसमा उहाँको बारेमा के-के कुरा सोिचरहकेा िथए भन्ने थाहा पाऊनभुयो। अिन यशेलू े सोध्न ु भयो, “िकन ितमीहरूको
मनमा यस्तो उ ठरहकेो छ 9-10 मािनसको पु लाई पथृ्वीमा पाप क्षमा गन अिधकार छ, तर म यो कसरी ितमीहरूलाई माण गनर्सक्छु! यो
पक्षाघातीलाई के भन्न ु सिजलो छ? ‘ित ा पापहरू क्षमा ग रएको छ,’ भन्न ु वा, ‘उठ आफ्नो िब ौना बोक अिन िहिंडहाल भन्न’ु? तर म
ितमीहरूलाई अब दखेाउनछुे िक पापहरू क्षमागन मरेो अिधकार छ।” यसो भनरे यशेलू े त्यो पक्षाघाती लाई भन्नभुयो, 11 “म ितमीलाई भन्दछु
उठ, आफ्नो िवछ् यौना बोक अिन घर जाऊ।”

12 त्यो पक्षाघातको रोगी जरुूक्क उठयो। उसले आफ्नो िबछ् यौना उठायो अिन कोठादे ख बािह रयो। सबै मािनसहरूले दे सके, सबै
मािनसहरू छक्क परे, अिन परमे रको शसंा गनर् लाग।े ितनीहरूले भन,े “हामीले यस्तो चमत्कार किहल्यै दखेकेा िथएनौं।”

लवेी (म ी) यशेलूाई प ाउँछन ्
(म ी 9:9-13; लकूा 5:27-32)

13 यशे ू फेरी समु ितर जानभुयो, र धरैे मािनसहरूले उहाँलाई प ाउन थाल,े अिन यशेलूे ितनीहरूलाई िशक्षा िदनभुयो। 14 यशे ू तालितर
जान ु हुदँ ै िथयो, उहाँले अल्फयासको छोरो लवेीलाई दे भुयो; लवेी कर-कायर्लयमा बिसरहकेो िथयो। यशेलू े ितनलाई भन्नभुयो, “ितमी म सगं
िहडं।” लवेी जरुूक्कै उठ ्यो, र यशेलूाई प ाउन लाग्यो।

15 त्यस िदन, यशेलूे लवेीको घरमा नै खाना खानभुयो। त्यहाँ धरैे कर-उठाउनहेरू, पापीहरू यशे ूअिन उहाँका चलेाहरूिसत खाना खाइरहकेा
िथए। त्यहाँ धरैे मिनसहरू िथए जसले यशेलूाई प ाउन लागकेा िथए। 16 केही शा ीहरूले (ितनीहरू फ रसीहरू िथए) यशेलूाई पापीहरू र कर
उठाउने हरूसगं खाना खाइरहकेा दखे।े ितनीहरूले यशेकूो चलेाहहरूलाई भन,े “िकन उहाँले कर उठाउनहेरू र पापीहरू सगँ खाना खान ु भएको
हो?”

17 यशेलूे यी कुरा सनु्न ु भयो, अिन उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “िनरोगीहरूलाई वै को आवशयकता पदन, रोगी मािनसहरूलाई नै वै को
आवश्यकता पछर्, र म धिमर्हरूलाई बोलाउन यहाँ आएको होईन, तर म पापीहरूलाई बोलाउन यहाँ आएको हु।ँ”

यशे ूअरू धािमर्क मखुहरू भन्दा फरक
(म ी 9:14-17; लकूा 5:33-39)

18 यहून्नाका चलेाहरू, र फ रसीहरू उपवास बसकेा िथए, केही मािनसहरू यशेकूहाँ आए अिन भन्न लाग,े “यहून्नाका चलेाहरू उपवास
बसकेा छन ्अिन फ रसीहरूका चलेाहरू पिन उपवास बसकेा छन ्तर तपाईका चलेाहरू िकन उपवास बस्दनैन?्”

19 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “जब कुनै िववाह हुन्छ, दलुहाका अितिथहरू ितनीहरूलाई दलुहा ितनीहरूको साथ रहुन्जलेसम्म उपवास ब े
कारण छैन। उनी ितनीहरूकोसाथमा भएसम्म त्यहाँ उपवास हुन स ै न। 20 तर समय आउनछे जब दलुहालाई ितनीहरूबाट अलग लिगन्छ,
त्यसबलेा ितनीहरूले उपवास बस्छन।्

21 “कसलैे पिन परुानो व मा नयाँ कपडाको टु ा टाल्दनै। यिद उसले त्यसो गरे त्यो टालो खु म्चनछे अिन व बाट िनस्कने छ। तब प्वाल
अझ ठूलो हुनछे। 22 त्यसरी न,ै कसलैे पिन नयाँ दाखरस परुानो दाखरसको मसकमा खन्याउन चाहदँनै, िकन? िकनभने नयाँ दाखरसले त्यो
मसक नै फुटाउछँ, अिन दाखरस र दाखरसको मसकहरू दवुै न हुन्छ, यसथर् मािनसहरूले नयाँ दाखरस नयाँ मसकमा भनर् मन पराउँछन।्”

कोही यहूदीहरू ारा यशेकूो िनन्दा
(म ी 12:1-8; लकुा 6:1-5)
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23 िव ामको िदनमा, यशे ूआफ्ना चलेाहरूसगंै अन्नका खतेहरू भएर जाँदै हुनहुुन्थ्यो, चलेाहरूले िहडँदै गदार् अन्नका बालाहरू टप्न लाग।े
24फ रसीहरूले यो दखेरे यशेलूाई भन,े “तपाईंले दे ु भयो, तपाईका चलेाहरूले के ग ररहकेाछन ्िव ामको िदनमा यसो गन ुर् वस्थाको िवरू
हो।”

25 यशेलूे भन्नभुयो, “ितमीहरूले किहल्यै पढकेा छैनौ, िक जब दाऊद अिन उनका साथीहरू भोकाएका िथए, अिन खानकुेरा चाहन्थ,े त्यस
बलेा दाऊदले के गरे 26 यस्तो घटना धान पजूाहारी अिबयाथाको समयमा भएको िथयो। दाऊदल,े परमे रको भवनमा पसरे परमे रलाई
चढाइएको रोटी खाएका िथए। अिन मोशाको वस्था अनसुार खा ल पजूाहारी हरूले रोटी खान सक्छन ्दाऊदले आफ्नो साथमा भएका सबै
मािनसहरूलाई पिन केही रोटीहरू िदए।”

27 त्यसपिछ यशेलूे फ रसीहरूलाई भन्नभुयो, “िव ामको िदन मािनसहरूलाई सहयोग गन ुर् भनरे नै शरुू भएको हो। िव ाम िदनको िनयमहरू
पालन गनपैर्छर् भनरे मािनसहरू बनकेो होइन। 28 यसलैे मािनसको पु नै शावाथ िदनको पिन भु हो।”

3
यशे ू ारा कोरीको हात िनको
(म ी 12:9-14; लकूा 6:6-11)

1 अक िदन योश ू सभाघरमा जानभुयो, त्यहाँ एकजना मािनसको एउटाहात सकेुको िथयो। 2 कोही यहूदीहरू त्यहाँ यशेलू े िव ामको िदनमा
त्यसलाई िनको पान ुर्हुन्छ, िक भनी उहाँको ध्यान सिहत िचयो गदिथए, तब ितनीहरूले दोष लाउन चाहाँन्थ।े 3 यशेलूे त्यो सकेुको हात भएको
मािनसलाई भन्नभुयो, “यहाँ खडा हौ, अिन सबै मािनसहरूले ितमीलाई दे सक्नछेन।्”

4 अिन यशेलूे मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “िव ामको िदनमा, कुन चाँिह काम गनर् अनमुित िदइन्छः असल गनर् वा खराबगनर्? कसकैो ाण
बचँाउन ु की नास गनर्?” मािनसहरूले यशेलूाई कुनै जवाफ िदएनन।्

5 यशेलूे चारै ितर मािनसहरूलाई रसाएर हने ुर्भयो, उहाँ खबूै द:ुखीत बन्नभुयो िकनभने ितनीहरू कठोर हृदयका िथए। यशेलू े त्यस मािनसलाई
भन्नभुयो, “ित ो हात मलाई दखेाऊ” त्यस मािनसले आफ्नो हात यशेकूो अिघ पसाय अिन तरुून्तै िनको भइहाल्यो। 6 तब फ रसीहरू बािहर
गए, हरेोदीहरूलाई लएर यशेलूाई कसरी मान भनरे योजना बनाउन शरुू गरे।

अनकेौं मािनसहरू यशेकूो पिछ लाग्छन ्
7यशे ूआफ्नो चलेाहरूिसत समु ितर जानभुयो। गालीलका अनकेौं मािनसहरूलेउहाँलाई प ाए। 8यहूिदया, यरूशलमे, इदिूमआ यदर्ननदीको

अक तफर् अिन टायर र सीदोनका इलाकाबाट पिन धरैे मािनसहरू त्यहाँ आई पगु।े ती मािनसहरू यशेलूे गरेका सबै कुराहरू सनुरे आएका िथए।
9उहाँले ती सबै मािनसहरूलाई दे भुयो,अिन उहाँलेआफ्नो चलेाहरूलाई एउटा सानो डुङ्गा तयार गन ुर् भन्नभुयो। उहाँले यस्तो आदशे गन ुर्भयो

िकनभने भीडको कारणले िथचोिमचो पो हुने होिक भन्ने डर िथयो 10 यशेलूे धरैे मािनसहरूलाई िनको तलु्याउन ु भएको िथयो। यसथर् सबै रोगी
मािनसहरूले उहाँलाई छुन भनरे ठेलमठेला गदथ। 11 कसलैाई द ु आत्मा लागकेो िथयो, जब त्यो द ु आत्माले यशेलूाई दखे्यो, ितनीहरूले उहाँ
अिघ िशर िनहुराए, अिन कराए, “तपाई परमे रका पु हुनहुुन्छ।” 12 तर उहाँ को हुनहुुन्छ मािनसहरूलाई निचनाउन ु भनी ती द ु आत्माहरूलाई
कड़ा आज्ञा िदनभुयो।

यशेलू े आफ्ना बा जना चलेाहरू छान्न ु भयो
(म ी 10:1-4; लकूा 6:12-16)

13 त्यसपिछ यशे ू पहाडमािथ लाग्नभुयो। यशेलू े केही मािनसहरूलाई आफू कहाँ बोलाउन ु भयो। ती मािनसहरूलाई यशेलू े नै छान्न ु भएको
िथयो। ती मािनसहरू यशे ू भएकहाँ पगु।े 14 यशेलूे बा जनालाई चनु्न ु भयो अिन ितनीहरूलाई “ े रत” भनरे भन्नयुो। यशेलू े ती बा जना
मािनसहरूलाई उहाँिसत ब ,ु अिन चारका िन म्त, अरू स्थानमा पठाउन चाहनहुुन्थ्यो। 15 अिन यशेलूे ती मािनसहरूलाई अरू मािनसहरूमा
लागकेो द ु आत्मा हटाउने श ा होस ्भन्ने चाहनहुुन्थ्यो। 16 यशेलूे छान्न ु भएका ती बा जना मािनसहरू िथए:

िसमोन (जसलाई उहाँले प सु नाउँ िदन ु भएको िथयो),
17 याकूब र यहून्ना, जब्दीका छोराहरु (जसलाई यशेलू े बोअनगश नाउँ िदनभुएको िथयो जसको अथर् हुन्छ “गजर्नका छोराहरू”),
18 आ न् यास,
िफ लप,
बारथोलोमाई,
म ी,
थोमा,
याकूब (अल्फयसको छोरो),
थिेदयस,
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िसमोन कनानी,*
19 अिन यहूदा इस्क रयोती (जसले यशेिूसत िव ासघात गरेको िथयो)।

कसलैे यशेमूा शतैान भएको ठान्छन ्
(म ी 12:22-32, लकूा 11:14-23; 12:10)

20 त्यसपिछ, यशे ूघर जानभुयो। तर फे र अनकेौं मािनसहरू त्यहाँ भलेा भए, त्यहाँ यित िवघ्न मािनसहरू िथए िक यशे ू र आफ्ना चलेाहरूले
भोजन खान पिन पाउन ु भएन। 21 यशेकूा प रवारका सदस्यहरूले यी सबै थाहा पाए। ितनीहरूले उहाँको मन ठेगानमा छैन भनी उहाँको िजम्मा
लन ितनीहरू आए।
22 अिन यरूशलमेबाट आएका वस्थाका शा ीहरूले भन,े “बालिजबलु(शतैान) उहाँिभ रहकेो छ! उसले द ु -आत्माहरूको मा लक ारा

अिधकार पाएर मािनसहरूमा भएको द ु -आत्माहरू भगाउदँछ।”
23 यसकारण यशेलूे सबलैाई एक गन ुर् भयो अिन मािनसहरूलाई िशक्षा िदनलाई नीित कथाहरूको द ृ ान्त भन्न ु भयो। यशेलू े भन्नभुयो,

“शतैानले शतैानलाई मािनसहरूबाट कसरी िनकाल्न सक्छ? 24 यिद कुनै राज्य िवभ भएर आफ्नै िवरू झगड़ा गरे, त्यो धरैे िदन चल्न
स ै न। 25 अिन एक प रवार िवभ भएर, अिन फुट भएका अशं एक अकार्िसत लिडरहे त्यो प रवारको रूपमा खडा रहन स ै न। 26 जब
शतैान, शतैानसगंै र आफ्नै मािनसहरूसगंै झगडा गछर् त्यो धरैे िदन टक्न स ै न। यो अवस्थामा शतैानको अन्त हुनछे।

27 “यिद कुनै मािनस एकजना बलवान मािनसको घरमा उसका चीजबीज चोनर् भनी प चाहान्छ भने उसले पिहले त्यो बलवान मािनसलाई
डोरीले बाँध्न ु पछर्, तब मा त्यसले त्यो बलवान मािनसको घरबाट चीजहरू लटु्न सक्दछ।

28 “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, मािनसहरूले गरेका सबै पापहरू अिन िनन्दाहरू क्षमा हुनछे। 29 तर पिव आत्माका िवरु कसलैे गरेका
खराब कुराहरू किहल्यै क्षमा हुनछैेन। िकनभने उ सधैं त्यो पापको दोषी बन्न ु पनछ।”

30 यशेलूे यसो भन्नभुयो िकनभने शा ीहरूले यशेिूभ द ु ात्मा रहकेो छ भनकेा िथए।
यशेकूो चलेाहरू नै उहाँको साँचो प रवार
(म ी 12:46-50; लकूा 8:19-21)

31 तब यशेकूा आमा र भाइहरू आए, उनीहरू बािहरै खड़ा भएर एकजनालाई यशेलूाई बोलउन पठाए।
32 धरैे मािनसहरू यशेकूो व रप र बसकेा िथए। ितनीहरूले यशेलूाई भन,े “तापईका आमा र भाइहरू बािहर तपाईंलाई पख रहकेाछन।्”
33 यशेलूे उ र िदन ु भयो, “को चाँिह मरेा आमा हुन?् को चाँिह मरेा भाइहरू हुन?्” 34 तब यशेलूे आफ्ना व रप र गोलो भएर बसकेा

मािनसहरूलाई हने ुर्भयो। उहाँले भन्नभुयो, “यी मािनसहरू नै मरेा आमा र भाइहरू हुन। 35 मरेा साँच्चा भाइ बिहनीहरू र आमा ितनीहरूनै हुन ्
जसले परमे रले चाहे अनसुार कमर् गदर्छन।्”

4
िबऊ छन खतेीवालको वारेमा द ृ ान्त
(म ी 13:1-9; लकुा 8:4-8)

1 अक समय, यशे ू सम ु को िकनारमा हुनहुुन्थ्यो अिन मािनसहरूलाई उपदशे िदन लाग्न ु भयो। धरैे धरैे मािनसहरू यशेकूो व रप र भलेाभए।
यसथर् यशे ू सम ु मा एउटा डुङ्गामा चढ्न ु भयो, अिन त्यहाँ ब भुयो। सबै मािनसहरू समु को िकनारमा नै रह।े 2 यशेलूे डुङ्गाबाट िशक्षा िदन ु
भयो। यशेलू े ितनीहरूलाई द ृ ान्तको उपयोग गरेर धरैे कुराहरू िसकाउन ु भयो। उहाँले भन्नभुयो,

3 “सनु! एकजना िकसान बीऊ छनर् गयो। 4 जब त्यसले बीऊहरू छय केही बीऊहरू बाटोमा छ रयो, चराचरुूङ्गीहरू आए, अिन ती
बीऊहरू खाईिदए। 5 केही बीऊहरू च ान भएको भईँूमा छ रए जहाँ त्यि माटो िथएन। माटोको गिहराई नभएकोले त्यहाँ िछ ै ती िबरूवाहरू
उ ।े 6 तर जब घाम लाग्यो, ती िबरुवाहरू ओइलाएर सकुीगए िकनभने ितनीहरूको जरा त्यि गिहरोसम्म िथएन। 7कितपय बीऊहरू काँडाघारीमा
पय , जब काँडाहरू बढे आए, ती िबरूवाहरूलाई त्यसले रा री बढ्न िदएन। अिन ती िबरूवाहरूमा फल लाग्न सकेन। 8 केही बीऊहरू रा ा
माटोमा परे, रा ा माटोमा ती उि ए। ती बढे अिन फल िदनसक्ने भए, केही बोटहरूले तीस गणुा, केहीले साठी गणुा र केहीले सय गणुा जित फल
फलाए।”

9 अिन यशेलूे भन्नभुयो, “ितमीहरू जसले सिुनरहकेाछौ, मरेो कुरा सनु।”
यशे ू भन्दछन ्उहाँले िकन द ृ ान्तहरू उल्लखे गन ुर्भयो
(म ी 13:10-17; लकुा 8:9-10)

10 अिन जब यशे ू एक्लै हुन ु हुन्थ्यो, बा जना े रतहरू र उहाँका अरू चलेाहरूले उहाँले भन्नभुएको द ृ ान्तहरूको बारेमा सोध्न थाल।े
* 3:18:
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11 यशेलूे भन्नभुयो, “खाली ितमीहरूले मा परमे रको राज्यको रहस्य बारे जान्नसकछौ। तर अरू मािनसहरूलाई म द ृ ान्तहरू भनरैे सबै
कुरा िसकाउँछु। 12 िकनिक,

‘ितनीहरू हनेर् त हछेर्न ्तर ितनीहरू दखे्दनैन,्
ितनीहरू सनु्न त सनु्छन,् ितनीहरू बझु्दनैन।्

यिद ितनीहरूले दखेे र बझुे भन,े
ितनीहरू ब द्लनछेन ्र क्षमा पाउनछेन।्’ ” यशयैा 6:9-10

यशे ू बीऊको ाख्या गन ुर्हुन्छ
(म ी 13:18-23; लकूा 8:11-15)

13 यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभूयो, “के तीमीहरूले यो कथा बझु्न सक्छौ? यिद ितमीहरूले बझु्न सकेनौ भने कसरी अरू द ृ ान्त भझु्ने
छौ? 14 यो िकसान त्यस्तै एक जना मािनस जस्तै हो जसले परमे रको वचनलाई छदर्छ। 15 किहलकेाहीं ती वचनहरू बाटोितर छ रन्छन।
यी सब ती मािनसहरू जस्तै हुन ्जसले परमे रको वचन सनु्दछ, अिन शतैान आउँछ अिन ितनीहरूमा रोिपएका वचनलाई लगरे जान्छ।

16 “अरूहरू च ान भएको माटोमा छ रएका बीऊहरू जस्तै हुन ितनीहरू वचन सनु्दछन ्अिन तत्कालै आनन्दसाथ स्वीकार गदर्छन।् 17 तर
ितनीहरूले आफ्नो जीवनमा गिहरो रूपमा ती वचनहरू हण गदनन।् ितनीहरूले क्षिणक रूपमा मा यसलाई हण गदर्छन।् र जब वचनको
कारणले ितनीहरू सकंट अिन खदेोमा पछर्न ्झ ै ितनीहरूले िव ास छोिडिदन्छन।्

18 “अरू मािनसहरू काँढाघारीमा परेको बीऊहरू जस्तै हुन,् ितनीहरू वचनहरू सनु्छन।् 19 अिन यी कुराहरू ितनीहरूका जीवनमा आइपछर्
जीवनको िचन्ता, रूिपयाँ पसैाको लालच, अिन अरू त्यस्तै थोकहरूको चाहना। यस्ता कुराहरूको कारणले वचनहरूको िवकास हुन स ै न।
अिन वचनहरू ितनीहरूका जीवनमा फलदायी पिन हुदँनैन।्

20 “अरू मािनसहरू म ललो माटामा रोिपएका बीऊहरू झैं हुन्छन।् ितमीहरू वचन सनु्छन ् हण गछर्न ्अिन वचनहरू ितनीहरूमा बढ्छन ्र
फल िदने योग्य हुन्छन ्केिहले तीस गणुा, केिहले साठी गणुा, अिन केिहले सय गणुा सम्म।”

ितमीमा जे जित छ त्यो योग गर
(लकूा 8:16-18)

21 अिन यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरूले कुनै िदयोलाई पाथीमिुन वा खाटमिुन रा भनरे ल्याउछँौ? होईन ितमीहरूले िदयोलाई
सामदानमिथ रा लाई ल्याऊँछौ। 22 लकुाइएका त्यके कुराहरू दखेा पछर्। सबै ग ु कुराहरु काशमा आउनछेन।् 23 ितमीहरू जसले मलाई
सिुनरहकेा छौ, सनु।” 24 तब उहाँले भन्नभुयो, “ितमीहरूले जे पिन सनु्छौ त्यस कुराहरुमिथ रा री िबचार गर। ितमीहरूले जे जित अरूलाई
िददँछौ त्यि नै परमे रले ितमीहरूलाई िदनहुुनछे। 25 तर परमे रले ितमीहरूलाई अझ अिधक िदनहुुनछे। जोिसत छ उसले अझ धरैे पाऊनछे।
तर जसिसत छैन, आफुिसत भएको त्यो पिन उसले हराउन ु पनछ।”

यशे ू बीऊको बारेमा भन्न ु हुन्छ
26 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “परमे रको राज्य एकजना मािनस जस्तै हो जसले जमीनमा बीऊ छदर्छ। 27 िबऊहरू उ रे बढ्न थाल्दछ।

मािनस सतुकेो होस ्वा ऊठेको त्यो िदन होस ्िक रात होस ्िक रात होस ्बीऊ उ दँै जान्छ। मािनसहरूले जान्दनै त्यो कसरी उ न्छ। 28 कसकैो
सहयता नपाई नै जमीनले अन्न उमार्छ, पिहले बोट उ न्छ, त्यसपिछ बाला अिन त्यसरीनै बोटभ र अन्नको दाना लाग्दछ। 29जब अन्न पाक्छ,
मािनसले त्यसलाई काट्दछ। यो नै फसल काट्ने उिचत समय हो।”

राज्य रायोको दाना जस्तै हो
(म ी 13:31-32, 34-35; लकूा 13:18-19)

30 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “परमे रको राज्य यस्तै हो भनरे हामी के-को द ृ ान्त उपयोग गनर् सक्छौ? यसको वणर्न गनर् कुन द ृ ान्त
उपयोग गनर् सक्छौं? 31 परमे रको राज्य रायोको दाना जस्तै हो, रायोको दाना एकदमै सानो बीऊ हो जसलाई भइँूमा छ रन्छ। 32 तर जब
ितमीहरूले यसको बीऊ छदर्छौ, यो उ दै बढछ,अिन यो ितमीहरूको बगैंचामा सबभैन्दा अग्लो बोट भएर दखेा पदर्छ। यसको ठूला-ठूला हाँगाहरू
हुन्छन,् जङं्गली चराचरुूङ्गीहरू आउँदछन ्अिन ग ुडँ बनाएर आफूलाई कडा घामबाट जोगउँछन।्”

33 यशेलूे मािनसहरूलाई िसकाऊन यस्ता थु ै द ृ ान्त भन्नभुयो। उहाँले ितनीहरूले जितसम्म बझु्दछन ् त्यही स्तरसम्म िसकाउनभुयो।
34 मािनसहरूलाई िसकाउनलाई यशेलू े द ृ ान्त उपयोग गन ुर्भयो। तर जब यशे ू र उहाँका चलेाहरूमा एकान्तमा एक भएका हुन्थ,े यशेलूे
ितनीहरूलाई सबै कुरा ाख्या ग रिदन ु हुन्थ्यो।

यशेलू े आधँी थाम्न ु भयो
(म ी 8:23-37; लकूा 8:22-25)
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35 त्यसिदन साँझमा यशेलू े आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “हामी सम ू पा र जाउ।ँ” 36 यशे ू र चलेाहरूले मािनसहरूलाई त्यहीं छोड।े
उनीहरू सबै यशे ू पिहले चिढरहन ूभएको डुङ्गा ारा गए। उनीहरूसगँ अरू डुङ्गाहरू पिन िथए। 37 समु मा त्यस बलेा डरलाग्दो आधँी चल्यो।
सम ू का छालहरूले डुङ्गाको छेऊमा हान्यो, अिन डुङ्गामा पानी प लाग्यो, डुङ्गा ाय पानीले भ रन लाग्यो। 38 यशे ू डुङ्गाको पिछल्लो
प हुनहुुन्थ्यो िसरानीमा टाउको राखरे उहाँ िनदाइरहन ु भएको िथयो। चलेाहरू गएर उहाँलाई िबउँझाए। ितनीहरूले भन,े “हे गरुूज्य,ू हामीहरू
डुब्दछैौं। के तपाईं हा ो वास्ता गन ुर्हुन्न?”

39 तब यशे ूजरुूक्क उठ्नभुयो अिन त्यो आधँीलाई हकान ुर्भयो। यशेलू े सम ू लाई भन्न ूभयो, “चपूचाप बस शान्त हो।” अिन तत्कालै आधँी
थािमयो अिन ताल शान्त बन्यो।

40 यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभूयो, “ितमीहरू िकन यस्तो कायर? ितमीहरूमा अझपिन िव ास छैन?”
41 चलेाहरू खबुै डराए अिन एक-अकार्िसत बहस गनर् लाग,े “उहाँ कस्तो कारको मािनस हुनहुुन्छ? यितसम्म िक आधँी र छालहरूले पिन

उहाँको आज्ञा मान्दछ।”

5
द ु ात्मा बाट छुटकारा पाएको एक मािनस
(म ी 8:28-34; लकूा 8:26-39)

1 यशे ू र उहाँका चलेाहरू सम ू को अक िकनारितर भएका िगरािसन मािनसहरूकहाँ जानभूयो। 2 जब यशे ू डुङ्गाबाट बािह रन ु हुदँ ै िथयो
त्यसबैलेा िचनहानबाट द ु आत्मा लागकेो एउटा मािनस उहाँलाई भटे्न आयो। 3 त्यो मािनस िचहानहरूमा ब े गदर्थ्यो। त्यसलाई कसलैे अधीन
गनर् सकेनन,् यितसम्म िक साङ्गलोले बाँधरे पिन। 4 धरैेपल्ट मािनसहरूले त्यसको हात र खु ाहरू साङ्गलोले बाँधरे रा े चे ा गरे। तर त्यसले
आफ्ना हात र खु ामा बाँधकेा साङ्गलाहरू चुडँाईिदन्थ्यो। त्यसलाई वशमा रा कसकैो श िथएन। 5 रातिदन िचहानको व रप र र पहाडितर
त्यो मािनस डु लरहन्थ्यो। त्यो िचच्याएर रून्थ्यो, अिन आफैं ले आफैं लाई ढुङ्गाले काट्दै िहडँ्थ्यो।

6 जब यशे ू टाढामा हुनहुुन्थयो, त्यो मािनसले उहाँलाई दखे्यो, त्यो यशेकूहाँ दगरेुर आयो अिन उहाँका अिघ िनहु रयो। 7-8 यशेलूे त्यस
मािनसलाई भन्नभुयो, “ए द ु ात्मा, यस मािनसबाट िनस्की आइज।” अिन त्यो मािनस ितखो स्वरले िचच्यायो, “मबाट तपाईले के चाहनहुुन्छ,
यशे,ू सव च्च परमे रका पु ? म परमे रमा शपथ हालरे तपाँईलाई िबन्ती गदर्छु मलाई सजाय निदनहुोस?्”

9 त्यसपिछ यशेलूे त्यस मािनसलाई सोध्न ु भयो, “तरेो नाम के हो?”
त्यसले उ र िदयो, “मरेो नाऊँ फौज हो, िकनभने हामीहरू धरैे छौं।” 10 ती द ु आत्माहरूले यशेलूाई घ र घ र त्यस इलाकाबाट बािहर

िनकाला नग रयोस ्भिन िवन्ती गरे।
11 त्यहाँ निजकैको एउटा पहाडमा धरैे स ुगँरुहरूको बथान च ररहकेा िथए। 12 द ु ात्माहरूले यशेलूाई िबन्ती गनर्लाग,े “हामीलाई स ुगँरुहरू

भएको ठाऊँमा पठाईिदनहुोस।् हामीलाई ितनीहरू िभ जान िदनहुोस।्” 13 अिन यशेलूे ितनीहरूलाई त्यसै गनर् िदनभुयो। ती द ु ात्मा मािनसलाई
छोडरे स ुगँरुहरूमा पस।े त्यसपिछ ती स ुगँरुहरू िभरालो पबाड अिन समु ितर हु रर्न लाग।े सबै स ुगँरुहरू डुब,े त्यो बगालमा ाय 2,000 वटा
स ुगँरुहरू िथए।

14 सुगँरु चराऊनहेरू पिन भािगगए। ितनीहरू शहर र बस्ती ितर गए, ितनीहरूले भएका सबै घट्नाहरू मािनसहरूलाई सनुाए तब मािनसहरू
घट्ना हनेर् आए। 15 मािनसहरू यशेकूहाँ आए, ितनीहरूले द ु ात्मा लागकेा मािनसलाई त्यहाँ दखे,े त्यस मािनसले लगुाफाटा पिह रएको िथयो,
अिन त्यसको मानिसक अवस्था ठीकै िथयो। सबै मािनसहरू भयभीत थीए। 16 केही मािनसहरू त्यहाँ िथए जसले यशेलू े गन ुर् भएका कुराहरू
दखेकेा िथए। ती मािनसहरूले अरू मािनसहरूलाई द ु ात्माले भे ाएको त्यस मािनसलाई के भएको िथयो त्यो वणर्न गरे। ितनीहरूले स ुगंरुहरूको
बारेमा पिन सनुाए। 17 अिन मािनसहरूले िबन्ती गदं यशेलूाई त्यहाँबाट तरुुन्ते जानहुोस ्भन।े

18 यशे ू डुङ्गा मा चढ्दै हुनहुुन्थ्यो, द ु ात्माहरूदे ख मु भएको त्यस मािनसले यशेसूगँै जानलाई िबन्ती गय । 19 तर यशेलू े त्यस मािनसलाई
आफूसगं जान अनमुित िदनभुएन। यशेलू े भन्नभुयो, “आफ्नो घर-प रवार र साथीहरू भएकहाँ जाऊ, भलूे ित ो िन म्त जे जित गन ुर्भएकोछ,
त्यस बारे सबलैाई भन। परमे रले मलाई दया गन ुर् भयो भनी ितनीहरूलाई भन”

20 तब त्यो मािनस गयो अिन त्यहाँका दश- शहरका मािनसहरूलाई यशेलू े गन ुर् भएको महान कायर्हरूको बारेमा सनुायो। सबै मािनसहरू चिकत
भए।

यशे ू ारा मतृ यवुतीलाई ाणदान अिन रोगी ीलाई आरोग्य दान
(म ी 9:18-26; लकूा 8:40-56)

21 यशे ू डुङ्गामा चढरे समु पार गरी समु को अक तफर् जानभुयो। समु को त्यस िकनारमा उहाँका व रप र धरैे मािनसहरू भलेा भए।
22 सभाघरका एकजना याईरसले यशेलूाई दखे,े अिन यशेलूाई दण्डवत गरे। 23 याईरसले यशेलूाई एकोहोरो िबन्ती ग ररहे र भन,े “मरेी सािन
छोरी मनर् आटेँकी छे।कृपया झ ै आऊनहुोस ्र उसमािथ तपाईं को हात रा हुोस ्त्यसपिछ ऊ िनको हुनछेे अिन बाँच्नछेे।”

24 अिन यशे ू याईरसिसत जानभूयो। धरैे मािनसहरूले यशेलूाई प ाए। यशेलूाई व रप र घे रएको भीडले उहाँलाई धकेलीरहकेो िथयो।
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25 ती मािनसहरूसगँ एउटी आईमाई पिन िथई। त्यस आईमाईलाई बा वषर् अिघदे ख रगत बग्ने था िथयो। 26 त्यो आईमाई खबुै पीडीत
िथई। धरैे वै हरूले त्यसको उपचार गरे। आफ्ना भए जित सबै सम्पि त्यसले खचर् गरेकी िथई, तर उसमा सधुार पटक्कै आएन। त्यसको था
अझ िब दँै गयो।

27 त्यस आईमाईले यशेकूो बारेमा सनुकेी िथई। मािनसहरूको भीडबाट भएर गई त्यस ी पिछ ल्तरबाट यशे ू कहाँ आई अिन उहाँको व
छोई। 28 त्यसले िबचार गरी, “यिद मलैे उहाँको व मा पिन छुन पाएँ भने म जाती हुनसक्छु।” 29अिन जब त्यसले उहाँको व छोई तत्कालै
रगत बग्न बन्द भयो। त्यस आईमाईले आफ्ना सारा जीउ नै था म ु भएको अनभुव गरी। 30 अिन यशेलूे आफूबाट श सचंार भइरहकेो
अनभुव गन ुर्भयो। उहाँ रोिकन ु भयो अिन भीडतफर् फर् कनभुयो, अिन उहाँले सोध्न ु भयो, “कसले मरेो व छोयो?”

31 चलेाहरूले यशेलूाई भन,े “तपाईंको व रप र यित िवध्न मािनसहरू छन।् तपाईंलाई ठेल्दछैन।् तर तपाईं सोध्न ु हुन्छ, ‘मलाई कसले
छोयो?’ ”

32 तर यशेलू े त्यो छुने मािनसलाई प ा लगाऊन घ र घ र हनेर् लाग्न ु भयो। 33 त्यस आईमाईले आफू िनको भएको ठानी, अिन त्यो आई
अिन यशेकूो चरणमा घोप्टी त्यो डरले काँिपरहकेी िथई। त्यसले सारा सत्य यशेलूाई सनुाई। 34 यशेलूे त्यस आईमाईलाई भन्नभुयो, “हे ी,
ितमी िनको भयौ िकनभने ितमीले िव ास गय । शा न्तिसत जाऊ। अब ितमी ित ो रोगबाट मु भयौ।”

35 यशे ूअझसैम्म त्यहाँ बो लरहन ु भएको िथयो। केही मािनसहरू सभाघरका मखुका घरबाट आए, ितनीहरूले भन,े “ित ो छोरी मरी सकी।
अब गरुूज्यलूाई द:ुख िदने आवश्यकता छैन।”

36 तर मािनसहरूले भनकेा कुरामा यशेलू े वास्ता गन ुर् भएन। यशेलू े सभाघरका मखुलाई भन्नभुयो, “डराउन ु पदन, खा ल िव ास गर।”
37 यशेलूे प सु, याकूब, याकूबका भाइ यहून्ना बाहके अरू कसलैाई पिन उहाँको साथमा आउन अनमुित िदनभुएन। 38 यशे ू अिन उहाँका

चलेाहरू सभाघरका शासकको घरमा जान ू भयो। यशेलू े मािनसहरू िचत्कार ग ररहकेो अिन रोईरहकेो सनु्न ु भयो। त्यहाँ खबु अलमल िथयो।
39 यशे ू घरभी प भुयो अिन मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू िकन य ो हल्ला मच्चाई रहछेौ? यो केटी मरेको छैन। ऊ सतुी रहकेी छे।”
40 तर ितनीहरूले यशेमूािथ हाँसो गरे।

यशेलू े सबै मािनसहरूलाई घरदे ख बािहर जानभन्न ु भयो। उहाँले बा लकाको बाब ूआमा अिन आफ्ना तीनजना चलेाहरूलाई रा ु भयो अिन
त्यो बा लका भएको कोठािभ जानभुयो। 41अिन बा लकाको हात समातरे यशेलू े भन्नभुयो, “ता लता कूमी!” (जसको अथर्, “सानी बा लका,
म ितमीलाई भन्दछुै उठ!”) 42सानी बा लका जरुूक्कै उठी अिन िहडं्न लागी। (बा लका 12 वर्ष पगुकेी िथई) बाब,ु आमा र चलेाहरू यो दखेी
छक्क परे। 43 यशेलूे ती बाब ू र आमालाई यसबारेमा कसलैाई पटक्कै केही नभन्न ु भनरे कड़ा आज्ञा िदनभुयो, त्यसपिछ यशेलूे त्यस केटीलाई
केही खानकुेरा िदन ु भनरे अ ाउनभुयो।

6
यशे ूआफ्नो शहरमा जानहुुन्छ
(म ी 13:53-58; लकुा 4:16-30)

1 यशेलूे त्यस ठाऊँ छोडनभुयो अिन उहाँ आफ्नो शहर फर् कनभुयो। उहाँका चलेाहरू उहाँसगंै गए। 2 िव ामको िदनमा यशेलू े सभाघरमा
िशक्षा िदन शरुू गन ुर्भयो। धरैे मािनसहरू उहाँको िशक्षा सनुरे छक्क परे, ितनीहरूले भन,े “यो मािनसले यो िशक्षा कहाँबाट पायो? यो ज्ञान उहाँले
कहाँबाट पाएका हुन?् कसले उहाँलाई यो िदएका हुन?् अिन यस्तो आ यर्-कमर्हरू गन श उहाँले कहाँबाट पाएका हुन?् 3 के उहाँ त्यही
िसकम होईनन?् अिन के उहाँकी आमा म रयम अिन याकूब, योसफे, यहूदा र िसमोन भाइहरू होइनन?् अिन के उहाँका बिहनीहरू यहाँ
हामीसगं छैनन?्” ती मािनसहरूले यशेलूाई स्वीकार गनर् सकेनन।्

4 यशेलूे मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “अरू मािनसहरूले अगमव ालाई आदर गदर्छन।् तर आफ्नै शहरमा आफ्नै आफन्तहरू अिन आफ्नै
प रवार माझमा एक अगमव ाको आदर हुदँनै।” 5 यशेलूे त्यस शहरमा त्यि धरैे आशचयर् कमर्हरू गनर्सक्न ु भएन। उहाँले केही पीिडत
मािनसहरूलाई आफ्नो हात राखरे िनको पान ुर् वाहके अरु केही स को काम गन ुर् भएन। 6 ती मािनसहरूमा िव ास नदखेरे यशे ू अत्यन्तै
अच म्मत हुन ु भयो। त्यसपिछ यशे ू त्यस इलाकाका गाउहँरूितर जानभुयो र िशक्षा िदन लाग्नभुयो।

यशे ू चारका िन म्त आफ्ना े रतहरूलाई पठाउन ु हुन्छ
(म ी 10:1, 5-15, लकूा 91-6)

7 यशेलूे बा जना चलेाहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनभयो। यशेलू े ितनीहरूलाई दईु-दईू जनाको दलमा पठाऊन ु भयो। यशेलू े द ु -आत्माहरूमािथ
अिधकार जमाउने श ितनीहरूलाई िदनभुयो। 8 यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयोः “या ामा जाँदा ितमीहरूले साथमा एउटा लौरो बाहके केही
नबोक्न।ु रोटी नबोक, थलैी नबोक अिन पटुकामा पसैाहरू पिन नबोक। 9 ज ू ा लगाऊ, आफूले लागएको लगुाफाटाहरू मा बोक। 10 जब
ितमीहरू कुनै घरमा पस्छौ, तब त्यो शहर नछोडसेम्म त्यो घरपिन नछोड। 11 यिद कुनै शहरले ितमीहरूलाई स्वागत गरेन वा ितमीहरूको कुरा
सनुने ्भने त्यो शहर छोड, शहर छोड्दा ित ा पतैालाका धलूोहरू पिन टक्टकाइदऊे। यही नै ितनीहरूलाई चतेावनी हुनछे।”
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12 चलेाहरूले त्यो ठाऊँ छोडी अक ठाहरूमा गए। ितनीहरूले मािनसहरूलाई जीवन शलैी प रवतर्न गन ुर् भन,े “ितमीहरूले आफ्नो हृदय
र रहन सहन प रवतर्न गन ुर्पछर्।” 13 चलेाहरूले मािनसहरूमा भएका धरैे द ु -आत्माहरूलाई भगाईिदए, अिन ितनीहरूले रोगीहरूलाई भ ाक्षकेो
तले घसे र िनको पा रिदए।

हरेोदले े यशेलूाई बि स्मा िदने यहून्ना नै ठान्दछन ्
(म ी 14:1-12; लकूा 9:7-9)

14 राजा हरेोदले यशेकूो बारेमा सनु,े िकनभने अिहलसेम्म यशेलूाई सबलैे िचिनसकेका िथए। कसै कसलैे भन,े “ऊ नै बि स्मा िदने यहून्ना
हुन।् मतृ्यबुाट उहाँलाई बौराइको हो। यसलैे उहाँले चमत्कारहरू गनर् सक्नहुुन्छ।”

15 अरू कित मािनसहरूले भन,े “उनी नै ए लया हुन।्” अरू मािनसहरूले भन,े “यशे ू नै अगमव ा हुनहुुन्छ। उहाँ अगमव ाहरू जस्तै
हुनहुुन्छ जो धरैे वषर् अिघ िथए।”

16 हरेोदले यशेकूो बारेमा यी सब कुरा सिुनसकेका िथए, ितनलेे भन,े “मलैे टाऊको काटेर यहून्नालाई मारेको िथएँ। अिहले यहून्नानै मतृ्यबुाट
बौरी उठेको छ।”

बि स्मा िदने यहून्ना कसरी मा रए
17 हरेोद आफैं ले आफ्ना िसपाही हरूलाई यहून्नालाई प न ु भनरे हुकूम िदएका िथए। अिन यहून्नालाई झ्यालखानमा रा खयो। हरेोदले यी

सब काम आफ्नो भाइ िफ लपकी प ी हरेोिदयासलाई ऋणी तलु्याउन गरेको िथए। तर हरेोदले हरेोिदयासलाई िववाह गरेको िथए। 18 यहून्नाले
हरेोदलाई भनकेा िथए, “ितमीलाई ित ा भाइकी प ीसगँ िववाह गन अिधकार छैन।” 19 यसकैारणले गदार् हरेोिदयासले यहून्नालाई घणृा गनर्
थालकेी िथईन।् अिन हरेोिदयास उसलाई मानर् चाह न्थन।् तर हरेोिदयासले यहून्नालाई मानर् सकेकी िथईनन।् 20 िकन भने हरेोद यहून्नालाई
मानर् भयभीत िथए। हरेोदलाई थाहा िथयो िक यहून्नालाई मािनसहरूले एक धािमर्क र पिव मािनस हुन ्भनरे मान्दथ।े वा उपदशे सनु्न हरेोदलाई
आनन्द लाग्थ्यो, तर यहून्नाका उपदशेले हरेोदलाई खबुै बाधा पिन भयो।

21 अब हरेोिदयासले यहून्नालाई मान सही समय पाइन। यो घटना हरेोदको जन्मिदनमा भयो। हरेोदले आफ्ना मखु सरकारी अिधकारीहरू
सनेाका क ानहरू, अिन गालीलका सबै मखु मािनसहरलाई आफ्नो जन्म उत्सवमा बलेकुीको भोज वस्था गरे। 22 हरोिदयासकी छोरी आएर
नाची, अिन उसले हरेोद र ितनका अितिथहरूलाई जो उसगं खाँदै िथए खशुी पारी।

अिन राजा हरेोदले आफ्नी छोरीलाई भन,े “ितमीले चाहकेो केही पिन माग म ितमीलाई त्यो िदनछुे।” 23 हरेोदले शपथ खाएर त्यसलाई भन,े
“ितमीले जे पिन माग्दछौ म त्यो िदनछुे ितमीलाई मरेो राज्यकै आधा िहस्सा समते िदनछुे।”

24 छोरी त्यहाँबाटा गई, अिन आफ्नो आमालाई सोधी, “राजा हरेोदसगँ म के चीज माँग?ु”
उसकी आमाले जवाफ िदई, “बि स्मा िदने यहून्नाको िशर माग।”
25 तत्कालै छोरी राजा भएकहाँ गई, अिन उसले राजालई भनी, “दया गरी मलाई बि स्मा िदने यहून्नाको िशरको िदनहुोस।् अिहलै नै एउटा

थालमा मलाई त्यो ल्याइिदनहुोस।्”
26 राजा हरेोद खबूै दःुखीत भए। तर छोरीले मागकेो जे चीजपिन परूा गनर् उसले शपथ खाएको िथयो। अिन खाना खान बसकेा मािनसहरूले

उसले भनकेा यी सबै कुरा सनुकेा िथए। यसलैे उसले मागकेो कुरा अस्वीकार गनर् हरेोदले चाहनेन।् 27 त्यसपिछ हरेोदले एकजना सिैनकलाई
यहून्नाको िशर ल्याउन ु भन्ने हुकुम गय । त्यो िसपाही गयो, अिन यहून्नाको िशर झ्यालखानमा का ो। 28 केही बरेपिछ उसले यहून्नाको िशर
एउटा थालमा लएर आयो। त्यसले िशर त्यो केटीलाई िदयो। अिन उसले त्यो आफ्नो आमालाई िदईन।् 29 यहून्नाको चलेाहरूले यो घटना
भएको सबै सनु।े अिन ितहरू आए र यहून्नाको लाश लगे अिन त्यसलाई िचहानमा लगरे राख।े

यशे ू ारा पाँचहजार भन्दा अिधकलाई भोजन
(म ी 14:13-21; लकुा 9:10-17; यहून्ना 61-14)

30 यशेलूे पठाउन ु भएका ो रतहरू फकर उहाँ कहाँ आइपगु।े ितनीहरू उहाँको व रप र भलेा भए, अिन ितनीहरूले गरेका र िसकाएका सबै
कुरा उहाँलाई सनुाए। 31 यशे ू र उहाँका चलेाहरू खबुै स्त िथए। त्यहाँ धरैे मािनसहरू आउ-जाऊ ग ररहकेािथए। यशे ू र उहाँका चलेाहरूलाई
खानसम्म पिन समय िथएन। उहाँले चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “मकहाँ आऊ, हामी सबै एकान्त ठाउँमा जाऊँ। त्यहाँ ितमीहरूलाई केही िव ाम
िमल्नछे।”

32 यसकारण यशे ु र उहाँका चलेाहरू डुङ्गामा चढरे एकान्त ठाउँमा जानभुयो। 33 तर धरैे मािनसहरूले उहाँहकलाई गएको दखे।े ितनीहरूले
थाहा पाए उहाँ यशे ू नै हुनहुुन्छ। अिन सबै शहरका मािनसहरू यशे ू भएकै ितर दगरेु। यशे ू पगु्न ु भन्दा अिघनै मािनसहरू त्यहाँ पगु।े 34 जब यशे ू
िकनारमा पगु्नभुयो, त्यहाँ अनकेौं मािनसहरू उहाँले दे ु भयो। यो दखेरे यशे ू ितनीहरू ित दयाल ू बन्नभुयो, िकनभने ितनीहरू गोठालो िबनाको
भेंड़ाहरू जस्तै िथए। अिन उहाँले ती मािनसहरूलाई धरैे कुराहरू िसकाउन ु भयो।

35 साँझको बलेा िथयो। यशेकूा चलेाहरू उहाँकहाँ आए। ितनीहरूले भन,े “यो एउटा टाढाको स्थान हो, अिन अिहले अबरे पिन भइसक्यो।
36 यसकारण यी मािनसहरूल,े खानाका िन म्त केही िकन्न छेउछाउका वस्ती र शहरमा जानलाई पठािदन ु होस।्”

37 तर यशेलू े भन्नभुयो, “ितमीहरूले नै ितनीहरूलाई केही खानदओे।”
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चलेाहरूले यशेलूाई भन,े “के! य ो मािनसलाई खवुाउन रोटीहरू िकन्न हामी जान?ु त्यित धरैे रोटीहरू िकन्ने पसैा कमाउनलाई हामीले एक
महीना काम गन ुर् पनछ!”

38 यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरूसगं अिहले कितवटा रोटी छन?् जाऊ अिन हरे।”
चलेाहरूले ितनीहरूिसत भएको रोटीहरू गन्ती गरे। ितनीहरू यशेकूहाँ आए अिन भन,े “हामीसगं पाँचवटा रोटी र दइुवटा माछाका टु ा

छन।्”
39 तब यशेलूे आफ्नो चलेाहरूलाई आज्ञा गन ुर्भयो, “सबै मािनसहरूलाई झणु्ड-झणु्ड भएर ह रयो घाँसमा ब ु भन।” 40 अिन सबै गए अिन

झणुड-झणु्डमा चौरमा िवभािजत भए त्यके झणु्डमा ायः 50 जना वा 100 जना मािनस िथए।
41 उहाँले पाँचवटा रोटी र दईुवटा माछाको टु ा लनभुयो। उहाँले स्वगर्ितर हने ुर्भयो अिन रोटीको िन म्त परमे रलाई धन्यवाद चढाउन ु

भयो। अिन उहाँले ती रोटीहरू टु ा पारेरे मािनसहरूलाई िदन ु भनी आफ्ना चलेाहरूलाई िदनभुयो।। उहाँले ती माछाहरूलाई टु ा पान ुर् भयो अिन
त्यकेलाई िदनभुयो।
42 सबलैे अघाउञ्जले खाए। 43 मािनसहरूले शस्त खाना खाए पिछ चलेाहरूले बा वटा टोकरीहरू उि एका रोटी र माछाका टु ाहरूले

भरे। 44 त्यहाँ पाँचहजार मािनसहरू िथए जसले खाना खाए।
यशे ू पानीमािथ िहडं्नभुएको
(म ी 14:22-33; यहून्ना 6:15-21)

45 तब, यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई डुङ्गामा चढरे बते्सदैामा समु को अक तफर् जान लगाउन ु भयो। केहीसमय पिछ उहाँ आउनछुे भनी
उहाँले भन्न ु भयो। उहाँ ती सबै मािनसहरूलाई आ-आफ्ना घर पठाउन चाहन ु हुन्थ्यो। 46 ितनीहरूलाई िवदा गरेपिछ, यशे ूएउटा पहाडितर ाथर्ना
गनर् जानभुयो।

47 त्यस रात, डुङ्गा समु को बीचमा िथयो। अिन योश ू चाँिह एकलै भिूममा हुनहुुन्थ्यो। 48 यशेलूे डुङ्गालाई सम ू को धरैे टाढा पगुकेो
दे भुयो। उहाँले डुङ्गा खयाउनलाई चलेाहरूले क ग ररहकेो दे भुयो। िकनभने आधँी ितनीहरूको िवरू च लरहकेो िथयो। यो त्यस्तै तीन
र छः बजे िबहान िबचको समय िथयो। उहाँ डुङ्गा भएितर जानभुयो। उहाँ पानीमा िहडं्न ु भयो। उहाँले लगातार िहडंरे डुङ्गालाई समते पार गन
इच्छा गन ुर्भयो। 49 यसबैलेा चलेाहरूले यशेलूाई पानीमा आउँदै गरेको दखे,े ितनीहरूले सोचे त्यो भतू हो। चलेाहरू डरले िचच्याए। 50 सबै
चलेाहरू उहाँलाई दखेरे भयभीत भए। तर उहाँले ितनीहरूलाई तरुन्तै भन्नभुयो, “साहस राख, म नै हु।ँ डराउन ु पदन।” 51 त्यसपिछ उहाँ चलेाहरू
सिहत डुङ्गािभ जानभुयो। अिन आधँी शान्त भयो। चलेाहरू एकदमै छक्क परे। 52 ितनीहरूले यशेलू े पाँचवटा रोटीलाई धरैे पारेका दखेकेा
िथए। तर यसको अथर् के हो भनरे ितनीहरू जान्दनै िथए। ितनीहरू यी सब बझु्नलाई योग्य िथएनन।्

यशेलू े धरैे मािनसहरूलाई िनको पान ुर्भयो
(म ी 14:34-36)

53 यशेकूा चलेाहरूले ताल पार गरे। ितनीहरू गनसेरेतको िकनारमा आईपगु।े ितनीहरूले डुङ्गालाई त्यहाँ बाँधरे राख।े 54 जब ितनीहरूले
डुङ्गाबाट बािह रए, मािनसहरूले यशेलूाई दखे।े ितनीहरूले उहाँलाई िचन।े 55 ती मािनसहरू त्यो क्षे का व रप र दगदु गएर मािनसहरूलाई यशे ू
यहाँ हुनहुुन्छ भन्न लाग।े उहाँ भएका ठाँउमा ती मािनसहरूले अनकेौं रोगीहरूलाई लएर आए। 56 यशे ू त्यस क्षे को शहर, बस्ती र गाउहँरू सबै
ठाउँमा जानभुयो। अिन जहाँ-जहाँ उहाँ जानभुयो मािनसहरूले रोगीहरूलाई बजारमा ल्याए। ितनीहरूले यशेलूाई ती मािनसहरूलाई केवल उहाँका
लगुाको छेउ छुन दनेहुोस ्भनी िबन्ती गरे, अिन सबै मािनसहरू जसले यशेलूाई छोए िनको पिन भए।

7
परमे रको िनयम र आज्ञाले मािनसहरू बिनन्छन ्
(म ी 151-20)

1 फ रसीहरू र केही शा ीहरू यरूशलमेबाट आएका िथए। ितनीहरू यशेकूो व रप र भलेा भए। 2 ितनीहरूले यशेकूा केही चलेाहरूले मलैा
हातले खाना खाइरहकेो दखे।े (“मलैा हात” को अथर् मािनसहरूले हातहरू धोएका िथएनन)्। 3 फ रसीहरू र सबै यहुदीहरुले परम्परा अनसुार
रा री हात नधोई खाँदनैन।् ितनीहरु आफ्ना पखुार्ले िदएको िशक्षा अनसुार यसो गन गदर्छन।् 4 यहूदीहरूले बजारमा केिह िचजहरु िकने भने
त्यसलाई पिन िबशषे रुपले नधोई खाँदनैन।् ितनीहरुले आफ्ना पखुार्हरूले बजारमा केही चीजहरू िकने भने त्यसलाई पिन िवशषेरूपले नधोई
खाँदनैन।् ितनीहरूले आफ्ना पखुार्हरूबाट ा गरेका अरू धरैे रीित-ितिथहरू पिन त्यसरी नै पालन गछर्न ्जस्तै कचौराहरू, गा ो वा लोहोटाहरू
र तामाका भाँडा-कँुडाहरू माझ्छन ्इत्यािद।

5 यसकारण फ रसीहरू र शा ीहरूले यशेलूाई सोध,े “तापईंको चलेाहरूले त हामीले जस्तो आफ्ना पखुार्हरूको रीितहरू पालन गदनन ्
ितनीहरूले िकन फोहोर हातले खान्छन?्”

6 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “ितमीहरू सबै कपटीहरू हौ। यशयैाले ितमीहरूको िवषयमा ठीकै भनकेा छन।्यशयैाले लखेकेा छन:्
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‘यी मािनसहरूले ितनीहरूको ओठ ारा मलाई आदर गछर्न,्
तर ितनीहरूका हृदय मदे ख धरैे टाढा छन।्

7 ितनीहरूको म ितको उपासना अथर्िहन छ,
िकनभने ितनीहरूले िसकाएका कुराहरु केवल मािनसहरूले बनाएका िनयममा हुन।्’ यशयैा 29:13

8 ितमीहरूले परमे रको आज्ञालाई त्यागकेाछौ, अिन ितमीहरू मािनसहरूको परम्परा मान्दछौ।”
9तब यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू ठान्दछौ ितमीहरू चलाख छौ। ितमीहरू आफ्ना परम्परालाई कायम रा परमे रको आज्ञालाई

पर साछ । 10 मोशाले भनकेा छन,् ‘ितमीहरूले आफ्ना आमा र बाबलुाई आदर गनपछर्।’ फे र उनले भनकेा छन ्‘कसलैे आफ्ना बाब ु र आमाको
खराब कुरा गछर् भने त्यसलाई मान ुर् पछर्।’ 11 तर ितमीहरू भन्छौ िक यिद कसलैे उसको बाब ु र आमालाई भन्नछे, ममा केही छ जसलाई तपाईंहरू
को सहायताको िन म्त योग गनर्सक्छु तर म तपाईंहरूको सहायताको िन म्त यसो गनर् चाहन्न िकनभने मलै े यसलाई परमे रलाई भटेी को रुपमा
अलग राखकेोछु। 12 ितमीहरू त्यस मािनसलाई भन िक त्यसले आफ्ना बाब ु र आमाको िन म्त केही गनर् आवश्यकता छैन। 13 यसकारण
परमे रले जे आदशे गन ुर् भएको छ, त्यो मान्न त्यित महत्वपणूर् होइन भनी िसकाउँछौ तर ित ा िनयमहरू मािनसहरूले प ाउन ु अित महत्वपणूर्
छ। अिन त्यस्तै कारले ितमीहरू पिन यस्ता कुराहरू धरैे गछ ।”

14 यशेलूे फे र भीडहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनभुयो। उहाँले भन्नभुयो, “ त्यकेले रा री सनु मरेा कुरा बझु्न ु पछर्। म के भिनरहछुे। 15 यस्तो
केही कुरा छैन जो कुनै मािनस िभ बािहरबाट पस्छ जसले उसलाई अशु पाछर्। तर मािनसको िभ बाट बािहर आउने कुराहरूले नै मािनसलाई
अशु पानर् सक्छ।” 16 *

17 त्यसपिछ यशेलूे भीडलाई छाडरे घर जानभुयो। चलेाहरूले उहाँलाई त्यो द ृ ान्त बारेमा सोध।े 18 यशेलूे भन्नभुयो, “के ितमीहरूलाई अझै
पिन यो बझु्न गा ो प ररहछे? के ितमीहरू जान्दनैौ िक कुनै मािनसमा जे पिन बािहरबाट पस्छ त्यसले उसलाई अशु पानर् स ै न 19 िकनभने
खाना मटुुिभ जाँदनै तर भ ूडँीमा जान्छ अिन तब यो शरीरबाट बािहर नालीमा आउँछ।” (जब यशेलूे यसो भन्नभुयो उहाँले यस कुरालाई स्प
पान ुर् भयो िक सबै खा पदाथर् सफा हुन्छन।्)

20 फे र यशेलू े भन्नभुयो, “जे कुराहरू मािनसबाट बािहर िनसकन्छ त्यसलैे उसलाई अशु तलु्याउछँ। 21सबै अशु कुरा मािनसका िभ बाटै
आउँछ ती पाप, चोरी, हत्या 22 वशे्यागमन, कुदिृ , स्वाथ पन, िनन्दा, धोका, अ ीलता, ईंष्यार्, अभ ता, अहकंार, घमण्ड अिन मखूर्ता हुन।्
23 यी सबै द ु कुराहरू मािनसका िभ बाटै िनस्कन्छन ्अिन मािनसलाई अशु तलु्याउछँ।”

यशे ू ारा अयहूदी आइमाईलाई म त
(म ी 15:21-28)

24यशेलूे त्यो ठाउँ छाड्न ु भयो अिन टायरको िजल्लाितर जानभुयो, उहाँ त्यहीं नै भएको कुरा मािनसहरूले थाहा नपाओस ्भन्ने चाहनहुुन्थ्यो।
त्यहाँ उहाँको उप स्थितलाई ग ु रा सम्भव िथएन। 25 एउटी आइमाईले यशे ू त्यहीं हुनहुुन्छ भन्ने थाहा पाई। त्यसको छोरीलाई द ु ात्मा लागकेो
िथयो। यसकारण त्यो आइमाई यशेकूहाँ आएकी िथई अिन उहाँका चरणमा परी।

26 त्यो आईमाई यहूदी िथनन।् ऊ िस रयाको फोिनिसयमा भन्ने ठाउँमा जन्मकेी यनूानी िथई। त्यसले आफ्नो छोरीमा लागकेो भतूात्मा भगाऊन
उहाँलाई िबन्ती ग रन।्

27 यशेलूे त्यस आइमाईलाई भन्नभुयो, “केटा-केटीहरूले खाने रोटी लएर कुकुरहरूितर फ्याँक्न ु उिचत होईन, पिहले केटा केटीहरूले जे
जित खान्छन ्खाऊन।्”

28 आइमाईले भनी, “ भ,ु त्यो साँचो हो। तर टेबल मिुनका कुकुरहरूले पिन केटा-केटीले छोडकेा खानकुेराहरू खान्छन।्”
29 तब यशेलूे त्यस आइमाईलाई भन्नभुयो, “यो खबूै रा ो जवाफ हो। यसथर् ितमी जानसक्छौ। ित ो छोरीलाई भतूात्माले छोिडसकेको छ।”
30 त्यो आइमाई घर गई, अिन छोरीलाई ओ ानमा प ल्टरहकेी दखेी, भतूात्मा गई सकेको िथयो।

बै ो मािनस यशे ू ारा िनको भएको
31 त्यपिछ यशेलूे टायरको इलाका छोड्नभुयो अिन साइडन भएर िडकापो लस इलाका हूदँै गालील तालितर जानभुयो। 32 जब उहाँ त्यस

ठाउँमा पगु्नभुयो, केही मािनसहरूले उहाँ कहाँ एकजना मािनसलाई लएर आए। त्यो मािनस बहैो र लाटो िथयो। ती मािनसहरूले उहाँलाई त्यो
मािनसमा उहाँको हात राखरे िनको प रिदनहुोस ्भनी िबन्ती गरे।

33यशेलूे त्यस मािनसलाई भीडबाट उहाँसगंै अलग लानभुयो। उहाँले आफ्नो हातका औंलाहरू त्यो मािनसको कानहरूमा रा भुयो। त्यसपिछ
थकु्नभुयो अिन त्यो मािनसको िज ो छुनभुयो। 34यशेलूेआकाशमा हने ुर्भयो,अिन उहाँलेलामो सास लन ुभयो। उहाँले त्यस मािनसलाई भन्नभुयो,
“इफ्फाता” (यसको अथर् “खो लजा!”) 35 जब यशेलूे त्यसो गन ुर्भयो, त्यस मािनसको कान खो लए अिन िज ो को वन्धन फुक्यो। अिन ऊ
स्प बोल्ने भयो।
* 7:16: 16 पाईन्छ।
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36 यशेलूे यी सबै भएका घट्नाहरूको बारे कसलैाई नभन्न ु भनरे ितनीहरूलाई कड़ा आज्ञा गन ुर्भयो। उहाँले सधैं नै मािनसहरूलाई आफ्नो
बारेमा केही नभन्न ु भनरे आज्ञा गन ुर् भएको छ। तर जित उहाँले मािनसहरूलाई उहाँको िवषयमा कसलैाई नभन्न ु भन्न ु भयो त्यित नै मािनसहरूले
भन।े 37 मािनसहरू साँचै चिकत भए। ितनीहरूले भन,े “यशेलूे जे पिन गन ुर् भएेको छ। यशेलूे बै ोलाई पिन सनु्नसक्ने अिन लाटोलाईपिन बोल्न
सक्ने बनाउन ु हुनछ।”

8
यशे ू ारा चार हजार भन्दा अिधक मािनसलाई भोजन
(म ी 15:32-39)

1 अक एक समय यशेकूो साथमा धरैे मािनसहरू िथए। मािनसहरूसगं खानकुेरा केही िथएन। अिन उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई बोलाउन ु
भयो। 2 यशेलूे भन्नभुयो, “यी मािनसहरू ित मलाई अित दया लाग्छ। तीनिदनदे ख ितनहरू मसगं छन।् अिन अिहलसेम्म ितनीहरूसगं खानकुेरा
केही छैन। 3 म ितनीहरूलाई भोकै ितनीहरूको घर पठाउन स न िकनभन,े ितनीहरू बाटामा नै बहेोश हुनछेन।् कितजना त यहाँद े ख धरैे टाढामा
ब े हरूछन।्”

4 यशेकूा चलेाहरूले भन,े “तर हामी कुनै पिन शहरभन्दा टाढा छौं। यित धरैे मािनसहरूको लािग त्यि धरैे रोटीहरू कहाँ पाइएला?”
5 तब यशेलूे ितनीहरूलाई सोध्न ु भयो, “ितमीहरूसगं कितवटा रोटीहरू छन?्”
चलेाहरूले जवाफ िदए, “हामीहरूसगं सातवटा रोटीहरू छन।्”
6 यशेलूे ितनीहरू सबलैाई भइँूमा ब े िनदशन िदनभुयो। उहाँले सातवटा रोटीहरू लएर परमे रलाई धन्यवाद चढाउनभुयो, अिन रोटीहरू

टु ा पान ुर् भयो अिन चलेाहरू लाई ती रोटीहरू मािनसहरूलाई बाँढ्न िदनभुयो चलेाहरूले त्यसै गरे। 7 चलेाहरूसगं केही माछाहरू पिन िथए।
यशेलू े ितनीहरूको लािग परमे रलाई धन्यवाद चढाउनभुयो अिन चलेाहरूलाई ती मािनसहरूलाई बाँढ्न ु भन्न ु भयो।

8 सबै मािनसहरूले खाए अिन त ृ भए। तब उि एका रोटीका टुकाहरू चलेाहरूले बटुलरे सात टोकरी भरे। 9 ायः त्यहाँ भएका चार हजार
मािनसहरूले भोजन गरे। ितनीहरूले खाइसके पिछ, यशलूे ितनीहरूलाई घरमा जाऊ भन्नभुयो। 10 त्यसपिछ उहाँ आफ्ना चलेाहरूसगं डुङ्गामा
चढरे दलमनथुाको िजल्लाितर जानभुयो।

फ रसीहरूले यशेकूो परीक्षा लने यास गरे
(म ी 16:1-4)

11 फ रसीहरू यशेकूहाँ आए अिन उहाँलाई केही हरू सोध।े ितनीरूहरूले यशेकूो जाँच लन चाहन्थ।े ितनीहरूले यशे ू परमे बाट आउन ु
भएको हो भनी माणको िन म्त उहाँ लाई चमत्कार गन ुर्भन।े 12 यशेलूे लामो सास लन ु भयो अिन भन्नभुयो, “ितमीहरूले िकन माणको
रूपमा चमत्कार हनेर् चाहकेो? म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। कुनै यस्तो चमत्कार माणको रूपमा ितमीहरूलाई दखेाइने छैन।” 13 तब यशेलूे
ितनीहरूलाई छोड्नभुयो र डुङ्गामा चढ़न ु भयो अिन समु को अक ितर जानभुयो।

यशे ू ारा यहूदी मखुहरूलाई चतेावनी
(म ी 16:5-12)

14 डुङ्गामा भएको बलेा चलेाहरूसगं खाली एउटा रोटी िथयो। ितनीहरूले आफूिसत धरैे रोटीहरू लजैान िबसका िथए। 15यशेलूे ितनीहरूलाई
सतर्क गराउन ु भयो, “होिशयार बस फ रसीहरूको खमीर र हरेोदको खमीरबाट आफूलाई रक्षा गर।”

16 चलेाहरूले यस कुराको अथर् बारे चचार् गरे। ितनीहरूले भन,े “उहाँले यसो भनकेो कारण हामीसगं रोटी छैन भन्न ु भएको हो।”
17चलेाहरूले रोटीकै बारेमा कुरा ग ररहको हो भन्ने यशलूे थाहा पाऊन ु भयो। उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “रोटी छैन भन्ने बारेमा ितमीहरू

िकन बात ग ररहछेौ? अझसम्म ितमीहरूले नदखेकेो अिन नबझुकेो? ितमीहरू बझु्न स ै नौ? 18 के ितमीहरूको आखँाहरूले दे स ै न? के
ितमीरूको कानहरूले सनु्न स ै नन ् के ितमीहरूलाई थाहा छैन, िक हामीिसत शस्त रोटी नहुदँा मलैे के गरें। 19 मलैे पाँचवटा रोटीलाई पाँच
हजार मािनसहरूको माझमा बाँडकेो िथएँ ितमीहरूलाई थाहा छैन? कित टोकरी भ रयो थाहा छैन।कित टोकरी उ केा रोटीहरू बटुल्यौ?”

चलेाहरूले उ र िदए, “हामीले बा टोकरी रोटीका टु ाहरू बटुल्यौं।”
20 “अिन त्यो पिन सम्झ िक मलैे सातवटा रोटीलाई चारहजार जना मािनसहरूमाझ बाँडकेो िथएँ। कितवटा टोकरीहरूमा उ केा खानाहरू

बटुलकेा िथयौ त्यो ितमीहरूलाई थाहा छ?”
चलेाहरूले उ र िदए, “हामीले सात टोकरी बटुल्यौं।”
21 फे र यशेलू े ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “यसकारण मलैे गरेका ती कुराहरू सम्झ, तर अझै ितमीहरूले बझु्न ्सकेका छैनौ?”

बते्सदैामा अनं्धो मािनस िनको भएको
22 यशे ू र उहाँको चलेाहरू बते्सदैामा आउन ु भयो। कोही मािनसहरूले एउटा अन्धा मािनसलाई यशेकूहाँ ल्याए, र त्यसलाई छोइिदनहुोस ्भनरे

िब न्त गरे। 23अिन यशेलूे अन्धो मािनसको हात समातरे उसलाई गाउँ बािहर लजैान ु भयो। त्यस मािनसका आखँाहरूमा थकु्न ु भयो अिन आफ्ना
हातहरू त्यसमािथ रा ु भयो, अिन अनं्धालाई सोध्नभुयो, “ितमीले दे सक्छौ अिहल?े”
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24 उसले मािथ हरेे अिन भन,े “म मािनसहरूलाई रूखहरूजस्त,ै िहिंडरहकेो दखे्छु।”
25 फे र यशेलू े आफ्नोहात त्यसको आखँा मािथ रा भुयो, तब त्यो मान्छेले आफ्ना आखँा परूा खोल्यो। उसले आफ्नो दिृ फे र ा गय ,

अिन उसले सबै कुरा स्प दखे्यो। 26 यशेलूे त्यसलाई घर जाऊ भनरे पठाउन ु भयो अिन भन्नभुयो “शहरमा नजाऊ।”
प सु अनसुार यशे ू नै ी हुन ्
(म ी 16:13-20; लकूा 9:18-21)

27 यशे ू र चलेाहरू िसज रया िफ लप्पीका गाउहँरूमा जानभूयो। बाटोमा जाँदै गदार्, यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई सोध्नभुयो, “मािनसहरूले म
को हु ँ भनी भन्दछन?्”

28 चलेाहरूले उ र िदए, “कित मािनसहरूले तपाँईंलाई बि स्मा िदने यहून्ना भन्छन।् कित मािनसहरूले तपाईंलाई ए लया भन्दछन।् अिन
अरू कसलैे तपाईंलाई अगमव ाहरूमा एकजना हुन ्भन्दछन।्”

29 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई सोध,े “ितमीहरू म को हु ँ भनी भन्दछौ?”
प सूले जवाफ िदए, “तपाईं ी हुनहुुन्छ।”
30 यशेलूे चलेाहरूलाई कडािसत भन्न ु भयो, “कसलैाई म को हु ँ भनरे नभन्न।ु”

यशे ू भन्नहुुन्छ उहाँ मन ुर् पछर्
(म ी 16:21-28; लकूा 9:22-27)

31 त्यसपिछ उहाँले चलेाहरूलाई िसकाउन शरुु गन ुर्भयो िक मािनसको पु ले धरैे क हरूको सामना गन ुर्पछर्। यशेलू े ितनीहरूलाई िसकाउन ु
भयो, िक यहूदी बढुाहरू, मखु्य धानहरू तथा शा ीहरूले मािनसको पु लाई अस्वीकार गनछन।् उहाँले ितनीहरूलाई िसकाउन ु भयो, िक
मािनसको पु मा रन ु पछर् अिन मरेको तीन िदनपिछ बौरी उठ्नछेन।् 32 यशेलूे पिछ घट्ने त्यके घटनाहरूको बारेमा ितनीहरूलाई भन्नभुयो।
उहाँले कुनै कुरालाई ग ु रा ु भएन।

प सुले यशेलूाई अलग्ग लगे अिन यशेलू े भनकेा कुराहरूको आलोचना गरे। 33 तर यशे ू फनक्क फक र चलेाहरूलाई हने ुर् भयो। अिन
उहाँले प सुलाई हकान ुर्भयो। अिन उहाँले प सुलाई भन्नभुयो, “शतैान मदे ख टाढो बस परमे रले सोच्न ु भए जस्तो ितमीले सोच्दनैौ। ितमीले
मािनसहरूले जस्तै सोच्छौ।”

34 तब यशेलूे मािनसहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनभुयो उहाँका चलेाहरू पिन त्यहीं िथए। अिन उहाँले भन्नभुयो, “यिद कसलैे मलाई अनसुरण
गनर् चाहन्छ भन,े त्यसले स्वयलंाई अस्वीकार गरोस ्उसले आफूलाई िदईएका ूस (क हरू) लाई हण गनपछर्, अिन मलाई प ाउन ु पछर्।
35जसले आफ्नो ाण बचाउनँ चाहन्छ, उसले त्यो गमुाउन ु पनछ। अिन जसले ममािथ र ससुमाचारको लािग उसको जीवन गमुाउने गदर्छ उसले
मा आफ्नो जीवनलाई बाचाउनँ सक्नछे। 36 िकनभने मािनसले सारा ससंार हात पारेर पिन आफ्नो आत्मा गमुायो भने त्यसलाई के फायदा भयो?
37 िकनभने आफ्नो आत्मा िफतार् पाउनको िन म्त मािनसले केही पिन ितनर् स ै न। 38 अिहले जो बाँिचरहका छन ् ितनीहरू अत्यन्त पापमय
अिन नरा ो समयमा बाँिचरहकेा छन।् यिद कोही म र मरेो वचनदे ख शमार्उछँ भने म पिन ती मािनससगं शमार्ऊछु। उँ त्यि बलेा ल ज्जत हुनछे
जब म िपताको पणूर् मिहमामा र पिव दतूगणसगं आउनछुे।”

9
1 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “म ितमी हरूलाई साँच्चो भन्दछु, यहाँ उिभरहकेा मध्ये कोही मािनसहरूले मनर्भन्दा अिघबाटै परमे रको राज्य

आएको दे छेन।् परमे रको राज्य श मा आएको दे छेन।्”
यशे ू मोशा र ए लयासगं
(म ी 17:1-13; लकूा 9:28-36)

2 छ िदनपिछ यशे,ू प सु, याकूब र यहून्नालाई लएर अग्लो डाँडामा जानभुयो। त्यहाँ ितनीहरू मा िथए। जब ती चलेाहरूले उहाँलाई
हे ररहकेा िथए, त्यहाँ यशेकूो रूप नै ब द्लयो। 3 यशेकूो लगुाफाटा उज्यालो अिन च म्कलो भयो। लगुाफाटा यितसम्म उज्यालो र सतेो भए, िक
पथृ्वीको कुनपैिन सतेो पानले त्यित सतेो पानर् स ै न । 4 जब ितनीहरूले हे ररहकेा िथए दईुजना मािनसहरू हािजर भए, अिन ितनीहरू यशेिूसत
बात ग ररहकेा िथए। ती मोशा र ए लया िथए।

5 प सुले यशेलूाई भन,े “गरुुज्य,ू हामीलाई यसबलेा यहाँ भएको असल छ। हामी यहाँ तपाईंकोलािग, मोशाको लागी र ए लयाको लािग पाल
बनाउछँौ।” 6 के भन्न ु पनहो सो प सुलाई थाहा भएन िकनभने उनी आफै र अरू दईूजना चलेाहरू डराएका िथए।

7 त्यसपिछ बादल आएर उनीहरूलाई ढाक्यो। बादलबाट एउटा आवाज आयो, अिन भन्यो, “यो मरेो प्यारो प ु हो, अिन म उसलाई माया
गछुर्। उसले भनकेो पालन गर!”

8 अचानक जव प सु, याकूब र यहून्नाले व रप र हरेे ितनीहरूले त्यहाँ कसलैाई पिन दखेनेन।् यशे ू मा उनीहरूिसत िथए।
9 यशे ू अिन चलेाहरू डाँडाबाट ओलर्दं ै हुनहुुन्थ्यो, उहाँले चलेाहरूलाई आज्ञा गन ुर्भयो, “डाँडामा दखेकेा कुराहरूलाई ितमीहरूले कसलैाई

नभन्न।ु मािनसको पु मतृ्यबुाट बौरी नउठेसम्म पखर्। त्यसपिछ ितमीहरूले यहाँ जे दखे्यौ ती मािनसहरूलाई भन्न सक्छौ।”
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10 तब चलेाहरूले यशेकूो कुरा माने अिन ितनीहरूले दखेकेा कुराहरू नभन्ने भए। तर ितनीहरूले यशेलू े भन्न ु भएको “मतृ्यदुे ख बौरीन”ु
भन्ने कुराको अथर्को िवषयमा ितनीहरू स्वयं माझ बहस गदिथए। 11 तब ितनीहरूले उहाँलाई सोध,े “िकन शा ीहरूले पिहला ए लया आउनपुछर्
भनकेा होलान?्”

12यशेलूे उ र िदनभुयो, “यो सत्य हो िक ए लया पिहले आउँनछेन।् ए लया आउँनछेन ्अिन सबै कुरा जस्तो हुनपुछर् त्यस्तै वस्था गनछन।्
तर धमर्शा मा यो िकन ले खएको छ िक मािनसको पु ले धरैे क भोग्न ु पनछ, अिन मािनसहरूले उ ित िकन खबुै नरा ो वहार गनछन ्
13 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, ए लया पिहल्यै नै आइसकेका छन।् अिन मािनसरूले ितनीहरूले चाहे जित उनी ित गरे। धमर्शा मा ऊमािथ
यस्तै घटनाहरू हुनछे भनरे ले खएको छ।”

यशे ू ारा रोगी केटो िनको भयो
(म ी 17:14-20; लकूा 9:37-43)

14 त्यसपिछ यशे,ू प सु, याकूब अिन यहून्ना अरू चलेाहरूिसत सािमल भए। उनीहरूले धरैे मािनसहरू आफ्ना व रप र दखे।े चलेाहरूसगं
शा ीहरूको बहस च लरहकेो िथयो। 15 जब मािनसहरूले यशेलूाई दखे,े ितनीहरू अत्यन्त छक्क परे। उहाँको स्वागत गनर् ितनीहरू दौिडए।

16 यशेलूे गन ुर्भयो, “शा ीहरूसगं ितमीहरू के को बारेमा बहस ग ररहकेा िथयौ?”
17 भीडबाट एकजना मािनसले जवाफ िदयो, “हे गरुूज्य,ू मलैे तपाईंकहाँ मरेो छोरो ल्याएको छु। मरेो छोरालाईं बोल्न धरैे नै वाधा िदइरहकेो

छ। 18 त्यो द ु ात्माले मरेो छोरोलाई आ मण गछर् अिन भ ूइँमा बजाछर्। मरेो छोरोले मखुबाट फींज िनकाल्छ, दा िकट्छ, अिन कडा हुन्छ।
मलैे तपाईंको चलेाहरूलाई मरेो छोराबाट त्यस द ु ात्मालाई हटाइ िदउन ्भनी िबन्ती गरें, तर ितनीहरूले सकेनन।्”

19 यशेलूे उ र िदनभुयो, “ितमीहरूले िव ास नै गदनौ। तब कितबरे म ितमीहरूसगं ब सक्छु? त्यो ठटोलाई मकहाँ ल्याओ।”
20 त्यसपिछ चलेाहरूले त्यो ठटोलाई यशे ूकहाँ ल्याए। जब द ु आत्माले यशेलूाई दखे्यो, त्यसबैलेा त्यसले ठीटोलाई आ मण गय । ठटो

भईूंमा ल ो अिन छट्पटाउन लाग्यो। त्यसले मखुबाट फींजहरू िनका लरहकेो िथयो।
21 यशेलुे त्यस ठटोको बाबलुाई सोध्न ु भयो, “किहले दे ख यो ठटो िपिडत छ?”
बाबलूे जवाफ िदए, “बाल्याकाल दे ख न।ै 22 द ु ात्माले घ र घ र त्यसलाई आगोमा अिन पानीमा पछारेर मानर् खोज्छ। यिद तपाईंले त्यसका

िन म्त केही गनर्सक्न ु हुन्छ भने कृपया हामीमािथ, दया गरी म त गन ुर्होस।्”
23 यशेलूे ठटोको बाबलूाई भन्नभुयो, “ितमीले भन्यौ, ‘यिद तपाईंले सक्नहुुन्छ भन?े’ यिद कसलैे िव ास गय भने हरेककुरा सम्भव

हुन्छ।”
24 त्यस ठटोको बाब ुचाँिह यो सनुरे खबूै उ िेजत भयो। त्यसले भन्यो, “म िव ास गछुर्। मरेो िव स अझ बढाउनमा मलाई म त गन ुर्होस।्”
25 यशेलूे दे ु भयो िक धरैे मािनसहरू त्यहाँ के भइरहकेो होला भनरे हनेर्लाई आइरहकेा िथए। तब उहाँले द ु ात्मालाई हकाद भन्नभुयो, “त ँ

द ु ात्माले यो केटोलाई बिहरो अिन लाटो तलु्याएको छस।् म तलँाई आज्ञा गदर्छु, िक त्यो ठटोबाट बािहर िन क्लहाल अिन अब किहले पिन
िभ नपस।्”

26 त्यो द ु ात्मा करायो। ठटोलाई तल भईूंमा पछाय । अिन त्यो उसको शरीरबाट बािहर िन स्कयो। ठटोलाई मरेको जस्तै दे खयो।
मािनसहरूले भन,े “त्यो त मय ।” 27 तर यशेलू े ठटोको हात समा ु भयो अिन त्यसलाई उठ्नलाई म त गन ुर्भयो।

28 त्यसपिछ यशे ू घरतफर् लाग्नभुयो। उहाँका चलेाहरू मा उहाँसगं िथए। ितनीहरूले भन,े “हामीले त्यो द ु ात्मालाई बािहर िनकाल्न नै
सकेनौं, िकन होला?”

29 यशेलूे भन्नभुयो, “त्यस कारको द ु ात्मालाई खाली ाथर्ना गरेर मा बािहर िनकाल्न सिकन्छ।”

यशेलूे आफ्नो मतृ्य ु बारे भन्नभुयो
(म ी 17:22-23; लकूा 9:43-45)

30 त्यसपिछ यशे ूअिन उहाँका चलेाहरूले त्यस ठाउँ छोड्नभुयो ितनीहरू गालील भएर गए। तर यशेलू े उनीहरू कहाँ छन ्भनरे मािनसहरूले
प ो नपाओस ्भन्ने चाहकेो िथए। 31 यशेलूे उनको चलेाहरूलाई मा िसकाउन चाहनहुुन्थ्यो। उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “मािनसको पु लाई
मानर् मािनसहरूका हातमा स ु म्पिदनछेन।् तीन िदनपिछ म मतृ्यबुाट बौरी उठ्नछुे।” 32 तर चलेाहरूले केही बझुनेन ्िक यशेलूे के भन्नभुएको हो।
अिन उहाँले के भन्नभुएको हो भनरे सोध्न डराए।

यशे ू भन्दछन ्को महान हो
(म ी 18:1-5; लकूा 9:43-48)

33 यशे ू र उहाँका चलेाहरू कफनर्हुम जानभुयो। जब उनीहरू एउटा घरमा िथए। उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई सोध्नभुयो, “या ा गद गदार्
ितमीहरूले के बहस गदं िथयौ?” 34 तर चलेाहरूले जवाफ िदएनन ् िकनभने ितनीहरूले बाटोमा कुरा गद आउँदा उनीहरूको माझमा सबभन्दा
महान ्को होला भन्ने कुराको चचार् भएको िथयो।
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35 यशे ू ब ु भयो अिन बा जना े रतहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनभुयो। उहाँले भन्नभुयो, “यिद कसलैे आफूलाई पिहलो बनाउन चाहन्छ
भन,े उसले आफूलाई अरू मािनसहरूलाई भन्दा अ न्तम मािनस बनाउन ु पछर् अिन अरू सबकैो सवेा गन ुर्पछर्।”

36 त्यसपिछ यशेलूे एउटा सानो बालकलाई लएर आउनु भयो। उहाँले त्यस बालकलाई चलेाहरू अिघ उभ्याउन ु भयो। उहाँले बालकलाइ
आफ्नो काखमा लनभुयो अिन भन्नभुयो, 37 “यिद कसलैे मरेो नाउमँा यस्तो बालकहरूलाई हण गछर् भन,े त्यस मािनसले मलाई पिन हण
गरेको बराबर हुन्छ। यिद कसलैे मलाई स्वीकार गछर् भन,े त्यसले जसले मलाई पठाउन ु भयो उहाँलाई पिन स्वीकारेको हुनछे।”

जो ितमीहरूको िवरु मा छैन, त्यो ितमीहरूप ी छ
(लकूा 9:49-50)

38 यसकारण यहून्नाले भने “गरुूज्य,ू हामीले एकजना मािनसलाई तपाईको नाउँ लएर अक मािनसमा भएका भतूहरू भगाऊँदै गरेको भे ौ।
त्यो हामीमध्ये कोही पिन िथएन। त्यसलै,े त्यसलाई हामीले रोक्यौं, िकनभने त्यो हा ो दलको मािनस िथएन।”

39 यशेलूे भन्नभुयो, “त्यसलाई नरोक। यिद मरेो नाममा कसलैे श पणूर् कामहरू गछर् भने उसले मरेो बारेमा खराब कुरा गरेको हुदँनै।
40 यिद कोही मािनस हा ो िवरु मा छैन भने ऊ हामीिसत छ। 41 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। ितमीलाई ी को मािनस मानरे यिद कसलैे
एक कचौरा पानी िदई सहायाता गछर् भन,े उसले आफ्नो इनाम किहल्यै गमुाउनछैेन।्

पापको बारेमा यशेकूो चतेावनी
(म ी 18:6-9; लकूा 17:1-2)

42 “यिद यी मध्ये कुनै एउटा सानो बालकले ममा िव ाश गदर्छ अिन अक ले त्यसलाई पाप गनर् लाउँछ भने उसको लािग यो रा ो हुनछे
िक आफ्नो घाँटीमा जाँतो बाँधरे समु मा हाम फालोस।् 43 यिद ितमीहरूको हातले ितमीहरूलाई पाप गराउँछ भन,े त्यसलाई का टदऊे। ितमी
दबुै हातिसत नरकमा जान ु भन्दा एउटै हात लएर असल जीवन जीउन ु चाँही उ म हो। त्यो सल्केको आगो जस्तो हो किहल्यै िनभ्दनै। त्यसलाई
का टदऊे । 44 * 45 यिद ित ो ख ु ाले ितमीलाई पाप गनर् लगाउछँ भने त्यसलाई का टदऊे। ित ो शरीरको एक अगं िबना परमे रको राज्यमा
वशे गन ुर्, दवुै ख ु ा भएर नरकमा जान ु भन्दा उ म हो। 46 † 47 यिद ित ो आखँाले ितमीलाई पाप गराउँछ भने त्यसलाई िनकाल। ित ो िन म्त

एउटा आखँा लएर परमे रको राज्यमा वशे गन ुर् दईुवटै आखँासगं नरकमा फ्याँिकन ु भन्दा उ म हो। 48 नरकमा, जसलाई कीरा लाग्दछ त्यो
किहल्यै मदन। नरकमा, आगो पिन किहल्यै िनभ्दनै।

49 “ितमीहरू त्यके मािनस आगोले द ण्डत हुनछेौ।
50“ननु रा ो हुन्छ। यिद ननूले ननूको स्वाद नै हराएको छ भने त्यसलाई फे र निूनलो बनाउन सिकंदनै। यसलैे असल बन,अिन एका-अकार्मा

शा न्त कायम राख।”

10
यशे ू ारा िववाहिवच्छेद बारे िशक्षा
(म ी 19:1-12)

1 त्यसपिछ यशेलूे त्यो ठाऊँ छाड्नभुयो। उहाँ यहूदीयाको इलाका औ यदर्न निदको पा रप जानभुयो। फे र अनकेौं मािनसहरू उहाँ भएकहाँ
आए, अिन उहाँले अिघ झैं मािनस हरूलाई िसकाउनभुयो।

2 केही फ रसीहरू यशेकूहाँ आएर यशेलूाई परीक्षा लने कोिशश गरे। ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “के कुनै मािनसले आफ्नो प ीसगँ िबवाह
िवच्छेद गन ुर् उिचत हो?”

3 यशेलूे उ र िदनभुयो, “मोशाले ितमीहरूलाई कस्तो आज्ञा पालन गन ुर् भन्न ु भएको छ?”
4 फ रसीहरूले भन,े “मोशाले अनमुित िदए िक मािनसले एउटा िववाह िवच्छेद प लखेरे आफ्नो स्वा ीसगं िववाहिवच्छेद गनर् सक्छ।”
5 यशेलूे भन्नभुयो, “मोशाले त्यो आज्ञा ितमीहरूलाई नै ले खिदएको हो। िकनभने परमे र को िशक्षा हण गनर् ितमीहरूले चाहकेाछैनौ।

6 तर जब परम रले ससंार बनाउन ु भयो, उहाँले मािनसहरूलाई परुुष र ीको रूपमा बनाउनभुयो, 7 त्यसकारण कुनै मािनस आफ्नो बाब ु र आमा
त्याग्छ र आफ्ना स्वा ीसगं बस्छ। 8 अिन तब ती दइुजना एक हुन्छन।् 9 यसकारण मािनसहरू अलग हुदँनै जसलाई परमे रले एक बनाएका
छन।् ितनी दइूजना रहदँनैन ्एक हुन्छन।”

10 त्यसपिछ, यशे ू र चलेाहरू एउटा घरिभ िथए। चलेाहरूले यशेलूाई फे र िववाहिवच्छेद बारे सोध।े 11 उहाँले भन्नभुयो, “यिद कुनै
मािनसले आफ्नी पि सगं िववाह िवच्छेद गछर्, अिन अक ीसगँ िववाह गछर् भने त्यसले आफ्नी प ीसगं िभचारको पाप गरेको ठ रन्छ।
12 त्यसरी यिद कुनै ीले आफ्नो लोग्नसेगं िववाह िवच्छेद गछ अिन अक लोग्नसेगं िववाह गछ भने त्यो पिन िभचार हो।”

यशे ू ार बालकहरूलाई हण
(म ी 16:13-15; लकूा 18:15-17)

* 9:44: 48 पदमा जस्तै ले खएको छ। † 9:46: 48 पदमा जस्तै ले खएको छ।
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13मािनसहरूले ितनीहरूको बालकहरूलाई यशे ूसमक्ष ल्याए, तािक उहाँले ितनीहरूलाई छोईिदऊन।् तर चलेाहरूले मािनसहरूलाई बालकहरू
लएर आएकोमा हकारे। 14 त्यहाँ जे घटना घ ो यशेलू े दे भुयो। उहाँले बालकहरूलाई उहाँकहाँ नआउन ु भनरे रोकेकोमा ोध कट गन ुर्भयो।

यशेलू े ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “साना बालकहरूलाई मकहाँ आउन दऊे। ितनीहरूलाई नरोक, िकनभने परमे रको राज्य ितनीहरूको नै हो जो यी
बालकहरू जस्तै छन।् 15 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। तीमीहरूले परमे रको राज्यलाई हण गन पदर्छ, जसरी सानो बालकले िदइएको कुरा
स्वीकादर्छ, न भने ितमीहरू किहल्यै त्यहाँ प पाउने छैनौ।” 16 त्यसपिछ यशेलूे ती बालकलाई आफ्नो काखमा लनभुयो। उहाँले आफ्नो
हातहरू ितनीहरूमािथ रा भुयो अिन आशीवार्द िदनभुयो।

एकजना धनी मािनस यशेलूाई प ाउन नचाहकेो
(म ी 19:16-30; लकूा 18:18-30)

17 यशे ू िहडँ्न लाग्न ु भयो, त्यसबैलेा एउटा मािनस दगदु आयो, यशेकूो अिघ घ ुडँा टेक्यो। त्यस मािनसले उहाँलाई भन्यो, “हे असल गरुुज्य ू
अनन्त जीवन ा गनर्लाई मलैे के गन ुर्पछर्?”

18 यशेलूे उ र िदनभुयो, “ितमीले मलाई िकन असल भन्दछैौ? कुनै मािनस असल छैन। खाली परमे र मा असल हुनहुुन्छ। 19 यसलैे
म ित ो को उ र िदन्छु। ितमी आज्ञाहरू त जान्दछौः ‘ितमीले कसकैो हत्या गन ुर् हुदँनै, कसलैाई िभचार गन ुर् हुदँनै, चोन ुर् हुदँनै, झटूो साक्षी
िदन ु हुदँनै, अरूलाई ठग्न ु हुदँनै, ितमीले आफ्नो बाब ू र आमालाई आदर गनपछर् … ।’ ”

20 त्यो मािनसले भन्यो, “गरुूज्य,ू मलैे यी सब आज्ञाहरू मरेो बालकपनदे ख नै पालन गद आएको छु।”
21 यशेलूे त्यस मािनसलाई फकर हने ुर्भयो। उहाँले त्यसलाई मे दशार्उन ु भयो अिन भन्नभुयो, “ितमीले पालन गन ुर् पन अझै एक अक

आज्ञा छ। जाऊ अिन आफ्नो सबै चीजहरू बिेचदऊे, गरीब मािनसहरू माझ त्यो पसैा बाँिडदऊे। यसको िन म्त स्वगर्मा ितमीलाई इनाम िमल्नछे।
त्यसपिछ मकहाँ आऊ, अिन मलाई प ाऊ।”

22 जब त्यस मािनसले यशेबूाट यी सबै कुरा सनु्यो उसको अनहुार अधँ्यारो भयो। त्यो मािनस दःुखी बन्यो, िकनभने त्यो खबुै धनी िथयो
आफ्नो धन गमुाउन चाहदनै्थ्यो।

23 त्यसपिछ यशेलूे आफ्नो चलेाहरूलाई हने ुर्भयो अिन ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “परमे रको राज्यमा प लुाई एकजना धनी मािनसलाई िनकै
गाहो पछर्।”

24 अिन यशेकूा कुरामा चलेाहरू अच म्मत भए। तर यशेलू े ितनीहरूलाई फे र भन्न ु भयो। “हे मरेो नानीहरू, परमे रको राज्यमा प ु अित
गा ो छ। 25 धनी मािनसलाई परमे रको राज्यिभ प भुन्दा ऊँटलाई िसयोको ना ीबाट िछरेर जान ु सिजलो छ।”

26 चलेाहरू अित अच म्मत भए, अिन एक अकार्मा चचार् गनर् लाग,े “त्योसो भए को चाँिह प सुक्छ?”
27 यशेलूे चलेाहरूलाई हने ुर्भयो अिन भन्नभुयो, “मािनसहरूको िन म्त यी सब असम्भव छ, तर परमे रको िन म्त यी सबै सम्भव छ।”
28 प सुले यशेलूाई भन,े “हािमले सब त्याग्यौ अिन तपाईंको अनशुरण गय ं।”
29 यशेलूे भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। त्यके मािनस जसले मरेो िन म्त आफ्नो घर, दाज्य-ूभाई, िददी-बिहनी, आमा-बाब,ु

बालकहरू, वा खते जमीन छोडरे ससुमाचारमा लागकेो छ 30 उसले आफूले त्यागकेो भन्दा सयौं गणुा अिधक पाउनछे। यहाँ यस ससंारमा त्यस
मािनसले घरहरू दाज्य-ूभाईहरू, दीदी-बिहनीहरू, आमा-बबुाहरू, बालकहरू अिन खते सबै पाउनछे। यस ससंारसा उसले यातना पाउने छ, तर
आउनवेाला ससंारमा उसले अनन्त जीवन पाउनछे। 31अिहले जो धरैे अगाडी छन ्भिवष्यमा ितनीहरू अन्तमा पनछन।् अिन अिहले जो अन्तमा
छन ्ितनीहरू भिवष्यमा अगाडी हुनछेन।्”

यशे ूआफ्नो मतृ्यबुारे फे र चचार् गन ुर्हुन्छ
(म ी 20:17-19; लकूा 18:31-34)

32 यशे ू साथमा भएका अरू मािनसहरूसगं यरूशलमे गइरहन ु भएको िथयो। उहाँले मािनसहरूको अगवुाई ग ररहन ु भएको िथयो। यशेकूा
चलेाहरू चिकत भइरहकेा िथए। अिन जनु मािनसहरू ितनीहरूका पिछ-पिछ िथए ितनीहरू भने डराइरहकेा िथए। उहाँले बा जना े रतहरूलाई
फे र भलेा गन ुर्भयो, अिन ितनीहरूलाई भन्न लाग्न ु भयो उहाँलाई के हुनवेाला छ? 33 यशेलूे भन्नभुयो, “हामीहरू यरूशलमे जाँदछैौ। मािनसको
पु लाई मखु्य पजूाहारीहरू र शा ीहरूका अिघ सु म्पइने छन।् ितनीहरूले मािनसको पु लाई गरै यहूदीहरूलाई समु्पनछेन।् 34 ितनीहरूले उहाँलाई
थकु्नछेन ्कोरार् लाउने छन ्अिन उहाँलाई मानछन।् तर उहाँको मतृ्यकुो तीन िदनपिछ, फे र उहाँ बौरी उठनहुुनछे।”

याकूब र यहून्ना आफ्नो िन म्त अनरुोध गछर्न ्
(म ी 20:20-28)

35 त्यसपिछ जब्दीका छोराहरू, याकूब र यहून्ना उहाँ कहाँ आए। ितनीहरूले भन,े “गरुुज्य ु तपाईले हा ो िन म्त हामी जे चाहन्छौ सो
ग रिदनहुोस।्”

36 यशेलूे भन्नभुयो, “मलैे ितमीहरूलाई के गरेको ितमीहरू चाहन्छौ?”
37 ितनीहरूले भन,े “जब हामी तपाईंको मिहमामा आउँछौं हामी एक जनालाई तपाईंको दािहनिेतर अिन अक लाई तपईंको दे िेतर ब े

अनमुित िदनहुोस।्”
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38यशेलूे भन्नभुयो, “ितमहरूले बझु्दनैौ िक ितमीहरू के मािगरहकेा छौ। के मलैे भोग्न ु पन जस्तै क हरू ितमीहरूले सहन गनर्सक्छौ? अथवा
जनु बि स्मा मलैे लएको छु, त्यो बि स्मा ितमीहरू लन सक्छौ?”

39 छोराहरूले जवाफ िदए, “अवश्य, हामी सक्छौं।”
यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “साँच्चनैै ितमीहरूले पिन मलैे सहनपुन जस्तै क हरू सहन्छौ, मलैे लए जस्तै बि स्तमा ितमीहरूले पिन

लन्छौ। 40 तर म मरेो दािहने वा दे पेटी कसलाई बसाउन ु पन हो त्यो चनु्न स न।ँ यी स्थानहरू अरूका िन म्त हुन।् ितनीहरूकै िन म्त ती
ठाउँहरू तयार पा रएका हुन।्”

41 अरू दशजना चलेाहरूले यी सबै सनु।े ितनीहरू याकूब र यहून्नासगँ रसाए। 42 यशेलूे सबै चलेाहरूलाई उप स्थत हुन बोलाउन ु भयो।
उहाँले भन्नभुयो, “गरै, यहूदीहरूको पिन आफ्ना मािनसहरू छन ् ितनीहरूलाई शासकहरू भिनन्छ। ितमीहरूले जान्दछौ िक ितनीहरूले आफ्ना
श को भाव दखेाऊँछन।् अिन ितनीहरूका मखुहरूले आफ्नो समपणूर् श हरू मािनसहरूमा योग गनर् मन पराऊँछन।् 43 तर ितमीहरूसगं
यस्तै अभ्यास चाँिह हुन हुदँनै। यिद ितमीहरू मध्ये कोही महान परुुष हुन चाहन्छौ भने तब उ ितमीहरूको नोकर हुनपुछर्। 44 यिद ितमीहरूमध्ये
कोही मखु बन्न चाहन्छौ भने उ सबकैो कमारो हुनपुछर्। 45 त्यसरी न,ै मािनसको पु सवेा लन ु होइन, तर सवेा गन ुर् आएको हो । मािनसको पु
उनको आफ्नै जीवन िदन अिन अरू धरैे मािनसलाई बचाउनँ आएको हो।”

यशे ू ारा अन्धो मािनस िनको
(म ी 20:29-34; लकुा 18:35-43)

46 उनीहरू यरीहो शहरमा आईपगु।े तब यशे ू आफ्ना चलेाहरू र अरू धरैे मािनसहरूसगं त्यो शहर छोड्दै हुन ु हुन्थ्यो। एउटा अन्धो मािनस,
बारितमै (“ितमकैो छोरो”) नाम गरेको सडकको एक छेउमा बिसरहकेो िथयो। त्यसले सधँ ै पसैा मिगरहन्थ्यो। 47 त्यस अन्धो मािनसले
नासरतदे ख यशे ू त्य िैतर आउन ु हुदँछै भन्ने सनु्यो। त्यो िचच्याउन लाग्यो, “हे यशे,ू दाऊदका पु , कृपया मलाई म त गन ुर्होस।्”

48 धरैे मानसहरूले त्यस अन्धो मािनसलाई हकारे अिन चपू लाग्न ु भनरे िनन्दा गरे। तीनीहरूले त्यसलाई केही नबोल्न ु भिन हुकूम गरे। तर
त्यो अन्धो मािनस झन-्झन ्िचच्याइनै र ो, “हे दाऊदका पु मलाई म त गन ुर्होस।्”

49 यशे ू त्यहँी रोिकन ु भयो अिन भन्नभुयो, “त्यस मािनसलाई मकहाँ आउन ु भन।”
अिन ितनीहरूले त्यस अन्धो मािनसलाई बोलाए। ितनीहरूले भन,े “खशुी होऊ उठ यशेलूे ितमीलाई बोलाउन ु हुदँछै।” 50 त्यो अन्धो मािनस

जरुुक्क उठ ्यो। उसले आफ्नो व त्यहीं फ्याँकेर, उ ँ दै यशेकूहाँ गयो।
51 यशेलूे त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, “मलैे ित ो िन म्त के गरेको चाहन्छौ?”
त्यो अन्धो मानसले जवाफ िदयो, “हे गरुूज्य ूम फे र मरेो दिृ चाहन्छु।”
52 यशेलूे भन्नभुयो, “जाऊ, ितमी िनको भयौ िकनभने ितमीले िव ास गय ।” त्सपिछ त्यस अन्धो मािनसले फे र दिृ ा गय , र त्यसले

यशेलूाई नै प ायो।

11
यशेकूो यरूशलमेमा राजा झैं वशे
(म ी 21:1-11 लकुा 19:28-40; यहुन्ना 12:12-19)

1 यशे ू अिन उहाँका चलेाहरू यरूशलमे पगु्नै लागकेा िथए। जतैनू डाँडामा भएको बथेफागे र बथेानी शहरमा उनीहरू आइपग्नभुयो। त्यहाँ
यशेलू े आफ्नो दइुजना चलेाहरूलाई केही गनर् भनी पठाउन ु भयो। 2 यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “शहरमा जाऊ अिन त्यहाँ दे छेौ। जब
त्यहाँ पगु्नछौ, ितमीहरूले त्यहाँ एउटा गधालाई साङ्गलोले बाँधरे राखकेो पाउनछेौ। त्यो गधामािथ अिहलसेम्म कोही चढकेोछैन त्यो गधालाई
फुकालरे मकहाँ ल्याऊ। 3 यिद कसलैे त्यो गधालाई कहाँ लिगरहकेो छौ भनरे सोधे भने त्यसलाई भिनिदन,ु ‘स्वामीलाई यो आवश्यकता छ।
उहाँले त्यसलाई फे र चाँडै फकार्इिदनहुुन्छ।’ ”

4 चलेाहरू शहर पगु।े ितनीहरूले त्यहाँ बािहर ग ल्लमा एउटा घरको ढोकाको छेउमा एउटा जवान गधालाई बाँधरे राखकेो पाए। चलेाहरूले
गधालाई फुकाल।े 5 त्यहाँ उिभरहकेा केही मािनसहरूले यी सब दखे,े ितनीहरूले सोध,े “ितमीहरूले यो के गदछौ? त्यो गधालाई त्यहाँबाट िकन
फुकाईरहछेौ?” 6 चलेाहरूलाई यशेलू े भन्न ु भए झैं उ र िदए। मािनसहरूले ती चलेाहरूलाई गधा िदन अनमुित िदए।

7 त्यसपिछ चलेाहरूले यशेकूहाँ गधा पयुार्ए। ितनीहरूलेआफ्ना व हरू गधामािथ चढाए अिन यशे ूत्यसमािथ व ुभयो। 8अनकेौं मािनसहरूले
सडकमा यशेकूो िन म्त भनरे आफ्ना व हरू ओ ाए। कितजनाले रुखका हाँगाहरू काटेर सडकमा ओ ाए। 9 केही मािनसहरू यशेकूो अिघ-
अिघ िहडँदै िथए। केही मािनसहरू उहाँकै पिछ-पिछ िहडँ्दै िथए। सबै मािनसहरू कराउँदै िथए,

“ ‘उहाँको शसंा गर!’
‘स्वागत गर! परमे रले उहाँलाई आशीवार्द गरून ्जो परम भकुो नाउमँा आउन ु हुदँछै!’ भजनसं ह 118:25-26
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10 “हा ा िपता दाऊदको राज्यलाई परमे रले आशीवार्द िदऊन।्
जनु राज्य आउनछे।

स्वगर्को परमे रलाई शसंा!”
11 यशे ू यरूशलमेमा जानभुयो अिन म न्दरिभ प भुयो। म न्दरको व रप र उहाँले हने ुर् भयो। तर अबरे भइसकेको िथयो। यसकारण उहाँ

आफ्ना बा जना े रतहरूलाई लएर बथेािन पगु्नभुयो।
यशेलू े भन्नभुयो अञ्जीरको रूख मनछ
(म ी 21:18-19)

12 अक िदन, ितनीहरूले बथेािन छोड्नभुयो। यशे ू भोकाउन ु भएको िथयो। 13 यशेलूे टाढामा एउटा अञ्जीरको रूख दे ु भयो। त्यहाँ पगुरे
केही अञ्जीरको फलहरू छ िक भनरे हने ुर्भयो, तर त्यहाँ पातहरू मा ै िथए। िकनिक त्यो समय अञ्जीरको फल फल्ने समय िथएन। 14 अिन
उहाँले त्यो रूखलाई भन्नभुयो, “मािनसहरूले अब उ ान्त तरेो फलहरू फे र किहल्यै खाने छैन।” उहाँका चलेाहरूले यी सबै कुरा सनु।े

यशेकूो म न्दरतफर् स्थान
(म ी 21:12-17; लकूा 19:45-48; यहून्ना 2:13-22)

15 उहाँहरू यरूशलमे जानभुयो। यशे ूम न्दर जानभुयो। उहाँले म न्दर इलाकाबाट बचे्ने र िकन्नहेरूलाई बािहर िनकाल्न ु भयो। उहाँले िविभन्न
पसैा-रूिपयाँका लनेदने गनहरूको टेबलहरू पल्टाइिदन ु भयो। ढुक्कुर बचे्नहेरूको चौकीहरू पिन उहाँले पल्टाइिदन ु भयो। 16 यशेलूे कसलैाई पिन
म न्दर ाङ्गणमा केही चीजहरू बोकेर ल्याउने अनमुित िदन ु भएन। 17 तब उहाँले ितनीहरूलाई िसकाउन ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “धमर्शा मा
यस्तो ले खइएको छ, मरेो घर सबै जाितका िन म्त ाथर्नाको घर कहललाइनछे तर ितमीहरूले परमे रको घरलाई डाँकूहरू लकु्ने घरमा प रवतर्न
ग ररहछेौ।”

18मखु्य पजूाहारीहरू शा ीहरूले यी सब कुराहरू थाहा पाए। ितनीहरूले यशेलूाई मान उपाय रच्न थाल।े ायः सबै मािनसहरू यशेकूो िशक्षामा
अच म्भत भएका हुनाले ितनीहरू यशेसूगं डराएका िथए। 19 त्यसै रात, यशे ूअिन उहाँका चलेाहरूले शहर छोड्नभुयो।

यशे ू ारा िव ासको श दशर्न
(म ी 21:20-22)

20 अक िबहान, यशे ू आफ्ना चलेाहरूसगं जाँदै हुन ु हुन्थ्यो। ितनीहरूले अञ्जीरको रूख दखेे जसलाई यशेलू े शराप िदनभुएको िथयो।
अञ्जीरको रुख जरादे ख टुप्पो सम्मै सिुकसकेको िथयो। 21 प सुले यशेलूाई भन,े “हे रब्बी, अञ्जीरको रूखलाई हने ुर्होस ्जसलाई तपाईंले
िहजो सराप्न ु भएको िथयो। अिहले त्यो सिुकसकेको र म रसकेको छ!”

22 यशलूे जवाफ िदनभुयो, “परमे रमा िव ास राख। 23 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, ितमीहरूले यो पवर्तलाई भन्सक्छौ, जा अिन
समु मा खस।् अिन यिद ितमीहरूको मनमा कुनै शकंा छैन, अिन ितमीले िव ास गरेको खण्डमा ितमीले भनकेो कुरा घट्ने छ, तब परमे रवले
ित ो िन म्त यसो ग रिदन ु हुनछे। 24 यसलैे ितमीहरूले जे वस्तकुो िन म्त ाथर्ना गदर्छौ। अिन यिद चीजहरू पाइसकेकाछौ भन्ने िव ास राख्छौ
तब त्यो ित ो आफ्नै हुनछे। 25 जब ितमीहरू ाथर्नाका िन म्त तयार हुन्छौ, अिन कसकैो िवरु मा ितमीहरूमा भएको नरा ो सम्झना भयो भन,े
त्यसलाई क्षमा ग रदऊे। यसो गय भने स्वगर्मा हुनहुुने ितमीहरूका िपताले पिन ितमीहरूका सबै पापहरू क्षमा ग रिदनहुुनछे।” 26 *

यहूदी मखुहरू ारा यशेकूो श मािथ सन्दहे
(म ी 21:23-27; लकूा 20:1-8)

27 यशे ूअिन उहाँका चलेाहरू फे र यरूशलमे जानभुयो। यशे ू म न्दरको व रप र जाँदै हुनहुुथ्यो मखु्य पजुाहरीहरू, शा ी हरू र अ ज यहूदी
मखुहरू उहाँकहाँ आए। 28 ितनीहरूले यशेलूाई भन,े “हामीलाई भन्नहुोस ्य ो के-के गनर्लाई तपाईंसगं कुन चािहं त्यस्तो अिधकार छ? कसले

तपाईंलाई यो अिधकार िदएका हुन।्”
29 यशेलूे भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई एउटा राख्दछु। यिद ितमीहरूले मरेो को जवाफ िदयौ, भने तब म ितमीहरूलाई भन्नछुे िक यी

सब गनर्लाई मरेो के अिधकार छ। 30 यहून्नाको बि स्मा परमे रबाट भएको हो वा मािनसबाट भएको हो? मलाई जवाफ दऊे?”
31 ती यहूदी मखुहरूले यशेकूो बारे बहस गरे। ितनीहरू एक अकार्माझमा बात चीत गनर् लाग,े “यिद हामीले जवाफ िदयौं, ‘यहून्नाको

बि स्मा परमे रबाट भएको हो,’ यशेलू े भन्न ु हुनछे, ‘त्यसो भए ितमीहरूले यहून्नालाई िकन िव ास नगरेको?’ 32 तर यिद हामीले भन्यौ,
‘यहून्नाको बि स्मा मािनसबाट भएको हो,’ मािनसहरू हामीसगँ रसाउनछेन।्” (ती मािनसहरूसगं भयभीत िथए। सबलैे यहून्ना एकजना
अगमव ा हुन ्भनरे िव ास िथयो।)

33 तब ितनीहरूले यशेलूाई जवाफ िदए, “हामी यसको सही उ र जान्दनैौ।”
तब उहाँले भन्नभुयो, “तब यी सब कामहरू ितमीहरूलाई भ न्दन िक कुन अिधकार ार म यी कुराहरू ग ररहकेो छु।”

* 11:26: “
”
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12
परमे रले आफ्नो पु पठाउँन ु भयो
(म ी 21:33-46; लकूा 20:9-19)

1 यशेलूे मािनसहरूलाई िसकाउनलाई द ृ ान्तहरूको उपयोग गन ुर् भयो। उहाँले भन्नभुयो, “कुनै एकजना मािनसले एउटा खतेमा दाख रोप।े
त्यस एउटा कोल खोप।े त्यसपिछ त्यसले एउटा मचान बनाए। त्यसले आफ्नो दाखबारी केही खतेीवालहरूलाई भाडामा िदए। त्यसपिछ त्यो
मािनस परदशे लाग्यो।

2 “केही समय पिछ दाखको फसल उठाउने बलेा आयो। त्यसपिछ त्यस मािनसले आफ्नो अशं ल्याउनलाई दाखबारीमा एकजना नोकरलाई
पठायो। 3 तर खतेीवालाहरूलले त्यस नोकरलाई प े अिन िपटे। ितनीहरूले नोकरलाई रतै हात फकार्इिदए। 4 फे र त्यस मािनसले अक
नोकरलाई पठाए। खतेीवालाले त्यलाई टाउकोमा िहकार्ए। ितनीहरूले त्यसलाई कुनै इज्जत गरेनन।् 5 फे र त्यस मािनसले अक नोकरलाई
ती खतेीवालाहरूकहाँ फठाए। तर खतेीवाला हरूले त्यसलाई मा रिदए। त्यस मािनसले अरू धरैे नोकरहरूलाई पठाए। तर खतेीवालाहरूले
कितजनालाई िपटे, अिन कितजनालाई मा रिदए।

6“अब त्यस मािनससगं खतेीवालहरूकहाँ पठाउनलाई एउटै मा मािनस रहको िथयो। त्यो मािनस, त्यही मािनसको पु िथयो। त्यस मािनसले
छोरालाई माया गथ्य । तर पिन त्यसले आफ्ना छोरोलाई खतेीवालहरूकहाँ पठाउने िन य गरयो उसले पठाउन सक्ने त्यो मा अ न्तम मािनस
िथयो। त्यस मािनसले भन्यो, खतेीवालहरूले मरेो छोरोलाई त आदर गन नै छन।्

7 “तर खतेीवालहरूले आफूहरू माझ वहस गरे, यो मा लकको छोरो हो यो दाखबारी उसको हुन्छ। यसकारण हामी यसलाई मारौं तब यो
दाखबारी हा ै हुनछे। 8 तब ती खतेीवालाहरूले छोरोलाई प े , मारे अिन दाखबारीको बािहर फ्याँिकिदए।

9 “यसकारण त्यो दाखबारीको मा लकले के गनछ? त्यो दाखबारीमा जानछे अिन ती खतेीवालहरूलाई मानछ। तब त्यसले त्यो दाखबारी
अरू नै खतेीवालहरूलाई िदनछे। 10 िन य नै तीमीहरूले धमर्शा मा यी वचनहरू पढकेा हौला:

‘िनमार्तहरूले अस्वीकार गरेका ढुङ्गाहरू नै कुनाको ढुङ्गा बनकेो छ।
11 परम भलुे नै यस्तो गन ुर् भएको हो, अिन हा ो िन म्त यो अचम्म भएको छ।’ ” भजनसं ह 118:22-23

12 ती यहूदी मखुहरूले यशेलू े भन्न ु भएको यो द ृ ान्त सनु्न पाए। ितनीहरूले यो द ृ ान्त ितनीहरूको आफ्नै बारेमा हो भन्ने बझु।े यसकारण
कसरी हुन्छ यशेलूाई प ने उपायमा ितनीहरूलाग।े तर मािनसहरूदे ख ितनीहरूलाई डर पिन िथयो। अिन ती यहूदी मखुहरू यशेलूाई छोडरे
अन्य कतै गए।

यहूदी मखुहरू ारा यशेलूाई छक्क्याउने चे ा
(म ी 22:15-22; लकूा 20:20-26)

13 त्यसपिछ, यहूदी मखुहरूले हरेोदीअन्स भन्ने दलका केही मािनसहरू र केही फ रसीहरूलाई यशे ू भएकहाँ पठाए। ितनीहरूले यशेलूाई
केही भलू गराएर प न चाहन्थ।े 14 फ रसीहरू र हरेोदीअन्सहरू यशेकूहाँ पगुे अिन भन्न लाग,े “हे गरुूज्य ू हामी जान्दछौं िक तपाईं एक
इमान्दार मािनस हुनहुुन्छ। अरूले के भन्लान ्भनरे तपाईं डराऊन ु हुदँनै। सबै तपाईंको अघाडी एउटै हुन।् अिन तपाईंले परमे रको मागर् ठीकिसत
िसकाईरहनभुएको छ। हामीलाई भन्नहुोस:् के कैसरलाई कर बझुाउन ु उिचत छ? हामीले कर ितन ुर् पन हो िक नितन ुर् पन हो?”

15 तर यशेलू े ितनीहरूको कपट बझु्न ु भयो। उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू मलाई िकन जालमा पानर् खोज्दछैौ? मलाई एउटा
चाँदीको िसक्का दऊे। म त्यसलाई हनेर् चाहन्छु।” 16 ितनीहरूले यशेलूाई एउटा िसक्का िदए अिन उहाँले सोध्नभुयो, “यो िसक्कामा कसको
िच अिंकत छ? अिन यसमा कसको नाउँ ले खएको छ?” ितनीहरूले जवाफ िदए, “यो कैसरको िच हो अिन उसको नाउ।ँ”

17 अिन यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “कैसरको चीजहरू कैसरलाई नै दऊे, अिन परमे रको चीजहरू परमे रलाई नै दऊे।” ती यशेकूो
कुरा सनुरे छक्क परे।

केही सदकुीहरू ारा यशेलूाई छक्याउने चे ा
(म ी 22:23-33; लकूा 20:27-40)

18 तब केही सदकुीहरू यशेकहाँ आए। (सदकुीहरूमा िव ास िथयो िक मतृ्यबुाट कुनै पिन मािनस बौरी उठ्ने छैन)। सदकूीहरूले उहाँलाई
एउटा राख।े 19 ितनीहरूले भन,े “गरुूज्य,ू मोशाले लखेकेा छन ्िक यिद कुनै िववािहत मािनस मय भन,े अिन उसको प ीको कुनै सन्तान
छैन भने त्यसबलेा उसको भाईले त्यो िवधवालाई आफ्नो दाज्यकूोलािग सन्तान जन्माउन िववाह गन ुर् पछर्। त्यसपिछ आफ्नो दाज्यकूो लािग
ितनीहरूले सन्तान बनाउन सक्नछे। 20 एउटा प रवारमा सातजना दाज्यभुाइ िथए। पिहलो दाज्यलुे िववाह गरे अिन मरे। उसको कुनै सन्तान
िथएन। 21 त्यसपिछ दो ो भाइले त्यस ीलाई िववाह गरे। ऊ पिन मय कुनै सन्तान भएन। त्यस्तै घट्ना घ ो ते ो भाइसगँ पिन। 22 सबै सात
दाज्य-ूभाइले त्यस ीलाई िववाह गरे अिन सबै मरे। कुनै पिन सात दाज्य-ूभाइबाट सन्तान भएन। अन्तमा त्यो ी पिन मरी। 23 तर सबै सातजना
दाज्यभूाइले त्यसलाई िववाह गरेका िथए। यसकारण जब त्यस ी मरेर बौरी उठ्नछे त्यसबलेा त्यस ीको, लोग्ने को चाँिह हुने छ?”
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24 यशेलूे जवाफ िदन ु भयो, “ितमीहरू अत्यन्तै गल्तीमा छौ? िकनभने धमर्शा हरूमा ले खएको कुरा अिन परमे रको श को बारेमा
ितमीहरूले केही जानकेा छैनौ। 25 जब मािनस मरेर बौरी उठ्नछेन ्त्यसबलेा त्यहाँ कुनै िववाह गन छैनन।् मािनसहरूले एक-अकार्माझ िववाह
गन छैनन।् ितनीहरू स्वगर्मा स्वगर्दतूहरू जस्तै हुनछेन।् 26 मरेका मािनसहरूको पनुरूत्थानको िबषयमा मोशाले लखेकेो जलकेो पो ाको कथा
पसु्तकमा ितमीहरूले पढकेा छैनौ? परमे रलेभन्न ुभएको छः ‘म अ ाहाम, इसहाक र याकूबको परमे र हु।ँ’✡ 27परमे र मरेका मािनसहरूका
परमे र होइन तर जीिवत मािनसहरूका परमे र हुनहुुन्छ। ितमी सदकूीहरू भलुमा परेकाछौ!”

कुन आज्ञा सबभन्दा महान हो?
(म ी 22:34-40; लकूा 10:25-28)

28 शा ीहरूमध्ये एकजना यशेकूहाँ आए। उनले सदकूीहरू र फ रसीहरूसगं यशेलू े बहस ग ररहकेो सनु।े यशेलू े ितनीहरूका हरूको ठीक
जवाफ िदइरहकेो सनु।े अिन उहाँलाई सोध,े “कुन चाँिह आज्ञा सब भन्दा मखु छ?”

29 यशेलूे उ र िदनभुयो, “सब भन्दा महान आज्ञा यस्तो छः ‘इ ाएलका मािनसहरू, सनु! परम भ ू हा ा परमे नै एक परम भु हुन।्
30 ितमीहरुले परम भु ितमीहरूको परमे रलाई सारा हृदयल,े सारा आत्माल,े सारा ाणले र सारा श ले उहाँलाई मे गन ुर्पछर्।’✡ 31 दो ो
महान आज्ञा यस्तो छः ‘ितमीहरूले आफूलाई मे गरे जस्तो अरू मािनसहरूलाई पिन मे गन ुर्पछर्।’✡ यी आज्ञाहरू भन्दा अन्य आज्ञाहरू महान
छैनन।्”

32 शा ीहरूले उ र िदए, “हे गरुुज्य,ू त्यही नै ठीक उ र हो। तपाईंले जे भन्नभुयो त्यो ठक हो। परमे र एउटै परम भु हुन ्अिन अरू
कुनै परमे र छैनन।् 33 अिन एउटा मानसले आफ्नो सारा हृदयल,े सारा ाणल,े सारा आत्माले र सारा श ले परमे रलाई मे गन ुर्पछर्। अिन
आफूले आफूलाई मे गर जस्तै अरू मािनसहरूलाई पिन मे गन ुर्पछर्। यी आज्ञाहरू सबै अपर्णहरू अिन परमे रलाई ग रएको अरू ब लदानहरू
भन्दा अत्यन्त मखु्य छन।्”

34 यशेलूे त्यस मािनसले ब ु मानपवुर्क जवाफ िदएको पाऊन ु भयो। अिन उहाँले त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, “ितमी परमे रको राज्य निजक
छौ।” त्यसपिछ अरू कुनै मािनसले पिन उहाँलाई अरू धरैे हरू गन साहस गरेनन।्

के ी नै दाऊदको पु हुन?्
(म ी 22:41-46; लकूा 20:41-44)

35 यशेलूे म न्दरमा िसकाइरहन ु भएकोिथयो। उहाँले भन्नभुयो, “िकन शा ीहरूले ी नै दाऊदको पु भनकेा हुन?् 36 पिव आत्मामा
दाऊद आफैले भन्नभुएको छ,

‘परम भलुे मरेो भलुाई ( ी लाई) भन्नभुएको छः
मरेो छेउमा दािहनपे बस,

अिन म ित ा श हुरूलाई ित ा वशमा पानछु।’ भजनसं ह 110:1

37 दाऊद आफैं ले ी लाई ‘ भ’ु भन्न ु हुन्नछ। तब कसरी ी दाऊदको पु हुनसक्छ?” धरैे मािनसहरूले यशेलू े भनकेो कुरा खबूै आन न्दत
भएर सनु।े

यशे ू ारा शा ीहरूको आलोचना
(म ी 23:1-36 लकूा 20:45-47)

38 यशेलूे लगातार िसकाउन ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “शा ीहरूदे ख होिशयार बस। ितनीहरू लामा व हरू पिह रएर आफूलाई मखु
दखेाउनको िन म्त िहडं्न मन पराउँछन।् अिन ितनीहरू आफूलाई बजारमा हुदँा मािनसहरूले ितनीहरूलाई आदर गरून ् भन्ने चाहन्छन।्
39 सभाघरहरूमा पिन ितनीहरूले अित मखु्य ठाउँहरू ओगट्न चाहन्छन।् अिन भोजहरूमा पिन त्यसरी नै आदरका ठाउँहरूमा ब चाहन्छन।्
40 ितमीहरू िवधवाहरूसगं कप् ाइँ गदर्छन ् र ितनीहरूलाई लटु्छन।् अिन आफैले लोकचारको िन म्त लामो लामो ाथर्नाहरू गन गदर्छन।्
परमे रले ितनीहरूलाई धरैे दण्ड िदनहुुनछे।”

िवधवा ारा भटेी चढाएको अथर् बझुाउने चे ा
(लकूा 21:1-4)

41 यशे ू म न्दरको ढुकुटी साम ु ब भुयो जहाँ आएर मािनसहरूले पसैा चढाउने गदर्थ।े उहाँले धरैे धनी मािनसहरूले म न्दरको ढुकुटीमा धरैे
पसैा हालकेो हने ुर्भयो। 42 तब एउटी गरीब िवधवा आई अिन दईुवटा स-साना ताँमाका िसक्काहरू िदई। ती िसक्काहरूको मलू्य एक पसैा भन्दा
कम िथयो।
✡ 12:26: 3:6 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 12:30: 6:4-5 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 12:31: 19:18 बाट उ तृ ग रएको।
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43 यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई आफूकहाँ बोलाउन ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यो गरीब िवधवाले खाली दइुवटा
स साना िसक्काहरू चढाई । तर वास्तवमा अरू धनी मािनसहरूले िदएको भन्दा त्यसले धरैे िदई। 44 ती मािनसहरूको धरैे छन,् तर ितनीहरूले
आफूलाई नचािहएको मा िदएका छन।् त्यो ी धरैे गरीब छे। तर त्यसले आफूमा भएको सबै नै िदई। अिन त्यसले ती पसैाहरू आफूलाई मदत
पयुार्उनको लािग नै हो भन्ने ठानी।”

13
भिवष्यमा म न्दर ध्वशं
(म ी 24:1-44; लकूा 21:5-33)

1 यशेलूे म न्दरको इलाका छोडन लाग्न ु भएको िथयो। कुनै एकजना चलेाले उहाँलाई भन,े “गरुूज्य ू हने ुर्होस।् यी म न्दरको भवनहरू धरैे
ठूला-ठूला ढुङ्गाहरूले बनाएर अित सनु्दर भएको छ।”

2 यशेलूे भन्नभुयो, “के ितमीहरू यो ठूला भवनहरू दखे्छौ? यी भवनहरू सबै ध्वसं हुनछे। त्यके ढुङ्गा भ ूइँमा फ्याँिकनछे। एउटामािथ
अक कुनै ढुङ्गा त्यहाँ रहने छैन।”

3 त्यसपिछ यशे ूजतैनू डाँडामा बिसरहन ु भएको िथयो। उहाँ प सु, याकूब यहून्ना र आ न् याससगँ अलग्गै हुनहुुन्थ्यो। ितनीहरू सबलैे म न्दर
दे सके। ितनीहरूले यशेलूाई सोध,े 4 “हामीलाई भन्नहुोस ्किहले यस्तो घटना घट्ने छ? अिन यी सब घटना हुनलाग्दा के सकेंत हुनछे?”

5 यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “होिशयार रहो! कसलैे ितमीहरूलाई मखूर् नबनाओस।् 6 धरैे मािनसहरू मरेा नाममा आउनछेन।् ितनीहरूले
भन्नछेन,् ‘म नै ी हु।ँ’ अिन ितनीहरूले धरैे मािनसहरूलाई मखूर् तलु्याउनछेन।् 7 ितमीहरूले लडाईको बारेमा सनु्न पाउनछेौ। अिन अरू हुने
लडँाईहरूको बारेमा पिन कथाहरू सनु्नछेौ। तर डराऊन ु पदन। अन्तको समय आउन अिघनै यी घटनाहरू घट्नछे। 8 रा हरू अन्य रा हरूिसत
लडाई गनछन।् राज्य राज्यहरू माझ लडाई चल्नछे। िविभन्न ठाउँहरूमा भकूम्प जानछे। यस्तो समय पिन आउने छ जितबलेा खानलाई केही
कुरा हुनछैेन। त्यस समयमा नयाँ जन्म हुने ाथर्िमक समयमा जस्तै क पणूर् हुनछे।

9 “ितमीहरू होिशयारी बस। मािनसहरूले ितमीहरूलाई प नछेन ्अिन न्यायको लािग लजैानछेन।् ितनीहरूले सभाघरहरूमा ितमीहरूलाई
िपट्नछेन।् ितमीहरूलाई हािकमहरू र राजाको साम ु जबरजस्ती उभ्याइनछे। ितमीहरूले मरेो बारेमा साक्षी िदन ु पनछ। तीमीहरूलाई हािकमहरू र
राजाको साम ु जबरजस्ती उभ्याइन्छ। ितमीहरूले मरेो बारेमा साक्षी िदन ु पनछ। ितमीहरूले मलाई प ाएको कारणले गदार् यी सबै हुनछे 10 यस
भन्दा अिघनै सबै जाितहरू ससुमाचार चार ग रन ु पनछ। 11 ितमीहरू प ाउ हुनछेौ अिन न्यायको भागी बन्न ु पनछ। तर ितमीहरूले त्यहाँ जे
भन्नछेौ त्यस बारे डराउन ु पन छैन। त्यसबलेा परमे रले ितमीलाई जे िदनहुुन्छ त्यही भन्न ु पनछ। त्यसबलेा वास्तवमा ितमी आफै बो लरहकेो
हुने छैनौं। पिव -आत्मा बो लरहकेो हुनछे।

12 “दाज्यभूाइहरूले दाज्यभूाइहरूलाई मान िव ासघात गनछन।् बाबहुरूले आफ्नै छोराहरू ित िव ासघात गनछन।् अिन मानछन।् छोरा
छोरीहरू पिन आफ्नै आमाबाबहूरूको िवरू मा उठ्नछेन ् अिन तीनले आमाबाबहूरूलाई मानछन। 13 सबै मािनसहरूले मलाई प ायौ भनरे
ितमीहरूलाई घणृा गनछन।् तर जो चाँिह अन्त्यसम्म नै बलवान रहन्छ उ मा ै बाँच्ने छ।

14 “ितमीहरूले भयानक िवनास दे छेौ। ितनीहरूले त्यो घटना एउटा यस्तो ठाउँमा उिभएर हने छौ जहाँ त्यस्तो नहुन ु पनथ्यो।” (मािनस
जसले पढ्छ यसको अथर् के हुन्छ बझु्नपुछर्।) “त्यसबलेा यहूिदयाका मािनसहरू पहाड़हरूितर भाग्न ु पछर्। 15 मािनसहरू समय खरे नफाली
भाग्न ु पछर्। यिद कुनै मािनस घरको छानामा छ भने घरबाट केही िनकाल्नलाई उ तलितर ओलनु हुदनै। 16 यिद कुनै मािनस आफ्नो खतेबारीमा
छ भने त्यो पिन फकर आफ्नो व ल्याउन त्यहाँ जानछैेन।

17 “हाय, त्यसबलेा गभर्वती ी वा ससाना नानीका आमाहरूलाई पिन नरा ो हुनछे। 18 यस्तो घटना जाडोको समयमा नहोस ्भनरे ाथर्ना
गर। 19 िकनभने ती िदनहरूमा जनु क हुन्छ त्यो यस्तो हुन्छ िक परमे रले ससंारको सिृ गरेको दे ख अिहलसेम्म भएको छैन। अिन यस्तो
महा-सकं हरू फे र घट्ने छैन। 20 उहाँका मािनसहरूको िन म्त परमे रले त्यो भयानक समयलाई सीिमत पान िन य गन ुर् भएको छ। यिद
त्यो समय नछोटाइए कोही पिन बाँच्ने छैन। तर परमे रले आफूले चनु्न ु भएका मािनसहरूका िन म्त सहायता पयुार्उनलाई त्यो समय छो ाउन ु
भएको छ।

21 “त्यसबलेा, यिद केही मािनसहरूले ितमीहरूलाई भन,े ‘हरे, ी यहाँ हुनहुुन्छ।’ अथ्वा ‘उहाँ त्यहाँ हुनहुुन्छ।’ यसलाई िव ास नगर।
22झटुो ी हरू र झटुो अगमव ाहरू आउनछेन ्अिन परमे रले चनुकेा मािनसहरूलाई धोका िदन ु सभव भए िचन्हहरू र चम्त्कारहरू गनछन।्
23 यसकारण होिशयार बस। यी सब हुन अिघ नै मलै े सतर्क गराएको छु।

24 “तर त्यसपिछका िदनहरूमा यस्तो दःुखको समय आउने छ,

‘सयूर् अधँ्यारो हुनछे,
अिन चन् माले पिन ज्योित िदनछैेन।

25 आकाशबाट तारहरू झनछन,्
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अिन आकाशका सबै श हरू डग्मगाउनछेन।्’*

26 “त्यसपिछ मािनसहरूले मािनसका पु लाई महान श र मिहमािसत बादलमा भएर आउँदै गरेको दे छेन ्27 मािनसको पु ले आफ्ना
स्वगर्दतूहरूलाई पथृ्वीको चारैितर पठाउन ु हुनछे। स्वगर्दतूहरूले पथृ्वीका त्यके कुनाबाट चिुनएका मािनसहरूलाई भलेा गनछन ्।

28 “अञ्जीरको रूखले हामीलाई पाठ पढाउनछेः जब अञ्जीरको रूखको हाँगाहरू ह रयो र क ललो हुनछे नयाँ पातहरू उ न थाल्नछे,
तब ितमीहरूले ीष्म ऋतु निजक छ भनरे बझु्नछेौ 29 त्यसरीनै जब ितमीहरू यी कुराहरू घटेका दे छेौ तब ितमीहरूले पनी जान्ने छौ िक
मलैे ितमीहरूलाई भनकेा कुराहरूको समय निजकमा अिन ठीक ढोकामा छन। 30 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यी सबै कुराहरू यही समयका
मािनसहरू जीिवत भएकै बलेा हुनछेन।् 31 स्वगर् अिन पथृ्वी ध्वसं हुनछे। तर मलैे भनकेा वचनहरू किहल्यै नाश हुने छैन।

32 “कसलैे पिन त्यो िदन र समय थाहा पाउने छैन। पु र स्वगर्मा भएको स्वगदतूहरूले समते त्यो िदन र समय जान्ने छैनन।् त्यो िदन र समय
केवल िपताले मा जान्न ु हुन्छ। 33 होिशयार रहो। सधँ ै तयारी बस त्यो समय किहले आउने भनी ितमीले जान्दनैौ।

34 “यो परदशे गईरहकेो मािनस जस्तै हो जसले आफ्नो घर छोडकेोहुन्छ। त्यो मािनसले आफ्नो नोकरहरूलाई घर िजम्मा िदएको हुन्छ।
त्यसले त्यके नोकरलाई िवशषे काम गनर् लाएको हुन्छ अिन उसले पाललेाई होिशयार साथ ढोकाको रक्षा गरेर सतर्क ब ु भनरे आज्ञा िदन्छ।
35 यसकारण ितमीहरू सधँैं सतर्क रहो। यो घरको मा लक किहले फक आऊला भनरे ितमीहरूले थाहा पाएकै हुदँनैौ। ऊ िन यनै बलेकुा वा
मध्य रातमा, वा िबहान,ै वा घाम झलु्केपिछ आउनछे। 36 मा लक एक्किस फिकनछ। यिद ितमीहरू तयारी र सतर्क र ौ भने उसले ितमीहरूलाई
सिुतरहकेो पाउने छैन। 37 म ितमीहरूलाई यसो भन्दछु, अिन त्यकेलाई यसो भन्दछु, ‘सतर्क रहो!’ ”

14
यहूदी मखुहरू ारा यशेलूाई मान योजना
(म ी 26:1-5 लकूा 22:1-2, यहून्ना 11:45-53)

1 िनस्तार र अखिमरी रोटीको चाडको िन म्त अब केवल दइु िदन बाँिक िथयो। मखु्य पजूाहारीहरू र शा ीहरू यशेलूाई प न अिन मान जाल
साजीको भयानक खोजमा िथए। 2 ितनीहरूले भन,े “तर चाडको समयमा हामीले यशेलूाई प न ु हुदँनै िकनभने मािनसहरू ोिधत हुनछेन ्अिन
दगंा मच्चाउने डर हुन्छ।”

एउटी ी ारा केही गन िवशषे चे ा
(म ी 26:6-13; यहून्ना 12:1-8)

3 यशे ू बथेािनयामा हुनहुुन्थ्यो। िसमोन कु रोगीको घरमा एउटा मचेमा उहाँ खाना खाँदै हुनहुुनथ्यो त्यसबैलेा एउटी ी उहाँकहाँ आई। त्यस
ीले एउटा अित मलू्यावान िसगंमरमरको भुडुँल्को भ र अ रको सगु्न्ध भरेर ल्याएकी िथईन।् त्यो सगुन्ध शु जटामसी ारा तयार ग रएको

िथयो। त्यस पिछ त्यस ीले जारको िबक खोली अिन यशेकूो िशरमा सगुन्ध खन्याइिदई।
4 केही चलेाहरूले यी दखेरे रसाए अिन एक अकार्मा कुरा गनर् थाल।े ितनीहरूले भन,े “त्यसले िकन यो सगुन्ध न गरेको 5 त्यो अ र

वर्षभ रको कमाई हो। यसलाई बचे्न सिकन्थ्यो अिन पसैा गरीबलाई िदन सिकन्थ्यो।” अिन ितनीहरूले त्यस ीको कडा आलोचना गरे।
6 यशेलूे भन्नभुयो, “त्यस ीलाई एक्लो छोिडदऊे। त्यसलाई ितमीहरूले िकन िदक्दारी िदइरहछेौ? त्यसले मरेो लागी खबूै रा ो काम गरी।

7 गरीब मािनसहरू सधँैं ितमीहरूसगँ हुनछेन।् ितनीहरूले जितबलेा चाहन्छौ त्यि बलेा ितनीहरूलाई म त गनर्सक्छौ। तर म सधँै ितमीहरूसगँ हुने
छैन। 8 त्यस ीले मलाई जे जती गनर् सकी त्यि गरी। त्यसले मरेो शरीरमािथ सगुन्ध छ रिदई। त्यसले मलाई मन ुर् अिघनै गाड्नको तयारीका
लािग यसो गरी। 9 म तीमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। जहाँ कहीं पिन सारा ससंारका मािनसहरूलाई ससुमाचारहरू चार ग रनछे, सारा जग्गामा
ससुमाचारहरू सनुाऊ, त्यस ीले गरेको कुराहरू पिन उसको सझंनाका िन म्त भिननछे।”

यशेकूो श हूरूलाई सहयोग गनर् यहूदा तत्पर
(म ी 26:14-16; लकूा 22:3-6)

10 त्यसपिछ बा जना े रतहरू मध्ये एकजना चलेा मखु्य पजूाहारीहरू भएकाहाँ गयो। यो चलेाको नाम िथयो यहूदा इस्का रयोत। यहूदाले
यशेलूाई ितनीहरूको हातमा समु्पकेो चाहन्थ्यो। 11 मखु्य पजूाहारीहरू यो सनुरे खबुै खशुी िथए। यसकोलािग ितनीहरूले उसलाई जित पिन पसैा
िदन तयार िथए। अिन यशेलूाई ितनीहरूको हातमा समु्पन उिचत समयको तीक्षा यहूदाले ग ररहकेा िथए।

िनस्तार चाडको भोज
(म ी 23:17-25; लकूा 22:7-14; 21-23; यहून्ना 13:21-30)

12 यो अखिमरी रोटीको पिहलो िदन िथयो। त्यो त्यस्तै समय िथयो जनुबलेा यहूदी हरूले िनस्तारको थमुाहरूलाई ब लदान िदने गदथ। यशेकूो
चलेाहरू उहाँकहाँ आए अिन भन,े “हामी जानछेौ अिन िनस्तार चाडको भोज तयार पानछौं। तपाँईंले हामीहरूले िनस्तार चाडाको भोज तयार
गरेको चाहनहुुन्छ?”
* 13:25: 13:10, 34:4
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13 यशेलूे आफ्नो दइुजना चलेाहरूलाई शहर पठाउन ु भयो। उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “शहरमा जाऊ। त्यहाँ एउटा मािनसलाई गा ोमा
पानी बोकेर आइरहकेो भटे्नछेौ। ितनको पिछ लाग। 14 त्यो मािनस एउटा घरिभ प छे। त्यही घरमा गएर त्यो घरको मा लकसगँ भनः ‘गरुूज्य ू
सौध्न ु हुन्छ उहाँ अिन उहाँका चलेाहरू िनस्तार चाडको भोज खाने कोठा कहाँ होलान।्’ 15 घर मा लकले ितमीहरूलाई माितल्लो तलाको ठूलो
कोठा दखेाउनछे जो सजाएर तयार पारेको छ। हा ा िन म्त त्यहाँ बन्दोबस्त गर।”

16 यसकारण चलेाहरू गए अिन शहरमा पसे यशेलू े भन्न ु भएको जस्तै ितनीहरूले सबै कुराहरू भे ाए। यसथर् ितनीहरूले नै िनस्तार चाडको
भोज तयार गरे।

17 साँझमा, यशे ू आफ्ना बा जना े रतहरू लएर त्यो घरमा जानभुयो। 18 जब ितनीहरू खाँदै िथए, यशेलूे भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई
साँच्चो भन्दछु। ितमीहरू बा जना मध्ये एकजानले मलाई िव ास घात गनछौ। त्यो एकजनाले मसगंै अिहले खाईरहकेो छ।”

19 चलेाहरू यो सनुरे खबुै दःुखी भए। ितनीहरू सबलैे यशेलूाई भन,े “िन यनै त्यो म होइनः ठीक हो?”
20 यशेलूे भन्नभुयो, “उ बा जना मध्ये एक हो। उ त्यही हो जसले मसगंै कचौरामा रोटी चोप्दछै। 21 मािनसको पु जानछे अिन मनछ।

िकनिक उनको बारेमा धमर्शा हरूमा ले खएको छ। तर त्यस मािनसलाई िधक्कार छ जस ारा मािनसको पु लाई िव ासघात ग रनछे। बरु
पिहल्यै नजन्मकेो भए त्यो मािनसलाई यो धरैे रा ो हुनिथयो।”

भ-ुभोज
(म ी 26:26-30; लकूा 22:15-20 1 को रन्थी 11:23-25)

22 जब उनीहरू खाँदै िथए, यशेलूे केही रोटी लनभुयो अिन त्यसको िन म्त परमे रलाई धन्वाद िदनभुयो। तब उहाँले त्यसलाई टु ा-टु ा
पान ुर्भयो, अिन आफ्ना चलेा हरूलाई िदनभुयो। उहाँले भन्नभुयो, “यो लऊे यो मरेो शरीर हो।”

23 त्यसपिछ यशेलूे कचौरा लनभुयो अिन यसको लािग परमे रलाई धन्यवाद िदनभुयो। तब उहाँले त्यो आफ्ना चलेाहरूलाई िदनभुयो।
ितनीहरूले कचौराबाट िपए। 24 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “यो नयाँ करारको मरेो रगत हो। यो रगत धरैे मािनसहरूका िन म्त पोख्याएको हो।
25 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। म यो दाखको रस फे र त्यसबलेासम्म िपउँिदन जनुबलेा सम्म म परमे रको राज्यमा यसलाई नयाँ िपएको
हुिँदन।ँ”

26 तब ितनीहरूले भजन गाए अिन उहाँहरू िनस्केर जतैनू डाँडाितर जानभुयो।
यशेकूा सबै चलेाहरूले उहाँलाई छोडे
(म ी 26:31-35; लकूा 22:31-34; यहून्ना 13:36-38)

27 त्यसपिछ यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू सबलैे आफ्ना िव ास हराउनछेौ। यो कुरा धमर्शा हरूमा ले खएको छ,

‘म गोठालोलाई मानछु,
अिन भेड़ँाहरू िततरिबतर हुनछेन।्’ जक रया 13:7

28 तर म मरेपिछ, फे र मतृ्यबुाट बौरीनछुे। त्यसपिछ म गालील जानछुे। ितमीहरू त्यहाँ पगु्न अिघ नै म त्यहाँ पगुकेो हुनछुे।”
29 प सुले भन,े “यिद सबलैे आफ्नो िव ास हराए पिन म किहल्यै मरेो िव ास हराउने छैन।”
30 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “म ितमीलाई साँचो भन्दछु। आजकोरात दो ोपल्ट भाले बा अुिग ितमीले मलाई तीनपल्ट ईन्कार गन छौ।”
31 तर प सुले जोर िदएर भन,े “यदी म तपाईंसगँै मन ुर् परेता पिन म किहल्यै तपाईंलाई इन्कान छुईंन!” त्यसरी नै अरू चलेाहरूले पिन त्यही

कुरा भन।े
यशे ू ारा एकान्तमा ाथर्ना
(म ी 26:36-46; लकूा 22:39-46)

32 यशे ूअिन उहाँका चलेाहरू गतेसमनी नाऊँ भएको एउटा ठाउँमा जानभुयो, र उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “मलैे ाथर्ना गरून्जले
यहाँ बस।” 33 यशेलूे प सु, याकूब र यहून्नालाई आफूसगं लजैानभयो। त्यसपिछ उहाँ अत्यन्त दःुखी र खन्न हुनभुयो। 34 उहाँले प सु, याकूब
र यहून्नालाई भन्नभुयो, “मरेो आत्मा दःुख-ैदःुखले भ रन लागकेो छ। मलाई यहीं पखर् अिन सतर्क बस।”

35 अिन यशे ू ितनीहरू भएदे ख केही परसम्म जानभुयो र त्यसपिछ भइँूमा लड्न ु भयो अिन ाथर्ना गन ुर्भयो िक यिद सम्भव भएमा यही बलेा
उहाँको क का घडी उहाँबाट िबतरे जाओस।् 36 उहाँले ाथर्ना गन ुर्भयो, “अब्बा, िपता सबै कुराहरू तपाईंमा सम्भव छ। कृपया मबाट यो
कचौरा हटाईिदनहुोस।् तर मरेो इच्छा बमोिजम होइन, तर तपाई जे जस्तो चाहनहुुन्छ त्यही गन ुर्होस।्”

37 तब यशे ू आफ्ना चलेाहरू भएको ठाउँमा फक आउनभुयो। उहाँले ितनीहरूलाई सिुतरहकेो पाउन ु भयो। उहाँले प सुलाई भन्नभुयो,
“िसमोन, ितमी सिुतरहकेा छौ?के मरेो िन म्त एकघण्टासम्म पिन जागा रहन स ै नौ 38जागा रहो, अिन ाथर्ना गर, जसमा िक ितमी लोभनमा
पन छैनौ। आत्मा राजी छ तर शरीर कमजोर छ।”
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39 फे र यशे ू केही परसम्म जानभुयो अिन त्यही ाथर्ना गन ूर्भयो। 40 फे र उहाँ आफ्ना चलेाहरू भएको ठाउँमा फकर् न ु भयो। उहाँले ितनी
हरूलाई सिुतरहकैे पाउनभुयो। ितनीहरूका आखँाहरू थिकत दे खन्थ।े ितनीहरूले जान्दनै िथए िक यशेलूाई के भन्न ु पन हो।

41 यशेलूे त े ो पटक ाथर्ना ग रसकेपिछ, उहाँ आफ्ना चलेाहरू भएको ठाउँमा आउनभुयो। उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “के ितमीहरू
अझै सिुतरहकेो अिन िव ाम ग ररहकेा छौ अित भयो! मािनसको पु लाई पापी मािनसहरूको हातमा स ु म्पने समय आइपगु्यो। 42 उठ! हामी
जानपैछर्। यहाँ त्यो एकजना आउँदछै जसले मलाई िव ासघात गनछ।”

यशे ू प ाउ पन ुर्भयो
(म ी 26:47-56; लकूा 22:47-53; यहून्ना 18:3-12)

43 जब यशे ू बो लरहकेो हुनहुुन्थ्यो, यहूदा त्यहाँ आइपगु।े यहूदा बा जना चलेाहरू मध्ये एकजना िथयो। यहूदासगं थु ै मािनसहरू िथए। ती
मािनसहरूलाई मखु्य पजूाहारीहरू, शा ीहरू र यहूदी अ जहरूले पठाएका िथए। ती मािनसहरूका साथमा तरवार र घोंचाहरू िथए।

44 यहूदाले उनीहरूलाई यो सकेंत िदएका िथए। “म जनु मािनसलाई म्वाईं खान्छु उही नै यशे ू हुन।् उनलैाई प न ु र उसलाई लान ु अिन
रक्षा गन ुर्।” 45 यहूदा आउन साथ यशे ू कहाँ गयो अिन भन्यो, “गरुूज्य!ू” त्यसपिछ उसले उहाँलाई म्वाईं खाए। 46 तब मािनसहरूले झम्टेर
यशेलूाई प े । 47 कुनै एकजना उिभरहकेो चलेाले आफ्नो तरवार िनकाल्यो अिन त्यसले धान पजूाहारीको एउटा नोकरलाई हान्यो र उसको
कान का टिदयो।

48 तब यशेलूे मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू तरवार र घोचाँहरू लएर म कहा,ँ एक अपराधी झैं मानरे आएको छौ? 49 त्यकेिदन म
म न्दर इलाकामा ितमीहरूिसत िसकाइरहकेो िथएँ। त्यहाँ ितमीहरूले मलाई प े नौ। तर धमर्शा मा ले खएका कुराहरू परूा हुनै पछर्।” 50 त्यसपिछ
सबै चलेाहरूले उहाँलाई छोडरे भाग।े

51 एउटा जवान मािनसले यशेलूाई प ाइरहकेो िथयो। उसले खा ल एउटा मलमलको व मा लगाएको िथयो। ितनीहरूले उसलाई पिन
प ने कोिशश गरे। 52 तर त्यसले त्यो मलमलको ब छा ो अिन ब िवहीन ्भएर भाग्यो।

यशे ू यहूदी मखुहरूको सामनु्ने
(म ी 26:57-68; लकूा 22:54-55, 63-71; यहून्ना 18:13-14, 19-24)

53 यशेलूाई प ने मािनसहरूले उहाँ लाई धान पजूाहारीको घरमा पयुार्ए त्यहाँ सबै मखु्य पजूाहारीहरू, यहूदी बढूा धानहरू र शा ीहरू
भलेा भए। 54 प सुले यशेलूाई प ाउँदै िथयो, तर उ उहाँका त्यि निजक िथएन। प सूले यशेलूाई धान पजूाहारीको घरको चौक नपगुे सम्म
प ाए। त्यो त्यहाँ रक्षक साथ बिसरहकेो िथयो अिन आगो ताप्दै िथयो।

55 मखु्य पजूाहारीहरू, र परूा यहूदी महासभाले यशेलूाई मानर्का िन म्त यशे ू िवरु झटूो माण खोिजरहकेा िथए। तर ितनीहरूले कुनै त्यस्तो
माण पाएनन।् 56 अनकेौं मािनसहरू आए अिन यशेकूो िवरू झटूो आरोपहरू लगाए। तर ती माणहरू एक अकार्मा िमल्दनैथ्यो।
57 त्यसपिछ केही मािनसहरू उठे, अिन यशेकूो िवरू मा झटूो साक्षी िदए। ितनीहरूले भन,े 58 “हामीहरूले यस मािनसले भनकेा सनुकेा

छौं, ‘मािनसहरूले बनाएको म न्दर म ध्वसं ग रिदनछुे। त्यसको तीन िदनमा, म अक मं न्दर बनाइिदनछुे जनु म न्दर मािनसहरूले बनाएको
हुदँनै।’ ” 59 तर यी मािनसहरूले भनकेा कुरामा पिन कोही सहमत हुने भएनन।्

60 त्यसपिछ धान पजूाहारी सबै मािनसहरूको अिघ खडा भए, अिन यशेलूाई भन्नलाग,े “यी मािनसहरूले तपाईंको िवरु मा धरैे बोल।े
आफ्नो िवरू मा आएको यस्तो आरोपहरूको िवरु मा तपाईंको भन्न ु पन केही छ? के यी मािनसहरूले साँचो कुराहरू ग ररहकेा छन?्” 61 तर
यशे ू चपु चाप ब ु भयो। उहाँले कुनै उ र िदन ु भएन।

धान पजूाहारीले उहाँलाई फे र अक गरेः “के तपाईं परमधन्य परमे रको पु , ी नै हुनहुुन्छ?”
62 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “हो, म नै परमे रको पु हु।ँ ितमीहरूले मािनसको पु लाई सवर्श मानको दािहने प बसरे स्वगर्को बादलिसत

आउँदै गरेको दे छेौ।”
63जब धान पजूाहारीले यो कुरा सनु,े उनी खबूै रसाए। उनले आफ्नो व च्यातै र भन,े “हामीलाई अब अरू धरैे गवाहीहरूको आवश्यकता

छ र? 64 ितमीहरू सबलैे यो मािनसले परमे रको िनन्दा गरेको सनु्यो। ितमीहरूको के िनणर्य छ?”
सबलैे यशेलूाई भलु गरेको ठहराए। अिन मान ूर् पछर् भन।े 65 त्यहाँ भएका कितजनाले यशेलूाई थकेु। ितनीहरूले यशेकूो अनहुार छोिपिदए

अिन उहाँलाई िहकार्ए। ितनीहरूले भन,े “तपाईं अगम ा हो भनरे हामीलाई दखेाउनहुोस।्” त्यसपिछ पहरादारहरूले उहाँलाई लगे र कुटे।
यशेलूाई िचन्छु भन्न प सु डराए
(म ी 26:66-75; लकूा 22:53-62; यहून्ना 18:15-18, 25-27)

66 त्यित बलेा प सु आगँनमा नै िथए। धान पजूाहारीको एकजना नोकन केटी त्यहाँ आई। 67 त्यसले प सुलाई आगो ताप्दै गरेको दखेी।
त्यो प सुको निजकै आएर हरेी। तब त्यो केटीले भनी, “नासरतको यशेसूगं ितमी पिन िथयौ?”

68 तर प सुले यसो भन्दै इन्कार गरे। उनले भने “म जा न्दन अिन ब ु झ्दन िक ितमीले के भिनरहकेा छौ।” तब प सु त्यो ठाउँ छोडरे आगँनको
वशे ारितर गए। त्यसबलेा भाले बास्यो।
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69 त्यो नोकन केटीले उसलाई त्यहाँ दखेी। फे र त्यस केटीले त्यहाँ उिभरहकेाहरूलाई सोधी, “यो मािनस ितनीहरूमध्ये कै एकजना हो।”
70 फे र प सुले यी कुरा साँचो होइन भनरे भन।े

केहीक्षण पिछन,ै केही मािनसहरू जो त्यहाँ उिभरहकेा िथए, प सुलाई भन,े “हामी ितमीलाई ती मध्यहेरुको एकजना हो भनरे िचन्दछौं
िकनभने ितमी गालील बासी हौ।”

71 त्यसपिछ प सुले िधक्कानर् लागे अिन उनले भन,े “ितमीहरूले जनु मािनसको बारेमा कुरा गदछौ ितनलाई म िच न्दन परमे रको नाममा
शपथ खाँन्छु।”

72अिन तरुन्त,ै दो ोपल्ट भाले बास्यो। त्यपिछ प सुलाई यशेलू े भन्न ु भएको अिघका कुराहरू सम्झन थाल,े “दईुपल्ट भाले बा ु अिघसम्म
ितमीले मलाई िच न्दन भनरे तीनपल्ट भन्ने छौ।” प सु त्यसपिछ खबुै दःु खत भए अिन रून लाग।े

15
िपलातस हाकीम ारा यशे ू ित हरू
(म ी 27:1-2, 11-14; लकूा 23:1-5; यहून्ना 18:28-38)

1 एका िवहानै मखु्य पजूाहारीहरू यहूदी बढुा धानहरू शा ीहरू र सबै यहूदी महासभाले योजना बनाए। ितनीहरूले यशेलूाई साङ्गलोले बाँध े
अिन िपलातस कहाँ पयुार्ए। ितनीहरूले यशेलूाई िपलातसकहाँ स ु म्पिदए।

2 िपलातसले यशेलूाई सोध,े “के ितमी नै यहूदीहरूको राजा हौ?”
यशेलूे भन्नभुयो, “हो, त्यो सत्य हो।”
3 मखु्य पजूाहारीहरूले उनी िवरु अनकेौं अिभयोग लगाएका िथए। 4 यसथर् िपलातसले उनलाई फे र एक गरे, “के ितमी जवाफ िदन

चाहदँनैौ? हरे ितमीमािथ कितवटा अिभयोगहरू लगाएका छन?्”
5 तर यशेलू े उ र िदन ु भएन। यसथर् िपलातसु एकदमै छक्क परे।

िपलातस ारा यशेलूाई म ु गन चे ा िनष्फल
(म ी 27:15-31; लकूा 23:13-25; यहून्ना 18:39-19:16)

6 त्यके वषर् िनस्तार चाडको समयमा कैदमा परेका एकजनालाई हाकीम ारा जलेबाट मु ग रन्थ्यो। मािनसहरूले चाहकेा कुनै पिन कैदीलाई
उसले म ु ग रिदन्छ। 7 त्यसबलेा बारब्बा नाउँ गरेका एकजना िव ोही िपलातसुको कैदमा िथयो। त्यसले दङं्गामा एउटाको हत्या गरेको िथयो।

8 मािनसहरू कहाँ आए अिन उहाँले सधँ ै गरे झैं एकजना कैदीलाई म ु ग रिदन ु भनी आ ह गरे। 9 िपलातसले मािनसहरूलाई भन,े
“के ितमीहरूले यहूदीको राजालाई मलैे छोिडिदएको चाहन्छौ?” 10 िपलातसले यसो भने िकनभने मखु्य पजूाहारूहरूले यशेलूाई उनीकाहाँ
स ु म्पिदएको ईष्यार्को कारणले हो भनी जान्दथ।े 11 तर मखु्य पजूाहारीहरूले मािनसहरूलाई यशेकूो स ामा बारब्बाको म ु को माँग गन ुर् भनी
उक्साए।

12 िपलातसले मािनसहरूलाई फे र एकपल्ट सोध,े “तब यो मािनसलाई के गन ुर्पन जसलाई ितमीहरू यहूदीरूका राजा भन्दछौ?”
13 मािनसहरू फे र िचच्याए, “उसलाई ु समा टाँग्नहुोस।्”
14 िपलातसले ितनीहरूलाई भन,े “िकन? उसले के त्यस्तो अपराध गरेको छ?”
तर मािनसहरू झन-्झर ्जोर-जोरसगँ कराउन लाग,े “उसलाई ु समा टाँग्नहुोस।्”
15 िपलातसले मािनसहरूलाई खशुी तलु्याउन चाहन्थ,े यसथर् उनले बारब्बालाई ितनीहरूको िन म्त छोिडिदए। अिन िपलातसले िसपाहीहरूलाई

यशेलूाई कोरार् लगाउने हुकूम िदए। तब िपलातसले यशेलूाइ ूसमा टाँग्नका िन म्त िसपाहीहरूको हातमा िजम्मा िदए।
16 िपलातसका िसपाहीहरूले यशेलूाई महल िभ (जसलाई टेो रयम भिनन्छ) ल्याए। ितनीहरूले सबै रक्षकहरूलाई एकि त गरे।

17 िसपाहीहरूले यशेलूाई बजैनी रंगको लगुा लगाईिदए। अिन ितनीहरूले उहाँलाई लगाईिदनका िन म्त काँढाको मकुुट बनाए। 18 त्यसपिछ
ितनीहरूले यशेलूाई भन,े “यहूदीहरूका राजा हामी तपाईंलाई सलाम गछ !” 19 ितनीहरूले उहाँलाई िशरमा कैयौं पटक ल ीले िहकार्ए।
ितनीहरूले उहाँमािथ थकेु, अिन घुडँा टेकेर उनलाई दण्डवत ् गरे। 20 उहाँमािथ िगल्ला ग रसकेपिछ ितनीहरूले उहाँको बजैनी लगुाफाटा
उता रिदए, अिन उहाँको आफ्नै लगुाफाटा लगाइिदए। तब ितनीहरूले यशेलूाई ूसमा झणु्डयाउनलाई बािहर ल्याए।

यशेलूाई ूसमा झणु्डायाएर मा रयो
(म ी 27:32-44; लकूा 23:26-39; यहून्ना 19:17-19)

21 कुरेनीका एकजना मािनस शहरितर जाँदै िथए। उनी आलके्जणे्डर र रूफसको बाब ु िशमोन िथए। िशमोन आफ्नो खतेबाट फिकर् रहथे्यो।
िसपाहीहरूले िशमोनलाई यशेकूो ूस बोक्न जबरजस्ती गरे। 22 ितनीहरूले यशेलूाई गलगथा भन्ने ठाउँमा पयुार्ए। (गलगथाको अथर् हुन्छः
“खोपडीको स्थान”) 23 गलगथामा िसपाहीहरूले यशेलूाई दाखरस िपउन वाध्य गरे। यो दाखरस मरूर् िमसाइएको िथयो। तर यशेलू े िपउन ु भएन।
24 ितनीहरूले उहाँलाई ूसमा काँटी ठोकेर टाँिग िदए। तब ितनीहरूले यशेकूा व हरू भाग पारे ितनीहरू मध्ये कसले के पाउने हो भनी िच ा
गरे।
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25 ितनीहरूले यशेलूाई ूसमा टाँग्दा िबहानी पखको नौ बजकेो िथयो। 26 यशेकूो िवरू मा लगाइएको आरोपहरूको ल खत सचुना ूसमा
िथयो। सचुना प मा भिनएको िथयोः “यहूदीहरूका राजा।” 27 ितनीहरूले दइुजना डाँकूहरूलाई पिन ूसमा टाँगकेा िथए। ितनीहरू एकजना
यशेकूो दािहनपे ी र अक दे पे िथए। 28 *

29 ओहोर-दोहोर गन मानसहरू यशेलूाई खशी गथ। ितनीहरू टाउको हल्लाउदँै भन्दथ,े “तपाई त्यही मािनस होइनौ जसले म न्दर भत्काएर
तीन िदन िभ ै बनाईिदन्छु भन्न?े 30 अब ूसबाट तल ओलर्नहुोस ्अिन आफैलाई बचाउन ु होस।्”

31 यस्तै कारले मखु्य पजूाहारीहरू र शा ीहरूले यशेलूाई िगज्याए। ितनीहरू एक अकार्मा भिनरहकेा िथए, “उसले अरू मािनसहरूलाई
बचायो। तर आफैं लाई बचाउनँ सकेन। 32 यिद ऊ ी , इ ाएलको राजा हो भन,े ऊ ूसबाट तल झरेर आओस ्जस ारा हामी यसलाई दे
सकौं अिन उसमा िव ास गरौं।” ती जसलाई उहाँसगँै ु समा झणु् ाईयो ितनीहरूले पिन उहाँको िनन्दा गरे।

यशेकूो मतृ्य ु
(म ी 27:45-56; लकूा 23:44-49; यहून्ना 19:28-30)

33 मध्यान्हको बलेा सारा दशेमा अन्धकार भयो। अन्धाकार तीनबजे सम्म लगातार रहयो। 34 ठीक तीनबजे यशे ू ठूलो स्वरमा िचच्याउन ु
भयो, “एलोई, एलोई, लामा सबखथनी!” यसको अथर् हो, “हे मरेा परमे र, हे मरेा परमे र, तपाईले मलाई िकन एक्लै छोडनभुयो?”

35 त्यहाँ उिभरहकेा केही मािनसहरूले यो सनु।े ितनीहरूले भन,े “सनु! उहाँले ए लयालाई बोलाइरहन ु भएको छ।”
36 तरुून्तै एकजना मािनस दगरेुर गयो अिन एउटा स्पन्ज लएर आयो। त्यस मािनसले स्पन्जमा िसकार् भय अिन एउटा ल ीमा लगाएर उसले

यशेलूाई िपउन िदयो। त्यस मािनसले भन्यो, “अब हामी पख ं अिन हरेौं ए लया आएर उहाँलाई ूसबाट तल ओराल्ने हुन ्िक होइनन।्”
37 तब यशे ू ठूलो स्वरले िचच्याउन ु भयो अिन ाण त्याग्नभुयो।
38जब यशे ूमन ुर् भयो, म न्दरको पदार् टुप्पोदे ख फेदसम्म दइु टु ा भएर आफै च्याितयो। 39 िसपाहीको अिधकारी जो यशेकूो अिघ उिभएका

िथए उहाँ कसरी मन ुर् भयो सो दखेे अिन भन,े “यो मािनस िन यनै परमे रको पु हुन।्”
40 केही ीहरू केही पर उिभएर ूसतफर् हे ररहकेा िथए। ितनीहरूमध्ये मग्द लनी म रयम, सलोमी, अिन याकूब र यसूफुकी आमा म रयम

पनी त्यहीं िथईन।् (याकूब उनको कान्छो छोरो िथयो) 41 ती ीहरू ितनै िथए जसले गालीलसम्म यशेकूो साथ िदएका िथए अिन उहाँको
दखेभाल गरेका िथए। अरू धरैे ीहरू पिन त्यहाँ िथए। ितनीहरू पिन यशेसूगंै यरूशलमेमा आएका िथए।

यशे ू गािडन ु भयो
(म ी 27:57-61; लकूा 23:50-56; यहून्ना 19:38-42)

42 यो िदनलाई तयारीको िदन भिनन्थ्यो। (जसको अथर् हो िव ाम िदनको अिघल्लो िदन) रात पद िथयो। 43अरमिथयाको यसूफु नाम गरेका
एकजना मािनस साहसपवूर्क िपलातस कहाँ गए अिन यशेकूो लाशको लािग िव न्त गरे । यसूफु यहूदी महासभाको एक भावशाली सदस्य िथए।
मािनसहरूमध्ये ितनी नै एकजना यस्ता मािनस िथए जसले परमे रको राज्य आउने बाटो हदेर्िथए।

44 यशे ू अिघनै म रसक्न ु भयो भन्ने सनुरे िपलातस छक्क परे। यशेलूाई रक्षा ग ररहकेो सिैनक अिधकारीलाई ितनले बोलाए। िपलातसले
यशे ूअिघनै म र सके भनी उसलाई सोध।े 45 अिन सिैनक अिधकारीले िपलातसलाई यशे ूअिघनै म रसकेको कुरा सनुाए। यसकारण िपलातसले
यसूफुलाई नै उहाँको लाश लजैाने अनमुित िदए।

46 यसूफुले केही मलमलको लगुा िकनकेा िथए। ितनले ूसबाट उहाँलाई ओ ाले अिन त्यो लगुामा उहाँलाई बे ।े त्यसपिछ यसूफुले च ान
खोपरे बनाएको एउटा िचहानमा उहाँलाई राख।े तब िचहानको ारा बन्द गनर्लाई एउटा च ान उनले पल्टाए। 47 मग्द लनी म रयम, र यसूफुकी
आमा म रयमले त्यो स्थान दखेे जहाँ यशेलूाई प ु रयो।

16
यशे ू मतृ्यबुाट बौरी उठेको समाचार
(म ी 28:1-8; लकूा 24:1-12; यहून्ना 20:1-10)

1 िव ाम िदनको अक िदन, मग्द लनी म रयम, सगु न्धत हरू िकन।े ितनीहरूले ती सगु न्धत हरू यशेकूो शरीरमा लगाइनिदन चाहन्थ।े
2 ह ाको पिहलो िदनको िबहान,ै ितनीहरू िचहाँनमा गइरहकेा िथए। यसबलेासम्म घाम झलु्केकै िथएन। 3 ती ीहरू एक अकार्मा कुरा गद िथए,
“िचहानको ढोकामा एउटा ठूलो ढुङ्गा छ। कसले त्यो ढुङ्गा हा ो िन म्त पल्टाइदलेा?”

4 जब ीहरूले दखे,े ितनीहरूले ढुङं्गा हटाईएको पाए। त्यो ढुङं्गा अित ठुलो िथयो, तर ढोकाबाट यसलाई पल्टाईको िथयो। 5 ितनीहरू
िचहान िभ गए। त्यहाँ ितनीहरूले एकजना सतेो व लाएको जवान मािनस लाई िचहानको दािहने प बिसरहकेो दखे।े ती ीहरू डराए।

6 उनले भन,े “डराउन ु पदन। ितमीहरूले नासरतको यशेलूाई, खोिजरहछेौ जसलाई ु समा टाँगकेा िथए। उहाँ मतृ्यबुाट बौरी उठन ु भएको छ।
उहाँ यहाँ हुनहुुन्न। हरे, यहाँ त्यो स्थान छ जहाँ उहाँलाई मतृ्य ु पिछ रा खएको िथयो। 7 अब जाऊ अिन उहाँका चलेाहरूलाई खबर गर। अिन
* 15:28: 28 यस्तोछ: “अिन धमार्शा को कुरा पणु र् भयो, धमर्शा ले यसरी भन्छ ‘उहाँलाई अपराधीहरूको साथमा रा खएको
िथयो।’ ”
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प सुलाई पिन भिनदऊे। ितनीहरूलाई भिनदऊे, यशे ूगालील जान ु भइरहकेोछ। ितनीहरू पगु्न ु भन्दा अिघनै उहाँ त्यहाँ हुनहुुनछे। उहाँले अिघबाटै
ितमीहरूलाई भने झैं उहाँलाई त्यहाँ द े पाउने छौ।”

8 ती ीहरू खबुै डाराए अिन अल्मलमा परे। ितनीहरूले िचहान छोड,े अिन दगरेु। डरको कारणले के घट्ना भएको िथयो त्यस बारे ितनीहरूले
कसलैाई केही भननेन।्
( स्ततु पसु्तकमा मकूर् सको केही परुाना यनूानी ित लपीहरू यहाँ शषे हुन्छ।)

केही चलेाहरूले यशेलूाई दखे्छन ्
(म ी 28:9-10; यहून्ना 20:11-18; लकूा 24:13-35)

9 ह ाहको पिहलो िदनमा यशे ू मतृ्यबुाट बौरी उठ्न ु भयो। उहाँ पिहले म रयम मग्द लनीिसत दखेापन ुर् भयो। जसबाट उहाँले सात भतूहरू
िनकाल्न ु भएको िथयो। 10जब उनले यशेलूाई दे खन,् ितनी गईन ्अिन उहाँका चलेाहरूलाई भिनन।् उहाँका चलेाहरू उहाँका िन म्त दःुखी भएर
िवलाप अिन रोई-कराई ग ररहकेा िथए। 11 म रयमले यशे ू जीिवत नै हुनहुुन्छ भनरे खबर ग रन ्अिन उनीले उहाँलाई दखेें भनी ितनीहरूलाई
भिनन।् तर चलेाहरू उनलाई िव ास गरेनन।्

12 त्यसपिछ ती दइु बािहर खतेमा िहिंडरहकेा बलेा उहाँ ितनीहरूकहाँ अिघ अक रूपमा दखेा पन ुर्भयो। तर उहाँलाई मा रन ु अिघको समयको
जस्तो दे खनहुुन्थने। 13 ती चलेाहरू फकर गए, अिन अरू चलेाहरूलाई यी कुराहरू वणर् गरे। तर ितनीहरूले पिन िव ास गरेनन।्

यशेलू े े रतहरूसगं कुराकानी गन ुर् भयो
(म ी 28:16-20; लकूा 24:36-49; यहून्ना 20:19-23, े रत 1:6-8)

14 त्यसपिछ आफ्ना एघारजना चलेाहरूको अिघ दखेापन ुर् भयो जब ितनीहरू खाँदिैथए। यशेलू े ितनीहरूमा िव ास कम भएकोमा अिन जसले
उहाँलाई बौरी उठेको दखेरे िदएको समाचारमा िव ास नगरेकोमा ितनीहरूलाई हप्काउन ु भयो।

15 यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “सारा ससंारको हरेक स्थानमा जाऊ र त्यकेलाई ससुमाचार चार गर। 16 जसले िव ास गछर् अिन
बि स्मा लन्छ त्यो बाँच्ने छ। तर जसले िव ास गदन भने दोषी हुनछे। 17 अिन िव ास गन मािनसहरूले माणका िन म्त यी कुराहरू
गनछन।् ितनीहरूले भतूहरू मरेो नाउमँा भगाउने छन।् ितनीहरूले किहल्यै निसकेका भाषाहरू बोल्नछेन।् 18 ितनीहरूले यिद सपर्हरू समाते पिन
ितनीहरूलाई त्यसको िवष लाग्नछैैन। यिद ितनीहरूले घात िवष िपए पिन ितनीहरूलाई कुनै हािन हुनछैेन। यिद ितनीहरूले आफ्ना हात रोगीहरू
मािथ राखे भने ितनीहरू िनको हुनछेन।्”

यशेकूो स्वगार्रोहण
(लकूा 24:50-53; े रत 1:9-11)

19यी सबै ितनीहरूिसत बोलीसक्न ुभएपिछ भु यशेलूाई स्वगर्ितर लिगयो। त्यहाँ यशे ूपरमे रको दािहनपे ब ु भयो। 20चलेाहरू पथृ्वीको
सबै कुनामा गए, अिन स-ुसमाचार चार गरे। अिन भलुे ितनीहरूलाई सहायता गन ुर्भयो अिन आ यर्कमर् गन श चलेाहरूलाई िदइएकाले
ससुमाचारको माण भयो।
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लकूाको
ससुमाचार

यशेकूो जीवन बारेमा लकूा लखे्छन ्
1 ि य िथयोिफलस:
िकनभने धरैे मािनलहरूले हा ा बीचमा घटेका घटनाहरूको िबषयमा इितहास ले े चे ा गरेका छन।् 2 ितनीहरूले ती कुराहरू नै लखेकेा छन ्

जनु कुराहरू शरुूदे ख नै हामीलाई ती मािनसहरू जो साक्षीहरू र परमे रका सदंशेको सवेकहरूले बताउदँै आएका छन।् 3 हे माननीय म आफैं ले
शरुूदे ख नै होिशयार साथ सबै कुराहरूको अध्ययन गरेको छु। त्यसलै,े मलैे सोचें मलै े पिन ितमाहरूको लािग मानसुार यी कुराहरू ले ै पछर्।
यसलै,े मलैे 4 ितमीहरूलाई बझुाउनको लािग जनु ितमीहरूले िसकेकाछौ त्यही कुराहरू नै सत्य हो भन्न, मलैे यी कुराहरू लखेकेो छु।

जक रया अिन इलीिशबा
5 यहूदामा हरेोदको शासन कालमा जक रया नाउँ गरेका एकजना पजूाहारी िथए। जक रया अिबयाका पजूाहारी समहूका िथए। जक रयाकी

प ी हारून वशंकी िथईन।् ितनको नाउँ इलीिशबा िथयो। 6 ती दवुै जक रया र इलीिशबा परमे र समक्ष असल मािनस िथए। जहाँ सम्म परम भकुो
जम्मै आज्ञा र िनयमहरूको सम्बन्ध छ ितनीहरू िनष्कलकं िथए। 7 तर जक रया र इलीिशबा िनःसन्तान िथए। इलीिशबा गभर्वती हुन सिकनन,्
कारण ितनीहरू दवुै ब ृ भइसकेका िथए।

8जब उनको समहूको सवेा गन पालो िथयो जक रयाले परमे र अिघ मािनसहरूको सवेा पजूाहारी भएर गरे। यस्तै उनको समहूको सवेा गन
समय िथयो। 9 पजूाहारीहरूले सधंैं एकजना पजूाहारीलाई धपू िदने गदर्थ।े जक रया यस्तै काम गन छािनएको िथए। यसकारण उनले परम भकुो
म न्दरमा धपू जनाउन ु पथ्य । 10 त्यहाँ जम्मै उपासकहरू बािहर एकि त भएका िथए। धपू िदइएकै बलेा ितनीहरू ाथर्ना गनर्मा तल्लीन िथए।

11 त्यसपिछ धपू ज लरहकेो दािहनपे परम भकुो एउटा स्वगर्दतू जक रयाको अिघ उिभएका िथए। 12 जब उनले स्वगर्दतूलाई दखे्यो,
जक रया ममा परे र डरले आि ए। 13 ती स्वगर्दतूले जक रयालाई भन,े “जक रया, नडराऊ। ित ो ाथर्नालाई परमे रले सिुनिदन ु भएकोछ।
ित ी प ी इलीिशबाले एउटा प ु जन्म िदनिेछन।् उनको नाउँ ितमीले यहून्ना रा खिदन।ु 14 ितनले ितमीहरूमा आनन्द र खशुीयाली ल्याउनछेन।्
ितनको जन्मले धरैे-धरैे मािनसहरूमा सखु ल्याउनछे। 15 परम भकुो सामनु्ने यहून्ना ितनी एकजना महान मािनस बिननछेन।् ितनले दाखरस
अथवा मिदरा कदािप लने छैनन।् ितनको जन्मबाट नै ितनी पिव आत्माले भ रएको हुनछेन।्

16 “ितनी धरैे यहूदीहरूलाई परम भु ितनीहरूका परमे रितर खचँ्ने माध्यम हुनछेन।् 17 ितनी आफैं अ दतू झैं परम भकुो अिघ अिघ
जानछेन।् ए लया जस्तै ितनी पिन श सम्पन्न मािनस हुनछेन।् ए लयामा भएकै आत्मा उनमा पिन हुनछे। बाबहुरू र छोरा-छोरीहरू माझ
उनले नै शा न्त बनाई रा छेन।् ितनीहरू जसले परमे रको आज्ञा पालन गदनन ्त्यस्ताहरूलाई धािमर्क मािनसहरूलाई जस्तै सोंच्ने बानउनछेन।्
परम भकुो आगमनका िन म्त मािनसहरूलाई उनले नै तयारी पानछन।्”

18 जक रयाले स्वगर्दतूलाई भन,े “यो कुरा साँच्चो हो भनरे म कसरी िन त हुन?ु म एउटा बढूो मािनस हु,ँ अिन मरेी प ी पिन बढुी नै
िछन?्”

19 ती स्वगर्दतूले जवाफ िदए, “म गाि एल हु।ँ म परमे रको अिघ खड़ा रहन्छु। परमे रले नै मलाई ितमीिसत कुरा गनर् र ियनै खशुीको
ससुमाचार िदन पठाउन ु भएको हो। 20 अब सनु। यी कुराहरू परूा नहुन्जले सम्म ितमी लाटो हुनछेौ र बोल्न सक्नछैेनौ। िकन? िकनभने मलै े
भनकेो कुराहरू जो आफ्नो समयमा सत्य हुनछे ितमीले िव ास गरेका छैनौ।”

21 बािहरप , मािनसहरूले जक रयालाई प खर्रहकेा िथए। म न्दरमा यित लामो समय सम्म बसकेो दखेरे ितनीहरू छक्क प ररहकेा िथए।
22 त्यसपिछ जक रया बािहर आए, तर उनी बोल्न नसक्ने भएका िथए। उनी ती मािनसहरूका अिघ दखेा मा पनर् सक्थ।े तब ितनीहरूले उनले
म न्दरिभ केही दशर्न पाएको चाल पाए। उनले ितनीहरूिसत इशारा मा ग ररहे अिन लाटा झैं बिसरह।े 23 जब जक रयाको सवेाको िदन परूा
भयो, ितनी आफ्नो घरितर लाग।े

24 केही समय पिछ जक रयाको प ी इलीिशबा गभर्वती भइन।् अिन पाँच महीनासम्म उनी घरदे ख बािहर िन स्कनन।् इलीिशबाले भिनन,्
25 “हरे, मलाई परम भलुे के गन ुर्भएको छ। उहाँले मरेो एउटा नानी ज न्मयोस ्भनी िनणर्य लन ु भयो। परम भलुे ममािथ यित कृपा गन ुर् भयो
िक अब उसो मािनसहरूको सामनु्नबेाट मलाई लाज मु पान ुर् भयो।”

कन्या म रयम
26-27 इलीिशबाको छैटौं महीनामा, गालीको एउटा शहर नासरतमा ब े एउटी कन्याकहाँ परमे रले एउटा गाि एल नाउँ गरेको दतूलाई

पठाउन ु भयो। ितनी दाऊदको प रवारको यसूफु नाउँ गरेको एक मािनससगँ मगनी भएकी िथइन।् ती कन्याको नाउँ म रयम िथयो। 28 ती स्वगर्दतू
म रयमकहाँ गए अिन भन,े “शभुकामना छ। परम भु ितमीिसतै हुनहुुन्छ। ितमी उहाँको खवुै ि य छौ।”

29 तर त्यो स्वगर्दतूले भनकेा यी कुराहरूमा म रयम खबुै िवच लत भइन।् म रयम छक्क प रन ्र भिनन ्“यो अिभवादन को अथर् के हो?”
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30 ती दतूले उनलाई भन,े “डराउन ु पदन म रयम, िकनभने परमे र ितमीिसत अत्यन्त खशुी हुनहुुन्छ। 31 सनु! ितमी गभर्वती हुनछेौ अिन
ितमीले एउटा छोरो जन्माउनछेौ। अिन उहाँको नाउँ ितमीले यशे ू रा ।ु 32 उहाँ महान ् हुनहुुनछे र सव च्च परमे रका पु कहलाईन ु हुनछे।
परम भु परमे रले उहाँलाई उहाँको पखुार् दाऊदको िसहंासन िदनहुुनछे। 33 उहाँले याकूबका घरानामािथ सधँैंका लािग शासन गन ुर्हुनछे। यशेकूो
राज्यको अन्त्य किहल्यै हुनछैेन।”

34 म रयमले ती स्वगर्दतूलाई भिनन,् “म कन्या नै छु, यस्तो कसरी हुन सक्छ?”
35 ती स्वगर्दतूले म रयमलाई भन,े “पिव आत्मा ितमीमािथ आउनहुुनछे अिन सवर्श मान परमे रको श ले ितमीलाई ढाक्नछे।

यसकारणले जो जन्मनहुुन्छ उहाँ परमे रको प ु कहलाइन ु हुनछे। 36 यस िवषयमा ध्यान दऊेः ित ो आफन्त इलीिशबा पिन गभर्वती िछन ्
ितनको अवस्था व ृ अिन बाँझी कहलाइएता पिन अिहले ितनी छ महीनाबाट गभर्वती भएकी िछन।् 37 िकनभने परमे रमा जे कुरा पिन सम्भव
छ।”

38 म रयमले भिनन ्“म परम भकुी दासी हु।ँ तपाईंले भने जस्तो ममािथ हुनिदनहुोस।्” त्यसपिछ दतू उनीबाट िवदा भए।
जक रया र इलीिशबासगँ म रयमको मण

39 लग ै म रयम तयारी भइन ्अिन यहूिदया गाउकँो पहाडी शहरमा ह ा रएर गईन।् 40 ितनी जक रयाको घरमा गईन ्अिन इलीिशबालाई
शभुकामना िदईन।् 41जब इलीिशबाले म रयमको शभुकामना सिुनन,् तब ितनको गभर्को नानी उि यो। अिन इलीिशबा पिव आत्मा ारा भ रपणूर्
भइन।्

42 ितनले जोरले िचच्याएर भनीन,् “अरू ीहरूलाई भन्दा परमे रले ितमीलाई धरैे आशीवार्द िदनभुएकोछ। अिन गभर्मा रहकेो नानी पिन
त्यस्तै अन ु िहत छ। 43 यस्तो कसरी हुन सक्यो िक मरेा परम भिुक आमा मरेोमा आउन ु पय ? 44 जब मलैे ित ो अिभवादन सनु,े मरेो गभर्मा
भएको बालक हषर्ले उि यो। 45 ितमीलाई आशीवार्द छ िकनभने परम भलुे ितमीलाई भन्न ु भएको कुरा परूा हुनछे भन्ने ितमीमा िव ास िथयो।”

म रयम ार परमे रको शसंा
46 त्यसपिछ म रयमले भिनन,्

47 “मरेो आत्माले परम भकुो शसंा गदर्छ,
अिन मरेो हृदय परमे रमा आन न्दत हुदँछ जो मरेा म ु दाता हुनहुुन्छ।

48 िकनभने उहाँले आफ्नो दीन दासी ित कृपा गन ुर् भयो।
अब उ ान्त सबै मानसहरूले मलाई अन ु िहत मान्नछेन,्

49 िकनभने सवर्श मान परमे रले मरेो िन म्त ठूला कायार्हरू गन ुर्भएको छ।
उहाँको नाउँ पिव होस।्

50 जसले परमे रलाई उपासना गछर् उसको पसु्तौं सम्म उहाँ दयाल ु हुनहुुन्छ।
51 उहाँले आफ्नो बाहुबल ारा श दशर्न गन ुर् भएकोछ।

उहाँले घमण्डीहरूलाई ितनीहरूको धनहरूको घमण्ड न ग रिदन ु भएकोछ।
52 उहाँले श शाली शासकहरूलाई िसहंासनबाट हटाउनभुएको छ,

अिन न हरूलाई उचाल्न ु भएकोछ।
53 उहाँले भोकाहरूलाई असल खा हरूले त ृ पान ुर् भएकोछ,

तर स्वाथ र धनीहरूलाई र ै हात पठाई िदन ु भएकोछ।
54 उहाँ आफ्नो दास इ ाएललाई सहायता गनर् आउन ु भएकोछ।

उहाँले हामीलाई उहाँको कृपा िदन ु भएकोछ।
55 उहाँले अ ाहाम र उनका सन्तानलाई दया गनर् हा ा पखुार्हरूलाई िदएको वचन अनसुार सम्झन ु भयो।”

56 म रयम इलीिशबासगं ायः तीन महीनासम्म बिसन।् त्यसपिछ घर फिकर् न।्
यहून्नाको जन्म

57 इलीिशबाको सतु्केरी हुने समय भयो अिन ितनले एउटा छोरो जन्माइन।् 58 ितनका िछमकेीहरू र आफन्तहरूले ितनी ित परम भु
परमे रले अित नै अन ु ह दखेाएको सनुकेा िथए। ितनीहरू म रयमसगं खशुी िथए।

59 बालक आठ िदनको भएपिछ ितनीहरू उसको खतना गनर् आए। ितनीहरूले उसको नाउँ जक रया रा चाहान्थे िकनभने यो उसकै बाबकुो
नाउँ िथयो। 60 तर उसकी आमाले भिनन,् “होइन, उसको नाउँ यहून्ना हुनछे।”

61 मानसहरूले इलीिशबालाई भन,े “तर ितमीहरूको प रवारमा यस्तो नाउँ भएको कोही छैन।” 62 त्यसपिछ ितनीहरूले ितनका बाबलुाई
सकेंत गरे, “ितमीले यसको नाउँ के रा े इच्छा गरेका छौ?” भिनसोध।े
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63जक रयाले केही ले पाटी माँग।े तब उसले ले खिदए, “उसको नाउँ यहून्ना हो।” ितनीहरू छक्क परे। 64 त्यही बलेा जक रयाको मखु
खो लयो। उसको िज ो फुट ्यो अिन उनी बोल्न थाल।े उनले परमे रको शसंा गरे। 65अिन उनको सबै िछमकेीहरू डराए। यहूिदयाको पहाडी
क्षे का बािसन्दाहरू यस िवषयमा कुराहरू गनर् थाल।े 66 जम्मै मािनसहरू ज-जसले यी कुराहरू सनुे ितनीहरू िनकै भािवत भए “यो केटो पिछ
के बिनन्छ होला भनरे सोच्न थाल?े” परम भु त्यस बालकिसत हुनाले त्यस्तो सोिचएको िथयो।

जक रया ारा परमे रको शसंा
67 त्यसपिछ यहून्नाको बाब ु जक रयामा पिव आत्मा आउन ु भयो। अिन ितनले यस्तो अगमवाणी िदन थालःे

68 “इ ाएलका परम भु परमे रको शसंा गर।
कारण उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई सहायता गन ुर् भयो अिन ितनीहरूलाई स्वतन् ता िदनभुयो।

69 परमे रकै सवेक दाऊदका बशंबाट
उहाँले हामीलाई श शाली म ु दाता िदन ु भएको छ।

70 उहाँले भन्न ु भएको िथयो िक उहाँले यी सब गन ुर् हुनछे।
धरैे अिघनै उहाँका पिव अगमव ाहरूबाट उहाँले यी सब कुराहरू भन्न ु भएको हो।

71 उहाले हामीलाई श हुरूदे ख,
अिन हामीलाई घणृागन श हरूदे ख जोगाउन ु भएको छ।

72 उहाँले हा ा पखुार्हरूलाई दया गनछु भन्न ु भएकोछ।
उहाँले पिव करार पिन स्मरण गन ुर् भएकोछ।

73 उहाँले हा ा पखुार् अ ाहामको अिघ शपथ खान ु भएको िथयो की
74 उहाँले हामीलाई हा ो श हुरूको पञ्जाबाट स्वतन् रा े शपथ लन ु भएकोछ,
औ हामीलाई िनभर्यपवूर्क उहाँको सवेामा रा ु हुनछे।
75 जब सम्म हामी जीिवत रहन्छौ हामी पिव अिन परमे र अिघ सही मागर्मा रहनछेौं।

76 “ए बालक, अब ितमी, महा-मिहमाको अगमव ा कहलाइनछेौ।
उहाँको आगमनको मागर् तयारी पानर् ितमी सवर् थम परमे रको अिघ जानछेौ।

77 ितमीले उहाँका मािनसहरूलाई ितनीहरूको पापहरूबाट क्षमा पाएर कसरी बाँच्ने त्यो बझुाउनछेौ।
78 “परमे रको मेपणू र् करूणा पाएर,

हामीमा स्वगर्बाट एउटा नयाँ उज्यालो ज्योित चम्कनछे।
79 उहाँले अन्धकारमा बसकेा, मतृ्यकुो डरमा परेकाहरूलाई म त गन ुर् हुनछे।
उहाँले हामीलाई शा न्तको मागर्ितर पथ- दशर्न गन ुर् हुनछे।”

80 यसरी नै ती बालक बढ्दै गए र आत्मामा श मान हुदँै गए। जबसम्म इ ाएलमा मािनसहरूलाई िशक्षा िदन ितनी आएनन ्त्यि बलेा सम्म
यहून्ना मािनसहरूदे ख टाडा भएर बस।े

2
यशेकूो जन्म
(म ी 1:18-25)

1 त्यसबैलेा अगस्टस िसजरले रोमको अिधनमा रहकेा सबै दशेहरूलाई एउटा आदशे पठाए। त्यो आदशे अनसुार जम्मै मािनसले आफ्नो नाउँ
पं ञ्जकृत गराउन ु पथ्य । 2 यो नै पिहलो पल्टको यस्तो जनगणना िथयो। कुरेिनयस िसरयाको राज्यपाल हुदँा यो भएको हो। 3 जम्मै मािनसहरू
आफ्नो शहरहरूमा नाउँ पं ञ्जकृत गराउन गए।

4 यसूफु पिन गालीलको नासरत शहरबाट यहूिदयाको बतेलहेमे नामक शहरमा गए। बतेलहेमे शहरलाई दाऊदको शहर भिनन्थ्यो। 5 यसूफु
पं ञ्जकरणको लािग म रयमसगंै गए िकनभने म रयमसगं उसको िववाह िन त भइसकेको िथयो। म रयम त्यसबलेा गभर्वती िथईन।् 6 यसूफु
र म रयम बतेलहेमेमा हुदँा नै बालक जन्मने समय भएको िथयो। 7 अिन ितनले जठेो प ु जन्माइन।् त्यसबलेा धमर्शालािभ ठाउँ िथएन। त्यसलैे
ितनले आफ्नो बालकलाई लगुाहरूले बे रन ्अिन एउटा डूडँमा सतुाइन।

यशेकूो बारेमा केही गोठालाहरूले सनुे
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8 त्यो राती त्यस क्षे मा बािहर खतेमा केही गोठालाहरू आफ्नो भडेाहरू हरेचाह ग ररहकेा िथए। 9 परम भकुो एउटा दतू यसबैलेा ितनीहरूको
अिघ उिभए। परम भकुो मिहमा ितनीहरूको चारैितर च म्करहकेो िथयो। ती गोठालाहरू खबुै डराए। 10 तर त्यो स्वगर्दतूले ितनीहरूलाई भन,े
“डराउन ु पदन, िकनभने म ितमीहरूलाई शभु-समाचारहरू भन्न लागकेोछु। यसले सबै मािनसहरूलाई अत्यन्त हिषर्त तलु्याउनछे। 11 िकनभने
आज नै दाऊदको शहरमा ितमीहरूको िन म्त एउटा म ु दाताको जन्म भएको छ। उहाँ ी , भु हुननु्छ। 12उहाँलाई ितमीहरूले यसरी िचन्नछेौः
ितमीहरूले एउटा बालकलाई लगुाले बे केो र डुडँमा सिुतरहकेो भे ाउनछेौ।”

13 त्यसपिछ अचानक अनग न्त स्विगर्य दतूहरू पिहलो दतूसगँ भलेा भए। सबै दतूहरूले यसो भन्दै परमे रको शसंा ग ररहकेा िथए,

14 “स्वगर्मा परमे रलाई मिहमा,
अिन जित मािनसहरूसगं परमे र खशुी हुनहुुन्छ ितनीहरूमा शा न्त रहोस।्”

15 ती स्वगर्दतूहरूले गोठालाहरूलाई छोडे अिन स्वगर्ितर स्थान गरे। गोठालाहरूले आपसमा कुरा गरे, “अब हामी बतेलहेमे जाऊँ, अिन
के भएको छ हरेौं जसको िवषयमा परम भु परमे रले हामीलाई थाहा िदन ु भएको छ।”

16 ितनीहरू हतारहतार त्यहाँ गए अिन म रयम र यसूफुलाई भटेे अिन बालक डूडँमा सिुतरहकेो िथयो। 17 गोठालाहरूले बालकलाई दखे।े
तब ितनीहरूले यो बालकको िवषयमा स्वगर्दतूले जे भनकेा िथए सनुाए।

18 गोठालाहरूको कुरा सनुरे सबै छक्क परे। 19 म रयमले यी सबै कुराहरू आफ्नै हृदयमा रा खन र ती िवषयहरूमा सोिचरिहन।्
20 गोठालाहरूले ितनीहरूले दखेकेा र सनुकेा घटनाहरूका िन म्त परमे र ित शसंा गद र मिहमा गाउदँै आफ्ना भडेाहरू भएको ठाँउमा
फक। स्वगर्दतूले ितनीहरूलाई वणर्न गरे झैं सबै सत्य सािवत भयो।

21जब बालक आठ िदनको भयो, उसको खतना ग रयो अिन यशे ूनाउँ रा खयो। यो त्यही नाउँ हो जनु बालक गभर्मा आउनअिघ नै स्वगर्दतूले
भनकेा िथयो।

यशेलूाई म न्दरमा समपर्ण
22मोशाको वस्था अनसुार जब म रयम र यशेलूाई चोख्याउने िदन आइपगु्यो ितनीहरूले बालकलाई परम भुअिघ समपर्ण गराउन यरूशलमे

लग।े 23 परम भकुो वस्थामा यस्तो ले खएको छः “यिद कुनै प रवारमा पिहलो सन्तान परुुष जन्मे ऊ परम भकुो िन म्त ‘पिव मािनन्छ।’ ”*
24अिन, “ितमीले एक जोडी ढुकुर अथवा एक जोडी बच्चा परेवा ब लदान स्वरूप दान गन ुर्पछर्।” अिन यसकारण परम भकुो वस्था अनसुार
यो ब लदान दान गनर् यरूशलमेमा गए।

िशिमयोनले यशेलूाई दखेे
25 िशिमयोन नाउँ गरेको एकजना मािनस यरूशलमेमा बस्थ।े उनी भ र खबुै धािमर्कमािनस िथए। उनी इ ाएलको मु हनेर् तीक्षा

ग ररहगेा िथए अिन उनीमा पिव आत्मा हुन ु हुन्थयो। 26 परम भु ी लाई नदखेे सम्म ितमी मनछैनौ भनरे उनलाई पिव आत्माले भन्न ु भएको
िथयो। 27 आत्माले ितनलाई डोयार्उदँ ै म न्दरमा आए। यहूदी िनयम अनसुार जे गन ुर् पन िथयो त्यही गनर्लाई यशेकूी आमा र बाबलुे बालकलाई
म न्दरमा ल्याए। 28 िशिमयोनले आफ्नो काखमा बालक लए अिन परमे रलाई शसंा गरे अिन भनःे
29 “अब, हे परम भ,ु आफ्नो वचन अनसुार, तपाईंको दासलाई, शा न्त सगं िवदा िदनहुोस।्
30 िकनभने मरेा आखँले तपाईंको उ ार दखेकेाछन।्

31 जो तपाईंले नै समस्त रा हरूको अिघ तयार पान ुर्भएको हो।
32 तपाईंको पथ दशर्नमा गरै-यहूदीहरूको लागी उनी नै काश हुन।

उनले नै तपाईंका मािनसहरूलाई इ ाएलमा ल्याउनछेन।्”
33 उनको िवषयमा िशिमयोनले यस्तो कुरा गरेको दखेरे यशेकूो आमा बाब ु छक्क परे। 34 त्यसपिछ िशिमयोनले ितनीहरूलाई आशीवार्द िदए

अिन म रयमलाई भन,े “यो बालक इ ाएलमा धरैेजनको उत्थान र पतनको कारण हुनछे। उनी िचन्ह हुनछेन ्र जसलाई कितपय ारा अस्वीकार
ग रनछे। 35 यसकारण धरैे मािनसहरूको िवचारहरू काशमा आउनछेन।् अिन अउटा तरवाले ित ो मटुु पिन छेडरे जानछे।”

हन्नाले यशेलूाई दे खन ्
36 हन्ना, एकजना अगमवािदनी ी पिन त्यहीं म न्दरमा िथईन।् ितनी आशरे कुलको फनएुलकी छोरी िथईन। हन्ना धरैे बढुी भइसकेकी

िथइन।् िववाह गरेर ितनले दाम्पत्य जीवन खा ल सात वषर् मा िबताइन। 37 त्यसपिछ ितनको लोग्ने मरेको िथयो अिन ितनी िवधवा भएकी िथइन ्
औ अिहले ितनी चौरासी वषर् पगुकेी िथइन।् हन्ना सधँैं म न्दरमा रह न्थन।् उनी कहीं जाँदनै िथइन।् रात िदन उपावास र ाथर्ना गद म न्दरमा
परमे रको आराधाना गिथर्न।्
* 2:23: “ … ‘ ’ ” हने स स्थान 13:2, 12
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38 ठीक समयमा ितनी त्यो बालकको आमा बाबकुहाँ आई पिुगन ्औ परमे रलाई धन्यवाद िदन था लन।् ती जम्मै ज-जसले यरूशलमेको
उ ारको िन म्त अपके्षा ग ररहकेा िथए ितनीहरूसगं उनको िवषयमा बात ग रन।्

यसूफु र म रयम घर फिकर् ए
39 यसूफु र म रयमले परम भकुो वस्था अनसुार सबै काम िस ाए अिन ितनीहरू गालीलको आफ्नै शहर नासरतमा गए। 40 सानो बालक

िदन ित िदन बढ्दै गए। उनी ब लयो हुदँै गए अिन ज्ञानले भ रए। परमे रको अन ु ह ितनको साथ िथयो।
यशेकूो बाल्यपन

41 िनस्तार चाडको बलेा त्यके वषर् नै यशेकूो आमा बाब ु यरूशलमे जाने गथ। 42 जब यशे ू बा वषर् को हुनभुयो, सधैं झैं उहाँका माता िपता
उहाँको साथमा त्यो भोजमा सामले भए। 43 जब भोज िस यो ितनीहरू घर फिकर् रहकेा िथए। तर बालक यशे ू यरूशलमेमा नै ब ु भयो। उहाँको
िवषयमा आमा -बाबलुाई केही थाहा भएन। 44 ितनीहरूले सोचे िक उहाँ अन्य या ीहरूसगं हुनहुुन्छ, यसकारण ितनीहरू िदनभरी िहडंीरहे ।
तब उहाँलाई आफ्नो साथी तथा आफन्तहरू माझ ितनीहरूले खोज्न लागे 45 तर यसूफु र म रयमले उहाँलाई ितनीहरू बीचमा नदखे्ता ितनीहरू
उहाँलाई खोज्न यरूशलमे फक।

46 तीन िदनपिछ ितनीहरूले उहाँलाई म न्दरमा भटेे। यशे ू म न्दरमा धािमर्क िशक्षकहरूसगं ितनीहरूका कुराहरू सनु्दै र ितनीहरूलाई गद
बिसहन ु भएको िथयो। 47ज-जसले उहाँलाई सनुे उहाँको समझ र उ रहरूमा छक्क प ररहकेा िथए। 48जब उहाँका आमा-बाबलुे उहाँलाई भटेे
ितनीहरू आ यर् चिकत भए। उहाँकी आमाले उहाँलाई भिनन,् “पु , ितमीले हामीलाई िकन यसो गय ? ित ो बाब ु अिन म ितमीलाई खोज्दा
सा ै िच न्तत िथयौं।”

49 तब यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “तपाईंहरूले मलाई िकन खोिजरहन ु भएको? के तपाईंहरू जान्न ु हुन्न िक मरेा िपताको कायर् जहाँ हुन्छ
म त्यहीं रहन ु पछर्?” 50 तर ितनीहरूले यशेलू े उनीहरूलाई िदन ु भएको उ रको अथर् बझु्न सकेनन।्

51 तब यशे ू ितनीहरूसगंै नासरत जान ु भयो। उहाँले आफ्ना आमाबाबलुे भनकेा सबै कुराहरू मान्न ु भयो। तर उहाँकी आमाले भने अझै त्यही
कुराहरूनै मनमा रा खरहकेी िथइन।् 52 यशे ू शारी रक रूपमा र ब ु मा बढ्दै हुनहुुन्थ्यो अिन परमे र र मािनसहरूबाट अन ु ह पाइरहन ु भएको
िथयो।

3
यहून्नाको चार
(म ी 3:1-12; मकूर् स 1:1-8; यहून्ना 119-28)

1 िसजर टबे रयसको पन् ौं वषर्मा:

प न्तयस िपलातस यहूिदयाका राज्यपाल िथए;
अिन हरेोद गालीलका शासक िथए;
ितनको भाइ िफ लप इत ु रया र ाखोिनितसका शासक िथए
अिन लसुािनयास, अबलनेका शासक िथए।

2जब अन्नास र कैयाफा धान पजूाहारीहरू भएका िथए उजाड़ स्थानमा जक रयाको छोरो यहून्नाले परमे रको वचन पाए। 3 ितनी यदर्न नदीको
व रप रको जम्मै स्थानहरूमा गए। ितनीहरूको पाप मोचनको लािग बि स्मा लएर हृदय र जीवन प रवतर्न गन बारेमा ितनले मािनसहरूलाई
चार गद िथए। 4 यी सबै कुराहरू अगमव ा यशयैाले लखेकेो पसु्तकको वणर्न अनसुार भयोः

“उजाड स्थानमा कराइरहकेो आवाजः
‘परम भकुा िन म्त मागर् तयार पार।

उहाँको पथहरू सोझो पार।
5 त्यके खाल्डा पु रनछे,

अिन हरेक डाँडा र िढस्का सम्म पा रनछे,
अप्ठेरा बाटोहरू समतल पा रनछेन,

अिन दगुर्म ्बाटोहरू सहज बनाइन्छन!्
6 सबै मािनसहरूले परमे रको म ु को दशर्न गनछन!्’ ” यशयैा 40:3-5

7 यहून्ना ारा बि स्मा लनलाई मािनसहरू आए। यहून्नाले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू िवषाल ूसाँपहरू जस्तै छौ! ितमीहरूलाई परमे रको
ोध जो आउँदछै त्यबाट भाग्न कसले भन्यो? 8 ितमीहरूले आफ्नो हृदय प रवतर्न गरसकेकाछौ भन्ने दखेाउनलाई उिचत कामहरू गन ुर्पछर्।
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घमण्ड नगर अिन अ ाहामनै हा ा िपता हुन ्नभन। म ितमीहरूलाई भन्छु िक परमे रले अ ाहामका लािग यी च ानहरूबाट पिन सन्तान उत्पन्न
गनर् सक्नहुुन्छ। 9रूखहरू काट्नलाई बन्चरो पिन तयार छ। त्यके रुख जसले असल फल फलाउँदनै त्यो का टनछे अिन आगोमा फा लनछे।”

10 मािनसहरूले यहून्नालाई सोध,े “हामीले के गन ुर् पन हो?”
11 यहून्नाले उ र िदए, “यिद ितमीहरूिसत दइुवटा दौरा छ भने अक नहुनलेाई एउटा दऊे। खानकुेरा छ भने पिन अरूलाई बाँड।”
12 कर उठाउनहेरू पिन यहून्नाकहाँ आए। ितनीहरूले बि स्मा लन चाहनँ्थ।े ितनीहरूले यहून्नालाई भन,े “गरुुज्य,ू हामीले के गन ुर् पछर्?”
13 यहून्नाले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूलाई जित उठाउने आदशे छ त्यो भन्दा ज्यादा कर नउठाऊ।”
14 कोही िसपाहरूले यहून्नालाई सोध,े “हामीले चाँिह के गन?”
यहून्नाले ितनीहरूलाई भन,े “बलपवूर्क मािनसहरूबाट पसैा नलउे। कसकैो बारेमा झटुो नबोल। आफुले कमाएको जे जित पसैा छ त्यसमैा

सन्त ु होऊ।”
15 सबै मािनसहरु आउनु हुन्छ भन्ने ितक्षामा िथए अिन यहून्नाको बारेमा अचम्म मािनरहकेा िथए। ितनीहरुले सोच,े “के उहाँनै ी

हुनहुुन्छ त?”
16 यहून्नले त्यकेलाई उ र िदए, “म तीमीहरूलाई पानी ार बि स्मा िदन्छु तर म पिछ जनु एकजना आउन ु हुनछे उहाँले मलै े भन्दा धरैे

महान कायर् गनर् सक्न ु हुन्छ। म उहाँको जु ाको िफता मा पिन खोल्ने योग्यको छैन। उहाँले ितमीहरूलाई पिव आत्मा र आगोले बि स्मा गन ुर्
हुनछे। 17 उहाँ खला सफा पानर् तयार हुनहुुन्छ। उहाँले रा ो अन्नालाइ भसूदे ख अलग पान ुर् हुनछे। उहाँले असल अन्नलाई उहाँको ढुकुटीमा
थपुान ुर् हुनछे। अिन नरा ो जित उहाँले किहल्यै निनभ्ने आगोमा जलाइिदन ु हुनछे।” 18 त्यसपिछ ितनले मािनसहरूलाई धरैे अरू कुराहरूले
उत्साह िदए अिन ससुमाचारहरू उनीहरूलाई भन।े यहून्नाले ससुमाचाहरू लगातार सनुाउन थाल।े

यहून्नाको काम कसरी समा भयो
19 हरेोदले आफ्नो भाइकी प ी हरेोिदयाससगँ अनिैतक सम्बन्ध राखकेोले यहून्नाले शासक हरेोदलाई झपारेका िथए, हरेोदले गरेको अरू

पिन धरैे द ु कायर्हरूका िन म्त यहून्नाले उसलाई झपारेका िथए। 20 हरेोदले त्यस्तै नरा ो काम गरेको िथयो उसले यहून्नालाई झ्यालखानामा
पिन थनुकेो िथयो। हरेोदले गरेको नरा ो कामहरूमा यो एउटा थप हो।

यहून्ना ारा यशेकूो बि स्मा
(म ी 3:13-17; मकूर् स 1:9-11)

21 जब सबै मािनसहरूलाई बि स्मा गराइयो, यशे ू पिन आउन ु भयो अिन बि स्मा लन ु भयो। यशेलू े ाथर्ना ग ररहनभुएको बलेा आकाश
खो लयो। 22 अिन शारी रक रूपमा ढुकुर झैं उहाँमािथ पिव आत्मा आउनभुयो। त्यसपिछ स्वगर्बाट एउटा आवाज आयो, “ितमी मरेा प ु हौ
अिन म ितमीलाई मे गछुर्। म ितमीसगं अत्यन्त आन न्दत छु।”

यसूफुको पा रवा रक इितहास
(म ी 1:1-17)

23 जब यशेलूे आफ्नो कायर् गनर् थाले त्यसबलेा उहाँको उमरे झण्डै तीस वषर् पगुकेो िथयो। मािनसहरूले सोचकेा िथए यशे ू यसूफुको पु
हुनहुुन्छ।

यसूफु एलीका पु िथए।
24 एली म ातका पु िथए।
म ात लवेीका पु िथए।
लवेी मल्कीका पु िथए।
मल्की यान्नाका पु िथए।
यान्ना यसूफुका पु िथए।
25 यसूफु म ािथयसका पु िथए।
म ािथयास आमोसका पु िथए।
आमोस नहूमका पु िथए।
नहूम इसलीका पु िथए।
इसली नग्गकैा प ु िथए।
26 नग्गै माथका पु िथए।
माथ म ािथयासका पु िथए।
म ािथयास समेनैका पु िथए।
समेनै योसखेका पु िथए।
योसखे योदाका पु िथए।
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27 योदा योआननका पु िथए।
योआनन रेसाका पु िथए।
रेसा यरूबाबले का पु िथए।
यरूबाबले शालितएलका पु िथए।
शालितएल नरेीका पु िथए।
28 नरेी मल्कीका पु िथए।
मल्की अ ीका पु िथए।
अ ी कोसामका पु िथए।
कोसाम एलमादमका पु िथए।
एलमादम एरका पु िथए।
29 एर ्यहोशकूा प ु िथए।
यहोश ू ए लएजरका पु िथए।
एलीएजर योरीमका पु िथए।
योरीम म ातका पु िथए।
म ात लवेीका पु िथए।
30 लवेी िशिमयोनका पु िथए।
िशिमयोन यहूदाका पु िथए।
यहूदा यसूफुका पु िथए।
यसूफु योनानका पु िथए।
योनान एल्याकीमका पु िथए।
31 एल्याकीम मलआेका पु िथए।
मलआे िभन्नाका पु िथए।
िभन्ना म ाथाका पु िथए।
म ाथा नातानका पु िथए।
नातान दाऊदका पु िथए।
32 दाऊद ियशकैा प ु िथए।
ियशै ओबदेका पु िथए।
ओबदे बोअजका पु िथए।
बोअज सल्मोनका पु िथए।
सल्मोन नहशोनका पु िथए।
33 नहशोम अम्मीनादबका पु िथए।
अम्मीनादाब आरामका पु िथए।
आराम हे ोनका पु िथए।
हे ोन फारेसका पु िथए।
फारेस यहूदाका पु िथए।
34 यहूदा याकूबका पु िथए।
याकूब इसहाकका पु िथए।
इसहाक अ ाहामका पु िथए।
अ ाहाम तरेहका पु िथए।
तरेह नाहोरका पु िथए।
35 नाहोर सरूगका पु िथए।
सरूग रऊका पु िथए।
रऊ पलेगेका पु िथए।
पलेगे एबरेका पु िथए।
एबरे शलेहका पु िथए।
36 शलेह केनानक पु िथए।
केनान अपर्क्षदक पु िथए।
अपर्क्षदक शमेका पु िथए।



3:37 1160 लकूा 4:13

शमे नहूका पु िथए।
नहू लमेखेका पु िथए।
37 लमेखे मतशूलेहका पु िथए।
मतशूलेह हनोकका पु िथए।
हनोक यरेेदका पु िथए।
यरेेद महलाललेका पु िथए।
महलालले केनानका पु िथए।
38 केनान एनोशका पु िथए।
एनोश शतेका पु िथए।
शते आदमका पु िथए।
आदम परमे रका पु िथए।

4
शतैान ारा यशे ू ित प रक्षा
(म ी 4:1-11; मकूर् स 1:12-13)

1 यशे ूयदर्न नदीदे ख फिकर् नभुयो। उहाँ पिव आत्माले भ रपणूर् हुनहुुन्थ्यो। त्यो आत्माले उहाँलाई उजाडस्थान ितर डोयार्यो। 2 त्यहाँ चालीस
िदनसम्म उहाँलाई शतैानले प रक्षा लयो। उहाँले त्यसबलेा केही पिन खान ु भएन। जब ती िदनहरू िबत,े उहाँ खबुै भोकाउन ु भयो।

3 शतैानले उहाँलाई भन्यो, “यिद ितमी परमे रको पु हौ भन,े यो ढुङ्गालाई रोटी बिनने आज्ञा दऊे।”
4 उहाँले उ र िदनभुयो, “धमार्शा मा यो ले खएको छः

‘रोटी खाएर मा मािनसहरू जीउदँो रहदँनै।’ ” वस्था 8:3

5 तब शतैानले यशेलूाई एउटा अग्लो ठाँउमा लग्यो अिन एकै क्षण्मा पथृ्वीभरी रहकेा सवै राज्यहरू दखेायो। 6 तब शतैानले यशेलूाई भन्यो,
“म तपाँईलाई यी सबै राज्यहरूको अिधकार, श हरू र ितनीहरूमा भएको गौरवसगंै िदनछुे। यी सबै मलाई िदइएको छ। म यी सब कसलैाई
पिन िदनसक्छु। 7 यिद तपाँईले मलाई उपासना गरे म यी सब तपाईंलाई िदनछुे।”

8 उहाँले उ र िदनभुयो, “धमर्शा मा यो ले खएको छ,

‘ितमीले परम भु ित ो परमे रको उपासना गन ुर् पछर्।
अिन उहाँको मा सवेा गन ुर्पछर्!’ ” वस्था 6:13

9 तब त्यो शतैानले यशेलूाई यरूशलमेमा पयुार्यो अिन उहाँलाई म न्दरको टुप्पामा उभ्यायो। त्यसले यशेलूाई भन्यो, “यिद तपाईं परमे रको
पु हुनहुुनछ भने यहाँबाट फालहान्न ु होस!् 10 िकनभने धमर्शा मा यो ले खएको छ,

‘उहाँले ित ो रक्षाको लिग
आफ्नो स्वगर्दतूहरूलाई आज्ञा गन ुर्हुनछे।’ भजनसं ह 91:11

11 यो पिन ले खएको छ,

‘ितनीहरूले ितमीलाई हात-हातै थाम्नछेन,्
जस ारा ित ो पाउ ढुङ्गामा बजा रने छैन।’ ” भजनसं ह 91:12

12 यशेलूे उ र िदन ु भयो, “यो पिन धमर्शा मा भिनएको छ,

‘ितमीले परम भु ित ो परमे रको परीक्षा लन ु हुदँनै।’ ” वस्था 6:16
13 शतैानले यशेलूाई त्यके पक्षबाट सताई सके पिछ उसको अनकूुल समय नआउन्जले सम्मका िन म्त छोडरे गयो।
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यशे ू ारा मािनसहरूलाई िशक्षा
(म ी 4:12-17; मकूर् स 1:14-15)

14 यशे ू पिव आत्माको श लएर गालीलमा फकूर् न ु भयो। गालीलभ र उहाँको बारेमा समचारहरू फै लयो। 15 उहाँले ितनीहरूको सभा
घरहरूमा िसकाउन शरुू गन ुर्भयो। सबै मािनसहरूले उहाँको शसंा गरे।

यशे ूआफ्नो शहरमा जानहुुन्छ
(म ी 13:53-58; मकूर् स 6:1-6)

16 यशेलूे आफु हुकको शहर नासरतको पिन या ा गन ुर् भयो। िव ामको िदनमा अिघ झैं उहाँ सभाघरमा जान ु भयो। उहाँ त्यहाँ (धमर् न्थबाट)
केही पढनलाई उिभन ु भयो। 17 यशयैा अगमव ा ारा ले खएको न्थ उहाँलाई िदईएको िथयो। उहाँले न्थ पल्टाउन ु भयो अिन एक ठाउँ जहाँ
िनम्न ल खत कुराहरू ले खएको भे ाउन ु भयोः
18 “परम भकुो आत्मा ममािथ छ।
परमे रले मलाई गरीबहरूलाई स-ुसमचार सनुाउन,
बधंनमा परेकाहरूलाई स्वतन् गनर्,

अिन अन्धो मािनसहरूलाई दे सक्ने पानर् पठाउन ु भएकोछ।
अनकेौं यातनामा िप ल्सएका मािनसहरूलाई मु पानर् परमे रले मलाई पठाउन ु भएकोछ।

19 अिन आफ्नो मािनसहरूलाई बचाउन परम भकुो उिचत समय आएको छ भिनघोषणा गनर् पठाउन ु भएकोहो।” यशयैा 61:1-2,
58:6

20 उहाँले न्थ बन्द गन ुर्भयो। उहाँले त्यो न्थ सहयोगीलाई िदएर त्यहीं ब भुयो। सभा घरमा भएका त्यके मािनसले उहाँ लाई हे ररहकेा
िथए। 21 यशे ू ितनीहरूसगं बोल्न थाल्न ु भयो उहाँले भन्न ु भयो, “मलैे ितमीहरू अिघ जो धमर् न्थको अशं पढे त्यो आज पढदै गदार् नै पणू र् भयो।”

22 सबै मािनसहरूले यशेकूो सशंा गरे। उहाँको िमठासपणूर् शब्दहरूमा ितनीहरू छक्क परे। ितनीहरूले भन,े “कसरी उहाँले यसरी बोल्न ु
सक्न ु भएको? के उहाँ यसूफुका पु हुनहुुन्न?”

23 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्न ु भयो, “म जान्दछु िक ितमीहरूले मलाई यो उखान भन्नछेौ, ‘ए वधै! आफैं लाई िनको पार। ितमीले आफ्नै
शहरमा पिन त्यही गर।’ ” 24 त्यसपिछ उहाँले भन्न ु भयो, “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। अगमव ालाई आफ्नै गाँउ शहरमा किहल्यै स्वीकार
ग रदनै। म जे भन्दछुै त्यो साँचो हो।

25-26 “ए लयाको समयमा साढे तीन वषर्सम्म इ ाएलको जमीनमा ठूलो अिनकाल पय । सारा दशेमा कतै पिन खाने कुरा िथएन। त्यसबलेा
इ ाएलमा िवधवाहरू थु ै िथए। तर ए लयालाइ ती कुनै िवधवाकोमा पठाइएन। सीदोन दशेको सारपत भन्ने ठाउँमा चाँिह ए लयालाई एउटी
िवधवाकोमा पठाइयो।

27 “अिन अगमव ा ए लशाको समयमा इ ाएलमा धरैे कोडका रोगीहरू िथए। तर नामान बाहके कसलैाई पिन िनको पा रएन। अिन नामान
इ ाएलवासी नभई िस रयावासी िथए।”

28 सबै मािनसहरू जो सभा-घरमा िथए यो कुराहरू सनुे अिन सा ै रसाए। 29 मािनसहरू उठे अिन यशेलूाई शहर छाड्न वाध्य गराए।
ितनीहरूको शहर एउटा टाकुरामा अव स्थत िथयो। ितनीहरूले यशेलूाई टाकुराको िकनारामा पयुार्ए अिन ितनीहरू उहाँलाई तल खसाल्न चाहन्थ।े
30 तर उहाँ ितनीहरूको माझबाट िनस्केर जान ु भयो।

यशे ू ारा द ु ात्मा लागकेो मािनस िनको भएको
(मकूर् स 1:21-28)

31 गालीलको कफनुर्हम भन्ने शहरमा यशे ू जान ु भयो। उहाँले िव ामको िदन मािनसहरूलाई िशक्षा िदन ु भयो। 32 ितनीहरू यशेकूो िशक्षामा
छक्क पथ कारण उहाँ अिधकारिसत िसकाउँनहुुन्थ्यो।

33 सभाघरमा एकजाना द ु आत्मा लागकेो मािनस िथयो। त्यो मािनस ठूलो स्वरमा िचच्यायो। 34 “हे नासरतको यशे!ू हामीबाट तपाईं के
चाहनहुुन्छ? के हामीलाई नाश गन ुर् तपाईं यहाँ आउन ु भएको हो? म तपाईंलाई जान्दछु तपाईं परमे रका एक पिव जन हुनहुुन्छ।” 35 तर
यशेलू े त्यो द ु ात्मालाई हकान ुर् भयो, “चपू लाग।् यो मािनसदे ख िन स्क हाल।्” त्यो द ु आत्माले मािनसहरूकै अिघप त्यो मािनसलाई भ ूइँमा
पछा रिदयो। त्यसपिछ द ु आत्माले त्यो मािनसलाई केही नोक्सान नगरी छाडी िदयो।

36 सबै मािनसहरू छक्क परे अिन आपसमा कुरा गरे, “यसको अथर् के हो? यशेलूे त अिधकार अिन श िसत द ु आत्माहरूलाई िनस्कन
आज्ञा गन ुर् हुन्छ औ ितनीहरू पिन िनस्की हाल्छन।्” 37 त्यसपिछ त्यस इलाकाको त्यके ठाऊँमा यशेकूो कीितर् फै लयो।

यशे ू ारा प सुकी प ीको आमा िनको भएकी
(म ी 8:14-17; मकूर् स 12:9-34)
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38 यशेलूे सभा घर छाड्न ु भयो। उहाँ िशमोनको घरमा जान ु भयो। िशमोनको सास ूकडा ज्वरोले िसिकस्त िबमारी िथईन।् ितनीहरूले उहाँलाई
ितनका िन म्त केही ग रिदनहुोस ्भनी िवन्ती गरे। 39 यशे ू ितनको निजक जान ु भयो अिन जरोलाई हट्ने आज्ञा िदन ु भयो। जरो झ ै हरायो। तब
ितनी उ ठन अिन ितनीहरूको सवेामा लािगन।्

यशे ू ारा धरैे मािनसहरू िनको भएको
40 घाम अस्ताउन लागदा सबै मािनसहरू ज-जसका आफ्ना मािनसहरू िबरामीहरू िथए ितनीहरूलाई यशेकूहाँ ल्याए। ितनीहरू बगे्ला बगे्लै

रोगले पीडीत िथए। उहाँले त्यके िबरामीलाई छुन ु भयो अिन ितनीहरूलाई जाती पान ुर् भयो। 41 धरैे मािनसहरूदे ख भतूहरू बािहर िनस्के।
ितनीहरू िचच्याउँदै िथए, “तपाईं परमे रका पु हुनहुुन्छ।” तर उहाँले ती भतूहरूलाई चपू ब े आज्ञा िदन ु भयो। यशे ू नै ी हुनहुुन्थ्यो भनरे
भतूहरूले जानकेा िथए।

यशेकूो िविभन्न शहरहरूमा स्थान
(मकूर् स 1:35-36)

42 अक िदन यशे ू एकान्त ठाउँमा जानभुयो। तर भीडले उहाँलाई खोिजरहकेो िथयो औ उहाँ भएको जग्गामा ितनीहरू आए। जब ितनीहरूले
यशेलूाई दखे,े ितनीहरूले उहाँलाई ितनीहरूलाई नछाडन ु भिन िवन्ती गदं िथए। 43 तर यशेलू े ितनीहरूलाई भन्न ु भयो, “मलैे अरू शहरहरूमा पिन
परमे रको राज्य को बारे ससुमाचारहरु भन्न ु पछर्। यसकैारण मलाई फठाइएको छ।”

44 तब यशेलूे यहूिदयाका सभा घरहरूमा चार गन ुर् भयो।

5
प सु, याकूब र यहून्ना यशेकूो पिछ लागे
(म ी 4:18-22; मकूर् स 11:6-20)

1 यशे ू गनसेरेत झीलको िकनारमा उिभन ु भयो। उहाँको व रप र धरैे मािनसहरू भीड लाग्दै िथए। ितनीहरू परमे रको वचन सनु्न चाहन्थ।े
2 यशेलूे झीलको िकनारमा दइुवटा डुङ्गा दे ु भयो। माछावालाहरू डुङ्गाबाट िनस्केर ितनीहरूको माछा मान जालहरू ध ुदँ ै िथए। 3 उहाँ एउटा
डुङ्गामा चढ्न ु भयो जनु िशमोनको िथयो अिन उसलाई त्यो डुङ्गालाई िकनारको अ लक छेउमा लाउन लागाउन ु भयो। तब उहाँ त्यसमा ब ु
भयो अिन मािनसहरूलाई िसकाउन थाल्न ु भयो।

4 जब यशेलूे आफ्नो भनाई सक्न ु भयो, उहाँले िशमोनलाई भन्न ु भयो, “यो डुङ्गालाई गिहरो पानी ितर लजैाऊ अिन माछा मान ुर् जाल
िफँजाऊ।”

5 िशमोनले उ र िदए, “गरुूज्य ू हामीले सारा रात प र म गय ं र पिन एउटै माछा समा सकेनौं। तर तपाईंले भन्नभुएको कारण, म जाल
िफजाउँछु।” 6 ितनीहरूले आफ्नो जाल पानीमा फ्याँके। ितनीहरूको जाल भरी माछ परेर जाल फाट्न आटेँको िथयो। 7 ितनीहरू अरू डुङ्गामा
भएका आफ्ना साझदेारहरूलाई पिन सहायताको लागी सकेंत िदए। साझदेारहरू आए अिन डुङ्गामा यित माछा लादे िक डुङ्गाहरू डुब्न थाल।े

8-9 थु ै माछाहरू समातकेोमा माछावालाहरू सबै नै छक्क परेका िथए। जब िशमोन प सुले यी सब दखे,े ितनले यशेकूो अिघ दण्डवत गरे
अिन भन,े “मदे ख टाढा जानहुोस,् परम भ।ु म पापी मािनस हु।ँ” 10 जब्दीका पु हरू याकूब र यहून्ना पिन छक्क परे। याकूब र यहून्ना
िशमोनसगँै माछा मादं िथए।

यशेलू े िशमोनलाई भन्नभुयो, “डराउन ु पदन अब उसो ितमीहरू माछा मान छैनौ तर मािनसहरू समा े छौ।”
11 ितनीहरूले आफ्ना डुङ्गाहरू िकनारमा ल्याए। अिन ितनीहरूले ती सबै छोडरे यशेकूो पिछ लाग।े

यशे ू ारा एकजना िबमारी िनको
(म ी 8:1-4; मकूर् स 1:40-45)

12 जब एकपल्ट यशे ू एउटा शहरमा हुनहुुन्थ्यो, त्यहाँ एउटा शरीर कोढीले पीडीत मािनस पिन िथयो। जब त्यसले यशेलूाई दखे्यो, उहाँ अिघ
िनहु रएर िवन्ती गनर् लाग्यो, “हे भ,ु मलाई िनको पा रिदनहुोस।् म जान्दछु तपाईंले चाहन ु भयो भने मलाई जाती पान ुर् सक्न ु हुन्छ।”

13 यशेलूे भन्न ु भयो, “म ितमीलाई िनको पानर् चाहन्छु। िनको होऊ!” त्यसपिछ उहाँले त्यस मािनसलाई छुन ु भयो। झ ै कोढ़ले छो ो।
14 यशेलूे ितनलाई आदशे िदन ु भयो, “यस्तो भएको कुरा कसलैाई नभन्न।ु तर आफैं गएर पजूाहारीलाई दखेाउन ु मोशाले भने झैं आफु िनको
भएकोमा परमे रलाई ब ल चढाउन।ु यसबाट ितमी िनको भएको माण हुन्छ।”

15 तर यशेकूो िवषयमा समाचार अझ चार हुदँै गयो। धरैे मािनसहरू उहाँकहाँ सनु्न आउँथे र िबमार िनको भएर जान्थ।े 16 यशे ू ायः नै
एकान्त ठाउँमा ाथर्ना गन ुर्हुन्थ्यो।

यशे ू ारा पक्षाघात रोगी िनको
(म ी 9:1-8; मकूर् स 2:1-12)



5:17 1163 लकूा 6:5

17 एक िदन यशेलूे मािनसहरूलाई िशक्षा िददंैं हुनहुुन्थ्यो, फ रसीहरू र शा ीहरू पिन त्यहीं नै बिसरहकेा िथए। ितनीहरू यरूशलमे, यहूिदया
र गा ललका सबै शहरहरूबाट आएका िथए। परम भलुे उनलाई िनको पान श िदनभुएको िथयो। 18 एकजना पक्षघातको रोगी त्यहाँ एउटा
खाटमा लएर आए अिन ितनीहरूले िभ ल्याउने र यशेकूो अिघ रा े चे ा गदं िथए। 19 तर त्यहाँ मािनसहरूको त्यि भीड िथयो िक यशे ूभएकहाँ
पगु्नलाई बाटो िथएन। त्यस कारण ती मािनसहरू घरको छानामािथ चढे अिन केही िझगंटीहरू हटाएर प्वालबाट त्यो िवमारी मािनसहरूलाई उसको
खाटसगँै भीडको िबचमा र यशेकूो अिघ ओ ाल।े 20 ितनीहरूको अटल िव ास दखेरे उहाँले भन्न ु भयो, “िम , ित ो पापहरू क्षमा भयो।”

21 तब शा ीहरू र फ रसीहरू आपसमा बात गनर् लाग,े “यो मािनस को हो? उसले जे भन्दछै, परमे र को िवरोधमा भन्दछै। केवल
परमे रले मा पापीहरूलाई क्षमा गनर् सक्नहुुन्छ।”

22 तर यशेलू े ितनीहरूले के सोचे थाहा पाउन ु भयो। उहाँले भन्न ु भयो, “ितमीहरू मनमा यस्तो हरू िकन गदर्छौ? 23 कुन चाँिह सिजलो
छः ‘ित ो पाप क्षमाभए भन्न’ु अथवा ‘उठ अिन जाऊ भन्न?ु’ 24 तर म ितमीहरूलाई दखेाउनँछुे िक पथृवीमा मािनसको पु लाई पापहरू क्षमा
गन अिधकार छ।” तब उहाँले त्यस पक्षाघातीलाई भन्नभुयो, “म ितमीलाई भन्दछु, उठ, ित ो िबछौना बाँध अिन घर जाऊ।”

25 सबकैो अिघ त्यो तरुन्तै उ ो र आफ्नो िब ौना च्याप्यो अिन परमे रको शसंा गदं घरितर लाग्यो। 26 सबै मािनसहरू चिकत भए।
अिन परमे रको शसंा गनर् थाल।े ितनीहरू भयिभत भए अिन भन,े “हामीले आज अचम्मका कुरा दखे्यौं।”

लवेी यशेलूाई प ाउँछन ्
(म ी 9:9-13; मकूर् स 2:13-17)

27 यसपिछ यशे ू बािहर जान ु भयो अिन कर-कायार्लयमा एकजना कर-सं हक ार्लाई बिसरहकेो दे ु भयो। त्यसको नाउँ लवेी िथयो। यशेलू े
त्यसलाई भन्न ु भयो, “मरेो पिछ लाग।” 28 लवेी जरुूक्क उठ ्यो अिन सबै कुरा छोडरे यशेकूो पिछ लाग्यो।

29 तब लवेीले यशेकूा िन म्त आफ्नो घरमा ठूलो भोजको आयोजन गरे। त्यहाँ कर उठाउनहेरू र अरू मानसहरूको पिन ठूलो भीड िथयो जो
ितनीहरूसगंै मजेमा खाँदथ,े 30 तर फ रसहरू र ितनीहरूका शा ीहरू उहाँको चलेाहरूको िवरु मा यसो भन्दै गनगनाउन लाग,े “ितमीहरू कर
उठाउनहेरू र पापीहरूिसत िकन खान पीन गछ ?”

31 यशेलूे उ र िदन ु भयो, “िनरोगीलाई वै को आवश्यक पदन, तर रोगीहरूलाई मा वै को आवश्यकता पछर्। 32 म धािमर्क मािनसहरूलाई
बोलाउन ु आएको होइन, म त पापीहरूलाई ितनीहरूका हृदय र रहन सहन प रवतर्न गर भनी अ ाउन ु यहाँ आएको हु।ँ”

यशे ू ारा उपवास सम्बन्धीको मा उ र
(म ी 9:14-17; मकूर् स 2:18-22)

33 ितनीहरूले यशेलूाई भन,े “फ रसीहरूले झैं यहून्नाको चलेाहरूले पिन समय समयमा उपवास र ाथर्ना गदर्छन।् तर तपाईंको चलेाहरू त
सधँैं खान्छन ्र िपउँछन।्”

34 यशेलूे ितनहरूलाई भन्नभुयो, “कुनै पिन िववाहमा, जन्तीहरूलाई दलुहा ितनीहरूका साथमा बसनु्जले उपवास ब स ै न। 35 तर समय
यस्तो आउँछ जब दलुहा ितनीहरूबाट छु न ु पदर्छ। त्यस समय ितनीहरू उपवास ब छेन।्”

36 यशेलूे ितनीहरूलाई यो द ृ ान्त सनुाउन ु भयोः “कुनै मािनसले नयाँ लगुा च्यातरे परुानो लगुा टाल्दनै। िकन? िकनभने त्यसो गरे नयाँ
लगुा िब न्छ, अिन टालकेो टु ा परुानो लगुासगं िमल्दनै। 37 कसलैे पिन नयाँ दाखरसलाई परुानो दाखरसको मशकमा भदनं। िकन? िकनभने
नयाँ दाखरसले मशकहरू फुटाउछँ, जसले गदार् दाखरस चहुरे जान्छ औ मशकहरू पिन न हुन्छ। 38 मािनसहरूले सधैं नयाँ दाखरसलाई नयाँ
मशकामा राख्छन।् 39कसलैे पिन परुानो दाखरस िपए पिछ नयाँ दाखरस िपउन खोज्दनै। िकनभने उसले भन्छ, ‘परुानो दाखरस नै असलछ।’ ”

6
िव ामको िदनको यशेनूै भ ु
(म ी 12:1-8; मकूर् स 2:23-28)

1 एक समय, िव ामको िदनमा यशे ूअन्नको खते भएर जाँदै हुनहुुन्थयो। उहाँका चलेाहरूले अन्नका बालाहरू टप्दै ितनीहरूको हातमा माँडरे
खाए। 2 कोही फ रसीहरूले भन,े “ितमीहरू िकन त्यसो गदछंौ? िव ामको िदनमा यसो गन ुर् मोशाको वस्थाको िवरु हो?”

3 यशेलूे उ र िदनभुयो, “ितमीहरूले पढकेा छैनौ, दाऊदले जब ितनी र ितनीिसत हुनहेरू भोकाएका िथए तब केगरेका िथए? 4 दाऊद
परमे रको म न्दरमा गए अिन ितनले परमे रलाई चढाएको रोटी लए अिन खाए। अिन ितनले रोटीहरू आफूसगं हुने मािनसहरूलाई बाँड।े
वास्तवमा यो मोशाको वस्था िवरु िथयो। वस्था अनसुार केवल पजूाहारीरूलाई मा यस्तो रोटी खाने अनमुित छ।” 5 अिन यशेलूे
फ रसीहरूलाई भन्नभुयो, “मािनसका पु नै िव ाम िदनको भु हुन।्”

िव ामको िदनमा यशे ू ारानै एकजना मािनस िनको
(म ी 12:9-14; मकूर् स 3:1-6)
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6 अक एक िव ामको िदन यशे ू सभा घरमा जान ु भयो। उहाँले मािनसहरूलाई िशक्षा िदन ु भयो। एकजना दािहने हात सकेुको मािनस त्यहाँ
िथयो। 7 शा ीहरू र फ रसीहरू त्यो िव ामको िदन पिन यशेलू े कसलैाई िनको पाछर्न ् िक भनरे हदं बिसरहकेा िथए। ितनीहरू चाहन्थे यशेबूाट
केही भलू होस ्अिन उनलाई दोष लगाउन पाइयोस।् 8 तर यशेलू े ितनीहरूले के िवचार गदछंन ्भनी बझुी हाल्न ु भयो। उहाँले त्यो सकेुको हात
भएको मािनसलाई भन्नभुयो, “उठ, अिन यी मािनसहरूको अघािड उभ।” यसकारण त्यो मािनस जरुूक्कै उ ो अिन त्यहाँ उिभयो। 9 यशेलूे
ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई सोध्दछु िव ामको िदन के काम गनर् उिचत होलाः रा ो वा नरा ो? ाण बचँाउन ु वा नाश गन ुर्?”

10 यशेलूे ती व रप र बसकेा सबलैाई हने ुर् भयो। अिन त्यस मािनसलाई भन्न ु भयो, “खोई मलाई ित ो हात हनेर् दऊे।” त्यस मािनसले उहाँलाई
हात दखेायो। त्यसको हात तरुन्तै िनको भइहाल्यो। 11 फ रसीहरू र शा ीहरू सा ै रसाए। ितनीहरू आपसमा तकर् गनर् लाग,े “यशेलूाई हामीले
के गन ुर् पन हो?”

यशे ू ारा बा जना े रतहरूको चनुाई
(म ी 10:1-4; मकूर् स 3:13-19)

12 त्यस समयमा यशे ू एउटा डाँडामा गएर ाथर्ना गन गन ुर् हुन्थ्यो। सारा रात उहाँले ाथर्ना गरेर िबताउन ु हुन्थ्यो। 13 भे लपल्ट िबहान, उहाँले
आफ्नो चलेाहरूलाई उहाँले ितनीहरूलाई “ े रत” नाउँ िदन ु भयुो। ितनीहरू थीएः

14 िशमोन (यशेलूे ितनलाई प सु नाउँ रा ु भएको िथयो)
र आ न् यास प सुको भाई,
याकूब,
र यहून्ना,
िफलीप
बथुर्लमाई,
15 म ी,
थोमा,
याकूब अल्फायासको छोरो,
अिन िशमोन, जसलाई जलेोट पिन भिनन्छ,
16 यहूदा, याकूबको छोरो,
अिन यहूदा इस्करयोती (यो यहूदा नै तीमध्ये एकजना हो जसले यशेलूाई श हुरूको हातमा समु्पकेो िथयो)।

यशे ू ारा मािनसहरूलाई िशक्षा अिन उपचार
(म ी 4:23-23; 51-12)

17 यशे ू र े रतहरू डाँडाबाट ओलर आए। उहाँ त्यहीं एउटा सम्म जग्गामा उिभन ु भयो। उहाँका चलेाहरूको एउटा ठुलो भीड त्यहाँ िथयो।
अिन टायर र सायडन सागर तटका शहरहरूबाट र यहूिदयाका सबै ठाउँबाट, यरूशलमेबाट आएका धरैे मािनसहरू पिन त्यहाँ िथए। 18 ितनीहरू
सबै त्यहाँ उहाँबाट सनु्न र आफुलाई िनरोगी पानर् आएका िथए। उहाँले शतैान द ु ात्माले पीिडत मािनसहरूलाई िनको पा रिदन ु भयो। 19 सबलैे
यशेलूाई छुने चे ा ग ररहकेा िथए िकनभने ती सबलैाई िनको पाद उहाँबाट श बािहर िन स्करहथे्यो।

20 उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई हने ुर् भयो अिन भन्न ु भयो,

“हे दीन मािनसहरू, ितमीहरू धन्यका हौ,
िकनभने परमे रको राज्य ितमीहरूकै हो।

21 ितमीहरू, जो अिहले भोकाएका छौ, ितमीबरू धन्यका हौ,
िकनभने ितमीहरू त ृ हुनछेौ।

ितमीहरू, जो अहीले रोइरहकेा छौ ितमीहरू धन्यका हौ,
िकनभने ितमीहरू खशुीसगँ हाँ छेौ।

22 “मािनसको पु को कारण यिद ितमीहरूलाई मािनसहरूले घणृा गरे, आफ्नो समहूबाट िनकाली िदए, तीनीहरूले िनन्दा गरे, ितनीहरूले
ितमीहरूलाई अस्वीकारे ितमीहरू धन्य हौ। 23 त्यसबलेा रमाऊ अिन खशुीले उ , िकनभने स्वगर्मा ितमीहरूले ठूलो इनाम पाउनछेौ। ितनीहरूका
पखुार्हरूले अगमव ाहरूलाई त्यसै गरेथ,े त्यसरीनै ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई पिन त्यही वहार गनछन।्
24 “तर धनी मािनसहरू हो, ितमीहरूलाई िधक्कार!

िकनभने ितमीहरूले सखुी जीवन भोगकेाछौ।
25 ितमी अघाएकाहरूलाई, िधक्कार!
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िकनभने ितमीहरू भोकाउनछेौ।
ितमी अिहले हाँिसरहकेाहरूलाई, िधक्कार!

िकनभने ितमीहरू शोकगन ुर् र रून ु पनछ।

26 “िधक्कार! ितनीहरूको बारेमा मािनसहरू ारा शसंा ग रऐको भए पिन, िकनभने ितनीहरूका पखुार्हरूले पिन झ ू ो अगमव ाहरूलाई
सधँैं शसंा गरे।

श हुरूलाई मे गर
(म ी 5:38-48; 7:12)

27 “म ितमीहरूलाई भन्दछु जसले मलाई सिुनरहकेाछौ, आफ्ना श हुरूलाई मे गर। जसले ितमीहरूलाई घणृा गछर्न ितनीहरूलाई पिन रा ै
गर। 28 ितमीहरूलाई सराप्नहेरूलाई पिन आशीवार्द दऊे। ितमीहरूिसत द ु र्वहार गनहरूको लािग पिन ाथर्ना गर। 29 यिद कसलैे ितमीहरूको
एउटा गालामा थप्ड लगाए उसलाई अक गाला पिन थािप दऊे। यिद कसलैे ित ो कोट लगकेो छ भने उसलाई कमीज लन ु नरोक। 30 जसले
माग्छ हरेकलाई दऊे। यिद कसलैे ित ो केही लगकेोछ भने उसलाई त्यो चीज फकार्ई नमाग। 31अरूबाट ितमी जे चाहन्छौ, अरूको िन म्त पिन
त्यही गरी दऊे।

32 “जसले ितमीहरूलाई मे गछर्न ्ितनीहरूलाई मा मे गरे, ितमीहरू के कुनै शसंाको योग्य हुन सक्छौ? अह।ँ पापीहरू पिन ितनहरूलाई
मे गनहरूलाई मे नै गदर्छन।् 33 यिद ितमी ती मािनसहरूको िन म्त मा भलाई गछ ज-जसले ित ो भलाई गछर्न,् भने के ितमी शसंाको

योग्य हुन सक्छौ? होईन, कारण यस्तो त पापीहरूले पिन गछर्न।् 34 यिद िफतार् पाउने आशामा ितमी कसलैाई ऋण िदन्छौ भने के ितमी शसंाको
योग्य हुन सक्छौ? होइन, पापीहरू पिन पापीहरूलाई त्यित नै िफतार् पाउने आशामा ऋण िदन्छन।्

35 “यसलैे आफ्ना श हुरूलाई मे गर। ितनीहरूसगं रा ो गर, अिन ितनीहरूबाट केही आशा नराखी ऋण दऊे। यदी ितमीहरूले यसो गय
भने ितमीहरूले ठूलो इनाम पाउनछेौ, ितमीहरू सव च्च परमे रका सन्तानहरू झैं हुनछेौ िकनभने परमे र बगैनुी तथा द ु हरू ित पिन कृपाल ु
हुनहुुन्छ। 36 जस्तो ित ा िपता मेी र दयाल ु हुन ु हुन्छ त्यस्तै मेी र कृपाल ु बन।

आफैले आफैं लाई िनयाल
(म ी 7:1-5)

37 “अरूको न्याय नगर, अिन अरूले पिन ित ो न्याय गन छैन। अरूलाई भत्सर्ना नगर, अिन अरूले पिन ित ो भत्सर्ना गदन। अरूलाई क्षमा
गर, अिन ितमीले पिन क्षमा पाउनछेौ। 38अरूलाई िदने गर अिन ितमीले पिन पाउनछेौ। ितमीहरूले रा ो ओजनमा पाउनछेौं, ितमीहरूलाई खाँदी
खाँदी हल्लाँउदै काखमा पो खने गरी पाउनछेौ जनु नापले ितमी अरूलाई िददंछौ परमे रले पिन ितमीहरूलाई त्यही नापले िदन ु हुनछे।”

39 यशेलूे ितनीहरूलाई यो द ृ ान्त भन्न ु भयोः “के एउटा अन्धाले अक अन्धालाई डोयार्उन सक्छ? अह!ँ दवुै नै खाडलमा पनछन।्
40 एउटा िशष्य आफ्नो गरुूभन्दा मािथ हुन स ै न। तर त्यके मािनस जसले पणू र्रूपले िसिकसक्छ तब मा उ गरुू झैं बन्नसक्छ।

41 “जब ितमी आफ्नो आखँमा सानो छेस्का पसकेो थाहा पाउदनैौ, भाईको आखँमा परेको धलुो िकन दखे्छौ? 42 ितमीहरूले कसरी आफ्नो
भाइलाई भन्न सक्छौ, ए भाई मलाई ित ो आखँामा भएको धलुो िनकाल्न दऊे। जब ितमीहरूले आफ्नो आखँामा परेको ठूलो छेस्कालाई पिन
दे स ै नौ। ितमीहरू कपटी छौ। पिहल,े ितमीहरू आफैले आफ्नो आखँबाट ठूलो छेस्का िनकाल। त्यसपिछ ितमीहरूले स्प सगं ितमीहरूको
भाइको आखँामा परेको धलुो िनकाल्न सक्नछेौ।

दईु कारको फल
(म ी 7:17-20; 12:34-35)

43 “एउटा असल बोटले खराब फल किहल्यै िददँनै। त्यसरी नै एउटा नरा ो बोटले रा ो फल िदन ु स ै न। 44 हरेक बौट त्यसले िदएको
फलबाट िचन्न सिकन्छ। मािनसहरूले काँडे पो ाबाट नभेारा बटुल्न स ै नन।् अिन ितनीहरूले काँडे पो ाबाट अङं्गरु बटुल्न स ै नन।् 45 एउटा
असल मािनसले आफ्नो हृदयमा असल कुरा नै राख्छ। अिन उसले आफ्नो हृदयबाट असल कुरा बािहर िनकाल्दछ। तर एउटा द ु मािनसले
आफ्नो हृदयमा द ु कुराहरू नै राखकेो हुन्छ। अिन उसले नरा ा कुराहरू नै बािहर िनकाल्दछ। जनु कुरो हृदयमा प रपणूर् छ त्यही नै मखुबाट
िनस्कन्छ।

दईु कारका मािनसहरू
(म ी 7:24-27)

46 “जब मलैे भनकेो मान्दनैौ भने िकन मलाई भ,ु भन्दछै? 47 हरेक मािनस जब मकहाँ आउँदछ अिन मरेो वचनहरू सनु्दछ र पालन गछर्,
म ितमीहरूलाई ऊ कस्तो हो दखेाउनछुे। 48 ऊ एकजना घर बनाउने मािनस जस्तै नै हो। उसले गिहरो खनरे ब लयो च ानमािथ जग बसाल्न
सक्नछे। जित बलेा नदीमा बाढी आउँछ पानीले घरलाई धक्का िदन्छ तर त्यसले घरलाई हल्लाउन स ै न कारण त्यो घर रा री बिनएको हुन्छ।
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49 “तर जो मािनस मरेो वचन सनु्छ तर पालन गदन भने त्यो मािनस रा री आधार नबसाई घर बनाउने मािनस जस्तै हो जसको घर नदीको
बाढीको झोंक्का लाग्दा नै झ ै प ल्टन्छ र सम्पणूर् रूपले ध्वशं हुन्छ।”

7
यशे ू ारा एकजना नोकर िनको
(म ी 8:5-13; यहून्ना 4:43-54)

1 जब यशेलूे मािनसहरूलाई उपदशे िदइ िसध्याउन ु भयो उहाँ कफनर्हुम जान ु भयो। 2 कफनर्हुममा एकजना क ान िथयो। उसको एकजना
नोकर िसिकस्त िबमारी िथयो, त्यो मन लागकेो िथयो। त्यस क ानले नोकरलाई खबुै माया गन गथ्य । 3 जब उसले यशेकूो बारेमा सनु्यो तब
बढूा यहूदी धानहरूलाई उहाँकहाँ पठायो र त्यस नोकरलाई बचाउनकुो लािग आउन भिन िबन्ती गनर् पठायो। 4 ती मािनसहरू यशेकूहाँ गए,
अिन त्यो क ानलाई सहायता गन ुर् मािमर्क त रकाले आ ह गद भन,े “त्यो क ान तपाईंको सहायता पाउन ु साँच्चै योग्यको छ। 5 ितनले हा ो
मािनसहरूलाई माया गछर्न ्र हा ो िन म्त सभा घर पिन बनाइिदएका छन।्”

6 यसकारण यशे ू ती मािनसहरूसगं जान ु भयो। उहाँ यसो भिन िवन्ती गनर् पठायो, “हे भ,ु तपाईं मरेो घरमा आउने क नगन ुर्होस।् तपाईं
जस्तो मािनस मरेो घरमा पाउ क गनर् योग्यको म छैन। 7 यसकारण म आफैं पिन तपाँईकहाँ मानसगंत रूपमा जान योग्यको स म्झन्न, तपाईंले
आदशे मा िदनहुोस ्मरेो नोकर जाती हुन्छ। 8 तपाईंको अिधकार मलाई थाहा छ। म पिन अरू मािनसहरूको अिधकारको वशमा छु। अिन मरेो
अिधकारमा सिैनकहरू छन।् यिद म एकजना सिैनकलाई भन्छु, ‘जाऊ’, अिन त्यो जान्छ। अिन अक सिैनकलाई भन्दछु, ‘आऊ’, अिन त्यो
आउँछ। अिन यदी मरेो नोकरलाई भन्दछु, ‘यो गर’, अिन त्यसले गछर्।”

9 जब यशेलूे यी कुरा सनु्न ु भयो, उहाँ छक्क पन ुर् भयो। यशेलू े उहाँलाई प ाएर आउने मािनसहरू प फकर भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई
भन्छु, मलैे यस्तो िव ास सारा इ ाएलमा कतै पिन पाइँन।”

10 यशेलूाई बोलाउन गएका सबै मािनसहरू घर फिकर् ए। ितनीहरूले त्यो नोकरलाई िनको भइसकेको भटेे।

यशे ू ारा एकजना मािनसले जीवन पाउदँछ
11अक िदन यशे ूनाइन भन्ने शहरमा जानभुयो। उहाँका चलेाहरू र धरैे मािनसहरू पिन उहाँ सगंै गहरहकेा िथए। 12जब यशे ूशहरको फाटक

निजक पगु्न ु भयो, उनले मदुार् लिगरहकेो दे ु भयो। एउटी िवधवाको एउटै भएको छोरो मरेको िथयो। जब लाश लिगरहकेो िथयो शहरका धरैे
मािनसहरू ती िवधवासगं िथए। 13 जब भु यशेलू े ितनलाई दे भुयो उहाँ त्यस िवधवाको िन म्त हृदयबाट दःुखी हुन ु भयो र ितनलाई भन्नभुयो,
“नरोऊ।” 14 यशे ू शवपे टकाको निजक पगु्न ु भयो अिन त्यसलाई छुनभुयो। लाश लिगरहकेा मलामीहरू टक्क अिडए। उहाँले त्यो मरेको
केटोलाई भन्न ु भयो, “ए यवुक म ितमीलाई भन्दछु, उठ।” 15 त्यसपिछ त्यो मरेको केटो तत्कालै उठेर बस्यो अिन बात गनर् शरुु गय । यशेलू े
त्यस केटोलाई त्यसको आमालाई स ु म्पिदन ु भयो।

16सबै मािनसहरू छक्क परे अिन यसो भन्दै परमे रको शसंा गरे, “एउटा महान ्अगमव ा हामीकहाँ आउन ुभएको छ।” अिन ितनीहरूले
यो पिन भन्दै िथए, “परमे रले आफ्ना जाहरूको हरेचाह ग ररहन ु भएकोछ।”

17 उहाँको िवषयको यो खबर सारा यहूिदया र यसको व रप र दशेमा िफंिजयो।
यहून्ना ारा एउटा
(म ी 11:2-19)

18 यहून्नाका चलेाहरुले यी सब घटनाहरूको िवषयमा ितनलाई जानकारी गराए। यहून्नाले आफ्ना चलेाहरूमध्ये दइुजनालाई बोलाए।
19 यहून्नाले ितनीहरूलाई भु यशेसूगँ सोध्न पठाए, “एकजना जो आउनवेाला िथए तपाईं नै हुनहुुन्छ? अथवा अझ अरूलाई नै पखर्न ु पछर्?”

20 त्यसपिछ मािनसहरू यशेकूहाँ आए। ितनीहरूले भन,े “बि स्मा िदने यहून्नाले हामीलाई यो सोध्नलाई तपाईंकहाँ पठाएका छन,् के
आउनवेाला तपाईं नै हुनहुुन्छ, अथवा हामी अझ अकको बाटो हरेौं?”

21 त्यसै बलेा, यशेलूे धरैेलाई ितनीहरूको रोग, था र ितनीहरूबाट द ु आत्माहरू छुटाउन ु भयो। उहाँले धरैे अन्धो मािनसलाई पिन दे सक्ने
बनाउन ु भयो। 22 अिन उहाँले यहून्नाका चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरूले यहाँ जे कुराहरू दखे्यौ अिन सनु्यौ गएर यहून्नालाई भन। अन्धो
मािनस पिन िनको भयो र दे े भयो। लङ्गडाहरू िहडँ्न थाल।े कोढीहरू कोढरिहत भए। बिहराहरूले सनु्न थाल।े मरेकाहरूले जीवन पाए। अिन
गरीब मािनसहरू परमे रको राज्यको ससुमाचारहरू सिुनरहकेाछन।् 23 कसलैे मलाई हण गदार् समस्यामा पदन भने त्यो अन ु िहत परुुष धन्य
हो।”

24जब यहून्नाको चलेाहरू गए, यशेलूे यहून्नाको िवषयमा भन्न लाग्न ु भयोः “तीमीहरू उजाड स्थानमा के हनेर् जान्छौ? बतासले हल्लाइरहकेो
िनगालोलाई? 25 मरूभिूममा ितमीहरू के हनेर् आयौ? एउटा सनु्दर व लगाएको मािनस हनेर्लाई? होइन। सनु्दर र रा ा व हरू लगाउनहेरू त
राज-दरबारमा बस्छन।् 26 साँच्च,ै ितमीहरू यहाँ के हनेर् आयौ? एकजना अगम ा? अ,ँ म ितमीहरूलाई भन्दछु, यहून्ना अगमव ाभन्दा पिन

े हुन।् 27 उनी ती मािनस जसको िवषयमा यस्तो ले खएको छः



7:28 1167 लकूा 8:3

‘सनु! म मरेो सहयोगीलाई ित ो अिघ पठाउँछु।
जसले ित ो अिघ ित ो मागर् तयार गनछ।’ मलकी 3:1

28 ितमीहरूलाई भन्दछु, यहून्नानै अिहलसेम्म जन्मकेा मािनसहरूमा सब भन्दा ठूला हुन ्तापिन जो परमे रको राज्यमा सानो छ त्यो ितनी भन्दा
ठूलो छ।”

29जब मािनसहरूले यस िवषयमा सनु,े ितनीहरूले माने िक परमे रको िशक्षा रा ो छ। ती कर उठाउनहेरू पिन सहमत भए । ती मािनसहरूलाई
यहून्ना ारा नै बि स्मा गराइएको िथयो। 30 तर फ रसीहरू र शा ीहरूले ितनीहरूको लागी बनाइको परमे रको अिभ ायलाई ितनीहरूको िन म्त
यहून्नाबाट बि स्मा लन अस्वीकार गरेर र गरे।

31 “यस यगुको मािनसहरूको िवषयमा मलैे कसरी वणर्न गन ुर्? ितनीहरू के जस्ता छन?् 32 यी मािनसहरू बजारमा बिसरहकेा केटा-केटीहरू
जस्तै छन।् एउटा दलको नानीहरूले अक दलको नानीहरूलाई बोलाउँछन ्अिन भन्छन ्

‘हामीले ितमीहरूको िन म्त बाँसरुी बजायौं,
तर ितमीहरू नाचनेौं;

हामीले द:ुखका गीत गायौं
तर ितमीहरू रोएनौ।’

33 बि स्मा िदने यहून्ना आए तर अरू मािनसहरूले जस्तो खाने कुरा खाएनन ् अिन दाखरस िपएनन।् अिन ितमीहरू भन्दछौ, ‘उसलाई भतू
लागकेो छ।’ 34 मािनसको पु चाँिह अरू मािनसहरू झैं खाँदै र दाखरस िपउँदै आए। अिन ितमीहरू भन्दछौ, ‘हरे उसलाई। खबु खान्छ अिन
िपउँछ। कर उठाउनहेरू र पापीहरूको िम हो ऊ।’ 35 तर कायर्हरूको आधारमा ज्ञान सही मािणत हुन्छ।”

शमोन फ रसी
36 फ रसीहरूमध्ये एकले यशे ू सगंै बसरे खान ु िनम्त्याए। उनी फ रसीको घरमा गए अिन खान ु बस।े
37 त्यो शहरमा एउटी पापी ी िथई। त्यसले यशेलूाई फ रसीको घरमा खाना खाएको थाहा पाई। त्यसले एउटा िसगंमरमरको भाँडामा केही

सगु न्धतबस्त ु लएर आई। 38 त्यो यशेकूो पिछ चरण छेउमा रुँदैं उिभइ। त्यसले आफ्नो आसँलुे यशेकूो चरण िभजाउन ु थाली। त्यसले चरणमा
म्वाँई खाई अिन सगु न्धत खनाइिदई।

39 त्यो फ रसी जसले पिन यी सब दखे।े उसले मनमनै सोच,े “यिद यो मािनस अगमव ा हुदँो हो, उसले जान्ने िथयो िक त्यो ी जसले
उसको पाऊ छुइरहकेी छे ऊ को हो अिन कुन स्तरकी हो? िकनभने त्यो पापीनी हो।”

40 यशेलूे फ रसीलाई भन्नभुयो, “िशमोन, ितमीलाई मलैे केही भन्न ु छ।”
िशमोनले भन,े “तपाईंले मलाई के भन्न ु चाहनहुुन्छ? गरुूज्य!ू”
41 यशेलूे भन्नभुयो, “त्यहाँ दईुजना मािनस िथए। दवुलै े एउटै साहुकार ऋण लएका िथए। ितनीहरू मध्ये एकजनाले500 चाँदीको िसक्का

लएका िथए। अकार्ले 50 चाँदीको िसक्का लएका िथए। 42 ितनीहरूकोमा त्यि पसैा िथएन, यसले गदार् ितनीहरू ती दवुलै े ऋण चु ा गनर्
सकेनन।् तर साहूकारले ती दवुकैो ऋण मोचन ग रिदयो। ती दइुजनाहरूमध्ये कसले त्यो साहुकारलाई धरैे माया गथ्य होला?”

43 िशमोनले भन्यो, “मरेो िवचारमा जसले धरैे ऋण लगकेो िथयो त्यसलै उहाँलाई धरैे माया गथ्य होला।”
यशेलूे िशमोनलाई भन्नभुयो, “ित ो कुरा ठीक हो।” 44 त्यसपिछ उहाँले त्यस ीलाई हरेेर िशमोनलाई भन्न ु भयो, “ितिमले यो ीलाई

दखे्यौ? जब म ित ो घरमा आएँ, ितमीले मरेो ख ु ा धनु पानी िदएनौ। तर त्यसले मरेो ख ु ाहरू त्यसको आसँलुे धोइ िदई अिन केश रािशले
पिुछिदई। 45 ितमीले मलाई म्वाँई खाएनौ, तर उसले पिुछिदई। 46 ितमीले मरेो टाउकोमा तले घिसिदएनौ, तर उसले मरेो चरणमा सगुन्ध द लिदई।
47 यसकारण म ितमीलाई भन्दछु िक उसको धरैे पापाहरू क्षमा भयो। यित स्प छ िक उसले धरैे माया दखेाई। जसलाई क म्त पाप क्षमा ग रन्छ
उसले कम्ती माया पोखाँउछ।”

48 त्यसपिछ यशेलूे ीलाई भन्न ु भयो, “ित ो पापहरू क्षमा भएको छ।”
49 खान बसकेाहरूले आपसमा भन्न लाग,े “यस मािनसले आफैलाई को हो भनी ठान्छन? पापबाट पिन क्षमा गन मािनस, यो को हो?”
50 यशेलूे त्यस ीलाई भन्नभुयो, “ित ो िव ासले ितमीलाई रक्षा गय । अब ितमी शा न्तसाथ जाऊ।”

8
यशेसूगँ एउटा समहू

1 अक िदन, यशेलूे परमे रको राज्यको बारेमा चार र ससुमाचारहरू बताउदँै गाँउ औ शहरहरू या ा गद जान ु भयो। बा जैना े रतहरू
उहाँसगंै िथए। 2 त्यहाँ उहाँसगं यस्ता ीहरु पिन िथए जो रोग तथा द ु आत्माबाट छुटकारा भएका िथए। ितनीहरू माझ एउटी मरीयम नाउँ भएकी

ी पिन िथई। त्यो मग्द लनी शहरको वािसन्दा िथई। उसकोबाट सातवटा भतूहरू िनका लएको िथयो। 3 अरू पिन ीहरूः योअन्ना, चजूाकी
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प ी (होरोदको सहयोगी) सजुाना, र धरैे अरू ीहरू त्यस ीसगँ िथए। ती ीहरूले यशे ू र उहाँको े रतहरूलाई आफ्नै रूिपयँा पसैा िदएर म त
पयुार्ए।

यशे ू ारा बीऊ छनको कथा योग
(म ी 13:1-17; मकूर् स 4:1-12)

4 यशेलूे या ा गन ुर् भएको त्यके शहरका मािनसहरू भलेा भएर उहाँलाई घरेी रहकेा िथए। उहाँले ितनीहरूलाई यो द ृ ान्त भन्नभुयो:
5 “एकजना खतेी वाला बीऊ छनर्लाई िनस्कयो। जब त्यसले बीऊ छनर् थाल्यो कितपय बीऊहरू बाटोितर झरे। मािनसहरूले बीऊहरू टेके

अिन चरा-चरुुङ्गीले ती बीऊहरू खाइिदए। 6 केही बीऊहरू च ानमा छ रए। ती बीऊहरू उ न थाले पिन िचसोपनको अभावले सकुी गए।
7कितपय बीऊहरू काँढाघारीमा छ रए। ती बीऊहरू उ न थाल,े तर पिछबाट ती काँढाहरू बढरे ितनीहरूलाई पिन बढन रोक्यो। 8अिन कितपय
बीऊहरू रा ै जमीनमा परे। ती बीउहरू उ न लागे अिन सय गणुा धरैे अन्न िदनसक्ने भए।”

9 चलेाहरूले उहाँलाइ गरे, “यो कथाको अथर् के हो?”
10 यशेलूे भन्नभुयो, “ितमीहरूलाई परमे रको राज्यको रहस्य जान्नलाई मौका िदइएकोछ। तर द ृ ान्तहरू म अरू मािनसहरूलाई पिन योग

गछुर् कारण,

‘ितनीहरू हनेर्त हेर्छर्न ्
तर दखे्दनैन,्

अिन ितनीहरू सनु्दछन ्
तर ितनीहरू बझु्दनैन।्’ यशयैा 6:9

यशे ू ारा बीउको द ृ ान्त ाख्या
(म ी 13:18-23; मकूर् स 4:13-20)

11 “यो द ृ ान्तको अथर् के हो भनःे बीऊ परमे रको वचन हो। 12 बाटोमा झरेको बीऊहरू के भए होलान? ितनीहरू पिन परम रको वचन
सनु्नहेरूर जस्तै हुन ् ती वचनहरू लगरे जान्छ। त्यसलैे त्यस्ता मािनसहरूले वचनमा िव ास गदन्न अिन जोिगनछेन।् 13 तर च ानमा झरेको
बीऊर चाँिह के हुन?् ितनीहरू चाँिह परमे रको वचनहरू सनु्नहेरू जस्तै हुन अिन खशुीसगं हण गछर्न।् तर ती मािनसहरू गिहरो हुदँनै। ितनीहरू
केही समय सम्म मा आफ्नो िव ासमा रहनछे। त्यसपिछ जब केही परीक्षा आउँछ, ितनीहरू िव ास गनर् छोड्छन ्अिन परमे रदे ख टाढा
बस्छन।्

14 “काँढाघारीमा झरेको बीऊहरू चाँिह के होलान? ितनीहरू पिन ती मािनसहरू जस्तै हुन ्जसले परमे रको वचन सनु्दछन,् तर ितनीहरू
जीवनका िचन्ता, धन, सखु चनैमा परेर िनसािसन्छन।् त्यसलैे ितनीहरूबाट फलहरू लाग्न पाऊँदनै। 15 अिन त्यो रा ो जमीनमा परेको बीऊहरू
चाँिह के होला? ितनीहरू पिन ती मािनसहरू जस्तै हुन ्जसले परमे रको वचनलाई असल र इमान्दार मनले सनु्छन।् ितनीहरू परमे रको वचन
पालन गदर्छन ्अिन धयैर्सगं रा ो फलहरू पिन फलाउँछन।्

आफुले बझुजेित बझुाऊ
(मकूर् स 4:21-25)

16 “कुन मािनसले ब ी बालरे भाँडाले छोप्छ? अथवा खाटमिुन राख्छ? तर त्यो मािनसले ब ी बालरे सामदानमा नै राख्दछ। जस ारा
आउने मािनसहरूले शस्त उज्यालो पाउदँछन।् 17 लकेुका त्यके कुराहरूनै स्प दे खनछे अिन उज्यालोमा ल्याइनछे। 18 यसथर् कसरी सनु्न
पन हो सतर्क होऊ। जसले केही बझ्न सक्छ त्यसले अरू धरैे जान्न पाउछँ। तर जसले बझु्दनै, उसकोमा जित छ त्यो पिन हराउछँ।”

यशेकूोलािग चलेाहरूनै साँचो प रवार
(म ी 12:46-50; मकूर् स 3:31-35)

19 यशेकूो आमा र भाइहरू उनलाई भटे्न आए। अत्यन्तै भीड भएको कारणले ितनीहरूले उहाँलाई भटे्न गा ो पय । 20 कसलैे उहाँलाई
भन,े “तपाईंको आमा र भाइहरू तपाईंलाई बािहर पखर उिभरहकेाछन।् ितनीहरू भटे्न चाहन्छन।्”

21 यशेलूे ितनीहरू सबलैाई उ र िदनभुयो, “मरेा आमा र मरेा भाइहरू ितनीहरू हुन ्जसले परमे रको वचन सनु्दछन ्अिन त्यसलाई पालन
गदर्छन।्”

चलेाहरू यशेकूो श हदेर्छन ्
(म ी 8:23-27 मकूर् श 4:35-41)

22 एक िदन यशे ू अिन चलेाहरू एउटा डुङ्गामा चढ।े उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “आऊ मिसत झीलको अक प जाऔं।” अिन
ितनीहरू िहडंन थाल।े 23जब ितनीहरूले डुङ्गा खयाए, यशे ू िनदाउनभुयो। झीलमा एउटा ठूलो आधँी चल्यो। डुङ्गामा पानी भ रन थाल्यो औ
ितनीहरू खतरामा पनर् गए। 24 चलेाहरू यशेकूहाँ गए अिन उहाँलाई ूझँाए। ितनीहरूले भन,े “गरुूज्य!ू गरुुज्य!ू हामी डुब्न लाग्यौं।”
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यशे ू उठ्न ु भयो। उहाँले आधँी र छालहरूलाई हकान ुर् भयो। आधँी थािमयो, अिन झील शान्त बन्यो। 25 उहाँले चलेाहरूलाई भन्नभुयो,
“ितमीहरूको िव ास कहाँ छ?”

चलेाहरू डराए अिन चिकत भए। ितनहरू आपसमा कुरा गनर् लाग,े “उहाँ कस्ता मािनस हुनहुुन्छ? उहाँ आधँी र छाललाई आज्ञा िदन ु हुन्छ
अिन ितनीहरू पिन उनको आज्ञा पालन गछर्न।्”

द ु ात्मा लागकेो मािनस
(म ी 8:28-34; मकूर् स 5:1-20)

26 ितनीहरू झीलमा डुङ्गा खयाउदँै िथए। उनीहरू गालील पारीको इलाकामा पगुे जहाँ गरेािसन मािनसहरू बस्थ।े 27जब यशे ूत्यो डुङ्गाबाट
उ न ु भयो, त्यसबैलेा शहरबाट आएको एकजना मािनस उहाँलाई भटे्न आए। त्यस मािनसलाई भतु लागकेो िथयो। त्यस मािनसले धरैे समयदे ख
लगुा लाउदँनै िथयो। त्यो मािनस घरमा नबसरे िचहान घारीमा बस्थ्यो।

28-29 त्यसलाई भतूले धरैे पटक समातको िथयो। त्यसलाई जलेमा रा खयो अिन हात खु ाहरू साँङ्गलोले बाँिधयो। तर त्यस मािनले सधँ ै
साङ्गलाहरू चडुाउथँ्यो, अिन उसलाई भतुले एकान्त ठाँउितर खदे्थ्यो। तर यशेलू े त्यस मािनसबाट त्यो भतू-आत्मालाई बािहर िन स्कने आज्ञा
िदनभुयो। त्यो मािनस यशेकूो अघाडी घोप्टेर ठुलो स्वरले िचच्यायो, “ह,े सव च्च परमे रका पु यशे,ू मबाट तपाईं के चाहनहुुन्छ? दया गरी
मलाई यातना निदनहुोस।्”

30 यशेलूे त्यसलाई सोध्न ु भयो, “तरेो नाम के हो?”
त्यस मािनसले जवाफ िदयो, “लिेजअन।” त्यसले “लिेजअन” भन्यो िकनभने धरैे भतूहरू ऊ िभ पसकेा छन।् 31 ती भतूहरूले ितनीहरूलाई

अनन्त अधँ्यारोमा नपयुार्इयोस ् भनी याचना गरे। 32 त्यस पहाडमा एउटा ठूलो बथान स ुगँरुहरू च ररहकेा िथए। ती भतूहरूले ितनीहरूलाई
स ुगँरुहरूमा पसाइिदनहुोस ्भनी यशेलूाई िबन्ती गरे अिन उहाँले ितनीहरूलाई त्यसै गन अनमुित िदनभुयो। 33 तब भतूहरू त्यो मािनसबाट िनस्कीए
अिन सुगँरुहरूमा पस।े त्यित भएपिछ सुगँरुहरू पहाड र समु को िकनार ितर भागा-भाग गनर् लागे र सबै स ुगँरुहरू पानीमा डुब।े

34 जब सुगँरु गोठालाहरूले चाल पाए, ितनीहरू पिन भाग।े ितनीहरूले यो घटना त्यहाँको बस्ती र शहरमा सबिैतर सनुाए। 35 मािनसहरू
के भयो भनरे बािहर िन स्कए। ितनीहरू यशेकूहाँ आए अिन त्यहाँ त्यो मािनस जसबाट भतूहरू भागकेा िथए उहाँको खु ामा बिसरहकेो पाए।
त्यो मािनसले लगुा लगाएको िथयो अिन त्यसको मन स्थित ठीकै िथयो। मािनसहरू डराए। 36 मािनसहरू जो त्यस घटना को दशर्क िथए अरू
मािनसहरूलाई यशेलू े कसरी त्यो भतू लागकेो मािनसलाई िनको पान ुर् भयो बताए। 37 गरेासनेका सबै मािनसहरूले यशेलूाई त्यस ठाँउ छाडी कतै
जान िबन्ती गरे। ितनीहरू खबुै डराएका िथए।

अिन उहाँ एउटा डुङ्गामा चढ्न ु भयो अिन गालीलतफर् जान ु भयो। 38 त्यो मािनस जसलाई उहाँले िनको पान ुर् भएको िथयो त्यसले पिन यशेसूगंै
जान िबन्ती गरयो। तर यशेलू े यसो भन्दै त्यो मािनसलाई जान लगाउन ु भयो, 39 “घरितर जाऊ अिन परमे र ित ा िन म्त जे गन ुर्भयो त्यसबारे
मािनसहरूलाई सनुाऊ।”

त्यसपिछ त्यो मािनस यशेलूे त्यसको िन म्त के-के गन ुर्भयो सारा शहरका मािनसहरूलाई भन्दै िहड ्यो।
यशे ू ारा मतृयवुतीलाई जीवन-दान अिन िबमारी ीलाई चङं्गाई
(म ी 9:18-26; मकूर् स 5:21-43)

40 यशे ूगालील फर् कनभुयो, मािनसहरूले उहाँलाई स्वागत गरे। सबलैे उहाँका िन म्त तीक्षा ग ररहकेा िथए। 41 एकजना याइरस नाउँ भएको
मािनस यशेकूहाँ आए। याइरस सभा-घरका मखु िथए। ितनले यशेकूो पाऊमा परेर उहाँलाई आफ्नो घरमा जान ु िबन्ती गरे। 42 याइरसको एउटी
मा छोरी िथई। त्यो बा बर्ष पगुकेी िथई, अिन जो मन लागकेी िथई।

जब यशे ू याइरसको घरमा जान ु हुदँथै्यो, मािनसको भीडले ितनलाई व रप रबाट ठेलमठेल गरी र ो। 43 एकजना बा बर्ष दे ख र ावले
िपिडत एउटी आइमाई पिन त्यहाँ िथई। आफ्नो सारा जथेा वै को ओखती-मलूोमा खचर् गदार् पिन ितनलाई िनको पान कोही िनस्केनन।् 44 त्यो
आइमाई पिछ प आएर यशेकूो कोटको छेउ छोई। त्यसै समयदे ख त्यसको र ाव बन्द भयो। 45 अिन यशेलूे भन्न ु भयो, “मलाई कसले
छोयो?”

सबलैे भने िक ितनीहरू कसलैे उनलाई छोएका छैनन।् प सुले भन,े “गरुुज्य,ु मािनसहरू व रप र छन ्अिन ितनीहरूले तपाईंलाई ठे लरहकेा
छन।्”

46 तर यशेलू े भन्नभुयुो, “कसलैे मलाई छोयो। मलैे मबाट श िनस्केर गएको चाल पाएँ।” 47 जब त्यो आईमाईले यी कुराहरू सनुी, ऊ
लकु्न सिकन, ऊ काम्दै आई अिन यशेकूो अिघ िनहु रएर दण्डवत गरी। ती जम्मै मािनसहरूको अिघ त्यस आइमाईले यशेलूाई स्पशर् िकन गरी
अिन कसरी झ ै आफ्नो रोगबाट मु भएकी िथई बताई। 48 यशेलूे त्यस आइमाईलाई भन्न ु भयो, “मरेी छोरी, ित ो िव ासले ितमी िनको
भयौ। शा न्तसगं जाऊ।”

49 जब यशे ू बात ग ररहन ु भएको िथयो, एकजना सभा-घरका अगवुा घरबाट आए र भन,े “ित ी छोरी म रसकेकी छे। अब गरुूलाई क
नदऊे।”

50 जब यशेलूे यो कुरा सनु्न ु भयो। उहाँले याइरसलाई भन्न ु भयो, “नडराऊ केवल िव ास गर अिन ित ो छोरी िनको भई हाल्छे।”
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51 यशे ू त्यो घरमा जानभुयो। उहाँले आफ्नो साथमा प सु, यहून्ना, याकूब र त्यो केटीको बाब ु र आमालाई पिन लान ु भयो। उहाँले अरू
मािनसहरूलाई िभ प िदन ु भएन। 52 सबै मािनसहरू त्यो केटी मरेकोमा रूँदै शोक ग ररहकेा िथए। तर यशेलू े भन्नभुयो, “नरोऊ त्यो मरेकी
छैन, ऊ सिुतरहकेी छे।”

53 मािनसहरू यशेकूो कुरा सनुरे हाँ लागे िकनभने त्यो केटी मरेकी छ भनरे ितनीहरूलाई थाहा िथयो। 54 तर यशेलू े त्यो केटीको हात समा ु
भयो अिन भन्नभुयो, “सानो छोरी, उठ!” 55 त्यसको ाण फकर आयो, अिन त्यो जरुुक्क उठी। यशेलूभेन्न ु भयो, “यसलाई केही खान दऊे।”
56 त्यो केटीका आमा बाबहूरू छक्क परे। उहाँले यो घटनाको िवषयमा ितनीहरूलाई कसलैाई नभन्न ु भनी आदशे िदन ु भयो।

9
यशेलूे बा जना े रतहरूलाई पठाए
(म ी 10:5-15; मकूर् स 6:7-1)

1 यशेलूे बाहजना े रतहरूलाई एक साथमा बोलाउन ु भयो। उहाँले िबमारीहरूलाई िनको पान र भतूहरूलाई भगाउने श र अिधकार
ितनीहरूलाई िदनभुयो। 2 यशेलूे ितनीहरूलाई परमे रको राज्यको बारेमा घोषणा गन ुर् िबमारीहरू र रोग िनको पानर् बािहर पठाउन ु भयो। 3 उहाँले
े रतहरूलाई भन्नभुयो, “जब कतै िहडँ्छौ, साथमा लौरो, खानकुेरा, झोला र रूिपयाँ पसैा केही नलजैाऊ। 4 कुनै घरमा गयौ भने फिकर् ने समय

नभएसम्म त्यहीं बस। 5 यदी शहरका मािनसहरूले ितमीहरूलाई स्वागत गरेनन ् भने त्यो शहरदे ख बािहर जाऊ, अिन खु ाको धलुो समते
टक्टकाएर जाऊ। यो ितनीहरूको िवरोधमा साक्षी हुनछे।”

6 त्यसकारण े रतहरू बािहर गए। ितनीहरू ससुमाचार चार गद र त्यके िबमारी मािनसलाई िनको पाद सबै शहरहरूमा या ा गरे।
यशेकूो बारेमा हरेोद अन्योल
(म ी 14:1-12; मकूर् स 6:14-29)

7 शासक हरेोदले यी सब घटनाहरू थाहा पाए । ितनी अन्योलमा परे िकनभने कितजना मािनसले भन,े “बि स्मा िदने यहून्ना मतृ्यबुाट
बौरी उठेका छन।्” 8 अरू मािनसहरूले भन,े “ए लया हामीकहाँ आउन ु भएको छ।” अिन अरू कोही मािनसहरूले भन,े “धरैे समय अिघका
अगमव ाहरुमा एकजना बौरी उठेका छन।्” 9 हरेोदले भन,े “मलैे यहून्नाको टाउको िछनाएको हु।ँ तर म जसको िवषयमा सनु्दछुै त्यो मािनस
को हो?” होरोदले यशेलूाई हने यास गरे।

यशे ू ारा पाँच हजार भन्दा अिधक मािनसलाई भोजन
(म ी 14:13-21; मकूर् स 6:30-44; यहून्ना 6:1-14)

10 जब े रतहरू फिकर् आए, ितनीहरूले गरेका सम्पणूर् िववरण सनुाए। त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई बते्सदैा भन्ने एउटा शहरमा सटुुक्कै
लएर जानभुयो। 11 तर ितनी कहाँ गए मािनसहरूले थाह पाए। ितनीहरू उहाँको पिछ लाग।े ितिनहरूलाई यशेलू े स्वागत गन ुर्भयो अिन परमे रको

राज्यको बारेमा ितनीहरूलाई बताउन ु भयो। उहाँले िबमारीहरूलाई िनको पान ुर्भयो।
12साँझमा बा जैना े रतहरू यशेकूहाँ आए अिन भन,े “यो ठाउँमा कुनै मािनस बस्दनै, ियनीहरूलाई फकार्इदऊे, यी मािनसहरूलाई ितनीहरूको

खाना र स ु े वस्थाको लािग व रपा रकै बस्ती र शहरूमा जाऊन।्”
13 तर यशेलू े ती े रतहरूलाई भन्नभुयो, “ितनीहरूको िन म्त खानाको वस्था गर।”
े रतहरूले भन,े “हामीसगँ पाँचवटा रोटी र दईु टु ा माछा मा छन।् के तपाईं चाहन ु हुन्छ हामी गएर ितनीहरूको लािग खानकुेरा िकनरे

ल्याऊँ?” 14 त्यहाँ ितनीहरू ायः पाँच हजार जित परुुषहरू िथए।
उहाँले आफ्ना े रतहरूलाई भन्नभुयो, “ितनीहरूलाई एक दलमा पचास जना गरेर ब लगाऊ।”
15 त्यसपिछ चलेाहरूले त्यसै गरे अिन सबै मािनसहरू भईुंमा बस।े 16 यशेलूे पाँचवटा रोटी र दइुवटा माछा लनभुयो। उहाँले आकाशतफर्

हने ुर्भयो अिन खानकुेराको िन म्त परमे रलाई धन्यवाद चढाउन ु भयो। त्यसपिछ उहाँले ती खानकुेरा टु ा-टु ा पान ुर्भयो अिन े रतहरूलाई
िदनभुयो। उहाँले खानकुेरा मािनसहरूलाई बाँड्न े रतहरूलाई आ ाउन ु भयो। 17 सबलैे अघाउन्जले खाना खाए अिन े रतहरूले उ केो खाना
बटुले जो बा डालो भ र भयो।

प सु भन्छन ्यशेनूै ी हुन ्
(म ी 16:13-19; मकूर् स 8:27-29)

18 एकपल्ट यशे ू एक्लै ाथर्नामा ब ु भएको िथयो। जम्मै चलेाहरू एकैसाथ त्यहाँ आए। यशेलूे ितनहरूलाई सोध्न ु भयो, “मािनसहरूको
िवचारमा म को हु?ँ”

19चलेाहरूले भन,े “कसलैे तपाईंलाई बि स्मा िदने यहून्ना हुन ्भन्छन।् कित मािनसहरूले तपाईंलाई ए लया भन्छन।् अिन कित मािनसहरूले
पिहलकेा अगमव ाहरू मध्ये जीवनमा फक आएका हुन ्भन्छन।्”

20 त्यसपिछ यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई सोध्न ु भयो, “अिन ितमीहरूको िवचारमा चाँहीं म को हु?ँ”
प सुले भन,े “परमे रदे ख आउनु भएको तपाईं ी हुनहुुन्छ।”
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21 यशेलूे यो कूरा कसलैाई नभन्न ु भनरे ितनीहरूलाई चतेाउनी िदनभुयो।
यशे ू भन्नहुुनछ उहाँ मन ुर् पछर्
(म ी 16:20-28; मकूर् स 8:30-91)

22 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “मािनसका पु ले धरैे क सहन ु पछर्। यहूदी धानहरू, मखु्य पजूाहारीहरू र शा ीहरूले ितनलाई अस्वीकार
गछर्न।् मािनसको पु लाई मा रनछे। तर मरेको ते ो िदन उहाँलाई फे र बौरी उठाइनछे।”

23 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “यिद कसलैे मलाई प ाउन चाहन्छ भने उसले आफ्नो सबै इच्छाहरू अस्वीकार गन ुर् पछर्। उसले त्यके
िदन ूसको क भोग्न ु पछर् अिन मलाई पछ् याउन ु पछर्। 24 जसले आफ्नो ाण बचाउनँ चाहन्छ भने त्यसले त्यो हराउन ु पछर् तर जसले मरेो
िन म्त ाण िदन्छ भने त्यसले त्यो चाँिह बाँच्न पाउछँ। 25 िकनभने के लाभ हुन्छ यिद कसलैे सारा ससंार िजतरे पिन आफैलाई नोकसानमा पाछर्
अथवा हराउछँ? 26 यिद कुनै मािनस म र मरेो वचनसगं लजाउछँ भने जित बलेा मरेा िपताको र मरेो मिहमा लएर पिव स्वगर्दतूहरूसगं आउँछु
त्यित बलेा त्योिसत म पिन लजाँउछु। 27 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु ितमीहरूको मतृ्य ु अिघ ितमीहरू मध्ये केही मािनसहरूले यहीं उिभएर
परमे रको राज्य दे पाउने छन।्”

मोशा, ए लया र यशे ू
(म ी 17:1-8; मकूर् स 9:2-8)

28 ायः आठ िदनपिछ यशेलूे यी कुराहरू भन्न ु भयो, उहाँले प सु, यहून्ना र याकूबलाई लनभुयो अिन, पवर्तमा गएर ाथर्ना गन ुर्भयो। 29जब
यशेलूे ाथर्ना ग र रहन ु भएको िथयो, उहाँको अनहुार ब द्लयो अिन उहाँले लगाउन ु भएको व सतेो भएर चम्कने भयो। 30 दइुजना मािनस
त्यहाँ कट भए औ यशेसूगँ बात गनर् लाग।े ितनीहरू मोशा र ए लया िथए। 31 मोशा र ए लया पिन चम्के अिन ितनीहरू यशेसूगँ उहाँको मतृ्यकुो
िवषयमा बात गद िथए जो यरूशलमेमा हुनवेाला िथयो। 32 प सु र अरूहरू मस्त िनदाएका िथए। ितनीहरू िबउँिझए अिन यशेकूो मिहमा दखे।े
ितनीहरूले यशेकूो साथमा दइुजना उिभएका मािनसलाई दखेो। 33 जब मोशा र ए लया जान लागकेा िथए, प सुले भन,े “हे गरुूज्य,ू हामीलाई
यहीं ब ु असल छ। हामी यहाँ तीनवटा डरेा बनाउछँौं एउटा तपाईंलाई, एउटा मोशालाई अिन एउटा ए लयाको लािग” प सुले जान्दनै िथए िक
उसले के भिनरहकेो छ।

34 प सुले जब यी कुराहरू भन्दै िथए, त्यसबैलेा ितनीहरूलाई व रप रबाट बादलले ढाक्यो। प सु, याकूब र यहून्ना बादले ढाकेको दखेी
डराए। 35 बादलबाट एउटा आवाज यसो भन्दै आयो। “यी मरेो प ु हुन ्मलै े उनलाई छानकेो छु। उनको आज्ञा पालन गर।”

36 जब त्यो आवाज आयो, यशे ू मा त्यहाँ हुन ु हुन्थ्यो। प सु, याकूब र यहून्ना चपूचाप बस।े ितनीहरूले के दखेे कसलैाई भननेन।्
यशे ू ारा द ु ात्मा लागकेो ठटो िनको
(म ी 17:14-18; मकूर् स 9:14-27)

37भो लपल्ट यशे,ू प सु, याकूब र यहून्ना पाहाडबाट तल झरे। मािनसको ठूलो भीड उहाँलाई भटे्न आयो। 38भीडबाट एकजनाले िचच्याएर
यशेलूाई भन,े “हगेरुुज्य,ू दया गरी आउनहुोस ्अिन मरेो प ु लाई हे रिदन ु होस।् त्यो मरेो एउटै प ु हो। 39 शतैानको द ु आत्मा मरेो प ु मा आउँछ
अिन त्यो त्यित नै बलेा िचच्याउँछ औ त्यसले आफुमािथ होश हराउछँ अिन मखुबाट फींज िनकाल्छ। त्यो द ु -आत्माले सधं ै क िदन्छ अिन
त्यसबाट फकर किहल्यै जाँदनै। 40 मलैे तपाईंको चलेाहरूलाई पिन त्यसबाट द ु -आत्मा िनकाली िदन ु भनें तर ितनीहरूले त्यसो गनर् सकेेनन।्”

41 यशेलूे उ र िदनभुयो, “अिव ासी र भ ड्कएका वशंकाहरू हो! किहलसेम्म म ितमीहरूसगं ब ु अिन सहरे रहन?ु” तब उहाँले त्यो
मािनसलाई भन्नभुयो, “ित ो प ु लाई यहाँ ल्याऊ।”

42 जब ठटो आउँदै िथयो, त्यो भतूले त्यसलाई त्यहीं भ ूइँमा पछारी िदयो अिन त्यो केटो काम्दै िथयो अिन आफ्नो िनयन् ण बािहर र ो।
तर यशेलू े त्यस द ु ात्मालाई कडा चतेावनी िदन ु भयो। त्यसपिछ त्यो केटोलाई िनको पारेर बाबलुाई स ु म्प िदन ु भयो। 43 परमे रको महान श
दखेरे सबै मािनसहरू आ यर् चिकत भए।

यशे ू ारा आफ्नै मतृ्यकुो िववरण
(म ी 17:22-23; मकूर् स 9:30-32)

यशेलूे गरेका चीजहरूदे ख मािनसहरू अझ सम्म आ यर् चिकत िथए। उहाँले आफ्नो चलेाहरूलाई भन्नभुयो, 44 “अब म ितमीहरूलाई जे
भन्दछुै किहल्यै निबसर्न ु मािनसका पु लाई केही मािनसहरूको िनयन् णमा स ु म्पइनछे।” 45 तर चलेाहरू यशेलूे भन्नभुएको यी कुराहरूको अथर्
केही बझुनेन।् यसको अथर् ितनीहरूले चलेाहरू त्यस िवषयमा उहाँलाई सोध्न डराए।

सबभन्दा मखु्य मािनस
(म ी 18:1-5; मकूर् स 9:33-37)

46यशेकूा चलेाहरू आपसमा ितनीहरू मध्ये को चाँिह सबभन्दा महान ह्ोला भनरे बहस गनर् थाल।े 47यशेलूे ितनका चलेाहरूले गरेको बहसको
िवषय बिुझ हाल्न ु भयो। यसकारण उहाँले एउटा बालकलाई लन ु भयो अिन आफ्नो छेउमा उभ्याउन ु भयो। 48 अिन आफ्नो चलेाहरूलाई भन्न ु
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भयो, “यिद कसलैे मरेो नाम लएर यस बालकलाई हण गछर् भन,े त्यसले मलाई पिन हण गछर्। अिन कसलैे मलाई हण गछर् भने उसले ती
मलाई पठाउनलेाई हण गछर् जनु मािनस ितमीहरू माझ सानो छ, ऊ नै सब भन्दा महान हो।”

जो ितमीहरूको िवरू मा छैन, त्यो ितमीहरूप छ
(मकूर् स 9:38-40)

49 यहून्नाले जवाफ िदए, “हे गरुुज्य,ू मािनसहरूदे ख भतूहरू भगाउनलाई एकजना मािनसले तपाईंको नाउँ लदंथै्यो। त्यो मािनस हा ो दलमा
नभएकोले हामीले उसलाई त्यसो गनर्वाधा िदयौं।”

50 यशेलूे यहून्नालाई भन्न ु भयो, “त्यसलाई नरोक। यिद कुनै मािनस ित ो िबरु छैन भने त्यो ितमी प नै हुन्छ।”
शाम रया शहर

51 यशेकूो स्वगार्रोहणको समय नजीक आउँदै िथयो। उहाँले यरूशलमे जाने िन य गन ुर्भयो। 52 यशेलूे कोही मािनसहरूलाई आफू भन्दा
अिघ पठाउन ु भयो। ती मािनसहरू यशेकूो िन म्त त्यके कुरो तयार रा लाई साम रयाको एउटा शहरमा गए। 53 तर त्यहाँका मािनसहरूले
उहाँलाई हण गनर् माननेन ्िकनभने उहाँ यरूशलमे तफर् जान ु हुदँ ै िथयो। 54 याकूब, यहून्नाले र यशेकूा चलेाहरूले यी सबै दखे।े ितनीहरूले भन,े
“हे भ,ु के हामीले स्वगर्बाट आगो बोलाए मािनसहरूलाई भस्म पान ुर् भन्ने तपाईं चाहनहुुन्छ?”

55 तर यशेलू े पिछ फकर ितनीहरूलाई हप्काउन ु भयो। 56 त्यसपिछ यशे ू र उहाँका चलेाहरू अकार् शहरितर लाग्न ु भयो।
यशेकूो अनसुरण
(म ी 8:19-22)

57 उनीहरू सबै नै बाटोम जाँदिैथए। कुनै एकले उहाँलाई भन,े “तपाईं जहाँ जानहुुन्छ म पिन तपाईंसगंै जान्छु।”
58 यशेलूे भन्नभुयो, “स्यालहरूको ब े दलूोहरू छन।् चरा-चरुुङ्गीहरूको ब े ग ुडँहरू छन।् तर मािनसको पु लाई कुनै ठाउँ छैन जहाँ उसले

आफ्नो िशर अडाउन सकोस।्”
59 यशे ूले अक मािनसलाई भन्न ु भयो, “मरेो पिछ लाग।”
तर त्यो मािनसले भन्यो, “हे भ,ु पिहले मरेा बाबलुाई गाड्न जान िदनहुोस।्”
60 तर यशेलू े ितनलाई भन्नभुयो, “मदुार्हरूलाई आफ्नै मदुार् मािनस गाड्न दऊे। तर ितमी जाऊ अिन परमे रको राज्यको िवषयमा चार

गर।”
61 अक मािनसले भन,े “ भु म तपाईंको पिछ लाग्नछुे, तर पिहले मरेो आफन्तहरूबाट िबदा लन िदनहुोस।्”
62 यशेलूे भन्नभुयो, “यिद कुनै मािनसले हलोमा हात लगाएर पिछ ल्तर हछेर् भन,े त्यो परमे रको राज्यको लायक हुने छैन।”

10
यशेलूे बह र जनालाई पठाउन ु भयो

1 त्यसपिछ, भु यशेलू े72* जना मािनसहरूलाई छान्न ु भयो। उहाँले ितनीहरूलाई दईु-दईु जनाको दल बनाई आफू जनु-जनु शहर र ठाउँहरू
जान चाहनहुुन्थ्यो ती ठाउँहरूमा आफ्नो अगवुा बनाई पठाउन ु भयो। 2 यशेलूे भन्न ु भयो, “फसल त धरैे छ, तर खतेालाहरू कम्ती छन।् यसथर्
फसलका भलुाई ाथर्ना गर तािक उहाँले आवश्यकता अनसुार खतेालाहरू पठाउन सकुन।्

3 “अब ितमीहरू जानसक्छौ। तर सनु! म ितमीहरूलाई पठाउँदछुै, अिन ितमीहरू ब्वाँसोहरू माझ भेंडा जस्तै हुनछेौ। 4 पसैा, झोला जु ा
केही साथमा नलजैाऊ। बाटो िहडं्दा मािनसहरूसगँ बोल्न नछाड। 5कसकैो घरमा प अिघ भन, ‘यस घरमा ितमीहरूलाई शा न्त होस।्’ 6 यिद
शा न्ति य मािनस त्यहाँ छ भन,े ितमीहरूको शा न्तको आशीवार्द उहीसगं रहनछे। यिद त्यहाँ शा न्ति य मािनस छैन भने ितमीहरूको शा न्तको
आशीवार्द ितमीहरूसगँै िफतार् हुनछे। 7 शान्त घरमा बस, मािनसहरूले जे खाना-िपउन िदन्छन,् खाऊ। िकनभने कमर्चारीले आफ्नो ज्याला पाउन ु
योग्यको हुन्छ। अक घरमा ब लाई पिहलो घर नछोड।

8“यिद ितमीहरू शहरमा जान्छौ र मािनसहरूले त्यहाँ स्वागत गछर्न भ्न,े ितनीहरूले जे खानकुेरा िदन्छन ख्ाऊ। 9 त्यस ठाँउका िबमारीहरूलाई
िनको पार। अिन ितनीहरूलाई भन, ‘परमे रको राज्य ितमीहरूको निजक आएको छ।’

10 “तर जब ितमीहरू शहरमा जान्छौ, अिन मािनसहरूले त्यहाँ ितमीहरूको स्वागत नगरे, शहरको गल्लीहरूमा आऊ अिन भन,
11 ‘ितमीहरूको िवरोधमा हा ा पइतालामा टाँिसएको ित ो शहरको धलूो समते टक्टकाएर जाँदछैौं। तर यो याद रा ु परमे रको राज्य निजकै
आएको छ।’ 12 म ितमीहरूलाई भन्छु, न्यायको िदन त्यो शहरका मािनसहरूको अवस्था सदोमका मािनसहरूको भन्दा अझ असहनीय हुनछे।

यशे ू ारा िव ास नगनहरूलाई चतेावनी
(म ी 11:20-24)

* 10:1: 72 लकूाको केही ीक ित लिपहरूमा 70 भनकेाछन।् 15 पदमा पिन
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13 “ए खोरािजन! तलँाई िधक्कार छ! ए बते्सदैा! तलँाई िधक्कार छ। मलैे ितमीहरूमा धरैे चमत्कारहरू गरें। यिद त्यही चमत्कारहरू टायर
र सीदोनमा ग रएको भए, त्यहाँका मािनसहरूले आफ्नो जीवनशलैी अिघ नै प रवतर्न ग रसकेका हुन्थ।े अिन ितनीहरूले पाप गनर् छोिडसकेका
हुन्थ।े ितनीहरूले अिघ नै शरीरमा भाँ ा लगाएर र खरानी धसरे आफ्नो पापहरूको िन म्त प ात गरी सकेका हुन्थ।े 14 तर न्यायको िदनमा
टायर र सायडनका मािनसहरूका अवस्था भन्दा ितमीहरूको अवस्था अझ असहनीय हुनछे। 15 ए कफनर्हुम ितमी स्वगर्मा उचा लने छौं? अहँ!ँ
ितमीलाई पिन मतृ्यकूो ठाउँमा खसा लनछे।

16 “ऊ जसले ितमीलाई सनु्छ भने मलाई सनुकेो हुन्छ।तर उ जसले तीमीलाई अस्वीकार गछर्, मलाइ हण गनर् अस्वीकार गरेको हुन्छ।
अिन जसले मलाई हण गनर् अस्वीकार गछर्, त्यसले उहाँ एक जसले मलाई पठाउन भयो, उहाँलाई अस्वीकार गरेको हुन्छ।”

शतैान झदर्छ
17 जब ती 72 जना मािनसहरू फकर आए, ितनीहरू खबुै खशुी िथए। ितनीहरूले भन,े “हे भ,ु जब तपाईंको नाउँ हामीले आदशे िदयौ

भतूहरूले पिन हा ो आज्ञा मान!े”
18 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “मलैे शतैानलाई स्वगर्बाट िबजलुी चम्के झैं खिसरहकेो दखेें। 19 सनु, मलैे ितमीहरूलाई साँपहरू र

िबच्छीहरूलाई कुल्चने श िदएकोछु। मलैे ितमीहरूलाई श हुरूको सबै श मािथ आिधकार िदएकोछु। अिन कसलैे ितमीहरूलाई हानी
पयुार्उनँे छैन। 20 तर ती आत्माहरू ितमी हरूको आज्ञालाई पालन गदर्छन ्भनरे ितमीहरू खशुी हुन ु हुदँनै। बरू ितमीहरूको नाम स्वगर्मा ले खएको
छ भनी ितमीहरू खशुी होऊ।”

यशेकूो िपतामा ाथर्ना
(म ी 11:25-27; 13:16-17)

21 त्यसपिछ यशेलूाई पिव आत्माले अत्यन्त खशुी बनायो। उहाँले भन्नभुयो, “हे िपता! स्वगर् र पथृ्वीका परम भ!ु म तपाईंलाई धन्यवाद
चढाउँछु। म तपाईंको सशंा गछुर् िक ब ु मान र समझदार मािनसहरूबाट तपाईंले यी कुराहरू लकुाएर रा ु भएको छ। तर तपाईंले यी कुराहरू
ती बालकहरू सरहका सरल मािनसहरूमा दखेाइिदन ु भयो। हो िपता, तपाईंले यसो गन ुर्भयो िकनभने त्यो तपाईंको रूिच िथयो।

22 “मरेा िपताले मलाई सब थोकहरू िदनभुएकोछ। कसलैे जान्दनै िक पु को हो-केवल िपताले मा जान्नहुुन्छ। अिन िपता को हुन,् कसलैे
जान्दनै केवल पु लाई मा थाहा छ। मािनसहरूमा िपतालाई ितनीहरूले जान्दछन ्जसलाई पु ले बताउन खोजोको छ।”

23 त्यसपिछ यशे ू एक्लै आफ्ना चलेाहरूसगँ हुन ु हुन्थ्यो, उहाँ ितनीहरू प फकर् न ु भयो अिन भन्नभुयो, “ितमीहरू धन्य हौं। जो ितमीहरूले
दखे्दछैौ। 24 म ितमीलाई भन्छु, धरैे अगमव ाहरू अिन राजाहरूले यो हनेर् चाहन्थे जो ितमीहरूले दे खरहकेाछौ, तर ितनीहरूले यी बस्तहुरू
दखेनेन।् अिन धरैे अगमव ाहरू र राजाहरू, सनु्न चहान्थे तर ितनीहरूले ती सनुनेन।्”

असल सामरीको कथा
25 त्यसपिछ एकजना वस्थाका शा ी त्यहाँ खडा भए अिन ितनले यशेलूाई जाँच्ने चे ा गरे। ितनले भन,े “हे गरुुज्य,ु मलैे अनन्त जीवन

पाउनलाई के गन ुर्पछर्?”
26 यशेलूे ितनलाई भन्नभुयो, “ ावस्थामा के ले खएको छ? ितमीले त्यसमा के पढ्छौ?”
27 त्यस मािनसले भन्यो, “ ‘ितमीले परम भु ित ो परमे रलाई आफ्नो सारा हृदय, सारा आत्मा सारा श अिन सारा मनबाट मे गन ुर्

पछर्।✡ अिन ितमीले आफैलाई जस्तो अरू मािनसहरूलाई पिन मे गन ुर्पछर्।’✡”
28 यशेलूे त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, “ित ो उ र सही छ। त्यही गर अिन ितमीले अनन्त जीवन पाउनछेौ।”
29 त्यस मािनसले उहाँको लाई िस गनर् चाहन्थ्यो। यसथर् उसले यशेलूाई भन्यो, “तर ती मािनसहरू को हुन ्जसलाई मलैे मे गन ुर् पछर्?”
30 यसको उ र यशेलू े भन्नभुयो, “एकजना मािनस यरूशलमेदे ख य रको गइरहकेो िथयो। केही डाँकूहरूले ितनलाई घरेे। ितनीहरूले ितनको

लगुा च्याते अिन कुटे। त्यसपिछ त्यो मािनसलाई त्यहीं भुईँमा लडाएर छोिडराख।े त्यो मािनस ायः म रसकेको िथयो।
31 “सयंोगवश एकजना यहूदी पजूाहारी त्यही समय त्यो बाटोमा गइरहकेा िथए। त्यो पजूाहारीले जब उसलाई दखे,े ितनी त्यस मािनसलाई

म त गनर् रोिकएनन ्ितनी िहिंडनै रह।े 32 एकजना लवेी पिन त्यही बाटो आयो। उसले त्यस घाइते मािनसलाई दखे्यो, तर उ अक प लाग्यो।
33 “त्यसपिछ एकजना सामरी त्यही बाटोमा आए। ितनी त्यो घाइते मािनसलाई दखेे ितनलाई त्यो मािनसमािथ दया जाग्यो। 34 सामरी त्यस

मािनस भएकहाँ गए अिन जतैनूको तले र दाखरस लगाएर उसको चोटहरूमा प बाँिधिदए। तब ितनले त्यो घाइते मािनसलाई गधामा चढाए
अिन एउटा पौवामा लएर गए। त्यस मािनसको स्याहार गरे। 35 अक िदन, त्यो सामरीले दइुवटा चाँदीको िसक्का पौवाको मा लकलाई िदए।
सामरीले भन,े ‘यो मािनसको हरेचाह ग रिदनहुोस।् यिद यस मािनसमािथ अझै ितमीले खचर् गरे, म फकर आउँदा ितनछु।’ ”

36 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “यी तीन जना मध्ये डाकूहरूले घाइते बनाएको मािनसलाई कसले मे दशार्यो?”
37 वस्थाको शा ीले उ र िदए, “त्यसलैे जसले त्यो मािनसलाई म त गरे।”
यशेलूे ितनलाई भन्नभुयो, “ितमी पिन जाऊ अिन त्यसै गर।”

✡ 10:27: 6:5 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 10:27: 19:18 बाट उ तृ ग रएको।
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म रयम र माथर्
38जब यशे ूर उहाँका चलेाहरू जाँदै िथए, यशे ूएउटा शहर िभ प भुयो। माथार् नाउँ गरेकी एउटी ीले उहाँलाई आफ्नो घरमा सत्कार ग रन।्

39 माथार्को एउटी म रयम नाउँ गरेकी बिहनी िथइन।् म रयम यशेकूो पाऊ नरे बसरे उहाँको वचन सिुनरहकेी िथई। तर उसको िददी माथर् चाँिह
घरको काममा नै स्त िथइन।् 40 माथार्ले धरैे काम गन ुर् पदार् रसाउथँी। माथार्ले गएर भनी, “हे भ!ु मरेो बिहनीले मलाई एक्लै घर धन्धामा
छोडकेोमा तपाईं ाकुल हुन ु हुन्न? दया गरी त्यसलाई भिनिदनोस ्त्यसले मलाई म त गरोस।्”

41 अिन भलुे त्यसलाई भन्नभुयो, “माथार्, माथार्, ितमीले धरैे कुराको िवषयमा िचन्ता र िफ ी गद रहछेौ। 42 एउटा कुरा चाँिह महत्वपणूर्
हुन्छ। म रयमले आफ्नो लािग कुन असल हो त्यो छानकेी छे अिन त्यो ऊबाट किहल्यै खोिसनछैेन।्”

11
यशे ू ारा ाथर्ना िबषय-िशक्षा

1 एक समय यशे ू कुनै एक ठाउँमा ाथर्ना ग ररहन ु भएको िथयो। जब ाथर्ना गरी सक्न ु भयो, उहाँको चलेाहरू मध्ये एकजनाले उहाँलाई
भन,े “यहून्नाले आफ्ना चलेाहरूलाई ाथर्ना कसरी गन ुर् पछर् भिन िसकाए। हे भ ु हामीले पिन कसरी ाथर्ना गन ुर्पछर्, िसकाउनहुोस।्”

2 यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “जब ितमीहरू ाथर्ना गछौं, तब यसरी गर,

‘हे िपता, हामी ाथर्ना गछौं िक तपाईंको नाउँ सधँ ैं पिव रहोस।्
हामी ाथर्ना गदर्छौं िक तपाईंको राज्यको आओस।्
3 िदनहु ँ चािहने भोजन हामीलाई िदन ु होस।्
4 हा ा पापहरू क्षमा गरीिदनहुोस,्

जस्तो हामीले हामीसगँ भलू गनहरूलाई क्षमा िदएका छौं।
अिन हामीलाई परीक्षामा पनर् निदन ु होस।्’ ”

लगातार
(म ी 7:7-11)

5-6 फे र यशेलू े ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “मािनलऊे, ितमीहरूमध्ये कोही एकजना ितमीहरूको साथीको घरमा आधा रातमा जाउला अिन
भनौला, ‘मरेा एकजना िम मलाई भटे्न अक शहरबाट आएका छन।् तर उहाँलाई खाना खवुाउनलाई मिसत केही छैन। दया गरी मलाई
तीनवटा रोटी दऊे।’ 7 घरिभ बाट ित ो िम ले भन्नछे, जाऊ, मलाई तकलीफ नदऊे। ढोका अिघ नै बन्द भइसकेकोछ। म र मरेा छोरा छोरीहरू
ओ ानमा छन।् अिहले उठेर म ितमीलाई रोटी िदन स न।ँ 8 म के भन्दछु भने िम ताको नाताले मा ऊ उठदनै अिन रोटी िददंनै,ँ तर उसलाई
चािहएको वस्त ु यिद उसले लगातार मािगर ो भने उसको िढट्पनाले गदार् िम ले उठेर मागकेो कुरो िदनछे। 9 फे र म ितमीहरूलाई भन्दछु,
माग अिन ितमीहरूलाई िदइनछे, खोज अिन ितमीहरू पाउनछेौ, ढक्ढकाउ अिन ितमीहरूको िन म्त ढोका उघा रनछे। 10 िकनभने हरेक जसले
माग्दछ, उसले पाउदँछ, अिन जसले खोज्दछ उसले भ ाउछँ। अिन जसले ढक्ढकाउँछ, उसको िन म्त ढोका उघा रनछे। 11 ितमीहरू मध्ये
कसको छोरो होला? यिद ित ो छोरोले माछा माँग,े ितमी उसलाई के िदन्छौ? के ित ो प ु लाई ितमी साँप िदन्छौ अह!ँ ितमी उसलाई माछा
नै िदन्छै। 12 अथवा, ित ो प ु ले अण्डा माग्यो भन,े त्यसलाई के िबच्छी िदन्छौ? अह!ँ 13 ितमी पिन अरू मािनसहरू जस्तै द ु छौ। तर
ितमीहरू जान्दछौ आफ्ना बालकहरूलाई कसरी रा ो चीजहरू िदनपुछर्। ित ा स्वग य िपताले उहाँसगं माग्नहेरूलाई पिन कित अिधक पिव
आत्मा िदनहुुनछे।”

परमे रबाट यशेलू े श पाउन ु भएको
(म ी 12:22-30; मकूर् स 3:20-27)

14 कुनै समयमा एकजना मािनसबाट यशेलू े लाटा बनाउने भतू िनकाली िदनभुयो। जब त्यो भतू बािहर िनस्कयो, त्यो मािनस बोल्न ु सक्ने भयो।
मािनसहरू छक्क परे। 15 तर कोही मािनसहरूले भन,े “बालिजबलु, भतूहरूको मा लकको श योग गरेर उहाँले भतूहरू भगाउनँ ु हुन्छ।”

16 अरूले पिन यशेकूो जाँच लन चाहन्थ।े ितनीहरूले उहाँलाई स्वगर्बाट ल्याएको एउटा िचन्ह दखेाउन ु लगाए। 17 तर यशेलू े ितनीहरूको
िवचार थाह पाउन ु भयो। यसकारण यशेलुे भन्न ु भयो, “हरेक राज्य, जो बाँिडएको छ अिन आपसमा झगडा गछर् भने त्यो आफै नाश हुन्छ।
त्यसरी नै एउटा प रवार आपसमा झगडा ग ररहन्छ भने त्यो पिन न हुन्छ। 18 यसथर्, यिद शतैान पिन आपसमा झगडा गरे उसको राज्य कित
िदन रहला? ितमीहरू भन्दछौ िक भतूहरू भगाउनलाई मलैे बालिजबलुको श लाई काममा लगाएँ। 19 यिद मलैे बालिजबलुको श लाई
लगाएर भतूहरू धपाउछुँ भन,े ित ो मािनसहरुले अरु भतुहरु धपाउनँलाई कुन श को योग गछर्न?् यसथर् ित ो आफ्नै मािनसहरूले ितमीहरू
भलूमा छौ भन्ने माण िदन्छन ्20 तर म भतूहरू भगाउन परमे रको श योग गछुर्। यसबाट माण हुन्छ िक परमे रको राज्य ितमीहरूकहाँ
आइसकेको छ।
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21 “जब कुनै बलवान मािनसले धरैे हात हितयारहरू लएर आफ्नो घरको रक्षा गदर्छ भन,े त्यसको घरमा सबै मालम ाहरू सरुिक्षत नै रहन्छ।
22 तर यिद ऊ भन्दा ब लयो मािनस आएर उसलाई िजत्छ भने तब त्यो अझ ब लयो मािनसले सब हात हितयाहरू जसमािथ ब लयो मािनसको
भरोशा िथयो खोसरे लजैान्छ। तब त्यो अझ ब लयो मािनसको मालहरूमािथ वहार गछर्।

23 “यिद कुनै मािनस मसगं छैन भने ऊ मरेो िवरोधमा छ, जो मािनस मसगं काम गदन ऊ मरेो िवरोधमा छ।
र ो मािनस
(म ी 12:43-45)

24 “जब एकजना मािनसबाट द ु ात्मा िनस्कन्छ, यो िब ामको िन म्त ओबानो ठाउँहरू खोजी िहडं्छ। अिन जब यसले कतै िब ाम गन
ठाउँहरू पाउदँनै, यसले भन्छ, ‘म जनू घरदे ख बािहर आएको िथएँ त्यहीं फकर् न्छु।’ 25 जब त्यो आत्मा त्यो घर फकर् न्छ त्यसले त्यो घर
बढा रएको पाउछँ। 26 तब त्यो द ु -आत्मा अरू सातवटा द ु -आत्माहरू लन जान्छ जो त्यो भन्दा अझ द ु छन।् अिन ती सबै आत्माहरू
एकसाथ गएर त्यो मािनसिभ पस्छन ्र बास गछर्न।् तब त्यस मािनसको अवस्था पिहलो भन्दा झन ्खराब हुन्छ।”

मािनसहरू साँचो रूपमा खशुी िथए
27 जब यशेलूे यी कुराहरू भन्न ु हुदँ ै िथयो एउटी ी जो त्यहाँ िथई यशेलूाई यसो भन्दै जोरले कराई, “धन्य हुन ती माता जसले तपाईंलाई

गभर्धारण ग रन!् अिन तपाईंलाई स्तन पान गराइन!्”
28 तर उहाँले भन्नभुयो, “मािनसहरू जसले परमे रको वचनहरू सनु्छन ्अिन पालन गछर्न ्ितनीहरू वास्तिवक रूपमा खशुी छन।्”

हामीलाई माण िदनहुोस ्
(म ी 12:38-42; मकूर् स 8:12)

29 मािनसहरूको भीड िबस्तारै बढ्दै गयो। यशेलू े भन्नभुयो, “यस यगुमा रहकेा मािनसहरू द ु छन।् ितनीहरू िचन्हको रूपमा परमे रबाट
चमत्कार चाहन्छन। तर कुनै िचन्ह ितनीहरूलाई िदइने छैन। केवल योनामा भएको चमत्कार मा िचन्ह हुनछे। 30 योना िननवकेा वािसन्दाहरूको
लािग िचन्ह हुनछेन।् त्यसरी नै यस पसु्ताको लािग मािनसका पु पिन िचन्ह हुनछेन।्

31 “न्यायको िदन दिक्षण दशेकी रानी यो पसु्ताका मािनसहरू िवरू उठ्निेछन ्अिन ितनीहरू दोषी हुन ्भनी माण िदनिेछन।् िकन?् िकनभने
सलुमेानको ज्ञानमय िशक्षा सनु्न ु ितनी धरैे टाडोबाट आएकी िथइन।् अिन म भन्दछु िक सलुमेान भन्दा म महान हु।ँ

32 “न्यायको िदनमा िननवकेा मािनसहरू यी पसु्ताको मािनसहरू िवरू मा उठ्नछेन ् अिन ितनीहरू दोषी भएको माण िदनछन।् िकन?
िकनभने जितबलेा योनाले मािनसहरूलाई चार गरे ितनीहरूले आफ्नो हृदय र रहन-सहन समते प रव र्न गरे। अिन म ितमीहरूलाई भन्दछु म
योना भन्दा महान हु।ँ

ससंारका िन म्त ज्योित बन
(म ी 5:15; 6:22-23)

33 “कुनै पिन मािनसले ब ी बालरे पाथी मिन राख्दनै अथवा लकुाउँदनै। बरू िभ प हेरू सबलैे दखेनु ् भनरे त्यो ब ी सामदानमािथ
रा खन्छ। 34 ित ो शरीको ब ी ित ो आखँा हो यदी ित ो आखँाहरु ठकछन ्भने ित ो सारा शरीर उज्यालोले भ रन्छ। यिद ित ो आखँाहरू
नै खराब छन ्भन,े ित ो सारा शरीर नै अधँ्यारो हुनछे। 35 यसलैे होिशयार होऊ। ितमीमा भएको उज्यालो अधँ्यारोमा प रणत नहोस।् 36 अतः
यिद ित ो शरीर पणूर् उज्यालोले भ रएकोछ भने अिन यसको कुनै भाग अधँ्यारो छैन भने त्यो परैु चम्कन्छ, मानौं कुनै ब ीको िकरण ितमीमािथ
च म्करहकेो छ।”

यशे ू ारा फ रसीहरूको चचार्
(म ी 23:1-36; मकूर् स 12:38-40; लकूा 20:45-47)

37 यशे ू बोली सक्न ु भएपिछ, एकजना फ रसीले सगंै खाना खान ु भनी आ ह गरे। अिन यशे ू जान ु भयो अिन खान ब ु भयो। 38 तर खाना
खान ु भन्दा अिघ यशेलूे हात नधोएको दखेरे फ रसी छक्क परे। 39 यसमा भलूे भन्न ु भयुो, “ितमी फरसीहरू खाली कचौरा अिन थालको
बािहरा प मा धनु्छौ तर िभन्न चाँिह ितमीहरू लोभ औ द ु ताले भ रएका छौ। 40 ितमीहरू मखूर् हौ। जसले बािहरी भाग बनाए उनलैे िभ ी
भाग पिन बनाए। हो िक होइन? 41 तर िभ प जो जे छ त्यो गरीब मानसहरूलाई दऊे। त्यसपिछ ितमी पिन पणूर्रूपले सफा हुनछेौ।

42“िधक्कार ितमी फ रसीहरूलाई! ितमीहरूकोमा भएको पिुदना, आरूद अिन बगैंचामा भएका अन्य जम्मै चीजहरूको दशांश परमे रलाई
चढाउँछौ, तर तीमीहरू परमे र ित न्याय र मे अवहलेना गछ । यही कुराहरू ितमीहरूले गन ुर् पन हो जब ितमीहरू अन्य कामहरू ग ररहकेा
हुन्छौ।

43 “िधक्कार ितमी फ रसीहरूलाई ितमी सभा -घरमाहरूमा मखु्य-मखु्य आसनहरू मा चाहान्छौ। त्यसरीनै बजाहरूमा जाँदा मानसहरूले
ितमीहरूलाई आदर गरून ्भन्ने चाहन्छौ। 44 िधक्कार छ ितमी फारसीहरूलाई िकनिक ितमीहरू कसबैाट पिन याद नहुने िचहानहरू जस्ता छौ।
मानसहरू नजािनकन त्यहीमािथ भएर िहडं्नछेन।्”

यशे ू र यहूदी गरुूहरूको वातार्लाप
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45 वस्थाका शा ीहरू मध्ये एक जनाले यशेलूाई भन,े “हे गरुुज्य ू जब तपाईं ले यी कुराहरू गन ुर्हुन्छ, तपाईंले हामीलाई पिन िनन्दा गन ुर्
हुदैंछ।”

46यशेलूे उ र िदनभुयो, “िधक्कार ितमी वस्थाका शा ीहरूलाई ितमीहरू मािनसहरूलाई यी िनयम पालन गन ुर् वाध्य गराउँछौ। तर ितमीहरू
आफैं भने ती िनयमहरू पालन गन चे ा समते गदनौ। 47 िधक्कार ितमीहरूलाई, िकनभने ितमीहरू अगमव ाहरूका िन म्त िचहान बनाउछँौ। तर
ती अगमव ाहरू ितनै हुन ्जसलाई ित ा पखूार्हरूले मारेका िथए। 48 यसलैे यो िस हुन्छ िक ितमीहरू ित ा पखुार्हरूले गरेका कमर्हरूमा सहमत
भइरहकेाछौ। ितनीहरूले अगमव हरूको हत्या गरे अिन ितमीहरू अगमव ाहरूका िन म्त िचहान बनाउछँौ। 49 यसलैे परमे रको ज्ञानले
भन्यो, म अगमव ाहरू र े रतहरू ितनीहरूका िन म्त पठाउनछुे। ितनीहरूले कोही अगमव ाहरू र े रतहरूलाई मानछन ् अिन अरूलाई
सताउनछेन।्

50 “त्यसलैे यो पथृ्वीको सिृ दे ख जित पिन अगमव ाहरू म रए वतर्मान पसु्ताका ितमी मािनसहरू यसको िन म्त द ण्डत हुन ु पनछ।
51 हािबल दे ख जक रया सम्म जसलाई वदेी र म न्दर माझ मा रएको िथयो ितनीहरू सबकैो मतृ्यकुा िन म्त हो। म ितमीहरूलाई भन्छु, आज
जित पिन ितमी मािनसहरू बाँिचरहकेाछौ ती काण्डको लािग सबै द ण्डत हुनछेौ।

52 “िधक्कार ितमी सथाका शा ीहरू! परमे रको ज्ञानको कुराहरूको चाबी ितमीहरूले लगकेा छौ। ितमीहरू आफैले िसकेनौ, अिन
अरूहरूलाई िसक्न ु पिन वाधा गय ।”

53 जब यशे ूजान लाग्न ु भयो, वस्थाका शा ीहरू र फ रसीहरूले धरैे क िदए। उहाँलाई धरैे हरूले आ मण गरे। 54 उहाँले केही भन्न ु
हुन्थ्यो िक भनरे ितनीहरूले जालमा फसाँउने चे ा गरे।

12
फ रसीहरू झैं नहोऊ

1 हजारौं हजार मािनसहरू एकसाथ भलेा भएका िथए। ितनीहरू यित िवघ्न िथए िक ितनीहरू एक अकार्लाई कुल्चन्थ।े मािनसहरूलाई
सम्बोधन गन ुर् अिघ यशेलू े उनका चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू फ रसीहरूको खमीरदे ख होिशयार बस। मरेो भन्नकुो अथर् ितनीहरूको
कपटीपनामा होिशयारी बस। 2 त्यके कुरो जो लकुाइएको छ त्यो बिह रन्छ। त्यके रहस्यका कुरा जान्न िदइनछे। 3 ती वचनहरू जो ितमीले
अन्धकारमा भनकेाछौ त्यो उज्यालोमा सिुननछे। ितमीले कोठािभ कानखेसुी गरेको कुरा घरको छानाबाट घोषणा ग रनछे।”

केवल परमे रसगँ डराऊ
(म ी 10:28-31)

4 त्यसपिछ यशेलूे मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरूलाई भन्दछु, ए मरेा साथीहरू! मािनसहरूदे ख नडराऊ। मािनसहरूले शरीरको हत्या
गनर् सक्छन,् तर त्यो भन्दा वशेी ितनीहरूले केही गनर् स ै नन।् 5 तर कोसगँ डराउन ु पछर् म ितमीहरूलाई बताउनछुे। ितमीहरू उहाँ एकसगँ डराउन ु
पछर् जोिसत मारे पिछ नरकमा फ्याँक्न सक्ने श छ। हो, उहाँ मा एक हुनहुुन्छ जसिसत ितमीहरू डराउन ु पछर्।

6 “पाँचवटा ससान चरचरुूङ्गीहरूको दाम दइु पसैा मा पछर्। तर परमे रले ती मध्ये एउटा पिन भलु्न ु हुदँनै। 7 हो, ितमीहरूको िशरमा कित
केश छन ्त्यो पिन परमे रलाई थाहा छ। यसकारण नडराऊ। ती चराचरुूङ्गीहरू भन्दा ितमीहरू धरैे मलू्यवान ्छौ।

यशेबूाट ल ज्जत हुन ु पदन
(म ी 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8 “म ितमीहरूलाई भन्दछु, यिद कुनै मािनसले अरू मािनसहरूको सामनु्ने उसलाई मरेो हो भन्छ भन,े म पिन त्यसरी परमे रको दतूहरूको
सामनु्ने भन्छु िक त्यो मािनस मरेो हो। 9 तर यिद कुनै मािनसले अरू मािनसहरूको सामने उसलाई मरेो होइन भने म त्यसलाई मरेो होइन भन्नछुे।
यी सब म परमे रका दतुहरूको अिघ भन्नछुे।

10 “यदी कसलैे मािनसको पु को िवरू मा कुरा गरे त्यसलाई क्षमा हुनछे। तर यिद कुनै मािनसले पिव आत्माको िवरू िनन्दा गरे त्यो क्षमा
हुनछैेन।

11 “जब मािनसहरूले ितमीहरूलाई सभा घरहरुमा भएका शासक अिन अिधकारी अिघ पाछर्न भने आफ्नो बचाऊको िन म्त कसरी के भन्न ु
पन त्यसमा हतास नहोऊ। 12 त्यस समय पिव आत्माले नै ितमीलाई ितमीले भन्न ु पन कुराहरू िसकाउन ु हुनछे।”

यशे ू ारा स्वाथ पन-िवरू चतेाउनी
13 भीडबाट एकजना मानिसले यशेलूाई भन,े “हे गरुुज्य,ू हा ा िपता मन ुर् भयो। आफ्नो िपताको धन-सम्पि को मसगं अशं-बण्डा गनर्लाई

मरेो दाज्यलूाई भिनिदन ु होस।्”
14 तर यशेलू े त्यलाई भन्नभुयो, “मलैे ितमीहरूको बाबकुो सम्पि ितमीहरू दइुजना माझ िवतरण गन ुर् पछर् भनरे मलाई कसले न्यायकतार्

बनायो?” 15 फे र यशेले ितहरूलाई भन्नभुयो, “होिशयार होऊ अिन सबै कारका स्वाथ पनबाट आफूलाई जोगाऊ। कसकैोमा चािहएको
सम्पि भन्दा वशेी हुन ु सक्छ, तर त्यले उसलाई जीवन िदन स ै न।”



12:16 1177 लकूा 12:46

16अिन उहाँले यस्तो एउटा द ृ ान्त भन्नभुयोः “कुनै समयमा एक जना धनी मािनस िथयो। त्यसको जमीनमा असल अिन शस्त अन्नाबाली
उब्जन्थ्यो। 17 त्यो मािनस आफै सोच्दथ्यो, ‘मलैे के गन मिसत भएका यित शस्त अन्न रा े ठाउँ नै छैन।’

18 “तब त्यस धनी मानसले भन्यो, ‘म जान्दछु मलैे के गन ुर् पन हो। म मरेा भकारीहरू भत्काउँछु र त्यसलाई अझ ठूलो पाछुर्। ती नयाँ
भकारीहरूमा म सबै अन्नहरू र अरू मरेा रा ो चीजहरू रा छुे। 19 तब म आफैं लाई भन्नछुे, मरेोमा शस्त रा ो रा ो समानहरू छन।् आउने
धरैे वषर्को लागी मलैे थपुारेको छु। आरामिसत बस, खाउ, पीउ अिन जीवनमा आनन्द मनाऊ।’

20 “तर परमे रले त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, ‘ितमी मखूर् हौ, आज रातीनै ितमी मनछौ। अिन ितमीले आफ्नै लािग तयार पारेका चीजहरू
कसको हुनछे?’

21“यसथर् जसले आफ्नो िन म्त मा धन सम्प ी थपुाछर् त्यसले त्यो मािनसलाई के हुन्छ र परमे रको अिघ यस्ता मािनसहरु धिन होइनन।्”
परमे रको राज्यलाई फिहलो ठान
(म ी 6:25-34; 19-21)

22 यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “यसकारण म ितमीरूलाई भन्दछु, बाँच्नका िन म्त खानकुेरा चािहन्छ भन्ने िवषयमा िचन्ता नगर।
ित ो शरीरको िवषयमा पिन िचन्ता नगर िक ितमी के लगाउछँौ? 23खानकुेरा भन्दा जीवन धरैे मलू्यवान छ। अिन लगुाफाटा भन्दा शरीरको महत्व
धरैे छ। 24 चराचरुूङ्गीहरूलाई हरे। ितनीहरू बीउ छदनन ्अिन वाली लाउदँनैन।् चराचरुूङ्गीहरूले भणँ्डार अथवा भकारीहरूमा खानकुेरा
थपुादनन।् तर परमे रले ितनीहरूलाई पटे भरी खवुाउनँहुुनछे। अिन चराचरुुङ्गीहरू भन्दा ितमीहरू धरैे मलू्यवान हौ। 25 ितमीहरू कसलैे
िचन्ता ारा आफ्नो आयमुा केही समय थप्नसक्छ? 26 यिद ितमीहरू स-साना कुराहरू नै गनर् सक्दनैौ भने ठूलो िवषयको िकन िफ ी गछ ?

27 “जङं्गली फूलहरूलाई हरे। सोच, ितनीहरू कसरी उ न्छन।् ितनीहरू आफ्नै लािग केही गदनन ्न त व नै बनाउछँन।् म ितमीहरूलाई
भन्दछु िक सलुमेान जस्ता राजा आफ्नो समस्त वभैवको साथ पिन यी फूलहरूमा झैं एउटा व पिह रएको िथएन। 28 परमे रले नै जमीनमा ती
घाँसलाई व लगाइिदनहुुन्छ, जनु आज यहाँ छ भो ल त्यसलाई आगोमा फा लन्छ। यसलैे ितमीहरूले जान्न ु पछर् िक परमे रले नै ितमीहरूलाई
अझ धरैे रा ो व पिहराई िदनहुुनछे। ित ो एकदमै थोरै िव ास छ।

29 “त्यसरी नै ितमीहरूले के खाऔंला अिन के िपऔल भनी िचन्ता नगर। यस िवषयमा कुनै िचन्ता नगर। 30 ससंारका सबै मािनसहरू
यी चीजहरूको पिछ लाग्छन ्तर ितमीहरूका िपताले जान्दछन ् िक ितमीहरूले यी सब चाहन्छौ। 31 यसकारण ितमीहरूले खोज्न ु पन मखु्य त
परमे रको राज्य नै हो। तब ितमीहरूलाई यी सबै बस्तहुरू पिन िदइनछे।

सम्पि मा भरोसा नगर
32 “हे साना बगाल! नडराऊ! ितमीहरूका िपताले ितमीहरूलाई राज्य िदन चाहुनहुुन्छ। 33 आफ्नोमा भएका सबै सम्पि बचेरे जसलाई

चािहन्छ ितनीहरूलाई पसैा दऊे। धन त यो ससंारमा स्थायी रहदँनै। तर स्वगर्को भणँ्डार हािसल गर। त्यो भण्डार सधँकैा लागी रहन्छ। स्वगर्मा
ित ो भणँ्डार चोरहरुले चोनर् स ै न, न त िकराहरुले नै न पानर् सक्छ। 34 ित ो हृदय त्यहीं हुनछे जहाँ ित ो भण्डार हुनछे।

सधँैं तयारी बस
(म ी 24:45-51)

35 “तयारी बस! व लगाऊ अिन ित ो ब ी उज्यालो होस।् 36 त्यो नोकरहरूले झैं वहार गर जो िववाह भोजबाट फक आउने आफ्नो
मा लकको लािग पख रहकेो हुन्छ। मा लक आउँछ अिन ढोका ढक्ढकाउँछ। नोकरले मा लकको िन म्त ढोका खो लिदन्छ। 37 धन्य हुन ्ती
नोकरहरू जो मा लक घर फकार्दाँ घरमा सतर्कता साथ बसकेा हुन्छन।् म ितमीहरूलाई साँचो भन्छु, मा लक आफैं आफ्नो काम गदार् लाउने लगुा
लगाउछँ अिन उसको नोकरहरूलाई कुस मा ब लाउछँ। त्यसपिछ मा लक स्वयलंे ितनीहरूलाई खाना बाँिडिदन्छ। 38 तर नोकरहरूल,े सायद
आफ्ना मा लकलाई मध्य-रात सम्म अथवा त्यसपिछ पिन पखर्न ु पलार्। तर ितनीहरू खशुी हुन्छन ्कारण ितनीहरूका मा लक आउँदा ितनलाई
प खर्रहकेा पाउनछेन।्

39“यो कुरा सम्झी राखः घरका मा लकले कित बलेा चोर आउँछ भन्ने कुरा चाल पायो भने उसले चोरलाई घर फोन ुर् िदएको हुदँनै। 40यसथर्,
ितमीहरू पिन सतर्क हौ! मािनसका पु अचानक आउनु हुनछे जब िक उहाँ आउने ितमीहरूले आशा नै गरेका हुदँनैौ।”

िव ासी नोकर को होला?
(म ी 24:45-51)

41 प सुले भन,े “हे भ!ु तपाईंले हामीलाई मा अथवा त्यकेलाई यो कथा भन्न ु हुन्छ?”
42 भलुे भन्नभुयो, “को चाँिह ज्ञानी र िव ासी नोकर होला? िव ासी नोकर त्यही हो जसमािथ अन्य नोकरहरूलाई ठीक समयमा

ितनीहरूको भाग खाना िदन्छ भनी िव ास गछर्। 43 मा लक आउँदा आफुले अ ाएको अनसुार नोकर काममा स्त रहकेो पायो भने त्यो
मा लक अित खशुी हुनछे। 44 म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्छु, मा लकले त्यस नोकरलाई आफ्नो जे जित छ त्यसको रक्षक िनय ु गछर्।

45 “तर यिद नोकर द ु विृ को छ र आफ्नो मा लक झ ै फकर् ंदनै भन्ने सोच्छ भने त्यसको ितफल के होला? त्यो नोकरले अरू नोकर
परुुष, ीहरूलाई कुट-पीट गलार् अिन खाई िपई मातरे मस्त बस्ला। 46 जब मा लक आउँछ उसलाई तत्पर रहकेो पाउदँनै। यस्तो त्यस िदन
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आउनछे, त्यो नोकरले मा लक आउँछ भन्ने सोचकैे हुदँनै, मा लक आउँदछै भन्ने प ो हुदँनै। मा लकले त्यस नोकरलाई सजाय िदनछे अिन
त्यसलाई अन्य अिव ासीसगं पठाइिदनछे।

47 “त्यो नोकरले जान्दथ्यो, उसको मा लकले के चाहान्थ्यो तर उ काम गनर् तत्पर रहदँनै अथवा मा लकले अ ाएको काम गनर् चे गरेन,
यसथर् त्यस नोकरले अिधक सजाय पाँउछ। 48 उसको मा लकले जे चाहान्छ यिद त्यो नोकरले जान्दनै तर जे गछर् सजाय योग्यको काम गछर्,
उसको के गित होला? त्यस नोकरले सजाय त पाँउछ न,ै तर उसले भन्दा कम्ती सजाय पाउछँ जनु नोकरले मा लकले के चाहान्छ जान्दछ तर
गदन। जनु मािनसलाई बसेी िदइएको छ, उसको िजम्मवेारी पिन बसेी हुन्छ। अझ जसमािथ बसेी िव ास ग रको छ ऊबाट बसेी नै आशा पिन
रा खएको हुन्छ।”

यशेकूो बारेमा मािनसहरूको असहमित
(म ी 10:34-36)

49 यशेलूे लगातार भन्नभुयोः “म पथृ्वीमा आगो लयाउन आएको हु।ँ तर मलैे कसरी आशा गन िक यो आिघदे ख नै स ल्कसकेको रहछे
भन्न।े 50म बि स्मा ग रने िविभन्न त रकाबाट बि स्मत हुन ु परेकोछ। यो कामको अन्त नभइञ्जले सम्म म िवच लत नै रहनछुे। 51 के ितमीहरू
सम्झन्छौ िक पथृ्वीलाई शा न्त िदन ु नै म आएको हु?ँ अह!ँ म पथृ्वीलाई भाग गनर् आएको हु।ँ 52 अिहलदेे ख पाँच जनाको एउटा प रवार
िवभाजन हुनछे, तीन जना दईु जनाको िवरु मा जानछेन, अिन दइुजना तीन जनाको िवरु मा हुनछेन।्

53 बाब ु र छोराहरू िवभाजनमा आउनछेः
छोरा बाबकुो िवरु मा हुनछे।
अिन बाब ु छोराको िवरु मा हुनछे।

आमा र छोरीहरू माझ वाभाजन आउनछेः
छोरी आमाको िवरु मा हुन्छे।
आमा छोरीको िवरु मा हुन्छे।

सास ू र बहुारी माझ फाटो आउनछेः
बहुारी सासकूो िवरू मा हुन्छे।
सास ू बहुारीको िवरु मा हुन्छे।”

समयलाई बझु्न ु
(म ी 16:2-3)

54 यशेलूे मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “जब ितमीहरूले प ममा बादल बटु लदंै गरेको पाउनछेौ, ितमीहरू भन्छौ, ‘आधँी-वहेरी आउनछे।’
अिन यस्तै हुन्छ, 55 त्यसरी न,ै जब दिक्षणबाट बतास चल्न ु थाल्छ, ितमीहरू भन्नछेौ, ‘अब गरमको िदन आउनछे।’ अिन ितमीहरू ठीक हौ।
56 ितमीहरू कपटीहरू हौ! ितमीहरू जान्दछौ कसरी आकाश र पथृ्वी इशाराहरू बझु्न।ु

आफ्नो समस्याहरू समाधान गर
(म ी 5:25-26)

57 “के चाँिह सही हो भन्ने ितमीहरू माझ िकन िनणर्य लन स ै नौ? तब ितमीहरू िकन बझु्न स ै नौ अिहले के भइरहकेो छ? 58 मािनलऊे,
कुनै मािनससगं ित ो झगडा छ, अिन ितमी न्यायलय जान ु लागकेाछौ। तर न्यालयमा पगु्न ु अिघ नैं त्यो झगडा िमलाउन जे आवश्यक हुन्छ हरेक
कुरो गर। यिद त्यसो नगरे िवपक्षीले ितमीलाई नयायक ार् अिघ उभ्याउनछे। अिन न्यायकतार्ले अिधकारीलाई स ु म्पनछे औ उनले ितमीलाई
जलेमा थनु्नछे। 59 ितमीलाई भन्छु, जब सम्म ितमीमािथ तोिकएको पसैा च ु ा गदनौ ितमीले त्यहाँबाट छुट्करा पाउनछैेनौं।”

13
ित ो हृदय प रवतर्न गर

1 त्यसबलेा कोही मािनसहरू यशेसूगँ िथए। ती मािनसहरूले गा ललका मािनसहरूको िवषयमा एउटा कथा यशेलूाई सनुाए। िपलातसले कितपय
मािनसहरूलाई उपासना ग ररहकेो बलेा मारेका िथए। िपलातसले ती मािनसहरूको रगत परमे रलाई ब लदान चढाएको पशहुरूको रगतिसत
िमसाए। 2 यशेलूे उ र िदनभुयो, “ितनीहरूमािथ यस्तो घटना घ ो भनी के ितमीहरू गालीलका अन्य मािनसहरू भन्दा ितनीहरू अझ पापी िथए
भन्ने सौच्छौ? 3 होइन, ितनीहरू त्यस्ता िथएनन।् तर ितमीहरूले पिन आफ्नो हृदय र जीवन प रव र्न गरेनौ भने ितमीहरू पिन सवर्नाश हुनछेौ।
4 िसलोआमको धरहरा ितनीहरूमािथ झरेर अठा जना मन मािनसहरूको िवषयमा ितमीहरू के सोच्छौ? के ितमीहरू ितनीहरूलाई यरूशलमेका
अन्य सबै मािनसहरू भन्दा धरैे पापी सम्झन्छौ? 5 ितनीहरू त्यस्ता िथएनन।् तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, यिद ितमीहरूले आफ्नो हृदय र रहन
सहन प रवतर्न गरेनौ भने ितमीहरू पिन त्यसरी नै नाश हुनछेौ?”

अनपुयोगी रुख
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6 यशेलूे यो द ृ ान्त भन्नभुयो, “एकजना मािनसको एउटा नभेारोको रुख िथयो। त्यसले त्यो रुखलाई आफ्नै दाखको बारीमा रोपकेो िथयो।
त्यो मािनस रूखमा फल लाग्यो िक भनरे हनेर् आयो, तर केही पाएन। 7 त्यस दाखबारी हरेचाहको लािग त्यसले एकजना नोकर पिन राखकेो
िथयो। त्यसथर् त्यो मािनसले आफ्नो नोकरलाई भन्यो, मलैे तीन वषर् अिघदे ख यो रूखमा फल खोिजरहछुे, तर केही पाइँन। यसलाई काटी दऊे!
िकन त्यसै जमीन खरे फाल्न?े 8 तर नोकरले उ र िदयो, ‘मा लक फलको लािग अझ एक वषर् यस रुखलाई राखौं। मलाई यसको व रप र
खनरे मल हाल्न िदनहुोस।् 9 हुनसक्छ, आउँदो वषर् यो रूखले अवश्यै फल दलेा। यिद त्यसबलेा सम्म पिन रुखले फल िदएन भने त्यलाई काटी
िदऊँला।’ ”

यशेलूे िव ामको िदन एउटी ीलाई िनको पान ुर् हुन्छ
10 िव ामको िदन यशेलू े सभाघरहरूमा िशक्षा िदनभुयो। 11 सभाघरमा एउटी ी िथई। ऊ िभ द ु ात्मा पसकेो िथयो जस ारा ऊ अठाह

वषर्बाट कु केी िथई। त्यसको ढाड कु ो िथयो अिन िसधा उिभन स नथी। 12जब यशेलूे उसलाई दे भुयो र उहाँले भन्नभुयो, “ए नारी, ितमी
आफ्नो रोगबाट मु भयौ।” 13 यशेलूे ऊमािथ हात रा भुयो। त्यपिछ ऊ उठ्न सकी अिन परमे रको शसंा गरी।

14 िव ामको िदन यसरी यशेलू े जाती पारेकोमा सभा घरका मखु यशेसूगं रसाएका िथए। यसकारण उहाँले त्यहाँ उप स्थत मािनसहरूलाई
भन्नभुयो, “छ िदन काम ग रन्छ। अिन कुनै िदन िनको पानर्को लागी कोही आउन सक्छ। तर िव ाम को िदन िनको हुनको िन म्त नआउन।ु”

15 भलूे उनलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू कपटी हौ। ितमीहरू सबलैे ितमीहरूको गोठ अथवा गधा खोलरे गोरू अथवा तवलेाबाट ितनीहरूलाई
पानी िपयाउन लजैान्छौ। ितमीहरू यो िव ामको िदन पिन गछ ? 16 यो ी जसलाई मलैे िनको पारें ऊ हा ै यहूदीकी छोरी हुन।् तर शतैानले
उसलाई अठा वषर्सम्म बाँधरे राख्यो। के िव ामको िदन उसको बन्धनबाट छुटाउने काम ठीक िथएन?” 17 जब यशेलूे यसो भन्नभुयो, सबै
मािनसहरू जसले उहाँको िनन्दा गरे ितनीहरू ल ज्जत भए। अिन िभडका सबै मािनसहरू यशेलूे गरेको त्यस्तो अच म्मत कायर्का िन म्त खशुी
भए।

परमे रको राज्य के जस्तो होला?
(म ी 13:31-33; मकूर् स 4:30-32)

18 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “परमे रको राज्य के जस्तो छ? त्यसलाई म केिसत तलुना गरूँ? 19 परमे रको राज्य रायोको बीऊ जस्तै
छ जो कुनै मािनसले लयो अिन आफ्नो बगैंचामा रोप्यो। त्यो बीऊ उि यो अिन बढरे रूख भयो। आकशका चराहरूले त्यसको हाँगाहरूमा ग ुडँ
लगाए।”

20 यशेलूे फे र भन्न ु भयो, “म परमे रको राज्यलाई केिसत तलुनागरूँ? 21 त्यो खिमर जस्तो हो, जो एउटी आइमाईले एउटा ठुलो भाँडोमा
आटँासगँ रोटी बनाउन िमसाउँछे। त्यो खिमरले सबै मसुकेो आटँालाई फुलाउँछ।”

साँघरुो ढोका
(म ी 7:13-14, 21-23)

22 यशे ू त्यके गाउँ र शहरमा िशक्षा िददं ै जानभुयो। उहाँ यरूशलमे जान या ा ग ररहन ु भएको िथयो। 23 कसलैे उहाँलाई भन,े “हे भ ु
कितजना मािनसहरूलाई मु िदन ु सिकन्छ? केवल केही?”

यशेलूे भन्नभुयो, 24 “साँघरुो ढोकाबाट नै प े धरैे कोिशस गर, िकनभने यही स्वगर्को बाटो हो। धरैे मािनसहरू त्यहाँबाट प े कोिशस गछर्न,्
तर कोही पिन सफल हुन स ै न। 25 यिद कुनै घर-मा लक आफ्नो घर ढोकामा ताला लगाउँछ भन,े ितमीले बािहर उिभएर ढोका ढक् ढकाउन ु
सक्छौ, हे महाशय, हा ा िन म्त ढोका खो लिदनहुोस।् तर त्यो मािनसले भन्नछेन ्म जा न्दन ितमी कहाँबाट आएका हौ?” 26 तब ितमी भन्न शरुू
गछ , हामीले एकसाथ खायौं, िपयौं। हा ो शहरका सडकहरूमा तपाइँले िसकाउन ु भयो। 27 अिन फे र उसले भन्नछे, म ितमीलाई िच न्दन,ँ
ितमी कहाँबाट आएका हौ? मदे ख टाडा जाऊ। ितमीहरू सबलैे नै भलू गछ ।

28 “ितमीहरूले परमे रको राज्यमा अ ाहाम, इसहाक याकूब र जम्मै अगमव ाहरूलाई भटे्नछेौं तर ितमीहरू बािहर फ्याँिकनछेौ। तब
ितमीहरू रूनछेौ औ दा ा िकट्नछेौ। 29 मािनसहरू पवूर्, प म, उ र र दिक्षणबाट आउनछेन।् परमे रको राज्यमा ितनीहरू कुस मा आसन
लन्छन।् 30अिहले जो तल्लो स्तरमा बसकेा छन ्परमे रको राज्यमा ितनीहरूले उच्च स्थानमा ब पाउनछेन।् अिन जो अिहले उच्च आसनमा

बसकेाछन ्परमे रको राज्यमा ितनीहरू तल्लो आसनमा ब छेन।्”
यरूशलमेमा यशेकूो मतृ्यकुो भिवष्यवाणी
(म ी 23:37-39)

31 त्यसै बलेा कोही फरसीरू यशेकूहाँ आए अिन भन,े “यहाँदे ख टाडा जाऊ अिन लकु। हरेोदले तपाईंलाई मानर् चाहन्छ।”
32 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “जाऊ अिन त्यो स्याललाई भन, ‘आज र भो ल मािनसहरूमा भएको भतूहरू भगाउछुँ अिन िबमारीहरू

िनको पान काम गछुर्। ते ो िदन, मरेो सबै काम िस न्छ।’ 33 तर आज र भो ल मलैे मरेो काम गन पछर्। तब अकार् िदन, म जानै पछर्, िकनभने
सबै अगमव ाहरू यरूशलमेा मन पछर्।

34“ए यरूशलमे, यरूशलमे! ितमीहरूले अगमव ाहरूलाई माछ अिन परमे रले ित ोमा पठाएका ती मािनसहरूलाई ढुङ्गाले िहकार्उँछौ।
धरैे पल्ट ितमीहरूको मािनसहरूलाई मलैे सहयोग गनर् इच्छा गरे। मलैे ितनीहरूलाई कुखरुाको पोथीले जसरी आफ्ना चल्लाहरूलाई पखेंटा मिुन
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भलेा गछर् त्यसरी नै भलेा गनर् चाहान्थें। तर ितमीहरूले मलाई त्यसो गनर् िदएनौ। 35 यसथर् अब ितमीहरूको घर पणूर्रूपले उजाड़ हुनछे।
म ितमीहरूलाई भन्छु, यसकारण मलाइ ितमीहरूले भन्ने छैनौ िक, ‘स्वागत! परमे ले ितनलाई आशीवार्द िदऊन ् जो परम भकूो नाउमँा
आउँछन।्’ ”

14
के िव ामको िदनमा उपचार गन ुर् उिचत छ?

1 एक िव ामको िदन, कुनै एक मखु्य फ रसीको घरमा खाना खान ु यशे ूजान ु भयो। त्यहाँ भएका सबै मािनसहरूले उहाँलाई खबुै निजकबाट
जाँिचरहकेा िथए। 2 एकजना जलोदर रोगीलाई यशेकूो अिघ ल्याइएको िथयो। 3 यशेलूे फ रसीहरू र वस्थाका शा ीहरूलाई सोध्नभुयो,
“िव ामको िदन कसलैाई िनको पान ुर् उिचत हो वा होइन?” 4 तर ितनीहरूले यशेकूो को उ र िदन सकेनन।् यसकारण उहाँले त्यस मािनसलाई
ल्याउन ुभयो अिन उसलाई िनको पान ुर्भयो। तब उहाँले त्यस मािनसलाई पठाइिदन ुभयो। 5यशेलूेफ रसीहरू र वस्थाका शा ीहरूलाई भन्नभुयो,
“यदी ितमीहरूको पु अथवा काम गन गोरू िक गधा िव ामको िदन कुवामा जािकए त्यलाई झटै िनकाल्दनैौ र?” 6 ती फ रसीहरू र शा ीहरूले
यशेलू े भन्न ु भएको कुरामा केही भन्न सकेनन।्

आफ्नै शसंा नगर
7 तब यशेलूे दे ु भयो िक केही अितिथहरूले असल कुस हरू रोिजरहकेा िथए। यसकारण उहाँले यो द ृ ान्त सनुाउन ु भयोः 8 “जब कसलैे

ितमीलाई िववाह भोजमा िनम्त्याउँछ, मखु्य आसन नखोज। ती मािनसले ितमीहरुभन्दा पिन मखु्य मािनस िनम्त्याएको हुन सक्छ। 9 अिन यिद
ितमी आसनमा बिसरहकेाछौ भने िनम्त्याउने मािनसले ितमीलाई भन्नछे, यो मािनसलाई ित ो आसन दऊे। तब अ न्तम आसनमा गएर ितमीले
ब ु पनछ।

10 “यसकारण जब कुनै मािनसले ितमीलाई िनम्त्याए भने गएर िनम्न स्तरीय आसन ओगट। तब त्यो ितमीलाई िनम्त्याउने मािनस आएर
भन्नछे, ‘ए िम , अितिथहरूले ितमालाई सम्मान गनछन।्’ 11 िकनभने जसले आफैलाई मािथ उठाउँछ त्यो तल झन ुर् पछर्। तर जसले आफैं लाई
िनम्न स्तरको मान्छ त्यसलाई उच्च तलु्याइनछे।”

ितमीहरूलाई इनाम िमल्नछे
12 त्यसपिछ यशेलूे ितनलाई िनम्त्याउने फ रसीहरूलाई भन्नभुयो, “जब कुनै िदन ितमीहरूले िबहान वा बलेकुीको भोजन गराउन इच्छा गछ

त्यसबलेा केवल आफ्ना साथीहरू, दाज्य-ूभाइहरू,आफन्तहरू र धनी िछमकेीहरूलाई मा नबोलाउ। बद्लामा ितनीहरुले पिन ितमीहरुलाई खाना
खान िनम्तो िदन्छन ्अिन ित ो इनाम पाइहाल्नछेौ। 13 यसको स ामा, जब कुनै त्यस्तो भोज गछ , ती गरीब, कँुजो, लङ्गडा र अन्धाहरूलाई
बोलाऊ। 14 त्यपिछ ितमी धन्य हुनछेौ, िकनभने क्षितपिुतर् गनर् ितनीहरूको केही पिन हुदँनै। तर जब असल मािनस मतृ्यबुाट बौरी उठ्नछे त्यसबलेा
ितमीहरूले इनाम पाउनछेौ।”

महाभोजको एउटा द ृ ान्त
(म ी 22:1-10)

15यशेसूगं बिसरहकेा धरैे मािनसहरू मध्ये एकजनाले यो कुरा सनु्यो। त्यस मािनसले यशेलूाई भन्यो, “ितनीहरू ज-जसले परमे रको राज्यमा
भोज खान पाउछँन,् ितनीहरू साँच्चनैै धन्य हुन।्”

16 यशेलूे त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, “कुनै एउटा मािनसले िवशाल भोजको वस्था गरेको िथयो। त्यसले धरैे मािनसहरूलाई बोलाएको
िथयो। 17 जब खाना खाने बलेा भयो, त्यस मािनसले आफ्नो नोकरलाई पाहुनाहरूलाई बोलाउन ु पठायो, ‘आउनहुोस ् त्यके चीज तयारी छ।’
18 तर सबै पाहुनाहरूले भने िक ितनीहरू जान असमथर् िथए। त्यकेले एक एक वहना बनाए। पिहलो मािनसले भन्यो, ‘मलैे भखर्रै एउटा खते
िकनकेोछु, यसथर् यसलाई हने म जानै पछर्। दया गरी माफ गन ुर्होस।्’ 19 अक मािनसले भन्यो, ‘मलैे भखर्रै पाँच जोर गोरू िकनकेोछु, त्यसले
गदार् म ितनीहरुलाई काम िसकाउन जान ु पदर्छ। मलाई दया गरी माफ गन ुर्होस।्’ 20 ते ो मािनसले भन्यो, ‘मलैे भखर्रै िववाह गरेको छु, म आउन
स न।ँ’

21 “त्यसपिछ त्यो नोकर फिकर् यो। त्यसले आफ्नो मा लकलाई वतृान्त सनुायो। मा लक अत्यन्तै रसायो अिन भन्यो, ‘चाँढो गर। शहरका
गल्ली र साँघरुो बाटो ितर जाऊ अिन गरीब मािनसहरू, लङ्गडा र अन्धो तथा ललुाहरूलाई ल्याऊ।’

22 “तब त्यस नोकरले मा लकलाई भन्यो, ‘मा लक तपाईंले जे भन्न ु भएको िथयो, त्यो मलैे गरे, तर अझै अरू मािनसहरूलाई बसाउने ठाउँ
छ।’ 23 मा लकले नोकरलाई भन,े ‘मलू सडकहरू र गाँउले बाटोितर जाऊ मािनसहरूलाई यता आउन भन ता िक घर भ रयोस।् म ितमालाई
भन्छु, 24 मरेो िनम्तो पाउनहेरू मध्ये कसलैे पिन मसगं भोज खान पाउने छैन।’ ”

ितमी पिहला योजना बनाऊ
(म ी 10:37-38)

25 धरै मािनसहरूले यशेसूगँ या ा ग ररहकेा िथए। उहाँ ितनीहरूप फकर् न ु भयो अिन भन्नयुो, 26 “यिद कोही मािनस मकहाँ आउँछ भन,े
अिन मलाई भन्दा अिधक उसको बाब,ु आमा, प ी, छोरा-छोरी, दाज्य-ूभाई तथा िददी बिहनीहरूलाई मे गछर् भने त्यो मािनस मरेो चलेा हुन
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स ै न। कुनै पिन मािनसले आफ्नो जीवनलाई भन्दा वशेी मलाई धरैे मे गन ुर् पछर्। 27 यिद कसलैे आफ्नो ूस (समस्या) नउठाई मलाई प ाउँछ
भने त्यो मािनस मरेो चलेा हुन स ै न।

28 “यिद ितमी एउटा भवन बनाउन चाहन्छौ भन,े ितमीले पिहले बसरे त्यो बनाउनलाई कित खचर् लाग्ने हो त्यसको छलफल गन ुर् पछर्।
भवनको काम परूा िसध्याउनलाई त्यि ित ोमा भएको पसैाले पगु्छ पगु्दनै त्यो हने ुर् पछर्। 29 यदी ितमीले यसो नगरे, काम त शरुू गनर् सक्छौ
तर त्यसलाई परूा गनर् स ै नौ। अिन यिद परूा गनर् नसके सबै मािनसहरूले ितमालाई खसी गनछन।् 30 ितनीहरूले भन्ने छन,् ‘यो मािनसले घर
बनाउन त शरुू गय तर परूा गनर् भने सकेन।’

31 “यिद कुनै राज अक राजासगं य ु गनर् जाँदछै भन,े पिहले ऊ ब ु पछर्, योजना बनाउन ु पछर्। यदी त्यसको दश हजार मिनसहरू छन ्
अिन उसको िवपक्षी बीसहजार मािनसहरू लएर आउँदछै भन,े त्यसले िनणर्य गन ुर् पछर् िक ऊ िवजयी हुन सक्छ िक स ै न। 32 यिद उसले त्यो
राजालाई िज स ै न भने उसले आफ्नो मािनसहरू अक राजाकोमा शा न्त स्ताव रा को िन म्त पठाउन ु पछर्।

33 “त्यसरी न,ै ितमीहरूले पिहले योजना बनाउन ु पछर्। मलाई प ाउने हो भने ितमीहरूले त्यके कुरालाई छाडन ु पछर्। न ितमीहरू मरेो
चलेा बन्न स ै नौ।

आफ्नो भाव नहराऊ
(म ी 5:13; मकूर् स 9:50)

34“ननू असल चीज हो। तर यिद ननूले आफ्नो निूनलो स्वाद हरायो भन,े यो बकेामे हुन्छ। त्यलाई फे र निूनलो बनाउन सिकदनै। 35 त्यसलाई
ितमीहरूले माटो सरह अथवा िवरूवाका मलका लािग समते योग गनर् स ै नौ। मािनसहरूले त्यसै फ्याँिकिदनछेन।्

“जसले मरेो कुरा सिुनरहकेा छौ सनु।”

15
स्वगर्मा आनन्द
(म ी 18:12-14)

1 अनकेौं महसलू उठाउनहेरू र पापीहरू यशेकूहाँ उहाँका कुराबरू सनु्न आए। 2 तब फ रसीहरू र वस्थाका शा ीहरूले िवरोध कट गनर्
थाल,े “हरे! यो मािनसले पापीहरूलाई पिन हण गछर् अिन सगंै बसरे खान्छ।”

3 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई यो द ृ ान्त सनुाउन ु भयोः 4 “ितमीहरूमध्ये कसकैो सय वटा भेंडाहरू छन ्अिन ती मध्ये एउटा हरायो, त्यो
उनान्सय भेंडालाई छोडरे हराएको एउटा भडेा खोज्न जान्छ। त्यो भडेा जब सम्म पाउदनै ऊ खोजी रहने छ। 5 अिन जब उसले हराएको भडेा
पाउछँ ऊ अित खशुी हुन्छ। त्यो मािनसले भडेालाई आफ्नो काँधमा बोकेर ल्याउनछे। 6 जब त्यो मािनस उसको घरमा फकर आउँछ, आफ्नो
साथीहरू र िछमकेीहरूकोमा जान्छ अिन भन्छ, ‘म जस्तै खशुी होऊ, िकनभने मलै े हराएको भडेा पाएको छु।’ 7 त्यस्तै कारले म भन्दछु,
ितमीहरूलाई स्वगर्मा अित आनन्द हुन्छ जब एउटा पापीले आफ्नो हृदय प रवतर्न गछर् अिन अन्य उनन्सय धािमर्क मािनसहरूले आफ्नो हृदय
प रव र्न गन ुर् कुनै आवश्यक पदन।

8 “मानौ एउटी ीसगँ दशवटा चाँदीका िसक्काहरू छन,् यिद उसले एउटा िसक्का हराई, त्यसले ब ी बाल्छे अिन त्यो घरमा खोज्दै
बढाछ। जबसम्म उसले िसक्का पाउिँदन खबु ध्यानपवूर्क खोज्छे। 9 अिन जब उसले त्यो हराएको िसक्का पाउछेँ, उसले आफ्नो साथीहरू र
िछमकेीहरूलाई बोलाएर भन्छे, ‘मािनस खशुी होऊ िकनभने मलै े हराएको िसक्का पाएँ।’ 10 त्यसरी न,ै म भन्दछु, ‘जब एकजना पापीले आफ्नो
हृदय प रवतर्न गछर् भने परमे रको दतूहरूको अिघ खशुी छाउछँ।’ ”

उड़न्ता प ु
11 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “एकजना मािनसको दइु प ु हरू िथए। 12 कान्छो छोरोले आफ्नो बाबलुाई भन्यो, ‘िपता हा ो सम्पि मा मरेो

भागमा जे जित अशं पछर् मलाई िदनहुोस।्’
13“केही िदन पिछ कान्छो छोरोले आफ्नो सबै सम्पि बटुल्यो अिन त्यो टाडो दशेमा गयो। त्यहाँ त्यसले मखूर्ले झैं आफ्नो रूिपयाँ-पसैा सब

खचर् गय । 14 आफुिसत जे जित िथयो सबै त्यसले स्वाहा पाय । तब, त्यो ठाउँमा खडरेी पय , अिन पानी पटक्कै परेन। दशेभरी मािनसहरूले
खानकुेरा पाउन छाड।े त्यो खबुै भोकायो अिन उसलाई पसैाको पिन आवश्यकता पय । 15 अिन त्यस ठाँउको कुनै एकजना मािनसकहाँ गयो
अिन आफ्नो जीिवकाको लािग त्यसले त्यहाँ काम लयो। अिन उसले त्यसलाई खतेमा स ूगँरुहरू हनेर् पठायो। 16 त्यो मािनस त्यि भोकाएको
िथयो िक उसले जनु चारो स ूगँरुहरूले खाँदथै्यो खान खोज्यो। तर कसलैे त्यसलाई केही िदएन।

17 “तब उसले आफूलाई मखूर् भएको अनभुव गय । उसले भन्यो, ‘मरेा बाबकुो जित नोकरहरू छन ् ितनीहरूकोमा आवश्यक भन्दा वशेी
खाना छ । तर म यहाँ भोकले मनर् लागकेो छु। 18 म उठ्छु अिन यहाँबाट बाबकुहाँ जान्छु अिन म उनलाई भन्नछुे हे िपता! मलैे परमे र अिन
तपाईंको अिघ पिन पाप गरें 19 म तपाईंको छोरो भिनन ु अब उसो योग्यको छैन। मलाई तपाईंकै एकजना नोकर झैं रा ु होस।्’ 20 यसरी त्यो
केटो उ ो अिन आफ्नो बाब ु भटे्न गयो।

छोरो फिकर् न्छ
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“जब िनकै पर दे ख ऊ आउँदै िथयो, त्यसको बाबलुे दखेे अिन आफ्नो छोरो ित बाबकुो मनमा खबुै दया जाग्यो। अिन बाब ु छोरो भएकहाँ
दगदु गएर अगँालो हाले औ म्वाँई खाए। 21 छोरोले ितनलाई भन्यो, ‘हे िपता, मलैे परमे र र तपाईंको अिघ पाप काम गरेको छु। म तपाईंको
छोरो भिनन ु अब उसो योग्यको छैन।’

22 “तर उसको बाबलुे उसको नोकरहरूलाई अ ाए, ‘चाँडो रा ा-रा ा लगुाफाटा ल्याऊ अिन यसलाई लगाई दऊे। हातमा औंठी पिन
लगाईदऊे अिन खु ामा जु ा पिन लगाईदऊे। 23 त्यो मोटो बाछा ल्याऊ, त्यसलाई मार अिन हामी खाएर भोज मनाउछँौं। 24 िकनभने यो मरेो
छोरो मरेको िथयो, तर अिहले ऊ जीिवत फक आएको छ। ऊ हराएको िथयो, तर उसलाई अिहले पाइएको छ।’ त्यपिछ ितनीहरूले भोजको

वस्था गरे।
जठेो छोरोको आगमन

25 “उसको जठेो छोरो खतेमा िथयो। ऊ िबस्तारै घरमा आयो। उसले त्यहाँ नाच गान भइहकेो सनु्यो। 26 यसथर् जठेो छोराले एकजना
नोकरलाई बोलाएर सोध्यो, ‘यी सब के भइरहकेो छ?’ 27 नोकरले उ र िदयो, ित ो भाइ फकरे आएको छ। ित बाबलुे भाइ सकुशल फकर
आएकोमा ितनी अत्यन्तै खशुी छन।्

28 “त्यो जठेो छोरो रसायो अिन भोजमा जान मन गरेन। यसथर् उसको बाब ु आफैं गएर ितनलाई उत्सवमा स म्म लत हुन आ ह गरे। 29 त्यो
छोरोले बाबलुाई भन्यो, ‘मलैे यितका वषर्सम्म नोकर झैं तपाईंको सवेा गरें। मलैे सधैं तपाईंको आज्ञा पालन गरें। तर मरेो िन म्त तपाईंले एउटा
सानो पाठो सम्म िदन ु भएन तािक म मरेा िम हरूसगं भोज मनाउनँ सक्थें। 30 तर तपाईंको यो छोराले आफ्नो परैु सम्मपि वशे्याहरूको सगंतमा
उडाएको हो। अिन ऊ घर आउँदा चाँिह मोटो बाछो समते मान ुर् लाउन ु भयो।’

31 “अिन बाबलुे छोरालाई भन,े ‘ए छोरो! ितमी त मसगं सधँ ै छौ। मरेोमा भएको सारा सम्पि ित ै हो। 32 हामी सबै खशुी होऊ र भोजन
गरौं। िकनभने ित ोभाई मरेको िथयो अिन िजउँदो फक आएको छ। ऊ हराएको िथयो तर अिहले पाइएको छ।’ ”

16
असल सम्पि न

1 यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “एकजना धनी मािनस िथए। ितनले आफ्नो ापारको हरेचाहको िन म्त एकजना भण्डारे िनय ु
गरेका िथए। केही समय पिछ त्यो धनी मािनसले चाल पाए िक त्यस भण्डारेले उसको सम्पि न पाद िथयो। 2 यसकारण ितनले त्यो भण्डारेलाई
बोलाए अिन भन,े ‘मलैे ित ो बारेमा सनुकेोछु। ितमीले खचर् गरेको मरेो रूिपयाँ- पसैाको िववरण दऊे। अब उसो ितमी मरेो भण्डारे रहन पाउने
छैनौ।’

3 “त्यसपिछ त्यो भण्डारेले आफैं सोच्न लाग्यो, ‘मलैे के गन ुर् पन हो? मरेो मा लकले मलाई कामबट िनकाल्नवेाला छन।् खतेमा काम
गन मरेो श छैन। मलाई माग्न ु पिन लाज लाग्छ। 4 म जान्दछु मलैे के गन ुर् पछर् तािक जब मलैे मरेो काम गमुाउछुँ, अरू मािनसहरूले मलाई
ितनीहरूको घरमा बोलाउने छन।्’

5 “यसकारण त्यो भण्डारेले ज-जसले पसैा लगकेा िथए त्यकेलाई बोलायो। त्यसले पिहलो मािनसलाई भन्यो, ‘ितमीले मरेो मा लकलाई
कित ितन ुर् पछर्?’ 6 त्यस मािनसले भन्यो, ‘मलैे ितनलाई चार हजार िकलो ाम जतैनू तले िदनपुछर्।’ त्यो भण्डारीले त्यसलाई भन्यो, ‘यहाँ ित ो
सचूी छ, बसरे झ ै सचूी घटाउने काम गर र दईुहजार िकलो ाम लखे।’

7 “त्यसपिछ भण्डारीले अक मािनसलाई भन्यो, ‘ितमीले मरेो मा लकलाई कित ितन ुर्पछर्?’ त्यस मािनसले भन्यो, ‘मलैे ितनलाई एक सय
बस्ता गहू ँ िदनपुछर्। तब त्यो भण्डारीले भन्यो, यहाँ ित ो सचूी छ। यसलाई घटाऊ अिन अस्सी बस्ता लखे।’

8 “पिछ मा लकले त्यो इमान्दारहीन भण्डारीको शसंा गरे िकनभने उसले चलाकी साथ काम गय । हो, ससंा रक मािनसहरू आ त्मक
मािनसहरू भन्दा ितनीहरूको मािनसहरूिसत वहारमा चतरु हुन्छन।्

9 “म ितमीहरूलाई भन्दछु, ससंारमा भएका ित ा िचजहरू योग गरेर आफ्नो िम हरू बनाऊ। जब ती चीजहरू सिकन्छ, तब ितमीहरूलाई
अनन्त बास स्थानमा स्वागत हुनछे। 10यिद कुनै मािनसलाई सानो कुरोमा िव ास गनर् सिकन्छ भने ठूला-ठूला कुरामा पिन िव ास गनर् सिकन्छ।
यिद मािनस स-साना कुराहरुमा इमान्दीरहीन छ भे ठूला-ठूला कुरामा पिन इमान्दारहीन हुन्छ। 11 यिद ितमीलाई सांसा रक सम्पि मा िव ास
गनर् सिकंदनै, ितमीहरूलाई कसरी साँचो सम्पि को लािग िव ास ग रन्छ 12 यिद ितमीहरूले अकार्को सामानहरूमा िव ासी माण गनर् सकेनौ
भने ितमीहरूलाई कसले ितमीहरूकै सामानहरू िदनछे?

13 “एकै समयमा एउटा नोकरले दइुजना मा लकको सवेा गनर् स ै न। त्यो नोकरले एकजना मा लकलाई घणृा गछर् अिन अक लाई मे
गछर्, अथवा त्यो एकजनाको भ हुन्छ भने अक लाई मन पराउँदनै। एकै समयमा ितमीहरूले परमे र र सम्पि को सवेा गनर् स ै नौ।”

परमे रको िनयम प रव र्न हुदँनै
(म ी 11:12-13)

14 फ रसीहरूले यी सब सिुनरहकेा िथए। फ रसीहरूले यशेकूो िनन्दा गरे िकनभने ितनीहरू सबलैे धनलाई मे गथ। 15 यशेलूे ती
फ रसीहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू मािनसहरूको अिघ भलादमीको स्वभाव दखेाउछँौ। ितमीहरू िभ के छ परमे र जान्न ु हुन्छ। जनु कुरो
मािनसको लािग मलू्यवान छ परमे रको िन म्त त्यसको केही मलू्य छैन।
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16 “परमे रले मािनसहरू मोशाको स्था र अगमव ाहरूका न्थहरू अनसुार बाँचकेो चाहनहुुन्छ। तर बि स्मा िदने यहून्ना आएपिछ नै
परमे रको राज्यको ससुमाचार सनुाइयो। अनकेौं मािनसहरू परमे रको राज्यमा प पाउनलाई प र म ग ररहकेा छन ्17 वस्थाको स ू म
अशं पिन प रवतर्न ग रन ु भन्दा स्वगर् र पथृ्वी नै अ ल्पन ु अझ सिजलो छ।

छुटानामा र पनुिवर्वाह
18 “यदी कुनै मानसले आफ्नो प ीसगं छुटानाम गछर् र अक ीलाई िववाह गछर् भन,े ऊ िभचार पापको दोषी हुनछे। अिन कुनै मािनसले

छुटानामा भएकी ीलाई िववाह गछर् भने त्यसलाई पिन िभचार गरेकै पाप लाग्नछे।”
धनी मािनस र लाजरस

19 यशेलूे भन्नभुयो, “एउटा धनी मािनस िथयो। उसले बहुमलू्य लगुाहरू लगाउथँ्यो। 20 त्यहाँ लाजरस नाउँ गरेको एक गरीब मािनस बस्थ्यो
त्यो त्यस धनी मािनसको घरको ढोका अिघ सतुी रहन्थ्यो। त्यसको शरीर घावै घावले भ रएको िथयो। 21 यिद त्यसले त्यस धनी मािनसले खाएर
उ केो खान पाए पिन सन्त ु हुन्थ्यो। किहले काँही कुकुरहरूले त्यसको घाव चा टरहकेा हुन्थ।े

22 “केही समय पिछ लाजरस मय । स्वगर्दतूहरूले लाजरसलाई बोकेर अ ाहम को काखमा स ु म्पिदए। त्यो धनी मािनस पिन मय अिन
उसलाई गाडीयो । 23 त्यसलाई नरकलोकमा पठाइयो अिन खबुै क मा पय । त्यो धनी मािनसले टाडोबाट अ ाहामले लाजरसलाई आफ्नो
काखमा लएको दखे्यो। 24 त्यसले िचच्याएर भन्यो, ‘हे िपता अ ाहम, ममािथ दया गन ुर्होस!् लाजरसलाई मकहाँ पठाइिदनहुोस ्तािक त्यसले
आफ्नो औंला पानीमा चोब्न सक्छ र मरेो िज ोलाई शीतल पा रिदओस।् िकनभने यी ज्वालामा म क पाइरहकेोछु।’

25 “तर अ ाहमले भन,े ‘हे मरेो छोरो, सम्झ, ितमी कसरी बाँिचरहकेा िथयौ? ित ो िजवनमा दामीदामी धरैे चीजहरू िथए। लाजरसकोमा
सबै नरा ो चीजहरू मा िथए। अिहले त्यो यहाँ सखुमा छ, अिन ितमी चाँही क पाइरहछेौ। 26 ितमीहरू र हा ो बीचमा पिन एउटा ठूलो खाडल
छ। यहाँबाट कोही पिन ितमीहरू भएकोमा पगु्न स ै न अिन त्यहाँबाट पिन कोही यता तनर् स ै न।’

27 “त्यो धनी मािनसले भन्यो, तब हे िपता अ ाहाम। लाजरसलाई पथृ्वीमा मरेो बाबकुो घर पठाइिदनहुोस।् 28 मरेा पाँचजना भाइहरू छन।्
यिद लाजरसले ितनीहरूलाई चतेाउनी िदए भन,े ितनीहरू यो क मय ठाउँमा आउने छैनन।्

29 “तर अ ाहाले भन,े ‘ितनीहरूको लािग पढ्न मोशाको वस्था र अगमव ाहरूको न्थहरू छन,् ितनीहरूले ितनीहरूबाट नै सनुनु।्’
30 “तर त्यो धनी मािनसले भन्यो, ‘होइन! िपता अ ाहाम! यिद कोही मरेकाहरूबाट एक जना त्यहाँ गए, ितनीहरूले िव ास गनछन ्अिन

हृदय र जीवन प रवतर्न गनछन।्’
31 “फे र अ ाहामले भन,े ‘होइन! यिद ित ा भाइहरूले मोशा र अगमव ाहरूलाई सनु्दनैन ्भन,े ितनीहरूले मतृ्यबुाट उठेर आएकाहरूलाई

पिन ध्यान िददनैन।्’ ”

17
पापको कारण नबन र सधंैं क्षमा गनर् तयार होऊ
(म ी 18:6-7, 21-22; मकूर् स 9:42)

1 यशेलूे उहाँको चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “मािनसमा पाप गराउने घटनाहरू घट्छन ्न।ै तर जसले त्यसो गछर्, उसलाई अत्यन्तै दःुख हुन्छ।
2 त्यो मािनस जो दवुर्ल मािनसहरूमािथ अन्याय गछर् त्यसले कठोर ितफल भोग्न ु पछर्। तर त्यसको लािग गलामा जाँतो बाँधरे सागरमा फ्याँिकन ु
असल हुनछे। 3 यसकारण होिशयार बस।

“यिद ित ो भाइले पापहरू गदछ भने उसको दोष दखेाइ दऊे। तर उसले प ाताप गछर् र पाप गनर् बन्द गछर् भने उसलाई क्षमा गर। 4 ित ो
भाइ यिद िदनमा सातवटा भलू गछर् र यदी उसले त्यके पल्ट नै भलू स्वीकाछर् भने उसलाई क्षमा गन ुर्।”

ित ो िव ास कित ठूलो छ?
5 े रतहरूले भलुाई भन,े “हा ो िव ास बढाइिदनोस।्”
6 भलुे भन्नभुयो, “यिद ितमीमा रायोको गडेा ज ो मा िव ास छ भन,े ितमीहरू त्यस कालो िकम्बकुो रूखलाई भन्न सक्छौ, ‘त ँ आफै

उखे लएर समु मा रोिपन जा!’ अिन त्यो रुखले ितमीहरूको आज्ञा पालन गनछ।
िव ासी नोकर हुने चे ा गर

7 “मािनलऊे ितमीहरूमध्ये कसकैो एकजना नोकर छ जो खते जोितरहकेो हुन्छ अथवा भडेा चराइरहकेो छ। जब काम िसध्याएर िभ
आउँछ, त्यलाई ितमी के भन्छौ? ‘आऊ अिन खाना खान बस’? 8 अहँ! ितमी त्यो नोकरलाई भन्नछेौ, ‘मरेो िन म्त खाना तयार पार खाई िपई
सक्छु तब ितमी खाऊ।’ 9 नोकरले त्यसरी आदशे पालन गरेकोमा त्यो अभारी हुन्छ? हुदँनै। 10 ितमीसगं पिन यस्तै हो। जब ितमीहरूलाई गन ुर्
िदएको त्यके काम गदर्छौ, ‘ितमीरूले भन्न ु पछर्, हामी कुनै खास धन्यवाद पाउने योग्यको होइनौ। हामीले जे गन ुर् पन िथयो त्यही काम मा
गरेकाछौं।’ ”

धन्यवादी बन
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11 यशे ू यरूशलमेितर जाँदै हुन ु हुन्थ्यो। उहाँ साम रया र गालील हुदँै जान ु भयो। 12 उहाँ एउट गाँउमा आइपगु्न ु भयो। त्यहाँ उहाँलाइ दसजना
मािनसहरूले भटेे। ती मािनसहरू यशेकूो एकदम निजक आएनन,् िकनभने ितनीहरू सबै कोडीका िवमारीहरू िथए। 13 तर ती मािनसहरूले
यशेलूाई चक स्वरमा भन,े “हे यशे ू गरुुज्य!ू दया गरी हामीलाई सहायता गन ुर्होस।्”

14 जब यशेलूे ती मािनसहरूलाई दे ु भयो, उहाँले भन्नभुयो, “जाऊ अिन पजूाहारीहरूलाई ितमीहरू आफैं लाई दखेाऊ।”
जब ती दशजना मािनसहरू पजूाहारीहरूकहाँ जाँद ै िथए, ितनहरू िनको भए। 15 जब कुनै एकजना मािनसले आफू िनको भएको थाहा पायो,

त्यो फकर यशेकूहाँ गयो। त्यसले ठूलो स्वरमा परमे रलाई धन्यवाद चढायो। 16 त्यो यशेकूो चरणमा घो प्टयो अिन यशेलूाई धन्यवाद चढायो।
त्यो मािनस यहूदी नभई सामरी िथयो। 17 यशेलूे भन्नभुयो, “दशजना मािनस िनको भए, ठीक हो? अरू नौ जना कहाँ छन?् 18 के यो सामरी
मा परमे रलाई धन्यवाद चढाउन आएको?” 19 तब यशेलूे त्यसलाई भन्नभुयो, “उठ! ितमी जान सक्छौ। ित ो िव ासले ितमीलाई िनको
पारेको छ।”

परमे रको राज्य ितमीिभ ै छ
(म ी 24:23-28, 37-41)

20 कोही फ रसीहरूले यशेलूाई सोध,े “परमे रको राज्य किहले आउनछे?”
यशेलूे भन्नभुयो, “परमे रको राज्य आउँदछै तर त्यस र आउँदनै जनु ित ो आखँाले दे सक्छौ। 21मािनसहरूले भन्ने छन,् ‘हरे परमे रको

राज्य यहाँ छ!’ अथवा, ‘त्यहाँ छ!’ होइन, परमे रको राज्य ितमी िभ ै छ।”
22 तब यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “समय आउनछे जब ितमीहरूले मािनसको पु को कुनै िदन हनेर्लाई खबुै चाहना गनछौ, ितमीहरू हने

योग्यका हुने छैनौ। 23 मािनसहरूले ितमीहरूलाई भन्नछेन,् ‘हरे,् यो त्यहाँ छ!’ अथवा हरे, ‘यो यहाँ छ!’ जहाँ छौ ितमीहरू त्यहीं बस, टाडा
नजाऊ अिन नखोज।

जब यशे ू फे र आउँन ु हुन्छ
24 “ितमीहरूले यो जान्नछेौ िक मािनसको पु फे र किहले आउन ु हुन्छ। उहाँको आउने िदन िबजलुी जस्तो हुनछे जनु आकाशको एक

अनबाट अक अनन्त सम्म चम्कन्छ। 25 तर त्यो भन्दा अिघ, मािनसको पु ले अनकेौं क हरू सहन ु पछर् अिन यो पसु्ताका मािनसहरूबाट
अस्वीकृत हुनपुछर्।

26 “मािनसको पु आउँदा पिन त्यही हुनछे जनु नहूको समयमा भएको िथयो। 27 नहूको समयमा, जब सम्म नहू डुङ्गामा पसनेन ्मािनसहरू
खान्थ,े िपउँथ,े िववाह गद िथए, अिन गाउदँिैथए। तब बाढी आयो अिन सबै न पाय ।

28“यो पिन लतूको समय जस्तै हुनछे जब परमे रले सदोमको सवर्नाश गन ुर्भयो। ती मािनसहरू खाँदै िथए, िपउँदै िथए, िकन्दै िथए, िव ी गद
िथए, रोप्दै िथए अिन आफ्नै लािग भवनहरू बानउदँै िथए। 29लतूले शहर छाड्ने समय सम्म मािनसहरू यी सब ग ररहकैे िथए। तब आकाशबाट
आगो र गन्धक बस्य अिन त्यकेलाई न पाय । 30 जब मािनसको पु आउन ु हुन्छ, एकदमै त्यस्तै हुनछे।

31 “त्यसिदन, यिद कोही मािनस उसको घरको छानामा छ भन,े अिन उसको समानहरू घरिभ छ भने ऊ ती समानहरू लन जान ु पदन।
त्यसरी यिद कोही मािनस खतेमा छ भने त्यसले पिन घर फिकर् न ु पदन। 32 िवचार गर, लतूकी प ीलाई के भएको िथयो।

33 “जनु मािनसले आफ्नो जीवन बचाउनँ चाहान्छ उसले त्यो गमुाउनछे। तर कसलैे आफ्नो जीवन गमुाउछँ भने त्यसले त्यो बचाँउनछे।
34 त्यसबलेा एउटा पलङ्गमा दइुजना मािनसहरू एक साथ सिुतरहकेा हुनछेन,् एकजनालाई लिगनछे अिन अक लाई छोिडनछे। 35 दईुजना

ीहरू एक साथ काम ग ररहकेा हुनछेन, एउटीलाई लिगनछे अिन अक लाई छोिडनछे।” 36 *
37 चलेाहरूले यशेलूाई भन,े “यो कहाँ हुनछे, भ?ु”
यशेलूे उ र िदनभुयो, “जहाँ लाश हुन्छ त्यहाँ िग हरू भलेा हुन्छन।्”

18
परमे रले मािनसहरूलाई उ र िदन्छन ्

1 त्यसपिछ यशेलूे चलेाहरूलाई सधँैं ाथर्ना गन ुर् अिन किहल्यै िनराश नहुन ु भनरे िशक्षा िदनभुयो। यशेलू े ितनीहरूलाई िसकाउन यस्तो द ृ ान्त
भन्नभुयो, 2“कुनै एउटा शहरमा एकजना न्यायधीश बस्थ।े उसले परमे र बारे वास्तै गदन िथए। उसले यो पिन वास्ता गदन िथए िक मािनसहरूले
उसको बारेमा के-के सोच्छन।् 3 त्यही शहरमा एकजना नारी िथई। त्यसको लोग्ने म रसकेको िथयो। त्यो िवधवाले धरैे पल्ट त्यो न्यायाधीशलाई
भनी, ‘यहाँ एउटा मािनस छ जसले मलाई अन्याय गदछ। मरेो अिधकार बचाई िदनहुोस।्’ 4 तर न्यायाधीशले त्यस िवधवालाई कुनै कारको
सहायता गनर् चाहनेन।् लामो समय पिछ न्यायाधीशले िबचार गय , ‘परमे रको बारेमा म वास्तै रा ख्तन।ँ अिन मािनसहरूले मरेो िवषयमा के
सोच्छन ्त्यसको पिन म वास्ता गिदर्न। 5 तर यो िवधवाले भने मलाई हरैान पारी। यिद त्यसले चाहकेो न्याय ग रिदएँ भने उसले मलाई छोिडिदने
छे। न भने घरी-घरी आउँछे अिन त्यसले मलाई हरैान बनाउछेँ।’ ”
* 17:36: 36 यस्तो ले खको छ: “दईुजना मािनसहरू एउटै खतेमा हुनछेन,् एउटालाई लिगनछे र अक लाई छोिडनछे।”
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6 तब भलुे भन्नभुयो, “सनु! त्यो अन्यायी न्यायािधशले जे भन्यो, त्यसमा केही अथर् छ। 7 परमे रले छानकेा मािनसहरूलाई न्याय
िदनहुुदँनै? ितनीहरू रात-िदन उहाँसगं कराउँछन।् परमे रले आफ्नो मािनसहरूलाई ठक न्याय िदन ु हुनछे। उहाँ उनीहरुलाई उ र िदन ु िढलाई
गन ुर् हुन्न। 8 म ितमीलाई भन्दछु, उहाँले आफ्ना मािनसहरुलाई तरुन्तै सहाएता गन ुर् हुन्छ। तर जब मािनसको पु फे र आउन ु हुन्छ, के उहाँले
पथृ्वीमा उहाँलाई िव ास गन मािनसहरू पाउनहुन्छ?”

परमे रसगं ठीक बस
9कितजना मािनसहरूले सोचे िक ितनीहरू खबुै असल छन।् ितनीहरूले त्यकेलाई हलेा गछर्न।् यशेलू े भयोः 10 “कुनै एक समयमा फ रसी

र एकजना महसलू उठाउने मािनस िथए। एकिदन ती दवुै म न्दरमा ाथर्ना गनर् गए। 11 फ रसी कर उठाउनदेे ख केही टाढा उिभयो। जब त्यो
फ रसीले ाथर्ना शरुू गय , त्यसले भन्यो, ‘हे परमे र, तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छु िकनभने म अरू जस्तो नरा ो मािनस होइन। म चोरी, ठग
र िभचारी पापहरू गिदर्न। म तपाईंलाई धन्यवाद चढाउँछु कारण म यो महसलू उठाउने जस्तो नरा ो होइन। 12 म असल छु; ह ामा दइुपल्ट
उपवास बस्छु अिन आफ्नो कमाईबाट दशांश िदन्छु।’

13 “त्यो महसलू उठाउने एक्लै अ ल पर उिभरहकेो िथयो। जब त्यसले ाथर्ना गय , त्यसले स्वगर्प ी पिन हरेेन। त्यसले परमे रको अिघ
आफूलाई अित तचु्छ पायो। त्यसले भन्यो, ‘हे परमे र, म ित दया गन ुर्होस।् म एउटा पापी हु।ँ’ 14 म ितमीहरूलाई भन्दछु, जब त्यो घर गयो,
त्यो परमे रसगं ठीक िथयो। तर त्यो फा रसी, जसले आफूलाई असल हुँ भन्ने सम्झन्थ्यो त्यो परमे रसगँ ठीक िथएन। जनु मािनसले आफूलाई
ठूलो ठान्दछ त्यो तचु्छ हुनछे। तर जनु मािनसले आफूलाई तचु्छ ठान्छ त्यो महान हुनछे।”

परमे रको राज्यमा को प पाउने छ?
(म ी 19:13-15; मकूर् स 10:13-16)

15कोही मािनसहरूले आ-आफ्ना बालकहरू यशेकूहाँ ल्याँउदै िथए तािक यशेलूे ितनीहरूलाई छोएर आशीवार्द िदनभुएको होस।् तर चलेाहरूले
जब दखे,े ितनीहरूले मािनसहरूलाई हकारे। 16 तर यशेलू े ती ससाना बालहरूलाई बोलाउन ु भयो अिन चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ती स साना
बालकहरूलाई मकहाँ आउन दऊे। ितनीहरूलाई नरोक। िकनभने परमे रको राज्य यी बालकहरू जस्तै मािनसहरूको हो। 17 म ितमीहरूलाई
साँचो भन्दछु ितमीहरूले ससाना बालकले केही थोक हण गरे जस्तै परमे रको राज्यलाई पिन हण गन ुर् पछर्। न ितमीहरू किहल्यै स्वगर्को
राज्यमा वशे गन छैनौ!”

एकजना धनी मानस ारा यशेलूाई एउटा
(म ी 19:16-30; मकूर् स 10:17-31)

18 एकजना यहूदी अगवुाले यशेलूाई सोध,े “हे उ म गरुु, अनन्त जीवन पाउनँ मलैे के गन ुर् पछर्?”
19 यशेलूे ितनलाई भन्नभुयो, “ितमीले मलाई िकन उ म भन्दछौ? केवल परमे र मा उ म हुनहुुन्छ। 20 तपैिन म ित ो को उ र

िदन्छु। ितमीले परमे रको आज्ञाहरू जान्दछौः ‘ िभचार नगन ुर्, कसकैो हत्या नगन ुर्, नचोन ुर्, अरूको िवषयमा झटुो नबोल्न,ु बाब-ुआमालाई
सम्मान गन ुर्।’✡”

21 तर ती अगवुलाले भन,े “म सानोदखेी यी आज्ञाहरू पालन गद आएको छु।”
22 जब यशेलूे यस्तो सनु्नभुयो, उहाँले त्यो अगवुालाई भन्नभुयो, “तर त्यहाँ अझै एउटा ितमीले गन ुर् पनर् काम बाँकी छ। ित ोमा भएको

सबै चीजहरू िब ी गर अिन पसैाहरू गरीब मािनसहरूलाई बाँिडदऊे अिन स्वगर्मा ितमीले इनाम पाउनछेौ। त्यसपिछ ितमी आऊ अिन मलाई
प ाऊ!” 23 तर जब उसले यी कुराहरू सनु्यो ऊ अत्यन्त दःुखी भयो िकनभने त्यो मािनस सा ै धनी िथयो।

24जब यशेलूे त्यो मािनसलाई दःुखी भएको दे ु भयो, उहाँले भन्नभुयो, “साँच्चै धनी मािनसलाई परमे रको राज्यमा वशे गन ुर् क ठन छ।
25 हो, धनी मािनसलाई परमे को राज्यमा वशे गन ुर्भन्दा ता बरू ऊँटलाई िसयोको नाँ ीबाट िछन ुर् सिजलो पछर्।”

कसले चाँिह उ ार पाउछँ?
26 जब त्यहाँ भएका मािनसहरूले यो सनु,े ितनीहरूले भन,े “त्यसो भए कसले उ ार पाउछँ?”
27 यशेलूे भन्नभुयो, “जे मािनसको िन म्त असम्भव काम छ परमे रको िन म्त सम्भव छ।”
28 प सुले भन,े “हने ुर्होस ्हामीले सबै कुरा त्याग्यौं तपाईंको अनयुायी भएकाछौं।”
29 यशेलूे भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। त्यके मािनस जसले आफ्नो घर, प ी, दाज्य-ूभाइहरू, आमाबाब,ु अथवा बालकहरू

परमे रको राज्यका िन म्त छोडकेो छ 30 ितनले यो जीवनमा यी सब भन्दा धरैे पाउनछे। अिन जब त्यो मािनस मछर्, त्यसले परमे रसगँ सधँैंको
लागी ब े मौका पाउनछे।”

यशे ूआफ्नो मतृ्य ु बारे फे र चचार् गन ुर्हुन्छ
(म ी 20:17-19; मर्कस 10:32-34)

✡ 18:20: 20:12-16, वस्था 5:16-20 बाट उ तृ ग रको।
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31 त्यसपिछ यशेलूे बाहै े रतहरूलाई अक ितर लान ु भयो, उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “सनु! हामीहरू यरूशलमे जाँदछैौं। मािनसको
पु का िवषयमा अगमव ाहरूले ज-ेजे लखेकेाछन ् ती सबै परूा हुनछेन।् 32 उहाँकै मािनसहरू उहाँको िवरु मा जानछेन ् अिन उहाँलाई
गरैयहूदीहरूको हातमा स ु म्पनछेन।् ितनीहरुले उहाँको उपहास गनछन,् अिन उहाँलाई थकु्ने छन।् 33 ितनीहरुले उहाँलाई कोरार् लाउनँे छन ्
अिन मानछन।् तर उहाँ मरेको तीन िदनपिछ, फे र बौरी उठ्न ु हुनछे।” 34 े रतहरले यी कूराहरूको अथर् बझु्ने चे ा गरे, तर ती वास्तिवक कुरा
बझु्न सकेनन ्कारण यो ितनीहरूबाट लकेुको िथयो अिन ितनीहरूले केही पिन बझुनेन।्

यशे ू ारा अन्धो मािनस िनको
(म ी 20:29-34; मकूर् स 10:46-52)

35 यशे ूयरीको शहर निजक आइपगु्न ु भयो। त्यहाँ एकजना अन्धो मािनस बाटेको छेऊमा बिसरहकेो िथयो। त्यो अन्धोले मािनसहरूसगं भीख
मािगरहकेो िथयो। 36 जब त्यसले त्यही बाटोबाट भीड आएको चाल पायो, त्यसले सोध्यो, “के भइरहकेो छ?”

37 ती मािनसहरूले त्यसलाई भन,े “नासरतको यशे ू यो बाटो आउन ु हुदँछै।”
38 त्यो अन्धो मािनस अत्यन्त हिषर्त भयो अिन भन्यो, “यशे ू दाऊदका पु । ममािथ दया गन होस!्”
39 मािनसहरू जो भीड अगाडी िथए त्यो अन्धो मािनलाई गाली गनर् लाग।े ितनीहरूले त्यसलाई नबोल्न ु भन।े तर त्यो अन्धो मािनस जोड-

जोडले िचच्यायो, “दाऊदका पु ! ममािथ दया गन स।्”
40 यशे ू त्यहाँ उिभन ु भयो अिन भन्नभुयो, “त्यो अन्धो मानसलाई मकहाँ ल्याऊ!” जब त्यो अन्धो मािनस यशे ूभएकोमा पगु्यो, उहाँले सोध्न ु

भयो, 41 “ितमीले मबाट के ग रिदएको चाहन्छौ?”
त्यो अन्धो मािनसले भन्यो, “हे भ ु म फे र दे चाहन्छु”
42 यशे ूले त्यसलाई भन्नभुयो, “दिृ पाऊ, ित ो िव ासले ितमीलाई बचाएको छ।”
43 त्यसपिछ त्यो मािनसले दे सक्ने भयो। त्यसले परमे रलाई धन्यावाद चढाउँदै यशेलूाई प ाउन लाग्यो। जित पिन मािनसहरूले यी

सब दखेे ितनीहरूले परमे रको शसंा गनर् थाल।े

19
जक्कै

1 यशे ू यरीहो शहर भएर जाँदै हुनहुुन्थ्यो। 2 यरीकोमा एकजना जक्कै नाउँ भएको मािनस बस्थे । ितनी महसलू उठाउने हाकीम औ धनवान
मािनस िथए । 3 ितनी यशे ू को हुन भनी हनेर् चाहन्थ।े अरू मािनसहरू पिन त्यहाँ उहाँलाई हनेर् चाहन्थ।े जक्कै एकदमै पडुको मािनस िथए अिन
उनले मािनसहरूको भीडमा यशेलूाई दे सक्ने िथएनन।् 4 अिन यशे ू आउँदै गरेको ठाँउ पगु्न ु ितनी अिघ दौड।े ितनी नभेाराको रूखमा चढे
जहाँबाट ितनले यशेलूाई दे सक्थ।े

5 जब यशे ू त्यो ठाउँमा आइपगु्न ु भयो उहाँले जक्कैलाई रूखमािथ दे ु भयो। उहाँले ितनलाई भन्नभुयो, “जक्कै, झ ै! तल ओलरआऊ!
आज म ित ो घरमा बास ब ु पछर्।”

6 त्यसपिछ जक्कै झ ै तल ओलर आए। ितनी आफ्नो घरमा यशेलूाई स्वागत गनर् पाउदँा खबुै खशुी भए। 7 सबै मािनसहरूले यो दखेो।
ितनीहरू यसो भन्दै िवरोध गनर् लाग,े “हरे यशे ूकस्ता मािनससगं ब जान ु हुदँैंछ? जक्कै पापी हो।”

8 जक्कैले भलूाई भन्यो, “म असल काम गनर् चाहान्छु। म गरीबहरूलाई मरेो आधा सम्पित िदनछुे। अिन यिद मलैे कसलैाई ठगकेोछु भने
ितनीहरूलाई चार गणुा अिधक ितनछु।”

9 यशेलूे भन्नभुयो, “यो मािनस असल हो। िन य नै यी अ ाहामको प रवारको हुनपुछर्। आज जक्कै आफ्नो पापहरूबाट मु भएको छ।
10 मािनसको पु हाराएको मािनसहरूलाई खोज्न ु र उ ार गनर् आएको हो।”

परमे रले िदनभुएको चीजहरू योग
(म ी 25:14-30)

11 यशे ू यरूशलमे नजीकै पगु्न ु भएको िथयो। कोही मािनसहरूले सोचे िक परमे रको राज्य झै ै आउँदछै। 12 मािनसहरूले यस्तै सोचका
होलान ्भनरे यशेलू े थाहा पाउन ु भयो, अिन उहाँले ितनीहरूलाई यो कथा सनुाउन ु भयोः “एकजना कुलीन मािनस आफ्ना िन म्त राजा हुन ु टाडा
दशेमा जानलाई तयारी गद िथए। तब फकर घर आई आफ्ना मािनसहरूमा पिन शासन गन िथए। 13 यसकारण ितनले त्यकेलाई एक-एक थलैो
पसैा िदए। ितनले भन,े ‘म फकर नआउन्जले यो ितमीहरूले ापार गद गर।’ 14 तर राज्यमा भएका अरू मािनसहरूले उसलाई घणृा गरे। अिन
ितनीहरूले एकदल आफ्ना मािनसहरूलाई यसो भन्न पठाए, ‘हामी यस मािनसलाई राजा बनाउन चाहाँदनैौ।’

15 “तर त्यो मािनसलाई राजा बनाइयो। जब ितनी आफ्नो दशे फक ितनले भन,े ‘ती नोकरहरूलाई बोलाऊ जसिसत मरेा पसैा छन।् म जान्न
चाहन्छु ितनीहरूले ती पसैाबाट कितसम्म कमाए।’ 16 पिहलो नोकर आयो अिन भन्यो, ‘मा लक, मलैे तपाईंले िदन ु भएको एक थलैो पसैाले
दस थलैा पसैा कमाएँ।’ 17 राजाले त्यो नोकरलाई भन,े ‘अित रा ो! ितमी असल नोकर हौ। ितमीहरू सानो कुरामा िव ासी िथयौ। यसकारण
म मरेा दशवटा शहर शासन गनर् ितमीलाई िनय ु ी गछुर्।’
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18 “दो ो नोकरले भन,े ‘मा लक, मलैे तपाईंको एक थलैो पसैाले अरू पाँच थलैो पसैा कमाएँ।’ 19 राजाले त्यो नोकरलाई भन,े ‘ितमीले
पिन पाँचवटा शहरहरूमा शासन गर!’

20“त्यपिछ अक नोकर आयो। त्यसले राजलाई भन्यो, ‘मा लक! यहाँ तपाईंको पसैाको थलैो छ। मलैे यसलाई लगुाले बे रे लकुाईराखकेो
िथएँ। 21 मलाई तपाईंदे ख अित डर िथयो िकनभने तपाईं अत्यन्त कठोर मािनस हुनहुुन्छ। तपाईंले आफूले नकमाएको पिन लान ु हुन्छ, तपाईंले
बीऊ नछरी वाली काट्न ु हुन्छ।’

22 “त्यसपिछ राजाले त्यो नोकरलाई भन,े ‘ितमी खराब नोकर हौ! म ितमीलाई ित ै शब्दहरूबाट न्याय गछुर्। ितमीले भन्यौ म कठोर मािनस
हु।ँ ितमीले यसो पिन भन्यौ िक मलैे जे कमाएको िथइन ँ त्यो पसैा लन्छु अिन जे रोपकेो िथइन ँ त्यसको फसल उठाउँछु। 23 यिद यी सबै साँचो
हो भने मरेो पसैालाई ितमीले बैंकमा रा सक्थ्यौ। अिन जब म फकर आएँ, मरेो रुिपयाँले ाज कमाएको हुन्थ्यो।’ 24 त्यसपिछ राजाले त्यहाँ
उिभरहकेा मािनसहरूलाई भन,े ‘रुिपयाँको थलैो यसबाट लऊे, अिन जनु नोकरकोमा दश थलैी रुिपयाँ छ त्यसलाई नै दऊे।’

25 “ती मािनसहरूले राजालाई भन,े ‘तर मा लक, त्यो नोकरको त अिघबाटै दश थलैो रुिपयाँ छ।’
26 “राजाले भन,े ‘म भन्छु जसकोमा धरैे छ उसलाई धरैे नै िदइन्छ, अिन जसकोमा छैन, त्यसकोमा जो छ त्यो पिन लिगन्छ। 27 अिहले

मरेो श हुरू कहाँ छन?् खोई ितनीहरू कहाँ छन जसले म राजा भएको चाहाँदनैथ?े ती श हुरूलाई यहाँ ल्याऊ अिन मरेो अिघ ितनीहरूको हत्या
गर।’ ”

यशे ू राजा झैं यरूशलमेमा वशे गन ुर् भएको
(म ी 21:1-11; मकूर् स 11:1-11; यहून्ना 12:12-19)

28 यी सबै कुराहरू जब यशेलूे भिनसक्न ु भयो उहाँ यरूशलमेितर जान ु भयो। 29 उहाँ जतैनू नाउँ भएको पहाड निजकको बथेानी शहरमा पगु्न ु
भयो। उहाँले आफ्ना दइुजना चलेाहरूलाई बोलाउन ु भयो अिन 30 ितनीहरूलाई भन्न ु भयो, “यहाँ जनु गाउँ ितनीहरूको सामनु्ने छ त्यहाँ जाऊ।
जब शहरमा प लागकेा हुन्छौ त्यहाँ एउटा गधालाई बाँिधराखकेो पाउनछेौ। त्यो गधामा पिहले कोही पिन चढकेो छैन। गधाको लगाम फुकाल,
अिन त्यसलाई मकहाँ लएर आऊ। 31 कसलैे गधा िकन खोल्दछैौ भनी ितमीलाई सोधभेने भन, ‘यो गधा मा लकलाई चािहएको छ।’ ”

32 दवुै चलेाहरू शहरितर लाग।े ितनीहरूले गधालाई यशेलू े भन्न ु भए झैं पाए। 33 जब ती चलेाहरूले गधाको डोरी खोल्दथै,े गधाको
मा लकहरूले चलेाहरूलाई सोध,े “िकन ितमीहरू गधा खोल्दछैौ?”

34 चलेाहरूले जवाफ िदए, “ भलुाई यसको अवश्यकता छ।” 35 यसकारण ितनीहरूले त्यो गधालाई यशेकूहाँ ल्याए। चलेाहरूले आफ्ना
लगुाहरू गधाको िप ूँमा िबछ् याए। त्यसपिछ ितनीहरूले यशेलूाई त्यो गधामा चढाए। 36 यशे ू गधामािथ चढरे यरूशलमे तफर् लाग्नभुयो।
मािनसहरूले यशेकूो लािग आफ्नो लगुाहरू बाटोमा ओ ाए।

37 यशे ू यरूशलमे पगु्नै लाग्न ु भएको िथयो। उहाँ जतैनू डाँडाको फेदीमा पगु्न ु भएको िथयो। चलेाहरूको सम्पणूर् भीड नै खशुी िथयो। ितनीहरू
परमे रलाई धन्यवाद चढाउँदै िथए। ितनीहरूले परमे रको श पणूर् कायर्हरू दखेरे उहाँलाई कराई कराई धन्यवाद चढाउँदथै।े 38 ितनीहरूले
भन,े

“ ‘धन्य हुन, ती राजा जो परम भकुो नाउमँा आउँछन।्’ भजनसं ह 118:26

स्वगर्मा शा न्त होस ्अिन परमे रलाई मिहमा होस।्”

39 भीडमा उिभएर कोही फ रसीहरूले यशेलूाई भन,े “गरुूज्य!ू यस्तो कुराहरू नभन्न ु भनरे तपाईंका चलेाहरूलाई भन्नहुोस।्”
40 तर उहाँले भन्नयुो, “म ितमीहरूलाई भन्छु, यी कुराहरू भन्नै पछर्। यिद मरेा चलेाहरूले यी कुराहरू भननेन ्भन,े यी ढुङ्गाहरू यसको

लािग िचच्याउनछेन।्”

यरूशलमेकोलािग यशेकूो िबलौना
41 यशे ू यरूशलमे निजक आईपगु्न ु भयो। उहाँले शहरलाई हने ुर् भयो अिन त्यसको िन म्त िवलाप गन ुर् भयो। 42 उहाँले यरूशलमेको िवषयमा

भन्नभुयो, “ित ोमा केले शा न्त ल्याउछँ? यिद ितमीले आज बझुकेो भए, असल हुने िथयो। तर ितमीले जान्दनैौ, िकनभने यो ित ो आखँाबाटा
ओझले परेकोछ। 43 एउटा समय आउँदछै िक ित ो श हुरूले ित ो व रप र वाधाहरू खडा गराऊने छन।् ितमीलाई ितनीहरूले व रप रबाट
घनेछन अ्िन ितमी सबै ितरबाट घरेामा पनछौ। 44 ितनीहरूले ितमीलाई र ित ो मािनसहरूलाई ध्वसं पानछन।् ित ो भवनहरूको एक ढुङ्गामािथको
अक ढुङ्गा पिन छािडने छैन।् यो घट्ना घट्नछे, कारण ितमी जान्दनैौ ितमीलाई बचाउन परमे र किहले आउँन ु हुन्छ।”

यशेकूो म न्दरतफर् स्थान
(म ी 21:12-17; मकूर् स 11:15-19; यहून्ना 2:13-22)
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45यशे ूम न्दरमा जान ुभयो। त्यहाँ सामान बचे्नहेरूलाई खदेन ुभयो। 46उहाँले भन्नभुयो, “धमर्शा मा यस्तो ले खएको छ, ‘मरेो घर ाथर्नाको
घर हुनछे।’✡ तर ितमीहरूले यसलाई ‘डाँकूहरको वासस्थान’ बनाएका छौ।✡”

47 यशेलूे म न्दरमा िदनहु ँ िशक्षा िदनहुुन्थ्यो। मखु्य पजूाहारीहरू, वस्थाका शा ीहरू र कोही मािनसहरूका मखुहरू यशेलूाई मान दाऊ
खोिजरहकेा िथए। 48 तर यस कामको लािग ितनीहरूले उपाय पाएका िथएनन ् िकनभने सबै मािनसहरू ध्यान पवूर्क यशेकूा कुराहरू सिुनरहकेा
िथए। मखु्य पजूाहारीहरू, वस्थाका शा ीहरू र मखुहरुले यशेलूाई कसरी मान ुर् पन हो जान्दनै िथए।

20
यहूिद मखुहरू ारा यशेलूाई
(म ी 21:23-27; मकूर् स 11:27-33)

1 एकिदन यशे ू म न्दरमा हुनहुुन्थ्यो अिन मािनसहरूलाई िशक्षा िदइरहनभुएको िथयो। उहाँले परमे रको राज्यको िवषयमा ससुमाचारहरू
भिनरहनभुएको िथयो। मखु्य पजूाहारी हरू, वस्थाका शा ीहरू र बढूा यहूदी मखुहरू उहाँ भएकोमा गनर् आए। 2 ितनीहरूले सोध,े
“हामीलाई भन्न ु होस,् कुन अिधकारले तपाईं यी सब काम गन ुर् हुन्छ? कसले तपाईंलाई यस्तो अिधकार िदयो?”

3 यशेलूे उ र िदनभुयो, “म पिन ितमीहरूलाई एउटा सोध्छु। मलाई भन: 4 जब यहून्नाले मािनसहरूलाई बि स्मा िदए त्यो अिधकार
ितनले परमे रबाट कीमािनसबाट पाएका िथए?”

5 ितनीहरूले यस िवषयमा आपसमा बहस गरे, “यिद हामीले भन्यौं, ‘यहून्नाको बि स्मा परमे रबाट भएको िथयो,’ तब उनले भन्नछेन,्
‘त्यसो भए यहून्नालाई िकन िव ास नगरे को?’ 6 तर यिद हामीले भन्यौं, ‘यहून्नाको बि स्मा मािनस ारा भएको हो’, तब सबै मािनसहरूले
हामीलाई ढुङ्गाले हान्नछेन,् िकनभने ितनीहरूले यहून्नालाई अगमव ाको रूपमा िव ास गछर्न।्” 7अिन ितनीहरूले भन,े “यो कहाँबाट आयो
हामी जान्दनैौं।”

8 यसथर् यशेलू े ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “त्यसलैे म यी कामहरू कुन अिधकारबाट गदछु, भ न्दन।”
परमे रले प ु लाई पठाउँछन ्
(म ी 21:33-43; मकूर् स 12:1-12)

9 त्यसपिछ यशेलूे द ृ ान्त कथा सनुाउनभुयो, “एकजना मािनसले खतेमा दाखहरू रोप।े उसले आफ्नो खते केही खतेीवालहरूलाई िकरायमा
िदए। त्यसपिछ ती मािनस धरैे समयको लािग बािहर गए। 10 त्यसपिछ, खतेमा दाखको फसल उठाउने समय आयो। अिन त्यो मािनसले आफ्नो
एकजना नोकरलाई ती खतेीवालहरूकहाँ आफ्नो पाउन ु पन दाखको भाग लन पठायो। तर खतेीवालहरूले त्यो नोकरलाई कूटपीट गरे अिन
खाली हात पठायो। 11 फे र त्यो मािनसले अक नोकरलाई पठायो। खतेीवालहरूले त्यो नोकरलाई पिन िपटे। ितनीहरूले त्यसलाई कुनै सम्मान
गरेनन।् ती खतेीवालहरूले उसलाई खाली हात पठाए। 12 उसले अझ ते ो नोकर पठायो। खतेीवालहरूले त्यलाई नरा ो कारले कुटे अिन
बािहर फ्याँिकिदए।

13 “त्यो खतेको मा लकले भन्यो, ‘अब मलैे के गन ुर् पन हो? म मरेो प्यारो छोरोलाई पठाउनछुे। हुन सक्छ खतेी वालहरूले मरेो छोरोलाई
आदर गछर्न।्’ 14 जब खतेीवालाहरुले छोरोलाई दखे,े ितनीहरूले आपसमा भन,े ‘यो हा मा लकको छोरो हो।’ 15 त्यसपिछ खतेीवालहरूले
उसको छोरोलाई खतेबाट बािहर िनका लिदए अिन त्यसलाई मारे।

“यो खतेको मा लकले अब के गनछ? 16 ितनी आउनछेन,् अिन ती खतेीवालहरूलाई मानछन।् त्यपिछ ितनले त्यो खते अन्य
खतेीवालहरूलाई िदनछेन।्”

मािनसहरूले यो कथा सनु।े ितनीहरूले भन,े “अह!ँ यस्तो किहल्यै नहोस।्” 17 तर यशेलू े ितनीहरूको आखँामा हने ुर्भयो अिन भन्नभुयो,
“त्यसो भए, यो ले खएको अथर् के होलाः

‘डकम हरूले नचाहकेो त्यही ढुङ्गा चाहीं कुनाको िशर ढुङ्गा बन्यो’? भजनसं ह 118:22

18 त्यके मािनस जो ती ढुङ्गामा बजा रन ु पगु्छ चक्नाचरू हुनछे। अिन यिद त्यो ढुङ्गा कसमैािथ खसे त्यसले ितनलाई धलूो पीठो पानछ!”
19 यशेलूे भनकेो यो कथा यहूदी मखुहरूले सनु।े ितनीहरूकै िन म्त भिनए झैं बझु।े त्यसथर् ितनीहरूले त्यित बलेै यशेलूाई पि ने चे ा गरे।

तर ितनीहरू मािनसहरूसगं डराए।
यहूदी मखुहरू ारा यशेकूो प रक्षा लने चे ा
(म ी 22:15-22; मकूर् स 12:13-17)

20 यसपिछ वस्थाका शा ीहरू र मखु्य पजूाहारीहरूले यशेलूाई होिसयारीिसत िचयो गरे। ितनीहरूले केही ग ु चरहरू यशेकूहाँ पठाए अिन
ितनीहरूलाई असल मािनस झैं वहार गन भन।े ितनीहरूले यशेकूो भनाईमा केही खोट िनकाल्न ु चाहान्थ।े यिद ितनीहरूले कुनै खोट पाए
यशेलूाई राज्यपाल अिघ सु म्पिदने िथए, जसको यशेमूािथ श अिन अिधकार िथयो। 21अिन ितनीहरूले यशेलूाई सोध,े “गरुुज्य ूहामी बझु्छौ
✡ 19:46: 56:7 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 19:46: 7:11 बाट उ तृ ग रएको।
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िक तपाईं जे बोल्न ु हुन्छ अिन िशक्षा िदन ु हुन्छ त्यो सही छ। तपाईं सबै मािनसहरूलाई िनष्पक्ष िसत त्यहीकुरा िसकाउन ु हुन्छ। अिन तपाईं सधैं
नै परमे रको मागर्को िवषयमा सत्य िसकाउन ु हुन्छ। 22 हामीलाई भन्नहुोस,् के हामीले कैसरलाई कर ितन ुर् उिचत छ वा छैन?”

23 तर यशेलू े ितनीहरूको चलाकी चाल पाई हाल्नभुयो। यसथर् उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, 24 “एउटा िसक्का मलाई दऊे। यो िसक्कामा
कसको नाउँ छ? अिन यसमा कसको िच को छाप छ?”

ितनीहरूले भन,े “कैसरको।”
25 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “त्यसो हो भने कैसरको चीज कैसरलाई नै दऊे अिन परमे रको परमे रलाई नै दऊे।”
26 उहाँ ज्ञानमय उ र सनुरे ितनीहरू छक्क परे। ितनीहरूले केही भन्न सकेनन।् मािनसहरूको अिघ ितनीहरूले यशेलूाई केही कुरामा पिन

प न सकेनन,् यसथर् ितनीहरू चपूचाप बस।े
कोही सदकूीहरू ारा यशेकूो प रक्षा लने चे ा
(म ी 22:23-33, मकूर् स 12:18-27)

27 कोही सदकुीहरू यशेकूहाँ आए। ितनीहरू िव ास गदर्थे िक मािनस मरेपिछ फे र किहल्यै बौरी उठ्दनै। ितनीहरूले यशेलूाई भन,े
28 “गरुुज्य,ू मोशाले ले ु भएको छ िक यिद कुनै िववािहत मािनस सन्तान नजन्माई मय भने उसकी प ीलाई उसको भाईले दाज्यकूो सन्तानको
िन म्त िववाह गन ुर्पछर् अिन दाज्यकुो लािग सन्तान जन्माउन ु पछर्। 29 कुनै एक समयमा सातजना दाज्य-ूभाइ िथए। जठेाले एउटी ीलाई िववाह
गरे, तर म रहाल।े उसको कुनै सन्तान िथएन। 30 अिन दो ो भाईले त्यो िवधवालाई िववाह गरे, अिन ऊ पिन म रहाल।े 31 तब ते ो भाइले
उसलाई िववाह गय अिन उपिन मय । त्यस्तै घटना अरु भाइहरूिसत पिन घ ो। ितनीहरू सबै सन्तान नभई मरे। 32 अन्तमा त्यो ी पिन मरी।
33 तर सबै सात दाज्य-ूभाइहरूले त्यसलाई िववाह गरेका िथए। अिन जब मािनसहरू मरेर बौ रन्छन ्त्यो ी कसकी प ी हुन्छे?”

34 यशेलूे ती सदकूीहरूलाई भन्नभुयो, “पथृ्वीमा मािनसहरूले आपसमा िववाह गछर्न।् 35 तर ती मािनसहरू जसलाई भिवष्यको ससंारका
िन म्त योग्य ठािनन्छ अिन मतृ्यबुाट उठाई ल्याइन्छ ितनीहरू िववाह गदनन ्अथवा ितनीहरूको िववाह गराइदनै। 36 त्यितवलेा ितनीहरू स्वगर्दतू
झैं हुनछेन ्अिन मन छैनन।् ितनीहरू पनुज िवत गराइएकाछन।् 37 मोशाले ज लरहकेा पो ोको वणर्न गदार् स्प रूपले भनकेा छन ्िक मािनसहरू
मतृ्यबुाट बौरी उठ्नछेन।् परम भलुाई मोशाले ‘अ ाहमका परमे र, इसहाकका परमे र र याकूबका परमे रले भन्नभुएकोछ।’ 38 परमे र
मदुार्हरूको परमे र हुनहुुन्न तर उहाँ जीिवत मािनसहरूका परमे र हुनहुुन्छ। सबै मािनसहरू जो परमे रका हुन ्ितनीहरू िजउँदो छन।्”

39 कोही वस्थाका शा ीहरूले भन,े “हे गरुू, तपाईंको उ र सही हो।” 40 उहाँलाई अरू धरैे गन साहस कसलैाई भएन।
के ी नै दाऊका पु हुन?्
(म ी 22:41-46; मकूर् स 12:38-40, लकूा 11:37-45)

41 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “मािनसहरूले िकन ी लाई दाऊदको पु भन्छन?् 42 भजनको पसु्तकमा, दाऊद आफैं भन्छन,्

‘परम भलुे मरेा भ ु ी लाई भन्न ु भएकोछ:
ितमी मरेो दािहने हातप बस,

43 जबसम्म म ित ा श हुरूलाई ित ा श को वशमा पानछैन।’ भजनसं ह 110:1

44 दाऊदले ी लाई ‘ भ’ु भनी सम्बोधन गछर्न।् तब कसरी ी दाऊदको छोरो हुन सक्छन?्”
िनयमका शा ीहरू िवरू चतेावनी
(म ी 2:31-36; मकूर् स 12:38-40; लकूा 11:37-54)

45जव सबै मािनसहरूले सिुनरहकेा िथए यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, 46“ वस्थाका शा ीहरूदे ख होिशयार बस। ितनीहरू लाम-
लामा ब लगाएर व रप र घमु्न चाहान्छन।् ितनीहरू बजारितर जाँदा मािनसहरूले सम्मान गरून ्भन्ने चहान्छन।् सभा-घरहरूमा मखु्य-मखु्य
आसन ओगट्न चाहान्छन।् भोजहरूमा ितनीहरू अझ वशेी सम्मािनत आसन ओगट्न चहान्छन।् 47 तर ितनीहरू िवधवाहरूलाई धोका िदन्छन ्
र ितनीहरूको घर लटु्छन।् अिन ितनीहरू दखेावटीको लािग लामा-लामा ाथर्ना गछर्न।् परमे रले ितनीहरूलाई धरैे कड़ा दण्ड िदनहुुनछे।”

21
साँचो दान
(मकूर् स 12:41-44)

1 यशेलूे केही धनी मािनसहरूले म न्दरको दान-पटेीमा उपहारहरू हाल्दै गरेको दे भुयो। 2 त्यहाँ उहाँले एउटी गरीब िवधवालाई दइुवटा
ताँबाका साना-साना िसक्काहरू पटेीमा हाल्दै गरेको दे भुयो। 3 यशेलूे भन्न ु भयो, “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यो गरीब िवधवाले अरू
सबलैे भन्दा धरैे िदई। 4 िकनभने धनीहरूले आफूलाई नचािहएको सम्पि बाट भटेी चढाए। तर यो िवधवा अत्यन्तै गरीब छे अिन उसले आफ्नो
जित िथयो सबै िदई। त्यो पसैा त्यसलाई जीिवकाको लािग चािहन्थ्यो।”
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म न्दरको ध्वसं
(म ी 24:1-14; मकूर् स 12:1-13)

5 केही चलेाहरू म न्दरको िवषयमा बात ग ररहकेा िथए। ितनीहरूले भन,े “सनु्दर ढुङ्गाहरू ारा बनाइएको यो एउटा सनु्दर म न्दर हो।
परमे रलाई चढाएको ती रा -रा चीजहरू हरे।”

6 तर यशेलू े भन्नभुयो, “एउटा समय आउनछे, अिहले यहाँ ितमी जो दखे्छौ त्यके चीज नै नाश हुनछे। त्यके ढुङ्गा नै फ्याँिकनछे। कुनै
एउटा ढुङ्गा पिन अक मािथ रहनछैेन।्”

7 ती चलेाहरूले यशेलूाई सोध,े “हे गरुू, किहले यस्तो घटना हुनछे? यी घटनाहरू हुनवेाला छ भी जान्नलाई कस्तो िचन्ह पाइनछे?”
8 यशेलूे भन्नभुयो, “सतकर् बस! मखूर् नबन। मरेो नाम लदै धरैे मािनसहरू आउनछेन।् ितनीहरूले भन्नछेन,् ‘म नै ी हु,ँ’ अिन, ‘सही

समय आएको छ!’ तर ितनीहरूलाई नप ाउन।ु 9 जब ितमीहरूले लडाईं र हलचलको िवषयमा सनु्नछेौ, नडराऊ। यही कुरा पिहले हुनछे।
त्यसपिछ अन्त आउनछे।”

10 तब यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “जाती-जाितहरू माझ लडाईं चल्नछे। राज्य-राज्यहरू माझ झगड़ा चल्नछे। 11 ठूलो भकूम्प जानछे,
अिन िविभन्न ठाउँमा अिनकाल अिन िबमारहरू फै लनछे। भयानक घटनाहरू घटनछेन ्अिन स्वगर्बाट ठूला-ठूला िचन्हरू िदइनछे।

12“तर यी घटनाहरू हुन अिघ, मािनसहरूले ितमीहरूलाई पि नछेन ्अिन ितमीहरूलाई सताउनछेन।् ितनीहरूका सभा-घरहरूमा ितमीहरूको
न्याय ग रनछे अिन ितमीहरूलाई झ्यालखानामा हाल्नछेन।् राजाहरू र राज्यपालहरू अिघ ितमीहरूलाई उभ्याइनछे। मािनसहरूले ितमीहरूलाई
यसो गन ुर्को कारण ितमीहरू मरेा चलेाहरू हौ। 13 तर यसले मरेो िवषयमा केही भन्ने मौका पिन िमल्नछे। 14 ितमीहरूले आफ्नो बचाऊको लािग
के भन्न ु पछर् त्यस िवषयमा िचन्ता गन ुर् पदन। 15 म ितमीहरूलाई यस्तो शब्द ज्ञान िदनछुे िक ितमीहरूको कुनै श लुे पिन जवाफ िदन स ै न।
16 ितमीहरूको बाब-ुआमा, दाज्यय-ूभाइहरू, आफन्तहरू, र िम हरूले समते ितमीहरूलाई शासनलाई स ु म्पनछेन,् अिन ितनीहरूले ितमीहरू
मध्ये कितलाई मान पिन छन।् 17 सबै मािनसहरूले ितमीहरूलाई मरेो अनशुरण गरेकोमा त्याग गनछन।् 18 तर यी सब कुराहरूले िशरको एउटा
केश पिन न हुनछैेन। 19 ितमीहरूको िव ासले गदार् यी सबै िवपदहरूबाट बाँच्नछेौ।

यरूशलमेको ध्वसं
(म ी 24:15-21; मकूर् स 13:14-19)

20 “ितमीहरूले यरूशलमेको व रप र सबै ितरबाट फौजले घरेेको पाउनछेौ। तब ितमीहरूलाई थाहा हुनछे िक यरूशलमेको पतनको सयम
निजक आएछ। 21 त्यसबलेा यहूिदयाका मािनसहरू डाँडाकाँडाितर भाग्न ु पछर्। मािनसहरूले तत्कालै यरूशलमे छोडन ु पछर्। यिद ितमीहरू
शहर निजकै छौ भन,े त्यहाँिभ नजाऊ। दण्ड िदनहुुनछे भनी लखेकेा छन।् 22 त्यस समय हो जब ती जम्मै कुराहरू परूा हुनछे। 23 त्यस
समय गभर्वती ी र दधू े बालकका आमाहरूको िन म्त भयानक हुनछे। िकन? िकनभने यो भिूममा अित क आइपनछ। परमे रको रस
ती मािनसहरूमािथ पनछ। 24 कितजना मािनसहरू िसपाहीहरू ारा मा रनछेन।् कितजनालाई कैदी बनाई सबै दशेहरूमा लिगनछे। यरूशलमेको
पवी शहरमा गरैयहूदीहरूको समय शषे नहुञ्जले ितनीहरू पाइताला ठटाएर िहडी रहनछेन।्

नडराऊ
(म ी 24:29-31; मकूर् स 13:24-27)

25“सयूर्, चन् र ताराहरूमा पिन आ यर् घटनाहरू घट्नछेन।् अिन पथृ्वीमा सबै जाित-जाितहरू सङंकटमा पनछन।् सागरका गजर्न र उलका
झोक्काहरूले ितनीहरूलाई अ ालाउनछेन।् 26 मािनसहरू भयिभत हुनछेन।् ससंारमा के हुने हो भनी िचन्ताले ितनीहरू आत ङ्कत हुनछेन।्
आकाशको श हरू हल्लाइनछेन।् 27 तब मािनसको पु लाई श र महा मिहमासगँ बादल मािथ आउँदै गरेको दे खनछे। 28 जब यी सब
चीजहरू शरुू हुनथाल्छ, नडारउन।ु मािथितर हरे, अिन खशुी बन। िकनभने जित बलेा परमे रले ितमीहरूलाई मु िदन ु हुन्छ, त्यो समय
नजीक छ।”

मरेा वचनहरू अनन्तसम्म रहनछे
(म ी 24:32-25; मकुर् स 13:28-31)

29 त्यसपिछ यशेलूे यस्तो द ृ ान्त भन्नभुयोः “यी सबै रूखहरूलाई हरे। नभेाराको रुख यसको लािग असल उदाहरण हो। 30 जब यो ह रयो
हुन्छ (बढ्नछे), ितमीहरूलाई थाहा हुनछे िक ीष्म ऋतु निजकै आयो। 31 त्यसरीनै जब यी सब भइरहकेो दे छेौ, तब परमे रको राज्य निजकै
आइ पगु्न लागकेो हुनछे।

32 “म ितमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु। जबसम्म यी घटनाहरू घटी स ै नन व र्मान पसु्ता त ु रएको हुदँनैन।् 33 आकाश र पथृ्वी ध्वसं हुनछे,
तर मलैे भनकेा वचनहरू किहले खरेा जाने छैनन।्

हर समय तयार बस
34“होिशयार बस! आफ्नो समय महा-भोजहरूमा मा निबताऊ। अथवा, ससंा रक कुराहरूमा मा समय नफाल। िकनभने त्यो िदन ितमीमा

धरापमा परे झैं झ ै आई लाग्नछे। 35 पथृ्वीमा भएका सबमैािथ यस्तो एक्कािस आइपनछ। 36 यसथर्, हर समय तयार बस। ाथर्ना गर जस ारा
ितमी ती आई पन सकंटबाट बाँच्न सक्नछेौ। ाथर्ना गर तािक ितमीहरू मािनसको पु अिघ खडा हुन सक्नछेौ।”
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37 यशेलूे िदनभ र म न्दरमा उपदशे िदनभुयो अिन राती शहर बािहर गएर जतैनू भन्ने पाहाड़मा िबताउन ु भयो। 38 त्यके िबहान मािनसहरू
म न्दरमा जान्थे अिन यशेकूो िशक्षा सनु्थ।े

22
यहूदी नतेाहरू यशेलूाई मानर् चाहन्छन ्
(म ी 26:1-5, 14-16; मकूर् स 14:1-2, 10-11; यहून्ना 11:45-53)

1 यहूदीहरूको अखमीरी रोटीको चाडको समय निजकै आइरहकेा िथयो। 2 मखु्य पजूाहारीहरू र वस्थाका शा ीहरूले यशेलूाई मान उपाय
खोज्दै िथए। तर मािनसहरूदे ख ितनीहरू डराँउथ।े

यशेकूो िवरू यहूदाको योजना
(म ी 26:14-16; मकूर् स 14:10-11)

3 यशेकूो बा जना े रतहरूमध्ये एकजनाको नाम यहूदा िथयो जसलाई इस्कारयोत भिनन्थ्यो। शतैान यहूदाको िभ पस्यो अिन त्यसलाई
नरा ो कायर् गन ुर् े रत गय । 4 म न्दरलाई पहरा िदइरहकेा िसपाहीहरू र मखु्य पजूाहारीहरूसगं यशेलूाई समु्पने िवषयको उपाय बारे कुराकानी
गय । 5 यस िवषयमा मखु्य पजूाहारीहरू अत्यन्त खशुी भए। यिद यहूदाले यशेलूाई समु्पकेो खण्डमा ितनीहरूले रूिपयाँ िदने बाचा गरे। 6 यहूदा
सहमत भयो। त्यसपिछ यहूदाले यशेलूाई ितनीहरूकहाँ समु्पने अवसर खोज्न थाल्यो। यो काम गदार् भीड नरहोस भन्ने यहूदा चाहान्थ्यो।

िनस्तार चाडको खाना तयारी
(म ी 26:17-25; मकूर् स 14:12-21; यहून्ना 13:21-30)

7 यो अखमीरी रोटी खाने िदन िथयो। त्यो िदन यहूदीहरूले िनस्तारको पाठाहरू ब लदान गरे। 8 यशेलूे प सु र यहून्नालाई भन्नभुयो, “जाऊ
अिन हा ो लािग िनस्तार खाना तयार पार।”

9 प सु र यहून्नाले यशेलूाई सोध,े “तपाईं हामीले कहाँ खाना तयार पारेको रूचाउन ु हुन्छ?”
यशेलूे ितनीहरूलाई भन,े 10 “सनु! जब ितमीहरू शहर जान्छौं, त्यहाँ ितमीहरूले एउटा मािनसलाई एक जार पानी ल्याँउदै गरेको भटे्नछेौ।

त्यलाई प ाऊ। त्यो त्यहीं एउटा घरमा प छे। त्यसकै पिछ ितमीहरू लाग। 11 त्यस घरका मा लकलाई भन, ‘हा ा गरुुज्यलूे उहाँ र उहाँका
चलेाहरू िनस्तार भोज कहाँ बसरे खाने सोध्न पठाउन ुभएकोछ।’ 12 त्यसपिछ मा लकले आफ्नो घरको मािथल्लो तलाको ठूलो कोठा दखेाउनछे।
यो कोठानै ितमीहरूको िन म्त तयार प रनछे। िनस्तारको भोज त्यहीं तयार गर।”

13 त्यसपिछ प सु र यहून्ना त्यहाँद े ख िन स्कए। यशेलूे भन्नभुएको त्यके कुराहरू नै ितनीहरूले भटेे। अिन ितनीहरूले िनस्तारको भोज
पिन तयार पारे।

भ ु भोज
(म ी 26:26-30; मकूर् स 14:22-26; 1 को रन्थी 11:23-25)

14 ितनीहरूको िनस्तारको भोज गन समय भएको िथयो। यशे ू र े रतहरू टेबलको व रप र ब ररहकेा िथए 15 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो,
“मरेो मतृ्य ु अिघ ितमीहरूसगँ बसरे िनस्तारको भोजन गन बढो इच्छा िथयो। 16 िकनभने जबसम्म परमे रको राज्यमा यसको सही अथर् पाईदनै
म िनस्तार भोजन गन छैन।”

17 त्यसपिछ उहाँले एक कचौरा दाखरस लन ु भयो। उहाँले परमे रलाई यसको िन म्त धन्यावाद िदनभुयो। त्यसपिछ उहलँे भन्नभुयो, “यो
कप लजैाऊ अिन यसबैाट सबलैाई बाँढ। 18 म ितमीहरूलाई भन्छु, म चाँिह परमे रको राज्य नआए सम्म िपउंिदन।”

19 त्यसपिछ यशेलूे केही रोटी लन ु भयो। उहाँले रोटीको लािग परमे र धन्यवाद िदनभुयो अिन टु ा पान ुर् भयो। उहाँले ित े रतहरूलाई
िदन ु भयो अिन उहाँले भन्नभुयो, “यो मरेो शरीर हो जनु म ितमीहरूलाई िददंछुै। मरेो सम्झनाको िन म्त यसो गर।” 20 त्यसरी न,ै खाना खाई
सके पिछ, यशेलूे कचौरा उठाउन ु भयो अिन भन्नभुयो, “यस कचौराको तात्पयर् परमे र र उहाँको मािनसहरू माझको एउटा नयाँ करार हो। यो
नयाँ करार मरेो रगतबाट शरुू हुन्छ जनु मलैे ितमीहरूको लािग बगाएँ।”

यशेकूो िवरु को जानसक्छ
21 यशेलूे भन्नभुयो, “ितमीहरू मध्ये कोही एकजनाले मलाई धोका िदनछेौ। उसको हात टेबलमा मसगँै छ। 22 परमे रले जे योजना गन ुर्

भएकोछ त्यो मािनसको पु ले परुा गनछ। तर िधक्कार छ उसलाई जसले हत्याको िन म्त मािनसको पु लाई सिुपन्छ।”
23 त्यसपिछ े रतहरू आपसमा कुरा गनर् लाग,े “हामी मध्ये कसले चाँिह यशेलूाई त्यसो गछ होला?”

नोकर जस्तो वहार गर
24 तब ितनीहरू मध्ये को चाँहीं सबै भन्दा महान होला भनी े रतहरूले बहस गरे। 25 तर यशेलू े ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “ससंारका

राजाहरूलाई ितनीहरूका मािनसहरूमािथ शासन गछर्न।् जो मािनसहरू अिधकारमा छन ् ितनीहरू आफैलाई जाितहरूको महा-सहायकहरू
भिननछेन।् 26 तर ितमीहरू चाँिह त्यस्तो नहुन।ु ितमीहरूको माझमा जो महान छ ऊ सानो हुन ु पछर्, अिन ऊ जो नतेा हो, नोकर जस्तो हुनपुछर्।
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27 को चाँिह मखु हुनः ऊ जो टेबलमा बिसरहकेो छ अथवा उहाँलाई सवेा पयुार्इरहकेोछ? टेबलमा ब े मािनस चाँिह ठुलो हो, होइन र? तर
ितमीहरूको माझमा म नोकर जस्तै हु?ँ

28 “ितमीहरू ितनीहरू हौ जो मरेो सघंषर्हरूमा छेउमा बसकेा िथयौं। 29 मरेो िपताले मलाई एउटा राज्य िदनभुएकोछ। म पिन मिसत भएको
शासन श ितमीहरूलाई िदनछुे। 30 मरेो राज्यमा मरेो टेबलमा बसरे ितमीहरूले खाने र िपउनछेौ। ितमीहरू िसहंासनमा ब छेौ अिन इ ाएलको
बा वैटा जाितको न्याय गनछौ।

आफ्नो िव ास नहराऊ
(म ी 26:31-35; मकूर् स 14:27-31; यहून्ना 13:36-38)

31 “शतैानले जाँच गनर् सोच्यो, कृषकहरूले ितनीहरूको गहु ँ जाँच गरे जस्तै ितनीहरूको जाँच लनछे। ए िशमोन, िशमोन, 32 मलैे ाथर्ना
गरेको छु िक ितमीहरूले िव ास गमुाउने छैनौ। म कहाँ फक पिछ ितमीहरूको दाज्य-ूभाइहरूलाई अझ सामथर् बनाउन म त गर।”

33 तर पु सले यशेलूाई भन,े “हे भ,ु म तपाईंसगं तयार छु।”
34 तर यशेलू े भन्नभुयो, “ए प सु, आज भाले बा अिघ नैं, मलाई ितमीले िचन्छु भन्न तीनपल्ट इन्कार गनछौ।”

क सहन तयार बस
35 तब यशेलूे े रतहरूलाई भन्नभुयो, “जब मलैे ितमीहरूले मािनसहरूमा चार गनर्, िवना पसैा, झोला अिन जु ाहरू िवना पठाएँ, के

ितमीहरूलाई केही अभाव भयो?”
े रतहरूले भन,े “भएन।”

36 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “तर अब ितमीहरूसगं पसैा, थलैी जे छ त्यो लजैाऊ। यदी ितमीहरूसगं तरवार छैन भन,े आफ्नो कोट बचे
र एउटा िकिनराख। 37 धमर्शा ले यो भन्छ,

‘मािनसहरूले भने उनी अपराधीहुन।्’ यशयैा 53:12

धमर्शा मा ले खएका कुरा साँचो हुनै पछर्। यो मरैे िवषयमा ले खएको िथयो, अिन अिहले साँच्चो भइरहछे।”
38 चलेाहरूले भन,े “हे भ,ु हने ुर्होस!् यहाँ दइुवटा तरवार छन!्”
यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “दइुवटा नै शस्त हुनछे।”

यशेलूे े रतहरूलाई ाथर्ना गन ुर् भन्नभुयो
(म ी 26:36-46; मकूर् स 14:32-42)

39-40 यशेलूे शहर (यरूशलमे) छोड्न ु भयो अिन सधँैं झैं जतैनू पहाडितर जानभुयो। उहाँका चलेाहरू पिन उहांसगंै गए। जब उहाँ त्यो ठाउँमा
पगु्न ु भयो, उहाँले चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ ाथर्ना गर िक लोभनको सामना गनर् नपरोस।्”

41 तब यशे ू ितनीहरूदे ख पचास कदम टाढा जानभुयो। उहाँले घ ुडँा टेक्नभुयो अिन ाथर्ना गन ुर्भयो, 42 “हे िपता, यिद यो तपाईंको इच्छा
हो भन,े यो क को कचौरा मदे ख हटाइिदनहुोस।् तर यो तपाईंको इच्छा बमोिजम ग रयोस ्मरेो इच्छा बमोिजम होइन।” 43 त्यसपिछ स्वगर्बाट
एउटा दतू दखेा पय अिन यशेलूाई दढृ बनायो। 44 यशे ू अित सकं मा पन ुर्भयो; उहाँले झन ्प र मसगं ाथर्ना गन ुर्भयो रगत बगे जस्तै उहाँका
अनहुारबाट पसीना च ु ो। 45जब उहाँले ाथर्ना शषे गन ुर्भयो, उहाँ आफ्ना चलेाहरूकहाँ जान ुभयो। ितनीहरू मस्त िनन् ामा िथए िकनभने ितनीहरू
सतुार्ले क्लान्त िथए। 46यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू िकन सिुतरहकेाछौ? झ उठ र ाथर्ना गर तािक ितमीहरूले लोभनको सामना
गनर् नपरोस।्”

यशे ू प ाउ पन ुर्भयो
(म ी 26:47-56; मकूर् स 14:43-50; यहून्ना 18:3-11)

47 जितबलेा यशे ू बो लरहन ु भएको िथयो, एक दल मािनसहरू त्यहाँ आइपगु।े बा जना े रतहरूमध्ये एकजना जसलाई यहूदा भिनन्थ्यो त्यो
दललाई अगवुाई ग ररहकेो िथयो। यहूदा यशेकूो निजकै उहाँलाइ म्वाई खान आयो।

48 तर यशेलू े उसलाई भन्नभुयो, “हे यहूदा, म्वाँई खाएर ितमी मािनसको पु लाई स ु म्पदछैौ?” 49 यशेकूा चलेाहरू पिन त्यहीं उिभरहकेा
िथए। ितनीहरूले के भइरहकेो िथयो बझु।े चलेाहरूले यशेलूाई सोध,े “हे भ,ु के हामीले हा ा तरवारहरू चलाउ?ँ”

50 अिन ितनीहरूमध्ये एकजना चलेाले त्यसको तरवार चलायो अिन त्यसले धान पजूाहारीको नोकरको दािहने कान का टिदयो।
51 यशेलूे भन्नभुयो, “थाम” तब उहाँले नोकरको कान छुन ु भयो अिन त्यसलाई िनको पा रिदन ु भयो।
52यशेलूाई प न आउनहेरूमा मखु्य पजूाहारीहरू, यहूदी बढूा धानहरू र म न्दरको िसपाहीहरू िथए। यशेलू े ितनहरूलाई भन्नभुयो, “तपाईंहरू

िकन तरवार र ला ीहरू लएर आएको? के मलाई कुनै अपराधी जस्तो लाग्छ? 53 म तपाईंहरूसगंै त्यके िदन म न्दरमा हुने गथ।ं तपाईंहरूले
मलाई त्यहाँ प न ु भएन? तर यो अन्धकारले शासन चलाउने समय हो।”



22:54 1193 लकूा 23:11

यशेलूाई प सुले अस्वीकार गरे
(म ी 26:57-58, 69-75; मकूर् स 14:53-54, 66-72; यहून्ना 18:12-18, 25-27)

54 ितनीहरूले यशेलूाई प े अिन टाढामा लग।े ितनीहरूले उहाँलाई धान-पजूारीको घरमा पयुार्ए। प सु पिन ितनीहरूसगंै गए तर ितनी यशेकूो
निजक गएनन।् 55 िसपाहीहरूले घरको आगँनको माझमा आगो फुके अिन व रप र बस।े प सु पिन ितनीहरूसगंै बस।े 56 एउटी नोकन ले
प सुलाई त्यहाँ बिसरहकेी दखेी। आगोको उज्यालोले गदार् उसले उसलाई दे सकी। त्यसले भनी, “यो मािनस पिन ऊसगंै िथयो।”

57 तर पु सले हो भन्न मानने। त्यसले भन्यो, “हे ना र, म उहाँलाई जा न्दन।ँ” 58 केही समय पिछ, अक मािनसले पिन प सुलाई दखे्यो
अिन भन्यो, “ितमी पिन ितनीहरू मध्ये एक हौ।”

तर प सु ले भन,े “मािनस, म हनै”
59 ायः एक घण्टापिछ, अक मािनसले भन्यो, “िन य यो मािनस उहाँसगंै िथयो। िकनभने यो पिन गालीलबाट आएको हो।”
60 तर पु सले भन्यो, “हे मािनस ितमीले के िवषयमा कुरा गनर् लािगरहछेौ म जा न्दन?”
जब प सु बो लरहकेो िथयो तरुन्तै भाले बास्यो। 61 त्यसपिछ भु यशे ूफकर् न ु भयो अिन प सुलाई हने ुर्भयो। अिन प सुले भलुे अिघ भनकेा

कुराहरू सम्झ्योः “आज भाले बा अिघ ितमीले मलाई ितनपल्ट अस्वीकार गनछौ।” 62 त्यसपिछ प सु बािहर गयो अिन ग्वा-ँग्वाँ रोयो।
मािनसहरूदारा यशेकूो उपहास
(म ी 26:67-68; मकूर् स 14:65)

63-64कोही मािनसहरू जसले यशेलूाई पहरा िदइरहकेा िथए ितनीहरूले यशेकूो उपाहस यसरी गरेः ितनीहरूले आखँमा प ी बाँधिदएर उहाँलाई
दे नसक्ने बनाए। त्यसपिछ ितनीहरूले उहाँलाई िहकार्ए अिन भन,े “यिद ितमी अगमव ा हौ भन,े भन ितमीलाई कसले िहकार्यो?” 65 अिन
धरैे त रकाले ितनीहरूले उहाँको िनन्दा गरे।

यहूदी अ जहरूको अिघ यशे ू
(म ी 26:59-66; मकूर् स 14:55-64; यहून्ना 18:19-24)

66 अक िवहान, मािनसहरूका बढूा धानहरू, मखु्य पजूाहारीहरू अिन वस्थाको शा ीहरू एक साथ आए। ितनीहरूले यशेलूाई आफ्नो
महासभामा लगे । 67 ितनीहरूले भन,े “यिद तपाईं नै ी हुनहुुन्छ भन,े हामीलाई सत्य बताउन ु होस!्”

यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “यिद मलैे म नै ी हु ँ भन,े तपाईंहरूले मलाई िव ास गन ुर्हुने छैन। 68 अिन यिद मलैे तपाईंहरूलाई सोधें
भने त्यसको जवाफ पिन िदनहुुन्न। 69 तर अब उसो, मािनसको पु परमे रको िसहंासनको दािहनपे ी ब छे।”

70 ितनीहरू सबलैे भन,े “त्यसो भए के तपाईं परमे रको पु हुननु्छ?” यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “हो, तपाईंहरूले जे भन्नहुुन्छ, त्यो
सही हो।”

71 ितनीहरूले भन,े “हामीलाई अरू साक्षी िकन खाँचो पय ? हामी आफैं ले उसले यसो भनकेा सनुकेा छौ!”

23
बडा हाकीम िपलातस ारा यशेलूाई
(म ी 27:1-2, 11-14; मकूर् स 15:1-5; यहून्ना 18:28-38)

1 त्यसिछ ितनीहरू सबै उठे अिन यशेलूाई िपलातसकहाँ पयु ए। 2 ितनीहरूले उहाँलाई दोष िदन थाल।े ितनीहरूले िपलातसलाई भन,े “उहाँले
हा ा मािनसहरूलाई पथ गराँउदै िथए र हामीले उहाँलाई प े काछौं। उहाँले िसजरलाई कर ितन ुर् िवरोध गन ुर्हुन्छ। उहाँ दावी गन ुर् हुन्छ, उहाँ

ी राजा हुननु्छ।”
3 िपलातसले यशेलूाई भन,े “के तपाईं यहूदीहरूका राजा हुनहुुन्छ?”
यशेलूे उ र िदनभुयो, “हो, त्यो सही हो।”
4 िपलातसले मखु्य पजूाहारीहरू अिन अ ज मािनसहरूलाई भन,े “मलैे यो मािनसमािथ आरोप थोप्न कुनै दोष पाइन।”
5 ितनीहरूले घ र-घ र भन,े “तर यो मािनसल!े यहूदीयाभ र मािनसहरूलाई उहाँको िशक्षाले उ िेजत पारी रहकेोछ। उहाँले गालीलमा शरुू

गन ुर्भयो, अिन अिहले यहीं हुनहुुन्छ।”
िपलातस ारा यशेलूाई हरेोदकहाँ पठाइन्छ

6 यो सनुे पिछ यो मािनस गालीलबाट आएको हो होइन िपलातसले सोध।े 7 िपलातसले चाल पाए िक यशे ू हरेोदको क्षे का िथए। त्यस समय
हरेोद यरूशलमेमा नै िथए। त्यसलैे िपलातसले उहाँलाई हरेोदकहाँ पठाए।

8 जब हरेोदले यशेलूाई दखे,े उनी अत्यन्त खशुी भए। हरेोदले यशेकूो िवषयमा सबै सनुकेा िथए। यसलैे धरैे िदनदे ख यशेलूाई भटे्ने उनको
इच्छा िथयो। यशेलू े केही चमत्कार दखेाउन ्भन्ने हरेोदले आशा गरे। 9 हरेोदले उहाँलाई अनकेौं हरू गरे, तर यशेलू े कुनै उ र िदनभुएन।
10 मखु्य पजूाहारी र वस्थाका शा ीहरू त्यहीं उिभरहकेा िथए। ितनीहरू यशेकूो िवरु दोष लगाएर कराइरहकेा िथए। 11 तब हरेोद र ितनका
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िसपाहीहरूले यशेलूाई खसी गरे। ितनीहरूले यशेलूाई राजाको पोशाक पिहराइ िदएर िपलातस भएकहाँ नै पठाए। 12 िबतकेा िदनाहरूमा हरेोद र
िपलातस माझ श तुा िथयो। तर त्यस िदन ती दइुमाझ िम ता शरुू भयो।

यशेकूो ाणान्त
(म ी 27:15-26; मकूर् स 15:6-15; यहून्ना 18:39-19:16)

13 िपलातसले मखु्य पजूाहारीहरू र यहूदी शासकहरू लगायत सबै मािनसहरूलाई बोलाए। 14 िपलातसले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले यो
मािनसलाई मकहाँ ल्यायौ। ितमीहरूले भन्यौ िक यो मािनसले मािनसहरूलाई मकहाँ उ िेजत गराइरहकेोछ। तर मलैै ितमीहरूकै अिघ उहाँलाई
जाँच।े तर ितमीहरूले लगाएको कुनै पिन दोषारोपणमा मलैे उहाँमािथ कुनै दोष पाईंन। 15 त्यसरी नै हरेोदले पिन उहाँमा कुनै दोष दखेनेन।् ितनले
त्यसलैे गदार् उहाँलाई हामीकहाँ पठाएका हुन।् हरे, यशेलूे कुनै दोष गन ुर् भएको छैन िक उहाँले मतृ्य ु दण्ड पाउन।् 16 यसकारण, म उहाँलाई हलकुा
सजाय िदएर छोिडिदनछुे।” 17 *

18 तर सबै मािनसहरू िचच्याए, “उसलाई मान पछर्। बरू बरब्बासलाई छोिडिदनहुोस।्” 19 बरब्बासले शहरमा दङ्गा फैलाएको कारण
झयालखानमा परेका िथयो। त्यसले हत्या पिन गरेको िथयो।

20 िपलातसले यशेलूाई म ु गनर् चाहान्थ।े फे र उनले यशेलूाई छोिडिदने बारे ितनीहरूसगँ कूरा गरे। 21 तर ितनीहरू िचच्याइरह,े “उसलाई
ूसमा झणु् ाऊ, उसलाई ूसमा झणु् ाऊ।”
22 ते ोपल्ट िपलातसले मािनसहरूलाई भन,े “िकन? उहाँले त्यस्तो के गल्ती गन ुर् भएको छ? उहाँ दोषी हुनहुुन्न। उहाँलाई मान पन केही

कारण भे ाइन। यसकारण सामान्य सजाय िदएर म उहाँलाई छोिडिदनछुे।”
23 तर यशेलूाई ूसमा झणु्डाएर मान ूर् पछर् भन्ने िवन्ती गद मािनसहरू िचच्याइ रह।े 24 ितनीहरू यित साहो िचच्याए िक िपलातसले ितनीहरूको

िनवदेन परूा गन िनणर्य लए। 25 मािनसहरू बरब्बासलाई मु गराउन चहान्थ।े बरब्बासले मािनसहरूको हत्या गरेको र आतङक फैलाएको
आरोपमा कैदमा परेको िथयो। िपलातसले बरब्बासलाई मु िगरिदए। ितनीहरूको इच्छा अनसुार जे गन ुर् चाहन्थे त्यही गन ुर् ितनीहरूलाई यशेलूाई
ितनले स ु म्पए।

यशेलूाई ूसमा झणु् ाएर मा रयो।
(म ी 27:32-44; मकूर् स 15:21-32; यहून्ना 19:17-19)

26 िसपाहीहरूले यशेलूाई मानर् टाढा लगरे गए। त्यसबैलेा एउटा मािनस खतेबाट आफ्नो शहरितर फिकर् रहकेो िथयो। त्यसको नाम िशमोन
िथयो। िशमोन साइरेनीवासी िथए। िसपाहीहरूले िशमोनलाई यशेकूो पिछ पिछ ूस बोकेर िहडँ्न बाध्य गराए।

27 धरैे मािनसहरू यशेकूो पिछ लाग।े कोही ीहरू दखुी भएर िवलाप ग ररहकेा िथए। 28 तर यशेलू े फकर ती ीहरूलाई भन्नभुयो, “ए
यरूशलमेका ीहरू हो, मरेो िन म्त नरोओ। ितमीहरू आफ्नै िन म्त र आफ्नो छोरा-छोरीको िन म्त िवलाप गर! 29समय त्यस्तो आइरहकेोछ िक
मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘धन्य हुन ती ीहरू जसले किहल्यै पिन बालकहरूलाई दधू चसुाएन।’ 30 त्यसपिछ मािनसहरूले पवर्तहरूलाई भन्नछेन,्
‘हामीमािथ खस!्’ अिन पहाडलाई भन्नछेन,् ‘हामीलाई छोप!’✡ 31 जब जीवन सखुी हुदँा यिद मािनसहरूले यस्तो कमर् गछर्न ्भन,े जब नरा ो
समय आएको बलेा के हुने होला?”

32 दइूजना अरू अपराधीहरूलाई पिन उहाँसगँ मानर् अिघ लगाइएको िथयो। 33यशे ूर ती दइु अपराधीहरूलाई “खप्परे” भन्ने ठाँउमा लिगयो।
िसपाहीहरूले यशेलूाई काँटी ठोकेर ूसको दइु छेउमा ितनीहरूले ती दइु अपराधीहरूलाई पिन टाँग।ेितनीहरूले एकजनालाई यशेकूो दािहनपे
र अक लाई दे पे राख।े

34 यशेलूे भन्नभुयो, “हे िपता, ितनीहरूलाई माफ िदनहुोस ्िकनभने ितनीहरू के ग ररेहछन,् जान्दनै।्”
िसपाहीहरूले िच ा उढाएर उनको लगुाहरू बाँड।े 35 मािनसहरू यशेलूाई हरेेर उिभए। यहूदी मखुहरू यशेलूाई यसो भन्दै िनन्दा गरे, “यिद

ऊ नै परमे रले छान्न ु भएको, ी हो भन,े जसरी उसले अरूलाई बचायो उसले आफैं लाई बचाउने काम गरोस?्”
36 िसपाहीहरूले पिन यशेकूो खल्ली उडाए। ितनीहरू यशेकूो नजीक गए अिन उहाँलाई दाखरसको िसकार्-िदए। 37 ती िसपाहीहरूले भन,े

“यिद ितमी यहूदीहरूको राजा हौ भने आफैं ले आफैं लाई बचाउ।” 38 ू सको मािथल्लो भागमा यी शब्दहरू ले खएको िथए “यो यहूदीहरूको
राजा हो।”

39 एकजना अपराधीले यशेलूाई अपमान गद भन्यो, “के तपाईं ी हुनहुुन्न? त्यसो हो भने आफूलाई बचँाउन ु होस ्अिन हामीलाई पिन
बचाउनहुोस।्”

40 तर अक अपराधीले गाली गय अिन भन्यो, “के ितमी परमे ससगँ डराउछँौ? हामी चाँडै मनछौं। 41 ितमी र म अपराधी हौं हामीले
मन पछर् िकनभने हामीले अपराध गरेका छौं। तर यस मािनसले केही भलू गरेको छैन!” 42 त्यसपिछ उसले यशेलूाई भन्यो, “हे यशे!ू जब
तपाईं राजा भएर शासन गन ुर्हुन्छ त्यसबलेा मलाई सम्झन ु होस।्”

43 तब यशेलूे त्यसलाई भन्नभुयो, “सनु! जे भन्दछु त्यो साँचो होः आज नै ितमी पिन मसगँ स्वगर्-लोकमा हुनछेौ!”
* 23:17: 17 मा यस्तो ले खएको छ: “िकन िक त्यके िनस्तार चाडको समयमा ितनले ितनीहरूको िन म्त कैदीहरू मध्ये एक
जनालई छोिडिदन ु पथ्य ।” ✡ 23:30: 10:8 बाट उ तृ ग रएको।
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यशेलूे ाण त्याग्छन ्
(म ी 27:45-56; मकूर् स 15:33-41; यहून्ना 19:28-30)

44 अत ाथः मध्यिदन समय भएको िथयो, र सारा दशे-भ र नै तीन बजे सम्म अन्धकार छायो। 45 सयूर्को उज्यालो िथएन! म न्दरको पदार्
दइुटु ा भएर वारपार च्याितयो। 46 यशे ू िचच्याउनभुयो, “हे िपता, म तपाईंलाई मरेो आत्मा िददंछुै।” यित भनरे उहाँले आफ्नो ाण त्यागनभुयो।

47 सिैनक अिधकारीले के भएको िथयो दखे।े ितनले परमे रको शसंा गद भन,े “िन य यी मािनस धािमर्क मािनस हुन।्”
48धरैे मािनसहरू यो दशृ्य हनेर् त्यहाँ भलेा भएका िथए। जब ितनीहरूले के भयो, दखेे ितनीहरूले आफ्नो हृदय गहौं गराए अिन गए। 49यशेकूा

घिन सबै साथीहरू त्यहीं िथए। गालीलदे ख यशेलूाई प ाएर आउने केही ीहरू पिन त्यहाँ िथए। ितनीहरू ूसदे ख धरैे टाडा िथए अिन
हे ररहकेा िथए।

अरमिथयाका योसफे
(म ी 27:61; मकूर् स 15:42-47; यहून्ना 19:38-42)

50-51 यहूदीहरूको अरमिथया शहरबाट आएको एकजना मािनस िथए। ितनको नाउँ यसूफु िथयो। ितनी असल र धाम क मािनस िथए।
ऊ परमे रको राज्य आउने भनी पर् खरहकेा िथए। यसूफु यहूदी महासभाका सदस्य िथए। तर ितनले यशेलूाई मान अरू यहूदी अगवुाहरूको
िनणर्यलाई ितनले सहमती िदएका िथएनन।्

52 ितनी िपलातसकहाँ यशेकूो शरीर माग्न गए। िपलातसले ितनलाई यशेकूो शरीर िदन राजी भए। 53 अिन यसूफुले ूसबाट शरीरलाई तल
ओ ालरे एउटा लगुाले बे ।े अिन ितनले यशेकूो शरीर लगे अिन च ानमा खिनएको िचहानमा राख।े यो िचहान अिघ किहल्यै चलाईएको िथएन।
54 त्यो तयारीको िदन िथयो। जब सयूर् अस्ताउदँै िथयो, िव ामको िदन शरुू हुनवेाला िथयो।

55 गालीलबाट यशेसूगँै आएका ीहरूले यसूफुलाई प ाउन लाग।े ितनीहरूले िचहान अिन त्यस िभ शरीर कसरी रा खएको िथयो दखे।े
56 त्यसपिछ ितनीहरू सगु न्धत मसाला तयार पानर् घर गए। िव ामको िदन मोशाको िनयमको आज्ञा अनसुार ितनीहरूले िव ाम गरे।

24
यशे ू मतृ्यबुाट बौरी उठे
(म ी 28:1-10; मकूर् स 16:1-8; यहून्ना 20:1-10)

1 ह ाको पिहलो िदन सखारै यशेकूो शरीर रा खएको िचहानमा आइमाईहरू आए। ितनीहरूले तयार पारेको सगु न्धत मसालाहरू ल्याए।
2 िचहानको वशे ार बन्द गनर्लाई एउटा ठूलो ढुङ्गा रा खएको िथयो। तर ितनीहरूले त्यो ढुङ्गा िचहानदे ख कतै ग ु ाइ पठाएको पाए।
3 ितनीहरू िभ पसे तर भु यशेकूो शरीर दखेनेन।् 4 जब ितनीहरू यस िवषयमा अलमल्ल प ररहकेा िथए, दइुजना मािनसहरू अित नै उज्यालो
पिहरनमा ितनीहरूको सिमपमा उिभए। 5 ती ीहरू अत्यन्त डरए, ितनीहरूले आ-आफ्ना शीर िनहुराए। ती दइु मािनसहरूले ती ीहरूलाई भन,े
“जीउँदो मािनसहरूलाई ितमीहरू िकन मरकोहरूको माझमा खोिजरहकेाछौ? 6 यशे ू यहाँ छैनन।् उहाँ मतृ्यबुाट बौरी उठ्न ु भएकोछ। उहाँले
गालीलमा ितमीहरूलाई भन्न ु भएको कुरा थाहा छ? 7 उहाँले भन्न ु भएकोछ मािनसको पु लाई पापीको हातमा स ु म्पइनछे, ू समा टाँिगनछे,
अिन मरेको ते ो िदन बौरी उठ्नछे।” 8 तब ती ीहरूले यशेलू े के भन्न ु भएको िथयो सम्झना गरे।

9 ती ीहरूले िचहान छोडे अिन एघारजना े रतहरू र अरू चलेाहरू भएकहाँ गए अिन सबै यी घटनाहरू बारे ितनीहरूले भन।े 10 ती
ीहरू म रयम मग्द लनी, यहून्ना र याकूबकी आमा म रयम र अरू ीहरू िथए। ितनीहरूले ती े रतहरूलाई भएका सबै घटनाहरू सनुाए।

11 तर े रतहरूले ती ीहरूले ितनीहरूलाई भनकेा कुरालाई फो ा सम्झरे पत्याएनन।् 12 तर प सु जरुूक्कै उठ ्यो अिन िचहान ितर दगयु । त्यो
िनहु रयो अिन हये । सतुीको लगुा जनु यशेकूो शरीर लपे टएको िथयो त्यो वाहके उसले केही दखेने। जे भएको िथयो त्यस िवषयमा अन्योलमा
पद त्यो घर गयो।

इम्माउसको बाटोमा
(मकूर् स 16:12-13)

13 त्यसै िदन यशेकूा दइुजना चलेाहरू इम्माउस नाउँ गरेको शहर गइरहकेा िथए। यो ठाउँ यरूशलमेदे ख ाय: साढे तीन कोश टाढा पथ्य ।
14 ितनीहरूले घटेका ती सब घटनाहरू बारे कुरा ग ररहकेा िथए। 15 जब ितनीहरू यी कुराहरू ग ररहकेा िथए, यशे ू आफै ितनीहरूको निजक
आउनभुयो अिन ितनीहरूसगंै िहडंन ु भयो। 16 तर ती दईु जनालाई यशेलू े िचन्न ु िदन ु भएको िथएन। 17 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “ितमीहरूले
िहडं्दै गदार् के िवषयमा बात गरेको हो?”

ती दइुजना रोिकए। ितनीहरूको अनहुार दःुखी दे खयो। 18 ितनीहरू मध्ये एकजना क्लओेपास नाउँ भएकोले भन,े “यरूशलमेको एकजना
मािनस यरूशलमेमा घटेको घटनाहरू बारे नजान्ने मािनस सायद ितमी मा हौ िक?”

19 यशेलूे ितनहरूलाई भन्नभुयो, “कस्तो घटनाहरू?”
ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “यो नासरतको एकजना मािनस यशेकूो िवषयको कुरो हो। उहाँले परमे र अिन मािनसहरूको अिघ कमर् अिन

वचनले दखेाउन ु भयो िक उहाँ एकजना महान अगमव ा हुन ु हुन्थ्यो। 20 तर हा ो मखु्य पजूाहारीहरू अिन नतेाहरूले उहाँलाई मतृ्य ु दण्ड िदन ु
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औ ूसमा टगाउनँ स ु म्पए। 21 हामीले आशा गरेका िथयौ िक उहाँ नै एक जना हुनहुुन्थ्यो जसले इ ाएललाई मु गराउँन ु हुदँ ै िथयो। तर यी
सब घटनाहरू घटे।

“यी सब घटना घटेको आज ते ो िदन हो। 22 तब आज हा ा केही ीहरूले हामीलाई आ यर्चिकत कुराहरू भन।े िबहानै उठेर ती ीहरू
यशेलूाई रा खएको िचहानमा गएका िथए। 23 तर ितनीहरूले उहाँको शरीर त्यहाँ पाएनन।् ितनीहरू फक अिन ितनीहरूले दइुजना स्वगर्दतूहरूको
दशर्न पाएको कुरा बताए। स्वगर्दतूहरूले भने िक यशे ू जीिवत हुनहुुन्छ! 24 त्यसिछ हा ा केही मािनसहरू पिन िचहानमा गए। ती ीहरूले भने
झैं िचहान खाली िथयो। ितनीहरू कसलैे यशेलूाई दखेनेन।्”

25 तब यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू मखूर् हौ अिन अगमव ाहरूले भनकेा त्यके कुराहरू िव ास गनर् िढलो गय । 26 ती
अगमव ाहरूले भनी सकेका िथए िक ी लाई उहाँको मिहमा िभ प ु यी सब कुराहरू भोग्न ु आवश्यक िथयो।” 27 त्यसपिछ यशेलूे
धमर्शा मा मोशा दे ख लएर अन्य जम्मै अगमव ाहरू ारा जे ले खएको िथयो त्यके कुरो बताउन ु शरुू गन ुर् भयो। धमर्शा हरूमा उहाँ आफ्नो
िवषयमा जे ले खएको िथयो उहाँले बताउन ु भयो।।

28 जब ितनीहरू इम्माउस छेउ पगुे अिन यशेलू े वहाना गन ुर् भयो िक उहाँ त्यहाँबाट अझै अिध जानछु। 29 तर ितनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै
अनके िबन्ती गरे, “हामीिसतै ब हुोस,् िदन धरैे िबती सक्यो ायः रात प र सक्यो!” तब उहाँ ितनीहरूसगं ब ु राजी हुन ु भयो।

30 यशे ू जब मचेमा उनीहरूसगं ब ु भयो उहाँले केही रोटीहरू लन ु भयो अिन त्यसको िन म्त धन्यवाद िदन ु भयो। तब ितनले त्यो टु ा पान ुर्
भयो अिन ितनीहरूलाई िदनभुयो। 31 त्यस बलेा ितनीहरूको आखँा खो लयो अिन ितनीहरूले यशेलूाई िचन्न सके तर उहाँ ितनीहरूबाट िव लन
हुन ु भयो। 32 ती दइुजना आपसमा बात मारे, “जब यशे ू बाटामा हामीसगँ बात गन ुर् हुदँ ै िथयो, हामीिभ आगो ज लरहकेो अनभुव गरेका िथयौं।
यो साँच्चै रोमा ञ्चत भइरहकेो िथयो जित वलेा उहाँले हामीलाई धमर्शा को साँचो अथर् खो लरहन ु भएको िथयो।”

33 तब ती दइुजना जरुूक्क उठे अिन यरूशलमेितर फिकर् ए। ितनीहरूले एघार जना े रतहरू र अरू एक साथ ठाउँमा भलेा भएका भटेे। ती
एघार चलेाहरू र ितनीहरूसगं भएका अरू मािनसहरूले भन,े 34 “ भ ू यशे ू साँच्चै नै मतृ्यबुाट बौरी उठ्न ु भएकोछ अिन उहाँ िशमोनको अिघ
दखेा पन ुर् भयो।”

35 त्यसपिछ ती दइुजनाले बाटोमा जे भएको िथयो सनुाए। ितनीहरूले भन,े उहाँले रोटी टु ा पादार् कसरी यशेलूाई िचन।े
यशे ू चलेाहरू साम ु दखेा पन ुर् भयो
(म ी 29:16-20; मकूर् स 16:14-18; यहून्ना 20:19-23, े रत 1:6-8)

36 जब ती दइुजना मािनसले यी कुराहरू गद िथए, यशे ूआफै चलेाहरूको माझमा उिभन ु भयो। उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरूलाई
शा न्त होस।्”

37 तर चलेाहरू अच म्मत भए अिन डराए। ितनीहरूले ते दे खरहछेन ्भन्ने पिन सोच।े 38 तर उहाँले भन्नभुयो, “ितमीहरू िवच लत हुन्छौ?
ितमीहरूले दखेकैे कुरामा िकन शकंा गछ ? 39 मरेा हात र खु ाहरू हरे। म सत्य हु।ँ मलाई स्पशर् गर। हरे, मरेो मास ु र ह ी छ। एक भतूको
शरीर र ह ी हुदँनैन।्”

40 तब यशेलूे आफ्ना हात-खु ाहरू दखेाउन ु भयो। 41 ितनीहरू अत्यन्तै खशुी भएको कारणले अझ िव ास गनर् सकेन्न।् ितनीहरू अच म्मत
भए। यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “के ितमीहरूिसत यहाँ खाने कुरा छ?” 42 ितनीहरूले एकटु ा पकाएको माछा उहाँलाई िदए। 43 त्यो लन ु
भयो अिन ितनीहरूको अिघ खान ु भयो।

44 उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “जब म ितमीहरूसगँ िथएँ मलैे के भने त्यो सम्झना गर। मलैे भन,े मोशाको वस्थामा अगमव ाहरूको
पसु्तकमा मरेो िवषयमा भिनएको अिन भजनसं हमा भिनएका त्यके कुरा परूा हुनछे।”

45 त्यसपिछ उहाँले धमर्शा हरूमा ले खएका सबै कुराहरू बझु्ने मन खोली िदन ु भयो। 46 उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “यो ले खएकै छ
िक ी लाई मा रनछे अिन ते ो िदनमा उहाँ बौरी उठन ु हुनछे। 47-48 ितमीहरूले यी सबै घटना दखे्यौ, ितमीहरू नै साक्षी छौं। ितमीहरू जान ु
पछर् अिन सबै मािनसहरूमा चार गर िक ितनीहरूको पापहरू क्षमा गनर् सिकन्छ। ितनीहरूलाई भिनदऊे िक ितनीहरूले आफ्नो हृदय प रवतर्न
गन पछर् अिन आफ्ना पापहरूको दःुख कट गरून।् यरूशलमेबाट शरुू गरेर मरेो नाममा यी कुराहरू चार गर। सारा ससंारका मािनसहरूमा यो
ससुमाचारहरू सनुाउनै पछर्। 49 सनु! मरेो िपताले ितमीहरूको िन म्त केही िदने ितज्ञा गन ुर् भएको छ, म यो ितमीहरूलाई पठाउनछुे। तर ितमीहरू
स्वगर्बाट श नपउरून्जले यहाँ यरूशलमेमा नै प खर्रहो।”

यशेकूो स्वगार्रोहण
(मकूर् स 16:19-20; े रत 1:9-11)

50 यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई बथेानीसम्म लजैानभुयो। उहाँले आफ्नो हात उचाल्न ु भयो अिन ितनीहरूलाई आशीवार्द िदनभुयो। 51 उहाँ
ितनीहरूलाई आशीवार्द िददं ै गदार्, उहाँ ितनीहरूबाट छु ीनभुयो अिन स्वगर्मा उचा लन ु भयो। 52 चलेाहरूले उहाँको आराधना गरे। त्यसपिछ
ितनीहरू यरूशलमे फिकर् ए। ितनीहरू अत्यन्तै खशुी िथए। 53 सारा समय परमे रको शसंा गद ितनीहरू म न्दरमा बस।े
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यहून्नाको
ससुमाचार

ी ससंारमा आउन ु भयो
1 ससंार सिृ हुन पिहल्यै त्यहाँ वचन* िथयो। त्यो वचन परमे रसगं िथयो, अिन वचननै परमे र हुनहुुन्थ्यो। 2 उहाँको वचन शरुूमा

परमे सगं हुनहुुन्थ्यो। 3 र उहाँकै माध्यमबाट िव सजृना हुन सक्यो। उहाँ िबना केही सजृना हुन सकेन। 4 उहाँ स्वयं जीवन हुनहुुन्थयो। त्यो
जीवन मािनसहरूको िन म्त ज्योित िथयो। 5 त्यो ज्योित अधँ्यारोमा चम्कन्छ। अिन अन्धकारले ज्योितलाई िज सक्दनै।

6 परमे र ारा पठाइएको यहून्ना नाउकँा एकजना मािनस िथए। 7यहून्ना त्यही ज्योितको िवषयमा साक्षी िदन आएका िथए। उनकै माध्यम ारा
मािनसहरूले ज्योित र िव ासबारे जान्न-सनु्न पाए। 8 यहून्ना ज्योित िथएनन,् तर उनी ज्योितको बारेमा साक्षी िदन आएका िथए। 9 सत्य-ज्योित
ससंारमा आइरहकाछन ्भनरे उनले बताई िदए। त्यो ज्योितले सम्पणूर् मािनसहरूलाई ज्योित िदनछे।

10 उहाँ ससंारका हुनहुुन्थ्यो, ससंार उहाँ ारा हुन आयो, तर ससंारले उहाँलाई िचनने। 11 उहाँ स्वयलंे सजृना गरेको ससंारमा आउन ु भयो
तर उहाँको आफ्नो मािनसहरूले उहाँलाई स्वीकार गरेनन।् 12 केही मािनसहरूले मा उहाँलाई स्वीकार गरे। ज-जसले उहाँलाई स्वीकार गरे
उनीहरूलाई मा परमे रको सन्तान हुने अिधकार उहाँले िदनभुयो। 13 ती बालकहरू ाकृितक तवरबाट जन्मकेा िथएनन।् ितनीहरू आफ्नो
आमा-बाबकुो शारी रक इच्छा अथवा िनणर्यबाट जन्मकेा िथएनन।् बद्लामा ितनीहरू परमे रबाट जन्मकेा िथए।

14 वचन शरीर हुन आए र हामी माझ बस।े हामीले उहाँको मिहमा दखे्यौं, अिन हामीले िपताका एकमा पु को मिहमा जस्तो उहाँको मिहमा
दखे्यौं। वचन अनु ह र सत्यताले पणू र् िथयो। 15 यहून्नाले ी कै सम्बन्धमा मािनसहरूलाई भन,े “उहाँ एकजना हुनहुन्छ जसका िवषयमा म
भिनरहकेो िथएं, ‘जो म पिछ आउनु हुन्छ, उहाँ मभन्दा महान हुनहुुन्छ। िकनभने उहाँ मभन्दा पिहल्यै आउन ु भएको िथयो।’ ”

16 हो, वचन अनु ह र सत्यको भण्डार हुनहुुन्छ। हामीले उहाँबाट धरैे आिशष पाएका छौं। 17 मोशाबाट वस्था दान ग रएको िथयो तर
अन ु ह र सत्यको बाटो यशे ू ी बाटै आयो। 18 कसलैे पिन किहल्यै परमे रलाई दखेकेा छैनन।् तर एकमा पु जो परमे र हुनहुुन्छ अिन
जो िपताको अित निजकमा हुनहुुन्छ र उहाँले हामीलाई परमे र िचनाउन ु भएकोछ।

यहून्नाले यशे ूको िवषयमा बताउन ु हुन्छ
(म ी 3:1-12; मकूर् स 1:1-8; लकूा 3:15-17)

19 यरूशलमेमा यहूदीहरूले केही पजूाहारीहरू र लवेीहरू यहून्नाकहाँ पठाए। ितनीहरूलाई यहून्ना लाई “ितमी को हौ?” भिन सोध्न पठाए।
20 यहून्नाले त्य ु र िदनलाई िहच ्िकचाएनन,् खलुस्त भनी िदए, “म ी होइन।”

21 यहूदीहरूले यहून्नालाई सोध,े “तब ितमी को हौ? ितमी ए लया हौ?” यहून्नाले उ र िदए, “होइन, म ए लया होइन।”
यहूदीहरूले सोध,े “के ितमी अगमव ा हौ?”
यहून्नाले उ र िदए, “होइन, म अगमव ा होइन।”
22 तब यहूदीहरूले सोध,े “तब ितमी को हौ? आफ्नो िवषयमा हामीलाई बताऊ िक जसले हामीलाई पठाए ितनीहरूलाई बताउन सकँू। ित ो

िवषयमा ितमी के भन्छौ?”
23 यहून्नाले ितनीहरूलाई अगमव ा यशयैाको वाणीहरू भन:े

“मरूभिूममा िचच्याई िहडं्ने मािनसको म आवाज हु:ँ
‘परम भकुो िन म्त मागर् सोझो बनाऊ भन्द।ै’ ” यशयैा 40:3

24 ती यहूदीहरूलाई फ रसीरूले पठाएका िथए। 25 ितनीहरूले यहून्नालाई सोध,े “यिद ितमी ी होइनौ, ए लया होइनौं, अगमव ा पिन
होइनौ भने िकन ितमी मािनसहरूलाई बि स्मा िदन्छौ?”

26 यहून्नाले उ र िदए, “म पानीले मािनसहरूलाई बि स्मा िदन्छु। तर एकजना मािनस ितमीहरूसगंै अिहले हुनहुुन्छ जसलाई ितमाहरू
िचन्दनैौ। 27 ती एक मा मािनस जो मरेो पछािड आउनहुुन्छ, जसको म जु ाको िफ ा खोल्ने योग्य सम्म छैन।”

28 यी सबै कुराहरू यदर्न नदीको अक स्थान बथेानीयमा भइसकेको हो। त्यो जहाँ यहून्नाले मािनसहरूलाई बि स्मा िदइरहकेा िथए।
यशे,ू परमे रका थमुा

* 1:1: “ ” “ ”
, यसको अथर् ी हो, परमे रले आफ्नो िवषयमा मािनसहरूलाई यसरी भन्न ु भयो।
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29अक िदन यशेलूाई आफूितर आइरहन ु भएको यहून्नाले दखेरे भन,े “हरे, परमे रका थमुा जसले ससंारको पापहरू उठाई लाने छ। 30 त्यो
उही हो जसको िवषयमा मलैे भनकेो िथएँ। ‘एकजना परुुष मरेो पिछ आउनवेाला हुनहुुन्छ जो मभन्दा महान ्हुनहुुन्छ िकनभने उहाँ मभन्दा पिहले
नै अ स्तत्वमा हुन ु हुन्थ्यो।’ 31 उहाँ को हुनहुुन्छ भनरे पिन मलैे जानकेो िथइन, तर म मािनसहरूलाई पानीले बि स्मा िददै आएँ तािक यहूदीहरूले
जाननु ् िक उहाँ ी हुनहुुन्छ।”

32-34 तब यहून्नाले भन,े “ ी को िथए भनरे पिन जा न्दन िथएँ। तर परमे रले मलाई पानीले मािनसहरूलाई बि स्मा िदन पठाउन ु भएको
हो। अिन परमे रले मलाई भन्नभुयो, ‘ितमीले आत्मा ओ लर्दै एक जना मािनसमािथ बसकेो दे छेौ। त्यही मािनसले पिव आत्मा ारा बि स्मा
िदनछेन।्’ ” यहून्नाले भन,े “मलैे यो सबै भइरहकेो दखेकेोछु। मलैे स्वगर्बाट आत्मा ओलर्दँ ै गरेको दखेें। मलैे पिव आत्मालाई ढुक्कुर जस्तै
दखेें अिन उहाँमािथ बसकेो दखेें। मलैे यो दखेकेो हु ँ र म गवाही पिन िदन्छु िक उहाँ परमे रका पु हुनहुुन्छ।”

यशेकूा थम चलेाहरू
35 अक िदन फे र यहून्ना त्यहाँ उप स्थत िथए। उिनसगँ उहाँका दइुजना चलेाहरू िथए। 36 यहून्नाले यशे ू िहिडरहकेा दखेे र उनोले भन,े

“हरे, परमे रका थमुा।”
37 यहून्नाको कुरा सिुनसके पिछ ती दइु चलेाहरू यशेकूो पिछ लाग।े 38 यशेलूे फकर हने ुर् भयो र उहाँको पिछ ती दइुजना चलेा आहरहकेो

दखेरे उहाँले भन्नभुयो, “ितमीहरू के चाहन्छौ?”
ती दइूजनाले भन,े “रब्बी, तपाँईं कहाँ ब हुुन्छ?”
39 यशेलूे उ र िदनभुयो, “मसगँ आओ अिन ितमीहरूले दे छेौ।” तब ती दइुजना यशेसूगं गए। ितनीहरूले यशे ू ब ु भएको ठाउँ दखे।े त्यस

िदन यशेसूगंै ितनीहरू वास बस।े त्यसबलेा चार बजी सकेको िथयो।
40 यहून्नाबाट यशेकूो िवषयमा जाने पिछ ितनीहरू यशेकैू पिछ लाग।े ती दइुजना मध्ये एकजनाको नाउँ अ न् यास िथयो। ितनी िशमोन

प सुका भाइ िथए। 41 पिहले अ न् यसले आफ्नो भाइ िशमोनलाई खोज्ने काम गरे। िशमोनलाई अ न् यासले भन,े “हामीले मसीह पाएकोछौं”
42 तब िशमोनलाई अिन यासले यशेकूहाँ ल्याए। यशेलू े िशमोनतफर् हदे भन्न ु भयो, “ितमी यहून्नाको छोरो िशमोन हौ। ितमीलाई केफास†

भिनने छ”
43 अक िदन गालील जान यशेलू े िन य गन ुर्भयो। यशेलू े िफ लपलाई भटे्नभुयो र भन्नभुयो “मलाई प ाउ।” 44 अ न् यास र प सु

जस्तै िफ लप पिन बथेसदेा शहरका िथए। 45 िफ लपले नथानलेलाई भे ाए र भन,े “मोशाले वस्थामा के ले ु भएको िथयो सम्झ। मोशाले
एकजना मािनस आइरहछे भनी ले ु भएको िथयो जो आइरहकेो छ। अगमव ाहरूले पिन उहाँको िवषयमा ले ु भएको िथयो। हामीले उहाँलाई
नै पायौं। उहाँको नाउँ यशे ू हो, योसफेका पु । उहाँ नासरतका हुनहुुन्छ।”

46 तर नथानलेले िफ लपलाई सोध,े “के नासरतबाट केही असल कुरो आउन सक्छ?”
िफ लपले उ र िदए, “आएर हरे।”
47 यशेलूे नथानलेलाई आफूतफर् आइरहकेो दे ु भयो र भन्नभुयो, “यो आइरहकेो मान्छे साँ च्च नै एकजना इ ाएली हुन।् उनमा त्यस्तो कुनै

खराबी छैन।”
48 नथानलेले उहाँलाई सोध,े “मलाई कसरी तपाईंले िचन्नहुुन्छ?”
यशेलूे उ र िदनभुयो, “िफ लपले ितमीसगं मरेो िवषयमा बात गनर् भन्दा पिहल्यै ितमी नभेारको रूखमिुन हुदँा नै ितमीलाई दखेें।”
49 तब नथानलेले यशेलूाई भन,े “रब्बी तपाई परमे रका पु हुनहुुन्छ। तपाईंनै इ ाएलका राजा हुनहुुन्छ।”
50 यशेलूे नथानलेलाई भन्नभुयो, “ितमी यसकारण िव ास गदछौ िक मलैे ितमीलाई नभेारको रूखमिन दखेकेो िथएँ भनरे? ितमीले यो

भन्दा महान चीज दे छेौ।” 51 तब यशेलूे पिन भन्नभुयो, “म ितमीलाई सत्य भन्नछुे। ितमीहरू सबलैे स्वगर् उि एको दे छेौ अिन ितमीले
‘परमे रका स्वगर्दतूहरूलाई मािनसको पु मािथ जाँदै तल आउँद,ै गरेको दे छेौं।’ ”

2
कानामा िववाह-समारोह

1 दइुिदन प ात ् गालीलको काना भन्ने शहरमा िववाह समारोह भइरहकेो िथयो। यशेकूी आमा त्यहाँ हुनहुुन्थयो। 2 यशे ू अिन उहाँका
चलेाहरूलाई पिन त्यहाँ िनम्त्याईएको िथयो। 3 िववाह समारोहमा शस्त दाखरस िथएन। दाखरस जित सिकसके पिछ यशेकूी आमाले उहाँलाई
भिनन ्“ितनीहरूसगं अरु दाखरस छैन।”

4 यशेलूे उ र िदनभुयो, “ि य नारी, मलैे के गन ुर् पछर्, मलाई नभन मरेो समय अझ आई सकेको छैन।”
5 यशेकूी आमाले नोकरहरूलाई भिनन ्“उहाँले जे भन्न ु हुन्छ त्यही गर।”
6 त्यहाँ ढुगंाका ठूल-ठूला छ वटा पानीका घ्याम्पाहरू िथए। यहूदीहरूले आफ्ना श ु ी धमार्न ु ानमा ती पानीका घ्याम्पाहरू चलाउने गदर्थ।े

त्यके घ्याम्पाहरू बीस अथवा तीस गलेने प रमाणको िथयो।
† 1:42: “ ” “ ”
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7 यशेलूे नोकरहरूलाई भन्नभुयो, “घ्याम्पाहरू पानीले भर।” तब नोकरहरूले मखुसम्मै घ्याम्पाहरूमा पानी भ रिदए।
8 तब यशेलूे नोकरहरूलाई भन्नभुयो, “अब केही पानी घ्याम्पाबाट िनकाल र लगरे समारोहका अध्यक्षक कहाँ पयुार्ऊ।”
ितनीहरूले त्यसै गरे। 9 िववाह समारोहका म ु खयाले चाख,े पानी दाखरस भइसकेको िथयो। दाखरस कहाँबाट आयो ितनलाई थाहा भएन।

तर यो िवषय नोकरहरालाई मा थाहा िथयो जसले पानी ल्याएका िथए। तब मु खयाले बहेुलालाई बोलाउन पठाए र 10 उनले बहेुलालाई भन,े
“मािनसहरूले पिहले रा ो दाखरस सधंैं बाँडछन।् पिछ पाहुनाहरू गएपिछ अ लक सस्तो दाखरस बाँड्न थाल्दछन।् तर ितमीले अिहलसेम्म रा ो
दाखरस जोगाएर राखकेा रहछेौ।”

11 यशेलूे सवर् थम गालीलको काना शहरमा गन ुर् भएको चमत्कार यही िथयो। यशेलू े आफ्नो महानता दखेाउन ु भयो। अिन उहाँका चलेाहरूले
उहाँमािथ िव ास गरे।

12 त्यसपिछ यशे ू कफनर्हुम शहर तफर् जान ु भयो। उहाँकी आमा, भाइहरू अिन चलेाहरू उहाँसगंै गए। ितनहरू केही िदनको लािग मा
कफनर्हुममा बास बस।े

यशेकूो म न्दरतफर् स्थान
(म ी 21:12-13; मकूर् स 11:15-17; लकूा 19:45-46)

13 यहूदीहरूको िनस्तार चाड* अित निजक िथयो। अतः यशे ू यरूशलमेतफर् जान ु भयो। 14 यरूशलमेमा यशे ू म न्दर तफर् जान ु भयो। उहाँले
म न्दरमा मािनसहरूले गाई-गोरू, भेंडा अिन परेवाहरू बचे्दै गरेको दे ु भयो। अन्य मािनसहरू टेबलमािथ बिसरहकेो दे ु भयो। ितनीहरू लनेदने
र मािनसको पसैाको पार ग ररहकेा िथए। 15 यशेलूे केही डोरीका टु ाहरू लएर कोरार् बनाउनभुयो। तब जम्मै ती मािनसहरूलाई भेंडा र गाई
सिहत म न्दर बािहर क्षे वाट लघान ुर् भयो। यशेलू े लनेदने ग रएको पसैा छरप पाद टेबल उल्टाई िदनभुयो। 16 यशेलूे ती ढुकुरहरू बचे्नहेरूलाई
भन्नभुयो, “यी चीजहरू यहाँबाट लगरे गइहाल। मरेा िपताको घरलाई िकनबचेको बजार जस्तो नबनाऊ।”

17 यो भइसके पिछ यशेकूा चलेाहरूले धमार्शा मा के ल खएको िथयो त्यसको सम्झना गरेः

“तपाईंको घरको ताले मलाई मानछ।” भजनसं ह 69:9

18 यहूदीहरूले यशेलूाई भन,े “यी चीजहरू गन तपाईंको अिधकारको माणको लािग चमत्कार दखेाउन ु होस।्”
19 यशेलूे भन्नभुयो, “यो म न्दरलाई ध्वशं पार र फे र म यसलाई तीन िदनमा बनाई िदनछुे।”
20 यहूदीहरूले भन,े “यो म न्दर िनमार्ण गनलाई मािनसहरूलाई छयालीस वषर् लागकेो िथयो। यसकारण यसलाई तीन िदन िभ मा फे र

बनाउन सक्छु भनरे कसरी घोषणा गनर् सक्छौ?”
21 वास्तवमा म न्दरको सदंभर् यशेलूाई आफ्नो शरीरसगं िथयो। 22 मतृ्यबुाट उहाँ बौरी उठी सकेपिछ उहाँले त्यसो भनकेो कुरा उनका

चलेाहरूले सम्झ।े तब यशेलूे भन्नभुएको वचन र धमर्शा मा ितनीहरूले िव ास गरे।
23 यहूदीहरूको िनस्तार चाडको समय यशे ू यरूशलमेमा हुनहुुन्थ्यो। उहाँको चमत्कारहरू दखेइसके पिछ धरैे मािनसहरूले उहाँमािथ िव ास

गनर् थाल।े 24 तर यशलूे ितनीहरूमािथ भरोसा रा ु भएन। िकन त्यसो गन ुर् भयो? िकनभने ती मािनसहरूले उहाँ ित के सोिचरहकेा हुन्थ,े 25कसलैे
मािनसहरूको िवषयमा उहाँलाई भन्न ु पन आवश्यक िथएन िकनभने उहाँले मािनसको हृदयमा के छ जान्न ु हुन्थ्यो।

3
यशे ू र िनकोदमेस

1 त्यहाँ िनकोदमेस नाउँ भएको एकजना मािनस िथए। ितनी फ रसीहरू मध्ये एक अिन यहूदीहरूका अगवुाहरू मध्ये एकजना िथए। 2 एक-
रात िनकोदमेस यशेकूहाँ आए। उनले भन,े “रब्बी, हामी जान्दछौ तपाईं परमे र ारा पठाएको एकजना िशक्षक हुनहुुन्छ। िकनभने परमे रको
सहयोग िबना तपाईंले जनु चमत्कारहरू गन ुर् हुदँछै कुनै मािनसले गन ुर् स ै न।”

3 यशेलूे उ र िदन ु भयो, “म ितमीलाई सत्य कुरा भन्छु। मािनस फे र एकपल्ट जन्मन ु पछर्। यिद मािनस फे र जन्मने भन,े त्यसले परमे रको
राज्यमा वशे पाउने छैन।”

4 िनकोदमेसले भन,े “एक मािनस जो बढूो छ, ऊ फे र कसरी जन्मन सक्छ? के ऊ पनुः आमाको गभर्िभ दो ो पल्ट प सक्छ अिन फे र
जन्मछ?”

5 तर यशेलू े भन्नभुयो, “म ितमीलाई सत्य कुरा भन्छु। मान्छे पािन र आत्माबाट जन्मन ु नै पछर्। यिद ऊ त्यसरी जन्मने भन,े परमे रको
राज्यमा वशे गनर् स ै न। 6 मान्छेको शरीर आमा-बाबबुाट ज न्मन्छ। तर मान्छेको आ त्मक जीवन आत्माबाट ज न्मन्छ। 7अचम्म नमान, मलैे
ितमीलाई भनें, ‘ितमी पनु ज न्मनै पछर्।’ हावा जता चहान्छ त्यतै बहन्छ। ितमीले हावा बहकेो सनु्छौ। 8 तर हावा कहाँबाट आउँदछ र कताितर
गइरेहछ ितमी जान्दनैौ। यसथर् मान्छे त्यसतै हूदँछ जो आत्माबाट जन्मन्छ।”
* 2:13: (चाड़) हो। मोशाको समयमा परमे रले ितनीहरूलाई िम को दासत्वबाट
मु गराउन ु भएको सम्झनामा यो िदन त्यके वषर् िवशषे कारले मनाइन्छ।(लवेी 23:4-8; वस्था 16:1-8)
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9 िनकोदमेसले सोध,े “यी सबै कसरी सम्भव हुनसक्छ?”
10 यशेलूे भन्नभुयो, “ितमी इ ाएलको एक िशकक्ष हौ। तर अझसम्म यी कुराहरू बझुदनैौ? 11 म ितमालाई सत्य कुरा भन्छु। हामी जे

जान्दछौ त्यसको िवषयमा कुरा गनछौ। हामीले जे दखेकेा छौ त्यसको साक्षी िदन्छौ। तर पिन ितमीले हा ो साक्षी स्वीकार गदनौ। 12 पथृ्वीमा
भएका कुराहरूको िवषयमा मलैे भिनससकेुकोछु। तर ितमी िव ास गदनौ। तब ितमीले कसरी िव ास गछ यिद मलैे स्वग य वस्तहुरूको
िवषयमा कुरा गरे भन?े 13 मािनसको पु बाहकेा कोही किहल्यै स्वगर् गएको छैन। उहाँ नै एक हुनहुुन्छ जो स्वगर्बाट तल आउनु भयो।

14 “मोशाले मरूभिुममा सपर्लाई उठाउन ु भयो। मािनसको पु सगं पिन त्यस्तै छ। मािनसको पु पिन उचा लन ु पछर्। 15 त्यसथर् उहाँमािथ
िव ास गन त्यकेले अनन्त जीवन पाउनछे।”

16 हो, परमे रले ससंारलाई यित सा ो मे गन ुर्भयो, िक उहाँले आफ्ना एकमा पु लाई िदन ु भयो। परमे रले आफ्ना पु लाई िदन ु भयो
त्यस ारा उहाँमािथ िव ास गन कोहीपिन नाश हुने छैन, तर अनन्त जीवन ा गनछ। 17 परमे रले आफ्ना पु लाई ससंारको न्याय गनर्लाई
पठाउन ु भएको होइन। तर परमे रले आफ्ना पु लाई उहाँबाट ससंार बाँचोस ्भनरे पठाउन ु भएको हो। 18 जसले परमे रको पु मािथ िव ास
गदर्छ त्यो दोषी ठह रंदनै। तर जसले िव ास गदन र उसको पिहल्यै न्याय भइसको छ ऊ विहष्कृत हुन्छ। िकन? िकनभने त्यस मािनसले
परमे रको एकमा पु मािथ िव ास गरेकोछैन। 19 मािनसहरूको न्याय यही आधारमा ग रन्छः ससंारमा ज्योित आएकोछ, तर मािनसहरूले
ज्योितको बद्लीमा अन्धकार मन पराए। िकन? िकनभने ितनीहरूले द ु कामहरू ग ररहकेा िथए। 20 त्यके जसले द ु -कामहरू गदर्छ त्यसले
ज्योितलाई घणृा गछर्। ितनी ज्योित तफर् आउने छैन। िकनभने उसको द ु कामहरू ज्योितमा दे खनछे। 21 तर त्यो जसले सत्यको बाटो पिहल्याएर
अिन ज्योित तफर् आउँदछ यसथर् यो दखेाइने छ िक उसको काम परमे र माफर् त ग रएको हो।

यशे ू र बि स्मा िदने यहून्ना
22 यसपिछ, यशे ू र उहाँका चलेाहरू यहूिदयाको इलाकाितर गए। त्यहाँ यशे ू आफ्ना चलेाहरूलसगं ब ु भयो र मािनसहरूलाई बि स्मा िदन ु

भयो। 23 यहून्नाले पिन एनोनमा मािनसहरूलाई बि स्मा िदइरहकेा िथए। एनोन भन्ने ठाउँ सालीमको छेउमा पदर्छ। यहून्नाले त्यहीं बि स्मा िदए
िकनभने त्यहाँ शस्त पानी िथयो। मािनसहरू बि स्मा लन त्यहाँ गइरहकेा िथए। 24 यो घटना यहून्ना जलेमा थनुवुा पन ुर् अगाडी भयो।

25 यहून्नाका चलेाहरू र केही यहूदीहरू माझ धािमर्क शु ीकरण िवषय वाद-िववाद भइरहकेो िथयो। 26 त्यसलैे चलेाहरू यहून्ना कहाँ आए।
ितनीहरूले भन,े “गरुूज्य,ू के तपाईं त्यो मान्छेलाई सम्झन ु हुन्छ जो तपाईंसगं यदर्न नदी पारी िथयो? उनी त्यही एक मािनस हुन जसको िवषयमा
तपाईंले मािनसहरूलाई भिनरहन ु भएको िथयो। अिहले उनले मािनसहरूलाई बि स्मा िदइरहछेन ्अिन धरैेजना उनी कहाँ गइरहछेन।्”

27 यहून्नाले उ र िदए, “मान्छेले त्यही मा पाउन सक्छ जो परमे रले िदनहुुन्छ। 28 ितमीहरू आफैले सनुकेाछौ िक ‘म ी होइन भनरे।
म एकमा त्यो मािनस हु ँ जसलाई उहाँको िन म्त बाटो तयार पानर् परमे रले पठाउन ु भएको हो।’ 29 बहेुली बहेुलाकै मा हो। बहेुलाको साथी जो
उसको छेउमा उिभन्छ उसको आवाज सनु्दा आन न्दत हुदँछ, म सगँ त्यही आनन्द छ अिन अिहले यो आनन्द पणूर् भएको छ। 30 उहाँ अिधक
महत्वपणूर् हुन ु पछर् अिन म अल्प महत्वपणूर् हुन ु पछर्।

उहाँ एकमा स्वगर्बाट आउन ु भएको
31 “तर एक जो स्वगर्बाट आउन ु हुन्छ, उहाँ सबै भन्दा महान हुनहुुन्छ। जनु मािनस पथृ्वीबाट आउँदछ ऊ पथृ्वीकै हो र उसले जे पिन

पथृ्वीबाटै गदर्छ। जो एकमा स्वगर्बाट आउनहुुन्छ उहाँ सबै भन्दा महान हुनहुुन्छ। 32 उहाँले जे दे ु र सनु्न ु भएकोछ, त्यसको साक्षी उहाँ
िदनहुुन्छ, तर मािनसहरूले उहाँको साक्षी स्वीकार गदनन।् 33 उनीहरू जसले उहाँको साक्षी स्वीकार गछर्, ितनीहरूले परमे रले सत्य बोलकेो
साक्षी िदन्छन।् 34 उहाँले जो परमे र ारा पठाइएकोछ परमे रको सदंशे भन्न ु हुन्छ। परमे रले उहाँलाई सीमाहीन आत्मा दान गन ुर्भयो।
35 िपताले प ु लाई मे गन ुर्हुन्छ अिन हरेक बस्तमुा श दान गन ुर् भएकोछ। 36 जनु मािनसले प ु मािथ िव ास गछर्, उसले अनन्त जीवन
ा गदर्छ। तर जनु मािनसले प ु को आज्ञा मान्दनै उसले त्यो जीवन दे छैेन। परमे रको ोध उमािथ रहनछे।”

4
यशे ू एक सामरी ीसगँ बोल्नहुुन्छ

1 यशेलूे यहून्नाले भन्दा धरैे चलेाहरू बनाउनँ ु हुदँछै साथै बि स्मा पिन िदन ु हुदँछै भन्ने फ रसीहरूले सनु।े 2 तर वास्तवमा यशे ूस्वयलंे बि स्मा
िदन ु भएको िथएन। उहाँका चलेाहरूले उहाँकै िन म्त मािनसहरूलाई बि स्मा िदइरहकेा िथए। फ रसीहरूले उहाँको िवषयमा सिुनसकेका िथए
भनरे यशेलूाई थाहा िथयो। 3 त्यसलैे यशे ू यहूिदया छोडरे गालील फकर् न ु भयो। 4 गालील जाँदा यशेलूाई साम रया दशे भएर जान ु पथ्य ।

5 साम रया अन्तगर्त िसचार भन्ने शहरमा यशे ू आइपगु्न ु भयो। यो शहर याकूबले आफ्ना छोरो यसूफुलाई िदएको जमीनको नजीक पथ्य ।
6 याकूबको कुवा त्यहाँ िथयो। यशे ू आफ्नो लामो या ाबाट थाकेपिछ त्यही कुवाकै छेउमा िव ाम गनर् ब भुयो। त्यसबलेा ायः मध्यान्हको
समय िथयो। 7 एउटी सामरी ी कुवामा पानी भन ुर् आई। यशेलू े ितनलाई भन्नभुयो, “दया गरेर मलाई िपउने पानी दऊे।” 8 त्यस समय यशेकूा
चलेाहरू शहरमा खानकुेरा िकन्न गएका िथए।

9 सामरी ीले उ र िदई, “तपाईंले पानी मागकेो दखेरे म छक्क परे। तपाईं यहूदी हुनहुुन्छ अिन म एउटी सामरी ी!” यहूदीहरूले
सामरीहरूसगं केही सम्बन्ध राख्दनैन।्
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10 यशेलूे उ र िदनभुयो, “यिद परमे रले के दान गन ुर् हुन्छ अिन ऊ जसले पानी माग्दछै, ितमीले जानकेो भए, ितमी मलाई माग्ने िथयौ र
म ितमीलाई िजउँदो पानी िदनिेथएँ।”

11 त्यस ीले भनी, “महोदय! त्यस्तो िजउँदो पानी कहाँ पाउनहुुन्छ? यो कुवा िनकै गिहरो छ, पानी िनकाल्न तपाईंसगं केही छैन। 12 तपाईं
हा ो पखुार् याकूब भन्दा पिन महान हुनहुुन्छ? याकूबले यो कुवा हामीलाई िदनभुयो। उहाँले यसबैाट पानी िपउन ु भयो। उहाँका छोराहरू र उहाँका
गाई-बस्तहुरूले यही कुवाबाट पानी िपए।”

13 यशेलूे उ रमा भन्नभुयो, “ त्यके मािनस ज-जसले यसको पानी िपउँदछ ितनीहरू पनुः ितखार्उनछेन।् 14 तर त्यस मािनस जसल,े मलैे
िदएको पानी िपउँदछ ऊ फे र ितखार्उनछैेन। मलैे जनु पानी उसलाई िदन्छु, त्यो मािनस उि रहने पानीको मलू बिननछे। जनु पानीले अनन्त जीवन
िदन्छ त्यही ोतबाट बहनछे।”

15 त्यस ीले यशेलूाई भनी, “महोदय, मलाई त्यो पानी िदनहुोस ्तािक म किहल्यै ितखार्उने छैन अिन म अझ बसेी पानी भनर् यहाँ आइरहन ु
पदन।”

16 यशेलूे ितनलाई भन्नभुयो, “जाऊ, ित ो पितलाई बोलाऊ अिन यहाँ फकर आऊ।”
17 त्यस ीले भनी, “तर मरेो पित छैन।”
यशेलूे ितनलाई भन्नभुयो, “ितमीले सही भन्यौ िक ित ो पित छैन। 18 ित ो पाँच जना पितहरू िथए, अिन ितमीिसत जनु परुूष अिहले

बिसरहकेो छ त्यो ित ो पित होइनन।्ितमीले जे भन्यौ साँचो हो।”
19 त्यस ीले भनी, “महोदय, अब म जान्न सक्छु िक तपाईं अगमव ा हुनहुुन्छ। 20 हा ो पखुार्हरूले यो पवर्तमा उपासना गथ। तर तपाईं

यहूदीहरू भन्नहुुन्छ िक यरूसलमे नै त्यो स्थान जहाँ हामीले परमे रको उपासना गन ुर् पछर्।”
21 यशेलूे भन्नभुयो, “मलाई िव ास गर, नारी! एक समय आइरहकेोछ जब ितमीले िपतालाई यो पहाडमा अथवा यरूशलमेा आराधाना गन

छैनौ। 22 ितमी सामरीहरू जे आराधना गदर्छौं। त्यो जान्दनैौ। हामी यहूदीहरू के आराधना गदर्छौं त्यो जान्दछौं। मु यहूदीहरूबाटै आउँदछ।
23 समय आइरहछे जब सत्य आराधकहरू आफ्ना िपतालाई आत्मा र सत्यतामा आराधाना गनछन।् अिन त्यो समय आइसकेको छ। यस
िकिसमका आराधकहरूलाई नै िपताले चाहनहुुन्छ। 24 परमे र आत्मा हुनहुुन्छ। यसलैे जसले परमे रलाई पजु्दछ उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा
नै आराधाना गन ुर् पछर्।”

25 त्यस ीले भनी, “म जान्दछु मसीह ( ी लाई भिनन्छ) आउनु हुदँछै। जब उहाँ आउनहुुन्छ, उहाँले हामीलाई त्यके कुराको ाख्या
गन ुर् हुनछे।”

26 तब यशेलूे भन्नभुयो, “एक जो ितमीिसत बो लरहछुे, म मसीह हु।ँ”
27 त्यस समय यशेकूा चलेाहरू शहरबाट फकर आए। ितनीहरू यशेलूाई एक जना ीसगँ यसरी बात ग ररहकेो दखेरे छक्क परे। तर ितनीहरू

कसलैे पिन सोध्ने आटँ गरेनन,् “तपाईं के चाहन ु हुन्छ?” वा “तपाईं यस ीसगं िकन बात ग ररहन ु भएको छ?”
28 तब त्यस ीले पानी भन गा ो त्यतै छाडी र नगर ितर लागी। ितनले शहर-वासीहरूलाई भिनन,् 29 “एकजना मािनसले मलैे गरेको सबै

कुरा बताइिदनभुयो। आऊ उहाँलाई हरे। के उहाँ ी हुन ु सक्छ?” 30 तब मािनसहरू शहर छाडे अिन यशे ूकहाँ गए।
31 जब त्यस ी शहरमा िथई, यशेकूा चलेाहरूले उहाँलाई आ ह ग ररहकेा िथए, “रब्बी, केही खानहुोस!्”
32 तर यशेलू े उ र िदनभुयो, “मसगं खाने भोजन छ, जनु ितमीहरूलाई थाहा छैन।”
33 तब चलेाहरूले आपसमा सोध,े “के कसलैे यशेलूाई केही भोजनहरू ल्याई िदएका िथए?”
34 यशेलूे भन्नभुयो, “मरेो भोजन जसले मलाई यहाँ पठाँउन ु भएको छ उहाँको इच्छालाई अनसुरण गन ुर् हो अिन उहाँले मलाई िदएको काम

परूा गन ुर् हो। 35 जब ितमीहरू रोपाई गछ र भन्छौ, ‘बाली काटन अझै चार महीना छ’ तर ितमीहरू आफ्ना आखँा खोल र मािनसहरूलाई हरे।
ितनीहरू पिन बाली काट्ने समय भएको खतेबारी जस्ता छन।् 36 अिहले सम्म, जसले बाली काट्छ उसलैे ज्याला पाउछँ। उसलैे जसले अनन्त
जीवनको लािग फसल थपुादर्छ। यसलैे जसले रोपाई गदर्छ र जसले बाली काट्दछ दवुै सगँै आन न्दत हुदँछ। 37 यसथर् त्यो भनाई, ‘एकजना
मान्छेले रोप्छ अिन अक मान्छेले बाली काट्छ’ यो िवषय सत्य छ। 38 ितमीहरूलाई मलैे बाली काट्न पठाए जनु ितमीहरूले रोपनेौ। अरुले
काम गरे र ितनीहरूका कामबाट ितमीहरूले फल पाएका छौ।”

39 त्यो ीको माणको कारणले गदार् सामारी शहरमा धरैे जसो मािनसहरूले िव ास गरे। ितनले भिनन,् “उहाँले मलै े जे गरेकी िथए त्यके
कुरा भन्न ु भयो।” 40 तब सामरीहरू यशेकूहाँ आए। यशेलूाई उनीहरूसगँै ब े आ ह गरे। तब यशे ू त्यहाँ दइु िदन ब भुयो। 41 तर अझ धरैे
मािनसहरूले उहाँकै वचनको कारणले उहाँलाई िव ास गरे।

42 मािनसहरूले सामरीकी त्यस ीलाई भन,े “ थम हामीले ितमीले जे भन्यौ त्यसको कारणले गदार् यशेमूािथ िव ास गरयौ। तर अब हामीले
आफ्नो लािग जे सनुकेा छौं त्यही कारणले िव ास गछ ं। हामीले अब बझु्न थाल्यौं िक उहाँ मा एक त्यस्तो मािनस हुनहुुन्छ जस ारा यो
ससंार बाँच्न सक्छ।”

यशेलूे एकजना अिधकारीको छोरोलाई िनको पान ुर् भयो
(म ी 8:5-13; लकूा 7:1-10)
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43 दइु िदन िबितसके पिछ त्यो ठाँउ छाडरे यशे ू गालीलमा जानभुयो। 44 यशेलूे अिघ बाटै भिनसक्न ु भएको िथयो िक उहाँको आफ्नो दशेमा
आगमव ालाई आदर ग रदनै। 45यसथर् जब यशे ूगालीलमा आइपगु्न ु भयो ितनीहरूले उहाँलाई स्वागत गरे कारण ितनीहरूले यशेलू े यरूशलमेको
िनस्तार चाडमा गरेका सबै कुराहरू दखेी सकेका िथए। ितनीहरू पिन चाडको लािग गएका िथए।

46 यशे ू गालील अन्तगर्त कानामा फे र जानभुयो जहाँ यशेलू े पानीलाई दाखरसमा प रवतर्न गन ुर् भएको िथयो। त्यहाँ कफनर्हुममा एकजना
राजाका अिधकारी िथए। त्यो अिधका रको छोरो िबमारी िथयो। 47 त्यस मािनसले यहूिदयाबाट यशे ूगालील तफर् आइरहन ु भएको छ भनी सनु।े
तब यशेलूाई भटे्न ितनी कानातफर् गए। उसले यशेलूाई कफनर्हुममा आउने अिन उसको छोरोलाई िनको पा रिदन िबन्ती गय । उसको छोरो मनर्
आटेँको िथयो। 48 यशेलूे उनलाई भन्नभुयो, “ितमीहरूले आ यर्पणू र् कुराहरू र चमत्का रक िचन्हहरू हने ुर् पछर् न ितमीहरूले िव ास गन
छैनौ।”

49 राजाको अिधकारीले भन्नभुयो, “महोदय, मरेो छोरो मनर् अिघ मरेो घरमा एकपल्ट आई िदनहुोस।”
50 यशेलूे उ र िदनभुयो, “जाऊ, ित ो छोरो बाँच्नछे।”
यशेलूे भन्न ु भएको कुरा त्यस मािनसले िव ास गय अिन घर फिकर् आयो। 51 घरजाँदै गदार् बाटामा उसको नोकरसगँ भटे भयो। नोकरले

भन्यो, “तपाईंको छोरो जाती भएको छ।”
52 त्यस मािनसले सोध,े “कुन समयबाट त्यो िनको हुन थाल्यो?”
उसको नोकरले उ र िदयो, “िहजो िदउसँो एक बजदेे ख तपाईंको छोरोको ज्वरो ह ो।”
53 त्यस अिधकारीले बझु्यो िक यशेलूे उसलाई त्यही समयमा भन्नभुएको िथयो, “ित ो छोरो जीिवत रहनछे।” यसथर् उनी लगायत घरका

सबै मािनसहरूले यशेमूािथ िव ास गरे।
54 यहूिदयाबाट गालीलमा आए पिछ यो दो ो चमत्कारपणूर् कायर् यशेलू े गन ुर्भएको हो।

5
जल-कुण्डको छेउमा भएको मािनसलाई यशेलू े िनको पान ुर्भयो

1 त्यसपिछ यशे ू यहूदीहरूको िवशषे चाडको लािग यरूशलमे जानभुयो। 2 यरूशलमेा पाँचवटा दलानहरूले घे रएको एउटा जल-कुण्ड छ।
यहूदीहरूका भाषामा यसलाई बथेस्दा भिनन्छ। यो जल-कुण्ड भडेा-ढोकाको नजीकमा छ। 3 धरैे रोगी मािनसहरू त्यही जल-कुण्डको दलानमा
लिडरहकेा िथए। ितनीहरूमा कोही अन्धाहरू, कोही लङ्गाडाहरू अिन कोही पक्षाघात का रोगीहरू िथए।* 4 † 5 त्यहाँ अठ्तीस वषर्दे ख रोगले
स्त भएको एकजना रोगी िथयो। 6 यशेलूे त्यस मािनसलाई त्यहाँ लिडरहकेो दे ु भयो। यशेलूाई त्यो मािनस लामो समयदे ख िबमार भएको

थाहा िथयो। अतः यशेलू े त्यस मािनसलाई सोध्न ु भयो, “ितमी िनको हुन चाहन्छौ?”
7 त्यस रोगीले उ र िदयो, “महाशय, मलाई त्यो पानी च लरहकेो बलेा त्यहाँ प सहायता गन कोही छैन।् मलैे कोिशश गदार्-गद मरेो अिघ

जल-कुण्डमा मािनस पिस हाल्छ।”
8 तब यशेलूे भन्नभुयो, “उठ! ित ो ओ ान उठाउ र िहडं” 9 तब तरुन्तै त्यो मािनस िनको भयो। त्यो मािनसले आफ्नो ओ ान उठायो र

िहडं्न थाल्यो।
त्यस्तो घटना भएको िदन िव ामको िदन‡ िथयो। 10 तब यहूदीहरूले त्यस मािनसलाई भन,े “आजको िदन िव ामको िदन हो। िव ामको

िदन यसरी ओ ान बोकेर जान ु हा ो वस्थाका िवरु हो।”
11 तर त्यस मािनसले भन्यो, “जनु मािनसले मलाई िनको तलु्याउन ु भयो, उनलैे भन्नभुयो, ‘ित ो ओ ान उठाउ र िहडं।’ ”
12 यहूदीहरूले सोध,े “ितमीलाई त्यसरी ओ ान बोकेर जाऊ भन्ने मािनस को हो?”
13 तर त्यो मािनसले जस ारा आफू िनको भएको िथयो, उहाँ को हुनहुुन्थ्यो िचनने। त्यस बलेा त्यहाँ धरैे मािनसहरू िथए र यशे ू सटुुक्क

गइसक्न ु भएको िथयो।
14 केही समय पिछ यशेलूे त्यस मािनसलाई म न्दरमा भटे्न ु भयो। यशेलू े उनलाई भन्न ु भयो, “हरे, अब ितमी ठीक भयौ। तर अब पाप नगर,

ितमीमािथ अझ खराब घट्नाहरू नघटोस।्”
15 तब त्यो मािनस यहूदीहरूकहाँ गयो र ितनीहरूलाई भिनिदयो िक जसले ितनलाई िनको पान ुर् भयो उहाँ यशे ू हुन ु हुदँोरहछे।
16 यशेलूे त्यस्ता कामहरू िव ामको िदनमा गन ुर् भएको िथयो। यसलैे यहूदीहरूले यशे ू िवरू नरा ा कामहरू गनर् थाल।े 17 तर यशेलू े

यहूदीहरूलाई भन्नभुयो, “मरेो िपताले किहल्यै काम रोक्न ु भएन। अिन यसलैे म पिन काम गनर् रोिकँिदन।”
18 यशेलूे यी कुराहरू भन्न ु भए पिछ, यहूदीहरूले उहाँलाई मान अझ िन य गरे। िकनभन,े “यशेलूे िव ामको िदनमा वस्था मा भङ्गा

गरेनन।् उहाँले परमे र नै उहाँको आफ्नो िपता हुन ्पिन भन्न ु भयो। अिन यस कारले यशेलू े आफूलाई परमे रको समान तलु्याउन ु भयो।”
* 5:3: 3 को अन्तमा ीक ित लिपहरूमा थिपन्छ, “अिन ितनीहरूले पानी ह ल्लउन्जले प खर्न्थ।े” † 5:4: 4 मा
थपकेो छः “कुनै कुनै समयमा भकुो दतू पोखरीमा आए अिन पानी हल्लाए। दतूले यसो गरे पिछ जो पिहलो पोखरी िभ जान्थ्यो त्यो उसको कुनै पिन िवमारबाट िनको हुन्थ्यो।”
‡ 5:9: “ ”
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यशेमूा परमे रको अिधकार छ
19 तर यशेलू े भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँचो भन्छु। पु ले एक्लै केही गनर् स ै न। िपताले गरेको कामहरू दखेे पिछ मा पु ले त्यसै

गदर्छ। िपताले जे गदर्छ पु ले त्यही गदर्छ। 20 िपताले प ु लाई मे गन ुर्हुन्छ अिन आफूले गरेको सम्पणूर् कायर्हरू पु लाई दखेाउन ु हुन्छ। यो
मािनस िनको भयो। तर िपताले यो भन्दा पिन महान कायर् प ु लाई दखेाउन ु हुन्छ। तब ितमीहरू सबै छक्क पनछौ। 21 िपताले मरेका मािनसहरू
उठाउन ु भयो र ितनीहरूलाई जीवन िदन ु भयो। त्यस्तै कारले प ु ले पिन जसलाई चाहान ु हुन्छ ितनीहरूलाई जीवन िदन ु हुन्छ।

22 “अिन िपताले कसकैो न्याय गन ुर् हुन्न। न्याय गन सम्पणूर् अिधकार िपताले प ु लाई समु्पन ु भएको छ। 23 परमे रले यसो गन ुर् भएको छ,
तािक सबै मािनसहरूले प ु लाई आदर गनछन ्जसरी िपतालाई आदार गरेकाछन।् यिद कसलैे प ु लाई आदर गदन उसले िपतालाई पिन आदर
गदन जसले उहाँलाई पठाउन ु भयो।

24 “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यदी कुनै ले मरेो कुरा सनु्दछ र मरेा िपतामा िव ास गदर्छ भने उसले अनन्त जीवन पाउनछे। त्यो
मािनसलाई किहल्यै न्याय ग रनछैेन। उनी मतृ्यबुाट बािहर आएका हुन ्अिन जीवनमा वशे गरेकाहुन।् 25 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, एउटा
समय आइरहकेो छ। वास्तवमा त्यो सयम अिहले नै आइसकेको छ। मािनसहरू जो मरेका छन ्उनीहरूले परमे रको पु को आवाज सनु्नछेन।्
अिन जजसले ती सनुकेा कुराहरू मान्नछेन ्उनीहरूले अनन्त जीवन पाउनछेन।् 26 जीवन िपताबाट आउँदछ र पु लाई पिन उहाँले जीवन-दान
िदने अिधकार दान गन ुर्भएको छ। 27 अिन िपताले आफ्ना पु लाई मािनसहरूलाई न्याय गन अिधकार िदनभुएकोछ। िकन? िकनभने उहाँ
मािनसको पु हुनहुुन्छ।

28 “यसमा अचम्म नमान। समय आइरहछे जब सम्पणूर् मािनसहरू जो मरेका छन,् ितनीहरूले उहाँको आवाज सनु्नछेन।् 29 तब ितनीहरू
जजसले रा ो कामहरू गरेका छन ्बौरी उठ्नछेन ्अिन अनन्त जीवन पाउनछेन।् तर ितनीहरू जजसले आफ्नो जीवनमा द ु कामहरू गरेका छन,्
दोषी ठह रनको लािग बौ रनछेन।्

30 “म एक्लै केही गिदर्न।ँ म परमे रबाट जस्तो सनु्छु त्यही कारले न्याय गछुर्। यसलैे मरेो िनणर्य ठीक हुन्छ। िकन? िकनभने म आफैलाइ
खशुी पान कोिशश गिदर्न। तर म उहाँलाई खशुी पानर् चाहन्छु जसले मलाई पठाउन ु भयो।

यशेलू े यहूदीहरूसगँ लगातार वातार्लाप ग ररहन ु भयो
31 “यिद मलैे आफ्नो साक्षी आफैं ले िदन्छु तब मरेो साक्षी समिथर्त हुदँनै। 32 तर त्यहाँ अन्य मािनस छ जसले मरेो िवषयमा मािनसहरूलाई

बताउदँछ। अिन म जान्दछु, उनले जे भन्छन ्ती सबै कुराहरू सत्य हुन।्
33 “ितमीहरूले यहून्ना समक्ष मािनसहरू पठायौ। अिन उनले ितमीहरूलाई सत्य कुरा भन।े 34 मलाई मरेो िवषयमा भन्नलाई मान्छेको

आवश्यकता छैन। तर म ितमीहरूलाई ती कुराहरू भन्नछुे तािक ितमीहरू बाँच्न सक्छौ। 35 यहून्ना एक ब ी िथयो जनु बलकेो िथयो र काश
िदयो। अिन अल्प समयको लािग मा पिन त्यो ज्योित पाँउदा ितमीहरू आन न्दत भयौ।

36 “तर मसगं मरैे िवषयमा जनु साक्षी छ त्यो यहून्नाको भन्दा महान छ। जनु कामहरू म ग ररहकेोछु त्यही नै मरेो साक्षी हो। िपता जसले
मलाई पठाउन ुभयो त्यो कामहरू शषे गनर्लाई िदन ुभयो। 37 िपता जसले मलाई पठाउन ुभयो उहाँले मरेो बारेमा साक्षी पिन िदनभुयो। तर ितमीहरूले
उहाँको आवाज किहले सनुनेौ र ितमीहरूले उहाँलाई किहले दखेनेौ। 38 िपताको वचनले पिन ितमाहरूमा काम ग ररहकेो छैन। िकनभने जसलाई
िपताले पठाउन ु भयो उहाँलाई िव ास गदनौ। 39 ितमीहरूले धमर्शा सावधानिसत अध्ययन गर िकनभने ितमीहरू सोच्दछौ िक ती धमर्शा ारा
ितमीहरूले अनन्त जीवन पाउनछेौ अिन ियनै धमर्शा ले मरेो िवषयमा गवाही िदन्छ। 40 तर ितमीहरू जीवन पाउनलाई मकहाँ आउँन चाँहदनैौ।

41 “म मािनसहरूबाट शसंा चाहन्न। 42 तर म ितमीहरूलाई जान्दछु ितमीहरूमा परमे रको मे छैन। 43 म मरेो िपताबाट आएको हु-ँअिन
म उहाँकै िन म्त बोल्दछु। तर ितमीहरूले मलाई हण गदनौ। तर यिद कुनै मािनस आउँछ अिन आफ्नै िवषयमा बोल्छ भन,े उसलाई ितमीहरू
हण गनछौ। 44 ितमीहरू एकाअकार्मा शसंा गरेको रूचाउछँौ। तर ितमीहरूले त्यो शसंाको खोजी गदनौ जो एक परमे रबाट मा आउँछ।

तब ितमी कसरी िव ास गनर् सक्छौ? 45 नसम्झ िक म िपता समक्ष ितमीहरूको िवरोधदमा भन्नछुे। मोशा ती मािनस हुन ्जसले ितमीहरू िवरूध्य
बोल्छन।् अिन उनै एक हुन जसमािथ ितमीहरूले बचाऊको आशा गय । 46 यिद ितमीहरूले साँच्ची नै मोशालाई िव ास गरेको भए, ितमीहरूले
मलाई पिन िव ास गन िथयौ? िकनभने मोशाले मरेो िवषयमा ले ु भएकोछ। 47 तर ितमीहरूले मोशाले के लखेे त्यसलाई िव ास गदनौ भने
तब म जे भन्छु ितमीहरूले कसरी िव ास गनर् सक्छौ?”

6
यशेलूे पाँच हजार भन्दा बसेीलई खवुाउनभुयो
(म ी 14:13-21; मकूर् स 6:30-44; लकूा 9:10-17)

1 यसपिछ, यशे ूगालील, अथार्त ्ितबे रयसको झील पा र जानभुयो। 2 धरैे ठूलो भीडले यशेलूाई प ायो िकनभने ितनीहरूले िवरामीहरूलाई
िनको पानर् चमत्कारहरू गन ुर् भएको दखेकेा िथए। 3 यशे ूडाँडामािथ जान ु भयो अिन आफ्ना चलेाहरूसगं त्यहाँ ब ु भयो। 4 त्यसबलेा यहूदीहरूको
िनस्तार चाडको समय ायः आइसकेको िथयो।
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5 यशेलूे आफ्नो नजर उठाउन ु भयो अिन धरैे मािनसहरू उहाँकहाँ आइरहकेो दे ु भयो। यशेलू े िफ लपलाई भन्नभुयो, “हामीले ितनीहरूलाई
खवुाउनको िन म्त रोटीहरू कहाँ िकन्न सक्छौं?” 6 यशेलूे यो िफ लपलाई जाँच्नलाई सोध्न ु भएको िथयो। उहाँलाई थाहा भइसकेको िथयो
िक उहाँले के ग ररहुन ु भएको छ।

7 िफ लपले उ र िदए, “यदी हामी सबलैे मिहनाभ र काम गय भने पिन त्यकेलाई एक एक टु ा रोटी िदने पसैा पगु्ने छैन।”
8 त्यहाँ यशेकूा अकार् एक जना चलेा िथए। ितनी िशमोन प सुका भाइ अ न् यास िथए। 9 आ न् यासले भन,े “यहाँ एक जना केटो छ।

जसकोमा पाँच वटा जौको रोटी र दइु टु ा साना माछा छन।् तर यो त्यित िवघ्न मािनसहरूको लािग केही होइन।”
10यशेलूे भन्नभुयो, “मािनसहरूलाई ब लाऊ।” यो घाँस-ैघाँस भएको ठाउँ िथयो। त्यहाँ 5,000जित मािनसहरू बिसरहकेा िथए। 11यशेलूे

रोटी लन ु भयो र परमे रलाई यसको िन म्त धन्यवाद िदनभुयो, अिन त्यहाँ बसकेा जम्मलैाई रोटी बाँड्न ु भयो। माछा पिन त्यसरीनै बाँड्न ु भयो।
यशेलू े मािनसहरूलाई जित चाहान्थे त्यित नै िदन ु भयो।

12 जब ितनीहरूले खाई सके यशेलू े आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “उ केा टु ाहरू बटुल। केही पिन न नपार।” 13 तब चलेाहरूले
उि एको रोटीको टु ाहरू बटुल।े पाँचवटा जौको रोटीहरू मािनसहरूले खाएर उ केो टु ाहरू ितनीहरूले ठूलाठूला बा वटा डोकोहरू मा भरे।
पाचवँटा रोटीहरू र दईुवटा माछाबाट मा शरुू गरेका िथए। चलेाहरूले ती उ केा टु ाहरू ठूलठूला बा डोकोहरूमा भरे।

14 यशेलूे त्यस्तो चमत्कार गन ुर्भएको मािनसहरूले दखे।े ितनीहरूले भन,े “ससंारमा जो अगमव ा आउनवेाला हुन ु हुन्थ्यो साँच्चै उहाँ नै
हुन ु हुदँो रहछे।”

15 यशेलूे बझु्न ु भयो िक आउने अिन उहाँलाई जबरजस्ती राजा बनाउने योजना मािनसहरूले गद िथए। यसकारण, उहाँले त्यो ठाँउ छाडरे
एक्लै पहाडमा जान ु भयो।

यशे ू पानीमा िहडं्न ु हुन्छ
(म ी 14:22-27; मकूर् स 6:45-52)

16 त्यस साँझ यशेकूा चलेाहरू गालील झील तफर् गए। 17 यसबलेा अन्ध्यारो भइसक्दा पिन यशे ू फकर् न ु भएको िथएन। चलेाहरू डुङ्गामा
चढे अिन कफनर्हुम जान लाग।े कफनर्हुम समु को अक प िथयो। 18 हावा जोडले चलकेोले गदार् त्यस सम ू मा ठूलो छाल उठेर डुङ्गालाई
उल्टा घचे टरहकेो िथयो। 19 ितनीहरूले पाँच-छ कोलोिमटरसम्म डुङ्गा खयाएर लग।े तब ितनीहरूले यशेलूाई दखे।े उहाँ पािनमािथ िहिंडरहन ु
भएको िथयो। उहाँ डुङ्गा भए तफर् आउन ु भयो। चलेाहरू डराए। 20 तर यशेलू े ितनीहरूलाई भन्न ु भयो, “नडराउ, यो म हू।ँ” 21 जब उहाँले
ितनीहरूसगँ बात गन ुर्भयो उहाँलाई डुङ्गामा ल्याउन पाँउदा ितनीहरू आन न्दत भए। तब डुङ्गा जमीनितर आई पगु्यो जनु ठाउँमा ितनीहरू पगु्न
चाहन्थ।े

मािनसहरूले यशेलूाई खोजे
22 अक िदन आई पगु्यो। कोही मािनसहरू समु को अक िकनारितर बसकेा िथए। यशे ू अब आफ्ना चलेाहरूसगं जान ु भएन भन्ने कुरा

ती मािनसहरूले थाहा पाए, तर ितनीहरू आफै छोडीए। ितनीहरूले पिन थाहा पाए त्यहाँ एउटा मा डुङ्गा िथयो। 23 तर ितबे रयासबाट केही
डुङ्गाहरू आए। ती डुङ्गाहरू त्यही ठाँउ निजक थािमए जहाँ परम भलुे परमे रलाई धन्यवाद िदन ु भए पिछ त्यो भीडले रोटी खाएको िथयो।
24 ती मािनसहरूले त्यहाँ अब न त यशे ू न उहाँका चलेाहरू नै दखे।े यसथर् ितनीहरू डुङ्गाहरू लएर कफनर्हुमितर लागे । िकनभने ितनीहरू
यशेलूाई भटे्न चाहन्थ।े

यशे ू जीवनको रोटी हुनहुुन्छ
25 मािनसहरूले यशेलूाई समु प दखे।े ितनीहरूले उहाँलाइ सोध,े “र ब्ब, तपाईं यहाँ किहले आई पगु्न ु भयो?”
26 उहाँले उ र िदन ु भयो, “ितमीहरूले मलाई िकन खोिजरहछेौ? के मरेो चमत्कारहरू जसले मरेो श को माण िदन्छ दखेे पिछ मलाई

खोिजरहकेाछौ? अह!ँ म सत्य भन्छु, ितमीहरूले मलाई खोजकेो कारण के हो भने ितमीहरूले रोटी खोयौ र परुा अघायौ। 27 जनु खा न
हुन्छ त्यसको िन म्त काम नगर तर जनु खा न हुदँनै अिन अनन्त जीवन िदन्छ त्यसको िन म्त काम गर। मािनसको पु ले ितमीहरूलाई त्यस्तो
खा िदन ु हुन्छ। िपताले दखेाएका छन ्िक उनी मािनसका पु सगं छन।्”

28 मािनसहरूले यशेलूाई सोध,े “परमे रले हामीबाट कस्तो कारको काम चाहन ु हुन्छ।”
29 यशेलूे उ र िदनभुयो, “परमे रले ितमीहरूबाट कस्तो काम चाहनहुुन्छ भने ितमीहरू उहाँले पठाउन ु भएको एकमािथ िव ास गन ुर् पछर्।”
30 तब मािनसहरूले सोध,े “तपाईं परमे रले पठाएको माण िदनलाई एक हो भन्ने के चमत्कार गन ुर् सक्न ु हुन्छ? यिद हामीले तपईंको

चमत्कार दखे्यौं भने तब तपाईमािथ िव ास गनछौं। तपाईं के गन ुर् हुनछे? 31 मरूभिूममा हा ा िपता पखुार्हरूले मन्न खाए। यो धमार्शा मा
ले खएको छ, ‘परमे रले स्वगर्बाट रोटी खानलाई िदनभुयो।’ ”

32 यशेलूे भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँचो भन्छु। मोशा ितनी एक होइनन ् जसले ितमीहरूलाई स्वगर्बाट रोटी िदए। तर मरेा िपताले
ितमीहरूलाई स्वगर्बाट साँच्चो रोटी िदनहुुन्छ। 33 परमे रको रोटी के हो? परमे रको रोटी भनकेो त्यो चीज हो जनु स्वगर्बाट ओलर
ससंारलाई जीवन िदनहुुन्छ।”

34 मािनसहरूले भन,े “ भ,ु त्यो रोटी हामीलाई सधंैं िदनहुोस।्”
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35 तब यशेलूे भन्नभुयो, “म त्यो रोटी हु ँ जसले जीवन िददंछ। जनु मािनस मरेोमा आउँदछ ऊ किहल्यै भोको हुदँनै। जनु मािनसले ममािथ
िव ास गदर्छ ऊ किहल्यै ितखार्उदँनै। 36 तर मलैे ितमीहरूलाई भिनसकेको छु िक य िप मलाई दखेकेाछौ तापिन ितमीहरूले मलाई िव ास
गदनौ। 37 जनु मािनसहरू िपताले मलाई िदनहुुन्छ मकहाँ आउनछेन।् मकहाँ जो आउँछन ्म कसलैाई पिन फकार्उने छुइन। 38 परमे रले जे
चाहन ु हुन्छ त्यो काम गनर् म स्वगर्बाट आएको हु।ँ मलैे चाहकेो काम गनर्लाई म आएको होइन। 39मलैे कसलैाई पिन गमुाउन ु हुदँनै जनु परमे रले
मलाई िदनभुयो अिन अ न्तम िदनमा मलैे ितनीहरूलाई जीवनमा उठाउन ु पछर्। उहाँ एक जसले मलाई पठाउन ु भयो, उहाँको यही इच्छा हो।
40 त्यके मािनस जसले परमे रका पु लाई िचने र िव ास गरे ितनीहरूले अनन्त जीवन पाए। म ितनीहरूलाई अन्त्यको िदनमा जीिवत पानछु।
यो मरेा िपता परमे रको इच्छा हो।”

41 यहूदीहरूले यशेकूो िवषयमा गनुासो कट गनर् शरुू गरे। यशेलू े भन्न ु भएको िथयो, “म नै रोटी हु ँ जनु स्वगार्बाट तल आएकोछ।”
42 यहूदीहरूले भन,े “यो यशे ू हो। हामी उहाँका बाब-ुआमा िचन्दछौ। ऊ यसूफुको छोरो हो। उसले कसरी भन्न सक्छ, ‘म स्वगर्बाट ओ लर्
आएको हु?ँ’ ”

43 तर यशेलू े भन्न ु भयो, “एक-अकार्मा गनगनाउन बन्द गर। 44 िपता एक हुनहुुन्छ जसले मलाई पठाउन ु भयो अिन मािनसहरूलाई मरेो
समक्ष ल्याइिदन ु हुन्छ। ितनीहरूलाई म अन्त्यको िदनमा जीिवत पानछु। कोही पिन आफ्नो मज ले आउन स ै न। केवल िपताले मा मकहाँ
ल्याइिदन ु सक्नहुुन्छ। 45 अगमव ाहरूले लखेःे ‘परमे रले सबलैाई िसकाउन ु हुनछेन।्’ मािनसहरू जसले िपतालाई सनु्नछेन।् अिन उहाँबाटै
िसक्ने छन ्मकहाँ आउनछेन।् 46 मलैे यो भन्न खोजकेो होइन िक िपतालाई कसलैे दखेकेाछन।् ितनी मा एक हुन ्जो िपताबाट आएकाछन।्
जसले िपतालाई दखेकेाछन।्

47“म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, जसले िव ास गछर् त्यसिसत अनन्त जीवन हुनछे। 48म रोटी हु ँजसलेजीवन दान गदर्छ। 49 ितमीहरूका
पखुार्हरूले मरूभमिूममा मन्ना खाए तरै पिन अन्य मािनसहरू जस्तै ितनीहरू मरे। 50 म त्यो रोटी हु ँ जो स्वगर्बाट आयो। यिद कुनै मािनसले यो
रोटी खाँदछ भने उ किहल्यै मदन। 51 म िजउँदो रोटी हु ँ जो स्वगर्बाट आएको हो। जो मािनसले त्यो रोटी खाँदछ ऊ अनन्त सम्म बाँच्दछ। यो
रोटी मरेो शरीर हो। म िदनछुे तािक ससंारका मािनसहरूले जीवन पाउनछेन।्”

52 तब यहूदीहरूको आपसमा वाद-िववाद शरुू भयो। ितनीहरूले भन,े “यो मान्छेले कसरी आफ्नो शरीर खान िदन्छ?”
53 यशेलूे भन्नभुयो, “म साँचो भन्छु। ितमीहरूले मािनसको पु को शरीर खानै पछर्। उसको रगत िपउन ु नै पछर्। यिद ितमीहरूले त्यसो गरेनौ

भने ितमीहरूले जीवन पाउने छैनौ। 54 तर जसले मरेो शरीर खान्छ र रगत िपउँछ उसको जीवन अनन्त हुन्छ। अन्त्यको िदनमा म उसलाई
उठाउनछुे। 55 मरेो शरीर साँच्चो भोजन हो। मरेो रगत साँच्चो िपउने कुरा हो। 56जसले मरेो शरीर खान्छ र रगत िपउँदछ तब त्यो मािनस मिभ
र म ऊिभ हुनछे।

57 “जीिवत िपताले मलाई पठाएका हुन।् उहाँको कारणले म बाँच्छु। यसथर् जसले मलाई खाँदछ मरेो कारणले पिन ऊ बाँच्नछे। 58 म त्यो
रोटी जस्तो होइन जनु हा ा िपताहरूले मरूभिूममा खाए औ अन्य मािनसहरू सरह मरे। म स्वगर्बाट आएको त्यो रोटी हु।ँ ऊ जसले यो रोटी
खाँदछ, अनन्त बाँच्ने छ।”

59 यशेलूे ती कुराहरू त्यितबलेा गन ुर्भयो जब उहाँ कफनर्हुम शहरको यहूदीहरूको सभा-घरमा िसकाउन ु हुदँथै्यो।
धरैे चलेाहरूले यशेलूाई छाडे

60 धरैे यशेकूा चलेाहरूले यस्तो सनुपेिछ भन,े “यो िशक्षा बझु्न गा ो छ। कसले यो िशक्षा हण गनर् सक्छ?”
61 यशेलूे चलेाहरू गनगनाउदँछैन ् भन्ने थाहा पाउन ु भयो। ितमीहरूलाई भन्नभुयो, “के यस िशक्षाले ितमीहरूलाई ठेस लाग्छ? 62 तब

ितमीहरूले मािनसको पु लाई जहाँ ऊ पिहले िथयो, त्यहाँ जाँद ै गरेको दखे्यौ भने के हुन्छ? 63 त्यो आत्मा हो जसले मािनसलाई जीवन िदन्छ।
शरीरबाट केही फाईदा छैन। म जो चीज ितमीहरूलाई भन्छु त्यो आत्मा हो ितनहरूले जीवन िदन्छ। 64 तर ितमीहरू मध्ये कसलैे िव ास गदनौ।”
(यशेलूाई शरुूबाट नै थाहा िथयो कस-कसले िव ास गरेनन ्र कसले धोखा िदन्छ।) 65 यशेलूे भन्नभुयो “त्यसलैे मलै े भनकेोछु ‘िपताले अनमुित
निदए सम्म कोही पिन म भएकोमा आउन स ै न।’ ”

66 जब यशेलूे त्यसो भन्नभुयो, उनका धरैे चलेाहरू पिछ हटे र उहाँको पिछ लाग्न ु छाड।े
67 यशेलूे बा जना े रतहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू पिन छाड्न चाहन्छौ?”
68 िशमोन प सुले उहाँलाई जवाफ िदए, “हे भ ु हामी कसकोमा जाऊँ? तपाईंकोमा वचन छ जसले अनन्त जीवन िदन्छ। 69 हामी तपाईंमािथ

िव ास गछ ं। हामी जान्दछौं िक तपाईं मा एक पिव हुनहुुन्छ जो परमे रबाट आउनभुएको हो।”
70 तब यशेलूे उ र िदनभुयो, “मलैे ितमीहरू बा जनालाई चनु्छु। तर पिन ितमीहरूमा एकजना शतैान हो।” 71 यशेलूे यहूदाको िवषयमा

भिनरहन ु भएको िथयो। यहूदा िशमोन इस्का रयोतको छोरो िथए। यहूदा ती बा चलेाहरू मध्यकेा एकजना िथए। िकनभने उसले उहाँलाई धोका
िदनवेाला िथयो।

7
यशे ू र उहाँका भाइहरू
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1 यो घटना पिछ, यशेलूे गालील दशेको चारैितर या ा गन ुर्भयो। यशेलू े यहूिदयामा मण गनर् चाहन ु भएन िकनभने यहूदीहरूले उहाँलाई
मान मौका खोजी रहकेा िथए। 2 त्यसबलेा यहूदीहरूको छा ो वासको चाड िथयो। 3 तब यशेकूा भाइहरूले उहाँलाई भन,े “तपाईंले यता छोडरे
यहूदाको पवर्मा जानपुछर्। तब तपाईंका चलेाहरूले त्यहाँ तपाईंले गन ुर् भएको महान कायर् दे सक्नछेन।् 4 यिद कसलैे आफूलाई जनसमहू माझ
काश गनर् चाहन्छ भन,े उसले आफ्नो काम ग ु ीरूपले गन ुर् हुदँनै। ससंारलाई आफू स्वयलंे दखेाऊ। ितमीले गरेका चमत्कारहरू ितनीहरूले

दखेनु।्” 5 (यशेकूा भाइहरूले सम्म उहाँमािथ िव ास गदनिथए।)
6 यशेलूे उहाँका भाइहरूलाई भन्नभुयो, “मरेो िन म्त ठीक समय अझै आइपगुकेो छैन। तर कुनै समय पिन ितमीहरूको लािग जाने बलेा

आउँछ। 7 ससंारले ितमीहरूलाई घणृा गनर् स ै नन।् तर यो ससंारले मलाई घणृा गछर्। िकनभने मलै े ितनीहरूलाई ितनीहरूका कामहरू द ु छन ्
भनी दखेाएँ। 8 यसथर् ितमीहरू चाडमा जाऊ। म चाडमा यस पल्ट जाँिदन। मरेा िन म्त ठीक समय अझै आएको छैन।” 9 त्यित भिनसके पिछ,
उहाँ गालीलमा नै ब ु भयो।

10 तब यशेकूा भाईहरू चाडितर गए। तब उहाँ पिन चाडमा जानभुयो। तर यशे ू खलु्लम खलु्ला त्यहाँ जान ु भएन, तर ग ु ीरूपले जानभुयो।
11 त्यो चाडमा यहूदीहरूले यशेलूाई खोज।े ितनीहरूले भन,े “त्यो मािनस कहाँ छ?”

12 त्यहाँ धरैे मा ामा मािनसहरूको घइँुचो िथयो। ितनीहरू मध्ये कस-ैकसलैे यशेकूो िवषयमा ग ु कारले कुरा ग ररहकेो िथए। कितपय
मािनसहरुले भन,े “उहाँ एक असल मािनस हुन ु हुन्छ।” तर कितपयले भन,े “होइन, मािनसहरूलाई मखूर् बानउदँछ।” 13 तर कसकैो पिन यशेकूो
िवषयमा खलु्लमखलु्ला कारले कुरा गन आटँ िथएन। मािनसहरू यहूदी अगवुाहरूसगं डराउदँथ।े

यशेलू े यरूशलमेमा िशक्षा िदनभुयो
14 त्यो पवर् आधा जस्तो िस न थालकेो िथयो। तब यशे ू म न्दरको ाङ्गाणमा जानभुयो अिन मािनसहरूलाई िसकाउन शरुू गन ुर्भयो

15 यहूदीहरू छक्क परे। ितनीहरूले भन,े “यो मािनस किहल्यै स्कूलमा पढने उसले कसरी यित िवघ्न कुराहरू जान्यो?”
16 यशेलूे जवाफमा भन्नभुयो, “जनु कुराहरू म पढाइरहछुे त्यो मरेो आफ्नै होइन। मरेो िशक्षा उहाँबाट आउँदछ जसले मलाई पठाउन ु भयो।

17 यिद कुनै मािनसले परमे रको इच्छा अनसुार काम गनर् चाहन्छ भने तब उसले मरेो िशक्षण परमे रबाटै आउँछ भनी बझु्नछे। यो मरेो आफ्नै
िशक्षण होइन भनरे उसले जान्दछ। 18 कुनै मािनस जसले आफ्नो िवचार मा बताउदँछ उसले आफै मा सम्मान पाउनलाई यास गदर्छ। तर
जनु मािनस जसले आफूलाई पठाउनकेो सम्मान ल्याउने यास गदर्छ उसले सत्य बोल्दछ। अिन उसकोमा केही असत्य रहनछैेन। 19 के मोशाले
ितमीहरूलाई वस्था दान गन ुर् भएन? तर ितमीहरू कसलैे ती वस्था पालन गरेनौ। िकन ितमीहरू मलाई मानर् चाहन्छौ?”

20 मािनसहरूले जवाफ िदए, “एक भतूात्मा ितमीिभ छ र त्यसले ितमीलाई बौलाहा बनाएको छ। कसले ितमीलाई मानर् चाहन्छ?”
21 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “मलैे एउटा चमत्कार गरें र ितमीहरू सबै छक्क पय । 22 मोशाले ितमीहरूलाई खतनाको बारेमा िनयम

दान गन ुर्भयो। तर खासमा खतनाको िनयम मोशाबाट आएको होइन। खतना हा ो िपता-पखुार्बाट आएको हो जो मोशा भन्दा अगािड िथए कहीले
काँही िव ामको िदनामा ितमीहरू िशशु को खतना गछ । 23 यसले के दखेाउछँ भने एकजना मािनसले मोशाको वस्था उलङ्घन नहोस ्भनी
िव ामको िदनमा खतना लन सक्छ। तब मलैे िव ामकै िदनमा एकजना मािनसको सम्पणूर् शरीर िनको पादार् ितमीहरू मिसत िकन रसाउछँौ?
24 बािहरी रूपलाई जाँच गनर् छाडी दऊे। िनष्पक्ष बन र सत्य अनसुार जाँच गर।”

यशे ू नै ी हो भनरे मािनसहरू छक्क परे
25 यरूशलमेका कोही बािसन्दाहरूले भन,े “यो त्यही मािनस होइन जसलाई मािनसहरूले मान चे ा ग ररहकेाछन?् 26 हरे, ितनी खलु्लम-

खलु्ला िशक्षा िदइरहकेा छन।् य िप कसलैे उहाँलाई िशक्षा िदन रोक्ने चे ा ग ररहकेा छैनन।् के अ जहरूले उनी नै ी हुन भन्ने िनणर्य गरे?
27 तर हामी जान्दछौ उहाँ कहाँ बाट आएका हुन।् जब ी आउन ु हुनछे, उहाँ कहाँबाट आउन ु हुन्छ कसलैाई थाहा हुदँनै।”

28 यशेलूे म न्दरको ाङ्गाणमा िशक्षा िदइरहन ु भएको िथयो। यशेलू े ठूलो स्वरमा भन्नभुयो, “हो, ितमीहरू म को हु ँ र कहाँबाट आएको हो
भनरे जान्दछौ। तर म आफ्नै अिधकारबाट आएको भने होइन। मलाई कसलैे पठाएका हो जो सत्य हुनहुुन्छ। ितमीहरू उहाँलाई जान्दनैौ। 29 तर
म मा उहाँलाई जान्दछु अिन म उहाँबाटै आएको हु।ँ उहाँले नै मलाई पठाउन ु भएको हो।”

30 जब यशेलूे त्यसो भन्नभुयो, मािनसहरूले उहाँलाई प न चाहन्थे तर कसलैे पिन उहाँलाई छुन सम्म सकेनन।् यशेलूाई अिहले नै मा र
हाल्न ु पन ठीक समय भएको िथएन। 31 तर धरैे जनाले यशेमूा िव ास गरे। मािनसहरूले भन,े “हामी ी आउन ु हुन्छ भनरे प खर्रहकेाछौं।
जब ी आउन ु हुनछे तब उहाँले यो मािनसले भन्दा अझ बशेी चमत्कारहरू गनर् सक्न ु हुन्छ र? होइन, अतः यही मान्छे ी हुनपुछर्।”

यहूदीहरूले यशेलूाई प ने यास गरे
32फ रसीहरूले यशेकूो िवषयमा मािनसहरूले ग ु ीरूपमा कुराहरू गरेको सनु।े यसलैे मखु्य पजूाहारीहरू र फ रसीरूले यशेलूाई प न म न्दरको

कोही पहरेदारहरूलाई पठाए। 33 तब यशेलूे भन्नभुयो, “अब केही क्षण म ितमीहरूसगं ब छुे। तब म उहाँकहाँ जानछुे जसले मलाई पठाउन ु
भयो। 34 ितमीहरूले मलाई खोज्नछेौ, तर ितमीहरूले मलाई भटे्ने छैनौ। अिन जहाँ म हुन्छु त्यस ठाउँमा ितमीहरू आउन सक्नछैेनौ।”
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35यहूदीहरूले आपसमा भन,े “उनी कहाँ जानछेन,् के हामीले उनलाई भटे्न सक्ने छैनौं? के उनी यनूानीहरूमा जानछेन ्जहाँ हा ा मािनसहरू
वस्दछन?् के ितनी यनूानी मािनसहरूलाई िशक्षा िदन जानछेन?् 36 उनले भन्छन, ‘ितमीहरूले खोज्यौ भने पिन मलाई भटेने छैनौ।’ उसले यसो
पिन भन्दछ, ‘म जहाँ छु ितमीहरू त्यहाँ आउन स ै नौ।’ यसको अथर् के हो?”

पिव आत्माको िवष्यमा यशेलू े भन्न ु हुन्छ
37 पवर्को अ न्तम िदन िथयो। यो एकदमै मखु्य िदन िथयो। त्यसिदन यशे ू उिभन ु भयो र ठूलो स्वरमा भन्नभुयो, “यिद कुनै मािनसहरूलाई

तीखार् लागकेो छ भने मकहाँ आऊ र िपऊ। 38 यिद कुनै मािनसले मलाई िव ास गछर् भन,े उसको हृदयबाट िजउँदो पानी बग्नछे। धमर्शा मा
यही ले खएकोछ।” 39 यशेलूे वास्तवमा पिव आत्माको िवषयमा बताइरहन ु भएको िथयो। पिव आत्मा मािनसहरूलाई अझ सम्म िदइएको
िथएन िकनभने यशे ू अझ सम्म मन ुर् भएको िथयन, अिन मिहमातफर् नै उठेको िथएन। तर पिछ, ती जसले यशेमूा िव ास गछर्न ् पिव आत्मा
पाउने छन।्

यशेकूो िवषयमा मािनसहरूको वाद-िववाद
40 मािनसहरूले यशेलू े भन्न ु भएका ती कुराहरू सनु।े कोही मािनसहरूले भन,े “यो मािनस साँच्ची नै अगमव ा हो।”
41 अन्य मािनसहरूले भन,े “उनी ी हुन।्”
अन्यहरूले भन,े “उनी ी गालीलबाट आएको होइन। 42 धमर्शा अनसुार ी दाऊदको प रवारबाट आउनछेन।् अिन अझ धमर्शा ले

भन्दछ िक ी बतेलहेमेबाट आउनछेन,् त्यो शहर जहाँ दाऊद बस्थ।े” 43 तब यशेकूो िवषय लएर परस्परमा ितनीहरू सहमती भएनन।् 44कोही
मािनसहरूले यशेलूाई प न चाहन्थ।े तर कसलैे पिन ितनीमािथ आफ्नो हात हालनेन।्

यहूदी अगवुाहरूले िव ास गनर् अस्वीकार गरे
45 तब म न्दरका पहरेदाहरू, मखु्या पजूाहारीहरू र फ रसीहरूभए कहाँ फक। ितनीहरूले म न्दरका पहरेदाहरू सोध,े “ितमीले िकन यशेलूाई

ल्याएनौ?”
46 म न्दरका पहरेदारहरूले उ र िदयो, “कुनै मािनसले पिन अझ सम्म यस कारले िशक्षा िदएको छैन!”
47 फ रसीहरूले उ र िदए, “तब ितमीहरू पिन मखूर् बिनयौ। 48 अगवुाहरू कसलैे यशेमूा िव ास गरेकोछ, यही होइन? कुनै फ रसीहरूले

उसमािथ िव ास गरेकोछ? छैन! 49 तर ती मािनसहरू जौ बािहर छन ्जसले वस्थाको िवषयमा केही पिन जान्दनैन ्ितनीहरूले मा उहाँलाई
िव ास गरेकाछन।् परमे रले ितनीहरूलाई ाप िदन ु भएकोछ।”

50 तर िनकोिदमस ्ती अगवुाहरूमध्ये एकजना िथए। िनकोदमेस त्यो मािनस िथयो जो यशेलूाई हनेर् पिहल्यै गएको िथयो। उनले भन,े 51“हा
वस्थाले ऊबाट पिहले नसनुी तथा उसले के गरेकोछ नजानी एक मािनसलाई दण्ड िदन ु हामीलाई अनमुित िददंनै।”
52यहूदी अगवुाहरूले उ र िदए, “ितमी पिन गालीलबाटै आएको हौ? धमर्शा अध्ययन गर अिन ितमीले जान्नछेौ िक कुनै पिन आगमव ा

गालीलबाट आउँदनै।्”

(यहून्नाको यी पदहरू 7:53-8:11 सम्म सबभैन्दा परुानो र असल यनूानी लपीहरूमा पाइदैंन।)
िभचारमा समाितकी आइमाई

53 सबै यहूदी अगवुाहरू आ-आफ्ना घर गए।

8
1 यशे ूजतैनू डाँडामा जानभुयो। 2 िबहानै यशे ू म न्दर तफर् फकर् नभुयो। सबै मािनसहरू यशेकूहाँ आए। यशे ू ब ु भयो र ितनीहरूलाई िसकाउन ु

भयो।
3शा ीहरू र फ रसीहरूले एकजना आइमाईलाई त्यहाँ ल्याए। त्यस आइमाईले िभचार ग रररहकेो बलेा समाितएकी िथई। ती यहूदीहरूले

त्यस आइमाईलाई बलजफ्ती जनसमहू समक्ष ल्याए। 4 ितनीहरूले यशेलूाई भन,े “गरुूज्य,ू यस आइमाई पर-परुुषसगँ ािभचार सम्बन्धमा रहकेो
बलेा समाितई। 5 मोशाको वस्थाले आज्ञा गदर्छ िक यस्तो आइमाईलाई ढुङ्गाले हानरे मान ुर् पछर्। अब तपाईं के भन्न ु हुन्छ?”

6 यहूदीहरूले यशेलूाई जालमा पान ुर्का िन म्त त्यस्ता हरू ग ररहकेा िथए। ितनीहरू यशेलूे गल्ती कुरा गरोस ्भन्ने चाहन्थे तािक ितनीहरूले
उहाँलाई आरोप लगाउन सकुन। तर यशे ू िनहुरन ु भयो र आफ्नो औंलाले जमीनमा ले थाल्न ु भयो। 7 यहूदीहरूले लगातार त्यही यशेलूाई
सोिधरह।े तब यशे ूउिभन ुभयो अिन भन्नभुयो, “ितमीहरू माझमा कुनै एक मािनस जो पाप रिहत छ त्यो मािनसले उसलाई थम ढुङ्गा हान्नहुोस।्”
8 तब फे र यशे ू िनहुरँन ु भयो र जमीनमा ले ु भयो।

9जब यशेलूे भनकेो ितनीहरूले सनुे ितनीहरू एक पिछ अक गद त्यहाँबाट जान थाल।े बढूा मािनसहरूले पिहला छाडे र त्यसपिछ अरूअरूले
छाड्दै गए। यशे ूएक्लो छािडन ु भयो त्यस आइमाईसगं। त्यस आईमाई उहाँ समक्ष उिभरहकेी िथई। 10 यशे ूउठन ु भयो अिन ितनलाई सोध्न ु भयो,
“नारी, ितनीहरू कहाँ छन?् ितनीहरू कसलैे ितमीलाई दोषी ठहराउन सकेनन?्”

11 उसले भनी, “महोदय, मलाई कसलैे दोषी ठहरयाउन सकेन।”
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तब यशेलूे भन्नभुयो, “तब म पिन ितमीलाई दोषी ठहरयाउिँदन, ितमी जान सक्छौ, तर फे र पाप नगर्न।ू”
यशे,ू ससंारको ज्योित

12 त्यसपिछ, यशे ू फे र मािनसहरूसगं कुराकानी गनर् थाल्न ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “म ससंारको ज्योित हु।ँ जनु मािनस मरेो पिछ लाग्दछ
ऊ किहल्यै अन्धकारमा पन छैन। त्यस मािनसले ज्योित पाउनछे जसले जीवन दान गदर्छ।”

13 तब फ रसीहरूले यशेलूाई भन,े “तपाईं आफै आफ्नु गवाही िदइरहन ु भएकोछ। यसथर् तपाईको गवाही अमान्य ठह रन्छ।”
14 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “हो, मलैे यी कुराहरू आफ्नै िवषयमा भिनरहकेो छु। तर मलैे भनकेा कुरा सत्य हुन।् िकनभने म जान्दछु म

कहाँबाट आएको हु ँ र कहाँ जान्छु। म ितमीहरू जस्तो होइन। ितमीहरू जान्दनैौ म कहाँबाट आएँ र कताितर गइरहछुे। 15 ितमीहरूले मलाई अन्य
मािनसलाई सरह न्याय गदछौ। म कुनै मािनसलाई न्याय गिदर्न।ँ 16 तर यिद मलैे न्याय गरें भन,े मरेो न्याय सत्य हुनछे। िकन? िकनभने जब म
न्याय गदर्छु म एक्लो हुन्न। िपता जसले मलाई पठाउन ु भयो उहाँ मसगं हुनहुुन्छ। 17 ितमीहरूको आफ्नै वस्था छ िक यिद दईु जना गवाहीले
एउटै कुरा भन्यो भने ितमीहरूले स्वीकार गनपछर्। 18 म त्यस्तै एक गवाही हु ँ जसले आफ्नै िवषयमा भन्दछ। अिन िपता जसले मलाई पठाउन ु
भयो उहाँ अक गवाही हुनहुुन्छ।”

19 मािनसहरूले सोध,े “तपाईंको िपता कहाँ छ?”
यशेलूे जवाफमा भन्नभुयो, “ितमीहरूले मलाई अथवा मरेो िपतालाई िचन्दनैौ। यिद ितमीहरूले मलाई िचन्दछौ भन,े ितमीहरूले मरेो िपतालाई

पिन िचन्दछौ।” 20 यशेलूे यी कुराहरू म न्दरमा िसकाई रहन ु भएको बलेामा भन्नभुयो। उहाँ त्यस ठाउँको छेऊमा हुनहुुन्थ्यो जहाँ सबै जना
मािनसहरू भटेी चढाउन आउँथ।े तर कुनै मािनसले पिन उहाँलाई प े नन।् यशेकूो ठीक समय अझ आइपगुकेो िथएन।

यशेकूो िवषयमा यहूदीहरूले बझुनेन ्
21 फे र, यशेलूे मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई छोडरे जानछुे। ितमीहरूले मलाई खोज्न-ेछौ, तर ितमीहरू आफ्नै पापले मनछौं।

जहाँ म गइरहछुे त्यहाँ ितमीहरू आउन स ै नौ।”
22 तब यहूदीहरूले आपसमा सोध,े “के यशेलूे आफैलाई मानछ? के यसको अथर् यो हो जब उहाँले भन्न ु भयो, ‘जहाँ म गइरहकेो छु त्यहाँ

ितमीहरू आउन स ै नौ’?”
23 तर यशेलू े ती यहूदीहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू यहाँ तलबाट आएका हौ। तर म मािथबाट आएको हु।ँ ितमीहरू यस ससंारका हौ, तर म

यस ससंारको होइन। 24 मलैे भिनसकें ितमीहरू आफ्नै पापहरूमा मनछौ। हो, ितमीहरू आफ्नै पापहरूमा मनछौ, यिद ितमीहरूले मलाई म उही
हो भनरे िव ास गरेनौ भन।े”

25 यहूदीहरूले सोध,े “तब ितमी को हौ?”
यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “शरुुदे ख नै मलै े ितमीहरूलाई जे भिनरहछुे म त्यही हु।ँ 26 ितमीहरूका िवषयमा मलाई धरैे कुराहरू भन्न ु छ।

ितमीहरूलाई म न्याय गनर् सक्थें, तर उहाँ एक जसले मलाई पठाउन ु भयो सत्य उहाँ नै हुनहुुन्छ। उहाँबाट जे कुरा मलैे सनुे ती कुराहरू बोल्छु।”
27 यशे ू कुन िवषयमा कुरा ग ररहछेन ्भनरे मािनसहरूले बझु्दनैन।् यशेलू े ितनीहरूलाई िपताको िवषयमा भिनरहन ु भएको िथयो। 28 यसलैे

मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरूले मािनसको पु लाई उठाउनछेौ त्यितबलेा मा म उही हु ँ भनरे ितमीहरू जान्नछेौ। ितमीहरूले जान्नछेौ िक
जनु कुराहरू म ग ररेहछु त्यो मरेो आफ्नै अिधकारबाट गरेको होइन। ितमीहरूले जान्नछेौ िक मलैे जे जित कुराहरू भन्दछुै त्यो िपताबाट मलैे
जानकेो हो। 29 परमे र जसले मलाई पठाउन ु भयो उहाँ मसगं हुनहुुन्छ। म सधैं त्यही कुरा गदर्छु जसले उहाँलाई खशुी िददँछ। यसलैे उहाँले
मा मलाई एकलै छोडन ु भएन।” 30 जब यशेलूे यी कुराहरू ग ररहन ु भएको िथयो, धरेौ मािनसहरूले उहाँलाई िव ास गरे।

यशेलू े म ु हुने िवषय बताउन ु हुन्छ
31 तब यशेलूे भन्नभुयो िक यहूदीहरू जसले उहाँमािथ िव ास गरे, “यिद ितमीहरूले लगातार मरेो िशक्षाहरू पालन ग रर ौ भने ितमीहरू

साँच्चै मरेो चलेाहरू हौ। 32 तब मा ितमीहरूले सत्य जान्नछेौ। अिन सत्यले ितमीहरूलाई मु गराउनछे।”
33 यहूदीहरूले जवाफ िदए, “हामी अ ाहामका सन्तान हौ। अिन हामी किहल्यै कसकैो दास भएका छैनौ। तब िकन भन्छौ, ‘ितमीहरू’,

स्वतन् हुनछेौ?”
34 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “म साँचो भन्दछु। त्यके मािनस जसले लगातार पाप गछर् ऊ पापको दास हो। पाप उसको मा लक हो। 35 दास

सदवै मा लकको प रवारसगं बस्दनै। तर छोरो सधैं प रवारसगं बस्छ। 36 यसथर् जब पु ले ितमीहरूलाई स्वतन् पादर्छ, तब ितमीहरू सत्यरूपमा
स्वतन् हुनछेौ। 37 म जान्दछु ितमीहरू अ ाहामका सन्तान हौ। तर ितमीहरू मलाई मानर् चाहन्छौ। िकनभने ितमीहरू मरेो वचन स्वीकार गनर्
चाहदँनैौ। 38 म भिनरहछुे िक जे िपताले मलाई दखेाउन ु भयो तर ितमीहरूले त्यो काम गदर्छौ जो ित ा िपताबाट ितमीहरूले सनु्यौ।”

39 यहूदीहरूले भन,े “हा ा िपता अ ाहाम हुन।्”
यशेलू े भन्नभुयो, “यिद ितमीहरू साँ च्च नै अ ाहामका सन्तान हुदँा हौ त ितमीहरूले त्यही कुराहरू गन िथयौ जनु कुरो अ ाहामले गरे। 40 म

मािनस हु ँ जसले परमे रबाट सनुकेो सत्य बताएँ। तर ितमीहरू मलाई मान यास गछ । अ ाहमले त्यस्ता कुरा गरेनन।् 41 तब ितमीहरूले त्यही
कुराहरू ग ररहकेाछौ जो ित ा आफ्नै िपताले गछर्न।्”
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तर यहूदीहरूले भन,े “हामी त्यस्ता अवै बालहरू होइनौं जसले किहल्यै पिन आफ्ना िपता को िथए जाननेौ। परमे र नै हा ा िपता हुन।्
हा ा अरु िपता छैनन।्”

42 यशेलूे ती यहूदीहरूलाई भन्नभुयो, “यिद परमे र साँच्चै ितमीहरूका िपता भएको भए ितमीहरूले मलाई मे गन िथयौ। म परमे रबाटै
आएको हु,ँ र म यहाँ छु। म आफ्नै अिधकारबाट आएको होइन। परमे रले मलाई पठाउन ु भयो। 43 ितमीहरूले यी कुराहरू िकन बझुदनैौ, जो म
िसकाउँछु? िकनभने ितमीहरूले मरेो िशक्षा स्वीकार गनर् स ै नौ। 44 ितमीहरूका िपता शतैान हो। ितमीहरू उसका सन्तान हौ। उसले जे चाहन्छ
ितमीहरू त्यही गदर्छौ। शतैान आिदकालदे ख नै हत्यारा िथयो। उ सधैं सत्यको िवरु मा छ अिन उिभ सत्य छैन। जब ऊ झटूो बोल्छ तब उसले
त्यो झठूो स्वभािवक रूपले बोल्छ। हो शतैान असत्यवादी अिन असत्यको िपता हो ।

45 “म साँचो भन्दछु। त्यसलैे ितमीहरू मलाई िव ास गदनौ। 46 म पापको दोषी छु भनरे ितमीहरूमा कसले माण िदन सक्छौ? म
ितमीहरूलाई सत्य भन्दछु िकन ितमीहरू मलाई िव ास गदनौ? 47जो परमे रको हो उसले परमे रले भन्न ु भएका कुरा मान्दछ। तर ितमीहरू
परमे रले जे भन्न ु हुन्छ त्यो स्वीकादनौ, िकनभने ितमीहरू परमे रका होइनौ।”

यशेलू े आफ्नै र अ ाहामको िवषयमा भन्नहुुन्छ
48 यहूदीहरूले उ र िदए, “हामीहरूले भन्यौ ितमी सामरी हौ। अिन भतूात्मा ितमीिभ छ। के यस्तो भन्न ु हामी सही छैनौं?”
49 यशेलूे उ र िदनभुयो, “म िभ भतूात्मा छैन। म आफ्ना िपतालाई सम्मान गछुर् तर ितमीले मलाई सम्मान गदनौ। 50 म आफ्नै सम्मान

पाउने कोिशश ग ररहकेो छुइँन उहाँ एक हुनहुुन्छ जसले मरेो िन म्त सम्मान चाहन ु हुन्छ। उहाँ न्यायकतार् हुनहुुन्छ। 51 म साँचो भन्छु। यिद कुनै
मािनसले मरेो वचन पालन गछर् भन,े त्यो मािनस किहल्यै मन छैन।”

52 यहूदीहरूले यशेलूाई भन,े “अब हामी पक्का भयौं िक ितमीिभ भतूात्मा छ अिन अगमव ाहरू अिन अ ाहाम पिन मरे। तर ितमी
भन्छौ, ‘जनु मािनसले ित ो वचन पालन गदर्छ ऊ किहल्यै मन छैन।’ 53 के ितमी आफैलाई हा ा िपता अ ाहामभन्दा महान सोच्छौ? अ ाहाम
मरे। अिन अगमव ाहरू पिन मरे। ितमी आफूलाई के सम्झन्छौ?”

54 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “यिद मलैे आफूलाई सम्मान िदएको भए, त्यो सम्मान थर् हो। जसले मलाई सम्मान िदनभुयो उहाँ मरेा िपता
हुनहुुन्छ। अिन जसलाई ितमीहरू आफ्नो परमे र भन्छौ। 55 ितमीहरू वास्तवमा उहाँलाई िचन्दनैौ। म उहाँलाई िचन्दछु। यिद मलैे मरेा िपतालाई
िचिनन ँ भने म ितमीहरू जस्तै झटुो हुनछुे। तर म उहाँलाई िचन्दछु। अिन म उहाँले जे भन्नहुुन्छ पालन गछुर्। 56 ित ा िपता अ ाहाम म आउने
िदन हनेर्लाई हिषर्त िथए। उनले त्यो िदन दखेे र हिषर्त भए।”

57 यहूदीहरूले यशेलूाई भन,े “ितमीले अ ाहामलाई दखेकेाछौ? ितमी 50 वर्ष पिन पगुकेा छैनौ!”
58यशेलूे उ र िदनभुयो, “म ितमीलाई साँचो भन्छु। अ ाहाम जन्मन ुभन्दा पिन अिघबाट म छदँै छ्।” 59जब यशेलूे त्यसो भन,े मािनसहरूले

उहाँमािथ ढुङ्गाहरू टपरे हान।े तर यशे ू लकु्न ु भयो र म न्दर छाडरे जानभुयो।

9
अन्धा जन्मकेो मािनसलाई यशेलू े िनको पान ुर् भयो

1 जब यशे ू िहिंडरहन ु भएको िथयो, उहाँले एकजना अन्धो मान्छेलाई दे ु भयो। त्यो मान्छे जन्मदैे ख अन्धा िथयो। 2 यशेकूा चलेाहरूले
सोध,े “गरुुज्य ूयो मान्छे जन्मदैे ख अन्धो हो। कसको पापले उसलाई अन्धा जन्मायो? उसको आफ्नै पाप वा उसको माता-िपताको पाप?”

3 यशेलूे उ र िदनभुयो, “यो न त उसको न त उसकी माताको पापहो जसले उसलाई अन्धा जन्माइन।् ऊ जन्मदैे खको अन्धो हो तािक
उसलाई िनको पारेर मािनसहरूलाई परमे रको श दखेाउन सिकयोस।् 4अिहले जब िदनको समय छ हामीले उहाँको कामहरू गन ुर् पछर् जसले
मलाई पठाउन ु भयो। रात पनर् आटेँको छ। अिन कसलैे पिन राती काम गदन। 5 जब म ससंारमा छु, म ससंारको ज्योित हू।ँ”

6 यसो भिनसकेर, यशेलूे भ ूईँंमा थकु्न ु भयो र त्यसबाट केही माटोको िहलो बानाउन ु भयो अिन यशेलू े त्यसलाई त्यस मािनसको आखँामा
द लिदनभुयो भयो। 7 यशेलूे त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, “जाऊ िसलोआमाको तलाउमा गएर पखाल।” (िसलोआमको अथर् हुन्छ “पठाउन”ु)
तब त्यो मािनस तलाउमा गयो र धोयो। अब ऊ दे े लायकको भयो।

8 कोही मािनसहरूले पिहले त्यस मािनसलाई भीख मािगरहकेो दखेकेा िथए। ती मािनसहरू र उनको िछमकेीहरूले भन,े “हरे! यो त्यही
मान्छे होइन जो सधैं बसरे िभख माग्दथ्यो?”

9 कोही मािनसहरूले भन,े “हो! त्यो त्यही हो।” तर अन्य मािनसहरूले भन,े “अह,ँ ऊ त्यो मान्छे होइन, ऊ त्यस्तै दे खएको मा हो।”
तब त्यस मािनसले भन्यो, “म त्यही मािनस हु ँ जो पिहले अन्धो िथएँ।”
10 मािनसहरूले जान्न चाहन्थ,े “के भयो? ितमीले कसरी दिृ ा गय ?”
11 त्यस मािनसले जवाफ िदए, “त्यो मािनस जसलाई यशे ू भन्दछौ उहाँले धलुोबाट िहलो बनाउन ु भयो। उहाँले त्यो मरेो आखँामा रा खिदन ु

भयो। तब उहाँले मलाई भन्नभुयो, ‘िसलोआममा जाऊ र पखाल।’ तब म िसलोआममा गएँ र पखालें। अिन तब मलैे दे थालें।”
12 मािनसहरूले त्यस मािनसलाई सोध,े “त्यो मान्छे कहाँ छ?”
त्यस मािनसले भन्यो, “मलाई थाहा छैन।”
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यशेलूे िनको पान ुर् भएको त्यस मान्छेलाई यहूदीहरूले गरे
13 त्यसपिछ मािनसहरूले त्यस मान्छेलाई फ रसीहरूकहाँ ल्याए। यो त्यही मािनस िथयो जो पिहला अन्धो िथयो। 14 यशेलूे धलुोको िहलो

बनाएर त्यस मािनसको आखँा िनको पा रिदन ु भयो। जनु िदन यशेलू े त्यस्तो काम गन ुर्भयो त्यो िदन िव ामको िदन िथयो। 15 फ रसीहरूले पिन
त्यस मािनसलाई सोध,े “कसरी ितमीले ित ो दिृ पायौ?”

त्यस मािनसले उ र िदयो, “उहाँले धलूोको िहलो मरेो आखँामा रा खिदन ु भयो। मलैे मरेो आखँा पखालें र अब मलैे दे ु सकें ।”
16 कोही फ रसीहरूले भन,े “त्यस मािनसले िव ामको िदन पालन गदन। यसलैे ऊ परमे रबाट आएको होइन।”
अन्य मािनसहरूले भन,े “तर जो मािनस पापी छ उसले यस्तो चमत्कारहरू गनर् स ै न।” ती यहूदीहरू आपसमा सहमत हुन सकेनन।्
17 यहूदी अगवुाहरूले फे र त्यस मािनसलाई सोध,े “यो मान्छेले ितमीलाई िनको पाय अिन ितमीले दे सक्यौ। ितमी उसको बारेमा के

भन्छौ?”
त्यस मािनसले उ र िदए, “उहाँ एउटा अगमव ा हुनहुुन्छ।”
18 यहूदीहरूले त्यस मािनस त्यसरी िनको भएको घटनामा िव ास गरेनन।् ितनीहरूले त्यो मान्छे पिहले अन्धा र पिछ िनको भएको िव ासै

गरेनन।् यसथर् ितनीहरूले उसको आमा बाबलुाई बोलाए। 19अिन यहूदीहरूले त्यसको आमा बाबलुाई सोध,े “यो ितमीहरूको छोरो हो? ितमीहरू
भन यो जन्मै अन्धो िथयो। तब अिहले उसले कसरी दे सक्यो?”

20 त्यसको आमा-बाबलुे उ र िदए, “हामी जान्दछौ यो मरेो छोरो हो। अिन हामी जान्दछौ यो जन्मन्दै अन्धो िथयो। 21 तर अिहले
उसले कसरी दे सक्छ हामी जान्दनैौं। अिन हामी जान्दनैौं कसले उसलाई दिृ िदयो। उसलैाई सोध्नहुोस।् ऊ अिहले ठूलो भएको छ अिन
आफ्नो िवषयमा उ र आफैं ले िदने छ।” 22 उनको आमा-बाबलुे यहूदी अगवुाहरूको डरले गदार् त्यसो भनकेो हुन।् यहूदी अगवुाहरूले पिहल्यै
िनणर्य लइसकेका िथए िक ज-जसले यशेलूाई ी भन्छन ् ितनीहरू द ण्डत हुनछेन।् अिन ती मािनसहरूलाई सभा-घरबाट िनक लिदनछेन।्
23 यसकैारणले गदार् उसको आमा-बाबलुे भन,े “ऊ ठूलो भएकोछ उसलैाई सोघ्न ु होस।्”

24 तब यहूदी अगवुाहरूले त्यस मािनस जो पिहला अन्धो िथयो फे र दो ोपल्ट बोलाएर भन,े “ितमीलाई परमे रको मिहमा रा सत्य बोल्न ु
पछर्। हामी जान्दछौ िक यो मािनस पापी हो।”

25 त्यस मािनसले उ र िदयो, “उहाँ पापी हुन भनरे म जा न्दन। तर म यित मा जान्दछुः म अन्धो िथएँ र अिहले दे सक्ने भएँ।”
26 यहूदीहरूले सोध,े “उसले के गय ? ित ो आखँा कसरी िनको पाय ?”
27 त्यस मािनसले उ र िदयो, “मलैे तपाईंहरूलाई पिहल्यै भिनसकेको छु। तर तपाईंहरूले सनु्न ु नै भएन। िकन तपाईंहरू फे र सनु्न चाहन ु

हुन्छ? के तपाईंहरू पिन उहाँको चलेाहरू हुन चाहन ु हुन्छ?”
28 यहूदी अगवुाहरू एकदम रीसले चरू भए अिन त्यस मािनसलाई अप-शब्द ारा गाली गरे। तब ितनीहरूले भन,े “ितमी त्यस मािनसको

चलेा हौ। हामी मोशाका चलेाहरू हौं। 29 हामी जान्दछौं िक परमे र मोशासगं बोल्न ु भयो। तर हामी त्यस मािनसको िवषयमा चािह ँ एकदमै
जान्दनैौं, ऊ कहाँबाट आएको हो।”

30 त्यस मािनसले उ र िदयो, “यो कस्तो अचम्मको कुरा हो। यशे ू कहाँबाट आउन ु भयो, तपाँईहरू जान्न ु हुन्न। तर उहाँले मरेो आखँालाई
िनको पारी िदन ु भयो। 31 हामी सबै जान्दछौं िक परमे रले पापीहरूको कुरा सनु्न ु हुन्न। तर परमे रले चाहे जस्तै गन ुर् हुन्छ। 32 यस्तो किहल्यै
पिन सिुनएको िथएन िक कसलैे एक जन्मकेो अन्धा मािनसलाई दिृ िदयो। 33 त्यो मान्छे परमे रबाटै आएको हुनपछर्। यिद उनी परमे रबाट
नआएको भए उसले यस्तो कुनै कुरा गनर्सक्ने िथएनन।्”

34 यहूदी अगवुाहरूले उ र िदए, “ितमी पापपैापले भ रएर ज न्मएको रहछेौ। ितमीले हामीलाई िसकाउन खोज्छौं?” ितनीहरूले त्यस
मािनसलाई घच्याडरे िनका लिदए।

आ त्मक अन्धोपन
35 यहूदी अगवुाहरूले त्यस मािनसलाई िनकालीिदएको यशेलू े चाल पाउन ु भयो। यशेलू े त्यस मािनसलाई भटेेर भन्नभुयो, “ितमी मािनसको

पु मािथ िव ास गछ ?”
36 त्यस मािनसले सोध्यो, “ भ,ु मािनसको पु को हुन?् मलाई बातउन ु होस,् तब म उहाँमा िव ास गनर् सक्छु।”
37 यशेलूे त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, “ितमीले उसलाई दे खसकेकाछौ। मािनसको पु उही हुन ्जो ितमीसगं अिहले बो लरहकेोछ।”
38 त्यस मािनसले भन्यो, “हो भ,ु म िव ास गछुर्।” त्यसपिछ उसले यशेलूाई दण्डवत ्गय ।
39 यशेलूे भन्नभुयो, “म यस ससंारमा न्याय गनर् आएको हु।ँ म त्यसकारण आएको हु ँ िक अन्धा मािनसहरूले दे सकोस।् म त्यसकारणले

आएको हु ँ िक दे सक्नहेरू अन्धा होउन।्”
40 कोही फ रसीहरू यशेकूो निजकै िथए। ितनीहरूले यशेलू े त्यसो भन्न ु भएको सनु।े ितनीहरूले सोध,े “हामी पिन अन्धा छौं भनरे ितमी

भिनरहछेौ?”
41 यशेलूे भन्नभुयो, “यिद ितमीहरू साँ च्च नै अन्धा भएको भए ितमीहरू पापको दोषी हुने िथएनौं। तर अिहले ितमीहरूले दखे्छु भन्यौ,

यसकारण ितमीहरूको दोष रिहरहन्छ।”
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10
भडेावाला र उसको भडेो

1 यशेलूे भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। जब कुनै पिन एक मािनस भडेा-गोठिभ पस्दछ, त्यो ढोकाबाट पस्दछ। यिद त्यो अक
ितरबाट पस्छ भने त्यो चोर अिन डाकू हो। 2 तर कुनै मािनस ढोका खोलरे गोठमा पस्दछ तब ऊ गोठाला हो। 3 जसले ढोकाको दखेरेख गछर्
उसलैे गोठालाको लागी ढोका खोल्दछ। अिन भडेाले पिन उसकैो कुरा सनु्छ। गोठालाहरूले नाम ारा आफ्नो भडेाहरूलाई डाक्दछन अिन गोठ
बािहर िनकाल्दछन।् 4 गोठालाले सबै भेंड़ाहरू बािहर िनकाल्दछ। तब ऊ सबकैो अिघ जाँदछ ितनीहरूको अगवुाई गदर्छ। भडेाहरू उसकैो पिछ
लाग्दछन ् िकनभने ितनीहरूले उसको आवाज िचन्दछन।् 5 भडेाहरूले निचनकेो मािनसलाई प ाउँदनै। ितनीहरू त्यस्ता निचनकेो मान्छेदे ख
टाडा भाग्दछन,् िकनभने ितनीहरूले उसको आवाज िचन्दनैन।्”

6 यसरी यशेलू े मािनसहरूलाई एउटा कथा सनुाउन ु भयो। तर त्यस कथाको तात्पयर् के हो ितनीहरूले बझुनेन।्

यशे ूअसल गोठालो हुन ्
7 यशेलूे फे र भन्नभुयो, “म साँचो भन्दछु। म भडेाहरूको लािग ढोका हु।ँ 8जो मरेो अिघ आए, ितनीहरू सबै चोरहरू र डाकूहरू हुन।् भडेाले

ितनीहरूलाई ध्यान िदएनन।् 9 म ढोका हु।ँ जनु मािनस म ारा पस्दछ ऊ जोिगन्छ। त्यो मािनस िभ आउने र बािहर जाने योग्य हुदँछ। उसले
चाहकेो जित सबै कुराहरू पाउनछे। 10 एक चोर चोनर्, मानर् र ध्वसं गनर् मा आउँदछ। तर म जीवन-दान गनर् आएँ-त्यस्तो जीवन जनु पणूर् र
असल छ।

11 “म असल गोठालो हु।ँ असल गोठालोले भडेाका िन म्त आफ्नो जीवन दान गदर्छ। 12 पसैा िदएर राखकेो कम र खास गोठालोमा
िभन्नता हुदँछ। तलब िदएर राखकेा गोठालाहरूको आफ्नो भडेा हुदनै। जब उसले ब्वाँसो दखे्दछ, ऊ भडेालाई छाडरे भाग्दछ। तब ब्वाँसोले
भडेाहरूमािथ आ मण गरेर िततर-िबतर पादर्छ। 13 िकनभने ऊ तलबमा रा खएको मान्छे हो। त्यसकारणले भाग्छ। उसले भडेाको दखेरेख गदन।
उसलाई भेंड़ाको िचन्ता हुदँनै। उसलाई भेंड़ासगँ कुनै मतलब रहदँनै।

14-15 “म त्यो गोठालो हु ँ जसले भडेालाई साँचो मनले रक्षा गछर्। म मरेा भडेाहरू िचन्दछु जसरी िपताले मलाई िचन्नहुुन्छ। अिन भडेाले
पिन मलाई िचन्दछ जसरी म िपतालाई िचन्दछु। म ती भडाहरूका लािग जीवन अपर्ण गछुर्। 16 मसगँ अन्य भडेाहरू पिन छन।् ितनीहरू यस
झणु्डमा छैनन।् मलैे ितनीहरूलाई पिन अगवुाई गन ुर् पछर्। ितनीहरूले मरेो आवाज सनु्नछेन,् तब ितनीहरू एउटै झणु्डमा हुनछेन ्तब त्यहाँ, एउटा
बगाल अिन एउटै गोठालो हुदछँ। 17 मरेो िपताले मलाई मे गन ुर्हुन्छ िकनभने म मरेो जीवन िदन ु तयार छु तािक त्यो म फे र िफतार् पाउनँछुे।
18 मबाट कसलैे जीवन लन सक्दनै, मरेो आफ्नै जीवन आफ्नो इच्छाले िदन्छु मरेो आफ्नो जीवन िदने अिधकार छ। अिन त्यसलैाई पनुः ा
गनर् अिधकार पिन छ। यही नै त मरेा िपताले मलाई गन ुर् भन्नभुयो।”

19 फे र यहूदीहरू आपसमा सहमती भएनन,् िकनभने यशलूे यी कुराहरू भन्न ु भएको िथयो। 20 धरैे यहूदीहरूले भन,े “भतुात्मा उसमा छ र
ऊ बौलाहा भएको छ। िकन उसलाई ध्यान िदन?ु”

21 तर अन्य यहूदीहरूले भन,े “भतुात्माले भे ाएको मान्छेले यस्तो कारको कुरा गनर्स ै न। के भतुात्माले अन्धा मान्छेहरूका आखँा िनको
पानर् सक्छ? अह!ँ”

यशेकूो िवरु यहूदीहरू
22 यरूशलमेमा िहउदँको बलेा िथयो साथै समपर्णको चाड* पिन आयो। 23 यशे ू म न्दरको ाङ्गाण अन्तगर्त सलुमेानको दलानमा

टह लरहनभुएको िथयो। 24 यहूदीहरूले यशेलूाई व रप र घरेे। ितनीहरूले भन,े “किहले सम्म ित ो िवषयमा हामीलाई रहस्यमा राख्छौ?
यिद ितमी ी नै हौ भन,े हामीलाई स्प पार।”

25 यशेलूे उ र िदनभुयो, “मलैे ितमीहरूलाई पिहल्यै भिनसकेको छु, तर ितमीहरूले िव ास गरेनौ। म चमत्कारहरू गछुर्, मरेो िपताको
नाममा। ती चमत्कारहरूले मरेो बारेमा माण िदन्छ। 26 ितमीहरू तर िव ास गदनौ। िकन? िकनभने ितमीहरू मरेा भडेाहरू होइनौ। 27 मरेो
भडेाहरू मरेो आवाज सनु्दछन।् म ितनीहरूलाई जान्दछु र ितनीहरूले मलाई प ाउँदछन।् 28 म मरेा भडेाहरूलाई अनन्त जीवन िददंछु। ितनीहरू
किहल्यै मन छैनन।् अिन कसलैे पिन ितनीहरूलाई मरेो हातबाट खोसरे लान स ै न। 29 मरेा िपताले मरेो भडेा मलाई िदन ु भयो। उहाँ सबभैन्दा
महान हुनहुुन्छ। कसलैे पिन मरेो िपताको हातबाट भडेा खोसरे लान स ै न। 30 िपता र म एकै हौं।”

31 फे र यहूदीहरूले यशेलूाई मानर् ढुङ्गा टप।े 32 तर यशेलू े ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “मरेा िपताबाट ितमीहरूलाई मलैे धरैे रा ा कामहरू
दखेाइसकेको छु। ती चीजहरू मध्ये कुन चाँिह कामको लािग मलाई ढुङ्गाले िहकार्उन खोज्छौ?”

33 यहूदीहरूले भन,े “ितमीले कुनै रा ो काम गरेकोमा ितमीलाई हामी ढुङ्गाले हानरे मान छैनौं। तर ितमीले भनकेा ती कुराहरू परमे रको
िवरू छन।् ितमी खाली मान्छे मा हौ, तर ितमी भन्छौ ितमी परमे र समान हौ। त्यही कारणले गदार् हामीले ितमीलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मानर्
खोजकेा हौं।”
* 10:22:



10:34 1212 यहून्ना 11:27

34 यशेलूे उ र िदनभुयो, “यो ितमीहरूको वस्थामा ले खएको छ, ‘मलैे भनें, ितमीहरू दवेहरू हौ।’✡ 35 यो धमार्शा ले ितनीहरूलाई
दवेहरू भन्यो। मािनसहरू जसले परमे रको ससुमाचार हण गरे। अिन धमर्शा मा सधैं सत्य छ। 36 यसथर् ितमीहरू मलाई िकन भन्छौ, ितमी
परमे रको िनन्दा गछ , िकनभने मलै े भन,े ‘म परमे रको पु हु?ँ’ िपताले मलाई चनु्न ु भयो अिन ससंारमा पठाउन ु भयो। 37 यिद मलैे मरेा
िपताको कामहरू गिदर्न भने मलाई िव ास नगर। 38 तर यदी मलैे मरेा िपताका कामहरू गरें भने ितमीहरूले मलाई िव ास गन ुर् पछर्। यिद
ितमीहरूले मलाई िव ास गरेनौ भन,े म जे गछुर् मरेो काममा िव ास गर। तब ितमीहरूले थाहा पाउनछेौ अिन बझु्नछेौ िक म परमे रमा छु औ
परमे र ममा हुनहुुन्छ।”

39 यहूदीहरूले यशेलूाई फे र प ने यास गरे। तर यशे ू ितनहरूबाट उम्कन ु भयो।
40 त्यसपिछ यशे ू फे र यदर्न नदीको क्षे पार गरेर जान ु भयो। यशे ू त्यस ठाउँ जान ु भयो जहाँ यहून्नाले पिहला बि स्मा िदएका िथए। 41 यशे ू

त्यहाँ ब ु भयो र उहा-ँकहाँ धरैे मािनसहरू आए। मािनसहरूले भन,े “यहून्नाले किहल्यै चमत्कार दखेाएनन।् तर यहून्नाले जनु मािनसको िवषयमा
जो सबै भन्नभुयो त्यो साँचो िथयो।” 42 अिन त्यहाँ धरैे मािनसहरूले यशेमूा िव ास गरे।

11
लाजरसको मतृ्य ु

1 त्यहाँ लाजरस नाउँ गरेका एकजना मािनस िथए जो िबमार िथए। उनी बथेानी भन्ने शहरमा बस्थ।े यो त्यो शहर िथयो जहाँ म रयम र उनको
बिहनी माथार् बस्थ।े 2 म रयम त्यही नारी िथईन ्जसले भलुाई अ र लगाई िदएकी थी र आफ्ना कपालले उहाँको खु ा पछेुकी िथई। लाजरस
म रयमको भाइ हुन।् जो हालमा िबमार िथए। 3 म रयम र माथर्ले यशेकूहाँ समाचार पठाए, “हे भ,ु तपाईंको ि य िम लाजरस िबमार छ।”

4 जब यशेलुे त्यस्तो सनु्नभुयो, उहाँले भन्नभुयो, “यो िबमारले उसलाई मतृ्य ु गराउनछैेन। तर यो िबमारी परमे रको मिहमाका िन म्त हो।
यस्तो घटना परमे रको पु को मिहमा ल्याउनलाई भएको छ।” 5 यशेलूे म रयम, माथार् र लाजरसलाई मे गन ुर् भयो। 6 जब यशेलूे लाजरसको
िबमारीको िवषयमा सनु्न ु भयो, उहाँ जहाँ हुननु्थ्यो त्यहाँ अझ दईु िदन सम्म ब ु भयो। 7 तब यशेलूे उहाँका चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “हामी
यहूिदया जान ु पछर्।”

8 चलेाहरूले उ र िदए, “तर गरुूज्य ू यहूिदयामा यहूदीहरू तपाईंलाई ढुगंाले िहकार्उन चाहन्छन।् जो केही अिघ भएको िथयो। तपाईं त्यहाँ
िकन जान ु चाहन ु हुन्छ्?”

9 यशेलूे उ र िदनभुयो, “िदनमा बा घण्टा काश रहन्छ होइन? यिद कुनै मािनस िदनको समयमा िहडंछ भने ऊ ठो क्कने छैन र लड्ने छैन।
िकन? िकनभने उसले यो ससंारको ज्योितले दे सक्छ। 10 तर जो मान्छे राती िहडंछ ऊ ठोिकन्छ। िकन? िकनभने दे को लािग उसकोमा
कुनै ज्योित हुदँनै।”

11 यशेलूे ती कुराहरू भिनसके पिछ, उहाँले भन्नभुयो, “हा ा िम लाजरस सिुतरहछेन।् तर म त्यहाँ उसलाई उठाउन ँ जानछुे।”
12 चलेाहरूले उ र िदए, “हे भ ु यिद ऊ सतुकेो हो भन,े ऊ िनको हुनछे।” 13 यशेकूो मतलब िथयो लाजरस म रसकेको िथयो भनरे। तर

चलेाहरूले भझुे िक उहाँले भन्न ु भएको अथर् उनी स्वाभािवक िन ामा िथए।
14 त्यसपिछ यशेलूे स्प कारले भन्न ु भयो, “लाजरस म रसक्यो। 15 अिन म खशुी छु िक म त्यहाँ िथइन।ँ म ितमीहरूको लािग खशुी छु

िकनभने ितमीहरूले ममा िव ास रा छेौ अब हामी उनीकहाँ जाँऊ।”
16 तब थोमाले (जसलाई “िदिदमस” भिनन्थ्यो) अन्य चलेाहरूलाई भन,े “हामी पिन जानछेौं अिन यशेसूगंै यहूिदयामा मनछौं।”

बथेािनमा यशे ू
17 यशे ू बथेानीमा आइपगु्न ु भयो। त्यहाँ यशेलू े लाजरस पिहल्यै म रसकेको र चार िदन दे ख िचहानमा परेको चाल पाउन ु भयो। 18 बथेानी

यरूशलमेको नजीक ायः तीन िकलोमीटर टाढामा िथयो। 19 धरैे यहूदीहरू माथार् र म रयम कहाँ आएका िथए। यहूदीहरू उनीहरूलाई भाइ
लाजरसको मतृ्यमुा सान्तवना िदनलाई आएका िथए।

20 माथार्ले सनुी िक यशे ू ितनीहरूलाई भटे्न आई रहन ु भएकोछ। ितनी यशेलूाई अिभनन्दन गन ुर् गइन।् तर म रयम चाँिह घरमा नै बसी।
21 माथर्ले यशेलूाई भनी, “ भ,ु यिद तपाईं यहाँ हुन ु भएको भए, मरेा भाइ मन िथएन। 22 तर अिहले पिन म जान्दछु िक तपाईंले परमे रसगं जे
मागे पिन उहाँले तपाईंलाई िदन ु हुनछे।”

23 यशेलूे भन्नभुयो, “ित ो भाइ जीउदँो हुनछे।”
24 माथार्ले उ र िदइन, “म जान्दछु िक ऊ फे र जाग्ने छ र जीउदँो हुनछे जब मािनसहरू अ न्तम िदनमा पनुरूत्थान हुनछेन।्”
25 यशेलूे उनलाई भन्नभुयो, “पनुरुत्थान र जीवन म नै हु।ँ जनु मािनसले ममा िव ास गदर्छ ऊ मरे पिन उसले जीवन पाउने छ। 26 अिन

जनु मािनस ममा बाँच्छ अिन ममा िव ास गछर् उ वास्तवमा किहल्यै मन छैन। माथार्, ितमी यसमा िव ास ग ?”
27 माथार्ले उ र िदई, “हो, भु म िव ास गछुर् तपाईं नै ी हुनहुुन्छ, परमे रको पु । तपाईं मा एक हुनहुुन्छ जो ससंारमा आउन ु भएको

िथयो।”
✡ 10:34: 82:6 बाट उ तृ ग रएको।
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यशे ू रून ु हुन्छ
28 माथार्ले त्यसो भनी सके पिछ उनी आफ्नो बिहनीकहाँ गईन ्अिन ग ु रूपमा माथार्ले म रयमलाई भनी, “गरुुज्य ू यहाँ हुनहुन्छ। उहाँले

ितमीलाई सोधी रहुनभएकोछ।” 29 जब म रयमले त्यस्तो सनुी, ितनी जरुूक्क उ ठन ् र यशेकूहाँ गईन। 30 यशे ू गाँउ िभ आइसक्न ु भएको
िथएन। उहाँ अझ सम्म त्यही ठाउँमा हुनहुुन्थ्यो जहाँ माथार्सगं भटे भएको िथयो। 31 यहूदीहरू म रयमसगं घरमा िथए। ितनीहरूले उनलाई
सान्त्वना िदइरहकेा िथए। ितनीहरूले म रयमलाई िछ ै उठेर गएको दखे।े ितनीहरूले सोचे िक ितनी लाजरसको िचहानमा गएकी हुन।् ितनीहरूले
सोचे िक उनी त्यहाँ रून गएकी हुन।् ितनीहरूले उनलाई प ाए। 32 म रयम त्यस ठाउँमा गइन ्जहाँ यशे ू हुनहुुथ्यो। जब उनले यशेलूाई दे खन ्
उनले झकेुर चरणमा ढोिगन।् म रयमले भिनन,् “हे भ,ु यिद तपाईं त्यहाँ हुन ु भएको भए, मरेा भाइ मन िथएन।”

33 यशेलूे म रयमलाई रोएकी दे ु भयो। यशेलू े उनको पिछ यहूदीहरू आइरहकेो दे ु भयो। ितनीहरू पिन रोई रहकेा िथए। यशे ूएकदम उदास
अिन िवच लत हुन ु भयो। 34 यशेलूे सोध्नभुयो, “ितमीले उसलाई कहाँ राखकेाछौ।”

ितनीहरूले भन,े “ भ,ु आउनु होस ्अिन हने ुर्होस।्”
35 यशे ू रुनभुयो।
36 अिन यहूदीहरूले भन,े “हरे! यशेलूे लाजरसलाई खबुै माया गन ुर् हुन्थ्यो।”
37 तर कोही यहूदीहरूले भन,े “यशेलूे अन्धा मान्छेको आखँा िनको पा रिदन ु भयो। के उहाँले उसलाई बचाँउन केही गनर् सक्न ु हुने िथएन

उसलाई मन ुर्बाट रोक्न हुने िथएन?”

यशेलूे लाजरसलाई फे र जीउदँो पान ुर्हुन्छ
38यशे ूफे र हृदयिभ बाट अित शोिकत हुनभुयो। यशे ूिचहानमा जान ुभयो जहाँ लाजरसलाई रा खएको िथयो। िचहान ओडार जस्तो बनाइएको

िथयो जो ढुङ्गाले ढािकएको िथयो। 39 यशेलूे भन्नभुयो, “ढुङ्गा हटाऊ।”
माथार्ले भिनन,् “तर भु लाजरस मरेको चार िदन भइसक्यो तपाईंलाई नरा ो गन्ध आउनछे।” माथार् लाजरसको बिहनी थी।
40 तब यशेलूे माथार्लाई भन्नभुयो, “के मलैे ितमीलाई भनकेो िथइन? िक यिद ितमाले िव ास गरयौ भने परमे रको मिहमा दे छेौ?”
41 तब ितनीहरूले वशे ारको ढुङ्गा हटाई िदए। तब यशलूे आफ्ना आखँा उठाउन ु भयो र भन्नभुयो, “िपता, तपाईंले मलाई सनु्न ु भएकोमा

म धन्यवाद कट गछुर्। 42 म जान्दछु िक तपाईंले सधँैं मलाई सनु्नहुुन्छ। तर मलैे यो कुराहरू भनें िकनभने मािनसहरू मरेो व रप र छन।् म
ितनीहरूलाई िव ास िदलाउन चाहन्छु। िक तपाईंले मलाईं पठाउन ु भएको हो।” 43 यशेलूे यित भिनसकेपिछ उहाँले जोड आवाजमा डाक्नभुयो,
“लाजरस िनस्क, बािहर आऊ!” 44 मतृ मान्छे बािहर िनस्क्यो। उसका हात र खु ाहरू मलमलका लगुाका टु ाहरूले बिे एका िथए। उसको
अनहुार रूमालले ढािकएको िथयो।

यशेलू े मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “उसको लगुाहरू का ो खो लदउे र उसलाई जान दऊे।”

यहूदी अगवुाहरूले यशेलूाई मान योजना गरे
(म ी 26:1-5; मकूर् स 14:1-2; लकूा 22:1-2)

45 म रयमलाई हने ुर् भनी त्यहाँ धरैे यहूदीहरू आए। ितनीहरूले यशेलू े गन ुर् भएका अचम्मको काम दखे।े अिन ती मध्ये धरैे यहूदीहरूले यशेमूा
िव ास गरे। 46 तर कोही यहूदीहरू फ रसीहरू भएकाहाँ गए। यशेलू े गन ुर्भएको कुरा फ रसीहरूलाई बताइिदए। 47 तब मखु्य पजूाहारीहरू र
फ रसीहरूले यहूदी प रषद्को सभा डाके। ितनीहरूले भन,े “हामीले के गन ुर् पन? यो मािनसले धरैे चमत्कारहरू ग ररहछे। 48 यिद हामीले
उनलाई त्यस्तो गनर् िदइर ौं भने सबै मािनसहरूले ऊमािथ िव ास गनछन।् तब रोमीहरू आउनछेन ्र हा ा म न्दर अिन जाित लानछेन।्”

49 ितनीहरूमध्ये कयाफा भन्ने एकजना मािनस िथए। उनी त्यस वषर्को धान पजूाहारी िथए। कयाफाले भन,े “ितमीहरू केही पिन जान्दनैौ।
50 सम्पणूर् जाित ध्वशं हुन ु भन्दा मािनसहरूका िन म्त एक जना मन ुर् उ म हो। तर ितमीहरू यो बझु्दनैौ।”

51 कयाफाले जे भने त्यो ितनले आफ्नै भननेन।् त्यस वषर्को उनी धान पजूाहारी िथए। यसथर् ऊ वास्तवमा आगमवाणी गद िथए िक यशे ू
यहूदी मािनसहरूका िन म्त मन ुर् हुनछे। 52 तर, यशे ू यहूदी मािनसहरूका िन म्त मनछन।् तर यशे ू उहाँ ती िछ रएकाहरूलाई एक बनाउनका लािग
मन ुर्हुनछे।

53 त्यस िदन यहूदी अगवुाहरूले यशेलूाई मान योजना शरुू गरेका िथए। 54 यसलैे खलु्ला भएर यशे ूयहूदीहरूका माझमा िहडँ्न बन्द गन ुर्भयो।
यशे ू यरूशलमे छोडरे मरूभिूम छेउकै स्थानमा जान ु भयो। उहाँ इ ाइम भन्ने शहरमा जान ु भयो। यशे ूआफ्ना चलेाहरूसगं त्यहाँ ब ु भयो।

55 त्यसबलेा यहूदीहरूको िनस्तार चाडको समय नजीक आइरहकेो िथयो। धरैे मािनसहरू यो चाड अगािड नै यरूशलमे तफर् लाग।े ितनीहरू
केही िवशषे चीज बनाउन गए आफैं लाई श ु पानर्लाई। 56 मािनसहरूले यशेलूाई खोज।े ितनीहरू म न्दरको क्षे मा उिभए अिन परस्परमा सोधपछु
गरे, “ितमीहरू के भन्छौ? के उहाँ िनस्तार चाडमा आउन ु हुने छैन?” 57 तर यशेकूो िवषयमा मखु्य पजूाहारीहरू र फ रसीहरूले िवशषे आज्ञा
िदएका िथए। ितनीहरूले भने िक यिद कसलैे यशे ूकहाँ िथयो भनरे थाहा पायो भने त्यस मािनसले ितनीहरूलाई भन्नै पछर्, तािक ितनीहरूले प न
सकुन।्
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12
यशे ूआफ्ना िम हरूसगँ बथेानीमा
(म ी 26:6-13; मकूर् स 14:3-9)

1 िनस्तार चाड हुन ु भन्दा छ िदन अिघ यशे ू बथेानी तफर् जानभुयो। बथेामी त्यो शहर िथयो जहाँ लाजरस बस्थ।े लाजरस यशेलूे मतृ्य ु बाट
उठाएका मािनस हुन।् 2 बथेानीमा ितनीहरूले यशेकूो िन म्त रा ी-भोजको वस्था गरेका िथए। माथार्ले भोजन बाँड्ने काम गरी। लाजरस
यशेसूगँ बसरे खानहेरू मध्ये एकजना िथए। 3 म रयमले श ु जटामसीबाट बिनएको सगु न्धत मलहम ल्याई। म रयमले त्यो मलहम यशेकूो
ख ु ामा खन्याई िदई। त्यसपिछ उहाँको खु ा आफ्नो केशले पिुछिदई। अिन त्यो सगुन्ध सम्पणूर् घरभ र फै लयो।

4यहूदा इस्करयोती त्यहाँ िथए। यहूदा यशेकूा चलेाहरूमा एक िथए। (ऊ मा एक िथयो जो पिछ यशेकूा िवरोधी भए)। यहूदाले म रयमले त्यसो
गरेको मन पराएन। 5 उसले भन्यो, “त्यो सगुन्धको मलू्य तीनसय चाँदीका िसक्का पछर्। यो बचे्न सिकन्थ्यो अिन वद्लामा पसैा गरीबहरूलाई
िदन ु पथ्य ।” 6 यहूदा आफैं गरीबहरूसगँ सम्ब न्धत िथएन। यहूदाले यसो भनकेो कारण ऊ स्वयं चोर िथयो। यहूदाले चलेाहरूका पसैाको थलैी
राख्थ्यो र उसले बलेा-बलेामा ती थलैीहरूबाट पसैा चोथ्य ।

7 तब यशेलूे भन्नभुयो, “उसलाई िदक्क नदऊे। आजको लािग यो सगुन्ध उसले बचाएकी िथई। आज कै िदनमा मरेो दफनको िन म्त तयार
गन ुर् छ। 8 गरीब मािनसहरू सधैं ितमीसगं हुनछेन।् तर म ितमीहरूसगँ सधैं ब े छैन।”

लाजरस िवरु षड़यन्
9 यशे ू बथेानीमा हुनहुुन्छ भनरे धरैे यहूदीहरूले सनु।े तब ितनीहरू यशेलूाई हनेर् त्यहाँ गए। ितनीहरू त्यहाँ लाजरसलाई पिन हनेर् गए। लाजरस

जसलाई यशेलू े मतृ्यबुाट बचाउन ु भएको िथयो। 10 यसलैे मखु्य पजूाहारीहरूले लाजरसलाई पिन मान योजनाहरू गरे। 11 लाजरसले गदार्, धरैे
यहूदीहरूले आफ्ना मखु अगवुाहरूलाई छोडरे यशेलूाई िव ास गनर् थालकेा िथए। त्यही कारणले गदार् यहूदी अगवुाहरूले लाजरसलाई मानर्
चाहकेा िथए।

यशे ू राजा झैं यरूशलमेा वशे गन ुर् भएको
(म ी 21:1-11; मकूर् स 11:1-11; लकूा 19:28-40)

12 अक िदन यशे ू यरूशलमेितर आइरहन ु भएकोछ भनरे त्यकहाँका मािनसहरूले सनु।े ितनीहरूमा धरैे जसो यहूदीहरूको िनस्तार चाडमा
आउनहेरू िथए।

13 मािनसहरूले खजरुका हाँगाहरू लए अिन यशेलूाई स्वागत गनर् िनस्के। मािनसहरू कराए,

“ ‘उहाँको शसंा गर!’
‘स्वागत ्गर! परमे रले उहाँलाई आशीवार्द गरून ्जो परम भकुो नाउमँा आउन ु हुदँछै!’ भजनसं ह 118:25-26

परमे रले इ ाएलका राजालाई आशीष िदनहुुन्छ!”

14 यशेलूे एउटा गधा पाउन ु भयो र त्यसमा चढ़न ु भयो। यो धमर्शा मा भने जस्तै भयो,

15 “हे िसयोन शहर* नडराऊ!
हरे! ित ो राजा आइरहछे।

उनी गधाको बछेड़ामािथ चडरे आइरहकेा छन।्” जक रया 9:9

16 यशेकूा चलेाहरूले त्यसबलेा के भइरहकेो िथयो बझुनेन।् तर यशेकूो पनुरूत्थान पिछ ितनीहरूले यशेकूो मिहमा सम्झे िक यी कुराहरू
उहाँकै िवषयमा ले खएको िथयो अिन मािनसहरूले उहाँकै िन म्त यी कुराहरू गरेकािथए।

17 जब यशेलूे लाजरसलाई िचहानबाट जगाऊन ु भयो अिन ितनलाई िचहानबाट बोलाउन ु भयो त्यसवलेा त्यहाँ धरैे मािनहरू यशेसूगं िथए।
अब ती मािनसहरूले यशेलू े के गन ुर्भयो अरूहरूलाई बताउन थाल।े 18 धरैे मािनसहरू यशेलूाई हनेर् भनरे बािहर िनस्के कारण ितनीहरूले सनुकेा
िथए िक यशेलूे चमत्कार पणूर् कायर्हरू गन ुर् भएको िथयो। 19 यसथर् फ रसीहरूले एक-अकार्मा भन,े “हरे, हामीले कुनै कायर् सम्पन्न गनर् सकेका
छैनौ। थर्मा सवै मािनसहरू उहाँलाई प ाउँदछैन।्”

यशेलू े जीवन र मतृ्य ु िवषय भन्नहुुन्छ
* 12:15: , यसको शा ब्दक अथर् हुन्छ, “िसयोनको छोरी” अथवा यरूशलमे। “िसयोन” शब्दावली हने ुर्होस।्
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20 ितनीहरूमा कोही मािनसहरू ीकका पिन िथए। ितनीहरू कोही ती मािनसहरू िथए जो यरूशलमेमा िनस्तार चाडमा आएका िथए। 21 ती
ीकका मािनसहरू िफ लपकहाँ गए। िफ लप गालीलमा बते्सदैाबासी िथए। ीक मािनसहरूले भन,े “महोदय, हामी यशेलूाई हनेर् चाहन्छौ।”

22 िफ लप गएर आ न् यसलाई भन।े अिन िफ लप र आ न् यास गएर यशेलूाई भन।े
23 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “मािनसको पु लाई मिहमा हण गन बलेा आइपगु्यो। 24 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। गहुकँो दाना भइँूमा

झन ुर् पछर् अिन मछर्। तब यो बढछ र धरैे बीऊहरू उब्जाउछँ। तर यो मरेन भने यो सधैं खा ल एउटै बीऊ मा रहन्छ। 25 जसले आफ्नो ाणको
माया गदर्छ उसले ाण गमुाउदँछ। तर जसले आफ्नो ाणलाई घणृा गदर्छ यस ससंारमा उसले अनन्त जीवन पाउदँछ। 26 जसले मरेो सवेा गदर्छ
उसले मलाई प ाउन ु नै पछर्। तब मा मरेा सवेक म जहाँ-जहाँ हुदँछु त्यतै मसगं हुदँछ। मरेो िपताले ितनीहरूलाई सम्मान िदनहुुनछे जसले मरेो
सवेा गछर्न।्

यशेलू े आफ्नै मतृ्यकुो िवषयमा भन्न ु हुन्छ
27 “अिहले मरेो हृदय ाकुल छ। मलैे के भन्न ु पलार् र? के मलैे भन्न ु पछर्, ‘िपता मलाई क को बलेाबाट बचाई िदन ु होस?्’ होइन, यस्तो

बलेामा म आउनको कारण नै दखुः पाउनकुा िन म्त हो। 28 हे िपता, तपाईंको नामको मिहमा दान गराउन ु होस।्”
तब स्वगर्बाट एउटा आवाज आयो, “मलैे त्यो नाउमँा मिहमा ल्याएकोछु। अिन म फे र मिहमा ल्याउनछुे।”
29 उिभरहकेा मािनसहरूको भीडले त्यो आवाज सनु।े ती मािनसहरूले त्यसलाई मघे, गजर्न ्भन।े
तर अरू मािनसहरूले भन,े “स्वगर्दतू उहाँसगँ बोल!े”
30 यशेलूे मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “त्यो आवाज ितमीहरूको लािग हो, मरेो लािग होइन। 31 अब ससंार (द ु ) को न्याय गन बलेा आयो।

अब यस ससंारको शासक फ्याँिकनछे। 32म पथृ्वीबाट उचा लनछुे। अिन जब यस्तो हुदँछ, म सबै मािनसहरूलाई मकहाँ ल्याउनछुे।” 33उहाँको
मतृ्य ु कुन कारले हुनछे त्यो सकेंत िदनलाई उहाँले त्यसो भन्नभुयो।

34 मािनसहरूले भन,े “तर हा ा वस्थाले भन्छ ी अनन्त बाँच्नछे यसथर् तपाईं कसरी भन्नहुुन्छ, मािनसको पु उचा लन ु पछर्? यो
‘मािनसको पु ’ भनकेो को हो?”

35 तब यशेलूे भन्नभुयो, “ज्योित अझ केही समयको लािग ितमाहरूसगँ रहनछे। यसथर् जित वलेा सम्म उज्यालो छ त्यित वलेा सम्म िहडडुल
गर तािक अधँ्यारोले ितमीहरूलाई समा े छैन। जो मािनस अन्धकारमा िहडंछ उसले ऊ कहाँ गई रहछे थाहा पाउदँनै। 36 यसथर् ज्योित जब सम्म
ितमीहरूसगं रहन्छ त्यसमा िव ास राख। तब ितमीहरू ज्योितको सन्तानहरू हुनछेौ।” यित भिनसकेर यशे ू जानभुयो। यशे ू त्यस्तो जग्गामा जान ु
भयो जहाँ कसलैे उहाँलाई भटे्न स ै न।

यहूदीहरूले यशेमूा िव ास गरेनन ्
37 यशेलूे यी धरैे चमत्कारहरू गन ुर्भयो। ती मािनसहरूले त्यस्तो दो खसके प ात ्पिन उहाँमािथ िव ास गरेनन।् 38 अगमव ा यशयैाको

वचन परूा होस ्भनी यो भयोः

“हे रम भ,ु हामीले भनकेा कुराहरूमा कसले िव ास गय ?
परम भकुो श कसले दखे्यो?” यशयैा 53:1

39 यसकारण मािनसहरूले िव ास गरेनन।् िकनभने यशयैाले यो पिन भन,े
40 “परमे रले मािनसलाई अन्धा बनाइिदन ु भयो।

परमे रले उनीहरूका हृदय कठोर पा रिदन ु भयो।
परमे रले यसो गन ुर्को कारण ितनीहरूले आफ्नै आखँले नदखेोस ्भनरे ितनीहरूले हृदयले बझु्न नसकोस ्भनरे,
न ता ितनीहरू मकहाँ िनको हुन फकर् नछेन।्” यशयैा 9:10
41 यशयैाले यसो भनकेो कारण उनले उहाँको मिहमा दखेकेा िथए। अिन उहाँको िवषयमा भन।े

42 तर धरैे मािनसहरूले यशेमूा िव ास गरे। कितपय यहूदी अगवुाहहरू सम्मले यशेमूा िव ास गरे। तर ितनीहरू फ रसीहरू दे ख डराउथँ।े
यसलैे ितनीहरूले यशेमूा िव ास गरे भनरे खलु्लम खलु्ला भननेन।् ितनीहरूलाई सभा-घरबाट िनकाली दलेा िक भन्ने डर िथयो। 43 ती मािनसहरू
परमे रबाट धरैे शसंा ग रन ु भन्दा मािनसहरूबाटै शसंा ग रएको मन पराउँथ।े

यशेकूो उपदशेले मािनसहरूलाई न्याय गनछ
44 तब यशेलूे जोडले काराएर भन्नभुयो, “जसले मलाई िव ास गदर्छ उसले मलाई मा िव ास गदन जसले मलाई पठाउन ु भयो उहाँलाई

पिन िव ास गछर्। 45 जसले मलाई दखे्दछ उसले उहाँलाई दखे्दछ जसले मलाई पठाउन ु भयो। 46 म ज्योित हु ँ र यस ससंारमा आएँ र जसले
मलाई िव ास गदर्छ उसले अन्धकारमा ब ु पदन।
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47“म मािनसहरूलाई न्याय गनर् यस ससंारमा आएको होइन। म ससंारमा मािनसहरूलाई बचाउन आएकोहु।ँ म मािनसलाई न्याय गन न्यायकतार्
हनै। जसले मरेो वचन सनु्दछ तर पालन गदन। 48 जसले मलाई अस्वीकार गछर् र मलैे भनकेा कुराहरू मान्दनै उसको लािग न्यायक ार् छदँछै।
मलैे जनु सदंशे भने त्यसलैे अ न्तम िदनमा त्यस मािनसको िन म्त न्याय गनछ। 49 िकन? िकनभने जनु कुराहरू मलैे बताँए त्यो मरेो आफ्नै
िथएन। िपता जसले मलाई फठाउन ु भयो र के भन्न ु र के िशक्षा िदन ु भन्न ु भयो त्यही गरें। 50 र म जान्दछु िक अनन्त जीवन उहाँकै आज्ञाबाट
आउनछे। यसकारण म जे बोल्दछु िपताले भन्नभुए अनसुार बोल्दछु।”

13
यशेलूे आफ्ना चलेाहरूको खु ा धनुभुयो

1 यो ाय यहूदीहरूको िनस्तार चाड आइसकेको बलेा िथयो। यशेलू े जान्न ु हुन्थ्यो िक अब उहाँ को ससंार छोडने समय आइपगु्कोछ। अब
आफ्ना िपता कहाँ फक जाने समय आइपगुकेोछ। यशेलू े सधैं ितनीहरूलाई मे गन ुर् भयो जो उहाँसगं त्यस ससंारमा िथए। अब यशेलूे ितनीहरूलाई
आफ्नो पणूर् मे दखेाउने समय आएको िथयो।

2 यशे ू र उहाँका चलेाहरूको, िन म्त बलेकुाको भोजन िथयो। िशमोन इस्कारयोतीको छोरा यहूदालाई यशेकूो िवरु हुने कुरा अिघबाटै शतैानले
े रत गराएको िथयो। 3 िपताले यशेलूाई सबै कुरामािथ श िदनभुएको िथयो। यशेलू े यी कुराहरू जान्न ु हुन्थ्यो। उहाँ यो पिन जान्न ु हुन्थ्यो िक

उहाँ परमे रबाट आउन ु भएको हो। अिन परम र तफ फिकर् रहन ु भएको िथयो भन्ने पिन जान्न ु हुन्थ्यो। 4जब ितनीहरूले खाई रहकेा िथए, यशे ू
उठ्न ु भयो र आफ्ना पोशाकलाई पन्साउन ु भयो। उहाँले तौ लया लएर आफ्नो कम्मरमा बे न ु भयो। 5 तब यशेलूे भाँडामा पानी खन्याउन ु भयो।
उहाँले तब चलेाहरू खु ा धनु थाल्न ु भयो। र आफ्ना कम्मरमा बहेरेेको तौ लयाले उनीहरूका खु ा पिुछिदन ु भयो।

6 यशे ू िशमोन प सु कहाँ आउन ु भयो। तर प सुले यशेलूाई भन,े “ भ,ु मरेो ख ु ा धनु ु पदन।”
7 यशेलूे जवाफमा भन्नभुयो, “अिहले मलैे के ग ररहछुे ितमी जान्दनैौ। तर पिछ बझु्ने छौं।”
8 प सुले भन,े “अह!ँ तपाईंले मरेो ख ु ा किहल्यै धनुहुुदँनै।”
यशेलू े भन्नभुयो, “यिद मलैे ित ो ख ु ा धोइन ँ भन,े मसगँ ित ो कुनै अशं रहने छैन।”
9 िशमोन प सुले भन,े “ भ,ु मरेो ख ु ामा होइन, मरेो हात र टाउकँो पिन धोइिदन ु होस।्”
10 यशेलूे भन्नभुयो, “नहुाइसके पिछ एक मािनस सम्पणूर् रूपले सफा हुदँछ। उसको खु ामा धनु ु पदर्छ। ितमीहरू सबजैना श ु छौ तर कोही

कोही मा छैनौ।” 11 यशेलूे उहाँको िवरु को जाने छ िचन्नहुुन्थ्यो। त्यसकैारणले यशेलू े भन्नभुयो, “ितमीहरूमा सबै श ु छैनौं।”
12 यशेलूे ितनीहरूका खु ा धोइसक्न ु भयो। तब आफ्नो पोशाक लगाई टेबलतफर् फक जानभुयो उहाँले भन्नभुयो, “ितमीहरू जान्दछौ मलैे

ितमीहरूलाई के गरें? 13 ितमीहरूले मलाई ‘गरुूज्य’ू र ‘ भ’ु भनरे बोलाउँछौ। अिन यो ठीक हो िकनभने म त्यही हु।ँ 14 ितमीहरूका भु र
गरुू हु।ँ िकनभेने मलै े ितमीहरूका खु ा एक नोकरले जस्तो धोएँ। यसलैे ितमीहरूले पिन एकअकार्को खु ा धनु ु पछर्। 15 मलैे ितमीहरूको अिघ
उदाहरणको लािग यो गरें। र ितमीहरूले एकाअकार्मा त्यसै गन ुर् पछर् जस्तो मलैे गरें। 16 म सत्य भन्छु। एक नोकर उसको मा लक भन्दा ठूलो
हुदँनै जसलाई केही कायर्का िन म्त पठाइएको छ ऊ ती पठाउने भन्दा ठूलो होइन। 17 यिद ितमीहरूले यी कुराहरू जान्दछौ, गर ्यौ भने सखुी
हुनछेौ।

18 “मलैे ितमीहरू सबकैो िवषयमा भिनरहकेो होइन। मलैे छानकेा मािनसहरू म िचन्दछु। तर धमर्शा मा जे भिनएकोछ त्यो हुन्छः ‘जसले
मरेो भोजन खायो ऊ नै श ु भयो।’ 19अब यसो हुन अगािड नै म भिनरहछुे। जब यस्तो घट्नछे तब म उही नै हु ँ भनरे ितमीहरूले िव ास गनछौ।
20 यसथर् म साँचो भन्छु। जसले मलैे पठाएको मािनसलाई हण गदर्छ तब उसले मलाई पिन हण गदर्छ। र जसले मलाई हण गछर् भने उसले
मलाई जसले पठाउन ु भयो उहाँलाई पिन हण गछर्।”

यशेलू े धोखा िदनकेो िवषयमा भन्नहुुन्छ
(म ी 26:20-25; मर्कूस 14:17-21; लकूा 22:21-23)

21 जब यशेलूे यी कुराहरू भनी सक्न ु भयो, यशे ू आत्मामा सा ै िवच लत हुनभुयो। उहाँले खलु्लम-खलु्ला भन्नभुयो, “म साँचो भन्छु िक
ितमीहरू मध्ये एकजना मरेो िवरु हुनछौ।”

22 यशेकूा चलेाहरूले एक-अकार्लाई हरेे। ितनीहरूले बझुनेन ्िक यशेलूे कसको िवषयमा भिनरहन ु भएको िथयो। 23 उहाँका चलेाहरू मध्ये
एकजना उहाँकै छेउमा बिसरहका िथए। ितनलाई यशेलू े अत्यन्त मे गन ुर् हुन्थ्यो। 24 िशमोन प सुले त्यस चलेालाई इशारा गरेर सोध्न ु लगाए
िक उहाँले भन्न ु भएको मानिस को होला।

25 त्यो चलेा उहाँको छातीमा अडसे लाग्यो अिन सोध्यो, “ भु त्यो को होला जो तपाईंको िवरू जानछे?”
26 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “म यो रोटी प्यालामा चोब्नछुे र जसलाई म त्यो चोबकेो रोटी िदन्छु ऊ नै मरेो िवरु हुनछे।” यसथर् यशेलू े रोटीको

एक टु ा लन ु भयो। उहाँले त्यो चोब्न ु भयो र िशमोनको छोरो यहूदा इस्क रयोतलाई िदनभुयो। 27 जब यहूदाले त्यो रोटीको टु ा लयो शतैान
उसकोिभ पस्यो, यशेलूे यहूदालाई भन्न ु भयो, “ितमीले जे गन ुर् छ त्यो झ ै ग रहाल!” 28 भोजनमा बिसरहकेाहरू कसलैे यशेलू े यहूदालाई
त्यसो भन्नभुएको तात्पयर् बझुनेन।् 29 यहूदा मा एक त्यस्तो च र को िथयो जसले पसैाको थलैी राख्दथ्यो। अरूहरूले के सोचे भने यशेलू े
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यहूदालाई भोजको िन म्त आवश्यक चीजहरू िकन्न पठाउन ु भयो। अथार्त ्यसो पिन अरूहरूले सम्झे िक यशेलूे ग रबहरूका लािग केही िकन्न
यहूदालई पठाउन ु भयो।

30 यहूदाले यशेलू े िदनभुएको त्यो रोटीको टु ा हण गय र तरुुन्तै बािहर िनस्की हाल्यो। त्यसबलेा रात प रसकेको िथयो।
यशेलू े आफ्नो मतृ्य ु िवषय भन्न ु हुन्छ

31 यहूदा जब गइसकेको िथयो, तब यशेलूे भन्न ु भयो, “अब मािनसको पु ले मिहमा ा गछर् अिन परमे रले मािनसको पु बाट मिहमा ा
गन ुर्हुन्छ। 32 यिद परमे रले पिन उसको माध्यमबाट मिहमा ा गदर्छ भन,े उहाँले छोरोलाई स्वयबंाट मिहमा तरुून्तै िदनहुुनछे।”

33 यशेलूे भन्नभुयो, “मरेा छोरा-छोरीहो, अब म ितमीहरूसगं केही समय सम्म मा रहनछुे। ितमीहरूले मलाई खोज्नछेौ। अिन यहूदीहरूलाई
मलैे जे भने त्यो ितमीहरूलाई भन्नछुे, अब जहाँ म गइरहछुे त्यहाँ ितमीहरू जान स ै नौ।

34 “म ितमीहरूलाई एउटा नयाँ आज्ञा िदन्छु: एकअकार्मा मे गर। ितमीहरूले मलैे जस्तो एकाअकार्मा मे गन ुर् पछर्। 35 यिद ितमीहरूले
आपसमा मे गय भने यस त रकाबाट सबै मािनसहरूले जान्नछेन ्िक ितमीहरू मरेा चलेाहरू हौ।”

यशेलूे भन्नहुुन्छ िक प सुले उहाँलाई इनकार गनछ
(म ी 26:31-35; मकूर् स 14:27-31; लकूा 22:31-34)

36 िशमोन प सुले यशेलूाई सोध,े “ भ,ु तपाईं कहाँ जान ु हुदँछै?”
यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “जहाँ म गइरहछुे त्यहाँ ितमी प ाउन स ै नौ अब। तर पिछ मा प ाउन ु सक्ने छौ।”
37 प सुले सोध,े “ भ,ु अिहले म तपाईंलाई िकन प ान स न? म तपाईंका िन म्त मनर् तयार छु!”
38 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “साँिच नै ितमी आफ्नो जीवन मरेा िन म्त त्याग्न सक्नछेौ? म साँचो भन्छु। भाले बा ु अिघ, ितमीले ितनपल्ट

भन्नछेौ िक ितमीले मलाई िचन्दनैौ।”

14
यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई ढाढस िदनहुुन्छ

1यशेलूे भन्नभुयो, “आफ्ना हृदयलाई दःुखी हुन नदऊे। परमे रमा भरोसा गर। अिन ममा भरोसा गर। 2 त्यहाँ मरेा िपताको घरमा धरैे कोठाहरू
छन।् यिद यो सत्य नभएको भए म ितमीहरुलाई भन्ने िथईन।ँ म त्यहाँ ितमीहरूको वस्था िमलाउन गइरहछुे। 3 म गए पिछ ितमीहरूको लािग
सबै वस्था िमलाइसके पिछ म फक आउनछुे। तब म ितमीहरूलाई त्यहाँ लानछुे। तब ितमीहरू म जहाँ छु त्यहीं हुनछेौ। 4 म जनु ठाउँमा
गइरहछुे ितमीहरू त्यो बाटो जान्दछौ।”

5 थोमाले भन,े “ भ,ु तपाईं कहाँ गइरहन ु भएको छ हामी जान्दनैौ। तब हामीले बाटो कसरी जान्न?े”
6 यशेलूे भन्नभुयो, “म नै बाटो हु,ँ सत्य र जीवन म नै हु।ँ िपताकोमा जाने माध्यम हु।ँ 7 यिद ितमीहरूले मलाई िचनकेो भए तब मरेो िपतालाई

पिन िचन्ने िथयौ। तर अब ितमीहरू िपतालाई जान्नछेौ। ितमीहरूले उहाँलाई दखेकेाछौ।”
8 िफ लपले यशेलूाई भन,े “ भ,ु हामीलाई िपता दखेाइिदन ु होस।् त्यही हामीलाई पयार् हुनछे।”
9 यशेलूे जवाफ िदन ु भयो, “िफ लप धरैे समयदे ख म ितमीहरूसगँै छु र पिन मलाई िच न्दन भन्छौ? जसले मलाई दखेकेोछ उसले मरेो

िपतालाई पिन दखेकेोछ। यसथर् ितमी कसरी भन्छौ, ‘हामीलाई िपता दखेाउन ु होस?्’ 10 के ितमीहरू िव ास गछ िक म िपतािभ छु र िपता
मिभ हुनहुुन्छ भनरे? जनु कुराहरू मलैे भने त्यो मबाट आएको होइन। िपता मिभ बाँच्न ु हुन्छ अिन उहाँले आफ्नो काम आफै गन ुर्हुन्छ। 11 मलैे
पिहल्यै भिन सकें िक िव ास गर, ममा िपता र िपतामा म हुन्छु। अथवा मलैे गरेको कामहरूको कारणले गदार् पिन िव ास गर।

12 “म ितमीहरूलाई सत्य भन्छु। जसले ममा िव ास गछर् उसले पिन त्यस्तै काम गनछ जो म गछुर्। उसले वास्तवमा त्यो भन्दा पिन महान
काम गनछ। िकनभने म िपताकहाँ गइरहछुे। 13अिन मरेो नाममा केही पिन माग्यो भन,े म त्यो ितमीहरूको लागी ग रिदनछुे। तब िपताको मिहमा
प ु को माध्यमाबाट दे खनछे। 14 यिद ितमीहरूले मरेो नाममा केही माग्यौ भन,े म िदनछुे।

पिव आत्माको ितज्ञा
15 “यिद ितमीहरूले मलाई मे गय भन,े तब ितमीहरूले मरेो आज्ञा पालन गनछौ। 16 म मरेो िपतालाई माग्नछुे र उहाँले ितमीहरूलाई अक

सहायक* िदनहुुनछे। उहाँ ितमीहरूसगं सधैं रहने सहायक िदनहुुनछे। 17 सहायक सत्यको आत्मा† हो। ससंारले उहाँलाई दखे्दनै र बझु्दनै। तर
ितमीहरू उहाँलाई जान्दछौ। उहाँ ितमीहरूसगं बाँच्न ु हुन्छ र उहाँ ितमीहरूिभ नै हुन ु हुनछे।

18 “म ितमीहरूलाई आफ्ना आमा-बाबलुे अनाथहरू छोडे जस्तो एक्लै छाड्नछैेन। म ितमीहरूकहाँ फक आउने छु। 19 केही समय पिछ
बाटै मलाई ससंारमा मान्छेहरूले फे र दे छैेन। तर ितमीहरूले मलाई दे छेौं। ितमीहरू बाँच्नछेौं िकनभने म बाँच्छु। 20 त्यस िदनमा ितमीहरूले
जान्नछेौं िक म िपतामा छु। ितमाहरूले जान्नछेौ िक ितमीहरू ममा र म ितमीहरूमा हुनछुे। 21 यिद कसलैे मरेो आज्ञाहरू हण गछर् र यसलाई
* 14:16: , “आरामदायक,” पिव आत्मा। पद 26 मापिन हने ुर्होस ् साथै “पिव आत्मा” शब्दावली हने ुर्होस।् † 14:17:

(हने ुर्होस ्“पिव आत्मा” शब्दावली) परमे रको सत्य यशेकूा चलेाहरूलाई बझुाउन ु नै उहाँको कायर् हो।यहून्ना 16:13 पिन हने ुर्होस।्
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पालन गदर्छ, त्यस मािनसले मलाई मे गदर्छ। अिन मरेा िपताले ितनलाई मे गदर्छन।् जसले मलाई मे गदर्छ। अिन म त्यस मािनसलाई मे
गछुर्। म उमािथ कट हुनछुे।”

22 तब यहूदाले (इस्क रयोत यहूदा होइन) भन्यो, “तर भु िकन तपाईंले आफूलाई हामी समक्ष कट गन ुर्हुन्छ र ससंार समक्ष िकन गन ुर्हुन्न?”
23 यशेलूे भन्नभुयो, “यिद कसलैे मलाई मे गछर् भन,े उसले मरेो िशक्षा पालन गदर्छ। अिन मरेो िपताले पिन ितनलाई मे गन ुर्हुन्छ। म र मरेा

िपता ितनीकहाँ आउनछेौं र ितनीसगंै ब छेौं। 24 तर जसले मलाई मे गदन उसले मरेो िशक्षाहरू पालन गदन। यो िशक्षाहरू जनु ितमीले सनु्दछैौ
वस्तवमा मरेो होइन। यो िपताबाट आएको हो जसले मलाई पठाउन ु भयो।

25 “मलैे यी सबै कुराहारू भिनसकेकोछु ितमीहरूसगं रहदँा न।ै 26 तर सहायकले सबै कुराहरूको िशक्षा िदनछेन।् सहायकले मलैे जे भने ती
सबै कुराहरू सम्झना गराउनछे। त्यो सहायक नै पिव आत्मा हो जसलाई िपताले मरेो नाममा पठाउन ु हुनछे।

27 “म ितमीहरूलाई मरेो शा न्त छोड्दछु, यो मरेो आफ्नै शा न्त ितमीहरूलाई िददंछु। म ितमीहरूलाई शा न्त िदन्छु, यो त्यो शा न्त होइन जनु
ससंारले िदन्छ। यसकारण ितमीहरूको हृदय िवच लत नहोस ्अिन कुनै िवषयमा पिन नडराऊ। 28 म गइरहछुे भनकेो ितमीले सनु्यौ, तर फे र
ितमीहरूकहाँ आउनछुे। यिद ितमीहरूले मलाई मे गरेको भए ितमीहरू खशुी हुने िथयौ िक म िपताकहाँ गइरहछुे। िकन? िकनभने िपता म भन्दा
महान हुनहुुन्छ। 29 यो हुन ु भन्दा पिहल्यै मलै े यो कुरा भिनसकेकोछु। जब यी सबै हुनछे अिन ितमीहरूले िव ास गनछौ।

30 “ितमीहरूसगं कुरा गन समय छैन। यो ससंारको शासक आइरेहछ। तर ममािथ उसको अिधकार चल्दनै। 31 तर ससंारले जान्नै पछर् िक
मलैे मरेा िपतालाई मे गछुर्। यसलैे म त्यही जस्ताको तस्तै गदर्छु, जनु उहाँले मलाई गन ुर् भन्न ु भयो।

“आऊ अब, हामी यस ठाऊँलाई छोडी जाऊँ।”

15
यशे ू दाखको बोट

1 यशेलूे भन्नभुयो, “म साँचो दाखको बोट हु,ँ मरेो िपता माली हुनहुुन्छ। 2 म मरेो त्यके हाँगा जसमा फल फल्दनै त्यो उहाँले का टनिदन ु
हुन्छ। अिन उहाँले त्यके हाँगाहरू छाँ ु र सफा गन ुर्हुन्छ तािक त्यसले फल फलाउन, सकोस;् त्यसो गदार् यसले अझ बढता फल िदनछे। 3 मरेो
उपदशेको कारणले गदार् ितमीहरू पिहल्यै श ु भइसकेकाछौ। 4 मिभ बस, म ितमीहरूिभ रहनछुे। कुनै पिन एक्लो हाँगाले फल िददंनै। त्यो
मलू बोटमा अतिनर्िहत भएको हुनै पछर्। ितमीहरूसगँ पिन यही कुरा लाग ू हुदँछ। ितमीहरू एक्लै फल फलाउन स ै नौ। ितनीहरू ममा हुन ु पछर्।

5“म दाखको बोट हु ँ र ितमीहरू त्यसका हाँगाहरू हौ। यिद जो कोही ममा र ो भने त्यसले धरैे फल िदनछे। िकनभने म िबना ितमीले केही गनर्
स ै नौ। 6 यिद कोही ममा रहदँनै भने तब ऊ त्यो हाँगा जस्तो हुन्छ जो फ्याँिकएर जान्छ। त्यो हाँगा मदर्छ। मािनसहरूले त्यस्तो मरेको हाँगाहरू
टपरे आगोमा हा लिदन्छन ्र ितनीहरू जल्छन।् 7 यिद ितमीहरू ममा र ौ र मरेो वचनहरू ितमीहरूमा र ो भने तब ितमी जे पिन चाहन्छौ माग

अिन त्यो ितमीलाई िदइनछे। 8 ितमीले अिधक फलहरू फलाऊ र िस गर िक ितमीहरू मरेा चलेाहरू हौ। यसले मरेो िपतालाई मिहमा िददछँ।
9 “म ितमीहरूलाई मे गदर्छु जसरी मलाई िपताले गन ुर्हुन्छ। अब मरेो मेमा िनरन्तर रहौ। 10 मलैे मरेा िपताको आज्ञा पालन गरें र िनरन्तर

उहाँको मेमा रही रहकेोछु। यस्तै कारले यिद ितमीहरूले मरेो आज्ञा पालन गय भने ितमीहरू मरेो मेमा िनरन्तर रहने छौ। 11 मलैे यी कुराहरू
भिनसकेकोछु, यसलैे ितमीहरूले त्यस्तै आनन्द पाउन सक्नछेौ जनु मसगं छ। म ितमीहरूको आनन्द एक पणूर् आनन्द भएको दे ु चाहन्छु।
12 यसकैारणले म ितमीहरूलाई आज्ञा गदर्छुः एकअकार्मा मे गर जसरी मलैे ितमीहरूलाई मे गरें। 13 महान मे त्यस मािनसले दखेाउन सक्छ
जसले आफ्नो िम को लािग आफ्नो जीवन ब लदान िदनसक्छ। 14 ितमीहरू मरेा िम हौ यिद ितमीहरूले मरेो आज्ञ अनसुार काम गरयौ भन।े
15 म ितमीहरूलाई नोकरहरू भनरे डाक्ने छैन। एक नोकरले उसको मा लकले के गछर् भनरे केही पिन जान्दनै अब म ितमीहरूलाई िम भनरे
बोलाउँछु िकनभने मरेा िपताले मलाई ज-ेजे भन्नभुयो ती सबै ितमीहरूलाई भिनसकेकोछु।

16 “ितमीहरूले मलाई चनुनेौ; मलैे ितमीहरूलाई चनु।े अिन मलैे ितमीहरूलाई िनय ु गरेकोछुः जाऊ अिन फल फलाऊ। म यो फल
ितमीहरूको हृदयमा फ लरहकेो दे चाहन्छु। तब िपताले ितमीहरूले जे पिन चाहन्छौ त्यो मरेो नाममा िदनहुुनछे। 17 यही मरेो आज्ञा होः
एकाअकार्लाई मे गर।

यशेलू े आफ्ना चलेाहरूलाई सावधान गन ुर्हुन्छ
18 “यिद यो ससंारले ितमीहरूलाई घणृा गछर् भने याद गर िक ससंारले मलाई थम घणृा गय भनरे। 19 यिद ितमीहरू ससंारकै िथयौ भने

ितमीहरूलाई उसकै आफ्नै मािनसहरू सरह मे गन नै छ। तर मलैे ितमीहरूलाई ससंारबाट छानें। यसलैे ितमीहरू ससंारसगं सम्ब न्धत छैनौ।
यसकैारणले ससंारले ितमीहरूलाई घणृा गदर्छ।

20 “मलैे ितमीहरूलाई भनकेा कुराहरू सम्झः एक नोकर उसको मा लक भन्दा े हुदँनै। यिद मािनसहरूले मलाई सताए भने ितमीहरूलाई
पिन सताउनछन ्यही मािनसहरूले मरेो िशक्षा पालन गरे भने ितनीहरूले ितमीहरूको आज्ञा पालन गनछन।् 21 मािनसहरूले यी सबै कुराहरू मरेो
कारणले गदार् ितमीहरूलाई गनछन।् उहाँलाई ितनीहरूले िचन्दनैन ्जसले मलाई पठाउन ु भयो। 22 यिद म नआएको भए र ससंारका मािनसहरूलाई
नबताएको भए तब ितनीहरू पापका-दोषी हुने िथएनन।् तर अब मलैे ितनीहरूलाई जनाएँ र अब ितनीहरू पापबाट माफी हुने छैन।
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23 “जसले मलाई घणृा गदर्छ, उसले मरेो िपतालाई पिन घणृा गदर्छ। 24 मलैे ती मािनसहरू माझ जस्तो कुराहरू गरे अन्य कुनै मािनसले
किहल्यै गरेन। यिद मलैे त्यस्तो कुराहरू नगरेको भए, ितनीहरू पापको-दोषी हुने नै िथएनन।् तर मलैे ज-ेजे गरें ती सबै ितनीहरूले दखेी सकेका
छन।् तथािप ितनीहरूले मलाई र मरेा िपतालाई घणृा गछर्न।् 25 तर यस्तो भयो िकनिक उनीहरूको वस्थामा ले खएको कुरा सत्य हुने भयोः
यस्तो ले खएको छ ‘कुनै कारण िबना नै ितनीहरूले मलाई घणृा गरे।’

26 “म ितमीहरूलाई िपताबाट सहायक पठाइिदनछुे। सहायक सत्यको आत्मा हो जो िपताबाट आउँदछ। जब उनी आउँछन,् उसले मरेो
िवषयमा बताउनछेन।् 27 अिन ितमीहरूले मरेो िवषयमा मािनसहरूलाई भन िकनभने ितमीहरू शरुुदे खनै मसगं छौ।

16
1 “मलैे यी कुराहरू ितमाहरूलाई भनें तािक ितमीहरूले आफ्नो िव ास हराउने छौनौ। 2 ितनीहरूले ितमीहरूलाई सभा घरहरूबाट बािहर

िनका लिदने छन।् समय आउँदछै तािक मािनसहरूले ितमीहरूलाई मारेर परमे करको सवेा गदछौ भन्ने सोच्नछेन।् 3 मािनसहरूले यी सबै
कुराहरू गनछन ्कारण न त ितनीहरूले िपतालाई िचनकेा छन ्न त मलाई नै िचन्दछन।् 4 यी कुराहरू म ितमीहरूलाई अिहले भन्दछुै। अतः जब
यी कुराहरू हुने समय आउनछे, तब ितमीहरूले मलैे होिशयारी गराएको समझ्नछेौं।

पिव -आत्माका काम
“मलैे यी कुराहरू ितमीहरूलाई शरुूमा भिनन, िकनभने म त्यस बलेा ितमीहरूसगंै िथएँ। 5 अब म उहाँकैमा गइरहकेोछु जसले मलाई

पठाउनभुयो। तर ितमीहरू कसपैिन मलाई सोधनेौ, ‘तपाईं कहाँ गइरहुन भएको छ?’ 6 ितमीहरूका हृदय उदािसनताले भ रएको छ िकनभने मलै े
ितमीहरूलाई ती कुराहरू भन।े 7 तर म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। ितमीहरूको भलाईको िन म्त म टािढन ु नै रा ो छ। िकन? िकनभने जब म
जानछुे ितमीहरूका लािग सहायक पठाइिदने छु। तर यिद म गइन भन,े सहायक ितमीहरूकहाँ आउने छैन।

8 “जब सहायक आउँछन,् उहाँले ससंारलाई यी िवषयहरूमा माण िदन ु हुनछेः पापको िवषय, धािमर्कताको िवषय र न्यायको िवषयमा।
9 सहायकले मािनसहरूको जीवनमा पाप छ भनरे माण गनछन ् िकनभने ितनीहरूले ममा िव ास गदनन।् 10 उसले मरेो धािमर्कताको माण
ितनीहरूलाई गराउनछेन,् िकनभने म िपताकहाँ नै गई रहछुे। तब ितमीहरूले मलाई फे र दे छैेनौ। 11 अिन सहायकले न्यायको िवषयमा सत्य
कुराको माण ससंारलाई गराउने छ, िकनभने यस ससंारको शासकलाई पिहल्यै नै जाँची सकेकोछ।

12 “मलाई अझ ितमीहरूसगं धरैे कुराहरू भन्न ु छ। तर अिहले ती कुराहरू ितमीहरूलाई अिधक हुनछे र हण गनर् सा ो पनछ। 13 तर जब
सत्यको आत्मा आउँदछ, उहाँले भिवष्यका कुराहरू घोषणा गन ुर् हुनछे। उहाँले आफ्नो कुराहरू भन्न ु हुनछैेन उहाँले जे सनु्न ु हुन्छ त्यही बताउन ु
हुन्छ। 14 सत्यको आत्माले मकहाँ मिहमा ल्याउन ु हुनछे। कसरी? उसले मबाट कुराहरू पाउने छन ्र ितमीहरूलाई ती सबकुैरा ाख्या गनछन।्
सबै कुराहरू जो िपतासगं छन ्ती सबै मरेा हुन।् 15 त्यसकैारणले म भन्दछुै त्यस आत्माले जे कुराहरू मबाट पाउने छन ्र ती सबै ितमीहरूलाई
घोषणा गनछन।्

शोक खशुीयालीमा प रवतर्न
16 “केही बरेपिछ ितमीहरूले मलाई दे छैेनौ। अिन अक केही बरे पिछ मलाई फे र ितमीहरूले दे छेौ।”
17 कोही चलेाहरूले आपसमा भन,े “यशेलूे जब त्यसो भन्न ु हुन्छ त्यसको मतलब के हो? ‘केही बरेपिछ ितमीहरूले मलाई दे छैनौ अिन

तब केही बरेपिछ मलाई फे र दे छेौ?’ त्यसो जब भन्नहुुन्छ, ‘म िपताकहाँ जादछुै।’ त्यसको अथर् के हो?” 18 चलेाहरूले सोध,े “ ‘केही
बरेपिछ’ भन्नकुो तात्पयर् के हो? उहाँले के भिनरहन ु भएको छ हामीले केही बझुनेौ।”

19 यशेलूे जान्न ु भयो िक चलेाहरूले त्यस िवषयमा उहाँलाई सोध्न चाहन्छन।् तब यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू आपसमा
सोिधरहछेौ मरेो भन्नकुो तात्पयर् जब मलैे भन,े केही बरेपिछ ितमीहरूले मलाई दे े छैनौ। ितमीहरूले यो जान्नलाई आपसमा बहस गरेकाछौ।
त्यसपिछ फे र अक केही बरेपिछ दे छेौ? 20 म ितमीहरूलाई साँचो भन्छु। ितमीहरू रूनछेौ र दःुखी हुनछेौ तर ससंार सन्न हुनछे। ितमीहरू
दःुखी हुने छौ तर ितमीहरूका दःुख आनन्दमय हुनछे।

21 “जब एक नारीले बालकलाई जन्म िदने समय हुन्छ, उसलाई पीडा हुदँछ, िकनभने उसले जन्माउने समय आएको हुदँछ। तर जब
बालक ज न्मसक्दछ, उनले अिघका पीडाहरू भु ल्छन,् िकनभने उनले बालक ससंारमा ज न्मएको खशुीमा अिघका पीडाहरू त्यसै भलु्दिछन।्
22 ितमीहरूसगं पिन ठीक त्यस्तै हुनछे। अिहले ितमीहरू दःुखीछौ। तर म ितमीहरूलाई फे र दे छुे र ितमीहरू खशुी हुनछेौ। अिन कसलैे पिन
ितमीहरूको खशुी खोसरे लानछैेन। 23 त्यस िदन ितमीहरूले मलाई केही पिन सोध्ने छैनौ। म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। मरेो नाममा जे मागे
पिन मरेा िपताले ितमीहरूलाई िदनहुुनछे। 24 ितमीहरूले अझ सम्म मरेो नाममा केही पिन मागकैे छैनौ। माग अिन ितमीहरूले पाउनछेौ। अिन
ितमीहरूको आनन्द पणूर् हुनछे।

ससंार मािथ िवजय
25 “यी कुराहरू मलैे ितमीहरूलाई अथर् लकुाएर भिनसकेकोछु। तर समय आउँदछै म ितमीहरूसगँ खलु्ला पारेर यी कुराहरू भन्नछुे। मरेा

िपताको िवषयमा म ितमीहरूलाई सरल भाषामा भन्नछुे। 26 त्यस समय मरेो नाममा मरेा िपतालाई िबन्ती गनछौ। तर मलैे भिनरहकेोछैन िक
ितमीहरूको िन म्त म मरेा िपतालाई भन्नछुे। 27 िकनभने िपता आफैले ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ। उहाँले ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ िकनभने
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ितमीहरूले मलाई मे गरेकाछौ। त्यसकारणले ितमीहरूले िव ास गछ िक म परमे रबाट आएको हु।ँ 28 म िपताबाट ससंारमा आएँ। अब म
यो ससंार छोडरे िपता कहाँ फकर जाँदछुै।”

29 तब यशेकूा चलेाहरूले भन,े “तपाईंले अिहले हामीलाई खलुस्त भन्नभुयो। त्यस्तो बझु्नै नसक्ने अप्ठेरो नबनाई तपाईंले भन्न ु भएन।
30 हामीले अब बझु्न सक्छौ िक तपाईंले त्यके कुरा जान्न ु हुन्छ। तपाईंले सोध्न ु अगािड नै कुनै पिन मािनसको उ र िदन ु सक्नहुुन्छ। यही
कारणले हामीलाई िव ास िदलाउँछ िक तपाईं परमे रबाटै आउन ु भएको हो।”

31 यशेलूे भन्नभुयो, “यसथर्ः अब ितमीहरूले िव ास गय ? 32 ध्यानले सनु, ितमीहरू छ रएर ब े समय आइरहछे। ितमीहरू त्यके आफ्नै
घरमा छरप हुनछेौ। त्यो समय अब आएको छ। ितमीहरूले मलाई छाडनछेौ। म एकलो रहनछुे। तर म वास्तवमा एक्लो रहनछैेन िकनभने िपता
मसगं रहन ु हुनछे।

33 “मलैे ितमीहरूलाई यी कुराहरू भनकेो छु तािक ितमीहरूलाई ममा शा न्त रहोस।् यस ससंारमा ितमीहरूलाई सकंट हुनछे। तर साहसी
बन। मलैे ससंारलाई परािजत गरेको छु।”

17
आफ्ना चलेाहरूका लािग यशे ू ाथर्ना गन ुर्हुन्छ

1 यित कुराहरू भिनसके पिछ यशेलूे स्वगर्ितर हने ुर्भयो र ाथर्ना गन ुर्भयो, “िपता ठीक समय आइपगु्यो। यसकारण तपाईंको पु लाई मिहमा
दान गन ुर् होस ् तािक पु ले तपाईंलाई मिहमा िदन सकोस।् 2 तपाईंले सबै मािनसहरू भन्दा मािथ पु लाई श िदनभुयो तािक पु ले सबलैाई

अनन्त जीवन िदन सकोस ्जनु तपाईंले ितनलाई िदनभुएकोछ। 3 यो अनन्त जीवन होः मािनसहरूले तपाईंलाई मा साँचो परमे र भनरे िचननु ्र
यशे ू ी लाई िचननु ्जसलाई तपाईंले पठाउन ु भयो। 4 जनु काम तपाईंले मलाई स ु म्पन ु भएको िथयो त्यो मलैे पणू र् गरें। पथृ्वीमा तपाईंको मिहमा
ल्याएँ। 5 अिन अब िपता, मलाई मिहमा दान गनुर्होस ्तपाईंसगं। मलाई त्यो मिहमा िदन ु होस ्तपाईंको जो मसगं ससंार बिनन ु पिहल्यै िथयो।

6 “तपाईंले मलाई केही मािनसहरू ससंारबाट िदनभुयो। मलैे ितनीहरूलाई तपाईं को हुनहुुन्छ दखेाई सकेकोछु। ती मािनसहरू तपाईंकै हुन ्
र मलाई िदनभुयो। ितनीहरूले तपाईंको वचन पालन गरे। 7 अब ितनीहरूले बझुे िक सबै थोक जनु मलाई िदन ु भयो ती तपाईंबाट आएका हुन।्
8 मलैे ती मािनसहरूलाई तपाईंले मलाई िदएकै वचनहरू िदएकोछु। ितनीहरूले ती वचनहरू स्वीकारे ितनीहरूले बझुे िक म साँ च्च नै तपाईंबाट
नै आएको हु ँ अिन ितनीहरूले िव ास गरे िक तपाईंले नै मलाई पठाउन ु भएको हो। 9 ितनीहरूकै िन म्त अब म ाथर्ना गदर्छु। म ितनीहरूका
िन म्त ाथर्ना ग ररहकेो छैन जो ससंारमा छन।् तर म ितनीहरूका िन म्त ाथर्ना ग ररहकेोछु जो तपाईंले मलाई िदनभुयो। िकनभने ितनीहरू
तपाईंकै हुन।् 10 जे ममा छ त्यो सबै तपाईंकै हो, अिन जे जित तपाईंकोमा छ त्यो मरैे हो। अिन ती मािनसहरूले मरेो लािग मिहमा ल्याउछँन।्

11 “अब म तपाईंकहाँ आईरहछुे। म अब ससंारमा ब े छैन। तर ती मािनसहरू ससंारैमा रहनछेन।् हे पिव िपता, ितनीहरूलाई सरुक्षा गन ुर्
होस। ितनीहरूलाई तपाईको नामको श ारा सरुिक्षत रा ु होस ्(नाउँ जनु मलाई िदनभुयो), तब ितनीहरू एक हुनछेन,् तपाईं र म जस्तै एक।
12जब सम्म म ितनीहरूसगँ िथएँ मलैे ितनीहरूलाई सरुिक्षत राखें। मलैे ितनीहरूलाई तपाईंको नामको श बाट सरुिक्षत राखें जनु तपाईंले मलाई
िदनभुयो। मलैे ितनीहरूलाई जोगाएँ। अिन ितनीहरू मध्ये एकजना मा ल ु भयो। उनी ल ु हुनलाई आफैं छािनएका िथए। ऊ ल ु भयो जसबाट
धमर्शा मा ले खएको कुरा पणू र् भयो।

13 “म तपाईं कहाँ आइरहछुे। तर जब सम्म म यस ससंारमा हुनछुे म ितनीहरूका िन म्त ाथर्ना गनछु। यी कुराहरू म भन्दछु तािक ितनीहरूले
मरेो आनन्द ा गरून।् म ितनीहरूले सबै मरेा आनन्द पाउन भन्दछु। 14 मलैे ितनीहरूलाई तपाईंको सबै वचनहरू िदएँ र ससंारले ितनीहरूलाई
घणृा गय , िकनभने ितनीहरू यस ससंारका होइनन ्जस्तै म यो ससंारको होइन।

15 “मलैे तपाईंसगँ ितनीहरूलाई ससंारबाट लिगिदनहुोस ्भनरे भिनरहकेो छैन। तर ितनीहरूलाई द ु बाट जोगाई रा हुोस ्चाँिह भिनरहछुे।
16 ितनीहरू ससंारका होइनन ्जस्तो िक म पिन यस ससंारको होइन। 17 तपाईंको सत्य ारा ितनीहरूलाई आफ्नो सवेामा रा तयार पान ुर्होस।्
तपाईंको वचन सत्य हो । 18 जसरी तपाईंले मलाई ससंारिभ पठाउन ु भयो त्यसरी नै मलै े ितनीहरूलाई ससंारिभ पठाएकोछु। 19 अब म
स्वयलंाई सवेा गनर् तयार पा ररहछुे। यो म ितनीहरूकै लािग गछुर् तािक साँचो रूपमा ितनीहरू तपाईंको सवेा गनर् तयार होउन।्

20 “म ती मािनसहरूका लािग ाथर्ना गछुर् अिन म त्यकेको लािग ाथर्ना ग ररहछुे जसले मलाई उनीहरूको वचनको कारणले िव ास
गछर्न।् 21 हे िपता, म ाथर्ना गछुर् िक जसले म मा िव ास गछर्न,् ितनीहरू एक होऊन।् जसरी तपाईं ममा हुनहुुन्छु, म तपाईंमा। म ाथर्ना गछुर्
तािक ितनीहरू हामीमा एक होऊन।् ससंारले यो िव ास गनर्छ िक तपाईंले नै मलाई पठाउन ु भएको हो । 22 तपाईंले िदन ु भएको मिहमा मलैे
ितनीहरूलाई िदएकोछु। मलैे त्यो मिहमा िदएँ तािक ितनीहरू एक होऊन,् जसरी तपाईं र म एक हौं। 23 जस्तो म ितनीहरूमा अिन तपाईं ममा
ितनीहरू एकरूपले एक होऊन ्तव त्यसबाट ससंारले जान्नछे िक मलाई तपाईंले पठाउन ु भएको हो अिन ससंारले जान्ने छ तपाईंले ितनीहरूलाई
मे गन ुर्हुन्छ जस्तो तपाईंले मलाई मे गन ुर्हुन्छ।
24 “िपता, म जहाँ हुन्छु ितनीहरू, जो तपाईंले मलाई िदन ु भएकोछ, मसगं नै होऊन। म यो इच्छा गछुर् ितनीहरूले मरेो मिहमा दखेनु।् यो

मिहमा तपाईंले मलाई िदनभुएको हो िकनभने ससंार बिनन ु भन्दा अगािड तपाईंले मलाई मे गन ुर् हुन्थ्यो। 25 हे धािमर्क िपता, ससंारले तपाईलाई
िचन्दनै, तर म तपाईंलाई जान्दछु। अिन यी मािनसहरूले मलाई तपाईंले पठाउन ु भएको हो भनरे जान्दछन।् 26 मलैे ितनीहरूलाई तपाईं कस्तो
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हुन ु हुन्छ दखेाएँ। अिन अझ म ितनीहरूलाई तपाईं कस्तो हुनहुुन्छ दखेाउनछुे। तब ितनीहरूले मलैे तपाईंबाट पाए जस्तै मे पाउन सक्छन।् अिन
म ितनीहरूमा बाँच्नछुे।”

18
यशे ू प ाउपन ुर् भयो
(म ी 26:47-56; मकूर् स 14:43-50; लकूा 22:47-53)

1 जब यशेलूे ाथर्ना िसध्याउन ु भयो, उहाँले आफ्ना चलेाहरू लएर जानभुयो। ितनीहरू िक ोन खोल्सा पा र ऊ बेंसी गए। अक प त्यहाँ
जतैनु रूखहरूको बगैंचा िथयो। यशे ू र उहाँका चलेाहरू त्यहाँ गए।

2 यहूदा, उहाँको िव ासघातकले पिन त्यो ठाउँ िचन्दथ्यो, िकनभने आफ्ना चलेाहरूसगँ त्यहाँ उसलाई भटे्न ु हुन्थ्यो। 3 यहूदाले एकदल
सनेाहरू लगरे त्यसै बगैंचाितर गयो। यहूदाले मखु्य पजूाहारीहरू र फ रसीहरूबाट पिन केही िसपाहीहरू ल्याएको िथयो। ितनीहरूले मशाल, ब ी
र हितयारहरू बोकेर आएका िथए।

4 यशे ू यी सबै घटनाहरू उहाँमािथ हुनछे भनरे जान्न ु हुन्थ्यो। यशेलू े बािहर आएर सोध्न ु भयो, “ितमीहरू कसलाई खोजी रहकेाछौ?”
5 ती मािनसहरूले भन,े “नासरतको यशेलूाई।”
यशेलूे भन्नभुयो, “म यशे ू हु।ँ” यहूदा जो यशेकूा िव ाघातक त्यहीं उिभरहकेो िथयो। 6 जब यशेलूे भन्नभुयो, “म यशे ू हु,ँ” तब मािनसहरू

पिछ पिछ हटे अिन भइँूमा लोटे।
7 यशेलूे ितनीहरूलाई फे र सोध्न ु भयो, “ितमीहरू कसलाई खोिजरहकेो छौ?”
मािनसहरूले भन,े “नासरतको यशेलूाई।”
8 यशेलूे भन्नभुयो, “मलैे ितमीहरूलाई भने म यशे ू हु।ँ यसथर् ितमीहरूले मलाई नै खोिजरहकेा हौ भन,े यी अरू मािनसहरूलाई जानदऊे।”

9 उहाँले यो भन्नभुयो तािक उहाँले जे भन्नभुएको िथयो त्यो परूा हुन सक्यो, “तपाईंले मलाई िदनभुएको मध्ये कसलैाई पिन गमुाईन।ँ”
10 िशमोन प सुकोमा एउटा तरवार िथयो। उसले तरवार िनकालरे मखु्य पजूाहारीको नोकरलाई हार गय । प सुले त्यसको दािहने कान

का टिदयो। त्यस नोकरको नाउँ माल्ख िथयो। 11 यशेलूे प ु सलाई भन्नभुयो, “ित ो तरवार म्यानमा राख! सकंटको कचौरा िपताले मलाई
िदनभुएको छ, के मलैे त्यो निपउनँ?ु”

अन्नास ्को अगािड यशेलूाई लिगयो
(म ी 26:57-58; मकूर् स 14:53-54; लकूा 22:54)

12 त्यसपिछ िसपाहीहरू र ितनीहरूका सनेापित अिन यहूदीका हािकमहरूले यशेलूाई प े । 13 ितनीहरूले यशेलूाई बाँध े अिन पिहले उहाँलाई
अन्नासको अगािड लग।े अन्नास धान पजूाहारी कैयाफाका ससरुा िथए जो यस वषर्को िन म्त धान पजूाहारी िथए। 14 कैयाफा ितनी हुन ्
जसले यहूदीहरूलाई भनकेा िथए िक जम्मै मािनसहरूका िन म्त एउटा मान्छे मन ुर् उिचत छ।

प सुले झटूो बोले यशेकूो बारेमा
(म ी 26:69-70; मकूर् स 14:66-68; लकूा 22:55-57)

15 िशमोन प सु र यशेकूा अक चलेा उहाँसगंै गए। ती चलेाले धान पजूाहारीलाई िचनकेा िथए। यसथर् उनी यशेसूगं धान पजूाहारीको
घरको ांगणिभ गए। 16 तर प सु बािहरै ढोका निजक बस्यो। ती चलेा जसले धान पजूाहारीलाई िचन्यो र बािहर आयो। उनी त्यस केटीसगं
बोले जसले मािनसहरूलाई ढोका खो लिदई। तब उसले प सुलाई िभ ल्याए। 17 ारपाल केटीले प सुलाई भनी, “ितमी पिन त्यस मािनसको
चलेाहरू मध्ये एक हौ?”

प सुले जवाफ िदयो, “अह,ँ म होइन।”
18जाडोको िदन िथयो। यसलैे नोकहररू र ारापालहरूलेआगोको भङु् ो बनाए। ितनीहरू आगोको व रप र उिभदंै आफूलाई न्यानो पा ररहकेा

िथए। पु स पिन ितनीहरूसगंै उिभइरहकेा िथए।
धान पजूाहारीले यशेलूाई हरू गरे
(म ी 26:59-66; मकूर् स 14:55-64; लकूा 22:66-71)

19 धान पजूाहारीले यशेलूाई उनका चलेाहरू र उनको िशक्षाको िवषयमा सोध।े 20 यशेलूे उ र िदनभुयो, “म सधैं सबै मािनसहरूसगं
खलु्लम-खलु्ला बोलकेो छु। मलैे सधं ैं सभा-घर र म न्दरको क्षे मा जहाँ सबै यहूदीहरू भलेा हुन्छन ् खलु्लम-खलु्ला िशक्षा िदएकोछु। मलैे
किहले पिन कुनै कुरो ग ु रा खन।ँ 21 यसथर् िकन गन ुर्हुन्छ? जस जसले मरेो िशक्षा सनुकेाछन ्ती मािनसहरूलाई सोध्न ु होस।् मलैे के भने
ितनीहरू िन य जान्दछन।्”

22 जब यशेलूे त्यसो भन्नभुयो, एकजना ारपालल,े जो निजकै उिभइरहकेो िथयो उहाँलाई िहकार्यो। त्यस ारपालले भन्यो, “तैंले धान
पजुाहारीसगं त्यसरी बात गन होइन।”
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23 यशेलूे उ रमा भन्नभुयो, “यिद मलैे केही गल्ती भनकेो भए, यहाँ जो मािनसहरू छन ्ितनीहरूको सामनु्ने माण गर के भलू छ। यिद मलैे
सही कुराहरू गरे भन,े मलाई ितमी िकन िहकार्उँछौ?”

24 तब अनासले यशेलूाई कैयाफा धान पजूाहारीकहाँ पठाए। त्यसबलेा सम्म यशे ू बाँिधएकै हुनहुुन्थ्यो।

प सुले फे र झटू बोल्यो
(म ी 26:71-75; मकूर् स 14:39-72; लकूा 22:58-62)

25 िशमोन प सु आगोको छेउमा आफूलाई न्यानो पाद उिभरहकेो िथयो। केही मािनसहरूले प सुलाई भन,े “ितमी त्यस मान्छेको चलेाहरू
मध्ये एक हौ?”

तर प सुले अस्वीकार गद भन्यो, “अह,ँ म होइन।”
26 धान पजूाहारीको एकजना नोकर त्यहाँ िथयो। त्यो नोकर त्यस मान्छेको आफन्त िथयो जसको कान प सुले काटेको िथयो। नोकरले

भन्यो, “ितमीलाई उसगं मलैे बगैंचामा दखेकेो होइन?”
27 तर फे र प सुले भन्यो, “अह!ँ म उनीसगं िथइन।ँ” अिन त्यहीबलेा भाले बास्यो।

िपलातसको समक्ष यशेलूाई ल्याइयो
(म ी 27:1-2, 11-31; मकूर् स 15:1-20; लकूा 23:1-25)

28 त्यसपिछ यहूदीहरूले यशेलूाई कैयाफाबाट लएर रोमी राज्यपालको महलतफर् गए। यो िबहानी पख िथयो। यहूदीहरू महलिभ पसनेन।्
ितनीहरू आफूले आफूलाई अशु रा चाहनेन ् िकनभने ितनीहरूले िनस्तार चाडको भोज खान ु िथयो। 29 यसथर् िपलातस बािहर िनस्केर
यहूदीहरूलाई सोध,े “यस मािनसको िवरु मा ितमीहरूले के आरोप लगाएकोछौ?”

30 यहूदीहरूले भन,े “यो अपराधी हो, यसकारण तपाईंको समक्ष ल्याएका छौं।”
31 िपतालसले यहूदीहरूलाई भन,े “ितमीहरू ियनलाई आफै लजैाऊ अिन ितमीहरूकै वस्था अनसुार न्याय गर।”
यहूदीहरूले भन,े “तर तपाईंको काननुले कुनै मािनसलाई मतृ्य ु दण्ड िदन हामीलाई अनमुित िददंनै।” 32 (यस्तो भयो तािक यशेलूे कस्तो

मतृ्यवुरण गन उहाँको वचन परुा हुन सक्थ्यो।)
33 त्यसपिछ िपलातस महलिभ फक। िपलातसले यशेलूाई बोलाएर सोध, “ितमी यहूदीहरूका राजा हौ?”
34 यशेलूे भन्नभुयो, “यो तपाईंको आफ्नै हो िक अरूले तपाईंलाई मरेो िवषयमा सोध्न ु लगाएको हो?”
35 िपलातसले भन,े “म यहूदी होइन! ित ै मािनस र ितनीहरूका मखु्य पजूाहारीहरूले ितमीलाई मलाई स ु म्पए। ितमीले के भलू गरेका छौ?”
36 यशेलूे भन्नभुयो, “मरेो राज्य यस ससंारको होइन। यिद म यस ससंारको हुदँो हु ँ तब मरेा सवेकहरूले मलाई यहूदीहरूको हातमा पन ुर्बाट

बचाउनकुा िन म्त लडाईँ गन िथए। तर मरेो राज्य िभन्दै जग्गाको हो।”
37 िपलातसले भन,े “यसथर् ितमी एक राजा हौ?”
यशेलूे उ र िदनभुयो, “ितमीले भन्यौ म राजा हु।ँ त्यो सत्य हो। सत्यको साक्षीको लािग म जन्मकेो िथए। त्यसकैारणले गदार् म ससंारमा

आएको हु।ँ अिन त्यके मािनस जो सत्यको पक्षमा छ, मरेो कुरा सनु्दछ।”
38 िपलातसले भन,े “सत्य के हो?” िपलातसले त्यसो भने पिछ ितनी फे र बािहर यहूदीहरूकहाँ गए अिन भन,े “मलैे यस मािनसमािथ

आरोप लगाउन केही दोष पाइन । 39 ितमीहरूको एक रीित अनसुार मलैे ितमीहरूको िनस्तार चाडको समयमा एक जना कैदीलाई म ु िदनपुछर्।
ितमीहरू यस ‘यहूदीहरूको राजालाई’ म ु िदइयोस ्भन्ने चाहन्छौ?”

40 यहूदीहरूले फे र िचच्याउँदै भन,े “अह,ँ यसलाई होइन! बारब्बालाई म ु ग रयोस।्” (बारब्बा एक डाकू िथए।)

19
1 तब िपलातसले यशेलूाई लजैाने र कोरार् लगाउने आदशे िदए। 2 िसपाहीहरूले काँडादार हाँगाहरूका एउटा मकुुट ग ुथँ े अिन यशेकूो टाउकोमा

लगाई िदए। त्यसपिछ ितनीहरूले बजैनी रंगको व उनको शरीरमा पिहराइ िदए 3 िसपाहीहरूले धरैे पल्ट यशेकूो छैउमा आउँदै भन,े “ णाम, हे
यहूदीहरूका राजा!” भन्दै उहाँको अनहुारमा थप्पड लगाए।

4 फे र िपलातस एक पल्ट बािहर िनस्के र यहूदीहरूलाई भन,े “हरे! म यशेलूाई ितमीहरू कहाँ ल्याउदँछुै िकनभने मलै े उसको िवरू मा
आरोप लगाउने कुनै कारण पाइन।ँ” 5 यशे ू बािहर आए। उहाँले काँडदेार मकुुट र बजैनी व लगाउन ु भएको िथयो। िपलातसले यहूदीहरूलाई
भन,े “त्यो मान्छो यही हो।”

6जब मखु्य पजूाहारीहरू र यहूदीका ारपालहरूले यशेलूाई दखेे ितनीहरू िचच्याए, “ ूसमा यसलाई टाँग्नहुोस!् ू समा यसलाई टाँग्नहुोस!्”
तर िपलातसले भन,े “ितमीहरू ियनलाई लजैाऊ र ूसमा टाँग। मलैे उनीमािथ आरोप लगाउने कुनै कारण नै पाईन।ँ”
7 यहूदीहरूले उसलाई उ र िदए, “हा ो वस्था बमोिजम ऊ मन पछर्, िकनभने उसले दावी गरेको छ िक ऊ परमे रको पु हो।”
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8 जब िपलातसले यो सनु,े उनी सा ै डराए। 9 िपलातस महलिभ फे र पस।े उनले यशेलूाई सोध,े “ितमी कहाँबाट आएका हौ?” तर यशेलू े
उसलाई जवाफ िदनभुएन। 10 िपलातसले भन,े “के ितमी मसगँ बोल्दनैौ? याद गर, ितमीलाई म ु पान अिधकार मिसत छ। अिन ितमीलाई

ूसमा टाँग्ने अिधकार पिन मिसत छ।”
11 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “तपाईंलाई मािथबाट निदइएको भए ममािथ तपाईंको केही अिधकार हुने िथएन। त्यसलैे ती मािनस जसले मलाई

तपाईंलाई स ु म्पयो उिनहरू तपाईं भन्दा महा-पापको दोषी हुन।्”
12 त्यसपिछ, िपलातसले यशेलूाई म ु पान कोिशश गरे। तर यहूदीहरूले ितनलाई कराउँदै भन,े “कसलैे आफैं लाई राजा बनाउछँ भने त्यो

िसजर िबरोधी हो। यसथर् उसलाई तपाईं छुट्करा िदन ु हुन्छ भने तपाईं िसजरको िम हुन ु हुन्न।”
13 िपलातसले यहूदीहरूले के भने सनु।े यसलैे उसले यशेलूाई महल बािहर ल्याए त्यस ठाउँलाई “ढुङ्गाको पाटी” भिनन्छ।(जसलाई िह ू

भाषामा गब्बाथा) भिनन्छ। त्यो न्यायसनमा िपलातस बस।े 14 यो ायः िनस्तार चाड़को तयारी गन िदनको मध्यान ्भएको िथयो। िपलातसले
यहूदीहरूलाई भन,े “ितमीहरूका राजा यहाँ छन!्”

15 यहूदीहरू िचच्याए, “त्यसलाई उतै लान ु होस,् लान ु होस!् त्यसलाई ूसमा मान ुर् होस।्”
िपलातसले यहूदीहरूलाई सोध,े “के मलाई ितमीहरूको राजालाई ूसमा टाँग्न लगाउछँौ?”
मखु्य पजूाहारीहरूले भन,े “िसजर मा हा ो राजा हुनहुुन्छ।”
16 तब यशेलूाई ूसमा झणु् ाएर मान ुर् भनरे िपलातसले ितनीहरूलाई समु्प।े

यशे ू ू समा मन ुर्भयो
(म ी 27:32-44; मकूर् स 15:21-32; लकूा 23:26-43)

िसपाहीहरूले यशेलूाई लग।े 17 यशेलूे आफ्नो ूस बोक्न ु भयो अिन उहाँ “खोपडी ठाऊँ” तफर् जान ु भयो (िह ूभाषामा “गलगथा” भिनन्छ)
18 गलगथामा यशेलूाई ूसमा टाँग।े ितनीहरूले दइुजना मािनसहरू उहाँको दईु प अिन यशेलूाई बीचमा राख।े 19 िपलातसले सकेंत पटमा
लखेे अिन ूसमा टाँिसिदए। त्यो सकेंतपटमा ले खएको िथयो। “नासरतको यशे,ू यहूदीहरूका राजा।” 20 िपलातसले त्यो िह ूल्या टन र ीक
भाषामा लखेकेा िथए। धरैे यहूदीहरूले त्यो सकेंतपट पढे िकनभने ूसमा यशेलूाई टाँगकेो ठाउँदे ख शहर निजकै िथयो।

21 यहूदीहरूका मखु्य पजूाहारीहरूले िपलातसलाई भन,े “ ‘यहूदीहरूका राजा’ भनरे, नले ु होस,् बरू ले हुोस,् ‘यो मान्छेले भनकेोछ, म
यहूदीहरूको राजा हु।ँ’ ”

22 िपलातसले उ र िदए, “मलैे जे लखेें-लखेें, बद्ली ग रनछैेन।”
23 ू समा यशेलूाई टाँिगसके पिछ िसपाहीहरूले उहाँका व उता रिदए र त्यस व लाई ितनीहरूले चार टु मा च्यात,े त्यके िसपाहीले

एक-एक गरेर पाए। ितनीहरूले कुतार् सम्म खो लिदए जो एउटै लगुाको टु ालाई मािथ दे ख तलसम्म िसलाएको िथयो। 24 यसथर् िसपाहीहरूले
आपसमा भन,े “यसलाई हामीले भाग गनर् च्या ु हुदँनै। यसलाई िच ा लगाऊ कसको नाउमँा पछर्।” धमर्शा मा भने जस्तै त्यो हुनगयोः

“ितनीहरूले आपसमा मरेा लगुाहरू बाँड,े
अिन मरेो लगुामा िच ा हाल।े” भजनसं ह 22:18

िसपाहीहरूले त्यसै गरे।
25 यशेकूी आमा ूसकै निजक उिभएकी िथइन। उहाँकी आमाको बिहनी, क्लोपासकी प ी पिन म रयमसगँ उिभरहकेी िथइन।् मग्द लनी

म रयम पिन उिभरहकेी िथइन।् 26 यशेलूे आफ्नी आमालाई दे ु भयो। उहाँले ती उिभनहेरूमा आफ्ना चलेाहरूलाई पिन दे ु भयो। उहाँले
आफ्ना आमालाई भन्न ु भयो, “हे ि य नारी ित ो प ु यहाँ छ।” 27 त्यसपिछ आफ्ना चलेालाई भन्नभुयो, “यहाँ ित ा आमा हुनहुुन्छ।” तब
त्यसपिछ, ती चलेाहरूले यशेकूी आमालाई आफ्ना घरमा लग।े

यशे ू मन ुर् भयो
(म ी 27:45-56; मकूर् स 15:33-41; लकूा 23:44-49)

28 त्यसपिछ, यशेलूे जान्नभुयो िक सबै कामहरू िस यो। उहाँले धमर्शा मा ले खएको िस होस ्भिन भन्नभुयो, “मलाई ितखार् लाग्यो।”
29 त्यहाँ िसकार्ले भ रएको एउट भाँडो िथयो। यसथर् िसपाहीहरूले स्पञ्जमा त्यो सोसे र िहसप उि दको हाँगामा त्यसलाई डुबाए। त्यसलाई
ितनीहरूले यशेकूो मखु सम्म पयुार्ईिदए। 30 उहाँले िसकार् खान ु भयो, स्वाद लन ु भयो। तब उहाँले भन्नभुयो “िस यो।” यशेकूो िशर झकु्यो र
उहाँले अ न्तम सास फेन ुर् भयो।

31 यो िदन तयारीको िदन िथयो अक िदन िवशषे िव ामको िदन िथयो। यहूदीहरूले िव ामको िदन त्यो मतृ शरीर ूसमा झणु् ाई रा
चाहनेन।् तब ितनीहरूले िपलातसलाई ती मािनसहरूको खु ा भाँच्नकुा िन म्त आदशे मागे तािक ितनीहरू िछटो मनर् सकुन।् अिन ितनीहरूको
मतृ शरीर ूसबाट तल झानर् सिकयोस।् 32 िसपाहीहरू आए र पिहला यशेकूो छेऊको ूसको मान्छेको खु ा भाँच।े त्यसपिछ ितनीहरूले ूसमा
भएको यशेकैू छेऊको अक मान्छेको खु ा भाँच।े 33 तर जब ती िसपाहीहरू यशेकूो छेऊमा गए, ितनीहरूले दखेे उहाँ अिघ नै म रसक्न ु भएको
िथयो। यसलैे ितनीहरूले उहाँको खु ा भाँचनेन।्
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34 तर एकजना िसपाहीले उहाँको कोखामा भालाले घोंच।े रगत र पानी बािहर िनस्कयो। 35 ऊ जसले त्यो दखे्यो ऊ गवाही भयो अिन
उसको गवाही सत्य छ। उसले जान्दछ िक उसले साँचो बो लरहकोछ। उसले गवाही िदन्छ तािक ितमीहरूले पिन िव ास गनर् सक्छौ। 36 यी
सबै कुराहरू घटे तािक धमर्शा साँचो हुन्छः “उहाँको एउटै ह ी पिन भाँिचनछैन।”✡ 37 अक ठाउँमा धमर्शा भन्छः “मािनसहरूले उनलाई
हनेर्छन ्जसलाई भालाले रोप्नछेन।्”✡

यशे ू गािडनभुयो
(म ी 27:57-61; मकूर् स 15:42-47; लकूा 23:50-56)

38 त्यसपिछ अ रमािथयावासी योसफे नाम भएकोले िपलातसलाई यशेकूो मतृ-शरीर लजैान पाऊँ भनरे िवन्ती गरे। योसफे यशेकूा चलेाहरू
मध्ये एक िथए। तर ितनले यहूदीहरूको डरले यो ग ु राख।े िपलातसले योसफेलाई यशेकूो शरीर लान सक्छ भनरे अनमुित िदए। त्यसकारण
योसफे यशेकूो शरीर लएर गए।

39 िनकोदमेस योसफेसगं गए। िनकोदमेस ती एकजना मािनस िथए जो यशेकूहाँ राती आउँदथ्यो र बात गदर्थ्यो। िनकोदमेसले ते ीस िकलो
जित मसलाहरू त्यहाँ ल्याए। त्यो मरूर् र एलवाको िम ण िथयो। 40 यी दइु मािनसहरूले यशेकूो मतृ शरीर लग।े उहाँको शरीर ितनीहरूले सगुन्धीत

सिहत सतूी कपडाले बाँध।े यसरी नै यहूदीहरूले मािनसहरूलाई गाड्दथ।े 41 जनु ठाउँमा यशे ू ू समा टाँिगए, त्यहाँ एक बगैंचा िथयो।
बगैंचामा एक नयाँ िचहान िथयो। कुनै मािनस पिन पिहल्यै किहले त्यहाँ गिडएको िथएन। 42 मािनसहरूले यशेलूाई त्यहीं नयाँ िचहानमा राखे
कारण यो निजक िथयो अिन यहूदीहरू आफ्ना िव ामको िदन तयारी गनर् थालकेा िथए।

20
केही चलेाहरूले यशेकूो िचहान र ो पाए
(म ी 28:1-10; मकूर् स 16:1-8; लकूा 24:1-12)

1 ह ाको पिहलो िदन िबहानै म रयम मग्द लनी यशेकूो िचहानमा गई। ितनले दे खन िक त्यो ठूलो च ान जो िचहानको ारमा रा खएको
िथयो त्यो ढुङ्गा हाटाइएको िथयो। 2 यसलैे म रयम िशमोन प सु र अन्य चलेाहरूकहाँ गई (जसलाई यशेलू े धरैे माया गन ुर्हुन्थ्यो।) म रयमले
ितनीहरूलाई भिनन, “ितनीहरूले भकुो दहेलाई िचहानबाट लगछेन।् हामी जान्दनैौ ितनीहरूले उहाँलाई कहाँ राखकेा छन।्”

3 यसकारण प सु र अक चलेा िचहानमा जानलाग।े 4 ितनीहरू दबुजैना दगरेु, तर अक चलेा प सु भन्दा िछटो दगरेु। यसलैे अक चलेा
िचहानमा पिहले पगु।े 5 चलेाले िनहु रएर तलितर हरेे। ितनीहरूले सतूी लगुाको टु ाहरू मा त्यहाँ रहकेो दखे,े ितनीहरू िभ झरेनन।्

6 त्यसपिछ िशमोन प सु आइपगु्यो। पु स िचहान िभ गयो। उसले सतूी लगुाको टु ा मा त्यहाँ रहकेो दखे्यो। 7 उसले यशेकूो टाउकँो
बाँिधएको लगुा पिन दखे्यो। त्यो लगुा प ाएर सतूीको कपडाका टु ादे ख अलग्गा रा खएको िथयो। 8 त्यसपिछ अक चलेा पिन पस्यो। यो
मािनस अिघ िचहानमा पिहलो पगु्ने चलेा िथयो। ितनले िभ पगुरे जे दखेे त्यो िव ास गरे। 9 ती चलेाहरूले अझ बझुकेा िथएनन िक धमर्शा ले
भनकेोछ िक यशे ू मतृ्यबुाट जागी उठ्नै पछर्।

यशे ू म रयम मग्द लनीकी अिघ दखेा पन ुर् भयो
(म ी 28:9-10; मकूर् स 16:9-11)

10 त्यसपिछ चलेाहरू आफ्ना घर फक। 11 तर म रयम िचहानकै बािहर उिभएर रोइरही। जब रोई रहकेी िथइन ् िचनहान िभ हने ुर् ितनी
िनहु रन।् 12 म रयमले सतेो व मा दईु स्वगर्दतूहरू दखेी । ितनीहरू जहाँ यशेकूो टाउकोप ी र अक स्वगर्दतू यशेकूो ख ु ाप ी बिसरहकेा िथए।

13 स्वगर्दतूहरूले म रयमलाई सोध,े “ह!े नारी! िकन रोईरहकेी छौ?”
म रयमले जवाफ िदइन, “कसलैे मरेा भकुो शरीर लगरे गएछ। ितनीहरूले कहाँ राखकेा छन म्लाई थाहा छैन।” 14म रयमले यित भिनसकेर

जब फिकर् न उनले उहाँलाई त्यहाँ उिभरहन ु भएको दे खन।् तर ितनले यशे ू भनरे िचिननन।्
15 यशेलूे उनलाई सोध्नभुयो, “नारी, ितमी िकन रोइरहछेौ? ितमी कसलाई खोिजरहछेौ?”
म रयमले उहाँलाई त्यहाँ बगैंचाको माली सम्झी। तब म रयमले उहाँलाई सोधी, “के ितमीले यशेलूाई लग्यौ, महोदय? भन उहाँलाई कहाँ

राखकेाछौ। म त्यही जानछुे र उहाँलाई लानछुे।”
16 यशेलूे उसलाई भन्नभुयो, “हे म रयम।”
म रयम यशे ू तफर् फक र यहूदी भाषामा उसलाई भनी, “रब्बोनी,” अथर्त “हे गरुुज्य”ू
17 यशेलूे उसलाई भन्नभुयो, “मलाई नछोऊ। म अझ्झ सम्म िपताकोमा गई सकेको छुइन।ँ तर मरेा दाज्य-ूभाइहरू भएकोमा जाऊ, र

ितनीहरूलाई यसो भनः ‘म मरेो िपता र ितमीहरूका िपताकहाँ फक जाँदछुै। म मरेो परमे र र ितमीहरूको परमे रकहाँ फक जाँदछुै।’ ”
18 म रयम मग्द लनी चलेाहरूकहाँ गईन ्अिन उनीहरूलाई भिनन, “मलैे भलुाई भटेें।” अिन यशेलू े जे भन्न ु भएको िथयो ती सब भिनिदइन।्

✡ 19:36: 34:20 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 19:37: 12:10 बाट उ तृ ग रएको।
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यशे ू चलेाहरूकहाँ दखेा पन ुर् भयो
(म ी 28:16-20; मकूर् स 16:14-18; लकूा 24:36-49)

19 ह ाको पिहलो िदन िथयो। चलेाहरू त्यो बलेकुी भलेा भएका िथए। यहूदीहरूको डरले दलैोहरू बन्द िथयो। तब यशे ू आउन ु भयो र
ितनीहरूका सामनुे उिभन ु भयो। यशेलू े भन्नभुयो “शा न्त ितमीहरूसगँ रहोस।्” 20 यशेलूे यित भने पिछ उहाँले आफ्ना हात र कोखा दखेाउन ु
भयो। तब चलेाहरूले भलुाई दखेरे अित खशुी भए।

21 त्यसपिछ यशेलूे फे र भन्नभुयो, “शा न्त ितमीहरूसगं रहोस।् िपताले मलाई पठान ु भयो। त्यस्तै कारले अब म ितमीहरूलाई पठाइरहछुे।”
22 यती भिनसके पिछ, यशेलूे चलेाहरूमािथ ास फुकेर भन्नभुयो, “पिव आत्मा लओे। 23 यिद ितमीहरूले मािनसहरूका पाप क्षमा ग रिदयौ
भने ितनीहरूका पापहरू क्षमा हुनछे। यिद त्यसो गरेनौ भने ितनीहरूका पापहरू क्षमा हुनछैेन।्”

यशे ू थोमासगं दखेापन ुर्भयो
24थोमा जसलाई िददमुस भिनन्छ, यशे ूचलेाहरूकहाँ आउन ु हुदँा िथएनन।् बा जना मध्ये थोमा एकजना िथए। 25अरू चलेाहरूले थोमालाई

भन,े “हामीले भलुाई दखे्यौं।” थोमाले भन,े “म त्यित बलेा सम्म िव ास गिदर्न जबसम्म काँटीले छेिडएका दागहरू उहाँको हातमा दे ख्दन
अिन औंला त्यो काँटीको दागहरूमा रा ख्दन र उहाँको कोखामा मरेो हात रा ख्दन।”

26 एक ह ापिछ सबजैना चलेाहरू घरमा जम्मा भएका िथए। थोमा ितनीहरूसगं िथए। दलैो बन्द िथयो, तर यशे ू आउन ु भयो र ितनीहरू
समक्ष उिभन ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “शा न्त ितमीहरूमा रहोस।्” 27 त्यसपिछ यशेलूे थोमालाई भन्नभुयो, “आऊ ित ो औंला यहाँ िछराऊ।
मरेा हातहरू हरे, ित ो हात मरेा कोखमा पसाउ। शकंा गनर् छोड अिन िव ास गनर् थाल।”

28 थोमाले यशेलूाई भन,े “मरेा भ ु र मरेा परमे र!”
29 यशेलूे थोमालाई भन्नभुयो, “ितमीले मलाई िव ास गय िकनभने ितमीले मलाई दखे्यौ। ती मािनसहरू धन्य हुन ् जस-जसले मलाई

नदे खकनै िव ास गरे।”
यहून्नाले यो पसु्तक िकन लखेे

30 यशेलूे धरैे अरू चमत्कारहरू दखेाउन ु भएको उहाँका चलेाहरूले दखेकेा िथए। ती चमत्कारहरू यस पसु्तकमा ले खएको छैन। 31 तर ती
कुराहरू ले खए तािक ितमीहरूले िव ास गनर् सक्छौ िक यशे ू नै ी हुन;् जो परमे रको पु हुन ्भिन जब ितमीहरू उहाँलाई िव ास गछ ,
ितमीहरूले उहाँको नाममा जीवन पाउन सक्छौं

21
यशे ू सातजना चलेाहरूसगं दखेा पन ूर् भयो

1 त्यसपिछ, यशे ू फे र आफ्ना चलेाहरू समक्ष दखेा पन ुर् भयो। त्यो ितिब रयास झीलको छेउमा भएको िथयो। यो यसरी हुन गयो। 2 केही
चलेाहरू भलेा भएका िथए। ितनीहरू िशमोन प सु, थोमा (िददमुस भिनन)े, गालीलको कानाका नथानले, जबदीका दइु छोराहरू र अन्य दइुजना
उहाँका अन्य चलेाहरू त्यहाँ िथए। 3 िशमोन प सुले भन्यो, “म माछा प न जान्छु।”

अरू चलेाहरूले भन,े “हामी ितमीिसतै जानछेौं।” तब सबै चलेाहरू गए र डुङ्गामा चढ।े त्यसरात ितनीहरूले केही प न सकेनन।्
4 अक िमरिमरे िबहानमा यशे ू िकनारमा उिभनभुयो। तर चलेाहरूले यशे ू हुनहुुनथ्यो भनरे िचननेन।् 5 तब यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो,

“साथीहरू हो! ितमीहरूले कुनै माछा पि यौ?”
6 यशेलूे भन्नभुयो, “माछा मान जाल फ्याँक ितमीहरूको डुङ्गाको दािहनपे । ितमीहरू त्यहाँ केही माछाहरू पाउनछेौ।” ितनीहरूले त्यसै

गरे। ितनीहरूले यित धरैे माछाहरू प े िक ितनीहरूले डुङ्गातफर् जाल तान्न पिन सकेनन।्
7 यशेलूे मे गन ुर्हुने चलेाले प सुलाई भन,े “ती मािनस भु हुन।्” प सुले “ती मािनस भु हुन”् भनकेो सनुे र आफ्ना ओढ्ने बरेेर पानीमा

हामफाले िकनभने ितनले काम गनर्लाई लगुा खोलकेा िथए। 8अन्य चलेाहरू डुङ्गामा चढरे िकनारमा आए। ितनीहरूले माछाले भ रएको जाल
तान।े ितनीहरू िकनारदे ख टाढा िथएनन।् ितनीहरू लगभग सय िमटर िभ िथए। 9 जब ितनीहरू िकनारमा पगु,े ितनीहरूले ज लरहकेो तातो
कोइला दखे।े त्यहाँ आगोमा केही माछा अिन केही रोटीका टु ा िथए। 10 यशेलूे भन्नभुयो, “ितमीहरूले भखर्रै प े को केही माछाहरू ल्याऊ।”

11 िशमोन प सु डुङ्गातफर् गए र िकनार ितर जाल तान।े त्यो ठूला-ठूला माछाले भ रएको िथयो । त्यहाँ जम्मा एक सय ि पन्नवटा माछाहरू
िथए। माछाहरू एकदमै ग ों िथयो र पिन जाल फाटेन। 12 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “आऊ अिन खाऊ।” कुनै पिन चलेाहरूले उहाँलाई
सोध्ने आटँ गरेनन,् “तपाईं को हुनहुुन्छ?” ितनीहरूलाई उहाँ भ ु नै हुनहुुन्छ भनरे थाहा िथयो। 13 यशे ू जान ु भयो अिन रोटी लनभुयो। उहाँले
रोटी लएर ितनीहरूलाई िदनभुयो। यशेलू े माछा पिन लएर ितनीहरूलाई िदनभुयो।

14 यस्तो कारले यशेलू े आफ्नो मतृ्यबूाट पनुरूत्थान भएर चलेाहरूिसत ते ोपल्ट दखेा पन ुर् भयो।
प सुसगं यशेकूो वातार्लाप

15 जब ितनीहरूले खाइसके, यशेलूे िशमोन प सुलाई भन्नभुयो, “योआनसेको पु िशमोन, यी अन्य मािनसहरूले भन्दा ज्यादा ितमी मलाई
मे गछ ?”
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प सुले जवाफमा भन,े “ज्य ू भ,ु तपाईं जान्न ु हन्छ म मे गछुर् तपाईंलाई।”
त्यसपिछ यशेलूे प सुलाई भन्नभुयो, “मरेा भेंडाहरूलाई खवुाऊ।”
16 फे र प सुलाई भन्नभुयो, “िशमोन योआनसेको पु , ितमी मलाई मे गछ ?”
प सुले जवाफमा भन,े “ज्य,ू भ,ु तपाईं जान्न ु हुन्छ म मे गछुर् तपाईंलाई।”
त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “मरेा भेंडाहरूको* हरेचाहा गर।”
17 ते ोपल्ट यशेलूे प सुलाई सोध्नभुयो, “िशमोन, योआनसेको पु , ितमी मलाई मे गछ ?”
प सु उदास भए, िकनिक यशेलूे उसलाई ते ो पल्ट सोध्नभुयो, “ितमी मलाई मे गछ ?ं” प सुले भन,े “ भु तपाईं सब थोक जान्नहुुन्छ।

मलैे तपाईंलाई मे गछुर् भनरे पिन जान्नहुुन्छ।”
यशेलूे प सुलाई भन्नभुयो, “मरेा भेंडाहरूलाई खवुाऊ। 18 म ितमीलाई साँचो भन्छु। जब ितमी जवान िथयौ, ितमीले आफ्नो पटेी स्वयं

कस्थ्यौ र जहाँ इच्छा छ त्यहाँ जान्थ्यौ। जब ितमी बढूा हुनछेौ ितमी हात छाडनछेौ र कोही अरूले पटेी किसिदनछे। त्यही मािनसले ितमीलाई
अगवुाई गनछ जहाँ जान ित ो इच्छा नभएतापिन।”

19 यशेलूे दखेाउन चाहान ु हुन्थ्यो कस्तो मतृ्यलुे प सुले परमे रलाई मिहमा दान गनछ। त्यसपिछ उहाँले प सुलाई भन्नभुयो, “मरेो पिछ
लाग।”

20 प सुले फकर हदेार् दखेे जनु चलेाहरू यशेलूाई मे गथ उहाँको पिछ िहड्न थाल।े त्यो त्यही चलेा जो साँझको भोजमा भकुो छातीमा
अडिेसएर बसकेा िथए र भनकेा िथए, “ भ,ु त्यो को होला जसले तपाईंलाई िव ासघात गनछ?”

21 जब प सुले त्यस भ लाई दखे,े उसले यशेलूाई सोध्यो, “ भु उसलाई के गन?”
22 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “यिद म चाहन्छु िक जब सम्म म आउँिदन त्यो जीिवत रहे ितमीलाई के भयो त? ितमी मरेो पिछ लाग।”
23 यसरी यो कुरा भाइहरूमा यित सम्म फै लन गयो िक उसको त्यो चलेा मदन। तर यशेलू े त्यो मदन भिन भन्न ु भएको िथएन। तर यो भन्न ु

भएको िथयो िक, “यिद म यो चाहन्छु िक जबसम्म म आऊँिदन त्यो यहीं जीिवत रहे ितमीलाई के भयो त?”
24 उही यो चलेा हो जसले यस भनाई ारा साक्षी िदन्छ औ जसले यी लखेकेा छन।् हामी जान्दछौ िक उसको गवाही सत्य छ। 25 यशेलूे

अरू पिन धरैे कामहरू गन ुर् भएकोछ। ती िवषयमा एक एक गरेर सबै ले खए भने म सोच्दछु िक जो पसु्तकहरू ले खन्छ ती यित अिधक हुनछे
िक सारा पथृ्वीमा त्यो अटाउने छैन।

* 21:16:
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े रतहरूका काम
लकूा लखे्छन ्

1 ि य िथयोिफलस,
मलैे मरेो थम पसु्तकमा, यशेलूे ज-ेजे गन ुर् भयो र िसकाउन ु भयो त्यके कुरो लखेें। 2 मलैे यशेकूो सम्पणूर् जीवन बारे लखेें, ारम्भदे ख

उहाँ स्वगर् ितर उचा लन ु भए सम्म। यो घटना हुन ु अिघ उहाँ ारा चिुनएका े रतहरूिसत उहाँले बातिचत गन ुर् भयो। े रतहरूले के गन ुर् पछर्
भन्ने कुरा पिव आत्माको सहयोग लएर उहाँले बताउन ु भयो। 3 यी सबै घटनाहरू यशेकूो मतृ्य ु पिछ भयो, अिन उहाँले आफ्ना े रतहरूलाई
आफू िजउँदो रहकेो श शाली माणहरूले मािणत गन ुर् भयो। यशे ू मतृ्यबुाट बौरी उठे पिछ े रतहरूले उहाँलाई चालीस िदनको अविधमा धरैे
पल्ट दखे।े उहाँले ितनीहरूसगं परमे रका राज्यको िवषयमा बताउनभुयो। 4 एक समय जब यशे ू ितनीहरूसगं खाई रहन ु भएको िथयो, उहाँले
ितनीहरूलाई यरूशलमे नछोड्ने कुरा भन्नभुयो। उहाँले भन्नभुयो, “िपताले ितमीहरूको लािग ितज्ञा गन ुर् भएकोछ, जनु मलैे ितमीहरूलाई पिहल्यै
भिनसकेकोछु। त्यो ितज्ञा ा गनर्लाई ितमीहरूले यरूशलमेमा प खर्न ु पछर्। 5 यहून्नाले मािनसहरूलाई पानी ारा बि स्मा िदए, तर केही िदन
पिछबाट ितमीहरूले पिव आत्मा ारा बि स्मा लनछेौ।”

यशेकूो स्वगार्रोहण
6 े रतहरू जम्मा भए। ितनीरूले यशेलूाई सोध,े “हे भ ु के यो इ ाएललाई राज्य फे र िफतार् िदने तपाईंको समय यही हो?”
7 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “िपता मा एक हुनहुुन्छ जसको िमित र समयहरू िनणर्य गन अिधकार छ। ितमीहरू यी कुराहरू बारे

जान्न स ै नौ। 8 तर पिव आत्मा ितमीमािथ आउनु हुनछे अिन ितमीहरूले श पाउनछेौ। ितमीहरू मािनसहरूबीच मरेो गवाही हुनछेौ। पिहले
ितमीहरू यरूशलमेका मािनसहरूका िन म्त गवाही हुनछेौ। तब ितमीहरूले यहूिदयामा, साम रयामा अिन ससंारका त्यके ठाउँका मािनसहरूलाई
बताउनछेौ।”

9 यशेलूे े रतहरूलाई ती कुराहरू भिनसके पिछ उहाँ मािथ आकाश सम्म उचा लन ु भयो। े रतहरूले हदेार् हदे यशे ू बादलिभ प ु भयो
अिन ितनीहरूले उहाँलाई दे सकेनन।् 10 यशे ू टाढा गइरहन ु भएको िथयो अिन े रतहरूले आकाश तफर् हे ररहकेा िथए। अचानक दइुजना
मािनसहरू सतेो व धारण गरेर ितनीहरूका छेउमा उिभए। 11 ती दइुजना मािनसहरूले े रतहरूलाई भन,े “गालीलका मािनसहरू, ितमीहरू यहाँ
िकन आकाशतफर् हदे उिभरहकेाछौ? ितमीहरूले यशेलूाई ितमीहरूदे ख स्वगर्-आरोहण भएको दखे्यौ। जसरी ितमीहरूले उहाँलाई जान ु भएको
दखे्यौ त्यसरी नै उहाँ फक आउनु हुनछे।”

नयाँ े रत चिुनए
12 त्यसपिछ े रतहरू जतैनू पवर्तदे ख यरूशलमे ितर लाग।े यो पवर्त यरूशलमेदे ख ाय आधा माईल टाढो छ। 13 े रतहरू शहरिभ

पस।े ितनीहरू त्यही ठाउँमा गए जहाँ ितनीहरू बसकेा िथए; यो कोठा मािथल्लो तलामा िथयो। े रतहरू िथए प सु, यहून्ना, याकूब अ न् यास,
िफ लप, थोमा, बथुर्लम,ै म ी, याकूब (अल्फयसको छोरो) र िशमोन (कनानी) र यहूदा (याकूबको छोरो)।

14 े रतहरू एक साथ िथए। एकै उ शे्यको लािग ितनीहरूले लगातार ाथर्ना ग ररहकेा िथए। केही नारीहरू, म रयम यशेकूो आमा अिन
उहाँका भाइहरू पिन त्यहाँ े रतहरूसगं िथए।

15 केही िदन प ात ्त्यहाँ िव ास गनहरूको सभा भइरहकेो िथयो। सभामा झण्डै एक सय बीस जना मािनसहरू िथए। प सु उिभए र भन,े
16-17 “भाइहरू हो! दाऊदको माध्यम पिव आत्माले केही घट्नाहरू घट्नछेन ् भनी धमर्शा मा भनकेा िथए। उनी यहूदाको िवषयमा बात
ग ररहकेा िथए जो हा ा दलका एक जना िथए। यहूदाले हामीिसत सवेा गरेका िथए अिन ती मािनसहरूका मागर् दशर्क भए जसले यशेलूाई प े ।”

18 (यहूदालाई पसैा िदएर त्यसो गनर् खटाएको िथयो। आफ्नो द ु कामको पसैाले एउटा जमीन िकन्यो। तर यहूदा उधँो मणु्टो भएर पछा रयो,
त्यसको शरीर खलु्ला भएर फु ो, सबै आन् ा भ ुडँीहरू िन स्कए। 19 यो घटनाबाट सम्पणूर् यरेूशलमेको जनसाधरणले िशक्षा पाए। त्यसकैारणले
त्य खतेको नाउँ मािनसहरूले हकल्दामा राख।े ितनीहरूको भाषामा हकल्दामाको अथर्, “रगतको खते” हुन्छ।)

20 प सुले भन,े “भजनसं हमा यहूदाको िवषयमा यस्तो ले खएको छः

‘उसको घर जनहीन होस।्
कोही पिन त्यहाँ नबसनु।्’ भजनसं ह 69:25

अिन यस्तो पिन ले खयो:

‘त्यसको काम अरू कसलैे लजैाओस।्’ भजनसं ह 109:8
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21-22 “यसकैारण अब अक मािनस हामीसगं स म्म लत होस ्र यशे ू पनुरुत्थान हुन ु भएको गवाही बनोस।् यो मािनस हा ै टोलीको हुनपुछर्
जो भ ु यशेकूो जीवनकाल भ र हामीसगं रहकेो हुन ु पदर्छ। यो मािनस यहून्नाले मािनसहरूलाई बि स्मा िदएको िदनदे ख यशेकूो स्वगर्-आरोहण
भएको िदनसम्म हामीसगं रहकेो हुनपुछर्।”

23 े रतहरूले दईुजना मािनसहरू टोलीको समक्ष राख।े एकजना यसूफु बणर्बास िथए। जसलाई जस्तस पिन भिनन्थ्यो। अक मािनस मि यास
िथयो। 24-25 े रतहरूले ाथर्ना गरे, “ भ,ु तपाईंले सबै को मनका कुराहरू जान्न ु हुन्छ। हामीलाई दखेाउन ु होस ्यी दईुजना मध्ये कसलाई यो
काम गराउन तपाईंले छान्न ु भएको छ। यहूदाले त्यसलाई छाडे अिन ितनी वास्तवमा कहाँका िथए त्यहीं गए। भ,ु हामीलाई दखेाउनहुोस ् िक
कुन मािनसले एक े रतको स्थान लन ु पन हो।” 26 े रतहरूले दईु जनाबाट एकजना छान्नलाई िच ा गरे। िच ामा मि यासको नाउँ पय ।
यसकैारणले अन्य एघारजना े रतहरू सिहत ऊ पिन एक े रत हुन पगु।े

2
पिव आत्माको आगमन

1जब पे न्तकोसको* िदन आइपगु्यो, े रतहरू सबै एकै ठाउँमा जम्मा भएका िथए। 2अचानक स्वगर्बाट जोडले हुरी बतास चले जस्तै एउटा
आवाजले ितनीहरू जनु कोठामा बिसरहकेा िथए त्यस कोठालाई सम्पणूर् कारले ढािकिदयो। 3 ितनीहरूले आगोका ज्वालाहरू जस्तो दखे।े ती
ज्वालाहरू िवभािजत भएर त्यके मािनसमािथ बस्यो। 4 ितनीहरू सबै पिव आत्माले प रपणूर् भए र ितनीहरूले िविभन्न भाषाहरूमा बोल्न थाल।े
पिव आत्माले ितनीहरूलाई त्यसो गनर् श दान गन ुर्भयो।

5 त्यसबलेा यरूशलमेमा केही धािमर्क यहूदीहरू बस्थ।े ितनीहरू ससंारको त्यके रा बाट आएका िथए। 6 ितनीहरू धरैे जसो आवाज सनुे
पिछ आए। े रतहरूले आ-आफ्ना भाषामा बोलकेो सनुरे ितनीहरू छक्क परे।

7 यी सबै यहूदीहरू यसमा आ र्य चिकत भए। ितनीहरूले बझुनेन ् िक कसरी े रतहरू यस्तो गनर् सक्षम भए। ितनीहरूले भन,े “हरे! यी
मािनसहरू जो बो लरहकेा छन ् ितनीहरू सबै गालीलबाट आएका हुन।् 8 तर हामी ितनीहरूले बोलकेा शब्दहरू हा ो आफ्नै भाषामा सिुनरहकेा
छौं। यो कसरी सम्भव भयो? हामी िविभन्न ठाउँहरूबाट आएका हौं 9 पाथ या, मदेीया, एलाम, मसेोपोटािमया, यहूिदया, कपोिदिसया, पोन्टस,
एिशया, 10 ि िगया, प्या म्फ लया, िम दशे, साई रन छेउको लिबया, रोम 11 े ती र अरबीयाबाटा। हामी कितपय जन्मजात यहूदीहरू हौं
अिन अरू कितलाई यहूदी धमर्मा प रवतर्न ग रको छ। हामी ती िविभन्न दशेहरूबाट आएका हौं। तर हामी ती मािनसहरूलाई हा ो आफ्नै भाषामा
सनु्न सक्छौं। ितनीहरूले परमे रको िवषयमा भनकेा सबै महान कुराहरू हामी बझु्न सक्छौं।”

12मािनसहरू सबै आ र्य चिकत र अलमल्ल भए। ितनीहरूले आपसमा गरे, “यसको मतलब के हुन सक्थ्यो?” 13 तर अन्य मािनसहरू
ितनीहरूमािथ हाँिसरहकेा िथए। ती मािनसहरूले सोचे िक े रतहरूले खबु दाखरस िपए अिन मात।े

प सुको मािनसहरूलाई सम्बोधन
14 त्यसपिछ प सु अन्य एघार जना े रतहरूिसत उिभए। सबै जनसमदुायले सनु्ने गरेर उनले जोडसगं कराएर भन।े उनले भन,े “मरेा यहूदी

दाज्य-ूभाइहरू र यरूशलमेाका बािसन्दाहरू, मलाई ध्यान िदएर सनु! म ितमीहरूले जान्न ु पन आवश्यक कुराहरू भन्न लागकेो छु। 15 यी
मािनसहरू ितमीहरूले सोचे जस्तै मातकेा छैनन।् अिहले िबहानको भखर्र नौ मा बजकेो छ। 16 आज यहाँ भइरहकेा कुरा अगमव ा योएलले
भनकेा छन:्
17 ‘परमे र भन्नहुुन्छः
अ न्तम िदनहरूमा सबै मािनसहरूमािथ मरेो आत्मा खन्याइिदनछुे।

ित ा छोरा अिन छोरीहरूले अगमवाणी गनछन।्
ित ा जवान मािनसहरूले दशर्नहरू दे छेन।्
ित ा बढूा मािनसहरूले िवशषे दशर्नहरू दे छेन।्

18 त्यसबलेा, म मरेो सवेकहरू, परुुष र ीहरूमािथ, मरेो आत्मा खन्याउनछुे,
अिन ितनीहरूले अगमवाणी गनछन।्

19 म छक्कपद चीजहरूमािथ आकाशमा दखेाउनछुे,
तल पथृ्वीमा, म माणहरू िदनछुे।
त्यहाँ रगत, आगो, र घना ध ूवँा हुनछे।

20 घाम अन्धकारमय भई ब द्लने छ,
अिन जनु रगत सरह र म हुनछे।

तब परम भकुो महान ्र मिहमामय िदन आउनछे।
* 2:1: , यो िनस्तार चाड़ भन्दा पचासिदन पिछ आउँछ।
जसलाई “फसलको पवर्” पिन भिनन्छ।
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21 अिन हरेक मािनस ज-जसले परम भमुािथ िव ास गनछ बचाइनछे।’ योएल 2:28-32

22 “मरेो यहूदी दाज्य-ूभाइहरू, यी शब्दहरूमा ध्यान दऊेः नासरतको बािसन्दा यशे ू िविश मािनस हुनहुुन्थ्यो। परमे रले यो स्प रुपमा
ितमीहरूलाई दखेाउन ु भयो। परमे रले यशेकूो माध्यम ारा श शाली अिन आ र्जनक कुराहरू गरेर यसलाई माण गन ुर्भयो। ितमीहरू सबै
जनाले यी कुराहरू दखेकेा छौ। 23 यशेलूाई ितमीहरूमा स ु म्पएको िथयो अिन ितमीहरूले उहाँलाई मारयौ। ती मािनसहरूका सहायता लएर
जोिसत परमे रको िनयम छैन ितमीहरूले यशेलूाई ूसमा िकला ठोक्यौ। तर परमे रलाई यी सबै घटना हुने थाहा िथयो। यो परमे रकै योजना
िथयो। परमे रले यो योजना धरैे अिघ बनाउन ु भएको िथयो। 24 यशेलूे मतृ्यकुो पीडा खप्न ु परयो, तर परमे रले उहाँलाई मतृ्यबुाट छुटकारा
िदनभुयो। मतृ्यलुे यशेलूाई समाल्न सकेन। परमे रले यशेलूाई मतृ्यबुाट ल्याउन ु भयो। 25 दाऊदले यशेकूो िवषयमा यस्तो भनकेा िथएः

‘सधँैं मलै े भलुाई मरेो सम्मखु दखेें,
मलाई बचाउनँ उहाँ मरेो दािहनिेतर हुनहुुन्छ।

26 यसलैे मरेो हृदय आन न्दत छ,
र मरेो मखु आनन्दिसत बोल्दछ।

हो, मरेो शरीले पिन आशामा भरोसा गनछ,
27 िकनभने तपाईंले मरेो ाणलाई पातालमा छोड्नहुुने छैन।
तपाईंले आफ्ना एक पिव जनलाई िचहानमा कुहुन िदनहुुने छैन।

28 ितमीहरूले मलाई कसरी बाँच्न िसकायौ,
ितमीहरू मरेो छेउमा आउनछेौ अिन मलाई आनन्दले भ रिदनछेौ।’ भजनसं ह 16:8-11

29 “मरेा दाज्य-ूभाइहरू, म ितमीहरूलाई पणूर् रूपले हा ा पखुार् दाऊदको िवषयमा भन्न सक्छु। उहाँ मन ुर् भयो र गािडयो। उहाँको िचहान
अझ सम्म हामीसगं छ। 30 दाऊद एक अगमव ा िथए अिन परमे रले भन्न ु भएका कुराहरू जान्दथ।े परमे रले दाऊदलाई वचन िदन ु भएको
िथयो िक उनकै प रवारबाट कुनै एकजनालाई दाऊद जस्तै राजा बनाउनछुे भनी। 31 यस्तो घटना हुन अिघ नै दाऊदलाई यो कुरा थाहा िथयो।
यसकैारण यशेकूो पनुरुत्थानको िवषयमा दाऊदले भनःे

‘उहाँलाई नरकमा छािडएको िथएन।
उहाँको शरीर िचहानमा सडने।’
32 यो उनै यशे ू हुन जसलाई परमे रले मतृ्यबुाट बौराए, हामी सबै त्यस सत्यको गवाही छौं। 33 यसकारण परमे रले उहाँको दािहने प
यशेलूाई उठाउन ु भयो। परमे रले उहाँलाई पिव आत्मा िदन ु भयो, जो उहाँले िदन ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो। अिन उहाँले त्यो पिव आत्मा
खनाउन ु भयो जो ितमीहरूले अिहले दखे्छौ अिन सनु्छौ। 34 दाऊद स्वगर्मा चिढगएनन।् यो त यशे ू हुनहुुन्थ्यो जो स्वगर् जानभुयो। दाऊद आफैले
भनःे

‘परम भलुे मरेो भलुाई भन्न ु भयोः
मरेो दािहने तफर् बस,

35 जबसम्म ित ा श हुरू ित ो पाइताला मिुन रा ख्दन।’ भजनसं ह 110:1

36 “यसलैे सबै यहूदी मािनसहरूले यो सत्यलाई जान्न ु पछर्ः परमे रले यशेलूाई भु र ी बनाउन ु भयो। उहाँ त्यही मािनस हुनहुुन्थ्यो
जसलाई ितमीहरूले ूसमा िकला ठोक्यौ।”

37 जब मािनसहरूले त्यो सनुे ितनीहरू अत्यन्तै दःुखीत भए। ितनीहरूले प सु र अन्य े रतहरूलाई सोध,े “हे भाइहरू हो, हामीले के गन ुर्
पछर्?”

38 प सुले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूका हृदयहरू अिन जीवनहरू प रवतर्न गर, तब ितमीहरू त्यके यशे ू ी को नाउमँा बि स्मा लओे।
तब परमे रले ितमीहरूका पापहरूलाई क्षमा ग रिदन ु हुनछे र ितमीहरूले पिव -आत्माको उपहार पाउनछेौ। 39 यो ितज्ञा ितमीहरूको लािग
अिन ितमीहरूको बालकहरूको लािग अिन ती सबै मािनसहरूका लािग पिन हो जो टाढा छन।् यो ती त्यके मािनसको लािग हो जसलाई भु
हा ा परमे रले आफैमा बोलाउन ु हुन्छ।”

40 प सुले ितनीहरूलाई यी अिन अन्य अनके शब्दहरू ारा चतेावनी पिन िदए, “उनीहरूलाई आ ह गरे िक स्वयं ितमीहरूले यी द ु पसु्ताबाट
जोगाऊ।” 41तब ती मािनसहरू जसले प सुका सन्दशे मान,े बि स्मा लए। त्यस िदनमा झण्डै तीन हजार जित मािनसहरू िव ासीहरूको झणु्डमा
थिपए।



2:42 1230 े रत 3:22

िव ासीहरूको बांढाई
42 ती िव ासीहरू लगातार आपसमा भटेघाट ग ररह।े ितनीहरूले आफ्ना समय े रतहरूले िदएका िशक्षा िसक्नमा योग गरे। ितनीहरू

एकअकार्मा साझदेार भए। ितनीहरू एक साथ खाँदै िथए अिन एक साथ ाथर्ना गद िथए। 43 े रतहरूले धरैे श पणूर् र आ र्यपणूर् कामहरू गरे।
अिन त्यके मािनसले आ र्य िमि त भय अनभुव गरे। 44 सबै िव ासीहरू सगंै बस।े सबै कुराहरू आपसमा बाँडचुडँ गरे। 45 िव ासीहरूले
आफ्नो जमीनहरू र आफ्नो जे जित सम्पि हरू िथए, सबै बचेे अिन बचेरे पाएको पसैा हरेक मािनसको आवश्यकताको अनपुातमा बाँड।े
46 ितनीहरूको त्यके िदन म न्दर ाङ्गाणमा भटे हुन्थ्यो। ितनीहरू सबकैो एउटै उ ेश्य िथयो। ितनीहरू आन न्दत भएर अिन इमान्दारी हृदय
लएर आफ्ना घरमा सगँै रोटी टु ाए अिन खाए। 47 ितनीहरूले परमे रको शसंा गरे अिन सबै मािनसहरूले उनीहरूलाई मन पराउँथ।े अिधक

भन्दा अिधक मािनसहरूले सरंक्षण पाए र भलुे ितनीहरूलाई िव ासीहरूको हूलमा स म्म लत गरे।

3
प सुले एक लङ्गडो मािनसलाई िनको पादर्छन।्

1 एकिदन प सु र यहून्ना म न्दर गए। त्यितबलेा अपरान्हको तीन बजकेो िथयो। यो दिैनक ाथर्ना गन बलेा िथयो। 2 जब ितनीहरू म न्दर
ाङ्गण ितर गईरहकेा िथए, त्यहाँ एकजना मािनस िथए। जीवनभ र नै त्यो मािनस लङ्गडो िथयो। ऊ िहडँ्न स ै न िथयो, यसलैे केही साथीहरूले

उसलाई बोक्ने गथ र त्यके िदन म न्दरमा ल्याउने गथ। ितनीहरूले त्यो लङ्गडो मािनसलाई म न्दर बािहर एउटा ढोकाको मध्ये छेउमा राखे
जसलाई सनु्दर- ार भिनन्थ्यो। त्यहाँ त्यस मािनसले म न्दर जाने मािनसहरूसगं पसैा माग्ने गथ्य । 3 त्यसिदन त्यो मािनसले प सु र यहून्नालाई
म न्दरको ाङ्गणिभ गइरहकेो दखे्यो। उसले ितनीहरूसगं पसैा माग्यो।

4 प सु र यहून्नाले त्यस लङ्गडो मािनसलाई एकटक लाएर हरेे अिन प सुले भन,े “हामीलाई हरे!” 5 त्यस मािनसले ितनीहरूबाट केही
पाउने आशाले ितनीहरूलाई ध्यान लगाएर हये । 6 तर प सुले भन,े “मसगं कुनै सनु अथवा चाँदी छैन, तर मसगं जे छ त्यो ितमीलाई िदनछुे।
नासरतको यशे ू ी को श ले जरुूक्क उठ र िहडं।्”

7 त्यसपिछ प सुले त्यस मािनसको दािहने हात प े र उठाए अिन अचानक उसको खु ा अिन गोली गाँठाहरू ब लयो भयो। 8 त्यो मािनस
उि यो र जरुूक्क उिभयो र िहडं्न थाल्यो। त्यो म न्दरको ाङ्गणिभ ितनीहरू सगँै गयो। त्यो िहडँ्द,ै उ ँ द,ै परमे रको स्तिुत गाईरहकेो िथयो।
9-10 सबै मािनसहरूले उसलाई िचने िक त्यो मािनस लङ्गडो िथयो र उ त्यके िदन म न्दरको सनु्दर ारको साम ु बसरे पसैा माग्दथ्यो। अब
ितनीहरूले त्यही मािनसहरूलाई िहडं्दै र भकुो स्तिुत गाउदँै गरेको दखे।े मािनसहरू छक्क परे। ितनीहरूले यो कसरी हुन सक्यो भनरे बझु्न
सकेनन।्

प सु मािनसहरू सगं बोल्दछ
11 त्यो मािनसले प सु र यहून्नालाई लगातर समाित र ो। सबै मािनसहरू चिकत भएका िथए कारण त्यो लङ्गडो मािनस िनको भएको

िथयो। ितनीहरू प सु र यहून्ना भएको सलुमेानको दलानमा दगरेु।
12 जब प सुले यस्तो दखे,े उनले मािनसहरूलाई भन,े “मरेा यहूदी दाज्य-ूभाइहरू हो! ितमीहरू िकन यसमा अचम्म मािनरहकेा छौ?”

ितमीहरूले हामीलाई यस्तो कारले हे ररहकेाछौ िक मानौं, हामीले हा ो श र भ ले त्यो मािनसलाई िहडं्ने सामथर् बनायौं। 13 होइन! यो
परमे रले गन ुर् भएको हो! उहाँ अ ाहामका परमे र, इसहाकका परमे र र याकूबका परमे र हुनहुुन्छ। उहाँ हा सबै पखुार्हरूका परमे र
हुनहुुन्छ। उहाँले उहाँका खास सवेक यशेलूाई मिहिमत तलु्याउन ु भयो जसलाई ितमीहरूले मानर् भनी स ु म्पयौ। िपलातसले यशेलूाई म ु ग रिदने
िनणर्य गरेका िथए। तर ितमीहरूले यशेलूाई हामी चाहदँनैौ भन्यौ। 14 यशे ू पिव र असल हुनहुुन्थ्यो, तर ितमीहरूले भन्यौ ितमीहरूर उहाँलाई
चाँहदनैौ। ितमीहरूले यशेकूो स ामा ज्यानमारालाई छोडी माग्यौ। 15अिन ितमीहरूले एक यस्तो मािनसलाई माय जो जीवन ोत हुनहुुन्छ! तर
परमे रले उहाँलाई मतृ्यबुाट बौराउन ु भयो। हामी त्यसको गवाही छौं-हामीले आफ्नै आखँाले दखेकेा हौं।

16 “यशेमूा िव ास रहकैे कारण यो मािनस अिहले िनको भयो। यस्तो हुन गएको कारण चािह ँ हामी यशेकूो श मा पणूर् िव ास राख्दछौ।
यशेमूा िव ास भएको कारणले यो मािनस िनको भएको छ। ितमीहरूले उसलाई दखे्छौ अिन ितमीहरूले उसलाई िचन्छौ।

17 “मरेा दाज्य-ूभाइहरू, ितमीहरूले यशेलूाई के-के गय , म जान्दछु। ितमीहरूले आफैं ले बझुनेौ ितमीहरू के ग ररहकेा िथयौ, ितमीहरूका
नतेाहरूले पिन बझुनेन।् 18 परमे रले सबै अगमव ाहरूको माध्यम ारा भिनसक्न ु भएको िथयो िक ी पीिडत हुनछेन ् र मनछन।् मलैे
ितमीहरूलाई भनकेोछु कसरी परमे रले यी कुराहरू पणूर् गन ुर्भयो। 19 यसलैे ितमीहरूले आफ्ना हृदयहरू र जीवन प रवतर्न गन पछर्! परमे र
तफर् फकर् अिन उहाँले ितमीहरूको पापहरूलाई क्षमा िदनहुुन्छ। 20 त्यसपिछ भलुे ितमीहरूलाई आ त्मक िव ामको समय िदनहुुनछे। उहाँले
यशेलूाई पठानहुुनछे, जसलाई उहाँले ितमीहरूका िन म्त ी को रुपमा चनु्न ु भएकोछ।

21 “तर यशे ू त्यसबलेा सम्म स्वगर्मा ब ै पछर्, जब सम्म हरेक थोक फे र व स्थत हुदँैंन। परमे रले यस समयको िवषयमा धरैे पिहल्यै
उहाँको पिव अगमव ा ारा भिनसक्न ु भएको िथयो। 22 मोशाले भन्नभुयो, ‘परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई एकजना अगमव ा
िदनहुुनछे। त्यो अगमव ा ितमीहरूका आफ्नै सम् दायबाट आउनछेन।् ऊ म जस्तै हुनछे। ती अगमव ाले भनकेा सबै कुराहरू ितमीहरूले
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पालन गन ुर् पनछ। 23 यिद कुनै मािनसले त्यो अगमव ाको भनाई पालन गरेन भने उसलाई परमे रको मािनसहरूबाट अलग ग रन ु पछर् अिन
ध्वशं पा रन ु पछर्।’✡

24“शामएूल र सबै अन्य अगमव ाहरू जो उनी पिछ आए परमे रको िन म्त बोले अिन ितनीहरूले यो समयको बारेमा भन।े 25 ितमीहरूले
अगमव ाहरूले जे भने ती हण ग रसकेकाछौ। ितमीहरूले परमे र अिन ितमीहरूका पखुार्हरू माझ भएको करार स्वीकार ग रसकेकाछौ।
परमे रले तपाईंहरूका पखुार् अ ाहामलाई भन्नभुयो, ‘पथृ्वीमा भएको सबै रा हरू ितमीहरूका सन्तान ारा धन्य हुनछे।’✡ 26 परमे रले उहाँका
खास सवेक पठाउन ुभयो। उहाँले उनलाई पिहले ितमीहरूकहाँ नै पठाउन ुभयो ितमीहरू त्यकेलाई द ु पथबाट हटाएर आशीष िदनलाई परमे रले
यशेलूाई पठाउन ु भयो।”

4
यहूदी सभा समक्ष प सु र यहून्ना

1 जब प सु र यहून्ना मािनसहरूसगं बो लरहकेा िथए, केही मािनसहरू ितनीहरूकहाँ आए। ितनीहरू यहूदी पजूाहारीहरू म न्दरको दखेरेख
गनहरूको क ान र केही सदकुीहरू िथए। 2 प सु र यहून्नाले जे जती कुराहरू मािनसहरूलाई िसकाए त्यसकारणले ितनीहरू रसाइसकेका
िथए। ती दइु े रतहरूले भन्दै िथए मािनसहरू मतृ्यबुाट जाग्नछेन।् यशेकूो उदाहरण िदएर ितनीहरूले यो िसकाए। 3 यहूदी अगवुाहरूले प सु र
यहून्नालाई प े अिन जलेमा थनुामा राख।े रात प रसकेको िथयो, यसलैे ितनीहरूले प सु र यहून्नालाई अक िदन सम्म जलेमा राख।े 4 तर
धरैे मािनसहरू ज-जसले प सु र यहून्नाको समाचार सनुकेा िथए, ितनीहरू िव ासी बिनए। यसथर् अिहले त्यहाँ ायः पाँच हजार परुूषहरू
िव ासीहरूको हूलमा िथए।

5 अक िदन यहूदी अगवुाहरू, बढूा यहूदी अगवुाहरू र शा ीहरू यरूशलमेमा भटे्न गए। 6 धान पजूाहारी हन्नास, कैयाफा, यहून्ना र
अलकेजाण्डरहरू त्यहाँ िथए। सबै मानिसहरू जो धान पजूाहारी चिुनने एक प रवारका िथए। 7 ितनीहरूले प सु र यहून्नालाई सबजैना समक्ष
उभ्याए। यहूदी अगवुाहरूले ितनीहरूलाई धरैे पल्ट सोध,े “यस लङ्गडो मािनसलाई ितमीहरूले कसरी ठीक पाय ? के श ले ितमीहरूले यो
काम गरयौ? कसको अिधकार लएर ितमीहरूले यसो गय ?”

8 तब पिव आत्माले प सु भ रपणूर् भयो। उनले ितनीहरूलाई भन,े “मािनसहरूका अगवुाहरू र बढूा अगवुाहरूः 9 ितमीहरूले यस्ता असल
काम गरेको िवषयमा अिहले हामीलाई ग ररहछेौ िक यो लङ्गडो मािनस कसरी िनको भयो? 10 ितमीहरू सब,ै यहूदी मािनसहरूले जाननु ्
िक यो लङ्गडो मािनस नासरतका यशे ू ी को श ारा िनको भएको हो! जसलाई ितमीहरूले ूसमा िकला ठोक्यौ। परमे रले उहाँलाई
मतृ्यबुाट जीवनमा बौराउन ु भयो। यो मािनस लङ्गडो िथयो, तर अब ठीक छ। ऊ ितमीहरू साम ु उिभन सामथर् छ यशेकूो श ले गदार्। 11 यशे ू
हुनहुुन्छ

‘यो ढुङ्गालाई ितमी डकम हरूले कुनै महत्व नै िदएनौ,
तर यो ढुङ्गा मलू-ढुङ्गा हुनगएको छ।’ भजनसं ह 118:22

12 यशे ू मा एक त्यस्तो हुनहुुन्छ जो मािनसहरूलाई बचाउन योग्य हुन ु हुन्छ। उहाँको नाँउ मा यो ससंारका मािनसहरूलाई िदइएको एक श
हो, जस ारा हामी बचाइन सक्छौ।”

13 यहूदी अगवुाहरूले जाने िक प सु र यहून्नामा कुनै त्यसो खास िशक्षण र िशक्षा छैन रहछे भनरे। तर अगवुाहरूले प सु र यहून्ना
िनडरसाथ बोलकेा पिन दखेकेा िथए। यसलैे ितनीहरू छक्क परेका िथए। त्यसपिछ मा ितनीहरूले प सु र यहून्ना यशेसूगंै रहन्थे भनरे थाहा
पाए। 14 ितनीहरूले त्यो लङ्गडो मािनस दइु े रतहरूको छेउमा बसकेो दखे।े त्यो मािनस िनको भएको िथयो। यसकैारणले ितनीहरूले ती
े रतहरूले भनकेो िवरू केही उ र िदन सकेनन।्
15 यहूदी अगवुाहरूले ितनीहरूलाई महासभाबाट बािहर जान भन।े त्यसपिछ ती यहूदी नतेाहरू आपसमा अब के गन ुर् पन भन्ने कुरामा वहश

गरे। 16 ितनीहरूले भन,े “हामीहरूले ती े रतहरूिसत के गन ुर् पन? यरूशलमेका त्यके मािनसहरूले जान्दछन ्िक ितनीहरूले ठूलो आ र्यकमर्
गरेकाछन।् यो छलर्ङ्गा छ। हामी यसलाई सत्य होइन भन्न स ै नौ। 17 तर हामीहरू ितनीहरूलाई यशेकूो िवषयमा मािनसहरूलाई अझ धरैे
नबताउन ु भनरे हामीले ियनीहरूलाई चतेाउनी िदनपुछर्। तब यो िवषय मािनसहरू बीच अझ फै लने छैन।”

18यसथर् यहूदी अगवुाहरूले प सु र यहून्नालाई फे र िभ बोलाए। ितनीहरूले ितनीहरूलाई मािनसहरूलाई यशेकूो नाउमँा कुनै कुरा निसकाउन ु
भनी आदशे गरे। 19 तर प सु अिन यहून्नाले उ र िदए, “परमे र समक्ष के सही छ? ितमीलाई सनु्न ु िक परमे रलाई? ितमीहरू आफै िनणर्य
गर। 20 हामी चपुचाप ब स ै नौ। हामीले ज-ेजे सनु्यौ र दखे्यौं हामीले ती कुराहरू मािनसहरूलाई भन्न ु पछर्।”
✡ 3:23: 18:15, 19 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 3:25: 22:18; 26:24 बाट उ तृ ग रएको।
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21-22 यहूदी अगवुाहरूले ितनीहरूलाई दण्ड िदने कुनै त्यस्तो आधार पाएनन ् िकनभने जे भएको िथयो त्यसमा सबै मािनसहरू परमे रको
शसंा ग ररहकेा िथए। यो चमत्कार नै परमे रबाट माण िथयो। जनु मािनस िनको पा रयो ितनी चालीस वषर्भन्दा ज्यादा उमरे पगुकेा िथए

यसकैारणले यहूदी अगवुाहरूले ती े रतहरूलाई फे र चतेावनी िदए अिन ितनीहरूलाई पठाइिदए।
प सु र यहून्ना िव ासीहरूकहाँ फिकर् ए

23 प सु र यहून्नाले यहूदी अगवुाहरूका सभा छोडे अिन आफ्ना हूलितर गए। ितनीहरूले आफ्ना हूललाई मखु्य पजूाहारीहरू अिन बढुा
यहूदी अगवुाहरूले के-के भनकेा िथए सबै बताई िदए। 24 जब िव ासीहरूले यो सनु,े ितनीहरू सबलैे परमे रलाई एउटै हृदयले ाथर्ना गरे।
ितनीहरूले ाथर्ना गरे, “हे भ,ु तपाईं नै एक हुन ु हुन्छ जसले पथृ्वी, अकाश, समु र ितनीहरूमा भएका त्यके वस्त ु यस पथृ्वीमा बनाउन ु भयो।
25 हा ा पखुार् दाऊद तपाईंको सवेक हुनहुुन्थ्यो। पिव आत्मा ारा उनले यी शब्दहरू लखेःे

‘िकन ससंारका मािनसहरू परमे रको िवरु योजनाहरू तयार पाछर्न?्
यी सबै आशािहन छन।्
26 ‘पथृ्वीका राजाहरू र शासकहरू,

परम भु र उहाँका ी िवरु लडाँई लड्न एक ठाँउमा भलेा भए।’ भजनसं ह 2:1-2

27 यी कुराहरू साँ च्च नै घटेका िथए जब हरेोद, प न्तयस िपलातस, जाितहरू अिन यहूदीहरू यशेकूो िवरु मा यरूशलमेमा एकि त भए। यशे ू
ितमीहरूका पिव सवेक हुन ु हुन्छ। उहाँ एक हुन ु हुन्छ जसलाई ितमीहरूले ी हुन िनय ु िदयौ। 28 यी सबै मािनसहरू तपाईंले तपाईंको
श अिन ज्ञानले योजना गरेका सबै कमर् गनर् एकि त भए। 29अिन, अब, सनु्नहोस ्परम भ!ु ितनीहरूले के भिनरहछेन।् ितनीहरूले हामीलाई
डर दखेाउने कोिशश ग ररहछेन!् परम भ,ु हामी तपाईंको सवेकहरू हौ। हामीलाई ती कुराहरू भन्नालाई सहयोग गन ुर्होस ्जनु तपाईं हामी ारा
साहससगं भिनएको चाहन ु हुन्छ। 30 माणहरू िदएर अिन तपाईंको पिव सवेक यशेकूो नाँउ ारा चमत्काहरू गरेर ती रोगी मािनसहरूलाई िनको
पारी तपाईंको श दखेाउन ु होस।्”

31 िव ासीहरूका ाथर्ना पिछ, ितनीहरू जहाँ जनु ठाउँमा भलेा भएका िथए त्यो ठाउँ ह ल्लयो। ितनीहरू पिव आत्माले पणू र् भए, र
ितनीहरूले परमे रको सन्दशे साहससाथ भन।े

िव ासीहरूको अशं
32 िव ासीहरू िवचारमा अिन आत्मामा एक भएका िथए। त्यस टोलीमा भएका कसलैे पिन आफ्ना चीजहरूलाई आफ्नो माननेन।् बरु

ितनीहरूिसत भएको त्यके थोकमा साझदेार भए। 33 भु यशेकूो मतृ्यबुाट पनुरुत्थान भएको बारेमा े रतहरूले ठूलो श सगं गवाही िदए।
अिन परमे रले सबै िव ासीहरूलाई आशीवार्द िदनभुयो। 34 ितनीहरूले चाहकेा सबै वस्तहुरू ा गरे। ज-जसका आफ्ना जमीन र घरहरू
िथए पसैाको िन म्त बचेी िदए। 35 ितनीहरूले िब ीबाट पाएको पसैा े रतहरूलाई िदए। त्यसपिछ हरेकलाई उसको आवश्यकता अनसुार को
चीजहरू िदइए।

36 िव ासीहरू मध्ये एकजनाको नाउँ यसूफु िथयो। े रतहरूले ितनलाई बणार्बास भन्दथ।े बणार्बास नाउकँो अथर् हुन्छ “मािनस जसले
अरूलाई सहयोग गछर्।” उनी साइ स दशेका एकजना लवेी िथए। 37 यसूफुको आफ्नै खते िथयो। त्यो उनले बचेी िदए अिन उनले िब ीबाट
पाएको पसैा े रतहरूलाई िदए।

5
हनिनया र सफीरा

1 हनिनया नाँउ भएको एक मािनस िथए। उनकी स्वा ीको नाउँ सफीरा िथयो। हनिनयाले केही स म्पित बचे।े 2 तर उनले बचेरे पाएको
पसैाको केही अशं मा े रतहरलाई िदए। उनले बचकेो पसैाको केही अशं आफ्नो लािग राख।े उनकी स्वा ीलाई त्यो कुरा थाहा िथयो तर ऊ
पिन सहमत िथई।

3 प सुले भन,े “हनिनया, ितमीले िकन आफ्नो हृदय शतैानलाई िनयन् ण गनर् िदयौ? ितमीले पिव आत्मालाई धोका िदने यास गय ।
ितमीले ित ो जमीन बचे्यौ, तर आफ्नै लािग ितमीले िकन बचेकेो पसैाबाट केही अशं राख्यौ? 4जमीन बचे्न अगाडी, त्यो ित ो िथयो। अिन त्यो
बचेी सकेपिछ पिन, ितमी त्यो पसैा ितमीले चाहकेो कुरामा चलाउन सक्थ्यौ। यस्तो नरा ो काम गन िवचार ित ो मनमा िकन आयो? ितमीले
परमे रलाई ढाँ ौ हामी मािनसलाई होइन।”

5-6जब हनिनयाले त्यस्तो सनु,े उनी लडे र म रहाल।े केही यवुाहरू आए अिन उनको शरीर ढािकिदए। त्यसपिछ उनको लाश बािहर िनकालरे
गािडिदए! अिन त्यके मािनसले त्यस्तो घटनाको िवषयमा सनुपेिछ भयभीत बन।े

7 ायः तीन घण्टा पिछ ितनकी स्वा ी सफीरा िभ आई। उसलाई आफ्नो लोग्ने ित त्यस्तो घट्ना घट्न गएको थाहा िथएन। 8 प सुले
उसलाई भन्यो, “जमीन बचेरे ितमीले कित पसैा पायौ, मलाई भन। यित पसैामै ितमीले जमीन बचे्यौ?”
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सफीराले उ र िदइ, “हो, हामीले जमीन बचेरे पाएको पसैा त्यित नै हो।”
9 प सुले भन्यो, “िकन ितमी र ित ो लोग्ने भकुो आत्मा जाँच्न सहमत भयौ? सनु! ितमीले ती पदचापहरू सनु्यौ? यी ती मािनसहरूका

हुन जो भखर्रै ित ो लोग्नलेाई दफन गरेर दलैोमा आइपगुकेा छन!् ितनीहरूले ितमीलाई पिन त्यसै गरी बोकेर बािहर लानछेन।्” 10 त्यित नै बलेा
सफीरा उसको खु ामा लडी र ाण त्यािग। ती यवुाहरू आए अिन उसलाई म रसकेको भे ाए। ितनीहरूले उसलाई त्यसरी नै बािहर लगे अिन
उसलाई उसको लोग्नकैे छेउमा गािडिदए। 11 जम्मै िव ासीहरू र अन्य मािनसहरूले ती घटनाहरू सनुपेिछ सबै भय स्त भए।

भकुा माणहरू
12 े रतहरूले मािनसहरू माझ अनके चमत्कारहरू अिन आ र्यमय कायर्हरू गरे। े रतहरू एकैसाथ सलुमेानको दलानमा िथए। ितनीहरू

सबकैो एउटै उ ेश्य िथयो। 13कसलैे पिन े रतहरूसगं सामले हुने आटँ गरेनन ्तर सबै मानिसहरूले े रतहरूको िवषयमा रा ै कुरा गरे। 14अिन
धरैे मािनसहरू, परुुषहरू र ीहरूले भमुा िव ास गरे अिन िव ासीहरूको टोलीमा सामले भए। 15 यसकारण ितनीहरूले िबमारी मािनसहरूलाई
गल्लीहरूमा ल्याए। प सु आइरहकेाछन ्भन्ने मािनसहरूले सनुकेा िथए। यसलैे ितनीहरूले िबमारीहरूलाई ओ ान अिन च ाइहरूमा राख।े
िकनभने ितनीहरूले सोचे यिद प सुको छाया सम्म पिन िबमारीहरूमा पय भने ती िबमारीहरूलाई िनको हुन यथे हुनछे। 16 मािनसहरू
यरूशलमेका व रप रका शहरहरूबाट आएका िथए। ितनीहरूले िबमारीहरू र साथै ितनीहरूलाई पिन ल्याए जसलाई द ु आत्माले सताएको
िथयो। ितनीहरू सबै िनको भए।

यहूदीहरूले े रतहरूलाई रोक्ने यास
17 धान पजूाहारी र उनका साथीहरू (त्यस टोलीलाई सदकुीहरू भिनन्थ्यो) इष्यार्ले भ रए। 18 ितनीहरूले े रतहरूलाई प े अिन जलेमा

थनु।े 19 तर राती भकुो दतूले जलेको दलैोहरू खो लिदए अिन ितनीहरूलाई बािहर ल्याए अिन भन,े 20 “जाऊ र म न्दर ाङ्गणमा उिभन ूअिन
मािनसहरूलाई यो नयाँ जीवनको िवषयमा त्यके कुरा वणर्न गन ुर्।” 21 जब े रतहरूले यो सनु,े ितनीहरू म न्दर ाङ्गणमा िवहानै गए अिन
िसकाउन शरुू गरे।

मखु पजूाहारी र उनका साथीहरू आई पगु।े ितनीहरूले यहूदी मािनसका समस्त अगवुाहरू सिहत सभाघरमा सभा डाके। ितनीहरूले
े रतहरूलाई कैं दखानाबाट ल्याउन भनी केही मािनसहरू पठाए। 22 जब ितनीहरू जले गए ितनीहरूले े रतहरूलाई पाउन सकेनन।् तब

ितनीहरू फकर आए अिन यस िवषयमा यहूदी अगवुाहरूलाई बताए। 23 ितनीहरूले भन,े “जले बन्द र सरुिक्षत रूपले ताल्चा मारेको िथयो।
हरीहरू दलैोमा उिभरहकेा िथए। तर जब हामीले दलैो खोल्यौं, जले खाली िथयो।” 24 म न्दरका हरीका क ान र मखु्य पजूाहारीहरूले त्यो

सनु।े ितनीहरू अन्योलमा परे। ितनीहरू यसबारेमा अ र्यिचकत भए अिन भन,े “यसको प रणाम अब के हुने हो?”
25 तब अक मािनस आयो र ितनीहरूलाई भन्यो, “ध्यान िदनहुोस!् जसलाई तपाईंहरूले जलेमा हाल्नभुएको िथयो ितनीहरू म न्दरको

ागणंमा उिभरहकेा छन।् ितनीहरूले मािनसहरूलाई िशक्षा िदइरहकेा छन।्”
26 त्यसपिछ क ान र उनका मािनसहरू बािहर िनस्के अिन े रतहरूलाई प े अिन ितनीहरूलाई ल्याए। तर िसपाहीहरूले ितनीहरूलाई

केही बलजफ्ती गरेनन,् िकनभने ितनीहरू जनतासगं डराउथँ।े िसपाहीहरू डराए िकनभने मािनसहरू ोिधत हुनछेन ्अिन ितनीहरूलाई ढुङ्गा
हान्नछेन।्

27 िसपाहीहरूले े रतहरूलाई यहूदी सभामा ल्याए अिन यहूदी अगवुाहरू समक्ष उभ्याए। धान पजूाहारीले सोध खोज गरे। 28 उनले भन,े
“यस मािनसको िवषयमा मािनसहरूलाई किहले पिन केही निसकाउन ु भनी हामीले ितमीहरूलाई कडा आदसे िदएका िथयौं। तर हरे, ितमीहरूले
के गरेकाछौं! ितमीहरूले यरूशलमे नै ितमीहरूको िशक्षाले भ रिदयौ। ितमीहरूले यस मािनसको मतृ्यकुो िजम्मवेार हामीलाई ठहयार्उन कोिशश
ग ररहछेौ।”

29 प सु र अन्य े रतहरूले जवाफ िदए, “हामीले मािनसहरूलाई भन्दा परमे रलाई मान्न ु पछर्। 30 ितमीहरूले यशेलूाई माय । ितमीहरूले
उहाँलाई ूसमा झणु् ायौ। तर परमे रले जो हा ा पखुार्हरूका परमे र हुनहुन्छ उहाँलाई मतृ्यबुाट बौराउन ु भयो। 31यशेलूाई परमे रले अगवुा
अिन मु दाताको रुपमा आफ्ना दािहने तफर् उठाउन ु भयो। परमे रले यसो गन ुर्भयो तािक सबै यहूदीहरूले आफ्ना हृदय र जीवन प रवतर्न गनर्
सकुन ्अिन पापहरूका िन म्त उहाँबाट क्षमा ा गनर् सकुन।् 32 हामी यी कुराका गवाही छौ। अिन पिव आत्मा पिन जो परम रले ितनीहरूलाई
िदनभुएको िथयो जसले उहाँको आज्ञा पालन गरे, यी कुराहरूको लािग गवाही छन।्”

33यहूदी नतेाहरू यी कुरा सनुपेिछ रसले चरू भए। ितनीहरूले े रतहरूलाई मानर् चाहन्थ।े 34फ रसीहरू मध्ये एकजना त्यस सभामा जरुूक्क
उठे, उसको नाउँ गम लएल िथयो। उनी शा ी िथए र सबै जनताले उनलाई इज्जत गथ। ितनले मािनसहरूलाई केही क्षणको लािग े रतहरूलाई
सभागहृबाट बािहर लजैान भन।े 35 त्यसपिछ उनले ितनीहरूलाई भन,े “इ ाएलका मािनसहरू हो, यी मािनसहरू ित तपाईंहरूले जे गनर् योजना
गन ुर् हुदँछै त्यसमा सावधान हुन ु होस।् 36 याद गर केही समय अिघ के भएको िथयो जब थ्यदूास कट भयो? ितनले आफू मखु्य मािनस भएको
दावी गरे। झण्डै चार सय मािनसहरूले उनलाई साथ िदए। तर उसलाई मा रयो। उसको चलेाहरू छरप भए अिन आन्दोलन त्यसै शषे भयो।
37 त्यसपिछ गालीलवासी यहूदा नाउँ भएको एकजना मािनस आए। यो जनगणनाको समय िथयो। उसले केही मािनसहरूलाई आफूपिछ लाग्न
पिन लगाए र अगवुाई गरे। ऊ पिन मा रए। अिन ितनका पिछ लाग्नहेरू छरप भए। 38 यसथर् अब म ितमीहरूलाई भिनरहछुेः ती मािनसहरूबाट
टाढ रहौ। ितनीहरूलाई एक्लै छािडदऊे। यिद ितनीहरूको योजना मािनसहरूबाट अथवा जे ितनीहरूले ग ररहकेा छन ्त्यो मािनसहरूबाट हो भने
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यो असफल हुनछे। 39 तर यिद यो परमे रबाट भएको हो भन,े तब ितमीहरूले ितनीहरूलाई रोक्न ु सक्ने छैनौं। ितमीहरूको लडाँई परमे र
स्वयकंो िवरु को लडाँई भएर समा होला।”

गम लएलले भनकेो कुरामा यहूदी अगवुाहरू सहमत भए। 40 ितनीहरूले े रतहरूलाई फे र बोलाए। ितनीहरूले ितनीहरूलाई कुट-िपट गरे
अिन यशेकूो िवषयमा मािनसहरूलाई केही अझ अरू नबताउन ु भन।े त्यसपिछ ितनीहरूले ितनीहरूलाई छाडी िदए। 41 े रतहरू त्यो सभा छाडरे
गए। यशेकूो नाउमँा यसरी अपमािनत पाइन ु योग्य भएकोमा उनीहरू खशुी भए। 42 ितनीहरूले मािनसहरूलाई िशक्षा िदन छाडनेन ्अिन “यशे”ूनै
“ ी ” हुनहुुन्छ भन्ने ससुमाचार मािनसहरूलाई भन्न छाडनेन।् ितनीहरूले त्यके िदन म न्दरमा, घर-घरमा त्यसरी नै चार गरे।

6
िवशषे कामको लािग सातजना चिुनए

1 धरै भन्दा धरैे मािनसहरू यशेकूा चलेा हुन थाल।े तर त्यही अविधमा, ीक-भाषी चलेाहरूले यहूदी भाषी चलेाहरूको िवरु ना लस गरे।
ितनीहरूले दावी गरे िक ितनीहरूका िवधवाहरूले दिैनक िवतरणमा ठीक भाग पाइरहकेा छैनन।्

2 यसथर् बा जना े रतहरूले ती सबै समहूका चलेाहरूलाई एक साथ बोलाए, र ितनीहरूलाई भन,े “हामीले आहार िवतरणमा सहायता गनर्का
िन म्त परमे रको वचन िसकाउने काम लत्याएका छौ तर यो हा ो िन म्त उिचत होइन। 3 यसलैे दाज्य-ूभाइहरू हो, ितमीहरूबाटै सात जना
मािनसहरू चनु। ितनीहरू सबै परुुष जाित हुनपछर् जसको बारेमा मािनसहरूले ती असल छन ्भननु।् ितनीहरू जो चिुनन्छन ् ज्ञान अिन पिव -
आत्माले प रपणूर् भएका हुनपछर्। हामी ितनीहरूलाई यो काम गनर् िनय ु गनछौं। 4 यस कारले हामी हा ो समय ाथर्ना गनर्मा र परमे रको
वचन चार गनर्मा लगाउन समथर् हुनछेौं।”

5 चलेाहरूका जम्मै टोलीले त्यस्तो िवचार मन पराए। तब ितनीहरूले यी सातजना मािनसहरू छानःे स्तफनस (िव ासपणूर् र पिव आत्माले
प रपणूर् भएको मािनस) िफ लप, खरुस, िनकनोर, तीमोन, पिमर्नास र िनकोलस ए न्टओकको, जो पिहले यहूदी भएका िथए। 6 त्यसपिछ
ितनीहरूले ियनीहरूलाई लगे अिन े रतहरूकहाँ उप स्थत गराए। ितनीहरूले ाथर्ना गरे अिन आफ्ना हातहरू ती मािनसहरूमािथ राख।े

7 परमे रको वचन धरैे मानिसहरूकहाँ पगु्दै िथयो। यरूशलमेमा चलेाहरूको सखं्या बढ्दै गइरहकेो िथयो धरैे यहूदी पजूाहारीहरू पिन यस
िव ासका चलेा बन।े

स्तफनसको िवरु यहूदीहरू
8 स्तफनस एक अनु ही अिन श शाली मािनसले मािनसहरू माझ आ र्यमय कुराहरू अिन चमत्कार गरे। 9 तर कितपय यहूीहरू आए

अिन स्तफनसगँ तकर् गरे। यी यहूदीहरू स्वाधीन सभाघरबाट आएका िथए। यी यहूदीहरू साइ रनीबाट आएका िथए। अलके्जे न् या अिन
िस लिसया अिन एिशयाका िथए। ितनीहरूले स्तफनसगं बहस गरे। 10 तर आत्माले स्तफनलाई ब ु मानीसगं बोल्न सघाइरहकेो िथयो। यसथर्
यहूदीहरूले ितनीिसत बहस गनर् सकेनन।्

11 तब उनीहरूले केही मािनसहरूलाई घसु िदएर बोल्न लगाए, “हामीले मोशा र परमे रका िवषयमा स्तफनसले धमर् िनन्दा गरेको सनुकेा
छौ।” 12 यसो गरेर ितनीहरूले मािनसहरू, अ ज यहूदी अगवुाहरू र शा ीहरूलाई उक्साए (चम्काए) ितनीहरू ू भए अिन ितनीहरू आएर
स्तफनसलाई समाते अिन ितनीहरूले उनलाई यहूदी सभाघरमा यहूदीहरूका सभामा उप स्थत गराएर।
13 ितनीहरूले केही झटूा गवाहीरू पिन ल्याए। ती झटूा गवाहीहरूले भन,े “यस मािनसले सदवै यो पिव स्थान अिन मोशाको िनयम िवरू

बोल्छ। 14 नासरतका यशेलू े यो ठाउँ ध्वशं पान ुर् हुनछे अिन मोशाले हामीलाई िदनभुएको दस्तरुहरू ब द्लिदन ु हुनछे भनी यो मािनसले भनकेो
सनुकेाछौं।” 15 सभामा बिसरहकेा सबै मािनसहरूले स्तफनसलाई आखँा गाडरे हरेे। उनको अनहुार स्वगर्दतू जस्तो दे खन्थ्यो, हरेकले त्यो
दखे्यो।

7
स्तफनसको भाषण

1 धान पजूाहारीले स्तफनसलाई भन,े “के यी कुराहरू सत्य हुन?्” 2 स्तफनसले उ र िदए, “मरेा यहूदी िपताहरू र दाज्य-ूभाइहरू, मलाई
ध्यानिसत सनु। हा ा पखुार् अ ाहाम समक्ष मिहमामय परमे र कट हुनभुयो। अ ाहाम त्यसबलेा मसेोपोटािमयामा िथए। यो उहाँ हारानमा
रहन ु भन्दा पिहलकेो कुरा हो। 3 परमे रले अ ाहामलाई भन्नभुयो, ‘ित ो दशे र त्यहाँका ित ा मिनसहरूलाई छोड अिन त्यो दशेमा जाऊ, म
ितमीलाई दखेाउने छु।’

4 “यसलैे अ ाहामले कल्दी दशे छाडे अिन हारानमा ब गए। अ ाहमको िपतकाको मतृ्यपुिछ उनलाई परमे रले यो ठाँउमा पठाउन ु भयो,
जहाँ अिहले ितमी बस्छौ। 5 तर उहाँले अ ाहामलाई त्यो जमीनको कुनै टु ा आफ्नो बनाउन िदनभुएन,खा ल यसको एक फूट मा पिन िदनभुए।
तर ितनले ितज्ञा गरे िक भिवष्यमा त्यो जमीन उसको अिन उसको उ रिधकारीको हुनछे। य िप त्यस बलेा अ ाहमको कुनै सन्तान िथएन।

6 “परमे रले उनलाई भन्नभुयो, ‘ित ो सन्तानहरूले यो ठाउँमा ब ु पनछ। त्यहाँका मािनसहरूले ितनीहरूलाई दास बनाउने छन ्र चार सय
वषर् सम्म कु वाहर गरेर रा छेन।् 7 तर म त्यो रा लाई दण्ड िदनछुे जनु रा ले ितनीहरूलाई दास बनाउनछे।’ परमे रले यो पिन भन्नभुयो,
‘तब ित ा मािनसहरू त्यस दशेबाट िन स्क आउनछेन ्अिन ितनीहरूले यस ठाउँमा मलाई आराधना गनछन।्’
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8 “परमे रले अ ाहामसगं एक करार बाँध्न ु भयो; यस करारको सकेंत खतना िथयो। यसथर् जब अ ाहमको छोरो भयो, त्यो आठ िदनको
पगु्दा उनले खतना ग रिदए। उनको छोरोको नाउँ इसहाक िथयो। पिछ उसले आफ्नो छोरो याकूबको पिन खतना गरे पिछ याकूबले आफ्ना
छोराहरूलाई त्यसै गरे। ती छोराहरू पिछ बा जना िपताहरू भए।

9“त्यसपिछ ती िपताहरू यसूफुसगं डाह गन भए। यसूफुलाई िम दशेमा दास बनाउन बचे।े तर यसूफुसगं परमे र हुनहुुन्थ्यो। 10 यसूफुले धरैे
दःुख-क हरू सामना गन ुर् पय , तर परमे रले उनलाई ती सबै दःुख-क हरूबाट बचाउन ु भयो। िफरऊन िम दशेका राजा िथए। उहाँले यसूफुलाई
मनपराउन ु भयो अिन आदर पिन गन ुर् भयो िकनभने यसूफुमा परमे रबाट पाएको ज्ञान िथयो। उसले यसूफुलाई िम दशेका राज्यपाल बनाए अिन
ितनलाई उहाँको घरका सम्पणूर् मािनसहरूमािथ शासन गन अिधकार िदए। 11 तर सम्पणूर् िम दशे र कनानमा अिनकाल लागकेो िथयो। यसले
मािनसहरूलाई अत्यन्त यातना भोगायो। हा ा पखुार्हरूले खान-ेकुरा केही पाउन सकेनन।्

12“तर याकूबले त्यहाँ िम दशेको गोदामहरूमा अन्नको राश छ भनरे थाहा पाए। यसकारण उनले हा ा पखुार्हरूलाई त्यहाँ पठाए। ितनीहरूको
त्यो थम िम दशे या ा िथयो। 13 पिछबाट ितनीहरू त्यहाँ दो ो पल्ट गए। त्यसबलेा यसूफुले आफ्ना भाइहरूलाई ऊ को हो बताए। अिन
िफरऊनले यसूफुको प रवारको िवषयमा जान्न पाए। 14 तब यसूफुले उनका िपता याकूबलाई िम दशेमा िनमन् ण गनर् केही मािनसहरू पठाए।
उनले जम्मै आफन्तहरू पिन िनम्त्याए (जम्मा पचह र जना मािनसहरू)। 15यसकारणा याकूब िम दशे आए। याकूब र हा ा पखुार्हरू नमरूञ्जले
सम्म त्यहाँ बस।े 16 त्यसपिछ ितनीहरूका शरीरहरू शकेम्मा पठाइयो अिन ितनीहरूलाई िचहानमा रा खयो। यो त्यही िचहान हो जनु अ ाहमले
शकेममा हमोरका छोराहरूबाट चाँदी िदएर िकनकेा िथयो।

17 “िम दशेमा यहूदीहरूको सखं्या बढरे गयो। त्यहाँ अिधक भन्दा अिधक हा ा मािनसहरू उप स्थत िथए। परमे रले अ ाहामलाई िदन ु
भएको वचन परूा हुने समय निजक आइरहकेो िथयो। 18 त्यसपिछ एक अक राजाले िम दशेमा शासन गनर् थाल्यो। उसले यसूफुको िवषयमा
केही पिन जानने।् 19 ती राजाले हा ो मािनसहरूलाई हानी परुयाउन धतूर् त रकाहरू योग गरे। उनले ितनीहरूको भखर्र जन्मकेा नानीहरू मरोस ्
भनी बािहर रा वाध्य गराए।

20 “यो त्यसबलेाको कुरा हो जब बालक मोशा जन्मकेा िथए। ती एउटा खबुै सनु्दर अिन परमे रलाई खशुी पान बालक िथए। उनलाई
तीन महीना सम्म आफ्नो िपताको घरमा पाल।े 21 जब ितनीहरूले मोशालाई बािहर िनकाल,े िफरऊनकी छोरीले ितनलाई आफ्नै छोरो सरह
स्याहार-ससुार ग रन।् 22 िम दशेवासीहरूले ितनलाई जानकेो त्यके िवषयको िशक्षण िदए। ितनी वचन अिन कमर्मा दढृ भए।

23 “जब मोशा चालीस वषर्का भए, उनको आफ्ना यहूदी दाज्य-ूभाइहरूलाई भटे्ने िनणर्य लए। 24 मोशाले एक यहूदीलाई िम दशेवासीले
नरा ो वहार गरेको दखे।े यसथर् ितनी त्यो यहूदीको रक्षा गनर् गए अिन त्यो िम दशेीलाई मारे जसले यहूदीमािथ कु वहार ग ररहकेो िथयो।
25 परमे रले उनलाई उनीहरूकै बचाऊको लािग योग ग ररहन ु भएको ितनको यहूदी भाइहरूले बझु्लान ्भन्ने मोशाले सोच।े तर ितनीहरूले
त्यो बझुनेन।्

26 “अक िदन मोशाले दइु यहूदीहरूलाई आपसमा झगडा गरेको दखे।े उनले ितनीहरूलाई शान्त गराउन खोज।े उनले भन,े ‘ए मािनस हो!
ितमीहरू दाज्य-ूभाइहरू हो! िकन ितमीहरू एकाक ित नरा ो वहार ग ररहकेाछौ?’ 27 जनु मािनसले अक मािनसिसत कु वहार गदथ्यो
त्यसले मोशालाई घचे ो अिन भन्यो, ‘कसले ितमीलाई हा ो शासक अिन न्यायक ार् बनायो? 28जसरी ितमीले िहजो िम दशेवासीलाई माय
त्यसरी नै मलाई माछ ?’✡ 29 जब मोशाले त्यस्तो सनुे ितनले िम दशे छोड।े उिन िम ानको दशेमा नौला मािनस जस्तै ब थाले अिन त्यहीं
उनका दइु छोराहरू भए।

30“चा लस वषर् पिछ मोशा सीनै पवर्तको मरूभिूममा िथए। ब लरहकेो पो ाको ज्वालामा एकजना स्वगर्दतू ितनको अघािड दखेा परे। 31जब
मोशाले यस्तो दखे,े उनी अच म्मत भए। जब उनी िनयालरे हनेर् निजक गए, मोशाले परम भकुो आवाजले भन्दै गरेको सनु।े 32 परम भलुे उनलाई
भन्नभुयो, ‘म ित ा िपताहरूको परमे र,अ ाहामका परमे र, इसहाकका परमे र, याकूबका परमे र हु।ँ’✡ मोशा डरले काम्न थाल।े उनलाई
त्यस बल्दै गरेको पो ामा हने साहस भएन।

33 “परम भलुे उनलाई भन्नभुयो, ‘ित ा जु ाहरू खोल, िकनभने जनु ठाउँमा ितमी उिभरहकाछौ त्यो पिव ठाँउ हो। 34 मलैे मरेा
मािनसहरूलाई िम दशेमा अत्यन्तै क पाइरहकेो दखेें। मलैे ितनीहरूको िवलाप सनु।े म ितनीहरूलाई बचाउन तल झरें। अब आऊ, म ितमीलाई
िम दशे पठाउँछु।’✡

35 “यो मोशा त्यही मािनस िथए जसलाई यहूदीहरूले चािहदंनै भनकेा िथए। ितनीहरूले उनलाई भनकेा िथए, ‘कसले ितमीलाई हा ो शासक
र न्यायक ार् बनायो?’ त्यही मािनसलाई परम रले शासक र उ ारकको रूपमा पठाउन ु भएको िथयो। परमे रले मोशालाई स्वगर्दतूको माध्यम
पठाउन ु भएको िथयो जो जल्दै गरेको पो ामा उनी अिघ दखेापरेको िथयो। 36 तब मोशाले मािनसहरूका अगवुाई गरे। उनले आ यर्मय कुराहरू
अिन चमत्कारहरू िम दशेमा लाल सागरमा अिन मरुभिूममा चालीस वषर् सम्म गरे।

37 “उनी त्यही मोशा िथए जसले यहूदीहरूलाई भनकेा िथए, ‘परमे रले ितमीहरूको लािग ितमीहरूकै माझबाट एक अगमव ा पठाउन ु
हुनछे। उनी म जस्तै नै हुनछेन।्’ 38 उनी त्यही मोशा हुन जो यहूदीहरूकै जमघटमा एकि त भएर मरूभिूममा सगंै िथए। ितनी त्यो स्वगर्दतूसगं जो
✡ 7:28: 2:14 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 7:32: 3:6 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 7:34: 3:5-10 बाट उ तृ ग रएको।
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सीनै पवर्तमा ितनीिसत बोले अिन ितनी हा ा पखुार्हरूसगं िथए। मोशाले परमे रबाट आदशेहरू ा गरे जसले जीवन िदन्छ। मोशाले हामीलाई
ती आदशेहरू िदए।

39 “तर हा ा पखुार्हरूले मोशाका आज्ञा पालन गनर् चाहनेन।् ितनलाई स्वीकार गरेनन।् अिन ितनीहरूले िम दशे फक जाने इच्छा गरे।
40 हा ा पखुार्हरूले हारूनलाई भन,े ‘मोशाले हामीलाई िम दशे बािहर िनकालरे ल्याए। तर उनलाई के भयो हामी जान्दनैौ। हा ा िन म्त केही
दवेताहरू सिृ ग रदऊे जो हा ो अिघ जानछेन ्अिन हामीलाई अगवुाइ गनछन।्’✡ 41 यसकारणले मािनसहरूले बाछो जस्तो दे खने एउटा मिूतर्
बनाए। त्यसपिछ ितनीहरूले त्यसलाई ब लहरू चढाए। मािनसहरू आफ्नै हातले त्यस्तो चीज बनायौं भनरे अत्यन्त खशुी िथए। 42 तर परमे र
ितनीहरूबाट टाढा जान ु भयो अिन ितनीहरूलाई आकाशको झटूो दवेताहरूको पजूा गनर् छािडिदन ु भयो। अगमव ाहरूका पसु्तकमा ले खए जस्तै
यो घ ोः

‘ितमी यहूदीहरूले चालीस वषर्सम्म यो मरूभिूममा मरेा िन म्त पश-ुब ल अिन भटेीहरू अपर्ण गरेनौं;
43 ितमीहरूले ितनीहरूिसत मोलकेको पाल

अिन ित ो दवेता रफमका तारा ल्यायौ।
ितनीहरू मिुतर्हरू िथए जो ितमीहरूले पजु्नलाई बनायौ।
ती मिूतर्हरू िथए जसलाई आराधनाका िन म्त बनाइएको िथयो।

यसकैारण म ितमीहरूलाई बिेबलोन दे ख िनक्कै टाढा पठाउनछुे।’ आमोस 5:25-27

44 “हा ा पखुार्हरूसगँ मरूभिूममा पिव मण्डप िथयो। कसरी तम्ब ू बनाउन ु मोशालाई परमे रले बताउन ु भयो। ितनले परमे रले दखेाउन ु
भएको योजना अनसुार बनाए। 45 तब यहोशलूे हा ा पखुार्हरूलाई अरू रा हरूको जमीन हत्याउनमुा अगवुाइ गरे। हा ा मािनस जमीनिभ पसे
अिन परमे रले अन्य रा हरूलाई बािहर खे ुभयो। जब हा ा मािनसहरू त्यस नयाँ जमीनमा गए, ितनीहरूले आफूिसत त्यही मण्डप लगरे गए।
हा ा मािनसहरूले त्यो मण्डप आफ्ना पखुार्हरूबाट ा गरेका िथए, अिन ितनीहरूले त्यसलाई दाऊदको समय सम्म जोगाएर राख।े 46 परमे र
दाऊदसगँ अत्यन्त खशुी हुनभुयो। दाऊदले परमे रलाई याकूबको परमे रका िन म्त भवन िनमार्ण गनर् िदनहुोस ्भनी परमे रलाई आ ह गरे।
47 तर सलुमेान (दाऊद का पु ) एक मािनस िथए जसले उहाँको लािग म न्दर िनमार्ण गरे।

48 “तर मािनसको हातले बनाएको म न्दरमा सव च्च परमे र ब ु हुन्न। जस्तो अगमव ाले भन्छन:्
49 ‘परम भु भन्नहुुन्छ,
स्वगर् मरेो िसहंासन हो।

पथृ्वी त्यो ठाउँ हो जहाँ मरेा ख ु ाहरू आराम गछर्न।्
कस्तो कारको घर ितमी मरेो लािग बनाउन सक्छौ?

मलैे आराम गनर् सक्ने स्थान त्यहाँ कहाँ छ?
50 के मरेा हातहरूले यी सबै कुराहरू बनाएको होइनन?्’ ” यशयैा 66:1-2

51 तब स्तफनसले भन,े “ितमी अ ेरी यहूदी अगवुाहरू! ितमीहरूले आफ्ना हृदय परमे रलाई िदएका छैनौ! ितमीहरूले उहाँलाई किहल्यै
सनुनेौ! पिव -आत्माले ितमीहरूलाई जे भन्नहुुन्छ त्यो ितमीहरूले सधैं िवरोध गछ । ित ा पखुार्हरूले त्यसै गरे अिन ितमीहरू उनीहरू जस्तै
छौ। 52 ितमीहरूका पखुार्हरूले नसताएका कुनै अगमव ा होलान? ती अगमव ाहरूले एक धािमर्क आउनु हुन्छ भनरे पिहल्यै भिनसकेका
िथए। तर ितमीहरूका पखुार्हरूले ितनीहरूलाई मारे। अिन अिहले ितमीहरूले एक धािमर्क मािनस ित िव ासघात गय अिन उहाँलाई माय ।
53 ितमीहरू त्यही मािनसहरू हौ जसले स्वगर्का दतूहरूले िदएको मोशाको वस्थालाई हण गय तर पालन गरेनौं।”

स्तफनस मा रयो
54जब यहूदी नतेाहरूले यी कूरा सनुे ितनीहरू रसले चरू भए अिन उनको िवरू दा ा िकट्न थाल।े 55 तर स्तफनस पिव -आत्माले प रपणूर्

िथए। स्तफनसले उभँो आकाश ितर हरेे। उनले परमे रको मिहमा दखे।े अनले यशेलूाई परमे रको दािहने तफर् उिभरहकेो दखे।े 56 स्तफनसले
भन,े “हरे! मलैे स्वगर् खलु्ला अिन मािनसको पु परमे रको दािहने तफर् उिभरहकेो दखे्छु!”

57 तरुून्तै समस्त यहूदी अगवुाहरू एकसाथ ठूलो स्वरमा िचच्याए। ितनीहरूले आफ्ना हातले कान बन्द गरे। ितनीहरू सबै एकसाथ स्तफनस
ितर दौड।े 58 ितनीहरूले उनलाई शहर बािहर फ्याँके अिन ढुङ्गा हान्न थाल।े ती मािनसहरू ज-जसले स्तफनसको िवरू झटूो कुरा गरेका िथए,
ितनीहरूले आफ्ना पोशाक खोलरे शावल नाउकँो एक यवुकलाई िदए। 59 अिन त्यसपिछ ितनीहरूले स्तफनस मािथ ढुङ्गा हान्न शरुू गरे। तर
स्तफनस ाथर्ना ग ररहकेा िथए। उनले भन,े “ भु यशे,ू मरेो आत्मा हण गन ुर्होस!्” 60 तब उनले घ ूडँा टेके अिन जोडले िचच्याए, “ भ,ु

ियनीहरूलाई यो पापका िन म्त दोष निदनहुोस!्” यित भिनसके पिछ स्तफनसले दहे त्याग गरे।
✡ 7:40: 32:1 बाट उ तृ ग रएको।
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8
1-3 शावलले स्तफनसलाई मानर् आफ्नो सहमती िदए।केही भ -जनहरूले स्तफनसलाई गाड।े ितनीहरूले उनको िन म्त शोक गरे।

िव ासीहरूलाई सताइ
त्यही िदनदे ख यहूदीहरूले यरूशलमेमा िव ासीहरूलाई खबुै यातना िदन थाल।े शावलले पिन मण्डली ध्वशं गन यास ग ररहकेा िथए।

ऊ ितनीहरूको घरमा गए। उसले परुूष र ीहरूलाई समात,े तान्दै बािहर िनकाले अिन जलेमा थनु।े सम्पणूर् िव ासीहरूले यरूशलमे छोडरे गए।
त्यहाँ े रतहरू मा बस।े िव ासीहरू यहूदीया र साम रया भ र फै लएका िथए। 4 िव ासीहरू जो चारैितर छ रएका िथए, जहाँ ितनीहरू गए,
परमे रको ससुमाचार मािनसहरूलाई सनुाए।

िफ लपले साम रयामा चार गदर्छ
5 िफ लप साम रया शहरमा गए अिन ी को िवषयमा चार गरे। 6 मािनसहरूले त्यहाँ िफ लपले चमत्कारहरू गरेका सनुे अिन दखे।े

िफ लपले भनकेो कुराहरू मािनसहरूको भीडले एक मनले ध्यान लगाएर सनु।े 7 धरैे जसो मािनसहरू द ु आत्माहरूले भे ाएका िथए। तर द ु
आत्माहरू जोडले िचच्याएर मािनसहरूबाट बािहर िनस्के। पक्षाघात लागकेो र लङ्गडो मािनसहरू िनको भए। 8 त्यही कारणले गदार् त्यस शहरमा
मािनसहरू अत्यन्त आन न्दत िथए।

9 तर त्यस शहरमा िशमोन नाउँ गरेको एकजना मािनस िथए। िफ लप त्यहाँ आउन भन्दा अिघ ितनी जाद ू गद िथए अिन साम रयाका
मािनसहरूलाई चिकत पारेका िथए। िशमोनले घमण्ड साथ आफूलाई महान-मािनस दावी गथ। 10 िनम्नस्तरका दे ख अित मखु मािनसहरूले
िशमोन ित खबूै ध्यान िदए। ितनीहरूले भन,े “यस मािनसकोमा ई रीय श छ त्यसलैाई ‘महान श ’ भिनन्छ!” 11 िशमोनले आफ्ना
जाद-ूकला ारा मािनसहरूलाई धरैे समयदे ख भािवत पारेका िथए अिन तीनीहरू उनका भ भएका िथए। 12 तर िफ लपले मािनसहरूलाई
परमे रको राज्यको िवषयमा ससुमाचार एवं यशे ू ी को नाउकँो िवषयमा बताइिदए। परुुष- ीहरू जसले िव ास गरे ितनीहरूले बि स्मा लए।
13 िशमोन स्वयंले िव ास गरे अिन बि स्मा लए। िफ लप एकदम निजकमा बस।े उनले िफ लपले गरेका चमत्कारहरू अिन महान कायर्हरू
दखे।े िशमोन छक्क परे।

14 े रतहरू अझ सम्म यरूशलमेा नै िथए। ितनीहरूले साम रयाका मािनसहरूले परमे रको वचनलाई स्वीकार गरे भन्ने बारेमा सनु।े
यसकैारणले ितनीहरूले प सु र यहून्नालाई सामा रया पठाए। 15 जब ितनीहरू सामा रया पगु,े ितनीहरूले साम रयाका िव ासीहरूले पिव -
आत्मा पावोस ्भनरे ाथर्ना गरे। 16 ती मािनसहरू भु यशेकूो नाउमँा बि स्मा भएका िथए, तर पिव -आत्मा ितनीहरू कसमैािथ पिन आइपगुकेो
िथएन। यही कारणले गदार् प सु र यहून्नाले ाथर्ना गरे। 17 तब ती े रतहरूले ितनीहरूका हात मािनसहरूमा राखी िदए तब ितनीहरूले पिव -
आत्मा ा गरे।

18 े रतहरूले मािनसहरूलाई हात रा खिददंा ितनीहरूमािथ पिव आत्मा िदइएको िशमोनले दखे।े यसकारण िशमोनले े रतहरूलाई पसैा
दखेाउद।ै 19 अिन भन,े “यो श मलाई पिन िदनहुोस ्तािक जब मलैे कसमैािथ हात राख्दा उसले पिव आत्मा ा गरोस।्”

20 प सुले ितनलाई भन,े “ितमी र ित ो पसैा दवुै न भई जाओस!् िकनभने ितमीले सोच्यौ िक भकुो उपहार पसैाले िकन्न सक्छौ। 21 यस
काममा हामीसगं अशं हण गनर् स ै नौ। िकनभने ित ो हृदय परमे र समक्ष सही छैन। 22 ित ो हृदय बद्ली गर अिन यी कुकमर्हरूदे ख टाडो
भई हाल। भलुाई ाथर्ना गर। हुनसक्छ ित ो यस्तो सोचाइलाई उहाँले क्षमा ग रदन ु हुन्छ। 23 िकनभने ितमी कटुता इष्यार्ले भ रएको अिन
पापको अधीनमा भएको म दखे्दछु।”

24 िशमोनले जवाफ िदए, “ितमीहरूले मरेो लािग भलुाई ाथर्ना ग रदऊे। ाथर्ना ग रदऊे िक ितमीहरूले भनकेा कुनै पिन कुरा म मािथ
नघटोस।्”

25 त्यसपिछ, ती दईु े रतहरूले आफ्नो गवाही िदए अिन भकुो सन्दशे सनुाए। त्यसपिछ ितनीहरू यरूशलमे फक। ितनीहरू जाँदा हुदँी
सामरीयाका धरैे शहरहरू भएर गए अिन जता-जता पस्दै गए। त्यताितर मािनसहरूलाई ससुमाचार चार गरे।

एिथयोिपयावासीलाई िफ लपले िशक्षा िदए
26 परमे रको एकजना दतूले िफ लपलाई भन,े “झ तयार होऊ र दिक्षणतफर् जाऊ । यरूशलमेदे ख गाजातफर् जाने बाटो जाऊ- त्यो बाटो

मरूभिूम भएर जान्छ।”
27 यसकारण िफ लप तयार भए अिन गए। बाटोमा उनले एकजना एिथयोिपयावासी मािनसलाई दखेे जो नपुसंक िथए। उनी एिथयोिपया

दशेकी रानी कन्दकीको ठूला अिधकारी िथए। उनी रानीका जम्मै पसैा-रूिपयाँका िजम्मवेार िथए। त्यो मािनस आराधना गनर् यरूशलमे गएका
िथए। 28 अिहले ऊ आफ्नो रथमा बसरे घर तफर् गइरहकेा िथए। ितनी अगमव ा यशयैाको पसु्तक पिढरहकेा िथए।

29आत्माले िफ लपलाई भन,े “त्यस रथमा जाऊ र त्यसको छेउमा बस।्” 30 तब िफ लप रथको छेउमा दगरेु अिन त्यो मािनसले पढी रहकेो
सनु।े उसले यशयैा अगमव ाको पसु्तक पिढरहकेो िथयो। िफ लपले उसलाई भन,े “के ितमीले पढकेो कुरा बझु्दछैौ?”

31 त्यस मािनसले भन्यो, “म कसरी बझु्न सक्छु? मलाई त्यस्तो मािनसको खाँचो छ जसले मलाई यो ाख्या ग रिदन सक्छ।” त्यसपिछ
उसले िफ लपलाई उसको छेउमा आएर ब िनमन् णा गय । 32 उसले पढ्दै गरेको धमर् शा को अशं यस्तो िथयोः
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“जसरी भेंडा का टन लिगन्छ, भेंडाको पाठा क नकेो साम ु चपुचाप उिभन्छ,
त्यसरी नै उनी रह।े

त्यसरी नै उहाँ उिभई रहन ु भयो।
33 उहाँको उपहाँस ग रयो अिन उहाँका अिधकारहरू खोिसयो।
पथृ्वीमा उहाँको जीवन समा भयो।

अिन उहाँको पसु्ताको िबषयमा भन्न को सामथर् हुनछे।” यशयैा 53:7-8
34 त्यस अिधकारीले िफ लपलाई भन,े “दया गरेर मलाई भन्नहुोस ्अगमव ाले कसको िवषयमा भनकेा हुन?् उनले आफ्नै िवषयमा िक

अन्य कसकैो िवषयमा भनकेा हुन?” 35 िफ लपले बताउन थाल।े उनले त्यही धमर्शा को अशंबाट शरुू गरे अिन उसलाई यशेकूो िवषयमा
ससुमाचार भन।े

36 उनीहरू बाटोमा गइरहकेो बलेा पानी भएको ठाउँमा पगु।े अिधकारीले भन्यो, “हरे! यहाँ पानी छ! कसले मलाई बि स्मा लन दे ख
रोक्न सक्छ?” 37 * 38 त्यसपिछ अिधकारीले रथ थाम भनरे आदशे गय । दवुै िफ लप र अिधकारी पानी भए ितर ओ लर्ए अिन िफ लपले
ितनलाई बि स्मा िदए। 39 जब ितनीहरू पानी बािहर आए भकुो आत्मा िफलपबाट खोिसयो अिधकारीले उनलाई फे र किहल्यै पिन दखेने।्
अिधकारी आफ्नो घरको बाटो लाग।े उनी खशुी िथए। 40 तर िफ लप अश्दोदको शहरमा दखेा परे। उनी िसज रयाको शहर ितर गइरहकैा िथए।
अश्दोददे ख िसज रया जाँदा बाटामा पन त्यके शहरमा उनले ससुमाचार चार गरे।

9
शावलको जीवन प रवतर्न

1 त्यसबैलेा शावलले यरूशलमेमा भकुा चलेाहरूलाई अझै डर दखेाउदँै अिन ितनीहरूलाई मान यास ग ररहकेो िथयो। यसलैे ितनी धान
पजूाहारीकहाँ गए। 2शावलले धान पजूाहारीलाई दमीशकको शहरमा सभाघरहरूका यहूदीहरूलाई ी का मागर् पिहल्याउनहेरू खोजी िनकाल्ने
अिधकार िददँ ै िच ीहरू लखेी माँग।े उसले यिद कुनै परुुष वा ी िव ासीहरू भे ाए ितनीहरूलाई प े र यरूशलमे फकार्ई ल्याउनछे।

3 तब शावल दमीशक गए। जब ऊ शहरको नजीक पगु,े अचानक आकासबाट ज्व लत ज्योित उनको चारैितर च म्कयो। 4 शावल भइँूमा
लड।े उनले एउटा आवाज उनसैगं बो लरहकेो सनु,े “शावल, शावल! ितमी मलाई िकन सताइरहछेौ?”

5 शावलले भन,े “तपाईं को हुनहुुन्छ भ?ु”
त्यो आवजले जवाफ िदयो, “म यशे ू हु।ँ जसलाई ितमी दःुख िदइरहकेा छौ। 6 उठ अिन शहर तफर् जाऊ। त्यहाँ कसलैे ितमीलाई के गन ुर् पन

बताई िदनछे।”
7 शावलसगं या ा गरीरहकेा मािनसहरू त्यहाँ ठङ्गै उिभरह।े ती मािनसहरूले आवाज सनुे तर कतै कोही दखेनन।् 8 शावल भइँूबाट उठे।

उसको आखँा खो लयो तर केही दे सकेनन।् यसकारण शावलसगं आएका मािनसहरूले उनको हात प े र ितनलाई दमीशक सम्म लग।े 9 तीन
िदन सम्म शावलले न दे सक्यो, न खायो न िपयो।

10 दमीशकमा यशेकूा एकजना चलेा िथए। उनको नाउँ हनिनया िथयो। भलुे हनिनयासगं सपनामा भन्नभुयो, “हनिनया!”
हनिनयाले उ र िदयो, “म यहाँ छु, भ।ु”
11 भलुे हनिनयालाई भन्नभुयो, “उठ अिन सोझो गल्ली भन्ने गल्लीितर जाऊ। यहूदाको घर प ा लगाऊ। टासर्स भन्ने ठाउँका शावल

नाउँ भएको मािनसलाई खोज। ऊ अिहले त्याह ँ ाथर्ना ग ररहछे। 12 शावलले दशर्न दखे्यो। आफ्नो सपनामा उसले हनिनया भन्ने मािनस आफू
भएितर आयो र ितनका हातहरू आफू मािथ रा खिदए जस ारा उसले फे र दे सकून।्”

13 तर हनिनयाले उ र िदयो, “ भु धरैे जनाले मलाई यस मािनसको िवषयमा भिनसकेेको छ। ितनीहरूले भने यस मािनसले यरूशलमेमा
तपाईंका पिव मािनसहरूलाई कितको सताएको छ। 14 अिहले ऊ दमीशकमा आइपगुकेो छ। मखु्य पजूाहारीहरूले तपाईंमा िव ास गन
मािनसहरू सबलैाई प न ु भनरे उसलाई अिधकार िदएकोछ।”

15 तर भलुे हनिनयालाई भन्नभुयो, “जाऊ! मलैे शावललाई मरेो िवषयमा राजाहरूलाई, यहूदीहरूलाई र अन्य जाितहरूलाई बताउनको
िन म्त एक पा को रूपमा चनुकेो छु। 16 म उसलाई सबै कुरा दखेाउनछुे जसले गदार् मरेो नाउकँो लागी उसले क भोग्न ु पछर्।”

17 यसकारण हनिनया त्यहाँबाट यहूदाका घरतफर् लाग्यो। उसले आफ्नो हात शावलमा राखे अिन भन,े “शावल, मरेो भाई, भु यशे ूजो ितमी
आउँदा बाटोमा दखेा पन ुर् भयो उहाँले मलाई ित ोमा पठाउन ु भएको छ तािक ितमीले फे र दे सक र पिव आत्मा ारा ितमी भ रपणूर् होऊ।”

18 तरुन्त,ै माछाको कत्लाहरू जस्तो केही उसको आखँाबाट खस्यो। शावल फे र दे सक्ने भए अिन उठेर बि स्मा लए। 19 त्यसपिछ
उनले अ लकित भोजन गरेर पनु श ा गरे।

शावलले दमीशकमा चार गदर्छन ्
* 8:37: 37 थिपएकोछ: “िफ लपले उ र िदए, ‘यिद ितमी ित ो सम्पणूर् हृदयले िव ास गछ भन,े
ितमी लन सक्छौ।’ अिधकारीले भन,े ‘म िव ास गछुर् िक यशे ू ी परमे रकै प ु हुनहुुन्छ।’ ”
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शावाल केही िदनसम्म चलेाहरूसगं दमीशकमा बस।े 20 चाँडै उनले यहूदीहरूका सभाघरहरूमा यशेकूो िवषयमा चार गनर् थाल।े उनले
मािनसहरूलाई भन,े “यशे ू परमे रका पु हुनहुुन्छ।”

21 सबै मािनसहरू शावलको त्यस्तो कुरा सनुरे छक्क परे। ितनीहरूले भन,े “यो त्यही मािनस होइन जो यरूशलमेमा िथयो अिन यही
नाउमँा िव ास गन मािनसहरूलाई न गन यास गद िथयो? के ऊ यहाँ यशेकूा चलेाहरूलाई प न अिन ितनीहरूलाई यरूशलमेमा मखु्य
पजूाहारीहरूकहाँ लान आएको होइन?”

22 तर शावल झन ्झन भावशाली भए अिन यशे ू नै ी हुनहुुन्छ भनी िस गद दमीशकमा ब े यहूदीहरूलाई अलमल्ल पा रिदए।
शावल यहूदीहरूबाट बाँचे

23 धरैे िदन पिछ यहूदीहरूले शावललाई मान योजनाहरू बनाए। 24 यी यहूदीहरूले रात-िदन शहरको ढोकामा शावललाई ढुिकरहकेा िथए।
ितनीहरू उनलाई मानर् चाहन्थ।े तर शावलले ितनीहरूको योजना जािनसकेका िथए। 25 एक रात उनका केही िव ासीहरूले त्यस शहरबाट भाग्न
उनलाई म त गरे। ितनीहरूले शावललाई एउटा टोकरी िभ हाले अिन शहरको पखार्लको एउटा प्वालबाट िछराएर तल झारे।

शावल यरूशलमेमा
26 त्यसपिछ शावल यरूशलमेितर गए। उनले िव ासीहरूको झणु्डमा स म्म लत हुन कोिशश गरे तर ितनीहरू उनीबाट डराए। िकनभने

शावल साँची नै यशेकूा चलेा हुन ्भनरे िव ास गरेनन।् 27 तर बणार्बासले उनलाई स्वीकार गरे अिन े रतहरू कहाँ ल्याए अिन कसरी शावलले
दमीशकको बाटोमा भलुाई दखेकेा िथए अिन कसरी भु उिनिसत बोल्न ु भयो सो ितनीहरूलाई वणर्न गरे। अिन उसले शावलले कुनै डर िबना
यशेकूो िवषयमा दमीशकमा कसरी चार गरे सो पिन भन।े

28 अिन त्यसकारण शावल िव ासीहरूसगंै बस।े उनी जताततै िनभर्य भएर यरूशलमेमा भकुो चार गद िहड।े 29 शावल ायः ती
यहूदीहरूसगं वातार्लाप गथ जसले ीक भाषा जान्दथ।े ितनीहरूसगँ उनले तकर् -िवतकर् पिन गरे। तर उनीहरूले शावललाई मान यास गरे।
30 जब चलेाहरूले त्यो कुरा थाहा पाए िक ितनीहरूले शावललाई िसज रया भन्ने शहरमा लग।े त्यहाँ द े ख ितनीहरूले उनलाई टासर्स शहरमा
पठाए।

31 त्यसरी चारैितर यहूदीया, गालील र साम रयाका मण्डलीहरूमा शा न्त छायो। िव ासीहरूको समदुाय परा मी भए िकनिक ितनीहरू
भकुो डरमा बसकेा िथए अिन पिव आत्माले उत्सािहत तलु्याइएका िथए। त्यसलैे गदार् िव ासीहरूको सखं्यामा ब ृ हुन थाल्यो।

प सु ल ामा र जोप्पामा
32 प सुले यरूशलमे व रप र सम्पणूर् शहरहरू या ा गरे। ितनले ती िव ासीहरूलाई भटेे जो ल ामा बस्थ।े 33 ल ामा ितनको एकजना आठ

वषर् दे ख पक्षघात िबमारले स्त भएको एिनयास भन्ने मािनससगँ भटे भयो। एिनयास आफ्नो िव ौनाबाट चल्न स ै न िथयो 34 प सुले ितनलाई
भन,े “एिनयास, यशे ू ी ले ितमीलाई िनको पान ुर् हुन्छ, उठ अिन ित ो िव ौना िमलाऊ।” एिनयास तत्काल जरुूक्का उठयो। 35 ल ा अिन
शारोमा सबै मािनसहरूले उसलाई दखेे अिन भु यशेमूािथ िव ास बढाए।

36 जोप्पा भन्ने शहरमा यशेकूा एकजना चलेी िथए। उनको नाउँ तिबता िथयो। उनको ीक नाउँ डोरकस ्िथयो जसको अथर् हो “ह रणी”।
ितनले मािनसहरूका लािग सदवै असल कामहरू गरेकी िथईन ्अिन खाँचो परेकाहरूलाई सधैं पसैा िद न्थन।् 37 प सु ल ामा भएको बलेा तबीता
िबमार भई अिन मरी। ितनीहरूले उनको शरीर धोई-पखालरे मािथल्लो तल्लामा रा खिदए। 38 जोप्पामा भएका चलेाहरूले प सु ल ामा िथयो
भन्ने सनु।े ल ा जोप्पाको छेउमा िथयो। यसथर् ितनीहरूले प सुकहाँ दइुजना मािनसहरू पठाए। ितनीहरूले उनलाई िबन्ती गरे, “दया गरेर हामी
भएको ठाउँमा िछटो आउनहुोस।्”

39 प सु तयार भए अिन ितनीहरूसगं लाग।े जब ितनी आइपगुे ितनीहरूले ितनलाई मािथल्लो कोठामा लग।े सबै िवधवाहरू प सुका व रप र
रूँदै उिभए। ितनीहरू रोई-कराई िवलाप ग ररहकेा िथए। तिबता जीउदँो हुदँा बनाएकी कोटहरू साथै अन्य पोषाकहरू ितनीहरूले दखेाए। 40प सुले
ती सबजैनालाई कोठा बािहर पठाए। उनले घ ुडँा टेके अिन ाथर्ना गरे। त्यसपिछ ितनी तबीताको मतृशरीरप ी फिकर् ए र भन,े “तबीता जरुूक्क
उठ!” उनले आखँाहरू खो लन।् जब ितनले प सुलाई दे खन,् ितनी उठेर बिसन।् 41 प सुले ितनलाई हातको साहारा िदएर उठाए। त्यसपिछ
उनले िव ासीहरूलाई डाके, िवधवुीहरूलाई कोठािभ बोलाए। ितनले तिबता जीउदँो भएकी ितनीहरूलाई दखेाए!

42 जोप्पाको चारैितरका मािनसहरूले त्यो घटनाको िवषयमा सनु।े धरैेजना भलुाई िव ास गनर् लाग।े 43 प सु जोप्पामा धरैे िदनसम्म बस।े
उनी िशमोन नाउकँो छालाको काम गन कम सगं बस।े

10
प सु र कन लयस

1 िसज रया भन्ने शहरमा कन लयस नाउँ भएको एकजना मािनस िथए। उनी रोमन एकाईका पल्टनका एकजना क ान िथए जसलाई
“इटा लयन” भिनन्थ्यो। 2 कन लयस एक जना धािमर्क मािनस िथए। उनी र अन्य मािनसहरू जो उनकै घरमा बस्थे साँचो परमे रलाई
आराधना गथ। उनले गरीबहरूलाई यथाशक्य पसैा-रूिपया िदन्थे कन लयसले िनत्य परमे रको ाथर्ना गथ। 3 एक पल्ट अपरान्ह तीन
बजिेतर, कन लयसले स्प एउटा दशर्न दखे।े त्यहाँ ितनले एक स्वगर्दतू आफूितरै “कन लयस!” भन्दै आइरहकेो दखे।े
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4 कन लयसले स्वगर्दतूलाई डराएर हरेे अिन भन,े “तपाईं के चाहन ु हुन्छ, भ?ु”
स्वगर्दतूले भन,े “परमे रले ित ो ाथर्ना सनु्न ु भयो अिन गरीब, दःुखीहरू ित गरेको दया दे ु भयो। परमे रले ित ो सम्झना गन ुर् हुदँछै।

5 केही मािनसहरू जोप्पा शहरमा पठाऊ। िशमोनलाई फकार्ई ल्याउन ित ा केही मािनसहरू पठाऊ जसलाई प सु पिन भिनन्छ। 6 िशमोन जनु
मािनसकोमा बस्दछै उसको नाउँ पिन िशमोन नै हो । उसले छालाको काम गछर्। उसको घर समु को निजकमा छ।” 7 कन लयससगं बोल्ने
स्वगर्दतू गए कन लयसलले आफ्ना दइुजना नोकरहरू र एकजना िसपाहीलाई बोलाए। त्यो िसपाही धाम क विृतका मािनस िथए। ितनी
कन लयसको मािनसगत सहयोगी िथयो। 8 कन लयसले ती तीनजैनालाई रा री गरेर कुरा सम्झाए। त्यसपिछ ितनीहरूलाई जोप्पा पठाइिदए।

9अक िदन ती तीनजैना जोप्पा शहर नजीक आईपगु।े त्यसबलेा प सु छानामािथ ाथर्ना गनर् भनी गए। त्यो मध्या को बलेा िथयो। 10 प सु
भोको िथए। ितनी खान चाहन्थ।े ितनीहरूले भोजन तयार ग ररहकेो बलेा दशर्न दखे।े 11 उनले आकाश खलु्ला दखेे अिन ठूलो लगुाको टु ा
जस्तो केही तल खिसरहथे्यो। त्यो ठूलो लगुा त्यसका चार कुना ारा अिडएको िथयो अिन भइँूमा झ ररहकेो िथयो। 12 नाना िकिसमका ाणीहरू
त्यहाँ िथए- िहडं्ने ाणीहरू, धि ने ाणीहरू, अिन हावामा उड्ने चरा-चरुूङ्गीहरू। 13 त्यसपिछ एउटा आवाजले प सुलाई भन्यो, “उठ प सु,
कुनै पिन एउटा सजीव ाणी मारेर खाऊ।”

14 तर प सुले भन,े “म त्यस्तो किहल्यै गन छैन, भ!ु मलैे त्यस्तो कुनै पिन अशु र अपिव खाना खाएको छैन।”
15 तर आवाजले उसलाई दो ो पलट भन्यो, “परमे रले ती सबै कुराहरू शु भएको घोषणा गन ुर् भएको छ। यसथर् ितमी त्यसलाई ‘अपिव ’

नसोच!” 16 यस्तो घटना तीनपल्ट भयो। त्यसपिछ सबै चीजहरू आकशितरै फकार्एर लग्यो। 17 यस्तो दशर्नको मतलव के होला भनरे प सु
छक्क परे।

यसबलेा कान लयसले पठाएका मािनसहरूले िशमोनको घर प ा लगाए। ितनीहरू दलैोमा उिभरहकेा िथए। 18 ितनीहरूले जोडले बोलाए
अिन सोध,े “के िशमोन प सु यहाँ बस्छन?्”

19 प सु त्यही दशर्नको िवषयमा सोिचरहकेा िथए। तर आत्माले उनलाई भन्नभुयो, “हरे! तीनजना मािनसहरूले ितमीलाई खोिजरेहछन।्
20उठ अिन तल्लो तलामा जाऊ। ती मािनसहरूसगं अप्ठेरो, नमानी जाऊ। मलैे ितनीहरूलाई ितमीकहाँ पठाएको हु।ँ” 21 तब प सु ती मािनसहरू
भएकहाँ तल्लो तलामा ओल। उनले भन,े “ितमीहरूले खोिजरहकेो मािनस म हु।ँ ितमीहरू िकन यहाँ आयौ?”

22 ती मािनसहरूले भन,े “कन लयस एक सिैनक अधीकारी हुन।् उनी धािमर्क विृतका मािनस हुन ्उनी परमे रको आराधना गदर्छन।्
सम्पणूर् यहूदीहरूले उहाँलाई सम्मान गदर्छन।् एक पिव स्वगर्दतूले उहाँको घरमा तपाईंलाई िनमन् णा गन ुर् भन्न ु भएथ्यो तािक उहाँले तपाईंबाट
केही सन्दशेहरू सनु्न सकुन।्” 23 प सुले ितनीहरूलाई िभ आउने र आज राती त्यही ब े आ ह गरे।

अक िदन प सु तयार भएर ती तीनजना मािनसहरूसगँ गए। केही जोप्पाका चलेाहरू पिन प सुसगँ गए। 24 अक िदन ितनीहरू िसज रया
भन्ने शहरमा आइपगु।े कन लयसले ितनीहरूलाई प खर्रहकेा िथए। उनले पिहल्यबैाट आफ्ना सन्तानहरू र आफ्ना साथीहरूलाई घरमा भलेा
ग रसकेका िथए।

25जब प सु घरिभ पस,े कन लयसले उनीसगं भटे गरे अिन प सुको पाउमा िनहु रएर ा गरे। 26 तर प सुले उनलाई उठ्ने आ ह गरे।
प सुले भन,े “उठ! म केवल ितमी जस्तै मािनस हु।ँ”

27 प सु कन लयसगं वातार्लाप गद िभ पसे अिन त्यहाँ धरैे मािनसहरू भलेा भएका दखे।े
28 उनले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले जान्दछौ िक यहूदी भएर अरू वशंका मािनसहरूसगं यसरी सगंत गन ुर् अथवा मािनसहरूकोमा जान ु

यहूदीहरूको वस्थाको िवरु हो। तर परमे रले मलाई दखेाई सक्न ु भएको छ िक मलैे कसलैाई ‘अपिव ’ अथवा ‘अशु ’ भनरे भन्न ु हुदँनै।
29 त्यसकैारणले म यहाँ कुनै आक्षपे िवनै आएँ। अब मलाई भन, के कारणले मलाई यसरी बोलाएको हो”

30कन लयसले भन,े “चार िदन अिघ, म घरमा ाथर्ना ग ररहकेो िथएँ। त्यसबलेा अपरान्ह तीन बजकेो िथयो। अचानक एकजना स्वगर्दतू
च म्कलो लगुा लगाएर मरेो सामनु्ने उिभए। 31 ितनले भन,े ‘कन लयस! परमे रले ित ो ाथार्ना सनु्न ु भयो अिन गरीब दःुखीहरूलाई ितमीले
दान िदएको दे ु भयो। परमे रले ितमीलाई याद गन ुर् हुन्छ। 32 त्यसलैे शहर जोप्पामा मािनसहरू पठाऊ र िशमोन जसलाई प सु पिन भिनन्छ यहाँ
आउने िनवदेन गर। प सुलाई आउने आ ह गर। उनी िसमोन छालाको कम को घरमा बसकेाछन।् उसको घर समु को छेउमा छ।’ 33 यसकारण
मलैे तपाईंलाई तरुून्त लएर आउन भिन मािनस पठाएँ। तपाईं आइिदन ु नै हा ो लािग रा ो भयो। यहाँ हामी अब परमे र समक्ष छौं ती सबै
कुराहरू सन्नलुाई जो भलुे भन्न ु भिन तपाईंलाई आदशे िदन ु भएकोछ”

कन लयसको घरमा प सुको भाषण
34 प सुले बोल्न शरुू गरे, “अब मलैे साँच्चै बझु्न ु िक परमे रको िन म्त सबै मािनसहरू एक समान हुन।् 35 अिन हरेक रा मा परमे रले

त्यसलाई स्वीकार गन ुर्हुन्छ, जसले उहाँको आराधाना गछर् अिन जे सही छ त्यो गछर्। 36 परमे र यहूदीहरूसगं बोल्न ु भएको छ। परमे रले
यशे ू ी को जो सबै मािनसहरूका परम भु हुनहुुन्छ उनको माध्यम ारा शा न्तको ससुमाचार उनीहरूका लािग पठाउन ु भयो।

37 “यहूदीया भ र के भयो भन्ने कुरा ितमीहरूलाई थाहा होला। यो गालीलमा यहून्नाले बि स्माको बारेमा मािनसहरूलाई चार गरे पिछ
शरुू भएको हो। 38 ितमी नासरतका यशेकूो िवषयमा जान्दछौ। परमे रले उहाँलाई पिव -आत्मा र श दान गरेर ी बनाउन ु भयो। यशे ू
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चारैितरका मािनसहरूको लािग रा ो काम गद जानभुयो अिन तेात्मा वा द ु ात्मा लागकेा मािनसहरूलाई उहाँले िनको पान ुर्भयो। यसले परमे र
यशेकूो साथमा भएको माण िददँछ।

39 “हामीले उहाँले यहूदीया र यरूशलमेमा गन ुर् भएका सम्पणूर् कायर्हरू दखे्यौं। हामी त्यो दे खरहकेा छौ। त्यसको गवाही बिनरहछेौ। तर
ितनीहरूलले उहाँलाई काठले बनाएको ूसमा झणु् ाएर मारे। 40 तर, उहाँको मतृ्य ु भएको तीन िदन पिछ परमे रले उहाँलाई बौराउन ु भयो
अिन मािनसहरूलाई छलर्क्क यशेलूाई दखेाइिदन ु भयो। 41 तर यशेलूाई सबै मािनसहरूले दे सकेनन।् जजसलाई परम रले गवाहीको रूपमा
छान्न ु भएको िथयो ितनीहरूले मा यशेकूो दशर्न पाए। हामी ती गवाहीहरू हौं उहाँ मतृ्यबुाट बौरे पिछ हामीले यशेसूगं ै खाना-िपना गय ं।

42“यशेलूे हामीलाई चार गन ुर् अिन मािनसहरूलाई भन्नभुयो िक उहाँलाई मा परमे रलेजीउदँो मािनसहरू अिन मतृहरूको पिन न्याय गनर्का
िन म्त छान्न ु भएको हो। 43 त्यके मािनस जसले यशेमूािथ िव ास गदर्छ यशेकूो नाउमँा उसले पापहरू माफ पाउनछे। सम्पणूर् अगमव ाहरूले
उनको सत्यता सािवत गरे।”

गरै-यहूदीहरूसगं पिव -आत्मा
44 प सु बो लरहकेो बलेा सन्दशे सनु्ने ती सबै मािनसहरूमा पिव आत्मा उ न ु भयो। 45 यहूदी िव ासीहरू जो प सुसगं त्यहाँ आएका िथए

ितनीहरू छक्क परे िकनकी गरै-यहूदीहरूमा पिन पिव -आत्माको उपहार बिषर्एको िथयो। 46 यहूदीहरूले ती गरै-यहूदीहरूले िविभन्न भाषाहरू
बोलकेा र परमे रको स्तिुत गरेको सनु।े त्यसपिछ प सुले भन,े 47 “के कसलैे पानीलाई रोक्न सक्छ जस ारा यी मािनसहरूलाई बि स्मा
लनबाट रोक्न सिकन्छ? ितनीहरूले पिन हामीहरूले जस्तै पिव आत्मा ा गरेका छन।्!” 48 तब प सुले कन लयस, उनका सन्तानहरू

अिन साथीहरूलाई यशे ू ी को नाउमँा बि स्मा िदने आज्ञा िदए। तब मािनसहरूले प सुलाई केही िदन सम्म त्यही बिसिदने िबन्ती गरे।

11
प सु यरूशलमे फकर् न्छन ्

1 यहूदीयामा े रतहरू र दाज्य-ूभाईहरूले गरै यहूदीहरूले पिन परमे रको िशक्षालाई स्वीकार गरेको थाहा पाए। 2 तर जब प सु यरूशलमे
फिकर् ए कितपय यहूदी िव ासीहरूले उनीसगँ त्यस िवषयमा बहस गरे। 3 ितनीहरूले भन,े “तपाईं ती गरै-यहूदीहरूका घर जानभुयो। तपाईंले
त्यस्ता मािनसहरूसगं बसरे भोजन सम्म गन ुर्भयो!”

4 प सुले ितनीहरूलाई सम्पणूर् कथा िवस्तार गरेर बताए। 5 उनले भन,े “म जोप्पा शहरमा िथएँ। मलैे ाथर्ना ग ररहकेो बलेा एउटा दशर्न पाएँ।
त्यस दशर्नमा मलैे ठूलो लगुा जस्तो केही आकाशबाट तल ओ लर्रहकेो दखे।े त्यसलाई त्यसको चारै कोणबाट समाितएको िथयो। त्यो म भएकोमा
आयो। 6 जब मलैे िभ हरे मलैे त्यहाँ चारखु े स्थलचर पशहुरू जगंली जनावर घ ने सपर् जाितय ािण अिन आकाशका चराचरुूङ्गीहरू दखेें।
7 तब मलैे एउटा आवाजले मलाई भिनरहकेो सनु,े ‘उठ प सु! कुनै पिन जीिवत ाणी मार र खाऊ!’

8 “तर मलैे भन,े ‘म कदािप त्यसो गन छैन, भ!ु मलैे त्यस्तो कुनै चीज खाएको छैन जनु अपिव अथवा अशु हो।’
9 “तर आकाशबाट आएको आवाजले फे र भन्यो, ‘परमे रले घोषणा गन ुर्भयो िक यी सबै चीजहरू शु छन। यसथर् ितमी ितनीहरूलाई

अपिव नसोच!’
10 “यस्तो तीनपल्ट भयो। त्यसपिछ सम्पणूर् थोक आकाश ितरै लिगयो। 11 त्यसै समयमा म बिसरहकेो घरमा तीनजना मािनहरू आए।

ती तीनजना मािनसहरूलाई िसज रया शहरबाट मरेो िन म्त पठाइका िथए। 12 आत्माले मलाई निह च्कचाइ कन जाऊ भन्नभुयो। यी छः जना
दाज्य-ूभाइहरू पिन मसगं आए। हामी कन लयसको घरमा गयौं। 13 कन लयसले घरमा उिभरहकेो स्वगर्दतूलाई दखेकेो कुरा गरे। स्वगर्दतूले
उनलाई भन,े ‘केही मािनसहरू जोप्पाितर पठाऊ अिन िशमोन प सुलाई आउन ु भन्ने िनमन् न गर। 14 उनले ितमीहरूलाई ती कुरा भन्नछेन ्जसले
ितमीलाई अिन ित ा घरमा ब े सबै मािनसहरूलाई बचाउनँछेन।्’

15 “जब मलैे भाषण शरुू गरें, पिव आत्मा ितनीहरूमा त्यसरी नै आउन ु भयो जसरी ारम्भमा हामीकहाँ आउन ु भएको िथयो। 16 तब मलाई
भु यशेकूो वचनको सम्झना भयो। भलुे भन्नभुएको िथयो, ‘यहून्नाले मािनसहरूलाई पानीले बि स्मा गरे, तर ितमी पिव आत्मा ारा बि स्मा

हुनछेौ।’ 17 भलुे ती मािनसहरूलाई त्यही उपहार िदन ु भयो जनु हामीलाई िदनभुएको िथयो जसले भ ु यशे ू ी मािथ िव ास गरे। तब म को
हु ँ परमे र को काम बन्द गन?”

18 जब यहूदी िव ासीहरूले यी कुराहरू सनु,े ितनीहरूले तकर् गनर् छाड।े ितनीहरूले परमे रको शसंा गरे र भन,े “तब परमे रले गरै-
यहूदीहरूलाई पिन हृदय प रवतर्न गन अिन हा ो जस्तै जीवन ा गन अनमुित िदन ु भयो।”

ए न्टओक तफर् ससुमाचार
19 स्तफनस मा रए पिछ खदेो शरुू ग रएको कारणले िव ासीहरू चारै तफर् छरप भए। कितपय िव ासीहरू फोिनिसया, साइ स र

इ न्टओक जस्ता टाढा-टाढा ठाउँहरूमा गए। तर ितनीहरूले यहूदीहरूलाई मा ससुमाचार भन।े 20कितपय ती िव ासीहरू साइ स र साइरेनीका
नाग रकहरू िथए। जब ती मािनसहरू एन्टओक आइपगु,े ितनीहरू ीकहरूसगं पिन बोल्न लागे अिन ितनीहरूलाई भु यशेकूो िवषयमा ससुमाचार
भन।े 21 भकुो श ितनीहरूसगं िथयो। अिन ठूलो सखं्यामा मािनसहरूले भलुाई िव ास गनर् अिन अनसुरण गनर् लाग।े
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22 ए न्टओकमा नयाँ िव ासीहरू भएका समाचहरू यरूशलमेको मण्डलीमा पगु्यो। यसलैे ितनीहरूले बणार्बासलाई ए न्टओकमा पठाए।
23-24 बणार्बास एक असल मािनस िथए। ऊ पिव -आत्मा र िव ासले प रपणूर् िथयो। जब उनी त्यहाँ आइपगुे बणर्बासले ए न्टओकका
मािनसहरूमा परमे रले अत्यन्त अिधक आशीवार्द िदन ु भएको दखे।े यसले उनलाई अत्यन्त खशुी बनायो। उनले ितनीहरूलाई भन,े “आफ्ना
िव ास किहल्यै नहराऊ। सधैं भकुो आज्ञा िभ ी हृदयले पालन गर।” अिधक भन्दा अिधक मािनसहरू परम- भकुा िव ासीहरू भए।

25 त्यसपिछ, बणार्बास टासर्स भन्ने शहरतफर् लाग।े उनी शावललाई खोिजरहकेा िथए। 26शावललाई जब उनले भे ाए, बणार्बासले ितनलाई
ए न्टओक लग।े शावल र बणार्बास त्यहाँ परुा एक वषर् बस।े ितनीहरूले त्यहँा मण्डलीका सभाहरूमा भाग लए अिन धरैे मािनसहरूलाई िशक्षा
िदए। थमपल्ट ए न्टओकमा िव ासीहरूलाई “ ी यनहरू” भिनए।

27 यस समयमा केही अगमव ाहरू यरूशलमेाबाट ए न्टओक ितर गए। 28 ितनीहरू मध्ये एकजना अगाबस िथए। ए न्टओकमा अगाबस
उिभए अिन पिव -आत्माको माफर् त अगमवाणी गरे, “सम्पणूर् ससंारभ र महा-अिनकाल हुनछे।” (यो स ाट क्लौिडयसको समयमा घ ो)।
29चलेाहरूले यहूदीयामा ब े आफ्ना दाज्य-ूभाइ र िददी-बिहनीहरूलाई सहायता पठाउने िनणर्य गरे। त्यकेले आफूले जित सिकन्छ िदने िनणर्य
लए। 30 ितनीहरूले पसैा बटुले र बणार्बास र शावललाई िदए ितनीहरूले ती पसैा यहूदीयाका अ जहरूलाई िदए।

12
हरेोद अि पाले मण्डलीलाई सताए

1 त्यित नै बलेा (त्यही समयम)ै राजा हरेोदले मण्डलीका कितपय मािनसहरूलाई सताउन थाल।े 2 हरेोदले याकूबलाई तरवाले मान ुर् भन्ने
हुकुम िदए। याकूब यहून्नाका भाइ िथए। 3 हरेोदले दखेे िक यहूदीहरूले त्यो मन पराए। यसकारण उनी अिघ गए अिन प सुलाई पिन प े ।
यो घटना यहूदीहरूको िनस्तार चाडको समयमा घटेको िथयो। 4 हरेोदले प सुलाई प े र जलेमा राख।े सो -जना िसपाहीहरूले प सुलाई कडा
नजरमा राख।े हरेोदले प सुलाई िनस्तार चाडको पिछ जनता समक्ष ल्याउने योजना गरे। 5 यसलैे उनले प सुलाई जलेमा राख।े तर मण्डलीले
प सुको लािग परमे रलाई लगातर ाथर्ना ग ररह।े

प सुले जले छोडदछन ्
6 प सु दइुजना िसपाहीहरूका माझमा सिुतरहकेा िथए। उनलाई दइुटा साङ्गलाले बाँिधएको िथयो। अरू िसपाहीहरू कैदखानाको ढोकामा

पहरा िदइरहकेा िथए। यो रातको समय िथयो। हरेोदले प सुलाई भो लपल्ट जनतासमक्ष ल्याउन सोंिचरहथे्यो। 7 अचानक परम भकुो स्वगर्दतू
त्यहाँ उिभयो। कोठाभ र काश च म्कयो। स्वगर्दतूले प सुलाई एकप ी स्पशर् गरेर उनलाई ूझँाए। दतूले भन,े “चाँडो, उठ!” साङ्गलाहरू
प सुका हातहरूबाट स ु ल्कए। 8 स्वगर्दतूले प सुलाई भन,े “तयार हौ, ित ा जु ाहरू लगाऊ।” प सुले त्यसै गरे। दतूले भन्यो, “ित ो व
लगाऊ र मरेो पिछ लाग।”

9 तब स्वगर्दतू त्यहाँबाट िन स्कए र प सु पिन उनकैो पिछ लागे । प सुले जाननेन ् िक स्वगर्दलू े जे ग ररहकेा िथए त्यो साँचो िथयो। उनले
सोचे िक उनले दशर्न दे खरहछेन।् 10 प सु र स्वगर्दतू पिहलो त्यसपिछ दो ो पहरे चौकीहहरू भएर िन स्कए। तब ितनीहरू फलामको ार भए
ितर पगुे जसले ितनीहरूलाई शहरदे ख छु ाएको िथयो। त्यो वशे ार ितनीहरूका िन म्त आफै खु लयो। त्यस ार भएर ितनीहरू बािहर िनस्के
र एक खण्डको दरूी पार गरेर गए। त्यसपिछ अचानक स्वगर्दतू अ ल्पए।

11 तब प सुले के भएको िथयो भनरे थाहा पाए अिन आफैं लाई भन,े “अब मलैे थाहा पाएँ िक यो वास्तवमा सत्य रहछे। भलुे आफ्ना
स्वगर्दतू पठाउन ु भयो अिन मलाई हरेोदबाट बचाउन ु भयो। यहूदीहरूले ममािथ केही अि य घटना हुन्छ भिन सोचे होलान।् तर मलाई भलुे ती
सबै क हरूबाट मु पान ुर्भयो”

12 त्यसको िवषयमा जाने पिछ प सु म रयमको घरतफर् लाग।े म रयम यहून्नाकी आमा िथइन।् (यहून्नालाई मकूर् स पिन भिनन्थ्यो।) धरैे
मािनसहरू त्यहाँ जम्मा भएका िथए। ितनीहरू सबलैे ाथर्ना ग ररहकेा िथए। 13 प सुले बािहरबाट दलैो ढक्ढकाए। रोदा नाउँ गरेकी केटी ढोका
खोल्न भिन गई। 14 रोदाले प सुको आवाज िचनी र खशुी भई। खशुीले गदार् उसले ढोका खोल्न सम्म भलुी। उनी िभ गई र जम्मा भएका
झणु्डलाई भनी, “प सु ढोकामा हुनहुुन्छ!” 15 ितनीहरूले रोदालाई भन,े “त ँ पागल होस!्” तर उसले यो साँचो हो भनी रही। ती झणु्डले भन,े
“यो प सुको स्वगर्दतू हुनपुछर्।”

16 तर प सुले दलैो ढक्ढकाई रह।े जब चलेाहरूले ढोका उघारे तब उनीहरूले प सुलाई दखे।े ितनीहरू उनलाई दखेरे छक्क परे। 17 प सुले
हातको ईशारा गरेर ितनीहरूलाई चपूचाप ब ु भन।े उनल,े कसरी परम भलुे उनलाई जलेबाट मु गराइिदन ु भयो, वणर्न गरे। उनले भन,े “याकूब
र अन्य दाज्य-ूभाइहरूलाई पिन बताइिदन।ु” पिछबाट प सु अक ठाँउ तफर् लाग।े

18अक िदन िसपाहीहरू अ ा लए। ितनीहरू छक्क पद िथए प सुलाई के भएको हुन सक्थ्यो? प सु यसरी हाराएकोमा ितनीहरू अन्योलमा
परे। 19 राजा हरेोदले प सुलाई चारैितर खोज तलाश गरे तर पाउन सकेनन।् तब हरेोदले िसपाहीहरूलाई सोधखोज गनर् थाल।े प ा नलाग्दा
िसपाहीहरूलाई नै मान हुकुम िदए।

हरेोद अि पाको मतृ्य ु
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पिछ हरेोद यहूदीयाबाट िसज रया शहरमा केही समयको लािग त्यही बस।े 20 हरेोद टायर र सायडनवासीहरूसगँ अत्यन्त रसाएका िथए।
यसथर् ितनीहरू एक समहूको रूपमा हरेोदकहाँ आए। ितनीहरूले हरेोदका िनजी सवेक बलस्तको सहयोग ा गरे अिन हरोदलाई शा न्तको लािग
िबन्ती गरे। िकनभने ितनीहरूले राजा हरेोदको दशेबाट नै भोजन ा गद िथए।

21 हरेोदले ितनीहरूसगं एकिदन भटे गन िन य गरे। त्यस िदन हरेोदले सनु्दर शाही-पोषाक लगाएका िथए। उनी राजिसहंासनमा बसे अिन
मािनसहरूलाई सम्बोधन गरे। 22 मािनसहरू िचच्याए, “यो त परमे रको आवाज हो मािनसको होइन!” 23 हरेोदले यस्तो शसंा हण गरे अिन
भकुो मिहमालाई मान्यता िदएनन।् यसलैे भकुो दतूले उनलाई रोगी तलु्याए। उनलाई िभ -िभ ै कीराले खायो अिन मरे।
24 परमे रको सन्दशे चारैतफर् िफंिजरहथे्यो अिन अिधक भन्दा अिधक मािनसहरूलाई पणूर् भाव पाय । िव ासीहरूका समहूहरू धरैे गणुा

बढरे गए।
25 बणार्बास र शावलले यरूशलमेमा आफ्ना काम िस ाए पिछ ए न्टओक फक। ितनीहरूका साथमा यहून्ना (मकूर् स) पिन िथए।

13
बणार्बास र शावलले खास काम दान गरे

1 ए न्टओकको मण्डलीमा केही अगमव ाहरू र िशक्षकहरू िथए। ितनीहरू बणार्बास, िसिमयोन (उसलाई पिन भिनन्थ्यो) लिुसयस
(साइ रनीवासी) मनने (हरेोद राजसगँै हुिकर् एको मािनस) र शावल िथए। 2 ती मािनसहरू सवलैे भकुो सवेा ग ररहकेा िथए अिन उपवास
लएका िथए। पिव आत्माले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “खास कामको लािग मलाई बणार्बास र शावल दऊे। मलैे ितनीहरूलाई त्यो काम गनर्लाई

छानकेोछु।”
3 तब ितनीहरूले उपवास र ाथर्ना गरे, ितनीहरूले बणार्बास र शावल मािथ आफ्नो हात राखे अिन बािहर पठाए।

साइ समा बणार्बास र शावल
4 बणार्बास र शावललाई पिव आत्माले पठाउन ु भएको िथयो। ितनीहरू िसल्यिुसयामा शहरतफर् गए। ितनीहरू िसल्यिुसयाबाट जलया ा गद

साइ स पगु।े 5 तब ितनीहरू सलािमस भन्ने ठाउँमा पगु,े त्यहाँ यहूदीहरूका सभाघरहरूमा ितनीहरूले परमे रको ससुमाचारको चार गरे। यहून्ना
र मकूर् स पिन सहयोगीको रूपमा ितनीहरूलसगंै िथए।

6 ितनीहरूले सम्पणूर् टाप ू पार गरेर पाफोस भन्ने शहरमा आइपगु।े ितनीहरूले त्यहाँ एक यहूदी जादवूाला भटेे। उसको नाउँ बारयशे ू िथयो।
उनी एक झटूो अगमव ा िथए। 7 बारयशे ू सधँ ैं नै सिगर्यस पौलस शासकिसत बस्दथ।े सिगर्यस पौलस एक बु मानी मािनस िथए। उनले
बणार्बास र शावललाई बोलाए। उनी परमे रको सन्दशे सनु्न चाहन्थ।े 8 तर जादगूर इलमुास, बणार्बास र शावलको िवरोधमा िथयो। ीक
भाषामा यशेलूाई इलमुास भिनन्छ। इलमुासले शासकलाई यशेमूािथ िव ास गनर् रोक्न चाहन्थ।े 9 तर शावल पिव आत्माले पणू र् भएका िथए।
पावलले (शावलको अक नाउ)ँ इलमुासलाई हरेे। 10 अिन भन,े “त ँ शतैानको छोरो! त ँ सबै सही कुराको श ु होस।् तमँा शतैानी छक्कापञ्जा
मा छ। के तलैे सधैं भकुो सत्यहरूलाई झटूहरूमा प रणत गनर् छोडदनैस!् 11 अब भलुे तलँाई छुन ु हुनछे अिन तरुन्तै त ँ अन्धा हुनछेस।् केही
समय त ँ केही दे सक्ने छैनस ्यहाँ सम्म िक घामको िकरण पिन दखे्दनैस।्”

तरुन्तै इलमुासमािथ धमु्म अिन अन्धार झय । ऊ व रप र घमु्यो, अिन हात समातरे उसको मागर् दखेाउनलाई मािनसहरू खोज्यो। 12 जब
शासक सिगर्यस पावलले यो दखे,े उनले िव ास गरे। भकुो िशक्षाको िवषयमा उनी आचयर् चिकत भए।

पावल र बणार्बासले साइ स छाडे
13 पावल र उनीसगं भएका मािनसहरू पाफोसबाट जहाजमा गए। ितनीहरू प्या म्फ लयाको एक शहर पगार्मा आई पगु।े तर यहून्ना मकूर् सले

ितनीहरूलाई छाड,े उनी यरूशलमे फक। 14 ितनीहरूले आफ्ना या ा जारी राखे अिन पगार् दे ख िपिसिदया शहरको ए न्टओकितर गए। िव ामको
समयमा, ितनीहरू यहूदीहरूका सभाघरिभ गए र बस।े 15 मोशाका िनयमहरू र अगमव ाहरूको पसु्तकहरू पाठ ग रए। त्यसपिछ सभा-घरको
कमर्चारीहरूरले पावल र बणार्बासलाई एक समाचार पठाए। यो समाचारमा भिनएको िथयोः “बन्धहुरू, यिद तपाईंहरू केही भन्नहुुन्छ, जो
मािनसहरूका िन म्त लाभदायक छ भन,े कृपया भन्नहुोस!”

16 पावल उिभए। उनले आफ्नो हात उठाए र भन,े “मरेा यहूदी दाज्य-ूभाइहरू एवं अन्य जनसमहू जसले भलुाई साँचो ा गदर्छ, कृपया मरेो
कुरालाई ध्यानिसत सिुनदऊे! 17 इ ाएलका परमे रले हा ा पखुार्हरू छान्न ु भयो। जब ितनीहरू िम दशेमा परदशेी भएर बसकेा िथए परमे रले
ितनीहरूलाई सफल गराउनका िन म्त सहयोग गन ुर्भएको िथयो। परमे रले ितनीहरूलाई िम दशेबाट आफ्ना महान श ारा िनकाली ल्याउन ु
भयो। 18 अिन परमे रले उनीहरूको वहार त्यस मरूभिूममा चालीस वषर् सम्म सहन ु भयो। 19 परमे रले कनान दशेमा सातवटा रा हरूलाई
पणूर् ध्वशं पान ुर् भयो। उहाँले ती जमीनहरू केवल उहाँका मािनसहरूलाई िदनभुयो। 20 यी सम्पणूर् घटनाहरू लगभग ्450 वषर्को अविध सम्म
िथयो।

“त्यसपिछ, परमे रले अगमव ा शामएूलको अविधसम्म ितनीहरूलाई न्यायक ार्हरू िदनभुयो। 21 तब मािनसहरूले राजाको माग गरे।
परमे रले कीशका छोरो शावललाई िदनभुयो। शावल िबन्यामीन कुलका िथए। उनले चालीस वषर्सम्म राजा भएर राज गरे। 22 शावललाई
हटाए पिछ परमे रले दाऊदलाई ितनीहरूका राजा बनाउन ु भयो। परमे रले दाऊदको िवषयमा यसो भन्न ु भयोः ‘यस्सीको छोरा दाऊद एउटा
मािनस हो जसले मलैे सोचे जस्तो सोच्छ। मलैे चाहे अनसुार सबै कामहरू उसले गनछ।’
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23 “परमे रले आफ्नो वचन अनसुार दाऊदको एउटा सन्तानलाई म ु दाताको रूपमा इ ाएलमा पठाउन ु भयो। त्यो वशंका सन्तान यशे ू
हुनहुुन्छ। 24 यशे ू आउन अिघ यहून्नाले सबै यहूदीहरूमा चार गरे। यहून्नाले ितनीहरूलाई भने ‘ितमीहरू स्वयं प रणत हुन चाहन्छौ भिन
दखेाउनका िन म्त बि स्मा लऊे।’ 25 यहून्नाले आफ्नो काम िसध्याउने बलेामा भन,े ‘म को हु ँ भनरे ितमीहरू ठान्छौ? म ी होइन। तर उहा,ँ
म पिछ आउनु हुनछे। म उहाँको जु ा फुकाल्ने सम्मको योग्यको छैन।’

26 “मरेा दाज्य-ूभाइहरू! अ ाहाम प रवारका नानीहरू अिन ितमी धमर्भीरू गरै-यहूदीहरू, ध्यान िदएर मरेो कुरा सनु। यो म ु को समाचार
हामीकहाँ पठाइसकेको छ। 27 यरूशलमेका िनवासीहरू अिन ितनीहरूका अगवुाहरूले यशे ू स्वयं नै म ु दाता हुन ् भनरे जान्दै जाननेन।्
अगमव ाहरूले यशेकूो िवषयमा लखेकेा शब्दहरू हरेक िव ामका िदनमा मािनसहरू ित पिढन्छ तर ितनीहरूले ती बझुनेन।् यहूदीहरूले
यशेलूाई िनन्दा गरे। तर अगमव ाहरूले भनकेा शब्दहरू पणूर् भयो। 28 ितनीहरूले यशे ू िकन मन ुर् पथ्य भन्ने कुनै खास कारण भटेाएनन,् तर
ितनीहरूले उहाँलाई मानर् भिन िपलातसिसत माग गरे।

29 “यी यहूदीहरूले यशेकूो िवषयमा के हुनवेाला िथयो, धमर्शा मा ले खएका सबै परुा गरे। तब ितनीहरूले यशेलूाई ूसबाट झारे अिन
िचहानमा हाल।े 30 तर परमे रले उहाँलाई मतृ्यबुाट बौराई उठाउन ु भयो! 31 यस घटना पिछ, धरैे िदन, मािनसहरू जो-जो यशेसूगं गा ललीदे ख
यरूशलमेसम्म साथ गएका िथए उनीहरूले उहाँलाई दखे।े अिहले ती मािनसहरू नै उहाँको अरू मािनसहरूका िन म्त गवाही हुन।्

32 “हा ा पवूर्जहरूलाई िदएको ितज्ञाको बारेमा ससुमाचार हामी ितमीहरूलाई भन्छौ। 33 हामी ितमीहरूका बालकहरू हौं अिन परमे रले
यो ितज्ञा हा ा िन म्त यशेलूाई मतृ्यबूाट बौराइ उठाउन ु भएर परूा गन ुर् भएको छ। हामीले भजनसं हमा पिन यो कुरा पढ़छौं:

‘ितमीहरू मरेा प ु हौ।
आज म ितिमहरूका पखुार् भएँ।’ भजनसं ह 2:7

34 परमे रले यशेलूाई मतृ्यबुाट बौराउन ु भयो। यशे ू फे र किहल्यै पिन िचहानिभ प ु हुनछैेन न त धलुो नै हुनहुुनछे। तब परमे रले भन्नभुयो,

‘म ितमीहरूलाई पिव र सत्य ितज्ञाहरू िदनछुे जनु मलैे दाऊलाई िदएँ।’ यशयैा 55:3

35 तर अक ठाउँमा भजनसं हले भन्छ,

‘ित ो एकजनाको पिव शरीरलाई िचहानमा कुहुन िदइने छैन।’ भजनसं ह 16:10

36 “दाऊदले आफ्नो अविध भ र परमे रको इच्छा अनसुार सवेा गरे। त्यसपिछ दाऊदको मतृ्य ु भयो अिन उनका आफ्नै पखुार्हरूसगं दफन
ग रयो। अिन उनको शरीर िचहानमा स ो। 37 तर एक जसलाई परमे रले मतृ्यबुाट बौराउन ु भयो उहाँको शरीर िचहानमा कुहने। 38-39 दाज्य-ू
भाइहरू ितमीहरूले यो बझु्न ु पछर्ः उहाँको माफर् त ितमीहरूको पापहरूका िन म्त क्षमा दान ग रएको छ। अिन हरेक मािनस जसले उहाँमा िव ास
गछर् ती सबै कुराहरूबाट मु ग रन्छ जसको िन म्त मोशाको वस्थाले ितमीलाई म ु गनर् सकेन। 40 अगमव ाहरूले केही घट्ना घट्नछे
भनरे भन,े होिशयार! सावधन! यस्तो घट्ना आफूमा घट्न नदऊे। अगमव ाले भनःे

41 ‘जसले शकंा गछ , सनु!्
ितमीहरू छक्क पनर् सक्छौ, तर मरेो नजरदे ख टाढा हौ अिन तरुन्तै मर;

िकनभने ितमीहरूको अविधमा,
म केही गनछु जनु ितमीहरू िव ास गन छैनौ।

यिद कसलैे ितमीहरूलाई त्यसको वणर्न िददंा पिन ितमीहरूले िव ास गन छैनौ!’ ” हबकूक 1:5

42 पावल र बणार्बासले सभाघर छोडरे गइरहकेो बलेा मािनसहरूले फे र अक िव ामको िदनमा आउनहुोस ्भने अिन यी कुराहरूबाट अझ
अिधक भन्न ु होस ्भनी ितनीहरूलाई िवन्ती गरे। 43 सभा िस ए पिछ धरैे यहूदीहरूले अिन धरैे मािनसहरू जो यहूदी धमर्मा प रणत भएका िथए
अिन सत्य परमे रको आराधना गद िथए, ितनीहरूको पिछ गए। पावल अिन बणार्बास ितनीहरूिसत बोले अिन परमे रको अन ु ह पाईरहन
उत्साह िदए।

44अक िव ामको िदनमा, शहरका ायः जम्मै मािनसहरू भकुो वचन सनु्नलाई एकि त भए। 45जब यहूदीहरूले ती मािनसहरूलाई त्यहाँ
दखेे ितनीहरूमा खबूै डाह उत्पन्न भयो। ितनीहरूले नरा ा शब्दहरू भने अिन पावलसगं तकर् -िवतकर् गरे। 46 तर पावल र बणार्बासले िनडर भएर
बोल।े “परमे रको सन्दशे पिहला ितमी यहूदीहरूलाई भन्न आवश्यक िथयो। तर ितमीहरूले सनु्न अस्वीकार गय । ितमीहरू आफैं ले आफूलाई
अनन्त जीवनको िन म्त अयोग्य ठान्यौ अब हामी अन्य जाितहरू तफर् फकर् नछेौं। 47 यही नै परम भलुे हामीलाई गन ुर् भिन आज्ञा गन ुर् भएकोछ।
परम भलुे भन्नभुयोः



13:48 1245 े रत 14:20

‘मलैे ितमीहरूलाई अन्य जाितको लािग ज्योित बनाएकोछु,
तािक ितमीहरूले म ु को मागर् सारा ससंारमा दखेाउन सक्छौ।’ ” यशयैा 49:6

48जब गरै यहूदीहरूले पावलले त्यसो भनकेो सनुे ितनीहरू खशुी भए। ितनीहरूले भकुो सन्दशेलाई सम्मान गरे। अिन कितपय मािनसहरूले
त्यो सन्दशेमा िव ास गरे। ितनीहरु त्यही मािनसहरू िथए जसलाई अनन्त जीवनको लािग छािनएका िथए।

49अिन भकुो सन्दशेले सारा क्षे भ र चार पाइरहथे्यो। 50 तर यहूदीहरूले शहरका कितपय मखु्य नारीहरू जो सत्य परमे रको आराधना
ग ररहकेा िथए, अिन मखु्य परुूषहरूलाई पावल र बणार्बासको िवरु उस्काए। ती मािनसहरूले पावल र बणार्बासलाई सताउने काम शरुू गरे अिन
ितनीहरूलाई शहरबाट बािहर िनकाल।े 51 यसकैारणले पावल र बणार्बासले ितनीहरूको िवरु आफ्ना खु ाका धलुाहरू टक्टकाए। त्यसपिछ
ितनीहरू आइकोिनयम भन्ने शहरतफर् लाग।े 52 तर ए न्टओकमा भएका चलेाहरू आन न्दत र पिव आत्माले प रपणूर् िथए।

14
पावल र बणार्बास आइकोिनयममा

1 पावल र बणार्बास आइकोिनयम शहरमा गए। ितनीहरू यहूदीहरूका सभाघर िभ पसे (उिनहरूले त्यके शहरमा गरे जस्त)ै ितनीहरूले
यस्तो कारले बोले िक धरैे यहूदीहरू अिन गरै-यहूदीहरूले उनीहरूले भनकेा कुरामा िव ास गरे। 2 तर केही यहूदीहरूले िव ास गरेनन।्। ती
यहूदीहरूले गरै-यहूदीहरूलाई उक्साए अिन िव ासीहरूको िबरु कुभावना सिृ गरे।

3 तब पावल र बणार्बास आइकोिनयममा लामो समय सम्म बसे र भकुो िवषयमा िनडर भई चार गरे। ितनीहरूले परमे रको दयाको चार
गरे। अिन भलुे ितनीहरूलाई चमत्कारहरू र आ यर्मय कुराहरू गन श िदन ु भएर ितनीहरूका सन्दशे मािणत गन ुर्भयो। 4कितपय मािनसहरू
यहूदीहरूका पक्षमा िथए, जब अन्य मािनसहरू पावल यहूदीहरूका पक्षमा िथए। यसरी त्यो शहरका मािनसहरू दइु भागमा बाँिडए।

5 कितपय गरै-यहूदीहरू, कितपय यहूदीहरू अिन यहूदीहरूका अगवुाहरूले पावल र वणार्बासलाई हािन पयुार्उने यास गरे। ितनीहरूले
उनीहरूलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मानर् चाहन्थ।े 6 जब पावल र बणार्बासले त्यस्तो षड़यन् हरू थाहा पाए ितनीहरूले त्यो शहर छोडे अिन
लाइकाओिनयाका ल ा अिन डब शहरहरू र त्यसका व रप रका क्षे हरू तफर् गए। 7 ितनीहरूले त्यहाँ पिन ससुमाचार चार गरे।

पावल ल ा र डब मा
8 ल ामा एकजना लङ्गडो मािनस िथयो। ऊ जन्मै दे ख लङ्गडो िथयो अिन किहले पिन िहडंकेो िथएन। 9 उसले पावलले भनकेा कुराहरू

सनु्यो। पावलले उसलाई सोझै हरेे अिन यो थाहा पाए िक उसमा जाित हुन्छु भन्ने शस्त िव ास िथयो। 10 यसथर् पावल जोडले िचच्याए,
“आफ्नो खु ामा उिभ!” त्यो मािनस उि यो र व रप र िहडंन थाल्यो।

11जब पावलले जे गरे त्यो मािनसहरूले दखेे ितनीहरू लाइकाओिनया भाषामा िचच्याए। ितनीहरूले भन,े “दवेताहरू मािनसहरू जस्तै भएका
छन ्अिन ितनीहरू हामीकहाँ आएका छन!्” 12 मािनसहरूले बणार्बासलाई “िजउस”* र पावललाई “हमस”† भन्न लागे िकनभने उनी मखु
व ा िथए। 13 िजउसको म न्दर शहरको निजकमा िथयो। त्यस म न्दरका पजूाहारीले शहरका ारहरूमा केही साँढहेरू अिन फूलका मालाहरू
ल्याए। त्यो पजूाहारी र त्यहाँ ब े मािनसहरूले पावल र बणार्बासलाई ब ल अपर्ण गनर् चाहन्थ।े

14 तर जब ती े रतहरू पावल र बणार्बासले त्यस्तो कुरा थाह पाए, ितनीहरूले आफ्नै लगुाहरू च्यात।े‡ मािनसहरू ितर दौडे अिन िचच्याएः
15“हे मािनसहरू हो! ितमीहरूले िकन यसो ग ररहकेाछौ? हामी दवेताहरू होइनौं! हामी ितमीहरू जस्तै मािनसहरू मा हौं! हामी ितमीहरूलाई
ससुमाचार भन्न आयौं तािक ितमीहरू यस्ता बकेारका कुराहरूबाट हट्न सक्छौ अिन जीिवत परमे र तफर् फकर् न्छौ। उहाँ नै एक हुनहुन्छ जसले
आकाश, पथृ्वी, समु अिन ियनीहरूमा भएका हरेक थोक बनाउन ु भयो।

16 “िबतकेा िदनहरूमा उहाँले सबै जाितहरूलाई आफ्नो इच्छा अनसुार बाँच्न िदनभुयो 17 तर पमे रले गन ुर् भएको कायर्ले उहाँको
वास्तिवकताको माण गय । उहाँले ितमीहरूका लािग असल कामहरू गन ुर्भयो उहाँले ितमीहरूलाई आकाशबाट वषार् िदनभुयो। उहाँले ठीक
समयमा नै ितमीहरूलाई फसल िदनभुयो। उहाँले ितमीहरूलाई शस्त आहार िदनभुयो र साथै ितमीहरूका हृदय आनन्दले प रपणूर् पा रिदन ु भयो।”

18 पावल र बणार्बासले ितनीहरूलाई ती कुराहरू भन।े तरै पिन ितनीहरूले ती भीडलाई ितनीहरूको ब लहरू अपर्ण गनर् निदनलाई िनकै सघंषर्
गन ुर् पय ।

19 त्यसपिछ ए न्टओक र आइकोिनयमाबाट केही यहूदीहरू आए। ितनीहरूले पावल र बणार्बासको िवरु मािनसहरूलाई भड्काए अिन
त्यसकैारणले ितनीहरूले पावलमािथ ढुङ्गा होने र शहरदे ख बािहर तानी िनकाले । मानिसहरूले पावललाई मा रयो भनी सोच।े 20 यशेकूा
चलेाहरू (िव ासीहरू) पावलको व रप र जम्मा भए। अिन उनी उठे र शहरितर फिकर् ए। अक िदन उनी र बणार्बसले त्यो शहर छाडे अिन डब
ितर लाग।े

ए न्टओक ितर फकार्ई
* 14:12: † 14:12:

‡ 14:14:
… :खीत भए।
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21 पावल र बणार्बसले डब मा ससुमाचार चार गरे। धरैे मािनसहरू यशेकूा चलेा भए। पावल र बणार्बास ल ा, आइकोिनयम र ए न्टओक
शहर ितर फिकर् ए। 22 ती शहरहरूमा ितनीहरूले चलेाहरूलाई आ त्मकरूपले परा मी तलु्याए। ितनीहरूले उनीहरूलाई िव ासमा दढृ रहन
सहायता गरे। ितनीहरूले भन,े “हामी परमे रको राज्यमा अनके यातनासहरे वशे गन ुर् पछर्।” 23 ितनीहरूले हरेक मण्डलीको िन म्त अ जहरू
िनय ु गरे। ितनीहरूले ती अ जहरूका िन म्त उपवास र ाथर्ना गरे। ती अ जहरूले भमुा आफ्ना िव ास समु्पे अिन यसकैारणले पावल र
बणार्बासले ितनहरूलाई उहाँको दखेरेखमा छाड।े

24 पावल र बणार्बास िपिसिदया दशे भएर प्यामिफ लया भन्ने दशेमा आए। 25 ितनीहरूले सन्दशे पगार् शहरमा चार गरे अिन अटा लया
भन्ने शहर तफर् गए। 26अिन त्यहाँबाट सम ू या ा गरेर ितनीहरू िस रया अन्तगर्त ए न्टओकितर गए। यही एउटा शहर हो जहाँ िव ासीहरूलाई
परमे रको अन ु हमा स ु म्पएर यो काम गनर् पठाए। अब ितनीहरूले त्यो काम िस याएका िथए।

27 जब पावल र बणार्बास त्यहाँ आईपगुे ितनीहरूले मण्डलीका सदस्यहरूको एउटा सभा बोलाए। परमे रले ितनीहरूसगं जे गन ुर् भयो सो
वतृान्त ितनीहरूले िव ासीहरूलाई बताइिदए। ितनीहरूले भन,े “परमे रले ढोका उघा रिदन ु भयो तािक अन्य जाितहरूले पिन िव ास गनर्
सकुन!्” 28 पावल अिन बणार्बास चलेाहरूिसत धरैे लामो समय सम्म ए ण्टओकमा बस।े

15
यरूशलमेमा सभा

1 त्यसपिछ कितपय मािनसहरू यहूिदयाबाट ए न्टओकमा आए। ितनीहरूले गरै- यहूदी दाज्य-ूभाइहरूलाई िशक्षा िदन शरूू गरेः “मोशाको
वस्था अनसुार जब सम्म खतना हुदनैौ तबसम्म ितमीहरूको मु हुने छैन।” 2 पावल र बणार्बास यस्तो िशक्षाको घोर िवरोधी िथए अिन

ितनीहरूले यस िवषयमा ती मािनसहरूसगँ बहश गरे। तब मण्डलीले पावल, बणार्बास र अन्य मािनसहरूलाई यरूशलमे पठाउने िनणर्य लए। ती
मािनसहरू त्यस िवषयमा िेतहरू र अ जहरूसगँ अझ बहश गनर् गए।

3 उनीहरूको या ालाई मण्डलीले सहयोग गय । ितनीहरू फोिनिसया र साम रया भएर गए। ती दशेहरूमा ितनीहरूले कसरी गरै-यहूदी
मािनसहरू सत्य परमे रतफर् मोडीए भनरे बताए। यो खबरले सबै दाज्य-ूभाइहरूलाई खबुै आनन्द तलु्यायो। 4 पावल, बणार्बास र अन्य मािनसहरू
यरूशलमे आइपगु।े त्यहाँका े रतहरू, अ जहरू र सम्पणूर् िव ासीहरूले ितनीहरूलाई स्वागत गरे। पावल, बणार्बास र अन्य मािनसहरूले
परमे रले उनीहरूमाफर् त गन ुर् भएको सबै कुराहरू भन।े 5 यरूशलमेमा कितपय िव ासीहरू जो फ रसीहरूको दलका िथए उठे अिन भन,े
“गरै-यहूदी िव ासीहरूले खतना गन पछर्। मोशाको वस्था मान्नै पछर् भनरे हामीले भन्न ु पछर्!”

6 तब े रतहरू,अ जहरू यस समस्या मािथ एकि त भएर अध्ययन गनर् थाल।े 7यस िवषयमा त्यहाँ लामो तकर् सभा बस्यो। प सु उिभए अिन
भन,े “मरेा दाज्य ूभाइहरू! ार म्भक िदनहरूमा के भयो तपाईंहरू रा ोसगँ जान्न ु हुन्छ। परमे रले तपाईहरू माझबाट नै उहाँको ससुमाचारको
सदंशे गरै-यहूदीहरूलाई चार गनर्लाई मलाई छान्न ु भयो। ितनीहरूले मबाट ससुमाचार सनुे अिन िव ास गरे। 8 परमे रले त्यकेको हृदय जान्न ु
हुन्छ अिन उहाँले यी गरै-यहूदीहरूलाई स्वीकार गन ुर्भयो। परमे रले हामीलाई उहाँले िदनभुए जस्तै ितनीहरूलाई पिव आत्मा िदनभुए हामीलाई
यो दखेाउन ु भएको छ। 9 परमे रको लािग ती मािनसहरू कुनै पिन खण्डमा हामी भन्दा िभन्न छैनन।् िव ास ारा परमे रले उनीहरूका हृदय
शु पा रिदन ु भयो। 10 ितमीहरू िकन गरै-यहूदी दाज्य-ूभाइहरूरको िघ ोमा जवुा वाँिधिदन ु चाहन्छौ? के ितमीहरू परमे रलाई ोिधत बनाउन
यास ग ररहकेा छौ? हामी र हा ा पखुार्हरू त्यो जवुा बोक्न असमथर् िथयौं! 11 होइन, हामी िव ास गछौं िक दवुै हामी र यी मािनसहरू भु

यशेकूो अन ु हले बचाइनछेौं।”
12 त्यसपिछ सम्पणूर् दल नै शान्त भए। ितनीहरूले पावल र बणार्बासको कुराहरू ध्यान िदएर सनु।े पावल र बणार्बासले ितनीहरूका माध्यम

गरै-यहूदीहरू माझ परमे रले गन ुर् भएका जम्मै चमत्कारहरू र आ यर्जनक कामहरू बारे वतृान्त सनुाए। 13 ितनीहरूले भनी सकेपिछ याकूबले
भन,े “मरेा दाज्य-ूभाईहरू, ध्यान लगाएर मरेो कुरा सनु। 14 िशमोनले ितमीहरूलाई कसरी परमे रले गरै-यहूदीहरूलाई आफ्नो मे कट गन ुर् भयो
सोही कुरा बताए। थम पल्ट परमे रले गरै-यहूदीहरूलाई हण गन ुर्भयो अिन ितनीहरूलाई आफ्नो मािनस बनाउन ु भयो। 15अगमव ाहरूको
वचनहरू यो सगं सहमत छः
16 ‘त्यसपिछ म फक आउँने छु।

म दाऊदको घर फे र बनाउने छु,
जनु ढलकेो छ।

उसको घरको भागहरू फे र बनाईिदने छु।
जनु ध्वशं भएको छ,
अिन म उसको घर नयाँ बनाउनछुे।

17 तािक अन्य सबै मािनसहरूले भलुाई खोज्नछेन ्अन्य सबै गरै-
यहूदीहरू पिन मरेा आफ्ना मािनसहरू हुन।्

भलुे त्यसै भन्न ु भयो।
अिन उहाँ मा एक हुनहुुन्छ जसले सबै यी चीजहरू गन ुर्हुन्छ।’ अमोस 9:11-12
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18 ‘ती चीजहरू ार म्भक कालदे ख नै जािनएको हो।’

19 “यसलैे हामीले गरै-यहूदीहरूलाई बोझ िदनहुुदँनै जो परमे र ित फककाछन।् 20 बरू हामीले ितनीहरूलाई यी कुराहरूमा बताउदँै एउटा
िच ी ले ु पछर्ः

मिूतर्लाई चढाएको चीजहरू नखाऊ। यसले खा अशु पाछर्।
कुनै िभचार नगर।्
रगत नखाऊ।
िनमोठेर मा रएका पशहुरू नखाऊ।

21 ितनीहरूले त्यसो गन ुर् हुदँनै िकनभने त्यहाँ अझै त्यस्ता मािनसहरू छन ्जसले मोशाको वस्था िसकाउँछन।् मोशाको वचनहरू धरैे वषर् दे ख
त्यके िव ामको िदनमा सभाघरमा पिढन्दछै।”

गरै-यहूदी िव ासीहरूलाई िच ी
22 तब े रतहरू, अ जहरू र समस्त मण्डलीले िनणर्य लए िक पावल र बणार्बासको साथमा आफ्नै केही मािनसहरू ए न्टओकमा पठाउन।े

ितनीहरूले यहूदा जसलाई बणार्बास पिन भिनन्छ र िसलासलाई छान।े ती मािनसहरूलाई यरूशलमेका दाज्य-ूभाइहरूले खबुै सम्मान गथ।
23 मण्डलीले ितनीहरूका हातमा यो िच ी पठाए।

ए न्टओक शहर अिन िस लिसया र िस रया दशेका
गरै-यहूदी दाज्य-ूभाईहरूलाई ितमीहरूका दाज्य-ूभाइ े रतहरू, अ जहरूबाट अिभवादनः

ि य दाज्य-ूभाइहरू,
24 हामीले सनुकेाछौिक कितपय हा ा मण्डलीका मािनसहरू ितमीहरूकहाँ आए अिन ितनीहरूले भनकेा कुराहरूले ितमीहरूलाई दःुखी

र खन्न पाय । तर हामीले ितनीहरूलाई त्यसो भन भनरे भननेौं! 25 ितमीहरूकहाँ केही चिुनएका मािनसहरू पठाउन एकमत भएकाछौं।
ितनीहरू हा ा ि य िम बणार्बास र पावलसगँ आउनछेन।् 26 ितनीहरूले भ ु यशे ू ी को सवेामा आफ्ना जीवन समपर्ण गरेकाछन।् 27 त्यसलैे
हामीले उनीहरूसगं यहूदा र िसलासलाई पिन पठाउँदै छौं। ितनीहरूले यही िच ीमा भएका कुराहरू मखुले भन्न गईरहकेा छन।् 28 पिव
आत्माले सोच्दछ िक हामीहरूले ितमीहरूलाई अिधक िजम्मवेार िदन ु हुदँनै। अिन त्यसमा हामी सहमत छौं। ितमीहरूले यित मा गन ुर् आवश्य
छः
29 मिूतर्हरूलाई चढाएको खा नखाऊ।
रगत नखान,ु िनमोठेर मा रएको पशहुरू नखान,ु
कुनै कारको यौन पापहरू नगन ुर्।

यिद ितमीहरू उपय ु कुराहरूबाट टाढा रहन्छौ भन,े ितमीहरूले रा ो गनछौ।

अब हामी िबदा माग्छौं।
30 यसथर् पावल, बणार्बास, यहूदा र िसलासले यरूशलमे छाडरे ए न्टओक गए। त्यहाँ ितनीहरूले िव ासीहरूको समहू भलेा पारे अिन

ितनीहरूलाई िच ी िदए। 31 िव ासीहरूले त्यो िच ी पिढसके पिछ त्यसले उत्सािहत पारेकोमा ितनीहरू आन न्दत भए। 32 यहूदा र िसलास
पिन अगमव ाहरू िथए। ितनीहरूलाई उत्साह िदन र दढृ बनाउन ितनीहरूले पिन िनकै कुराहरू गरे। 33 त्यहाँ केही समय बसे पिछ यहूदा र
िसलास फक। ितनीहरूले िव ासीहरूबाट शा न्तको आशीवार्द पाए पिछ यरूशलमेका दाज्य-ूभाईहरू जसले ितनीहरूलाई त्यस काममा पठाएका
िथए ितनीहरूकहाँ फक। 34 *

35 तर पावल र बणार्वास एन्टओकमा नै बस।े ितनीहरू र अन्य मािनसहरूले त्यहाँ ससुमाचार चार गरे अिन भकुो सदंशे िसकाए।
पावल र बणार्बास छु ए

36 केही िदन पिछ, पावलले बणार्बासलाई भन,े “हामीले धरैे शहरहरूमा भकुो सन्दशे भन्यौं। हामी ती शहरहरूमा हा ा दाज्य-ूभाइ िददी-
बिहनीहरू के गद होलान ्भनरे हनेर्लाई एकपल्ट भटे्न जान ु पछर्।”
* 15:34: 34 मा थिपएको छ, “तर िसलासले त्यहीं ब े िनणर्य लए।”
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37 बणार्बासले यहून्ना मकूर् सलाई पिन सगँै लजैान चाहन्थ।े 38 तर ितनीहरूको थम या ामा नै ितनीहरूलाई यहून्ना मकूर् सले छाडकेा िथए।
प्या म्फ लयामा उनले ितनीहरूसगं एक साथ न लन जोड गरे। 39 पावल र बणार्बास माझमा यस िवषयमा गहन चचार् भयो। ितनीहरू छु ीए अिन
िभन्दा िभन्दै बाटो लाग।े बणार्बास मकूर् सलाई लएर सम ू या ा गद साइ सितर लाग।े

40 पावलले िसलासलाई आफूिसत लान चनुे अिन गए। अ न्टओकका दाज्य-ूभाइहरूले पावललाई भकुो रेखदखेमा राखे अिन बािहर
पठाइिदए। 41 मण्डलीहरू अझ ब लयो बनाँउदै पावल र िसलास िस रया र िस लिसया दशेहरू हुदँै गए।

16
ितमोथी पावल र िसलाससगँ गए

1 पावल डब र ल ा शहरहरूमा पगु।े ी का एकजना चलेा ितमोथी त्यहाँ िथए। ितमोथीकी आमा यहूदी िथइन ् तर यशेमूा िव ास
गिथर्न।् उनको बाब ु ीक िथए। 2 ल ा र आइकोिनयमवासी िव ासीहरूले ितमोथीलाई सम्मान गथ। ितनीहरूले उनको िवषयमा रा ो कुरा
गथ। 3 पावलले आफ्नो या ामा ितमोथीलाई साथ लान चाहन्थ।े तर त्यस इलाकामा ब े यहूदीहरूलाई उनको बाब ू यहूदी होइन ीक हुन भनरे
थाहा िथयो। यसलैे पावलले यहूदीहरूलाई खशुी पानर्को लािग ितमोथीलाई खतना गरे।

4 ितनीहरू शहरहरू हुदँै या ा गरे अिन यरूशलमेका े रतहरू र अ जहरूले िदएको िनणर्यहरू र िनयमहरू िव ासीहरूलाई बताए अिन
ितनीहरूलाई यी िनयमहरू पालन गनर् भन।े 5 यसकारण मण्डलीहरू िव ासमा ब लयो बिनदै अिन िदन ित िदन सखं्यामा बढ्दै िथयो।

पावललाई एिशयाबाट बोलाइयो
6 पावल र ितनीसगं अन्य मािनसहरू ि िगया र गलितया भन्ने दशे हुदँ ै गए। पिव आत्माले ितनीहरूलाई एिशया दशेमा दशे ससुमाचार चार

गन अनमुित िदन ु भएन। 7 पावल र ितमोथी माइिसया दशे ितर लाग।े ितनीहरू िबथिनया दशे जान जाहन्थ।े तर यशेकूो आत्माले त्याताितर जाने
अनमुित िदन ु भएन। 8 यसथर् ितनीहरू माइिसया दशे भएर ोआस शहर गए।

9 त्यस रात पावलले एउटा दशर्न पाए। उनको दशर्नमा एकजना मािनस म्यािसडोिनयाबाट उनकोमा आयो। त्यस मािनस त्यहाँ उिभयो र िवन्ती
गय , “म्यािसडोिनया पार गन ुर्होस ्अिन हामीलाई सहयोग गन ुर्होस!्” 10 पावलले त्यस्तो सपना दखेे पिछ हामी तरुन्त म्यािसडोिनया जान तयार
भयौं। हामीले बझु्यौं िक परमे रले हामीलाई ती मािनसहरूलाई ससुमाचार भन्न बोलाउन ु भएको हो।

लिडयाको प रवतर्न
11 एउटा जहाजमा ोआस छाडी हामी समु या ा गद सोमो सेको टापिुतर गयौं। अक िदन हामी समु या ा गरेर िनयापो लस शहर आई

पगु्यौं। 12 त्यसपिछ हामी िफ लप्पी गयौं। यो म्यािसडोिनया अञ्चलको मखु्य शहर हो अिन यो रोमीहरूको शहर हो। हामीहरू यहाँ केही िदन
बस्यौं।

13 िव ामको िदनमा हामी शहरको मखु्य फाटकबाट िनस्क्यौं अिन नदी ितर गयौं। हामीले सोच्यौं िक त्यहाँ ाथर्ना गन एउटा ठाउँ हुन
सक्थ्यो। केही प ी मािनसहरू त्यहाँ भलेा भएका िथए। यसकारण हामी बस्यौं अिन ितनीहरूसगँ बात गनर् लाग्यौं। 14 त्यहाँ थाइआटीरा भन्ने
शहरबाट लिडया नाउकँी एक प ी मािनस पिन िथई। उसको पशेा बगैनुी लगुा बचे्ने िथयो। ितनले साँच्चो परमे रको आराधना गिथर्न।् लिडयाले
पावल बोलकेो सिुनरहकेी िथई अिन भलुे पावलले भनकेो कुरा िव ास गराउन उसको हृदय उगा रिदन ु भयो। 15 ितनी र उनका घरमा ब े
सबलैाई बि स्मा ग रयो। त्यसपिछ लिडयाले आफ्नो घरमा हामीलाई िनम्तो ग रन।् ितनले भिनन,् “यिद तपाईंहरूले मलाई भु यशेकूो साँचो
िव ासी मान्न ु हुन्छ भन,े मरेो घरमा आउन ु होस ्अिन ब ु होस।्” ितनले आफ्ना घरमा हामीलाई ब भनी जोड ग रन।्

पावल र िसलास जलेमा
16 एक समय जब हामी ाथर्ना स्थलमा गइरहकेो बलेा यो घटना घ ो। एउटी नोकन केटीले हामीलाई भटेी। उिभ एउटा खास आत्मा

िथयो। त्यस आत्माले उसलाई भिवष्यमा के हुन सक्छ भन्ने कुरा बताउने श िदयो। त्यसो गरेर त्यस नोकन ले आफ्नो मा लकहरूको िन म्त
धरैे पसैा कमाउने गथ । 17 त्यस केटीले पावल र हामीलाई प ाई। त्यो िचच्याई अिन भनी, “यी मािनसहरू एकदमै सव च्च परमे रको
दास हुन!् ितनीहरूले म ु को बाटो ितमीहरूलाई बताइरहछेन।” 18 उसले यस्तो धरैे िदनसम्म गरी। यसले पावललाई िदक्क लाग्यो अिन यसलैे
ऊ फिकर् यो अिन त्यो आत्मालाई भन्यो, “यशे ू ी को श ले म तलँाई आज्ञा गछुर्, त्यस केटीबाट बािहर िनस्की!” त्यो आत्मा लग ै बािहर
िनस्क्यो।

19 यस केटीका मा लकहरूले त्यो दखेे अिन ितनीहरूलाई थाहा भयो अिन ितनीहरूले बझुे िक अब त्यस केटीले पसैा कमाउन स न।
यसलैे ितनीहरूले पावल र िसलासलाई प े अिन मखु्य ठाउँमा पयुार्ए जहाँ शहरका अिधकारीहरू िथए। 20 पावल र िसलासलाई प े र ल्याए
अिन हािकमहरूलाई भन,े “यी मािनसहरू यहूदी हुन।् ियनीहरूले हा ो शहरमा गडबडी गराईरहछेन।् 21 ियनीहरूले रीित-िथितहरू िसकाउँदछैन
जो हामीलाई हण गनर् अनमुित छैन।् हामी रोमन नाग रकहरू हौं र ती कुराहरू गनर् स ै न ।”

22 भीडले मािनसहरूलाई पावल र िसलासमािथ आ मण गनर् साथ िदयो। त्यहाँका हािकमहरूले पावल र िसलासको लगुाहरू च्याती
िदए र मािनसहरूलाई कुट्ने आदशे िदए। 23 ितनीहरूले पावल र िसलासलाई धरैेपल्ट कुट-िपट गरे अिन ितनीहरूलाई जलेमा थनु।े जलेका



16:24 1249 े रत 17:12

अिधकारीलाई ितनीहरूले भन,े “ियनीहरूलाई खबुै होिशयारी साथ पहरा िदन!ु” 24 जलेको अिधकारीले त्यस्तो िवशषे आदशे सनुपेिछ पावल
र िसलासलाई िनक्कै िभ पगु्ने जलेमा थनु।े उनले ितनीहरूका खु ा ठङ्गरुामा कस।े

25 मध्यरात ितर पावल र िसलासले ाथर्ना गद र भकुो भजनहरू गाईरहकेा िथए। अन्य कैदीहरूले ितनीहरूलाई सनु।े 26 अचानक त्यहाँ
ठूलो भईूंचालो आयो जसले जलेको जग पिन ह ल्लयो। त्यसपिछ तरुुन्तै जलेको सबै ढोकाहरू खो लए। सबै कैदीहरू बाँिधएका साङ्गलाहरूबाट
मु भए। 27 जब जले अिधकारी जाग।े उनले जलेका सबै ढोकाहरू खो लएका दखे।े कैदीहरू अिघ नै भागी सकेको कुरा उसले सोच्यो।
यसकारण तरवार िनकालरे जले अिधकारी आफैलाई मानर् तयार भएको िथयो। 28 तर पावल िचच्यायो, “आफैलाई घात नगर। हामी सबै जना
यहीं छौं।”

29 जले अिधकारीले ब ी ल्याउन आदशे गरे। त्यसपिछ ऊ डरले काम्दै िभ दौ ो ऊ पावल र िसलासको साम ु ल ो। 30 त्यसपिछ
ितनीहरूलाई बािहर िनकाल्यो अिन भन्यो, “महोदयहरू! मु पाउनलाई मलैे के गन ुर् पलार्?”

31 ितनीहरूले उसलाई भन,े “ भु यशेमूा िव ास गर तब ितमी र ित ो घरका मािनसहरूले म ु पाउनछेन।्” 32 यसथर् पावल र िसलासले
भकुो सन्दशे जले अिधकारी र उसको घरमा भएका सबलैाई भन।े 33 िनक्कै रात िछ प्पसकेको िथयो, त्यसकारण जले अिधकारीले पावल र

िसलासलाई ल्याएर ितनीहरूका घाउहरू धोइिदए। तरुन्तै जले अिधकारी र उसका जम्मै कुटुम्बलाई बि स्मा िदइयो। 34 तब जले अिधकारीले
पावल र िसलासलाई आफ्नो घर लगे अिन केही भोजन गराए। ऊ र उसको कुटुम्बका सबै मािनसहरू अत्यन्तै खशुी भए िकनभने ितनीहरूले
परमे रलाई िव ास गरेका िथए।

35 अक िबहान हाक्कीमहरूले केही िसपाही हरूलाई जले अिधकारीकहाँ खबर िदएर पठाए; “ती मािनसहरूलाई छोिडिदन!ु”
36जले अिधकारीले पावललाई भन्यो, “हाकीमहरूले यी िसपाहीहरू तपाईंहरूलाई छोड्न लाउन पठाएका हुन।् तपाईंहरू अब शा न्तले जान

सक्न ु हुन्छ।”
37 तर पावलले िसपाहीहरूलाई भन,े “ित ा हाकीमहरूले हामीले गल्ती गरेको कारण माण गनर् सकेनन।् तर ितमीहरूले हामीलाई

मािनसहरूका अगाडी कुट-िपट गरे अिन जलेमा थनु।े हामी रोमी नाग रक हौं, यसलैे हा ो अिधकार छ। अिहले ितनीहरूले हामीलाई ग ु ी
रूपमा पठाउन चाहन्छन?् होइन! ितनीहरू स्वयं आउन ु पछर् अिन हामीलाई बािहर िनकाल्न ु पछर्।”

38 िसपाहीहरूले जे पावलले भने ती हाकीमहरूलाई सनुाई िदए। जब हाकीमहरूले पावल र िसलास रोमी नागरीक भनरे जान,े ितनीहरू
भय स्त भए। 39 यसकारण ितनीहरू पावल र िसलासकहाँ आएर आफ्नो भलू ित क्षमा याचना गरे। ितनीहरूले पावल र िसलासलाई जलेबाट
िनकालरे शहर छाडी जाऊ भन।े 40 तीनीहरू जलेबाट िनस्के पिछ िसधै लिडयाको घरितर लाग।े ितनीहरूले त्यहाँ कितपय दाज्य-ूभाईहरूलाई
दखेे र ितनीहरूलाई उत्साह िदए। त्यसपिछ पावल र िसलास आफ्नो बाटो लाग।े

17
िथस्सलोिनकामा पावल र िसलास

1 पावल र िसलास अ म्फपो लस र अपोल्लोिनया भएर आफ्नो या ाितर लाग।े ितनीहरू िथस्सलोिनका भन्ने शहरमा आई पगु।े जहाँ
यहूदीहरूको एउटा सभाघर िथयो। 2 पावल त्यस सभाघरमा यहूदीहरूलाई हनेर् सधैं झैं गए। ती िव ाम िदनहरूमा धमर्शा को िवषयमा पावलले
उनीहरूसगं चचार्-प रचचार् गरे। 3 पावलले यहूदीहरूिसत धमर्शा को ाख्या ग ररहे अिन उनले ी मन पछर् र मतृ्यबुाट जाग्न पछर् भन्ने
यथाथर् बातए। पावलले भन,े “यी मािनस यशे ू जसको िवषयमा म ितमीहरूलाई घोषणा ग ररहछुे उहाँ ी हुनहुुन्छ।” 4 कितपय यहूदीहरूले
उनको कुरा िव ास गरे अिन पावल र िसलाससगं स म्म लत हुने िनणर्य गरे। त्यहाँ अनकेौं धमर्भ ीक परुुषहरू र अनके िविश नारीहरू जो
िथए ितनीहरू पिन पावल र िसलाससगं सामले भए।

5 तर यहूदीहरूले िव ास गरेनन ्डाह गरे। ितनीहरूले केही द ु मािनसहरू जो बजारमा घिुमिहडं्थे भाड़ामा ल्याए। ती द ु मािनसहरूले त्यहाँ
थ ु रे शहरमा खलैा-बलैा मच्चाउन थाले ितनीहरू पावल र िसलासलाई जनसमक्ष ल्याउन चाहन्थ।े 6 तर ती मािनसहरूले पावल र िसलासलाई
भटेेनन।् यसलैे जसेन र अन्य िव ासीहरूलाई तान्दै घचटे्दै नगरका अिधकारीहरू समक्ष ल्याए। ितनीहरू कराए, “यी मािनसहरूले ससंारको
त्यके ठाँउमा नै समस्या खड़ा गरेका छन।् अिहले ियनीहरू यहाँसम्म पिन आईपगु!े 7 जसेनले आफ्ना घरमा ितनीहरूलाई बास िदए। ितनीहरू

सबलैे िसजरको िनयमहरू िवरु काम ग ररहछेन।् ितनीहरू भन्छन,् यशे ू नाउकँो अक एक जना राजा छन।्”
8शहर अिधकारीहरू र अन्य मािनसहरूले ती आरोपहरू सनुे अिन ितनीहरू एकदम खन्न भए। 9 ितनीहरूले जसेन र अन्य िव ासीहरूलाई

ज रमाना ितनर् लगाए अिन ितनीहरूलाई छाडी िदए।
पावल र िसलास िब रया ितर जान्छन ्

10 त्यही रात िव ासीहरूले पावल र िसलासलाई िब रया भन्ने शहर तफर् पठाए। िब रयामा ितनीहरू यहूदीहरूका सभाघरमा गए। 11 यी
यहूदीहरू िथस्सलोिनकाका भन्दा असल िथए। ितनीहरूले खबुै चासो लएर पावल र िसलासले भनकेो सनं्दशे सिुनरहथे।े यहूदीहरूले त्यके
िदन धमर्शा पढने गथ। ितनीहरू कुरा सत्य नै हो की भनरे जान्न चाहन्थ।े 12 ितनीहरू धरैेले िव ास गरे अिन धरैे मखु ीक परुुष र नारीहरूले
पिन ती कुराहरू िव ास गरे।
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13 तर जब यहूदीहरूले िब रयामा पिन पावल र िसलासले परमे रको वचनको िवषयमा चार ग ररहकेो िथस्सलोिनयामा थाहा पाए, ितनीहरू
िब रयामा पिन आए। अिन ितनीहरूले आएर िब रयाका मािनसहरूलाई भडकाए अिन आन्दो लत पानर् शरुू गरे। 14 यसलैे िव ासीहरूले
पावललाई समु तटमा झ ै पठाए। तर िसलास र ितमोथी त्यही िब रयामा बस।े 15 िव ासीहरू जो पावलसगं गए ितनीहरूले पावललाई एथने्स ्
सम्म परुयाए। तब ितनीहरू ितमोथी र िसलासलाई पावलको खबर लएर गए। खबरमा िथयोः “जितसक्दो चाँडो मकहाँ आइहाल।”

एथने्समा पावल
16 पावलले ितमोथी र िसलासलाई एथने्समा प खर्रहकेा िथए। परुा नगर नै मतू हरूले भ रएको दखेरे पावलको हृदय िवच लत िथयो।

17 सभाघरमा पावलले यहूदीहरू र धमर्भ ीकहरूसगं बात गरे। पावलले बजारमा डुली िहडं्ने मािनसहरूसगँ पिन बात गरे। 18 त्यहाँ कितपय
इिपक्यरुीया र स्तोइक दाशर्िनकहरूसगँ िनक्कै िवचार-िवमषर् भयो।

ितनीहरू मध्ये कितले भन,े “यो कथा वाचकले के भन्न खोिजरहकेो छ?” जब पावलले यशे ू अिन उहाँको मतृ्यबुाट बौरी उठेको वणर्न
ग ररहथे।े केही अरूले भन,े “उसले अन्य कोही दवेताहरूका िवषयमा कुरा गरेको जस्तो लाग्छ।”

19 ितनीहरूले पावललाई अरैयापागस ्महासभामा लग।े ितनीहरूले भन,े “जनु नयाँ िशक्षा तपाईं चार गन ुर् हुदँछै, हामीलाई यो िवषयमा केही
बताउन सक्न ु हुन्छ? 20 यस्तो कारको कुरा हामीले अिध किहल्यै सनुकेा िथएनौ। हामी तपाईंको िशक्षाको अथर् बझु्न चाहन्छौ।” 21 एथने्सका
सम्पणूर् मािनसहरू र अन्य दशेहरूबाट आएका मािनसहरू जो एथने्समा िथए ितनीहरू अत्यन्तै नयाँ िवचारको िवषयमा कुरा गरेर र सनुरे आफ्नो
सबै समय िबताइरहन्थ।े

22 त्यसपिछ पावल एरैयापागस ् महासभा अगाडी उिभए र भन,े “एथने्सका मािनसहरू! म तपाईंहरूलाई त्यके त रकामा अित धािमर्क
पाउछुँ। 23 म तपाईंहरूको नगर िभ गएँ अिन तपाईंहरूले पजु्ने कुराहरू पिन दखेें। मलैे त्यहाँ एउटा वदेी पिन पाए जहाँ ले खएको रहछेः
‘अनजान दवेतालाई।’ तपाईं त्यस दवेतालाई पजू्न ु हुदँो रहछे जसलाई जान्नहुुन्न। म उही परमे रको िवषयमा भिनरहछुे!

24“उहाँ त्यही परमे र हुनहुुन्छ जसले सारा ससंार बनाउन ु भयो र ससंारका सबै थोक बनाउन ु भयो। उहाँ धत र स्वगर्का परम भु हुनहुुन्छ।
उहाँ मािनसहरूले बनाएका म न्दरहरूमा ब ु हुन्न! 25 उहाँ नै जीवन, ाण र त्यके चीज मािनसहरूलाई िदनहुुन्छ। उहाँलाई मािनसहरूको कुनै
सहयोगको खाँचो छैन। उहाँलाई चाहकेा सबै कुराहरू उहाँसगं छन।् 26 परमे रले ाम्भमा एकजना परुुष बनाउन ु भयो अिन त्यही मािनसबाट
िविभन्न मानव जाित बनाउन ु भयो। परमे रले ितनीहरूलाई ससंारको त्यके ठाउँमा पिन ब िदनभुयो। परमे रले ितनीहरूलाई कित समय
सम्म र कुन अञ्चलमा ब े पक्का ग रिदन ु भयो।

27 “परमे रले उहाँलाई मािनसहरूले खोजकेो चाहन ु हुन्थ्यो। हुन सक्छ ितनीहरूले व रप र उहाँलाई अधँ्यारोमा खोज्लान ्अिन पाउलान।्
तर वास्तवमा उहाँ हामी त्यकेबाट टाढो हुनहुुन्न। 28 ‘हामी उहाँसगंै बाँच्छौं। हामी उहाँसगंै िहडं्छौं। हामी उहाँसगंै छौं।’ जस्तो तपाईंहरूका
किवहरूले पिन भनःे ‘हामी उहाँकै बालकहरू मा हौं।’

29 “हामी परमे रका बालकहरू हौं। यसलै,े हामीले यस्तो सोच्न ु पदन िक परमे र सनु, चाँदी अथवा ढुङ्गाका मिूतर् जस्ता हुनहुुन्छ।
उहाँ मानव कल्पनाले बिनएका कुनै कला जस्तो हुनहुुन्न। 30 िबतकेा िदनहरूमा मािनसहरूले परमे रलाई बझुनेन,् तर उहाँले ध्यान िदन ु भएन।
तर अब, परमे रले सबै मािनसहरूलाई त्यके ठाँउमा आफ्नो हृदय र जीवन प रवतर्न गनर् आदशे िदन ु हुन्छ। 31 परम रले ससंारका सारा
मािनसहरूलाई ठीकसगं जाँच्न एक िदन िनणर्य गरी सक्न ु भएकोछ। यो गन ुर्को लािग उहाँले एकजना मािनसलाई योग गन ुर्हुन्छ। परमे रले
पिहल्यै एक मािनस चनु्न ु भएको िथयो अिन परमे रले मतु्यबुाट बौराएर त्यकेलाई माण िदनभुयो!”

32 जब ितनीहरूले यशे ू मतृ्यबुाट बौरी उठेका िवषयमा सनुे कितपयले िगल्ला गरे। तर अरूले भन,े “कोही अक समयमा यस िवषयमा
ितमीले हामीलाई अझ भन्नछेौ।” 33 पावल ितनीहरूबाट गए। 34 तर कितपय मािनसहरूले पावलसगं स म्म लत भए अिन िव ासी बन।े ती
िव ास गनहरूमा एकजाना िडयनिुसयस िथए। उनी अ रयोपगे्स महासभाका एक सदस्य िथए। अक िव ास गन मािनस एक डामा रस नाउँ
भएकी ी िथई र केही अरूहरूले पिन िव ास गरे।

18
को रन्थमा पावल

1 पिछ, पावलले एथने्स छोडे अिन को रन्थ गए। 2 ितनले त्यहाँ अक्वीला नाउँ भएको एकजना यहूदी भटेे। अक्वीला पोन्टस भन्ने दशेमा
ज न्मएका िथए। तर उनी र उनकी प ी ि स्कला भखर्रै इटालीबाट को रन्थ आइपगुकेा िथए िकनभने क्लौिडयसले सबै रोम छोडन ु पछर् भन्ने
आदशे गरेका िथए। पावल ितनीहरूलाई भटे्न गए। 3 ितनीहरूले पावलले जस्तै तम्ब ू बनाउने काम गथ। पावल ितनीहरू सगँै बसे र ितनीहरूसगँ
तम्ब ू बनाउने काम गरे।

4 त्यके िव ामको िदन पावल सभाघरमा यहूदीहरू र ीकहरूसगं कुरा गथ। ितनले यशेमूा िव ास पानर् लगातार ितनीहरूमािथ य ग ररह।े
5 िसलास र ितमोथी म्यािसडोिनयाबाट पावललाई भटे्न को रन्थमा आए। त्यसपिछ आफ्नो समय मािनसहरूलाई ससुमाचार भन्नमा िबताए।
उनले यहूदीहरूलाई यशे ू नै ी हुन भनरे दखेाए। 6 तर यहूदीहरूले पावलको िशक्षाहरू हण गरेनन।् यहूदीहरले एकदमै िनन्दनीय वचनहरू
लगाए। यसकारण पावलले आफ्नो लगुाहरूबाट धलुा झारे। उनले यहूदीहरूलाई भन,े “यदी ितमीहरू मु चाँहदनैौ भन,े त्यो ितमीहरूकै गल्ती
हुनछे! मलैे आफूले सक्दो गरें। अब म गरै-यहूदीहरूकहाँ जानछुे।”
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7 पावल सभाघरबाट िबदा लए अिन टाइटस जसुटस नाउँ भएको मािनसको घरमा गए। त्यस मािनस सत्य परमे रको पजूाहारी िथयो। उसको
घर सभाघरकै अक प िथयो। 8 ि स्पस सभाघरको मखु िथए। ि स्पस र अन्य सबै मािनसहरू जो उनको घरमा बस्दथे उनीहरूले भमुा
िव ास गरे। को रन्थका धरैे मािनसहरूले पिन पावल ले चारगरेको स-ुसमचारमा िबस्वास गरे। को रन्थका धरैे मािनसहरूले पिन पावलको
समाचार ध्यान लगाएर सनुे अिन िव ास गरे अिन बि स्मा लए।

9 राित पावलले दशर्न पाए। यो दशर्नमा भलुे ितनलाई भन,े “नडराऊ! लगातार मािनसहरूसगं बो लरहौ! नरोक! 10 म ितमीसगं छु।
ितमीलाई नोक्सान पानर् कुनै य सफल हुदैंन। मरेा धरैे मािनसहरू यस शहरमा छन।्” 11 पावल त्यहाँ डढे वषर्सम्म बस,े अिन ितनीहरू माझ
परमे रको वचनको िशक्षा िदए।

पावललाई ग ल्लयो साम ु ल्याइयो
12 ग ल्लयो अखयैा अञ्चलका राज्यपाल भए। कोही यहूदीहरूले उनीिसत न्यायलयमा लग।े 13 यहूदीहरूले ग ल्लयोलाई भन,े “यस

मािनसले हा ो काननूको िवरु ई र पजू्न ु भनरे मािनसहरूलाई फकाउने चे ा गदछ!”
14 पावलले केही भन्न लागकेा िथए तर ग ल्लयोले यहूदीहरूलाई भन,े “यिद यी कुराहरू गल्ती अथवा अपराधपणूर् कामका भए म ितमीहरूका

कुरा सनु्ने िथएँ। 15 तर यी शब्दहरू, नाउहँरू र ितमीहरूकै वस्था िवषयको हो। यसथर् यी समस्याहरू ितमीहरू आफैं िमलाऊ। म त्यस्ता कारका
कुराहरूमा न्यायकतार् हुन चाहन्न।” 16 तब ितनीहरूलाई ग ल्लयोले न्यायलयबाट िवदा िदए।

17 तब ितनीहरूले सभाघरका अध्यक्ष सोस्थिेनजलाई प े अिन न्यायलय सामनु्ने ितनलाई कुटे। तर ग ल्लयोले यसमा केही चासो दखेाएन।
पावल ए न्टओक फक

18 पावल दाज्य-ूभाइहरूसगं धरैे िदन बस।े त्यपिछ िवदा लएर जलपथबाट िस रया गए। ि स्कला र अक्वीला पिन ितनीसगँै िथए।
िकंि यामा परमे रसगं आफ्नो ितज्ञा परुा गनर् पावलले आफ्नो केश कटाए। 19 त्यसपिछ ितनीहरू एिफसस ्मा गए। त्यहाँ ितनले ि स्कला
र अक्वीलालाई छाडी राख।े ितनी एिफसस ्मा हुदँा सभाघरमा गए अिन यहूदीहरूसगं बात गरे। 20 ितनीहरूले पावललाई अझै केही िदन सम्म
ब े आ ह गरे तर ितनले माननेन।् 21 पावलले िवदा लएर िहडं्ने बलेामा भन,े “यिद परमे रको इच्छा भयो भने म तपाईंहरूकोमा आउनछुे।”
अिन ितनी एिफससबाट जल या ा गरेर गए।

22 पावल िसज रया शहरमा गए। तब मण्डलीलाई अिभवादन गनर् उनी यरूशलमे सम्म गए अिन तब ए न्टओक झरे। 23 त्यहाँ ितनी केही
समय बस।े त्यसपिछ त्यहाँबाट ितनी गलाितया र ि िगया दशेहरूमा गए। अिन चलेाहरूको उत्साह बढाए।

अपोल्लस एिफसस र अखयैामा
24अपोल्लस नाउँ भएको एकजना यहूदी एिफससमा आए। उनी एलके्जे न् या भन्ने शहरमा ज न्मएका िथए। उनी एक िव ान मािनस िथए।

उनलाई धमर्शा मािथ रा ो ज्ञान िथयो। 25 उनले भकुो मागर्को िवषयमा रा री िसकेका िथए अिन परुा उत्सािहत िथए। यशेकूा िवषयमा उनले
जे जित कुरा गरे सबै सही िथयो। तर उनले यहून्नाले बातएको बि स्माको िवषयमा मा जान्दथ।े 26 उनी सभाघरमा िनधर्क्क बोल्न थाल।े
ि स्कला र अक्वीलाले उनले भनकेो सनु।े ितनीहरूले उनलाई आफ्नो घरमा लगे अिन परम रको बाटोको िवषयमा उनलाई अझ स्प पारेर
बझुाई िदए।

27 अपोल्लस अखयैा दशेमा जान इच्छुक िथए। यसलैे एिफससका दाज्यभूाइहरूले उनलाई सहयोग गरे। अखयैामा भएका यशेकूा
चलेाहरूलाई ितनीहरूले त्यहाँ अपोल्लासलाई हण गन ुर् भिन िच ी लखे.े अखयैामा भकुो अन ु हले गदार् यशे ू ित यी चलेाहरूको िव ास
िथयो अिन अपोल्लस ितनीहरूको ठूलो सहायक बन।े 28 उनले सबै मािनसहरूका समक्ष यहूदीहरूको िवरोधमा वहस गरे। अपोल्लासले त्यक्ष
यहूदीहरू गल्ती भएको माण गरे। उनले धमर्शा को आधारमा यशे ू नै ी हुन भन्ने माण िदए

19
पावल एिफससमा

1 अपोल्लस को रन्थ शहरमा भएको बलेा, पावल एिफससको बाटो भएर धरैे ठाउँहरू मण ग ररहकेा िथए। एिफससमा पावलले कितपय
चलेाहरूर भटेे। 2 पावलले उनीहरूलाई सोध,े “के ितमीहरूले िव ास गदार् पिव आत्मा पायौ?”

ितनीहरूले भन,े “हामीले किहल्यै पिन पिव -आत्मा छ भन्ने सनुकेा छैनौ।”
3 तब पावलले सोध,े “कस्तो कारको बि स्मा ितनीहरूले लयौ?”
ितनीहरूले भन,े “यहून्नाले बताएको अनसुार बि स्मा हामी लएका छौं।”
4 पावलले भन,े “यहून्नाले मािनसहरूलाई आफ्नो जीवन प रवतर्न गनर् चाहनलेाई बि स्मा िदन्थ।े यहून्नाले भन्थे एकैजनालाई मा िव ास

गर जो ऊ पिछ आइरहछेन।् ितनी ‘यशे’ू हुन।्”
5 जब ितनीहरूले यो सनु,े ितनीहरूले भ ु यशेकूो नाउमँा बि स्मा लए। 6 त्यसपिछ पावलले ितनीहरूमािथ हातहरू रा खिदए अिन पिव

आत्मा ितनीहरूमा आउनभुयो। तब ितनीहरूले िविभन्न भाषाहरू बोल्न थाले र अगमवाणीहरू गनर् थाल।े 7 ितनीहरूको हुलमा लगभग बा जना
िथए।
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8 पावल सभाघरमा गए अिन साहससगँ बोल।े तीन महीनासम्म पावलले त्यसै नै गरे। उनले यहूदीहरूसगं वहश गथ अिन ितनीहरूलाई
परमे रको राज्यको िवषयमा े रत गथ। 9 तर कितपय यहूदीहरू कठोर िथए । ितनीहरूले िव ास गरेनन।् ितनीहरूले परमे रको बाटोको
िवषयमा धरैे िनन्दनीय कुराहरू मािनसहरू समक्ष गरे। यसथर् पावलले ितनीहरूलाई छाडे अिन चलेाहरूलाई साथमा लएर िहडंे अिन हरेक िदन
टरान्नसको पाठशालामा गएर वहस गन गथ। 10 पावलले यस्तो काम दइु वषर् सम्म गरे। यस्तो कायर्को कारणले गदार्, त्यके यहूदी र ीकले

एिशया दशेमा भकुो वचन सनु।े

स्केवाका छोराहरू
11 परमे रले केही असाधरण चमत्कारहरू गनलाई पावललाई योग गन ुर् भयो। 12 पावलले चलाएका रूमालहरू र लगुाहरू लगरे ितनीहरूले

िवमारीहरूमािथ राख।े जब ितनीहरूले यसो गरे ितनीहरू िनको हुन्थे अिन द ु आत्माहरू ितनीहरूबाट बािहर िनस्कन्थ।े
13-14कितपय यहूदीहरू ठाउँ-ठाउँ डुल्दै द ु -आत्माहरू मािनसहरूबाट हटाईिदन्थ।ेस्केवाका सात जना छोराहरूले त्यस्तो गथ (स्केवा मखु

पजुाहारी िथए) तब यी यहूदीहरूले भ ु यशेकूो नाम योगगरी मािनसहरूबाट द ु -आत्माहरू भागउने चे ा गथ। ितनीहरू भन्थ,े “म तलँाई त्यो
यशेकूो नाउमँा जसको नाउँ पावलले चार गछर्, आदशे गछुर्, बािहर आइज।”

15 तर एक पल्ट एउटा द ु आत्माले ती यहूदीहरूलाई भन,े “म यशेलूाई िचन्दछु, अिन पावललाई िचन्दछु, तर ितमीहरू चाँिह को हौ?”
16 तब त्यस मािनस जसमा द ु आत्मा चढकेो िथयो त्यो उि एर ती यहूदीलाई झ म्टयो। उ सबै भन्दा व लयो िथयो। उसले ितनीहरूलाई

कु ो र ितनीहरूको लगुाहरु च्याितिदयो। ती यहूदीहरू त्यस घरबाट नाङ्गै र घाइते अवस्थामा भाग।े
17 एिफससका सम्पणूर् मािनसहरू, यहूदीहरू र ीकहरूले यी कुराहरू थाहा पाए अिन िनक्कै डराए अिन ितनीहरू सबलैे भ ु यशेकूो नाउमँा

धरैे भन्दा धरैे सम्मान गनर् थाल।े 18धरैे मािनसहरू पिन जो िव ासी भएका िथए, अिघ आए अिन ितनीहरूको द ु कायर्हरू सबकैो साम ु स्वीकारे।
19 ितनीहरूमध्ये कित जनाले टुनामनुा योग गरेका िथए। ितनीहरूले आफ्नो टुनामनुाका पसु्तकहरू ल्याए अिन सबकैो अिघ ती पसु्तकहरू
जलाए। ती पसु्तकहरूको मलू्य झण्डै पचास हजार चाँदीका िसक्काहरू जित अनमुान ग रयो। 20 यस्तो कारल,े भकुो वचन चारैितर फै लन
थाल्यो अिन मािनसहरूमा जोडले भाव पाद गयो।

पावलको या ा गन योजना
21 तब कुराहरू भइसके पिछ, पावलले म्यािसडोिनया र अखयैा अिन यरूशलमे जाने योजना बनाए। पावलले सोच,े “यरूशलमे मण ग रसके

पिछ म रोम मण गछुर्।” 22 ितमोिथ र इरास्तस दइुजना पावलका सहकम हरू िथए। पावलले ितनीहरूलाई म्यािसडोिनया अगाडी नै पठाए।
पावल केही समयको लािग एिशयामै बस।े

एिफससमा अशान्त
23 तर त्यस समयमा एिफससमा ठूलो अशा न्त भएको िथयो। यो आशा न्त परमे रको मागर्को िवषय लएर भएको िथयो। 24 त्यहाँ डमेिे यस

नाउँ भएको एकजना मािनस िथए। उनले चाँदीको काम गथ। उनले दवेी आतिमस म न्दरको चाँदीको सानो नमनुाहरू बनाए। यसरी यस्तो िशल्पी
कम हरूलाई िनकै काम िदएर पसैा िदए

25 डमेिे यसले यी सबै सनुारहरूलाई र यस्ता वसायिसत सम्ब न्धत सबै मािनसहरूलाई भलेा गरे अिन ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू रा री
जान्दछौ, यस कामबाट हामीले िनकै पसैा कमाउँछौ। 26 तर हरे, यो पावल भन्ने मािनसले के ग ररहछे! सनु उसले के भिनरहछे! पावलले धरैे
जनालाई भािवत र प रवतर्न ग रसक्यो। उसले यहाँ एिफससमा र एिशयाको सारा दशेहरूमा यस्तो कायर्हरू ग रसकेकोछ। पावलले भन्छ िक
मािनसहरूले बनाएको दवेताहरू साँचो दवेताहरू होइनन।् 27 पावलले भनकेा त्यस्ता कुराहरूले मािनसहरू हा ो पशेा िवरु हुने खतरा हुन्छ। तर
त्यहाँ अक खतरा पिन छः मािनसहरूले सोच्न सक्लान िक महान दवेी आतिमसको म न्दर कुनै महत्वपणूर् कुरो होइन! त्यस अवस्थामा उनको
महानता न हुनछे। आतिमस दवेी सारा एिशया र ससंारको त्यके ठाउँमा नै पिूजन्छन।्”

28यस्तो कुरा सनुपेिछ ितनीहरू ोिधत भए। ितनीहरू िचच्चाउन थाल,े “आितर्िमस, एिफससका महान दवेी हुन!्” 29शहरका सबै मािनसहरु
अस्तब्यस्त भए। ितनीहरुले गायस र अ रस्ताखर्सलाई समात।े (यी दईुमािनसहरु म्यसोडोिनयावासी िथए र पावलसगँ या ा ग ररहकेा िथए।) सबै
मािनसहरु रंङ्ग-भवनितर दगरेु। 30 पावल पिन त्यस िभ जान चाहन्थ,े अिन मािनसहरुको िभड़लाई सम्बोधन गनर् चाहन्थे तर यशेकूा चलेाहरुले
ितनीहरुलाई जान िदएनन।् 31 त्यस दशेका कितपय नतेाहरु पावलका िम हरु िथए।ितनीहरुले पावलाई तमासा-घरिभ नजान ु भन्ने खबर पठाए।

32 कितपय मािनसहरु एउटा कुरामा िचच्याईरहकेा िथए कितपय अक कुरामा िचच्याई रहकेा िथए। त्यो सभा अन्योलपणूर् िथयो। धरैे
मािनसहरु त्यहाँ आफु िकन आएका िथए बझुकैे िथएनन।् 33 यहूदीहरुले अलकेज्याण्डर नाउँ भएको एक जना मािनसलाई जनताको अगाडी
उभ्याए। मािनसले उनलाई अब के गन ुर् सो भन।ेअलकेज्याण्डरले आफ्नो हात ती िभड़हरु भएितर हल्लाए िकनभने उसले ितनीहरुलाई ब्याख्या
गरेर बझुाउन चाहन्थ।े 34 तर जब मािनसले चाल पाए िक अलकेज्याण्डर एक यहूदी िथए, ितनीहरु सबबैाट दईु घण्टा सम्म एउटै स्वर आयो,
“एिफससवासीहरुकी आतिमस महान हुन।्” यो आवाज दईु घण्टा सम्म च लर ो।
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35 त्यसपिछ शहरका हाकीमले ितनीहरूलाई शान्त पान यास गरे अिन भन,े “एिफससका मािनसहरू हो! के ससंारमा कोही मािनस छन ्
जसले एिफसस शहरको महादवेी आतमस म न्दर छ अिन उनको मिूतर् जो स्वगर्वाट झरेको हो भन्ने जान्दनै? 36 कुनै मािनसले पिन त्यो सत्य
होइन भन्न स ै न। यसथर् ितमीहरू शान्त हौं अिन केही गनर् भन्दा अगाडी सोच।

37 “ितमीहरूले यी मािनसहरूलाई ल्यायौ, तर ितनीहरूले हा ो दवेी िवरू एक शब्द पिन िनन्दा गरेका छैनन।् ितनीहरूले म न्दरबाट केही
पिन चोरेका छैनन।् 38 हा ो न्यायालयहरू छन ्अिन त्यहाँ िनणार्यकहरू छन।् डमेिे यस र उनका कारीगरहरूको कसकैो िवरोधमा केही छ भने
ितनीहरू न्यायलयहरू जाउन।् न्यायलयमा ितनीहरूले आपसमा दोषारोपन गरून।्

39 “अरू अझ केही चचार् गनर् बाँकी रहे ती कुराहरू शहरवासीहरूको िनयिमत सभाले िमलाउने छ। 40 िकनभने आज यहाँ घटेको घटनाको
कारणले अब दङ्गाको दोष आउने सम्भावना छ। िकनभने आजको यस सभाको जब कुनै ठोस कारणै छैन, यस समस्याको िवषयमा वास्तवमा
वयान िदन सिकंदनै।” 41 शहरका हािकमले यित भनरे सबलैाई घर-घर जान भन।े

20
पावल म्यािसडोिनया र ीस जाँदछन ्

1 जब गडबडी शान्त भयो, पावलले यशेकूा चलेाहरूलाई उनलाई भटे्न भनी बोलाए। उनले ितनीहरूलाई उत्साह िदए र िवदा लए। पावल
ितनीहरूसगं िवदा लएर म्यािसडोिनया गए। 2 म्यािसडोिनया भएर जाँदा उनले यशेकूा चलेाहरूलाई उत्साह िदन धरैे कुरा गरे। तब उनी ीस
गए। 3 उनी त्यहाँ तीन महीना बस।े

उनी समु या ाबाट िस रया जान ठीकठाक पदथ,े तर उनको िवरु मा केही यहूदीहरूले ष न् हरू रचकेा िथए। यसलैे पावलले म्यािसडोिनया
भएर िस रया जाने िनणर्य लए। 4 कितपय मािनसहरू उनीसगं िथए। ितनीहरू िथएः पाईरसको छोरो िब रयावासी सोपाटर, िथस्सलोिनकावासी,
अ रस्ताखर्स र िसकन्डस, डब शहरका िनवासी गायस, ितमोथी अिन एिशयाबाट दइुजना जो टाइिककस र ोिफमस िथए। 5 ितनीहरू हामी
भन्दा अिघ गए अिन ितनीहरूले हामीहरूले हामीलाई ोअसमा प खर्ए। 6 अखमीरी रोटीको चाड पिछ हामी समु या ा गरेर िफ लप्पीितर
गयौं। हामीले ती मािनसहरूलाई पाँच िदनपिछ ोआसमा भे ौं। हामी त्यहाँ सात िदन बस्यौं।

ोआसमा पावलको अ न्तम या ा
7 स ाहको पिहलो िदन, हामी सबै भकुो भोज खान एकि त भयौं। पावलले अक िदन िवदा लने सम्झी ितनीहरूसगं बात मारे। पावलले

मध्यरात सम्म गफ जारी राख।े 8 हामी मािथल्लो तलामा जहाँ भलेा भएका िथयौं। त्यहाँ धरैे ब ीहरू िझ लिम ल ब लरहकेो िथयो। 9 त्यहाँ
एक यटुाइकस नाउकँो यवुा िथयो जो झ्यालमा बिसरहकेो िथयो। पावल गफमा मस्त िथए, अिन यटुाइकसलाई िन ाले स्त पाय । अन्तमा,
यटुाइकस त्यही िनदायो अिन ते ो तल्लाको झ्यालबाट भइँूमा पछा रयो। जब मािनसहरू उसलाई उठाउन गए तब ऊ म रसकेको िथयो।

10 पावल यटुाइकस कहाँ ओ लर्ए। उनले घ ुडँा टेकेर अगाँलो हाल।े पावलले अन्य िव ासीहरूलाई भन,े “सतुार् नगर, ियनी िजउँदै छन।्”
11 पावल फे र मािथल्लो तल्लामा गए। उनले रोटी टु ाए अिन खाए। पावल ितनीहरूसगं धरैे बरेसम्म कुरा ग ररह।े उनको गफ सिकन्दा िमिमर्रे
िबहान भइसकेको िथयो। त्यसपिछ पावल गए। 12 मािनसहरूले त्यस यवुकलाई लएर घर गए। उ िजउँदै िथयो अिन ितनीहरूलाई आराम भयो।

ोआसदे ख िमलटेसको या ा
13 हामी अस्सोस ितर समु या ामा पावल भन्दा अिघ गयौं। हामीले थम पावललाई नै भे ौ। उनले हामीसगं अस्सोसमा भटे्ने र जहाजमा

सामले हुने योजना गरे। पावलको जमीनबाटै अस्सोस जाने इच्छाले गदार् यस्तो कायर् म बनाए। 14 पिछ पावललाई हामीले अस्सोसमा भे ौं।
अिन उनी हामीसगं जहाजमा आए। हामी सबै िमितलनेमेा गयौ। 15 हामी जाहजबाटै गयौं अिन अक िदन िचओस टाप ू पगु्यौं। अक िदन हामी
समु या ा गरेर सामोस भन्ने टाप ू गयौं। एकिदन पिछ हामी िमलटेस पगु्यौं। 16 पावलले पिहले नै एिफससमा नरोिकने भनरे िनणर्य लएका
िथए। उनी एिशयामा धरैे िदन ब पिन चाहनेन।् उनी हतारमा िथए िकनभने उनी सम्भव भए पे न्तकोष पवर्मा यरूशलमेमा हुन चाहन्थ।े

पावल एिफससवासी ब ु कुहरूसगं बोल्छन ्
17 िमलटेसबाट पावलले एिफससमा खबर पठाए अिन त्यो खबरमा पावलले एिफससको मण्डलीका अ जहरूलाई उनीकहाँ आइिदने िनमन् ण

गरे।
18 जब अ जहरू आए, पावलले ितनीहरूलाई भन,े “म एिशयामा पिहलो पल्ट आएको िदनदे ख नै ितमीहरू जान्दछौ, ितमीहरूसगँ जित

समय िबताँए, म कस्तो कारले बसें। 19 तर यहूदीहरूले मरेो िवरु धरैे षडयन् हरू गरे जसले गदार् मलै े भकैु सवेा गरें। 20 मलैे त्यके िदन जित
पिन काम गरें ितमीहरूकै भलाईको लािग गरें। मलैे यशेकूो िवषयमा ससुमाचार ितमीहरूलाई भनें अिन मलैे मािनसहरूको अिघ अिन ितमीहरूको
त्यके घरमा िसकाएँ। 21 मलैे सबै यहूदीहरू अिन ीकहरूलाई हृदय प रवतर् गनर् परमे रमा आउन ु भन।े मलैे ितनीहरू सबलैाई हा ो भ ु

यशेमूािथ िव ास गर भनें।
22 “तर अब पिव आत्माको आदशे पालन गन पछर्। म यरूशलमे जानै पछर् र म जा न्दन त्यहाँ मरेो के गित हुन्छ। 23 म यित जान्दछु िक

त्यके शहरमा पिव आत्माले भन्छ िक बन्धन र क हरूले यरूशलमेमा मलाई प खर्रहकेो छ। 24 म मरेो आफ्नै जीवनलाई ध्यान िदन्न। मखु्य
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कुरो मलैे मरेो कायर् गरी सक्न ु पछर्। म त्यो कायर् िस ाउन चाहन्छु जनु भु यशेलू े स ु म्पन ु भयो मािनसहरूलाई परमे रको अन ु हको ससुमाचार
भन्न।ु

25 “अिन अब मलाई ध्यान िदएर सनु। म जान्दछु िक ितमीहरू कसलैे पिन मलाई फे र किहल्यै दे े छैनौ। म ितमीहरूसगं सधैं िथएँ, मलैे
ितमीहरूलाई परमे रको राज्यको िवषयमा ससुमाचार भन।े 26 यसथर् आज म भन्न लािगरहछुे िक म िनःसन्दहे छु यिद ितमीहरू मध्ये कसलैे
म ु पाएनौ भने परमे रले मलाई दोष लगाउन ु हुनछैेन! 27 म यो भन्न सक्छु िकनभने म जान्दछु िक मलैे ितमीहरूलाई सबै कुराहरू भनें
जनु ितमीहरूले जाननु ्भन्ने परमे र चाहन ु हुन्थ्यो। 28 ितमीहरू आफैं र सबै बगालको िन म्त सावधान बस।् पिव आत्माले ितमीहरूलाई त्यो
बगालको हरेचाह गनर् अिन परमे रको मण्डलीको गोठालो गनर् स ु म्पन ु भएको छ, जनु परमे रले मण्डलीलाई आफ्नै रगतले िकन्न ु भएको छ।
29 म जान्दछु िक म गई सके पिछ कितपय परुुषहरू ितमीहरूका दलमा आउनछेन।् ितनीहरू ु र ब्वाँसोहरू जस्ता हुन।् ितनीहरूले यो बथानलाई
ध्वशं पान कोिशश गनछन।् 30 ितमीहरूका आफ्नै झणु्डबाट पिन त्यस्ता मािनसहरू दखेा पनछन ्जसले सत्य कुरोलाई बङ्ग्याउने छ। ितनीहरूले
यशेकूा चलेाहरू िवभािजत गराउन चे ा गनछन ्अिन ितनीहरूलाई प ाउन ु भन्नछेन।् 31 यसलैे सावधान बस।् त्यके िदन यो कुरा याद गन ुर्ः
म ितमीहरूसगं तीन वषर् सम्म िथएँ। त्यस समय मलैे ितमीहरूलाई चतेावनी िदइरहें। मलैे रात-िदन ितमीहरूलाई िशक्षा िदएँ। म ायः ितमीहरूको
लािग रोएँ पिन।

32 “अब म ितमीहरूलाई परमे रको िजम्मामा अिन उहाँको अन ु हको सदंशेमा छाडरे जाँदछुे जसले ितमीहरूलाई ब लयो बनाउनछे। त्यो
सन्दशेले ितमीहरूलाई आशीवार्द िदनछे जनु परमे रले उहाँका सबै पिव मािनसहरूलाई िदनहुुन्छ। 33 मलैे किहल्यै पिन आफ्नो लािग कसकैो
पसैा र लगुाहरू चािहन।ँ 34 ितमीहरू जान्दछौ मलैे आफ्नो र जो मसगं िथए ितमीहरूको खाँचो पिूतर् आफैं गरें। 35 मलैे ितमीहरूलाई सधैं म जस्तै
खट भनरे दखेाएँ अिन जो दबुर्ल छन ् ितनीहरूलाई म त गर भनें। मलैे भ ु यशेकूो वचन याद गनर् िसकाँए। यशेलू े भन्नभुयो, ‘ लन ु भन्दा पिन
िदनमुा नै धरैे आनन्द छ।’ ”

36 जब पावलले ती कुराहरू भिनसके, उनी घ ुडँा टेकेर बसे र त्यकेले िमलरे ाथर्ना गरे। 37-38 ितनीहरू त्यके नै रोए, धरैे रोए। ितनीहरू
अत्यन्त उदास भए कारण पावलले भनकेा िथए िक िवशषे गरी अब ितनीहरूले उनलाई किहल्यै दे े छैनन।् ितनीहरूले पावललाई अङ्गालो
हाले र चमु्बन गरे। ितनीहरू उनलाई िवदा िदन जहाज सम्म गए।

21
पावल यरूशलमे जाँदछन

1 हामीले अ जहरूबाट िबदा लए पिछ जहाज चल्न शरुू भयो। हामी समु या ा गरेर सोझै कस टाप ू गयौं। अक िदन रोडसको टापमूा
आयौ। त्यहाँद े ख पटारा पगु्यौं। 2 पटारामा हामीले एक जहाजमा समु या ा गरेर गयौं।

3 हामी साइ स टापकूो छेउमा पगु्यौं। हामी त्यसलाई उ र िदशा तफर् हनेर् सक्दथ्यौ तर हामी रोिकएनौ। हामी िस रया दशेमा गयौं। हामी टायर
शहरमा थािमयौं िकनभने जहाजले बोकेको माल वस्त ु झान ुर् िथयो। 4 हामीले टायर शहरमा यशेकूा चलेाहरू भे ौं र उनीहरूसगंै सात िदन बस्यौं।
ितनीहरूलाई पिव आत्माले िदएको खबरको आधारमा ितनीहरूले पावललाई यरूशलमे नजान ु भनी चतेावनी िदए। 5 तर जब हामीले त्यहाँको

मण शषे गय , िवदा लयौं र या ा जारी नै राख्यौ। सबै यशेकूा चलेाहरू यहाँ सम्म िक स्वा ीमािनसहरू र केटाकेटीहरूले पिन हामीलाई िबदा
िदन शहर बािहरसम्म आए। हामी सबलैे िकनारमा घ ूडँा टेक्यौ अिन ाथर्ना गय । 6 त्यसपिछ हामीले िवदा लएर जहाजमा च ौ। चलेाहरू घर
फक।

7 हामी टायरदे ख आफ्नो या ा जारी राख्दै टोलमेाइस शहरमा गयौं। हामीले चलेाहरूलाई स्वागत गरयौं र उनीहरूसगं एकिदन बस्यौं।
8 अक िदन टोलमेाइस शहर छाड ्यौ अिन िसज रया शहरमा गयौं। हामी िफ लपको घरमा गयौं र बस्यों। िफ लप ससुमाचर चार गरेर
पमे रको सवेा ग ररहकेा िथए। 9 उनका चारजना अिववािहत छोरीहरू िथए र ितनीहरूले अगामवाणी गन ितभा पाएका िथए।

10 त्यहाँ धरैे िदन बसपेिछ, एकजना अगमव ा अगाबस यहूदीयाबटा आए 11 ितनी हामीकहाँ आए र पावलको पटेी माग।े त्यसपिछ
अगाबसले त्यो पटेीले हात र खु ा बाँध े अिन भन,े “पिव आत्माल,े भन्नहुुन्छ, ‘यो पटेी जसको हो उसलाई यसरी यरूशलमेा यहूदीहरूले
बाँध्नछेन।् त्यसपिछ ितनीहरूले उसलाई गरै-यहूदी मािनसहरूकहाँ स ु म्पन्छन।्’ ”

12 हामी सबलैे ती शब्दहरू सनु्यौं। यसलैे हामीहरू र यशेकूा अरू स्थानीय चलेाहरूले पावललाई यरूशलमे नजान ु भनरे िबन्ती गय ं। 13 तर
पावलले भन,े “ितमीहरू िकन रोई रहछेौ? िकन मलाई यित सा ो खन्न पारी रहछेौ? म यरूशलमेमा बाँिधन तयार छु। म भु यशेकूो नाउकँो
िन म्त मनर् सम्म तयार छु!”

14 हामीले उनलाई यरूशलमेबाट टाढा रा सकेनौं। यसकारण हामीले उनलाई िबन्ती गनर् छोडी िदयौं र भन्यौं, “हामी ाथर्ना गछ ं िक जे
भलुे चाहन ु हुन्छ त्यही हुनछे।”
15 त्यसपिछ हामी यरूशलमेमितर जान तयार भयौं 16 िसज रयावासी यशेकूा कितपय चलेाहरू हामीसगँ गए। ती चलेाहरूले हामीलाई

साई सका मािनस मनासोनको घरमा लग।े मनासोन यशेकूा एकजना एकदम परुानो चलेा िथए। ितनीहरूले हामीलाई उनको घरमा लगे र हामी
त्यहीं बस्यौं।

पावल याकूबलाई भटे गनर् जाँन्छन ्
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17 यरूशलमेमा िव ासीहरू हामीलाई दखेरे अत्यन्त खशुी भए। 18 अक िदन, याकूबलाई भटे्न पावल हामीसगं गए। सबै अ जहरू पिन
त्यहाँ िथए। 19 पावलले त्यकेलाई अिभवादन गरे अिन परमे रले अयहूदीहरूको बीचमा उहाँको सवेकहरूको माध्यमले के-के कामहरू
गन ुर्भयो एक-एक गरी वतृान्त सनुाए।

20 जब अ जहरूले यी कुराहरू सनु,े ितनीहरूले परमे रको शसंा गरे। त्यसपिछ ितनीहरूले पावललाई भन,े “भाइ! ितमीहरूले दखे्छौ
िक कित हजारौं यहूदीहरू िव ासी भए। तर ितनीहरू सबलैे सोच्छन ्िक मोशाको वस्था खबुै महत्वको छ। 21 अरू दशेहरूमा गरै-यहूदीहरू
माझमा ब े यहूदीहरूलाई ितमीले मोशाको स्था पालन नगन ुर् भनी िशक्षा िदयौ भन्ने ितनीहरूले सनुकेाछन ्िक यहूदीहरूका छोरा-छीरीहरूलाई
खतना गन ुर् पदन र हा ो रीित- रवाज मान्न ु पदन भनी ितमीले िशक्षा िदयौ।

22 “के गन ुर् पन? यहाँ यहूदी िव ासीहरूले ितमी आएको िन य चाल पाउनछेन।् 23 यसथर् के गन ुर् पन हो हामी बताउछँौं हा ा चारजना
मािनसहरूले परमे रलाई वाचा गरेका छन।् 24 ियनीहरूलाई लएर जाऊ र ितनीहरूसगंै आफू पिन चो खन।ु ितमीले ितनीहरूको केश खोरने
पसैा दऊे यसो गरे यो माण हुनछे िक ित ो िवषयमा ितनीहरूले जे सनुे त्यो सत्य होइन। ितनीहरूले ितमीले मोशाको िनयम ित ो आफ्नै जीवनमा
पालन गरेको दे छेन।्

25 “गरै-यहूदी िव ासीहरूको िवषयमा हामीले ितनीहरूलाई िच ी यसो भन्दै पठाएका छौः

‘मिूतर्हरूमा चढाएको खा नखान।ु
िनमोठेर मारेका पश ू नखान,ु रगत नखान।ु
र कुनै कारको िभचार नगन ुर्।’ ”

पावलको प ाऊ
26 पावल ती चारजना मािनसहरू आफ्नो साथ लएर गए र ितनीहरूका चो खने उत्सवमा भाग लए। त्यसपिछ चो खने िदनको समापन

किहले हुने अिन ितनीहरू त्यकेलाई भटेी िदइने त्यसको उ ोषण गनर् ितनी म न्दरिभ गए।
27जब सात िदन िब लागकेो िथयो कितपय एिशयाका यहूदीहरूले पावललाई म न्दर ागणंमा दखे।े ितनीहरूले सबै मािनसहरूलाई उ िेजत

बनाए अिन पावललाई प े । 28 ितनीहरू जोडले िचच्याए, “यहूदीहरू हो, हामीलाई सघाऊ। यही मािनस हो जसले मोशाको स्थाको िवरू ,
आफ्नै मािनसहरूका िवरु , यी म न्दरको िवरु , िशक्षा िदइरहछे। यो मािनसले यी कुराहरू सबै मािनसहरूलाई चारैितर िसकाइरहछे। अिन उसले
कितपय गरै-यहूदीहरूलाई म न्दरको ाङ्गणमा ल्याएकोछ। उसले यस पिव ठाउँलाई अशु पारेको छ!” 29 यहूदीहरूले यसो भनकेो कारण
उनीहरूले एिफससका ोिफमसलाई पावलसगं यरूशलमेा दखेकेा िथए अिन सोचे िक उनलाई पावलले म न्दर क्षे िभ ल्याएको छ।

30 यरूशलमेमा खलबल म च्चयो। मािनसहरू सबै ितरबाट दौडरे आए अिन पावललाई प े अिन तानरे म न्दरको क्षे बाट बािहर िनकाल।े
म न्दरको वशे ारहरू तरुुन्तै बन्द भए। 31जब मािनसहरूको भीडले पावललाई मानर् तरखर गद िथए रोमन सनेापितले सम्पणूर् शहरमा गण्डागोल
भइरेको सचूना पाए। 32 सनेापित तरुन्त त्यस ठाउँमा केही सनेा अिधकारीहरू र सनेाहरू साथमा लएर पगु।े मािनसहरूले सनेापित र सनेाहरू
आएका दखे,े ितनीहरूले पावललाई कुटिपट गनर् छोड।े

33 तब सनेापित पावलको छेउमा गएर प ाउ गरे। सनेापितले आफ्ना सनेाहरूलाई पावललाई दइुवटा साङ्लाहरूले बाँध्न ु भनी हुकूम िदए।
त्यसपिछ सनेापितले सोध,े “यो मािनस को हो? उसले के गल्ती गरेको छ?” 34 कितपय मािनसहरूले एक थरीका कुराहरू ग ररहकेा िथए
अिन अन्य कितपय मािनसहरूले अक थरीका कुराहरू ग ररेहका िथए।। यस्तो अन्योलका कुराहरूले गदार् सनेापितले सत्य कुरा प ा लगाउन
सकेनन।् तसथर्, सनेापितले सनेाहरूलाई सनेा भवनमा पावललाई लजैान भन्ने हुकूम गरे। 35-36 सम्पणूर् जनसमहू ितनीहरूका पिछ आए। जब
िसपाहीहरू िसढँीका छेउमा आइपगु,े तब ितनीहरूले मािनसहरूको िहसंाको कारणले पावललाई बोकेर लग।े मािनसहरू ितनीहरूलाई प ाउदै
कराए, “त्यसलाई मार!”

37 सनेाहरू पावललाई सनै्य भवनमा लजैान तयार िथए। तर पावल सनेापितसगं बोल।े उनले सोध,े “तपाईंलाई केही भन्न सक्छु?”
सनेापितले भन,े “अरे! ितमी ीक भाषा बोल्छौ? 38 मलैे सोचकेो मािनस ितमी होइन रहछेौ? मलैे ितमीलाई िम दशेवासी स म्झरहकेो िथएँ

जसले (सरकाको िवरु ) केही अिघ िव ोह गनर् थालकेो िथयो। र ऊ मरु ानमा चार हजार ज्यानमाराहरूका अगवुा भएका िथए।”
39 पावलले भन,े “म िस लिसयाका दशेबाट आएको यहूदी हु ँ म त्यहाँ िस शहर टासर्सको नाग रक हु।ँ दया गरेर मलाई मािनसहरूसगँ

बोल्न िदनहुोस।्”
40 सनेापितले पावललाई मािनसहरूसगँ बोल्न ु अनमुित िदए। यसकारण उनी िसढँीमा उिभए अिन उनले हातको इशाराले मािनसहरू शान्त हुन

भन।े जब मािनसहरू शान्त भए पावल ितनीहरूसगँ बोल।े उनले यहूदी भाषामा ितनीहरूसगँ बोल।े

22
पावल मािनसहरूसगं बोल्छन ्

1 पावलले भन,े “मरेा दाज्य-ूभाइहरू, र िपताहरू मलाई ध्यान िदएर सनु! ितमीहरूका साम ु म आफ्नो बचाउको पक्षमा कुरा गनछु।”
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2 पावलले यहूदी भाषामा बोलकेो यहूदीहरूले सनु।े जब पावलले यहूदी भाषा बोलकेो यहूदीहरूले सनुे ितनीहरू झन चपुचाप बस।े पावलले
भन,े

3 “म एक यहूदी हु।ँ म िस लिसया दशेको टासर्समा जन्मकेो हु।ँ तर म यही शहरमा हुिकर् एको हु।ँ म गमलीयलको* िशष्य िथएँ। उहाँले
मलाई हा ा िपता पखुार्हरूका िनयम अनसुार कडासगं िशक्षण गराउन ु भयो। म परमे रमा अत्यन्त उत्साही छु ितमीहरू जस्तै आज जो यहाँ
छौ। 4 जसले यशेकूो मागर् अप्नाए ितनीहरूलाई मलैे मतृ्यकुो मखु सम्म खदेो गरें। मलैे परुुष र नारीहरूलाई प े अिन जलेमा थनुें।

5 “ धान पजूाहारीहरू र सम्पणूर् बढूा यहूदी अगवुाहरू यसका गवाही छन।् दमीशकका यहूदी दाज्य-ूभाईहरूका िन म्त ितनीहरूबाट मलैे
िच ी लएँ । म त्यहाँ पिन यशेकूा चलेाहरूलाई प ाउन र ितनीहरूलाई दण्ड िदलाउन यरूशलमे ल्याउन भिन गएको िथएँ।

पावलले आफ्नो प रवतर्न बारे भन्छन ्
6“म दमीशकको बाटो जाँदै गदार् अचानक एक घट्ना घ ो। त्यित बलेा मध्यान्न भएको िथयो जब म दमीशक निजक पगुकेो िथए। अचानक

आकाशबाट एक श शाली ज्योित मरेो व रप र च म्कयो। 7 म भइँूमा लडें। मलाई केही भिनरहकेो एक आवाज सनुें, ‘शावल, शावल, ितमीले
िकन मलाई सताइरहछौ?’

8 “मलैे सोधें, ‘तपाईं को हुनहुुन्छ भ?ु’ त्यस आवाजले भन्यो, ‘म नासरतको यशे ू हु,ँ जसलाई ितमाले सताइरहछेौ।’ 9 मािनसहरू जो मसगं
िथए ितनीहरूले ज्योित दखे,े तर ती एक मसगं जो बात गद हुनहुुन्थ्यो, त्यो आवाज ितनीहरूले सनुनेन।्

10 “मलैे भन,े ‘मलैे के गन ुर् पलार् भ?ु’ भलुे जवाफ िदन ु भयो, ‘उठ अिन दमीशक जाऊ। ितमीले गन ुर् पन मलैे ठीक गरेको काम त्यहाँ
ितमीलाई भिननछे।’ 11 मलैे केही दे सिकन िकनभने त्यो ती उज्यालो ज्योितले मलाई अन्धा बनायो। मसगं भएका मािनसहरूले मलाई मरेो
हात समातरे दमीशक लग।े

12 “दमीशकमा एकजना हनािनया नाउँ भएको मािनस िथए। उनी मोशाको वस्था पालन गन ाल ु भ िथए। त्यहाँ ब े यहूदीहरूले
उनलाई सम्मान गथ। 13 हनिनया मकहाँ आए अिन भन,े भाइ शावल! ित ो दिृ ा गर! अचानक मलैे उनलाई दे सकें ।

14“हनिनयाले भन,े ‘हा ा िपता पखुार्हरूका परमे रले ितमीलाई उहाँको इच्छा जान्न, ती धािमर्कतालाई दे े अिन उहाँको मखुबाट शब्दहरू
सनु्न पिहल्यै चिुनसक्न ु भएको िथयो। 15 सबै मािनसहरूका िन म्त ितमी उहाँको गवाही बन्नछेौ। ितमीले उनीहरूलाई आफुले दखेकेा र सनुकेा
कुराहरू भन्नछेौ। 16 अब ितमी बसेी नपखर्। उठ, उहाँको नाउमँािथ िव ास गरेर बि स्मा लऊे र ित ा पापहरू पखाल।’

17 “त्यसपिछ, म यरूशलमे फकं। जब म म न्दरमा ाथर्ना ग ररहकेो िथएँ मलैे एक दशर्न पाँए। 18 मलैे यशेलूाई दखेें र उहाँले मलाई
भन्नभुयो, ‘झ ै गर, यरूशलमे छोडीहाल तरुन्तै िकनभने मािनसहरूले मरेो िवषयमा ितमीले िदएको गवाही स्वीकान छैनन।्’

19 “मलैे भन,े ‘तर भ,ु मािनसहरूले जान्दछन ् िक म नै एक हु ँ जो तपाईंको िव ासीहरूलाई सभाघरहरूिभ प न र कुट्न गएँ।
20 मािनसहरूले यो पिन जान्दछ िक तपाईंको गवाही, स्तफनसको जब रगत बग्यो, म त्यहाँ पिन त्यस काण्डमा सहयोग गद उनलाई मानहरूको
लगुाहरू रूँगरे बसकेो िथएँं।’

21 “तर यशेलू े मलाई भन्नभुयो, ‘गई हाल तरुून्तै तब म ितमीलाई टाढा गरै-यहूदीहरू भएकोमा पठाउने छु।’ ”
22 पावलले भनकेो यो अ न्तम कुराहरूमा मािनसहरूले ध्यान िदएनन।् उनीहरूले उनको कुरा उनले त्यित भनञु्जले सम्म सनु।े तब त्यके

मािनस िचच्याए, “उसलाई मार! उसलाई ससंारदे ख हटाई दऊे। यो बाँच्न योग्य छैन!” 23 ितनीहरूले कराँउदै उनीहरूका लगुाहरू फ्याँकीिदए।
ितनीहरूले धलूोहरू हावामा उडाए। 24 तब सनेापितले िसपाहीहरूलाई भने पावललाई सनै्य भवनमा लजैाऊ। उनले िसपाहीहरूलाई कुटपीट गरेर
ितनलाई जाँच गन आदशे िदए। यसो गदार् कतै मािनसहरू िकन यसरी ितनको िवरोधमा कराईरहछेन ्जान्न सिकने ितनी आशा गदं िथए। 25 यसलैे
कुटपीट गनर् िसपाहीहरूले पावललाई बाँध्दै िथए। तर पावलले त्यहाँ उिभरहकेो सनेा अिधकारीलाई भन,े “के एक रोमी नागरीकलाई जो दोषी
हो भन्ने माण नै नभई, ित ो कोरार् लगाउने अिधकार छ?”

26जब सनेा अिधकारीले त्यस्तो सनुे ऊ सनेापित कहाँ गएर ती कुरा भन।े सनेा अिधकारीले भन्यो, “ितमी जान्छौ ितमीले के ग ररहकेा छौ?
यो मािनस रोमी नाग रक हो।”

27 सनेापित पावलकहाँ आए र भन,े “मलाई भन ितमी साँ च्चनै रोमी नाग रक हौ?”
पावलले जवाफ िदए, “हजरु।”
28 सनेापितले भन,े “मलैे एक रोमी नाग रक हुनलाई धरैे पसैा खचर् गरेको र ितरेको छु।”
तर पावलले भन्यो, “म रोमी नाग रक भएरै जन्मकेो िथएँ।”
29 ती मािनसहरू जसले पावललाई हरू गनर् तयार भइरहकेा िथए, पावललाई छाडरे गए। सनेापित डराई रहकेा िथए िकनभने उसले

पावललाई अिघबाटै बाँिधसकेको िथयो अिन पावल एक रोमी नाग रक िथए।
पावल यहूदी अगवुाहरूसगं बोल्छन ्

30सनेापितले यहूदीहरू िकन पावललाई दोष्याईरहछेन ब्झु्न चाहन्थ।े यसथर् अक िदन उनले पजूाहारीहरू यहूदीहरू अिन सारा महा-सभालाई
भलेा हुने आदशे िदए। सनेापितले पावललाई बाँधकेा साङ्गलाहरू खो लिदए। त्यसपिछ पावललाई ल्याए अिन ितनीहरूको सामनु्ने उभ्याए।
* 22:3: , यहूदी धाम क समहू। ( े रत 5:34)
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23
1 पावलले यहूदी-महासभालाई हरेे अिन भन,े “मरेा दाज्य-ूभाइहरू हो, मलैे आज सम्म मरेो जीवन रा ो िवचारमा नै िबताँए।” 2 हनािनया,

धान पजूाहारी पिन त्यहाँ िथए। हनिनयाले पावलले भनकेो सनुे र मािनसहरूलाई आदशे िदए जो पावलकै मखुमा िहकार्उन जो छेउमा उिभएका
िथए। 3 पावलले हनिनयालाई भन,े “परमे रले पिन ितमीलाई िहकार्उन ु हुनछे। ितमी एक मलैा िभ ा जस्तो छौ जनु सतेो रंगले पोतकेो छ।
मोशाको स्था अनसुार मरेो न्याय गनर् ितमी त्यहाँ बिसरहकेा छौ य िप ितमी मलाई िहकार्उनं आदशे िदएर काननु अमान्य ग ररहकेा छौ।”

4पावलको छेउमा उिभरहकेा मािनसहरूले भन,े “ितमीले त्यसरी भकुो धान पजूाहारीसगं बात गन ुर् हुदँनै, ितमीले उनलाई िनन्दा ग ररहछेौ!”
5पावलले भन,े “दाज्य-ूभाइहरू, मलाई थाहा िथएन िक उनी धान पजूाहारी हुन।् धमर्शा मा यस्तो ले खएको छ, ‘ितमीले ित ा मािनसहरूका

अगवुाको िवषयमा खराब कुराहरू गन ुर् हुदँनै।’✡”
6सभामा कितपय मािनसहरू सदिुकहरू िथए र अन्य फ रसीहरू िथए। यो सोचरे पावलले एउटा िवचार िनकाल।े उनी महा-सभा ित िचच्याए,

“मरेा दाज्य-ूभाइहरू, म फरसीको छोरो फरसी हु।ँ म यहाँ म ु ामा छु िकनभने म िव ास गछुर् मािनसहरू मतृ्यबुाट बौरी उठ्ने छन!्”
7जब पावलले त्यसो भन,े त्यहाँ फ रसी र सदकुीहरू माझ गहन तकर् शरुु हुन थाल्यो। सभा दईु दलमा िवभाजन भयो। 8सदकुीहरूको िव ास

िथयो मािनसहरू मरे पिछ ितनीहरू फे र िजउँदो हुदँनैन,् अिन स्वगर्दतू अथवा आत्मा हुदँनै। तर फ रसीहरू यी सबमैा िव ास गछर्न।् 9 ती सबै
जना यहूदीहरू जोड-जोडले िचच्याउन थाल।े कितपय शा ीहरू, जो फरसीहरू िथए, उिभए र तकर् गरे, “हामीले यस मािनसको िवरु कुनै गल्ती
पाएनौं। हुन सक्छ दमीशकको बाटोमा स्वगर्दतूले अथवा आत्माले उसगँ बोल्यो होला!”

10 तकर् लड़ाईँमा ब द्लयो। यहूदीहरूले पावललाई टु ा-टु ा पानछन ् भनरे सनेापित डराए। यसलैे सनेापितले िसपाहीहरूलाई तल गएर
पावललाई यहूदीहरूबाट लइकन सनै्य-भवनमा रा लगाए।

11अक रात, भु यशे ूआउन ु भयो अिन पावलको छेउमा उिभन ु भयो। “साहसी बन! जसरी ितमीले यरूशलमेमा मरेो िवषयमा भन्यौ, रोममा
पिन गएर मरेो िवषयमा बताउन ु पछर्।”

केही यहूदीहरूको पावललाई मान योजना
12 अक िबहान कितपय यहूदीहरूले पावललाई मान योजना बनाए। ितनीहरूले जब सम्म पावललाई मादनौं न खाने नै छौं न िपउने नै छौं

भन्ने ितज्ञा गरे। 13 चालीस जना भन्दा धरैे यहूदीहरू त्यस समहूमा िथए जसले यस ष न् मा भाग लए। 14 ती यहूदीहरू मखु्य पजूाहारीहरू
र बढूा अगवुा पजूाहारीहरू भएकोमा गए अिन भन,े “हामी आफैले ितज्ञा गरेका छौं िक हामी पावललाई नमारूञ्जल सम्म न केही िपउँछौं न
केही खानछेौं। 15 यसकारण यसलैे हामी तपाईंहरूलाई यस्तो गराउन चाहन्छौं तपाईहरूकहाँ ल्याउन ु भनी खबर पठाउन ु होस।् ितनलाई भन्नहुोस ्
िक पावलसगँ तपाईंले धरैे हरू गन ुर् छ। पावल यहाँ आई पगु्न अिघ नै हामी उसलाई मानर् त्यारी भई बाटोमा ब छेौं।”

16तर पावलको भािनजले यो षड़यन् थाहा पाए। उनी सनै्य भवनमा गए र पावललाई सनुाईिदए। 17तब पावलले एकजना सनेा अिधकारीलाई
बोलाए अिन भन,े “यस जवानलाई सनेापितकहाँ लएर जाऊ। उसकोमा उनको िन म्त खवर छ।” 18 यसकारण सनेा अिधकारीले त्यस जवान
मािनसलाई सनेापितकहाँ लग।े अिधकारीले भन्यो, “कैदी पावलले भन्यो िक यस जवान मािनसलाई तपाईं कहाँ लजैाउन,ु िकनभने उसले
तपाईंलाई केही खबर िदन चाहन्छ।”

19सनेापितले त्यस जवन मािनसलाई एकांत ठाउँमा लग,े जहाँ उनीहरू खलुासगं बात मानर् सक्थ।े सनेापितले भन,े “ितमीले मलाई केही भन्न
चाहन्छौ?”

20 त्यस जवान मािनसले भन्यो, “यहूदीहरूले पावललाई अझ धरैे गन िनहूमँा तपाईंलाई भो ल महासभामा पावललाई ल्याई माग्ने िनणर्य
गरेका छन।् 21 तर ितनीहरूलाई िव ास नगन ुर्होस।् त्यहाँ चालीस जना भन्दा धरैे मािनसहरू लकेुर पावललाई मानर् बसकेाछन।् ितनीहरूले
उनलाई नमारे सम्म न िपउन,े न खाने कसम खाएका छन!् अिहले ितनीहरू तपाईंको सहमितको िन म्त प खर्रहकेा छन।्”

22 सनेापितले त्यस जवान मािनसलाई यसो भनरे पठाईिदए। “कसलैाई पिन ितमीले यसो भन,े भनरे नभन्न।ु”
पावललाई िसज रया पठाईयो

23 त्यसपिछ सनेाप लले दइु सनै्य अिधकारीहरूलाई डाके। अिन भन,े “िसज रया जानको िन म्त 200 िसपाहीहरू 70 घोड सवार र 200
भालाधारी िसपाहीहरू तयार पार। ितनीहरू राती 9 बजे िहडन तयार हुन ु पछर्। 24 केही घोडाहरू पावलको लािग पिन ल्याऊ तािक पावललाई
राज्यपाल फे लक्सकहाँ सरुिक्षत पयुार्उन सिकन्छ।” 25 सनेापितले यस्तो एउटा िच ी पिन उनलाई लखे:े

26 क्लौिडयस लायिसअसबाट,
महामिहम राज्यपाल फे लक्सलाई,
नमस्कार:

✡ 23:5: 22:28 बाट उ तृ ग रएको।
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27 यहूदीहरूले यो मािनसलाई प े का िथए अिन मान योजना ग ररहकेा िथए। मलैे चाल पाँए िक उनी एक रोमी नाग रक रहछेन।्
यसकारण म मरेा िसपाहीहरूसगं गएँ अिन उनलाई बचाएँ। 28 म जान्न चाहन्थें िक ितनीहरूले उनलाई िकन दोष लगाइरहकेा छन।् यसलैे
मलै े ितनीहरूका महासभामा उनलाई पयुार्एँ। 29 मलैे थाहा पाएँ िक ितनीहरूकै वस्थाको हरूको सम्बन्धमा ितनलाई दोषी ठ ाइएको
रहछे। तर ती िवषयहरूमा ितनलाई जले पठाउन ु तथा मतृ्य ु दण्ड िदन ु कुनै पिन योग्य ठह रंदनै। 30 मलाई सनुाईयो िक कितपय यहूदीहरूले
उनलाई मान षडयन् ग ररहकेा िथए। यसलैे मलै े उनलाई तपाईंकहाँ तरुन्तै पठाएँ। यहूदीहरू जसले ितनलाई दोष्याउदँछैन ्तपाईं अिघ उनको
िवषयमा यहूदीहरूसगं भएको दोष दखेाउन पिन लगाएको छु।

31 िसपाहीहरूले ितनीहरूलाई भनकेा कुराहरू गरे। िसपाहीहरूले पावललाई लएर ए न्टप्याि स शहरमा राित नै लग।े 32अक िदन घोडसवार
पावलसगं िसज रयागए। तर अन्य िसपाहीहरू र भालाधारीहरू यरूशलमे सनै्य-भवन ितरै फकर आए। 33 घोडसवार िसपाहीहरू िसज रयािभ
पसे अिन राज्यपाललाई िच ी िदए। त्यसपिछ उनीकहाँ पावललाई समु्प।े

34 राज्यपालले िच ी पढे पावललाई सोध,े “ितमी कुन दशेका हौं?” राज्यपालले पावल िस लिसयाका हुन भनरे जान।े 35 राज्यपालकले
भन,े “ितमीलाई दोष्याउनहेरू यहाँ आउँदा म ित ो म ु ा लनछुे।” अिन त्यसपिछ उनले पावललाई हरेोदको राजमहलमा सरुिक्षत रा आदशे
िदए।

24
यहूदीहरूले पावललाई दोष लगाए

1 पाँचिदन पिछ हनािनया िसज रया गए। उनी धान पजूाहारी िथए। उनले कितपय बढुा यहूदी अगवुाहरू र तत ुर्ल्लस नाउकँा वकीललाई
आफ्नो साथमा ल्याए। ितनीहरू राज्यपालकको साम ु पावलको िवरु म ु ा उठाउन िसज रया गए। 2 पावललाई सभामा डािकयो अिन तत ुर्ल्लसले
उनको िवरु यसो भन्दै म ु ा पशे गनर् थाल,े

“महामिहम फे लक्स, तपाईंले गदार् नै हा ा मािनसहरूले शा न्त उपभोग ग ररहकेा छन ् अिन तपाईंकै दरू-दिशर्ताले हा ो दशेमा हुन पन
सधुारहरू भए। 3 हामी ती कुराहरूका लािग तपाईंलाई त्यके ठाउँमा र हरेक त रकाले धन्यवाद कट गछ । 4 तर म तपाईंको धरैे समय न
गनर् चाहिँदन। यसथर् म केही शब्दमा तपाई अिघ मु ा पशे गनछु। दया गरी, धयैर् धारण ग रिदन ु होला। 5 यो मािनस एक समस्या ल्याउने मािनस
हो र यसले जताततै ससंारभ र यहूदीहरू माझ दङ्गा मचाँउछ। यो नासरीदलका नतेा हो। 6-8 यसले म न्दर अपिव बनाउन खोिजरहकेो िथयो
तर हामीले यसलाई रोक्यौ। जब तपाईंले यस मािनसलाई जाँच गन ुर् हुनछे हामीले उमािथ लाएको सबै दोषहरू सत्य हुन भन ्आफै बझु्न ु हुनछे।”
9 अन्य यहूदीहरू सहमत भए अिन भन,े “यी कूराहरू साँिच नै सत्य हुन।्”

पावल फे लक्सको अगाडी
10 राज्यपालकले पावललाई बोल्ने सकेंत गन ुर्भयो। यसकारण पावलले राज्यपाललाई जवाफ िदए, “राज्यपाल फे लक्स, म जान्दछु िक

तपाईं धरैे समयदे ख यस रा को न्यायकतार् हुनहुुन्छ। यसथर् म आफ्नो बचाउ पक्ष पशे गनर् पाउदँा खशुी छु। 11 म यरूशलमेमा आराधाना गनर्लाई
बा िदन अिघ मा गएँ। तपाईं आफै यो सत्य हो भनरे जाँच्न सक्न ु हुन्छ। 12 यी यहूदीहरू जसले मलाई दोष लगाए उनीहरूले मलाई म न्दरमा
कससैगं बोलकेो भटेेनन।् मलैे कतै सभाघर म न्दरमा अथवा यो शहरको अन्य कतै समस्या खडा गनर् भीड जम्मा गरेको छैन। 13 ती यहूदीहरूले
मरेो िवरु मा अिहले जे दोषारोपण गरे त्यसको माण िदन स ै नन।्

14 “तर म तपाईंलाई भन्दछुैः म हा ा िपता पखुार्हरूका परमे रलाई यशेकूा चलेाले जस्तै आराधना गदर्छु। यहूदीहरू भन्छन ्यशेकूो मागर्
गल्ती हो। तर मोशाको वस्थाहरूमा बताएको त्यके कुरो अिन अगमव ाहरूले िकताबमा लखेकेाहरू म िव ास गछुर्। 15 म परमे रमा
त्यही आशा गछुर् जो यी यहूदीहरू गछर्न ् िक धम अिन अधम मतृ्यबुाट बौरी उठ्नछे । 16 यही कारणले म सधैं परमे र अिन मािनसहरूको
अिघ त्यही गन यास गछुर् जनु मरेो िव ासमा सही हुन्छ।

17-18 “म धरैे वषर्दे ख यरूशलमेबाट टाढा रहकेो िथएँ। म त्यहाँ मरेा मािनसहरूका िन म्त केही दानको उपहारहरू लएर ब ल चढाउन ु
फकको िथएँ। जित बलेा ितनीहरूले मलाई म न्दरमा भटेे मलैे श ु करण िविध िस ाएको िथएँ। मलैे मरेो व रप र कुनै भीड जम्मा गरेको िथइन ्
न त त्यहाँ मलै े कुनै कारको अशा न्त नै सिृ गरेको िथएँ। 19 तर कितपय एिशयाबाट आएका यहूदीहरू त्यहाँ िथए। यिद ितनीहरूसगं साँच्चै
मरेो िवरोधमा केही गवाही भए त्यो माण गनर् ितनीहरू यहीं हुन पन 20अथवा यहूदीहरूलाई जो यहाँ छन ्सोध्न ु होस ्यिद ितनीहरूले मरेो िवरु
केही गल्तीहरू पाएका छन ् िक जित वलेा म यरूशलमेमा यहूदीहरूको एक महासभामा िथएँ। 21 मलैे खाली ितनीहरूको समक्ष एउटै कुरोको
घोषणा गरेको िथएँ ‘आज मरेो न्याय ग रदछै िकनभने मािनहरू मतृ्यबुाट जाग्नछेन ्भनरे म िव ास गदर्छु।’ ”

22 फे लक्सले यशेमूागर् िवषयमा धरैे कुराहरू जान्दथ।े उनले म ु ा स्थिगत गरे अिन भन,े “जब सनेापित, लायिसअस यहाँ आउँछन ्म यी
कुराहरूको िवषयमा िनणर्य गनछु।” 23 फे लक्सले सनै्य अिधकारीलाई पावललाई सरुक्षामा रा भन।े तर ितनले सनै्य अिधकारीलाई भने िक
पावललाई केही स्वतन् िदन ु अिन उनको आश्यकता परुा गनर् उनको साथीहरूलाई वाधा निदन।ु

पावल फे लक्स र उहाँको प ीसगं बोल्दछन।्



24:24 1259 े रत 25:25

24 केही िदन पिछ फेलक्स आफ्नी यहूदी प ीसगं आए। उनको नाउँ िूसल्ला िथयो। फे लक्सले पावललाई ल्याउन ु भनरे आज्ञा िदए।
फे लक्सले ी यशेमूा िव ास ित पावलले भनकेो कुराहरू सनु।े 25 तर फे लक्स डराए जब पावलले धािमर्क जीवन,आत्मा सयंम र भिवष्यमा
हुने न्यायको िवषयमा भन।े फे लक्सले भन,े “अिहले जाऊ। जब मसगं समय हुन्छ म ितमीलाई फे र बोलाउने छु।” 26 तर फे लक्सको पावलसगं
बात गन अक कारण िथयो। फ लक्सले पावलबाट घसु पाउने आशा गरेका िथए। यसथर् उनले पावललाई बारम्बार बोलाएर कुराकानी गथ।

27 तर दईु वषर् पिछ पोिसर्अस फेस्तस राज्यपाल भए। फे लक्स अब राज्यपाल रहनेन।् तर फे लक्सले पावललाई कैदी नै बनाएर राख।े
िकनभने उनले यहूदीहरूलाई खशुी पानर् चाहन्थ।े

25
पावलले स ाट िसजरलाई भटे्न चाहन्थे

1 फेस्तस राज्यपाल भए, अिन ितन िदन पिछ उनी िसज रयाबाट यरूशलमे गए। 2 मखु्य पजूाहारीहरू र अित मखु्य यहूदी अगवुाहरूले
पावलको िवरु ितनीहरूको मु ा पशे गरे। 3 ितनीहरूले फेस्तसलाई ितनीहरूको लािग सहायता ग रिदने िवन्ती गरे, यहूदीहरू फेस्तसबाट के
चाहन्थे भने पावललाई यरूशलमे पठाइयोस।् ितनीहरूले बाटैमा पावललाई मान षडयन् गरेका िथए। 4 तर फेस्तसले जवाफ िदए, “हुदँनै!
पावललाई िसज रयामा रा खनछे। म स्वयं पिन िसज रया चाँडै जान्छु। 5 ितमीहरूका अगवुाहरू पिन मसगं जान ु पछर्। यिद उसले केही गल्ती
साँ च्चनै गरेका भए ितनीहरूले िसज रयामा पावललाई आरोप लगाउन सक्छन।्”

6 फेस्तस यरूशलमेमा आठ-दश िदन भन्दा धरैे बसनेन।् त्यसपिछ उनी िसज रया फकर गए। अक िदन फेस्तसले िसपाहीहरूलाई पावललाई
उहाँकहाँ ल्याउन ु अ ाए। फेस्तस न्याय-आसनमा बस।े 7 पावल न्यायालायमा आए। यरूशलमेबाट आएका यहूदीहरू उनको व रप र उिभए।
यहूदीहरूले पावलको िवरोधमा िनकै दोष दखेाई धरैे अिन गम्भीर आरोपहरू ल्याए। तर ितनीहरूले त्यसको माण िदन सकेनन।् 8 तब पावलले
आफ्नो बचाऊ पक्षमा भन,े “मलैे यहूदीहरूको काननु, म न्दर अथवा िसजरको िवरु कुनै काम गरेको छैन।”

9 तर फेस्तस यहूदीहरूलाई खशुी पानर् चाहन्थ।े यसलैे उसले पावललाई सोध,े “के ितमीमािथ लगाइएको यी आरोपहरूमा मरेो अिघ न्याय
पाउन यरूशलमे जान चाहान्छौ?”

10 पावलले भन,े “म अिहले िसजरको न्यायालय अिघ उिभएकोछु, अिन यस ठाउँमा मलैे न्याय पाउन ु पछर्। मलैे यहूदीहरूका िवरू केही
गल्ती काम गरेको छैनः यो सत्य तपाईं रा री जान्न ु हुन्छ। 11 यिद म कुनै अपराधको दोषी छु भने अिन मलाई मतृ्य ु दण्ड भोगाँउछ भने म मतृ्य ु
दण्डदे ख भाग्ने यास गन छैन। तर ममािथ लगाईएका आरोपहरू आधारहीन िन स्कए तब कुनै पिन मािनसले मलाई यी यहूदीहरूलाई स ु म्पन
स ै न। म चाहन्छु मरेो म ु ा िसजरले सनुी िदउन।्”

12 फेस्तसले आफ्ना महासभासगं परामर्श गरे। त्यसपिछ उनले भन,े “ितमी िसजरलाई उजरु गर। यसथर् ितमी िसजरकहाँ जाऊ।”
पावल हरेोद अि पा समक्ष

13 केही िदनपिछ राजा अि पा र विणर्स फेस्तसलाई भटे्न िसज रया आए। 14 ितनीहरू त्यहाँ धरैे िदन बस।े फेस्तसले राजालाई पावलको
मु ाबारे बताए अिन भन,े “यहाँ एकजना मािनस छ जसलाई फे लक्सले कैदमा राखी छोडकेो छ। 15 जब म यरूशलमे गएँ त्यहाँका मखु्य
पजूाहारीहरू र बढुा यहूदी अगवुाहरूले उनको िवरु म ु ा हालकेाछन।् यी यहूदीहरू मबाट उसलाई मतृ्यदुण्ड िदलाउन चाहन्छ्न।् 16 तर
मलैे ितनीहरूलाई भन,े ‘जब केही दण्डनीय अपराध गरेको िवरु मा आरोप लगाईन्छ, रोमीहरूकोमा त्यो रीित छैन िक त्यस मािनसलाई
अिभयो ाहरूकहाँ समु्पन।े थम उसलाई दोषारोपण गन मािनसहरूसगँ मखुा-मखु गराउन ु पछर्, अिन उसले ती दोषारोपनहरूको िवरु स्वयं
बचाऊ गन मौका पाउन ु पछर्।’

17 “यसथर् ती यहूदीहरू मसगं आए। अिन मलैे समय न ग रन।ँ अक िदन म न्याय-आसनमा बसें अिन त्यस मािनसलाई यहाँ ल्याउने
आदशे िदएँ। 18 यहूदीहरू उठे अिन आरोप लगाए। तर यहूदीहरूले कुनै नरा ो अपराधको लागी दोषाएनन ्जनु आशा गरेको िथएँ। 19 जनु कुरा
ितनीहरूले भने त्यो आरोप खाली ितनीहरूको आफ्नै धमर्को िवषय मािथ मतभदे र यशे ू नाउँ भएको मािनसको िवषयमा मा िथयो। यशे ू मरे तर
पावल भन्दछ ऊ अझै पिन िजउँदो छन।् 20 म यस िवषयमा धरैे कुरा जा न्दन, यसकैारण मलैे हरू ग रन।ँ तर मलैे पावललाई भन,े ‘के ितमी
यरूशलमे जान्छौ, यी कुराहरूमा त्यहाँ न्याय गराउन?’ 21 तर पावललाई िसज रयामा नै रा खयो कारण उिन िसजरबाट िनणर्य चाहन्थ।े यसलैे
मलै े आदशे िदएँ िक म जब सम्म पावललाई िसजरकहाँ पठाउन स न उसलाई त्यहीं रा ।ु”

22 अि पाले फेस्तसलाई भन,े “म त्यो मािनसको कुरा सनु्न चाहन्छु।”
फेस्तसले भन,े “भो ल तपाईंले सनु्न सक्न ु हुन्छ।”
23 अक िदन आि पा र विणर्स िनकै गवर्कासाथ आए। ितनीहरू न्यायालयिभ सनेापितहरू र शहरका मखु मािनसहरू लएर पस।े अि पा

र विणर्स, सनै्य अिधकारी, िसज रयाका मखु मािनसहरू न्याय-कक्षमा गए। फेस्तसले िसपाहीहरूलाई पावललाई िभ ल्याउन ु भनरे हुकूम गरे।
24 फेस्तसले भन,े “राजा अि पा र ितमीहरू सबजैना हामीसगं भलेा भएका छौ, यस मािनसलाई हरे। यहाँ भएका सबजैना यहूदीहरू र

यरूशलमेमा भएका यहूदीहरूले यस मािनसको िवरु गनुासो पोखकेा छन ्र कराए िक उसको बाँच्ने अिधकार छैन। 25जब मलैे जाँिचरहकेो िथएँ
उसले केही यस्तो भलू गरेको मलैे पाइन तािक उसलाई मतृ्य ु दण्ड िदइयोस।् अिन आफैं ले िसजरकहाँ अपील गरे। यसकैारण ियनलाई मलैे रोम
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पठाउने िनणर्य गरें। 26 तर मलैे उनको िवषयमा िसजरलाई के ले े कुनै िन त आधार पाइन। यसकारण उनलाई मलैे तपाईंहरू सबकैो समक्ष
उभ्याएँ। म आशा न्वत छु िक तपाईंहरूको प ात तपाईंहरूले सझुावहरू मलाई िदनहुुनछे तािक म िसजरलाई केही ले सक्छु। 27 उसको
िवरोधमा दोषहरू नऔंल्याई केही कैदीहरू िसजरकहाँ पठाउन ु मखूर्ता हो भन्ने म िव ास गछुर्।”

26
पावल राजा अि पा समक्ष

1अि पाले पावललाई भन,े “ितमी आफ्नो सरुक्षाको लािग बोल्न सक्नछेौ।” यसथर् पावलले आफ्नो हात उठाए अिन यसो भन्दै बोल्न थाल।े
2 “राजा अि पा, तपाईंहरू अिघ उिभन पाउन ु मरेो भाग्य हो, यहूदीहरूले ममािथ थोपरेको दोषहरूको म जम्मै उ र िदनछुे। 3 म अत्यन्तै खशुी
छु िक म तपाईंहरूको सामनु्ने बोल्न योग्यको छु िकनभने तपाईंहरू यहूदी रीितहरू र हरू जनु िवषयमा ितनीहरूले तकर् गछर्न ्सो जान्न ु हुन्छ।
कृपाया धयैर्साथ मरेो कुरा सिुनिदन ु होस।्

4 “सबै यहूदीहरूले मरेो सम्पणूर् जीवनको िवषयमा जान्दछन।् मरेो दशेमा अिन यरूशलमेमा पिन मरेो जीवन शलैीको िवषयमा ितनीहरू
जान्दछन।् 5यी यहूदीहरूलेधरैे समयदे ख मलाई िचन्छन।् यिद ितनीहरूले इच्छा गरे मलाई एक असल फ रसी मान्न सक्छन।् अिन फ रसीहरूले
यहूदी धमर्को वस्थाहरू अन्य कुनै यहूदी समदुायले भन्दा अझ क र कारले मान्दछन। 6 परमे रले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई िदनभुएको
ितज्ञाको भरोसामा म यस परीक्षामा अिहले खडा छु। 7 यो ितज्ञा ा गन आशामा हा ा बा जाितहरू िनमग्न रात-िदन परमे रको आराधना

ग ररहकेा छन।् हे राजान,् यही आशाको िन म्त म यी यहूदीहरू ारा दोिषएको हु।ँ 8 तपाईंहरूलाई परमे रले मरेको मािनसहरू बौराउँन ु हुन्छ
भन्ने कुरा हण गनर् िकन अप्ठेरो परेको?

9 “जब म फ रसी िथएँ, मलैे यस्तो पिन सोचे िक नासरतका यशेकूो नाउँ िवरु धरैे कुराहरू मलैे गन ुर्पछर्। 10 अिन यरूशलमेमा मलैे
िव ासीहरूका िवरु धरैे कामहरू गरें। मखु्य पजूाहारीहरूले ती िव ासीहरूलाई जलेमा थनु्ने अिधकार िदएका िथए। जब यशेकूा िव ासीहरू
मा रए मलैे यो रा ो कुरा भयो भनरे सहमत िदएँ। 11 जम्मै सभाघरहरूमा मलैे ितनीहरूलाई धरैे पल्ट यशेकूो िवषयमा जबरजस्ती नरा ो कुरो
भनाएर दण्ड िदएँ। म यित ोिधत िथएँ िक म िवदशेका शहरहरूमा पिन ितनीहरूको खदेो लाउन ु गएँ।

पावलले यशेलूाई दखेकेो कुरा भन्दछ
12 “एक समयमा, मखु्य पजूाहारीहरूले मलाई दमीशक शहर जाने अनमुित अिन अिधकार िदए। 13 हे राजन! दमीशक जाने बाटोमा मलैे

एउटा ज्योित आकाशबाट आइरहकेो दखेें। यो मध्यान्हको समय िथयो। त्यसको काश सयूर्को भन्दा ज्यादा िच म्कलो िथयो। त्यो काश म र
मसगं जाने मािनसहरूका व रप र च म्कयो। 14 हामी सबै जना भइँूमा ल ौ। त्यसपिछ मलैे यहूदी भाषामा एक आवाज सनुें। त्यो आवाजले
मलाई भन्यो, ‘शावल, शावल िकन मलाई सताइरहकेा छौ? ितमी मसगं लडरे केवल आफैलाई चोट पयुार्इरहकेा छौ।’

15 “मलैे भन,े ‘ितमी को हौ भ?ु’
“ भलुे भन्नभुयो, ‘म यशे ू हु।ँ म त्यही हु ँ जसलाई ितमी सताइरहछेौ। 16 उठ अिन उभ! मलैे ितमीलाई मरेो सवेक चनुकेो छु। ितमी मरेो

गवाही भएर मािनसहरूलाई मरेो िवषयमा ितमीले के दखे्यौ अिन मलैे के कट गछुर् सबै बातउनछेौ। यसकैारण म आज ितमीकहाँ आएँ। 17 म
ित ो आफ्नै मािनसहरूलाई ितमी माथी घात पानर् िदने छैन। अिन म ितमीलाई गरै-यहूदीहरूबाट पिन जोगाउने छु। म ितमीलाई ती मािनसहरू कहाँ
पठाउँदछुै। 18 ितमीले मािनसहरूलाई सत्य दखेाउनछेौ। मािनसहरू अनँ्ध्यारोबाट उज्यालोमा फकर् नछेन,् ब द्लनछेन ्अिन शतैानको श बाट
परमे रमा ढ ल्कनछे। त्यसपिछ ितनीहरूको पापहरू क्षमा ग रनछे अिन मरेो िव ासले जो मािनसहरू पिव पा रएकोछन ् ितनीहरूसगँ एक
बनाइनछे।’ ”

पावलले आफ्नो कायर्को िवषयमा भन्छन ्
19पावल लगातार बो लरहःे “राजा अि पा, स्वगर्बाट यो दशर्न मलैे पाए पिछ यसलाई पालन गनर् मलै ेअ ीकार ग रन। 20मलैे मािनसहरूलाई

आफ्ना हृदय र जीवन शलैी प रवतर्न गर भन्न थाल।े उनीहरूलाई परमे र ित फकर् र यस्तो कायर् गर जस ारा ितमीहरूको हृदय अिन जीवन
शलैी वास्तवमा प रवतर्न भएको चाल पाईनछे भनें यी कुरा सवर् थम मलैे दमीशकमा भनें। त्यसपिछ म यरूशलमे गएँ अिन यहूदीयाको त्यके
ठाउँमा गएर यी कुरा भनें। म यी कुराहरू भन्न गरै-यहूदीहरूकोमा पिन गएँ।

21 “यही कारणले यहूदीहरूले म म न्दरमा भएको समय प े अिन मलाई मानर् चे ा गरे। 22 आज सम्म पिन मलैे परमे रको सहायता
पाइरहकेोछु अिन यसथर् म यहाँ उिभरहकेो छु अिन जे दखेे भिनरहकेो छु। तर मलैे नयाँ कुरा भिनरहकेो छैन। मोशा र अगमव ाहरूले जे हुन्छ
भनकेा छन ्म त्यही भिनरहकेो छु। 23 ितनीहरूले भने िक ी मनछ र मतृ्यबुाट बौरी उठने थम मानिस उही हुनछे। मोशा र अगमव ाहरूले
भनकेा िथए िक ी ले यहूदी र गरै-यहूदीहरूमा काश ल्याउने छ।”

पावलले अि पालाई मनाउन खोज्यो
24 पावलले आफ्नो बचाऊको लािग ती कुराहरू भिनरहकेो बलेा, फेस्तस िचच्यायो, “पावल ितमी पागल हौ। ित ो अिधक िब ाले ितमीलाई

पागल बनायो।”
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25 पावलले भन,े “महामिहम फेस्तस, म पागल होइन। जे कुराहरू मलैे भने ती सत्य हुन।् मरेो शब्दहरू गम्भीर छन।् 26 राजा अि पाले यी
कुराहरूको िवषयमा जान्न ु हुन्छ। म उहाँसगँ स्वतन् रूपमा कुरा गनर् सक्छु। म िन त छु िक उहाँ कुनै पिन कुरामा अप रिचत हुनहुुन्न। िकभने
यी कुराहरू कुनै ग ु ी जग्गामा घटेन। 27 राजा अि पा! के तपाईं अगमव ाहरूले लखेकेो कुरामा िव ास गन ुर् हुन्छ? म जान्दछु तपाईं िन ास
गन ुर् हुन्छ।”

28 राजा अि पाले पावललाई भन,े “के ितमी मलाई यित सहजै ी यन बनाउन सक्छौ?”
29 पावलले भन,े “यो सिजलो अथवा अप्ठेरो मरेो िन म्त मखु्य होइन। म परमे रिसत ाथर्ना गदर्छु िक तपाईं मा िकन, मलाई बाँिधएको

साङ्लो बाहके आजका जम्मै मरेा ोताहरू म जस्तै हुनछेन।्”
30 राजा अि पा, राज्यपाल फेस्तस, विणर्स अिन ितनीहरूसगँै बिसरहकेा अन्य मािनसहरू सबै जराक-जरुूक्क उठे। 31 सभाघर छाडरे गए

अिन आपसमा यसो भन्दै बात गनर् लाग,े “यो मािनसलाई मान ुर् हुदँनै, जलेमा पिन रा ु हुदँनै, साँिच नै उसले त्यस्तो नरा ो काम गरेको छैन जसमा
िक उसलाई मतृ्य ु दण्ड अथवा कारावास होस।्” 32 अिन अि पाले फेस्तसलाई भन,े “यिद यस मािनसले िसजरलाई अपील नगरेको भए ऊ
छोिडन सक्थ्यो।”

27
पावल समु या ा ारा रोम

1 यो िन य ग रएको िथयो िक हामी समनु् या ाबाट इटाली जाँदथै्यौं। एक सनै्य अिधकारी जु लयसले पावल र अन्य केही कैदीहरूलाई
पहरा िदइरहकेा िथए। जु लयस स ाटको पल्टनका िथए। 2 हामी ए िम टयमबाट आएको एिशयाको िविभन्न ठाउँ हुदँै जाने जहाजमा च ौं
जनु जान ु तयार िथयो। हामीसगँ अ रस्ताखर्स िथए। ितनी म्यािसडोिनयामा िथस्सलोिनकाका एक नाग रक िथए।

3अक िदन हामी सायडन शहर आई पगु्यौं। जु लयसले पावललाई भ वहार गरे। उनले पावललाई आफ्नो साथीहरूसगं भटे्न जान िदए,
तािक ितनीहरूले पावलको आवश्यकतालाई ध्यान िदउन।् 4 हामीले सायडन शहर छो ौं अिन साइ स टापकूो छेऊ लागरे गयौं िकनभने बतास
हा ो िवपरीत बहदँै िथयो। 5 हामीले िस लिसया र प्या म्फ लया तट हुदँै सम ु पार गरयौं। त्यसपिछ हामी लाइिसयामा माइरा आईपगु्यौ। 6माइरामा
त्यस सनै्य अिधकारीले अलकेजाण्ड रयाको जहाज पाए जनु इटाली गइरहकेो िथयो। यसकारण उसले हामीलाई यस जहाजमा रा खिदए।

7 हामी समनु् या ा गरेर धरैे िदनसम्म िबस्तारै िहडंी र ौं िकनभने बतास हा ो मागर्को िवरु च लरहकेो िथयो अिन ाइडस ्भन्ने ठाउँमा खबु
क ठन साथ पगु्यौं। त्यस कारले हामी धरैे टाढा जान सकेनौ। यसकारण हामी सालमोन छेउ े ट टापकूो दिक्षण ितर लाग्यौ। 8 खबुै क ठन
साथ हामी िकनारा भएर गयौं। त्यसपिछ हामी सरुिक्षत बन्दरगाह भन्ने ठाउँमा आयौं। लिुसया भन्ने शहर त्यहाँ दे ख निजकै िथयो।

9 तर हामीले िनकै समय न गरेका िथयौं। यो समु या ा गन ुर् भयङकर डरलाग्दो िथयो िकनभने यहूदीहरूका उपवासको िदन गइसकेको
िथयो। यसलैे पावलले ितनीहरूलाई सावधान गराए र भन,े 10 “हरे मािनसहरू हो, म दखे्छु हा ो या ा िवपदजनक हुनछे अिन नोक्सान दायी
केवल जहाज र सामानको िन म्त मा होइन हा ो आफ्नो ज्यानको सम्म क्षित हुनछे।”

11 तर जहाजका क ान र मा लकले पावलको कुरामा सहमत िदएनन।् यसलैे सनेा अिधकारीले पावलले भनकेो माननेन।् बरू उसले मा लक
र जहाज क ानले भनकेो कुरा मान।े 12 अिन सरुिक्षत बन्दरगाहमा शीतकालमा जहाज रा उिचत जग्गा िथएन। यसलैे धरैे मािनसहरूले जहाज
त्यहाँ नरा े िनणर्य लए। मािनसहरूले फोिनक्स जान सिकने आशा गरे। शीतकालमा जहाज त्यहाँ रोिकन अथवा रहन सक्थ्यो। फोिनक्स एउटा
दिक्षण प म अिन उ र प म प फकको े ट टापकूो शहर िथयो।

आधँी-तफूान
13 त्यसपिछ, मन्द बतास दिक्षणबाट बहन थाल्यो। जहाजका मािनसहरूले भन,े “यस्तै बतासको ितक्षा ग ररहकेा िथयौं, ऐले हामीले त्यस्तै

पायौं!” यसकारण ितनीहरूले लङ्गार तान।े जहाजलाई े टको िकनारै िकनार पारेर लग।े 14 तर त्यितबलेा तजे “उ रपवू ” बतास त्यो टाप ु
पार गरेर आयो। 15 त्यस बतासले जहाजलाई आफ्नौ। िदशाितर लग्यो कारण हामी त्यसको िवपरीत जान सकेनौं। यसथर् हामीले जहाजमा आफ्नो
िनयन् ण छा ौं औ बतास र छाल प नै जहाज जान िदयौं।

16 हामी तलितर सानो टाप ू कलौदा गयौ। तब हामीले खबु ख ठनसाथ जीवनरक्षक डुङ्गा जहाजमा ल्याउन सक्यौं। 17 जीवनरक्षक
डुङ्गालाई जाहजमा ल्याए पिछ ितनीहरूले जहाजको व रप र एक साथ रा लाई डोरीले बाँध।े तर जाहज िसर टसको बलौटे धापमा फ सक्छ
भनरे मािनसहरू डराए। यसलैे ितनीहरूले जहाजलाई बतासले नै उठावओस ्भनरे पाल मनुी झारे।

18 अक िदन, आधँीको झोक्काले जहाजलाई िनकै िहकार्यो, मािनसहरूले समानहरू जाहजबाट फ्याँके। 19 एकिदन पिछ ितनीहरूले
जहाजको यन् हरू पिन फ्याँकीिदए। 20 धरैे िदनसम्म यस्तो बाक्लो आधँीले गदार् हामीले घाम, ताराहरू केही पिन दखेनेौं। आधँी एकदमै
डरलाग्दो गितमा चल्यो। हामीले बाँच्ने आशा त्याग्यौं। हामी मन रहछेौ भनरे सोच्यौं।

21 धरैेिदन सम्म मािनसहरूले केही खाएनन।् तब एकिदन पावल ितनीहरू समक्ष उिभए अिन भन,े “मािनसहरू हो, ितमीहरूलाई मलैे े ट
छोड्न ु हुदँनै भनकेो िथएँ। ितमीहरूले मरेो कुरा सनु्न ु पथ्य । तब ितमीहरूले यस्तो कारको दःुख र नोक्सान खप्न ु पन िथएन। 22 तर अब म
भिनरहछुे साहसी हौ। ितमीहरू कोही पिन मन छैनौ! तर जहाज हराउने छ। 23 िहजो राित परमे रबाट स्वगर्दतू मकहाँ आए। उहाँ उही परमे र
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हुनहुुन्छ, जसको म हु ँ र जसलाई म सवेा गछुर्। 24 उहाँले भन्नभुयो, ‘पावल भयभीत न हौ! ितमी िसजर समक्ष उिभनै पछर्। अिन परमे रले
ित ो खाितर ितमीसगं समु या ा गनहरू सबलैाई बचाउन ु हुनछे।’ 25 मािनसहरू हो, सहास नगमुाऊ! म परमे रमा िव ास गछुर्। उहाँको दतूले
मलाई भने जस्तै सबै हुनछे। 26 तर पिन हामी कुनै एक टापमूा धक्का खानै पछर्।”

27 चौधौ रात सम्ममा पिन हामी एि या समु व रप र बिहरहथे्यौ। जहाज चालकहरूले कुनै जमीनको छेउितर पगुकेो िवचार गरे।
28 ितनीहरूले डोरीको टुप्पामा एक ग ु ँ चीज बाँधरे समु मा फा लिदए। त्यसो गदार् ितनीहरूले पानीको गिहयार्ई 120 फीट पता लगाए।
ितनीहरू अझ केही पर सम्म गएर फे र डोरी समु मा फाल।े यस पल्ट 90 फीट गिहरो पाए। 29 ितनीहरू जाहज च ानसगं ठोिकन पगु्ला
भनरे डराइरहकेा िथए। यसकारण ितनीहरूले लङ्गार फयाँके अिन तब ितनीहरूले िदनको उज्यालो आओस ् भनी ाथर्ना गरे। 30 कितपय
चालकहरू जहाज छोडरे भाग्न चाहन्थ।े ितनीहरूले जीवन रक्षक डंुङ्गाहरू पानीमा ओ ाल।े ितनीहरूले यस्तो भान पारे िक ितनीहरू जहाजको
अिध ल्तरबाट अझै लङ्गारहरू झादछंन।् 31 तर पावलले सनै्य अिधकारी र अन्य िसपाहीहरूलाई भन,े “यिद यी मािनसहरू जहाजमा बस्दनैन ्
भने तपाईंहरू बाँच्न ु हुनछैेन!” 32 तब त्यो जीवनरक्षक डंुङ्गा पानी िभ ै जावओस ्भनरे िसपाहीहरूले डोरी का टिदए।

33 ातःकाल हुन भन्दा पिहले पावलले मािनसहरूले केही खाउन ्भनी मनाउन थाल।े उनले भन,े “िबतकेा चौध िदनदे ख ितमीहरू प खर्रहछेौ
अिन हे ररहछेौ। ितमीहरू चौध िदनदे ख भोकै छौ। ितमीहरूले केही खाएका छैनौ। 34 अब म िबन्ती ग ररहछुे केही खाऊ। यो ितमीहरूलाई
बाँच्नको लािग आवश्यक हो। ितमीहरू कसकैो पिन टाउकोको एउटा केश पिन न हुदँनै।” 35 पावलले यसो भिनसके पिछ, उसले केही रोटी
लए र पमे रलाई त्यकेको अघािड धन्यवाद चढाए। उनले रोटी डु ाहरू पाद खान थाल।े 36 ितनीहरू सबलैे सहास बटुले अिन खान थाल।े
37 हामी जम्मा दइु सय ा र मािनसहरू जहाजमा िथयौं। 38 जित हामीले चा ौं त्यित नै खायौं। तब ितनीहरूले जहाजबाट ग ु ँ सामानहरु
समु मा जहाजलाई हलङु्गो पानर्लाई फ्याँके।

जहाज न भयो
39जब उज्यालो भयो जहाज चालकहरूले जमीन दखे।े तर यो कुन जग्गा हो ितनीहरूलाई थाहा भएन। यिद सम्भव भए ितनीहरूले जहाजलाई

िकनारमा लजैान खोज्थ।े 40 यसथर् ितनीहरूले लङ्गारको डोरी खो लिदए अिन त्यसलाई समु मा फ्याँकी िदए। तब ितनीहरूले अिघ ल्तरको
पाल बतासको लािग उठाए र िकनार ितर गयो। 41 तर जहाज बालवुाको धापमा पय । जहाजको अिधल्लो भाग त्यहीं अडिकयो अिन जहाज
चल्न सकेन। तर ठूल्ठूला छालहरूले जोडले िहकार्यो अिन जहाजको पिछल्लो भाग टु ाटु ा पा रिदयो।

42 िसपाहीहरूले कैदीहरूलाई मानर् चाहे तािक ितनीहरू पौ रन ु नपाउन ् अिन भाग्न नसकुन।् 43 तर सनै्य अिधकारीले पावललाई िजउँदै
बचाउन चाहन्थ।े यसलैे उनले कैदीहरूलाई मान अनमुित िदएनन।् उनले कैदीहरू जसले पौ रन सक्थे पिहले हाम फाल्न र जमीनमा जाने आदशे
िदए। 44 अन्य मािनसहरूले तख्ता अथवा काठको टु ाहरू योग गरेर जान सक्थ।े यसरी त्यके मािनस जमीनमा पगु।े कोही मािनसहरू पिन
मरेनन।्

28
माल्टाको टापमूा पावल

1 जब हामी सरुिक्षतसगँ जमीनमा ओ लर्यौं जान्न पायौं िक यो टापलूाई माल्टा भिनदो रहछे। 2 पानी प ररहकेो िथयो र जाडो िथयो। तर
त्यहाँका रैथाने मािनसहरू हामीरूिसत साथी झैं भए। ितनीहरूले हा ो लािग आगो बा लिदए र हामी सबलैाई िनम्तो गरे। 3 पावलले दाउराको
िझजंाहरू जम्मा गरे अिन आगोमा हा लिदए। तातोले गदार् एक िवषाल ुसाँप बािहर आयो अिन पावलको हातमा डस्यो। 4 त्यहाँ ब हेरूले पावलको
हातमा साँप झु ण्डरहकेो दखे।े ितनीहरूले भन,े “यो मान्छे हत्यारा हुनै पछर्। ऊ पानीमा मरेन, तर न्यायले उसलाई बाँच्न िदएन।”

5 तर पावलले हात झड्काले अिन साँपलाई आगोमा हा लिदए। पावललाई अ लकित पिन केही भएन। 6 मािनसहरूले सोंचे िक पावल
सिुनन्छ, अथवा हटात लडरे मछर्। ितनीहरूले िनक्कै बरेसम्म पावललाई हरेे र मछर् िक भनी प खर्रहे तर त्यस्तो कुनै नरा ो घट्ना घटेन।
यसकारण पावल ितको आफ्नो धारणा मािनसहरूले बद्ली गरे। ितनीहरूले भन,े “उनी परमे र हुन!्”

7 त्यहाँ छेउछाउमा केही जमीन िथयो। त्यहाँ टापकूा एक मखु मािनस िथए। उनको नाउँ प ब्लयस िथयो। छेवमैा ितनको जग्गा-जमीनहरू
िथयो। उनले हामीहरूलाई आफ्नो घरमा िनम्त्याए, अिन ितनले हामीिसत िश वाहर गरे। उनको घरमा हामी तीन िदन सम्म बस्यौं।
8 प ब्लयसको बाब ु िबमार िथए। उनी ज्वरो र रगत मासीले थलो परेका िथए। तर पावल उनीकहाँ गए अिन ाथर्ना गरे। ाथर्ना पिछ उनले
आफ्नो हातहरू उनीमािथ राखीिदए र िनको पारे। 9 यस्तो घटना पिछ त्यस टापकूा सबै िबमारीहरू पावलकहाँ आए। पावलले ितनीहरूलाई पिन
िनको पा रिदए।

10-11 त्यस टापकूा मािनसहरूले हामीलाई धरैे सम्मान गरे। हामी त्यहाँ तीन महीना सम्म बस्यौं। जब हामी िहडं्न तयार भयौं तब त्यहाँका
मािनसहरूले हामीलाई चािहने साम ीहरू िदए।

पावल रोम जाँदछ
हामी अलके्जे न् याबाट जहाजमा च ौं। जहाज ठण्डा महीनाको बलेा माल्टामा रहकेो िथयो। जहाजको अिग ल्तर जमल्याहा दवेताहरूको

िचन्ह िथयो। 12 हामी िसराक्यसु शहरमा पगु्यौं। त्यहाँ हामी तीन िदनसम्म बस्यौं अिन तब गयौं। 13 हामी रेिगयम शहरमा आइपगुयौं। अक
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िदन दिक्षण-प मबाट बतास बहन थाल्यो, यसकारण हामी जान सक्यौं। एक िदनपिछ हामी प टओली शहरमा आइपगु्यौं। 14 हामीले त्यहाँ
केही दाज्य-ूभाइहरू पायौं। ितनीहरूले हामीलाई त्यहाँ एक ह ा ब अनरुोध गरे। अन्तमा रोम आईपगु्यौ। 15 त्यहाँका िव ासीहरूले आइपगुकेो
थाहा पाए। ितनीहरू हामीलाई भटे्न अ प्पयस बजार र तीन-धमर्शाला भन्ने ठाउँमा आए। जब पावलले ितनीहरूलाई दखेे परमे रलाई धन्यवाद
िदए अिन उिन सहासी भए।

पावल रोममा
16 त्यसपिछ हामी रोम गयौं। पावललाई रोममा एक्लै ब िदइयो। तर उनको सरुक्षाको िन म्त एकजना सनेा बस।े
17 तीन िदन पिछ पावलले त्यहाँका मखु्य-मखु्य यहूदीहरू बोलाई पठाए। जब ितनीहरू एक साथ आए, पावलले भन,े “मरेा यहूदी दाज्य-ू

भाइहरू! मलैे हा ो मािनसहरूको िवरु मा केही गरेको छैन। न त मलैे मरेा पखुार्हरूको रीित- रवाज िवरु नै केही गरेको छु। तर मलाई यरूशलेममा
प ाइयो र रोमीलाई स ु म्पइयो। 18 रोमीहरूले धरैे हरू गरे। तर ितनीहरूले मलाई मतृ्य ु दण्ड िदनलाई कारण पाएनन।् यसथर् ितनीहरूले मलाई
स्वतन् िदन चाह।े 19 तर यहूदीहरूले िवरोध गरे। अत िसजरको अिघ मरेो जाँच गराउन मलाई रोम पठाइयोस ्भिन मलैे भन्न ु पय । तर मलैे मरेा
आफ्नो मािनसहरूको िवरोधमा केही आपि गन ुर् छैन। 20 यही कारण म ितमीहरूसगं भटे्न र बोल्न चाहन्छु। म यो साङ्गालाले बाँिधएको छु
िकनभने इ ाएलको आशामा म िव ास गछुर्।”

21 यहूदीहरूले पावललाई उ र िदए, “हामीले ित ो िवषयमा यहूिदयाबाट कुनै िच ीहरू पाएका छैनौ। न त हा ा कुनै यहूदी दाज्य-ूभाइहरू
जो यहूिदयाबाट आए केही खबरहरू नै ल्याए न ित ो िवषयमा केही खराब भन।े 22 हामी ित ो िवचारहरू सनु्न चाहन्छौ। हामी जान्दछौ िक
यस पन्थको िवषयमा मािनसहरूले चारैितर खराब भिनरहकेाछन।्”

23 पावल र यहूदीहरूले सभा गन िदन रोज।े त्यस िदन धरैे जना यहूदीहरूले पावललाई घरमा भटेे। िदनभ र पावल ितनीहरूसगं बात ग ररह।े
पावलले परमे रको राज्यको िवषयमा ितनीहरूलाई ाख्या गरे। पावलले मोशाको वस्था र अगमव ाहरूले लखेकेा कुराहरूको उपयोग
गरेर यशेकूो िवषयमा ितिनहरूलाई िवशवास गराउन खोज।े 24 कितपयले उनको कुरामा िव ास गरे तर कितपयले गरेनन।् 25 ितनीहरूमा तकर्
भयो। यहूदीहरू जान लागकेा िथए तर पावलले अझ ितनीहरूलाई एउटा कुरा भनःे “पिव आत्माले यशयैा अगमव ाको माध्यम ारा ित ा
पखुार्हरुको िवषय सत्य छ भन।े उनले भन,े
26 ‘यो मािनस भए ितर जाऊ र ितनीहरूलाई भनः
ितमीहरू सनु्न त सनु्छौ,

तर ितमीहरू बझु्दनैौ।
ितमीहरू हछे अिन दखे्छौ,

तर ितमीहरू जे दखे्छौ बझु्ने छैनौ!
27 हो, यी मािनसहरूका मन अिहले बन्द छन।्

यी मािनसहरूका कानहरू छन ्तर ितनीहरूले सनु्दनैन,्
अिन यी मािनहरूका आखँाछन ्तर सत्य हनेर् मान्दनैन।्

यस्तो भएकोछ,
यसलैे ितनीहरूले आफ्ना आखँाहरूले दे े छैनन,्
आफ्ना कानहरूले सनु्ने छैनन,्
आफ्ना मनले बझु्ने छैनन,्

यस्तो भएको छ यसलैे ितनीहरू मप फिकर् ने छैनन।्’ यशयैा 6:9-10
28 “म चाहन्छु ितमी यहूदीहरूले जान िक परमे रले गरै-यहूदीहरूका िन म्त मु पठाउन ु भएको छ। ितनीहरूले सनु्ने छन!” 29 *
30 पावल परूा दइु वषर् आफ्नो भाड़ाको घरमा बस।े उनले सबै मािनसहरूलाई स्वागत गरे जो उनीसगं भटे्न आए। 31 पावलले परमे रको

राज्यको िवषयमा चार गरे। उनले भ ु यशे ू ी को िवषयमा भन।े उनी एकदम िनभर्य िथए अिन कसलैे पिन उनलाई बोल्नलाई रोक्न सकेनन।्

* 28:29: 29 मा थिपएको छ: “पावलले यी कुराहरू भिन सकेपिछ, यहूदीहरू गए र ितनीहरू परस्परमा िनक्कै तकर् -िवतकर्
गरे।”
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रोमीहरूलाई
पावलको प

1 ी यशेकूो सवेक पावलबाट, अिभवादन!
परमे रले मलाई एक े रत भनरे बोलाउन ु भयो अिन सबै मािनसहरूलाई ससुमाचार सनुाउन मलाई छान्न ु भएको छ। 2 परमे रले धरैे पिहले

नै आफ्ना अगमव ाहरू ारा उहाँका मािनसहरूलाई ससुमाचार िदन ु भनरे वचन िदनभुएको िथयो। त्यो वचन पिव धमर्शा मा ले खएको छ।
3-4ससुमाचार भन्न ु नैं हा ा भ ु यशे ू ी , परमे रका पु को िवषयमा बताउन ु हो। एउटा मािनसको रूपमा उहाँ दाऊद प रवारमा ज न्मन ु भएको
िथयो। पिव आत्मा ारा यशेलूाई परमे रको प ु भनरे दखेाउन ु भयो। उहाँलाई महान श ले मतृ्यबुाट बौरीउठाउन ु भयो।

5 ी ारा परमे रले मलाई े रतको खास काम सु म्पन ु भयो। परमे रले यो काम सारा रा हरूका जाितहरूलाई डोयार्एर भमुािथ िव ास
गनर् र उहाँको कुरा पालन गनर् भनरे स ु म्पन ु भयो। यो म ी को िन म्त गदर्छु। 6 अिन रोममा भएका मािनसहरूलाई पिन यशे ू ी कै प रवार
बन्न ु भनरे बोलाईयो।

7 यो प ितमीहरू सबै रोमवासीहरूलाई हो िक भलुे ितमीहरूलाई आफ्ना पिव मािनसहरू भनरे बोलाउन ु भएको छ। ितमीहरू ती मािनसहरू
हौ जसलाई परमे रले मे गन ुर्हुन्छ।

ितमीहरूलाई हा ो िपता परमे रबाट र भु यशे ू ी बाट अन ु ह र शा न्त।
धन्यवादको ाथर्ना

8सवर् थम ितमीहरू सबै जनाको लािग यशे ू ी ारा मरेो परमे रलाई म धन्यवाद कट गदर्छु। म मरेो परमे रलाई त्यस कारणले धन्यवाद
कट गदर्छु िक ससंारमा चारैितर मािनसहरूले ितमीहरूको िव ासको िवषयमा शसंा ग ररहकेा छन।् 9-10 त्यके समयमा म ाथर्ना गदर्छु र सधैं

सम्झना गदर्छु। भलुाई यो सत्य हो भन्ने थाहा छ। परमे र एक हुनहुुन्छ जसको सवेा म आफ्नो आत्मामा उहाँकै प ु को ससुमाचारको चार ारा
गछुर्। म ाथर्ना गछुर् िक मलाई ितमीहरूलाई भटे्ने अनमुित िदईयोस।् परमे रले चाहन ु भयो भने मा यी सबै हुनछेन।् 11 म ितमीहरूलाई हनेर्
एकदमै इच्छुक छु। म ितमीहरूलाई कुनै आ त्मक उपहार िदन चाहन्छु जसले ितमीहरूलाई द रलो बनाओस।् 12 मरेो भन्नकुो तात्पयर् हामी
त्यकेलाई िव ासले परस्परमा ोत्साहन गरोस।् ितमीहरूको िव ासले मलाई सहयोग गछर् अिन मरेा िव ासले ितमीहरूलाई सहयोग गछर्।
13 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, ितमीहरूले जान िक मलैे धरैे पटक ितमीहरूकहाँ आउने योजना गरें। म ितमीहरूकहाँ आउन चाहन्थे

तािक ितमीहरूलाई आ त्मक तवरले सहायता पयुार्उन सकँु। म ितमीहरूलाई अन्य गरै-यहूदीहरूलाई जस्तै सहयोग गनर् चाहन्छु।
14 मलाई लाग्छ मलैे सबै मािनसहरूको सवेा गनर् परेको छः ीकहरू, गरै- ीकहरू, ज्ञानी र मखूर् मािनसहरू। 15 यसलैे म रोममा हुने

ितमीहरूलाई पिन ससुमाचार चार गनर् इच्छुक छु।
16 म ससुमाचारसगं शमार्उनँिदन तर गौरव गछुर्। ससुमाचार त्यस्तो श हो जनु परमे रले योग गन ुर्हुन्छ। जसले उहाँमािथ िव ास गछर्

पिहले यहूदी र गरै-यहूदीहरूलाई रक्षा गनर्लाई योग गन ुर्हुन्छ। 17 ससुमाचारले मािनसहरूलाई उहाँसगँ धािमर्क बन्ने कुरो कट गरेको छ।
परम रको बाटोले मािनसहरूलाई शरुूदे ख अन्तसम्म िव ास ारा धािमर्कता ितर डोयार्उदँछ। जस्तो धमर्शा मा भिनएको छ, “जनु मािनस
परमे रको िव ासमा ठीक रहदँछ ऊ अनन्त सम्म बाँच्नछे।”

सबलैे गलत गरे
18 परमे रको ोध स्वगर्बाट कट भयो। िकनिक मािनसहरूले उहाँको िवरू मा द ु र नरा ा कामहरू गरे। ितनीहरूसगँ सत्य छ, तर

त्यो सत्य उनीहरूका द ु -कायर्ले लकुाई िदएको छ। 19 परमे रले आफ्नो ोध दखेाउनभुयो, िकनभने उहाँको बारेमा जान्नपुन त्यके कुरो
परमे रले स्प िसत दखेाइिदन ु भएकोछ। हो, उहाँले आफ्नो बारेमा सबै कुराहरू स्प बताई िदइसक्न ु भएकोछ।

20 परमे रको िवषयमा धरैे कुराहरू छन ्जनु मािनसहरूले दे स ै नन ्उहाँकै अनन्तको श र अन्य थोकहरू जसले उहाँलाई परमे र
भिन िचनाउछँ। तर ससंारको शरुूदे ख नै ती सबै चीजहरू बझु्न मािनसहरूलाई सिजलो छ। ती थोकहरू स्प छन ्जनु परमे रले बनाउन ु भएको
िथयो। यसलैे ती सबै मािनसहरू आफूले गरेको खराब कामहरूबाट परमे रदे ख उम्कन पाउदँनैन।्

21 मािनसहरूले परमे रलाई िचन।े तर ितनीहरूले उहाँलाई परमे रको रूपमा मिहमा गरेनन ् र धन्यवाद पिन कट गरेनन।् मािनसहरूका
िवचारहरू बकेामका भए अिन अन्धकारले ितनीहरूको मखुर् ब ु लाई ढाकी िदयो। 22 मािनसहरूले आफूलाई ज्ञानी भनरे ठाने अिन ितनीहरू मखूर्
बन।े 23 ितनीहरूले परमे रको मिहमा गनर् छोिडिदए जो अनन्त हुनहुुन्छ। तर परमे रको मिहमालाई ससंा रक वस्त ु जस्ता दे खने मिूतर्-पजूासगँ
साटे। मािनसहरूले परमे रको मिहमालाई चरा-चरुूङ्गी, पशहुरू र सपर्हरू जस्ता दे खने बनाइएका मिूतर्-पजूासगँ साटे।

24मािनसहरू पापले भ रएका िथए, ितनीहरू द ु कामहरू गनर् चाहन्थ।े यसलैे परमे रले ितनीहरूलाई पापपणूर् जीवनमै जीउन ्भनरे छोिडिदन ु
भयो। त्यसलैे ितनीहरूले एका-अकार्मा आफ्ना श ररहरूको अनादर गद यौन-पापहरू गरे। 25 ती मािनसहरूले परमे रको सत्यलाई झटूमा
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प रवतर्न गरे। आफैं ारा बनाइएका ती थोकहरूलाई पजु्न र सवेा गनर् थाल।े तर परमे रले बनाउन ु भएको कुराहरूको उनीहरूले न त पजूा गरे न
सवेा गरे। परमे रको शसंा सधैं हुनपछर्। आिमन।

26 मािनसहरूले त्यस्तो कायर्हरू गरेकाले परमे रले ितनीहरूलाई लाजमद काम गनर्लाई छोिडिदन ु भयो जनु ितनीहरू गनर् चाहन्थ।े प ी
मािनसहरूले परुुषहरूसगं ाकृितक यौन सम्पर्क छडरे ीसगं नै अ ाकृितक यौन सम्पर्क गनर् थाल।े 27 त्यस्तै कारले लोग्न-ेमािनसहरूले पिन

ीसगंको ाकृितक यौन छोडरे अन्य लोग्न-ेमािनसहरूसगं अ ाकृितक सम्बन्ध रा थाल।े ितनीहरूले आपसमा लाजमद कामहरू गरे। अिन
ितनीहरूले गल्ती काम गरेकोले ितनीहरूका शरीरले क पाए।

28 परमे रको सत्य ज्ञान रा ु पछर् भन्ने कुरालाई मािनसहरूले महत्व िदएनन।् त मािनसहरूले नगन ुर् पन काम गरे। यसलैे थर्कै कामहरू
गरोस ् भनरे परमे रले छािडिदन ु भयो। 29 ितनीहरूको मन हरेक कारको पाप, दषु् ाइँ, स्वाथर्पन र घणृाले भ रयो। ती मािनसहरू आफैं मा
डाह, हत्याको भावना, झझैगडा झटूा र एक-अकार्मा दिुवर्चारले भ रए। 30 ितनीहरू आपसमा दषु् ाईँ पणू र् कुराहरू गछर्न।् ितनीहरू परमे रलाई
घणृा गछर्न।् ितनीहरू रूखो, अहकंार अिभमानी, र ढीट छन।् ितनीहरूले नरा ा कामहरू गन नयाँ बाटोहरू खोिज िहडँ्छन।् ितनीहरूले आफ्ना
माता-िपतालाई पिन टेदनन।् 31 ितनीहरू मखूर् छन ्र ितनीहरूले आफ्नो भाकलहरू परूा गदनन।् ितनीहरूमा अरूहरू ित ाकृितक ममता हुदँनै
अिन कसलैाई पिन दया दखेाउदँनैन।् 32 ितनीहरूले परमे रको धािमर्क िवधान जान्दछन।् त्यस्ता मािनसहरू मन पछर् भन्ने परमे रको िनयम
ितनीहरू जान्दछन।् तथािप ितनीहरूले ती गल्ती कामहरू गरी मा रहनेन ्तर अरूले त्यसो गरेको पिन ठीकै ठान।े

2
ितमी यहूदीहरू पिन पापपणूर् छौ

1यिद ितमीलेअरूलाई जाँच गनर् सक्छु भनरे सोच्छौ भन,े तब ितमी भलू धारणामा छौ। ितमी पिन पापको दोषी छौ। ितमीलेअरू मािनसहरूलाई
जाँच गछ तर ितमीले पिन त्यस्तै नरा ो कामहरू गरेका हुन्छौ। यसकारण जब ितमी ितनीहरूलाई जाँच गछ तब ितमी आफैं ले आफूलाई जाँच
ग ररहकेा हुनछेौ। 2 ज-जसले नरा ा कामहरू गछर्न ्उनीहरूलाई परमे रले न्याय गन ुर्हुन्छ। अिन हामी जान्दछौं िक परमे रको न्याय ठीक
हुदँछ। 3 ितमीहरूले पिन ती गल्ती काम गनलाई जाँच गछ । तर ितमी आफैं पिन त्यस्तै नरा ो काम ग ररहकेा हुन्छौ। यसलैे ितमीहरूलाई थाहा
छ िक परमे रले िन य न्याय गन ुर्हुनछे अिन त्यसबाट ितमीहरू भाग्न पाउने छैनौ। 4 के ितमी परमे रको दया, सहनशीलता र धयैर्लाई नकानर्
सक्छौ? के ितमीहरू उहाँको दया ितमीहरूकै हृदय र जीवन प रवतर्नको िन म्त हो भन्ने कुरालाई अमान्य ठान्छौ?

5 तर ितमीहरू आफूलाई प रवतर्न गन कुरामा अत्यन्त उ र हठी छौ। यसकारण ितमीहरूले आफैंं ित परमे रको ोधलाई उकास्दछैौ
जनु परमे रको न्यायको बलेामा बझु्ने छौ। 6 परमे रले मािनसहरूका आ-आफ्नो कमर् अनसुार परुस्कार अथवा दण्ड िदनहुुनछे। 7 कितपय
मािनसहरू परमे रको मिहमा, सम्मान, र जीवनको लािग बाँच्दछन ्जनु किहल्यै न गनर् सिकंदनै। ती मािनसहरू जो यी कुराहरूका िन म्त
बाँच्दछन,् उनीहरू सधैं असल कमर् गदर्छन।् परमे रले ितनीहरूलाई अनन्त जीवन दान गन ुर् हुदँछ। 8 तर अन्य मािनसहरू स्वाथ र सत्य
प ाउन अस्वीकार गछर्न।् ितनीहरूले द ु ताको बाटो अफ्नाउदँछन।् परमे रले उनीहरूलाई दण्ड र ोध िदनहुुदँछ। 9 जसले द ु कामहरू
गछर्न उ्नीहरूलाई परमे रले दःुख र पीडाहरू िदनहुुनछे-पिहलेयहूदीहरूलाई र गरै-यहूदीहरूलाई पिन। 10तर जसलेअसल कमर् गछर् उनीहरूलाई
परमे रले गौरव, सम्मान र शा न्त दान गन ुर् हुनछे पिहले यहूदीहरूलाई र त्यसपिछ गरै-यहूदीहरूलाई। 11 परमे रले सबलैाई समान न्याय गन ुर्
हुनछे।

12 जस-जसले वस्था िबना पापकमर् गरेकाछन ् ितनीहरू वस्था िबना नै नाश हुनछेन।् जसले वस्था पाएर पिन पाप कमर्हरू गछर्न ्
ितनीहरूको न्याय वस्था अनसुार नै ग रने छ। 13 वस्था सनुरे मा मािनसहरू परमे रको अिघ धािमर्क ठह रदनैन,् तर वस्थाको पालन
गरेर धािमर्क बन्दछन।्

14 गरै-यहूदीहरूसगँ वस्थानै छैन। तर जब उनीहरूले वस्था अनरुूपका कुराहरू स्वभावतः गछर्न ्भने ितनीहरूसगँ वस्था नभए ता
पिन वस्था भएकै बराबर हो। 15 िकनिक ितनीहरूले िस गछर्न िक वस्थाले भने अनसुारको कुरा उनीहरूको हृदयमा ले खएको हुन्छ। र
उनीहरूका िववकेले पिन उनीहरूलाई त्यसै भन्छ। अिन उनीहरूको कमर् अनसुारका िवचारहरूले ितनलाई दोष्याउछँन वा समथर्न गछर्न।्

16 यी सम्पणूर् कुराहरू त्यस िदनमा मा हुने गदर्छ जब परमे रले मािनसहरूका हृदयका ग ु कुराहरूको न्याय गन ुर्हुनछे। अिन जनु ससुमाचार
म चार गदर्छु, यसले यही भन्छ िक परमशेवरको न्याय ी यशे ू ारा हुनछे।

यहूदीहरू र वस्था
17 ितमी को हौ? ितमी आफैं ले आफूलाई यहूदी भन्दछौ। ितमी वस्थामा भरोसा गछ अिन आफ्नो परमे रको घमण्ड गछ । 18 ितमी

जान्दछौ िक परमे रले ितमीहरूबाट के चाहन ु हुन्छ। अिन ितमीहरू कुन कुरो मखु्य छ त्यो जान्दछौ, िकनभने ितमीहरूलाई वस्थाले िसकाएको
छ। 19 ितमीहरू सोच्दछौं िक ितमीहरू नै जनताका मागर्दशर्क हौ तर ितमीहरू ठीक मागर् जान्दनैौ। ितमी सोच्दछौ िक ितमीहरू जनताको िन म्त
ज्योित हौं तर आफू स्वयं नै अन्धकारमा छौ। 20 ितमीले आफूलाई ती अज्ञानी मािनसहरूलाई सही कुरा िसकाउने भनरे सम्झन्छौ। अिन ितमीहरू
आफूलाई मािनसहरूका उपदशेक भनरे ठान्दछौ जसले धरैे िसक्न ु परेको छ। ितमीहरूसगँ वस्था छ यसलैे ितमीहरू सोच्दछौ की सबै कुराहरू
जान्दछौं र सबै सत्य ितमीहरूसगँै छ। 21 ितमीहरूले अन्य मािनसहरूलाई िसकाउँदछैौ। यसकारण ितमीहरू आफैंं लाई िकन पढाउँदनैौ? ितमीहरू



2:22 1266 रोमी 3:14

अरूलाई नचोर भन्छौ तर आफैं चािह ँ चोदछौं? 22 ितमीहरू मािनसहरूलाई िभचारको पाप नगन ुर् भन्छौ। तर ितमीहरू आफैं चाँिह त्यस्ता पाप
गदर्छौ। ितमीहरू मतू -पजूालाई घणृा गदर्छौ। तर ितमीहरू आफैंं मिूतर्का म न्दरहरूको धन िकन लटु्छौ? 23 परमे रको वस्थाको िवषयमा
ितमीहरू घमण्ड गछ ं। तर ितमीहरूले परमे रको वस्था भङ्ग गरेर उहाँलाई अनादर गछ । 24 धमर्शा मा ले खएको छः “ितमीहरूको
कारणल,े अन्य गरै-यहूदीहरू ारा परमे रको अपमान भएको छ।”

25यिद ितमीहरूले वस्था अनसुरण गरेको भए ितमीहरूको खतनाको माने रहने िथयो। तर यिद ितमीहरूले वस्था भङ्ग गय भने ितमीहरू
किहल्यै खतना नभएको ठहर्ने छौ। 26 गरै-यहूदीहरूको खतना भएको हुदँनै। तर यिद ितनीहरूले वस्था अनसुार त्यसो गरे भने ितनीहरू खतना
भएका ठहदर्छन।् 27 ितमी यहूदीहरूसगँ ल खत वस्था र खतना छ, तर ितमीहरूले वस्था भङ्ग गय । यसकारण ती मािनसहरू जसको
शारी रक खतना भएको छैन, तर ितनीहरूले वस्थालाई मान्दछन,् यसले ितमीहरू दोषी भएको दखेाउदँछ।

28 यिद एक मािनस शारी रक रूपले मा यहूदी हो भने ऊ साँचो अथर्मा यहूदी होइन। सत्य खतना शा र रक खतना मा होइन। 29 एक
मािनस मनको िभ ी तहबाट मा साँचो यहूदी हुदँछ। साँचो खतना आत्मा ारा हृदयमा भएको हुदँछ िवधान ारा होइन। यो आत्माले गरेको हुदँछ,
ल खत वस्थाले गरेको हुदँनै। हृदयमा खतना भएको मािनसले मा परमे रबाट शसंा पाउदँछ, अिन मािनसहरूबाट होइन।

3
1 यसकारण के यहूदीहरूमा अन्य गरै-यहूदीहरूमा नभएको कुरा छ त? खतनामा के िवशषेता छ? 2 हो, यहूदीहरूसगँ धरैे िवशषे कुराहरू

छन।् मखु्य कुरा यो होः परमे रले आफ्ना िशक्षाहरूबाट यहूदीहरूलाई िव ास गन ुर् भयो। 3 यो सत्य हो िक कितपय यहूदीहरू परमे रको
आज्ञाकारी िथएनन।् तर त्यसले के परमे र भाकल परूा गनर् रोक्नछे? 4 अह!ँ परमे र सत्य भएरै रहन ु हुन्छ, सबै मािनसहरू झटूो भए पिन।
धमार्शा मा ले खएको छ,

“ितमीहरू आफ्ना वचनमा सच्चा मािणत हुनछेौ जब बोल्दछौ,
अिन ितमीहरूले िज छेौ जब ितनीहरूको न्याय हुनछे।” भजनसं ह 51:4

5जब हामी गल्ती गछ , त्यसले परमे र सही हुनहुुन्छ भन्ने कुरा अझ स्प पादर्छ। यसकारण के हामी भन्न सक्छौ िक परमे रले हामीलाई
दण्ड िदन ु हुदँा उहाँ बठेीक बिनन ु हुन्छ? म मानव िवचारको अनसुार बोल्दछुै। 6 होइन! यिद परमे रले हामीलाई दण्ड िदन सक्न ु भएन भन,े
उहाँले ससंारलाई न्याय गनर् सक्न ु हुन्न।

7 कुनै मािनसले भन्न सक्ला, “जब म झटुो बोल्छु, यसले परमे रलाई अझै बडी मिहमा िददँछ, िकनभने मरेो झटूले परमे रको सत्यलाई
कट गदर्छ। यसकारण म िकन पापीको रूपमा न्याय ग रन?ु” 8 तब हामी भन्न सक्छौ, “हामीले द ु काम गनर् पछर् तािक असल चीज

आउला।” कितपय मािनसहरूले हामीलाई िनन्दा गद भन्छन ्िक हामी नै त्यस्तो कुरा िसकाउँछौ। ती भतर्सना हुनै पछर्।
सबै मािनसहरू दोषी छन ्

9 यसकारण हामी यहूदीहरू के अन्य मािनसहरू भन्दा े छौं? होइन, कदािप छैनौं। हामीले पिहल्यै भिनसकेका छौं िक यहूदीहरू र
ग-ैयहूदीहरू सबै समानरूपले पापको श मिुन छौं। 10 धमर्शा ले भन्दछ,

“त्यहाँ पापरिहत मािनस कोही छैनन।्
एउटै पिन छैनन!्

11 त्यहाँ कोही बझु्झकी मािनस छैनन।्
त्यहाँ परमे रको खोजी गन एकैजना पिन छैन।
12 सबलैे परमे रप पीठ फकार्एका छन,्

अिन सबै बकेम्मा भएका छन।्
असल कमर् गन कोही छैन।
एकैजना पिन छैन।” भजनसं ह 14:1-3

13 “मािनसहरूका मखु खलु्ला िचहानहरू जस्ता छन।्
ितनीहरू आफ्ना िज ोले अरूलाई धोका िददंछन।्” भजनसं ह 5:9

“ितनीहरूले जनु कुराहरू भन्दछन ्ती सपर्का िवष जस्ता हुदँछन।्” भजनसं ह 140:3

14 “ितनीहरूका मखुहरू ाप र तीतोपनले भ रपणूर् छन।्” भजनसं ह 10:7
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15 “ितनीहरूका खु ा हत्या गनर्मा छीटो कु छन।्
16 जता-जता ितनीहरू जान्छन ्त्यहाँ सवर्नाश र िवपि ल्याउदँछन।्

17 ितनीहरू शा न्तको बाटो जान्दनैन।्” यशयैा 59:7-8
18 “ितनीहरूमा परमे रको डर र सम्मान छैन।” भजनसं ह 36:1

19 हामी जान्दछौं िक वस्थाले भने झैं, त्यो वस्थाकै अधीनमा हुनहेरूलाई हो। यसले सारा मानवीय बहानाहरूको अन्त गनछ सम्पणूर्
ससंारलाई परमे रको न्यायको अधीनमा ल्याउने छ। 20 िकनभने वस्थालाई प ाएर कोही पनी परमे रको अिघ धम हुन स ै न।

वस्थाले हा ो पापलाई मा औंल्याउछँ।
भलुे कसरी मािनसहरूलाई ठीक बनाउन ु हुन्छ

21 तर अब वस्था िबना नै मािनसहरूलाई धािमर्क बनाउने परमे रको नयाँ बाटो दखेा परेको छ। वस्था र अगमव ाहरूले हामीलाई त्यस
नयाँ बाटोको िवषयमा भनकेा छन।् 22परमे रले हामीलाई यशे ू ी मा िव ासको माध्यम ारा धम बनाउन ुहुन्छ। परमे रले कुनै पक्षपात िबना
नै सबलैाई धम बनाउन ु हुन्छ जसले ी मा िव ास गछर्। 23सबै मािनसहरूले पाप गरेका छन ्अिन परमे रको मिहमासम्म पगु्न चकेुका छन।्
24 मािनसहरू परमे रको अन ु ह ारा धम बनाइए। यो िस कैो उपहार हो। यशे ू ी को माध्यम ारा परमे रले मािनसहरूलाई पापबाट मु
गराउँदै धम बनाउन ु हुन्छ। 25 परमे रले हामीहरूका पापहरूको छुटकाराको िन म्त यशेलुाई पठाउन ु भयो। ितनीहरूका िव ासको कारणले
परमे रले यशेकूा रगत ारा मािनसहरूलाई पापको क्षमा िदनहुुन्छ। उहाँ धािमर्क हुनहुुन्छ भन्ने दखेाउनलाई परमे रले यसो गन ुर् भयो। आफ्नो
धयैर्को कारणले परमे रले मािनसहरूलाई ितनीहरूले गरेका पापहरूको िन म्त सजाय िदन ु भएन। 26 अिहले पिन उहाँ धािमर्क नै हुनहुुन्छ भन्ने
दखेाउन परमे रले यसो गन ुर् भयो। परमे रले यस्तो दखेाउन गन ुर्भयो िक उहाँ न्यायी हुनहुुन्छ र यशेमूा उनीहरूको िव ास ारा मािनसहरूलाई
धािमर्क पिन बनाउन सक्न ु हुन्छ।

27 यसकारण हामीले आफैं ले त्यस्तो घमण्ड गन कुनै ठाउँ छ? अह,ँ कुनै ठाउँ छैन। िकन ठाउँ छैन? िकनभने यो िव ासको मागर् हो
अथवा वस्थाको मागर् हो। 28 िकन? िकनभने हामी िव ास गदर्छौं िक एउटा मािनसलाई वस्था िवनै िव ास ारा धािमर्क बनाइन्छ। अिन
हामी यही िव ास गछ । 29 परमे र यहूदीहरूका मा परमे र हुनहुुन्न। उहाँ गरै-यहूदीहरूका पिन परमे र हुनहुुन्छ। 30 परमे र एउटै मा
हुनहुुन्छ। उहाँले यहूदीहरूलाई ितनीहरूका िव ास ारा धम बनाउन ु हुनछे। त्यसरी नै गरै-यहूदीहरूलाई पिन ितनीहरूको िव ास ारा धम
बनाउनहुुनछे। 31 यसकारण हामीले िव ासको बाटोमा लागरे वस्था न ग रिदन?ु होइन! िव ासले हामीलाई त्यही बनाउछँ जनु वस्थाले
चाहन्छ।

4
अ ाहामको उदाहरण

1 यसकारण हा ा मािनसहरूका पखुार् अ ाहाम बारे हामी के िनष्कषर्मा पगु्छौं? िव ासको बारेमा उनले के िसके? 2 यिद उनले गरेकै
कमर्बाट धािमर्क बनाइएको हो भन,े तब उनले घमण्ड गन कारण िथयो। तर अ ाहामले परमे रको साम ु घमण्ड गनर् सकेनन।् 3धमार्श ले भन्छ,
“अ ाहामले परमे रमािथ िव ास गरे। अिन उनको िव ास परमे रले एक धम को रूपमा गन्नभुयो।”✡

4 जब कुनै मािनसले काम गदर्छ, उसलाई उपहारको रूपमा ज्याला िदइँदनै। उसले पाउन ु पन ज्याला कमाउँछ। 5 कसलैे त्यस्तो काम गनर्
सक्दनै जसले उसलाई धम बनाउनछे। यसलैे मािनसले परमे रमा िव ास गन ुर् पदर्छ जसले उसलाई धम बनाउनहुुन्छ। तब परमे रले उसको
िव ास हण गन ुर्हुन्छ र उसलाई धम बनाउन ु हुन्छ। 6 त्यस्तै कारल,े दाऊदले त्यस मािनसको सन्नता गरे जसलाई परमे रले उसको
कमर्हरू निवचारी धम ठहराउन ु हुन्छ। दाऊदले भनःे
7 “धन्य हुन ितनीहरू

जसका दषु्कमर्हरू क्षमा भए र पापहरू ढािकए।
धन्य हुन ती जसको पापको लखेा परमे रले लन ु हुन्न।

8 अिन जब परम भु पापरिहत मािनसलाई स्वीकार गन ुर् हुदँछै,
त्यो मािनस साँच्ची नै खशुी हुदँछ।” भजनस ँ ह 32:1-2

9 यस्ता आिशष त्यस्ता मािनसहरूलाई मा हो जसले खतना गरेका छन?् अथवा ती खतना नगनहरूलाई पिन हो? हामीले भिनसकेेका छौं
अ हामको िव ास एउटा धम को रूपमा गिनएको िथयो। 10 यो कसरी हुन गयो? के परमे रले अ ाहामलाई उनले खतना गनर् अगाडी अथवा
खतना गरे पछाडी स्वीकार गन ुर्भयो? परमे रले उनलाई खतना गनर् अगाडी स्वीकार गन ुर् भएको िथयो। 11 परमे रले स्वीकार गन ुर्भयो भनरे
दखेाउनाका लािग अ ाहामले पिछ खतना गरे। परमे रले स्वीकार गरेको दखेाउनका लािग उनले आफ्नो खतना परमे रको अगाडी िव ास
✡ 4:3: 15:6 बाट उ तृ ग रएको।
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गरेको मािणत गरे। यसलैे अ ाहाम सबकैा िपता हुन जसलाई खतना नगरेकाहरूले पिन िव ास गदर्छन।् जसले िव ास गदर्छ उसलाई पिन
धम को रूपमा हण ग रने छ। 12 अिन अ ाहाम ती खतना गनहरूका पिन िपता हुन।् तर ितनीहरूका खतनाले गदार् मा अ ाहाम उनीहरूका
िपता भएका होइनन।् उनी ितनीहरूका पिन िपता हुन ्यिद ितनीहरू हा ा िपता अ ाहामको िव ास जस्तै अनसुरण गदर्छन ्जनु उनले आफ्नो
खतना गनर् भन्दा अिघ दखेाए का िथए

िव ास ारा परमे रको ितज्ञा पाउन सिकन्छ
13 अ ाहाम र उनका भावी सन्तानहरूले परमे रको ितज्ञा पाए िक उनीहरूले सारा ससंार पाउने छन।् अ ाहामले त्यो ितज्ञा पाएको
वस्थालाई िव ास गरेको कारणले होइन। अ ाहामले परमे रको ितज्ञा पाएको कारण उनी आफ्नो िव ासले गदार् धम िथए। 14 यिद

मािनसहरूले वस्था प ाएर परमे रको वचन पाउने भए, तब िव ास मलू्यहीन बन्ने िथयो, र परमे रको अ ाहामसगँ को ितज्ञा बकेम्मा
बन्ने िथयो। 15 िकन? िकनभने जब मािनसहरूले वस्था पालन गदनन ्तब वस्थाले परमे रलाई रस उठाउँछ। तर यिद त्यहाँ कुनै वस्था
छैन भन,े त्यहाँ अनाज्ञाकारीताको कुनै आउँदनै।

16 यसकारण परमे रको िव ास ितज्ञाको फल हो। त्यसलैे परमे रको ितज्ञा िस कैो उपहार जस्तै पाउन सिकन्छ। अिन यिद ितज्ञा
िस कैो उपहार भए,अ ाहामका िव ास हुने सबै मािनसहरूले त्यो वचन पाउन सक्छन।् यो ितज्ञा ती मािनसहरूका लािग मा होइन जो मोशाको

वस्थाको अधीनमा छन।् ितज्ञा सबकैो िन म्त हो जो अ ाहाम जस्तै िव ासी िथए। अ ाहाम हामी सबकैा िपता हुन।् 17 धमर्शा मा यस्तो
ले खएको छ, “मलैे ितमीलाई सबै जाितका िपता बनाएँ”✡ यो परमे र समक्ष सत्य छ। अ ाहामले परमे रमा िव ास गरे जसले मतृहरूलाई
जीवन िदनहुुन्छ र जनु कुराहरू अिहलसेम्म भएको छैन त्यसको िनणर्य िदनहुुन्छ।

18 अ ाहामको सन्तान हुनछे भन्ने आशा िथएन। तर अ ाहामले परमे रमा िव ास गरे र आशा जीिवत राख।े त्यही कारणले अ ाहाम धरैे
जाितका िपता भए। परमे रले जस्तो उनलाई भन्नभुयो, “ितमीसगँ धरैे सन्तानहरू हुनछेन।्”✡ 19 अ ाहाम ायः एकसय वषर् उमरे पिुगसकेका
िथए, यसलैे उनको शरीरबाट सन्तानहरू हुन उमरे िबितसकेको िथयो। सारहबाट पिन कुनै छोरा-छोरी भएन। अ ाहामले यसको िवषयमा सोचकेा
िथए। तर परमे र ित उनको िव ास कमजोर भएन। 20 परमे रले ितज्ञा गन ुर् भएको कुरा गन ुर्हुनछे भन्ने कुरामा अ ाहामले िकिहल्यै शकंा
गरेनन।् अ ाहमले आफ्नो िव ास गमुाएनन।् बरू, उनको िव ास अझ दढृ भयो अिन उनले परमे रको शसंा गरे। 21 आफूले िदनभुएको
ितज्ञा पणूर् गनर्मा परमे र सामथ हुनहुुन्छ भन्ने कुरामा अ ाहाम पणूर्रूपले िन न्त िथए। 22 यसलै,े “परमे रले अ ाहामको िव ासलाई
हण गन ुर् भयो। औ उनलाई धम बनाउन ु भयो।”✡ 23 ती शब्दहरू “परमे रले उनको िव ासलाई मािन लए” भने अ ाहामको लािग मा

ले खएको िथएन। 24 ती शब्दहरू हा ो िन म्त पिन िथयो। परमे रले हामीलाई पिन हण गन ुर्हुन्छ जसले उहाँमा िव ास गदर्छ, जसले हा ा
भ ु यशेलूाई मतृ्यबुाट बौराउन भयो। 25 यशेलूाई हा ो पापहरूका िन म्त मन ुर् िदइयो। अिन हामीलाई धम बनाउन उहाँ मतृ्यबुाट जीवनमा आउन ु

भयो।

5
परमे रसगं शा न्त

1 हा ो िव ासको कारणले गदार् हामी परमे रसगँ धम बनकेाछौं। यसथर् हा ा भ ु यशे ू ी ारा िथयो हामी परमे रबाट शा न्त पाउछँौं।
2 ी को माध्यम र हा ो िव ासको कारण हामीले अन ु हमा वशे पाएकाछौं जहाँ हामी अिहले उिभएकाछौं अिन परमे रको मिहमा पाउने
आशामा हामी आनन्द मनाइरहछेौं। 3 त्यित मा होइन हामी आफ्ना दःुखहरूमा पिन खशुी छौं। िकन हामी आफ्ना दःुखहरूमा पिन खशुी छौं?
िकनभने हामी जान्दछौं िक ती दःुखहरूले हामीलाई सयंमी बनाउदँछ। 4 अिन यही सयंमले हामीलाई माण गदर्छ िक हामी ब लया छौं। अिन
यस्तो माणहरूले हामीलाई आशा दान गदर्छ। 5 अिन यस आशाले हामीलाई किहल्यै िनराशा बनाउदँनै। िकनभने परमे रले आफ्नो मेको
बषार्ले हा ा हृदयहरू पा रपणूर् पा रिदन ु भयो। पिव आत्मा ारा उहाँले हामीलाई आफ्नो मे िदनभुो। त्यो पिव आत्मा परमे रबाट हामीलाई
उपहार हो।

6जब हामी अझै कमजोर िथयौं, ठक त्यसै बलेा ी हामी द ु मािनसहरूको लािग मन ुर् भयो। 7 रा ा मािनसहरूको िन म्त मन सा ै क ठनले
कोही राजी होलान। कोही भने अित असल मािनसको िन म्त मन िन य पिन गनर् सक्लान। 8 य िप हामीहरू अझै पापी जीवन िजउँदा-िजउँदै
पिन ी हा ो िन म्त मन ुर् भयो। यस कारले परमे रले आफ्नो मे हामीलाई दखेाउन ु भयो।

9 हामी ी को रगत ारा परमे रसगँ धम बिनयौं। यसलै,े िनःसन्दहे हामी ी ारा नै परमे रको ोधबाट जोिगने छौं। 10मरेो मतलब के
हो भने जब हामी परमे रका श ु िथयौं उहाँले आफ्नो पु को मतृ्य ु ारा हामीलाई आफ्नो िम बनाउन ु भयो। यसलैे जब हामी अिहले परमे रका
िम छौं, हामी िन य छौं आफ्नो पु को जीवन ारा उहाँले हामीलाई रक्षा गन ुर् हुनछे। 11 यस बाहके, हामी हा ा भ ु ी को माध्यमबाट
परमे रसगँ खशुी छौं, यशेकूो कारणले गदार् अिहले हामी परमे रका िम बनकेा छौं।

आदम र ी
✡ 4:17: 17:5 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 4:18: 15:5 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 4:22: 15:6 बाट उ तृ ग रएको।
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12 पाप ससंारमा एकजना मािनसको कारणले आएको हो। अिन पापसगँ मतृ्य ु पिन आयो। यसलैे गदार् सबै मािनसहरू मन पन भयो, िकनभने
सबलैे पाप गरेका छन।् 13 मोशाको वस्था अिघ पिन ससंारमा पाप िथयो। तर त्यहाँ वस्था नभएको भए परमे रले मािनसलाई पापको
दोषी ठहयार्उन ु हुने िथएन। 14 तर आदमको समयदे ख मोशाको समयसम्म, सबै मािनसहरूलाई मन ुर् नै िथयो। आदमले परमे रको आज्ञा पालन
नगनार्ले मन ुर् पय । तर आदमले जस्तो अन्य मािनसहरूले पाप नगरे तापिन ितनीहरूले मन ुर् पय ।

आदम ी जस्तै िथए जो भिवष्यमा ससंारमा आइरहकेा िथए। 15 तर परमे रको िसतकैो वरदान आदमको पाप जस्तो होइन। धरैे जना
त्यस एकजना मािनसको पापको कारणले गदार् मरे। तर परमे रको अन ु ह अत्यन्त महान िथयो। धरैे मािनसहरूले परमे रबाट जीवन-दान पाए
त्यो एउटै मािनस यशे ू ी को अन ु ह ारा पाइएको हो। 16 जब आदमले पाप गरे, उनी पापी भनरे न्याय ग रए। तर परमे रको उपहार िभन्नै
छ। परमे रको मलु्यरिहत उपहारले मािनसहरूलाई धम तलु्याउदँछ। 17 एकजना मािनसको पापले गदार् मतृ्यलु े सबमैािथ राज गय । यसकारण
जसले परमे रको पणूर् अन ु ह र उहाँको धािमर्कताको महान उपहार स्वीकार गछर्न ् ितनीहरूले सत्य जीवन पाउछँन ्र एक मा यशे ू ी ारा
शािसत हुन्छन।्

18 यसलैे एउटा मािनसको पापले सबै मािनसहरूमािथ मतृ्यकुो दण्ड ल्यायो। तर त्यस्तै काल,े ी ले एउटा असल काम गन ुर्भयो जनु
कामले सबै मािनसहरूलाई धािमर्क बनाउदँछ र अनन्त जीवन ल्याउदछ। 19 एकजना मािनसको अनाज्ञाकारीताले धरैे मािनसहरू पापी भए। तर
त्यस्तै कारले एकजना मािनसको अनाज्ञाकारीताले धरैे मािनसहरू धािमर्क बनाइन्छन।् 20 पाप बढ़ला िक भनरे वस्था बिनयो। तर जित पाप
बढ़दै गयो परमे रको अन ु ह अझै धरैे बढ़दै गयो। 21 जसरी मतृ्यलुे पाप ारा शासन गरयो उसरी नै परमे रको अन ु हले मािनसलाई धािमर्क
बनाउन शासन गनछ। यसले हा ा भ ु यशे ू ी ारा अनन्त जीवन ल्याउने छ।

6
पापको िन म्त मन ुर् चाँिह ी को िन म्त िजउन ु

1 हामीले के भन्न?े परमे रको धरैे भन्दा धरैे अन ु ह ा गनर्लाई हामीले अझै धरैे पाप ग ररहन ु पन? 2 होइन! हामी हा ा पापले मय ं।
यसकारण हामी कसरी लगातार पापमा बिसरहन?ु 3 के ितमीहरूले भलु्यौ, जब हामी बि स्मा भयौं तबदे ख नै हामी यशे ू ी का एक अशं
बन्यौं? हामीले बि स्मा लयौं, हामी उहाँको मतृ्यमुा भागीदार बन्यौं। 4 यसकैारण जब हामी बि स्मा भयौं, हामी ी सगँै गािडयौं र उहाँको
मतृ्यमुा भागीदार बन्यौं। हामी ी सगँै दफन भयौं तािक हामी जोगीन सकौं अिन नयाँ जीवन जीउन सकौं। यस्तै कारल,े िपताको अचम्मको
श ले ी मतृ्यबुाट जीिवत हुनभुयो।

5 ी मन ुर् भयो, र हामी पिन उहाँको मतृ्यकैु अनरुूपमा उहाँिसत िमल्यौं। यसकारण हामी उहाँको बौराइको अनरुुपमा पिन ी िसतै िमल्नछेौं।
6 हामी जान्दछौं हा ो परुानो जीवन ी सगँै ू समा मय । यो त्यस्तै भयो जसमा िक हा ो पापपणूर् स्वभावले हामीमािथ िनयं ण गन िथएन र
अब हामी आफैं पापको दास हुने िथएनौं। 7 जो मदर्छ उ पापको िनयं णबाट मु हुदँछ।

8 यिद हामी ी सगँै मरेका छौं भन,े हामी जान्दछौं िक हामी पिन उहाँसगँै बाँच्ने छौं। 9 ी मतृ्यबुाट जाग्न ु भयो। अिन हामी जान्दछौ
िक उहाँ फे र किहल्यै मन ुर् हुनछैेन। उहाँमािथ मतृ्यकुो कुनै भाव छैन। 10 हो, जब ी मन ुर् भयो, उहाँ पापको श लाई िज एकैपल्ट मन ुर्
भयो। अब उहाँसगँ नयाँ जीवन छ अिन त्यो नयाँ जीवन परमे रसगँ छ। 11 त्यस्तै काले ितमीहरूले पिन पापको कारणले मरेको सम्झ। अिन

ी यशेमूा परमे रको िन म्त जीिवत भएको ठान।
12 यसकारण पापलाई ितमीहरूको पािथर्व जीवन िनयं ण गनर् नदऊे। ित ा पापपणूर् स्वभावलाई ितमीमा राज गनर् िदन ु हुदनै जसले ितमीलाई

उसको इच्छा अनसुार कमर् गनर् लगाउछँ। 13 ित ा शरीरका अगंहरूलाई पापकर् म र द ु कमर्हरू गनर्लाई अपर्ण नगर। बरू आफू मतृ्यबुाट िजउँदो
भएको कारण स्वयलंाई परमे र ित समिपर्त गर। रा ो कामको लािग ित ा शरीरका अगं परमे रको सवेामा अपर्ण गर। 14 पाप ित ो स्वामी
हुनछैेन। िकन? िकनभने ितमी वस्थाको अधीनमा छैनौ। ितमीहरू अब परमे रको अन ु हमा छौ।

धािमर्कताको कमारो
15 तब हामीले के गन ुर् पन? हामी वस्थाको अधीनमा छैनौं तर भकुो अन ु हमा छौं भनरे पाप गन ुर् पन? होइन! 16 िनःसन्दहे ितमीहरू

जान्दछौ िक जब ितमीहरूले आफैं लाई कसकैो आज्ञा पालन गन दास बनाउछँौ, तब ितमीहरू त्यही मािनसको दास हौ। जनु मािनसको आज्ञा
ितमी पालन गछ त्यही ित ो स्वामी हुनछे। ितमीहरू पापको पिछ लाग िक परमे रको आज्ञा पालन गर, पापले आ त्मक मतृ्य ु ल्याउदँछ। तर
परमे रको आज्ञा पालन गय भने ितमीहरू धािमर्क बनाइने छौ। 17 िवगतमा ितमीहरू पापको दास िथयौ। पापले ितमीहरूलाई अिधनमा राखकेो
िथयो। तर परमे रलाई धन्यवाद छ, ितमीहरूले ती आदशे हृदयले पालन गर ्यौ जनु ितमीहरूलाई िदइयो। 18 ितमीहरू पापदे ख मु भयौ।
अिन अब ितमीहरू धािमर्कताका दास भयौ। 19 म यसको ाख्या उदाहरण िदएर ाख्या ग ररहछुे िकनभने ितमीहरूलाई बझु्न गा ो हुन्छ।
िवगतमा, ितमीहरूले पापको िन म्त आफ्ना शरीरका अगंहरू अपर्ण गय र पापकै दास भयौ। ितमीहरू द ु कुराहरूको लािग मा बाँच्यौ। त्यस्तै
कारल,े ितमीहरूले धािमर्कताको लािग शरीरका अगंहरू समपर्ण गर। त्यसपिछ मा ितमीहरू परमे रको िन म्त बाँच्नछेौ।
20 िवगतमा ितमीहरू पापका दास िथयौ अिन धािमर्कताले ितमीहरूलाई िनयन् ण गरेन। 21 ितमीहरू द ु कमर्हरू गद बाँच्यौ। ती कुराहरूका

लािग अिहले ितमीहरू ल ज्जत छौ। के ती कुराहरूले ितमीहरूलाई साथ िदयो? अह!ँ ती कुराहरूले आ त्मक मतृ्य ु ल्याँउछ। 22 तर अब
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ितमीहरू पापबाट मु छौ। अब ितमीहरू परमे रका दास हौ। अिन यसले ितमीहरूलाई यस्तो जीवन ल्याउछँ जनु परमे रको िन म्त मा
हुन्छ। अिन त्यहाँबाट ितमीहरूले अनन्त जीवन ा गनछौ। 23 जब मािनसहरूले पाप गदर्छन,् ितनीहरूले पापको ज्याला कमाउँछन ्जो चाँिह
मतृ्य ु हो। तर परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई मलू्य रिहत उपहार िदन ु हुन्छ जनु हा ा ी यशे ू भमुा अनन्त जीवन हो।

7
िववाहबाट एउटा उदाहरण

1 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू ितमीहरू सबलैे मोशाको वस्था बझु्दछौ। यसकारण िनःसन्दहे, ितमीहरू जान्दछौ िक वस्थाले कुनै पिन
मािनसलाई उ बाँचञु्जले मा आफ्नो अधीनमा राख्दछ। 2 म ितमीहरूलाई एउटा उदाहरण िददछुँः एकजना प ी मािनस आफ्नो लोग्ने बाँचञु्जले
सम्म उसगँै ब ु पदर्छ। तर यिद उसको लोग्ने मय भने ऊ िववाहको िन म्त िववाह िवधानबाट मु हुन्छ। 3 तर यिद त्यस प ी मािनसले आफ्नो
लोग्ने छदँाछदँै अक परुुषसगँ िववाह गरी भने त्यसलाई िभचा रणी भिनन्छ। तर यिद उसको लोग्ने चाँिह मय भने ऊ िववाहको िवधानबाट
मु बन्छे अिन यिद आफ्नो लोग्ने मरे पिछ उसले अक परुुषसगँ िववाह गरी भन,े उसलाई िभचा रणीको दोष लाग्दनै।

4 त्यस्तै कारल,े मरेा दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, ित ा परूाना स्वभावहरू म रसकेकाछन ्र ितमीहरू पिन ी का शरीर ारा स्थाबाट
मु बन्यौ। अब ितमीहरू कसकैो भयौ। ितमीहरू ी को भयौ जो मतृ्यबुाट जगाइन ु भयो। हामी ी का छौं र हामी परमे रको सवेामा
हुनसक्छौं। 5 िवगतमा हामी हा ा पापपणूर् स्वभावले शािसत िथयौं। वस्थाले हामीमा पापपणूर् कायर्हरू गनर् इच्छा जगायो जसले हा ो शरीर
अधीनमा राख्यो। यसकारण जनु कुराहरू हामीले गय त्यसले हा ो आ त्मक मतृ्य ु भयो। 6 िवगतमा, वस्थाले हामीलाई कैदी बनायो । तर
हा ा परुाना स्वभावहरू मरेर गए अिन हामी वस्थावाट मु ग रयौं। यसलैे अब हामी परमे रलाई आत्माको नयाँ ढाँचाले सवेा गदर्छौं,
िनयमहरूमा ले खएको परुानो ढाँचाले होइन। अब, हामी परमे रलाई आत्मा ारा नयाँ ढाँचाले पजु्दछौं।

पापको िवरू हा ो लडाँई
7 हामीले के भन्न ु पन हो? के वस्था पापको समान हो? होइन, तर वस्था त एक मा त्यस्तो बाटो हो जहाँबाट मलैे पाप भनकेो के

हो बझू्न सकें । यिद वस्थाले पाप भनकेो के हो भन्ने नबताएको भए मलैे किहल्यै बझु्न सक्ने िथएन। तर वस्थाले भन्यो, “अरूसगँ भएको
कुराहरूको चाहना ितमीले गन ुर् दनै।” 8 तर पापले त्यस आज्ञाबाट अवसर पायो र ममा धरैे कारको इच्छा जागतृ गरायो िकन िक पाप वस्था
िबनै मतृ बन्यो। 9 एक समय म वस्था िबना नै जीिवत िथएँ। तर जब आज्ञ आयो, पापले जीवन पायो। 10 यसकारण पापको कारणले गदार् म
आ त्मक रूपले मरे। आज्ञाको अथर् िथयो जीवन ल्याउन ु तर मरेो लािग त्यसले मतृ्य ु ल्यायो। 11 वस्था पालन गरेर पापले मलाई मखूर् बनाउने
ठाउँ पायो। वस्था पालन गरेर पापले मलाई आ त्मक रूपले माय ।

12 तब त्यसलैे वस्था नै पिव हो, अिन आज्ञा पिन पिव , धािमर्क र रा ो हो। 13 ममा मतृ्य ु ल्याउने कुरो रा ो भनकेो हो?होइन! तर पापले
त्यो रा ो भन्ने कुरो योग गरेर ममा मतृ्य ु ल्यायो। त्यसो भएकोले गदार् खासमा कुरो खबुै नरा ो हो भन्ने दखेाइयो। अिन यही आज्ञा दखेाउनलाई
योग ग रयो।

मानिसका न्
14 हामी जान्दछौ िक वस्था आ त्मक हो। तर म आ त्मक छैन। पापले ममािथ शासन गछर्, मानौं म त्यसको दास हु।ँ 15 म केही जाँ न्दन

म के ग ररहछुे। िकनिक म केही जा न्दनँ म के गनर् चाहन्छु। यसको स ामा म त्यही गछुर् जनु कुरो म गनर् घणृा गछुर्। 16 यिद मलैे नचाहकेो
काम गरे भने म वस्था रा ो छ भनरे मान्छु। 17 तर म एकमा होइन जसले यस्तो खराब काम ग ररहछे। पाप जनु मिभ बसकेोछु, त्यसलैे
यस्तो कामहरू गदछ। 18 हो, म जान्दछु िक रा ो भन्ने केही कुरो ममा छैन, म असल कुरा गनर् चाहन्छु तर गनर् असमथर् छु। 19आफूले चाहकेो
असल कुरा पिन म गिदर्न।ँ त्यसको बदली गनर् नचाहकेो नरा ो कुरा चािहं म गछुर्। 20 यिद आफूले नचाहकेो कुरो म गछुर् भने ती कुराहरू गन म
होइन। मिभ रहकेो पापले नै ती सब गदर्छ।

21 त्यसलैे मलै े आफैं मा एउटा िवधान भटेें जब म असल गनर् चाहन्छु मिभ सधंैं द ु रहन्छ। 22 िभ ीरूपले म परमे रको वस्थासगँ खशुी
छु। 23 तर म मरेो शरीरमा अक वस्थाले काम ग ररहकेो पाउछुँ। त्यो िवधान मिभ को िवधानिसत झगडा ग ररहछे। त्यो अक िवधान पापको
िवधान हो अिन त्यसले मलाई कैदी बनाउछँ। 24 म कित दयनीय छु! मतृ्य ु ल्याउने यस कुराबाट मलाई कसले बचाउछँ? 25 परमे रले मलाई
बचाउन ु हुनछे! म उहाँलाई हा ो भ ु यशे ू ी माफर् त धन्यवाद चढाउँदछु!

यसकारण अब म मानिसक रूपले परमे रको वस्थाको दास हु।ँ तर मरेो पापपणूर् स्वभावमा म पापको िवधानको दास छु।

8
आत्मा र जीवन

1 यसलै,े अब जो-जो ी यशेकूा साथ छन ्उनीहरूलाई दोषी ठहरइने छैन। 2 िकन म दोषी भनरे मािनन्न?ँ िकनभने ी यशेमूा, जीवनदाता
आत्माको िवधान जसले जीवन ल्याँउछ त्यसले मलाई म ु ी िदयो। त्यो िवधान जसबाट पाप र मतृ्य ु आउँछ त्यसबाट पिन मलाई मु िदयो।
3 वस्था श हीन िथयो िकनभने त्यो वस्था हा ा पापपणूर् स्वभावहरूले कमजोर बनायो। तर वस्थाले गनर् नसकेको काम परमे रले गन ुर्
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भयो। परमे रले आफ्नो पु लाई मनषु्य चोला िदएर यस पथृ्वीमा पठाउन ु भयो जनु चोला पाएर मािनसहरूले पापपणूर् कामहरू गछर्न।् परमे रले
आफ्ना पु लाई पापको िन म्त ब लको रूपमा पठाउन ु भयो अिन उहाँले पापको भर्त्सना गनर् मनषु्य चोला योग गन ुर् भयो। 4 परमे रले त्यसो
गन ुर्भयो तािक तोिकएको वस्था हामीमा प रपणूर् होस,् जो आफ्नो पापपणूर् कृित अनसुार बाँच्दनैौं तर आत्मा अनसुार बाँच्छौं।

5 जो पापपणूर् स्वभाव लएर बाँिचरहकेा छन ् ितनले आफ्ना पापपणूर् स्वभाव अनसुारै सोंच्दछन।् जो आत्मा अनसुार िजउँदछन ् उनीहरू
आत्माको इच्छा अनसुारै बाँच्दछन।् 6 यिद कुनै मािनसको मन पापपणूर् स्वभावले िनय न् त छ भने उसको आ त्मक मतृ्य ु हुदँछ। यिद कुनै
मािनसको मन आत्माले िनयिं त छ भने उसलाई जीवन र शा न्त िमल्नछे। 7 यो िकन सत्य हो? िकनभन,े जब कुनै मािनसको िवचार पापपणूर्
स्वभावको अधीनमा हुन्छ तब ऊ परमे रको िवरु मा हुदँछ। त्यस मािनसले परमे रको वस्था मान्दनै अिन वास्तवमा त्यो मािनस परमे रको

वस्था पालन गनर् असमथर् हुन्छ। 8 ती मािनसहरू जो पापपणूर् स्वभावको अधीनमा छन ्भने परमे रलाई किहल्यै खशुी पानर् स ै नन।्
9 ित ो लािग, यिद परमे रको आत्मा ितमीमा बस्छ। ितमी आफ्ना पापपणूर् स्वभावबाट िनय न् त छैनौ, तर आत्माबाट छौ। तर यिद कसमैा

ी को आत्मा छैन भने ऊ ी िसत हुदँनै। 10 िकनभने ितमीहरूको शरीर पापले गदार् मरेकोछ। तर यिद ितमीमा ी हुनहुुन्छ भन,े तब
आत्माले जीवन िददंछ जस्तो ी ले ितमीहरूलाई परमे रिसत धम तलु्याउन ु भयो। 11 परमे रले यशेलूाई मतृ्यबुाट बौराउन ु भयो। अिन यिद
ितमीहरूमा उहाँको आत्माले वास गछर् भन,े उहाँले ितमीहरूको शरीरलाई पिन जीवन-दान िदनहुुनछे जनु मरणशील छ। उहाँले ित ो शरीरमा
आत्मा ारा जीवन-दान िदन हुन्छ जनु आत्मा ितमीहरूमा बस्छ।

12 यसकारण मरेा दाज्य-ूभाई, िददी-बिहनीहरू, हामी आफ्ना पापपणूर् स्वभाव ारा िनय न् त हुनहुुदँनै। हामीले पापपणूर् स्वभावले डोयार्एको
बाटामा लाग्न ु हुदँनै। 13 यिद ितमीहरू आफ्ना पापपणूर् स्वभावको चाहनाको पिछ लाग्छौ भने ितमीहरू आ त्मक रूपले मनछौ। तर यिद ितमीहरू
कुकमर् गनर्दे ख आफूलाई रोक्न आत्माको श योग गछ भने ितमीले सत्य-जीवन पाउने छौ।

14 परमे रका साँचो छोरा-छोरीहरू भनकेा ती नै हुन ् जो परमे रकै आत्मा ारा डोयार्इएका हुन्छन।् 15 जनु आत्मा ितमीले पाएकाछौ
त्यो ितमीलाई फे र दास बनाउने र डर दखेाउने आत्मा होइन। हामीले पाएको आत्माले हामीलाई परमे रका छोरा-छोरी बनाउछँ अिन त्यही
आत्मासगँै हामी भन्छौ, “हे अब्बा, हे िपता।” 16 अिन त्यो आत्मा आफैं ले हा ो आत्मालाई साक्षी िदन्छ िक हामी परमे रका सन्तानहरू हौं।
17 यदी हामी परमे रका सन्ताहरू हौं भने हामीले आशीवार्द पाउनछेौं जनु परमे रिसत आफ्ना मािनहरूका लािग छ। हामीले ती आशीवार्द
परमे रबाट ी िसतै पाउनछेौं। तर हामीले ी ले जस्तै दःुख-पीडा सहन ु पछर् त्यसपिछ मा हामीले पिन ी ले जस्तै गौरव ा गनछौ।

हामीले भिवष्यमा मिहमा पाउने छौ
18 अिहले हामी क मा छौं। तर जनु क अिहले हामीमा छ त्यो भिवष्यमा हामीलाई िदइने मिहमासगँ तलुना गदार् त्यो केही होइन।

19 परमे रले बनाउन ु भएको त्यके वस्तलुे ठुलो उत्सकुताको साथ त्यस समयलाई प खर्रहकेोछ जब परमे रले उहाँका छोराहरू को को हुन ्
भनरे दखेाउन ु हुनछे। त्यो िवशषे समय हनेर् सारा ससंारको उत्कट अिभलाषा छ। 20 त्यके वस्त ु जनु परमे रले बनाउन ु भयो त्यो मलू्यहीन भएर
गयो। त्यसले प रवतर्न गनर् चाहने, तर परमे रकै इच्छा अनसुार यस्तो भयो। तथािप त्यहाँ यस्तो आशा िथयोः 21 परमे रले बनाउन भएको
हरेक कुरा नाश हुनबाट मु बनाइने छ र परमे रका छोरा-छोरीहरूले मिहमा र स्वतन् ता ा गनछन।्

22 हामी जान्दछौ सारा ससंार सिृ ग रएको सव-वदेनाले तडिपरहकेी एउटी ीले झैं आज सम्म उत्सकुतापवूर्क प खर्रहकैे छन।् 23 यो
ससंारले मा होइन, हामीले पिन आन्त रक पीडा बोकेर प खर्रहकेाछौं। हामीमा परमे रको ितज्ञाको थम अशं सरह आत्मा छ। यसलैे हामीलाई
उहाँले आफ्ना सन्तान किहले बनाउन ु हुने हो भनरे उत्सकुतापवूर्क प खर्रहकेाछौं। मरेो भन्नकुो तात्पयर्, हामीलाई उहाँले हा ा शरीरहरूबाट किहले
म ु िदनहुुनछे भनरे प खर्रहकेाछौं। 24 हामीहरू बचाईँयौं र हामीमा यो आशा छ। यिद हामीले प खर्रहकेा कुरा दे सके त्यो साँिचकै आशा
हुने छैन। मािनसहरूले त्यस कुराको आशा गदनन ्जनु ितनीहरूले पिहल्यै पाइसकेका हुनँ्छन।् 25 तर हामी केही चीजको आशा ग ररहछेौं जनु
हामीले अिहले सम्म पाएका छैनौं। हामीले ठुलो धयैर्िसत त्यो प खर्रहकेा छौं।

26 आत्माले नै हामीलाई हा ो कमजोरीमा सहायता गन ुर्हुन्छ। हामीले कसरी ाथर्ना गन ुर् पन हो! जान्दनैौ। तर आत्माले गभंीर भावले
परमे रसगँ हा ो पक्षमा ाथर्ना ग रिदनहुुनछे जनु शब्दहरूमा वणर्न गनर् सिकँदनै। 27 परमे रले हा ो हृदयमा के छ बझु्न सक्न ु हुन्छ िकनभने
आत्मा मािनसहरूका लािग परमे रसगँ उहाँकै इच्छाले बोल्न ु हुन्छ।

28 हामी जान्दछौं िक परमे रले त्यके कुरामा ितनीहरूको भलाईको लािग गन ुर्हुन्छ जसले उहाँलाई मे गदर्छ। ती मािनसहरू हुन ्जसलाई
परमे रले बोलाउन ु भयो िकनभने त्यो उहाँकै योजना िथयो। 29 यो ससंार बनाउन भन्दा अिघदे ख नै परमे रले ती मािनसहरूलाई जान्न ु हुन्थ्यो।
अिन परमे रले ितनीहरू आफ्नै प ु जस्तै होउन ्भन्ने िनणर्य गन ुर्भयो। त्यसकैारण यशे ू धरैे दाज्य-ूभाईहरू र िददी-बिहनीहरूमा जठेो हुनभुयो।
30 परमे रले ती मािनसहरूलाई आफ्नै प ु जस्तै होउन ्भन्ने योजना गन ुर्भयो। अिन परमे र ारा बोलइएका ितनीहरूलाई पिन धम बनाइयो।
अिन परमे र ारा धम बनाइएका ितनीहरूलाई उहाँले मिहमा पिन िदनभुयो।

यशे ू ी मा परमे रको मे
31 यसकारण यस िवषयमा हामीले के भन्न?े यिद परमे र हा ो िन म्त हुनहुुन्छ भन,े हामीलाई कसले पराजय गनर् सक्छ? 32 परमे रले

हा ो िन म्त जे पिन गन ुर्हुनछे। परमे रले उहाँको आफ्नै प ु लाई क मा भोगाउन ु भएन तर हा ा िन म्त ब ल िदनभुयो। तब के परमे रले
हामीलाई यशेकूा साथै हरेक उपहार िदनहुुन्न र? 33 परमे रले चनु्न ु भएका मािनसहरूलाई कसले दोष लगाउन सक्छ? कसलैे स ै न! परमे र
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मा एक हुनहुुन्छ जसले आफ्ना मािनसहरूलाई धम बनाउनहुुन्छ। 34 परमे रका मािनसहरूलाई कसले दोषी हो भनी भन्न सक्छ? कसलैे
स ै न! ी यशे ू हा ा िन म्त मन ुर्भयो, तर त्यित मा होइन, उहाँ मतृ्यबुाट जीिवत पिन हुनभुयो। अिन उहाँ परमे रको दािहनपे हुनहुुन्छ र
हा ा िन म्त परमे रलाई िब न्त ग ररहन ु भएको छ। 35 ी को मेबाट हामीलाई अलग गनर् सक्ने कुनै थोक छ? छैन। के दःुखले हामीलाई

ी को मेबाट अलग गनर्सक्छ? सक्दनै! के क ठनाई वा खदेाइले हामीलाई ी को मेबाट अलग गनर्सक्छ? सक्दनै। के अिनकाल वा
नाङ्गोपनाले हामीलाई ी को मेबाट अलग गनर्सक्छ? अह।ँ के कुनै आपद वा मतृ्यलुे हामीलाई ी को मेबाट अलग गनर् सक्छ? अह ँ
सक्दनै। 36 धमर्शा ले भन्छ,

“ितमीहरूका िनिम हामीहरू िदनभ र नै मतृ्यकुो मखुमा छौं।
मािनसहरू सोंच्दछन ्हामी मा रने भेंडा जस्ता छौं।” भजनसं ह 44:22

37 तर परमे रको मेको कारणले हामी ती सबै कुराहरूमा पणूर् िवजयी बन्छौं। 38-39 हो, म िन न्त छु िक कुनै चीजले पिन हामीलाई
परमे रको मेबाट अलग पानर् स ै न न मतृ्य ु वा जीवनले न स्वगर्दतूहरू वा शासन गन आत्माहरूले न त कुनै वतर्मानका वा भिवष्यका कुराले
न त कुनै मािथका वा तलका श ले न त सारा ससंारको कुनै अरू िसिजर्त कुराले हा ो परमे रको मेबाट हामीलाई अलग गनर् सक्नछे जो
हा ा भ ु ी यशेमूा छ।

9
परमे र र यहूदी मािनसहरू

1 म ी मा छु र सत्य कुरा बो लरहछुे। म झटुो बो ल्दन।ँ मरेो अन्तारात्मा पिव -आत्मा ारा िनयिं त छ। अिन यो अन्तरात्माले िन त गछर्
िक म झटूो होइनः 2 मलाई ठूलो अफसोस छ र मरेो हृदयमा अटुट वदेना छ यहूदी जाितको िन म्त। 3 ितनीहरू मरेा दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू
हुन,् पथृ्वीमा मरेा सन्तानहरू हुन।् यिद यसले ितनीहरूलाई सहायता गनर् सक्थे भने म ी बाट ाप पाउन र उहाँिसत छु नें पिन इच्छा गथ।ं
4 ितनीहरू इ ाएलका मािनसहरू हुन।् जसलाई परमे रले आफ्नो सन्तान बनाउन चनु्न ु भएको छ। ितनीहरूसगँ परमे रको मिहमा र उहाँ अिन
उहाँका मािनसहरू माझमा करार छ। परमे रले उनीहरूलाई आराधाना र सकंल्प गन त रका भएको मोशाको वस्था िदनभुयो। 5 ती मािनसहरू
हा ा पखुार्हरूका सन्तानहरू हुन।् अिन ितनीहरू ी का पािथर्व प रवार हुन।् ी सबै ाणीहरू मािथका परमे र हुनहुुन्छ। सदा उहाँको शसंा
गर! आिमन।

6 हो, म यहूदीहरूको लािग दःुख अनभुव गछुर्। म भ न्दन ँ िक परमे र उनीहरूको लािग आफ्नो ितज्ञा रा मा चकु्न ु भयो। तर इ ाएलका
कितपय मािनसहरू मा परमे रका साँचो मािनस छन।् 7अिन अ ाहामका सन्तानहरू मध्ये थोरै मा अ ाहामको साँचो सन्तान िथए। यही कारण
परमे रले अ ाहामलाई भन्नभुयो: “इसहाक मा खा ल काननूी छोरो हुनछे।”✡ 8यसले बताउछँ अ ाहामका सबै सन्तानहरू परमे रका खास
छोरा-छोरीहरू होइनन।् परमे रले अ ाहामलाई ितज्ञाको आधारामा अ ाहामका खास छोरा-छोरीहरू ती हुन ्जो परमे रका छोरा-छोरीहरू
भए। 9 परमे रले अ ाहमलाई यो ितज्ञा िदनभुएको िथयोः “िन त समयमा म फकर् ने छु अिन साराले एउटा छोरो पाउनिेछन।्”✡

10 अिन यित मा होइन। रबकेाको पिन छोराहरू िथए। अिन ती छोराहरूका एउटै िपता िथए। उनी हा ा िपता पखूार् इसहाक िथए।
11-12 तर दईुजना छोराहरू जन्मन ू भन्दा अघाडी परमे रले रबकेालाई भन्नभुयो, “ठूलो छोराले सानालाई सवेा गनछ।”✡ केटाहरू जन्मन ु
भन्दा र ितनीहरूले रा ो वा नरा ो कुनै काम गनर् भन्दा अगाडी यसो भिनएको िथयो। आफूले चनुकेो केटो आफ्नो योजनाकै आधारमा होस ्
भन्नालाई परमे रले यसो भन्नभुएको िथयो। परमे रकै चाहनाले उनी चिुनएका िथए तर ती केटाहरूले केही गरेको कारणले होइन। त्यो
परमवेरको इच्छा िथयो। 13 जस्तो धमर्शा मा भिनएको छ, “मलैे याकूबालाई मे गरें तर एसावलाई घणृा गरें।”✡

14यसकारण यस िवषयमा हामीले के भन्नपुछर्? के परमे रमा कुनै अन्याय छ? िन चय छैन। 15 परमे रले मोशालाई भन्नभुयो, “जसलाई
म कृपा दशार्उन ु चाहन्छु उसलैाई कृपा दशार्उछँ। अिन जसलाई सहानभुिूत दशार्उन ु चाहन्छु उलाई सहानभुिूत दशार्उछु।”✡ 16 यसलैे हरेक कुरो
परमे रको कृपामा िनभर्र छ,अिन मािनसको इच्छामा वा यासमा िनभर्र छैन। 17धमार्सा मा परमे रले िफरऊनलाई भन्नभुयो, “मलैे ितमीलाई
राजा बनाएँ तािक मरेो िन म्त ितमीले केही गनर् सकौला। म मरेो श ितमी माफर् त दशर्न गनर् चाहन्थें। म चाहन्थे मरेो नाउँ ससंारभ र घोिषत
होस।्”✡ 18 यसलै,े परमे रले जसलाई चाहन ु हुन्छ उसमैािथ कृपा दशार्उन ु हुन्छ। अिन परमे रले जसलाई हठी बनाउन ु चाहन ु हुन्छ उसलाई
हठी बनाउन ु हुन्छ।

19 यसकारण ितमीहरूमध्ये कसलैे पिन गनर्सक्छौः “यिद परमे रले हामीले गरेका सबै कुराहरूमा िनयं ण गन ुर्हुन्छ भने परमे रले हा ो
पापहरूको िन म्त हामीलाई िकन दोष िदनहुुन्छ?” 20 हे मािनस, ितमी आफूलाई को हु ँ भन्ने सम्झन्छौ? परमे रलाई गन ितमी को हौ? के
एउटा माटाको हाँडीले कुमाललेाई “मलाई िकन यस्तो बनायौ” भनरे सोध्छ? 21 कुमालकेो अिधकार छ एउटै माटोबाट उसले िवशषे योगमा
आउने एक िकिसमको भाँडो बनाउछँ भने सामान्य योगमा आउने अक िकिसमको भाँडो पिन बनाउछँ। के यो ठीक होइन?
✡ 9:7: 21:12 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 9:9: 18:10, 14 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 9:11-12: 25:23 बाट
उ तृ ग रएको। ✡ 9:13: 1:2-3 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 9:15: 33:19 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 9:17: 9:16
बाट उ तृ ग रएको।
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22 यस्तै कारले परमे रले पिन काम गन ुर्हुन्छ। परमे रले आफ्नो ोध मािनसहरूमा कट गनर् चाहन ु भयो, जसमा िक उनीहरूले उहाँको
श दखेनु।् तर परमे रले ठूलो धयैर्िसत ती मािनसहरूलाई सहन ु भयो जो िवनाश हुनै आटेँका िथए। 23 परमे रले धयैर्तापवूर्क पखर्न ु भयो
जसमा िक उहाँको कृपा पाउनहेरूलाई उहाँले आफ्नो सम्पन्न मिहमा दखेाउन सकून।् परमे रले ती मािनसहरूलाई आफ्नो मिहमा ा गनर्
तयार गन ुर् भयो। 24 हामी ितनै मािनसहरू हौं। परमे रले हामीलाई यहूदी र गरै-यहूदी दवुै सम् दायबाट चनु्न ु भएको छ। 25 होशकेो िकतावमा
धमर्शा ले भन्दछ,

“जो मािनसहरू मरेा होइनन-्
म भन्नछुे ती मरेा मािनसहरू हुन।्

अिन ती मािनसहरू जसलाई मलैे मे ग रन-ँ
म भन्नछुे ितनीहरूलाई मे गछुर्।” होशे 2:23

26 अिन

“त्यही ठाउँमा जहाँ परमे रले भन्नभुयो,
‘ितमीहरू मरेा मािनसहरू होइनौ’-
त्यसै ठाउँमा ितनीहरूलाई जीउदँा परमे रका पु हरू भनरे भिनने छ।” होशे 1:10

27 अिन इ ाएलको िवषयमा यशयैाले भनकेा छन:्

“इ ाएलका मािनसहरू
समु िकनारका बालवुाका कणहरू झैं अनगन्ती छन।्

तर ितनमा थोरैको मा उ ार हुनछे।
28 हो, परमे रले चाँडै नै यस पथृ्वीमा मािनसहरूको न्याय ग रसक्न ु हुनछे।” यशयैा 10:22-23

29 यस्तै कुरा यशयैाले भनःे

“परम भु सवर्-श मान हुनहुुन्छ,
भलुे हा ा िन म्त उहाँका कितपय मािनसहरूलाई बचाउन ु भयो।

यिद उहाँले त्यसो नगन ुर् भएको भए,
अिहले हामी सदोम,
र गमोरा जस्तै हुने िथयौं।” यशयैा 1:9

30 यसकारण यी सबले के बझुाउँछ? यसको तात्पयर् होः गरै-यहूदीहरूले धम बन्न खोिजरहकेा िथएनन।् तर ितनीहरू िव ासमा आधा रत
धम बनाइए। 31 अिन इ ाएलका मािनसहरूले वस्थालाई प ाएर धम बन्ने कोिशश गरे। तर ितनीहरू आफ्नो उ ेश्यमा सफल भएनन।्
32 िकन असफल भए? िकनभन,े आफ्ना कामहरूको आधारमा ितनीहरूले आफैं लाई धम बनाउने कोिशश गरे, िव ासको आधारमा होइन।
ितनीहरू त्यस ढुङ्गामा ठेस लागरे लडे जसले मािनसलाई लडाउछँ। 33 त्यस ढुङ्गाको िवषयमा धमर्शा भन्छः

“हरे, िसयोनमा म एउटा ढुङ्गा राख्छु, जसमा मािनसहरूलाई ठेस लाग्छ।
यो एउटा िचहान हो जसले मािनसलाई पाप गनर् लाउँछ।

तर च ानमा कसलैे िव ास गदर्छ भने
उसलाई ल ज्जत पा रने छैन।” यशयैा 8:14, 28:16

10
1 दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, यहूदीहरूको उ ार हुनसकोस ्भनरे म हृदयबाटै चाहन्छु। यो मरेो परमे र ित ाथर्ना छ। 2 यित मा

म यहूदीहरूको िवषयमा भन्न सक्छुः ितनीहरू साँिच नै परमे लाई प ाउन चाहन्छन।् तर ितनीहरू ठीक बाटो जान्दनैन।् 3 ितनीहरूले धम
बनाउने परमे रको बाटो िचननेन।् ितनीहरूले आफ्नै त रकाबाट धािमर्क बन्न खोजे अिन त्यसलैे मािनसहरूलाई धम बनाउने परमे रको बाटो
ितनीहरूले स्वीकार गरेनन।् 4 ी ले वस्था समा ग रिदनभुयो तािक त्यके मािनस जसले िव ास गछर् ऊ धम हुन सक्छ।
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5 वस्थाले िदएको धािमर्कताको बारे मोशा भन्दछन,् “ वस्था अनसुार िहडं्ने मािनस त्यसबाटै बाँच्नछे।”✡ 6 तर िव ासले िदएको
धािमर्कताको िवषयमा धमर्शा ले भन्छ, “ितमीहरू स्वयलंे नसोध, ‘स्वगर्मा को जानछे?’ ” (जसको अथर् हुदँछ “ ी लाई पथृ्वीमा उतानर् को
स्वगर् जानछे?”) 7 “र नभन, ‘पातालमा को जानछे?’ ” (जसको अथर् हुदँछ, “ ी लाई मतृ्यबुाट फकार्उन पातालमा को जानछे?”)

8 धमर्शा ले यसरी भन्छः “परमे रको िशक्षा ितमीहरूको निजक छ, त्यो ित ो मखुमा र ित ो हृदयमा छ।”✡ यो िशक्षा िव ासको िशक्षा
हो जनु हामी चार गछ ं। 9 यिद ितमीहरूले “यशे ू नै भ ु हुनहुुन्छ,” भन्न मखु खोल्यौ भने अिन यिद परमे रले यशेलूाई मतृ्यबुाट बौराउन ु
भयो भन्ने कुरामा ितमीहरू िव ास गछ भन,े ितमीहरूको उ ार हुनछे। 10 हो, हामी हृदयले िव ास गछ ं त्यसलैे हामी धम बनाइका छौं।
अिन हामी िव ास गछ ं भन्ने स्वीकार गनर् हामी आफ्ना मखु खोल्दछौं त्यसलैे हामी बचाईएका छौं। हामीले मखु खोल्यौं र िव ास गय
अिन हा ो उ ार भयो।

11 हो, धमर्शा ले भन्छ, “जसले पिन उहाँमा िव ास गछर् भन,े ऊ ल ज्जत हुने छैन।”✡ 12 िकनभने यहूदी र गरै-यहूदीहरूमा िभन्नता छैन।
उहाँनै परम भु सबकैा लािग भु हुनहुुन्छ। ज-जसले उहाँमा िव ास राख्दछ ती सबलैाई उहाँ पणू र् आिशष िदनहुुन्छ। 13 हो, धमार्शा ले भन्छ,
“जसले परम भमुा भरोसा राख्छ उसको उ ार हुदँछ।”✡

14 तर मािनसहरूले भलुाई पत्याउन भन्दा पिहले उहाँमा िव ास गन ुर्पछर्? अिन िव ास गनर् अिघ, ितनीहरूले उहाँको बारेमा सनुन्नपुछर्। तर
उहाँको बारेमा सनु्नलाई कसलैे उहाँको बारे ितनीहरूलाई चार गन ुर्पछर्। 15 तर कसलैे चार गन ुर् भन्दा अिघ, उसलाई पठाइन ु पछर्। धमर्शा ले
भन्छः “ससुमाचार ल्याउनहेरूको खु ा सनु्दर हुन्छन।्”✡

16तर सबै यहूदीहरूले त्यो ससुमाचार स्वीकार गरेनन।् यशयैाले भन,े “परम भु हा ो सन्दशेलाई कसले िव ास गरे?”✡ 17यसलैे ससुमाचार
सनुपेिछ िव ास आउँदछ। अिन यिद कसलैे मािनसलाई ी को िबषयमा बताए ितनीहरूले ससुमाचार सनु्नछेन।्

18 तर म सोध्छु, “के ितनीहरूले ससुमाचार सनु?े” हो, ितनीहरूले सनु।े धमर्शा ले भन्छ,

“ितनीहरूका आवाज सारा-ससंारमा फै लउन।्
ितनहरूका शब्द ससंारका चारै िदशा पगुनु”् भजनसं ह 19:4

19 फे र म सोध्छु, “के इ ाएलका मािनसहरूले बझुनेन?्” हो ितनीहरूले बझु।े मोशा पिहले परमे रका कुरा भन्छन,्

“म ती मािनसहरूलाई योग गरेर ितनीहरूमा इष्यार् उत्पन्न गराउँछु, जो एक जाित होइन।
एउटा मखूर् जाितलाई योग गरेर म ितमीहरूलाई ु बनाउछुँ।” वस्था 32:21

20 त्यसपिछ यशयैा अझ िनभर्यताका साथ परमे रलाई भन्छन:्

“जनु मािनसहरूले मलाई खोज्दै खोजकेा िथएनन,्
ितनीहरूले नै मलाई पाए।

जसले मलाई सोध्दै सोधकेा िथएनन,् म ितनीहरूकहाँ कट भएँ।” यशयैा 65:1
21 परमे रले यी कुराहरू यशयैा ारा गरै-यहूदीहरूलाई भन्नभुयो। तर यहूदीहरूका बारेमा परमे र भन्नहुुन्छ,

“सारा िदन मलैे ती मािनसहरूलाई पख,ं
तर ितनीहरूले मरेो आज्ञा माननेन ्अिन मलाई प ाएनन ्पिन।” यशयैा 65:2

11
आफ्ना मािनसहरूलाई परमे रले िबसर्नभुएन

1 तब मलैे सोधें, “के परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई फा लिदन ु भयो त?” त्यसो होइन! म स्वयं एक इ ाएली हु।ँ म अ ाहामको
प रवारको हु।ँ म िबन्यामीनको कुलको हु।ँ 2 ितनीहरू जन्मन ु भन्दा पिहलनेै परमे रले इ ाएलहरूलाई आफ्नो मािनसको रूपमा चनु्न ु भएको
िथयो। अिन परमे रले ती मािनसहरूलाई िनकालरे फ्याँकन ु भएन। िनःसन्दहे, ितमीहरू जान्दछौ धमर्शा ले ए लयाको बारेमा कथा भन्छ।
धमर्शा ले भन्छ, ए लयाले परमे रलाई इ ाएलका मािनसहरूको िवरु मा यस कारले ाथर्ना ग ररहकेा िथए, 3 “परम भ,ु मािनसहरूले
तपाईंका अगमव ाहरूलाई मारे। अिन तपाईंका वदेीहरू सबै भत्काई िदए। म मा एकजना अगमव ा अझ बाँिचरहछुे। अिन मािनसहरू
✡ 10:5: 18:5 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 10:8: 30:12-14 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 10:11: 28:16 बाट उ तृ ग रएको।
✡ 10:13: 2:32 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 10:15: 52:7 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 10:16: 53:1 बाट उ तृ ग रएको।
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मलाई मानर् खोिजरहछेन।्”✡ 4 तर परमे रले ए लयालाई कस्तो उ र िदनभुयो? उहाँले भनन्नभुयो, “मलैे अझ सम्म मलाई पजु्न सात हजार
मािनसहरू राखकेोछु। ती सात हजार मािनसहरूले बाललाई पजुनेन।्”✡

5 यस्तै कारल,े परमे रको अन ु हले चिुनएका अिहले पिन इ ाएलमा कितपय मािनसहरू छन।् 6 अिन यो परमे रको अन ु हकै फल हो
भन,े त्यो मािनसहरूको कामको फल होइन। न भने परमे रको अन ु ह नै रहने िथएन।

7 यसलैे त्यो यस्तो हुन गयोः इ ाएलका मािनसहरूले धम बन्ने कोिशश गरे। तर ती सफल बिनन सकेनन।् तर परमे रले चनु्न ु भएका
मािनसहरू भने धम बिनए। अरू मािनसहरू कठोर िथए र परमे रको कुरा सनु्न चाहनेन।् 8 जस्तो धमर्शा मा ले खएको छ,

“परमे रले मािनसहरूका इ न् यलाई चतेनाहीन बनाइिदन ु भयो।” यशयैा 29:10

“परमे रले ितनीहरूका आखँा बन्द ग रिदन ु भयो तािक ितनीहरूले दे नसकुन,्
उहाँले ितिनहरूका कान बन्द ग रिदन ु भयो तािक ितनीहरूले सनु्न नसकुन।्

अझसम्म त्यही भइरहछे।” वस्था 29:4
9 अिन दाउद भन्छन,्

“ितनीहरूका भोजहरूमा, ितनीहरू पासोमा परून ्र प ाउ खाऊन।्
ितनीहरूले ठोक्कर खाउन ्र ती लडनू,् ितनीहरू द ण्डत होऊन।्

10 ितनीहरूका आखँा बन्द रहुन,् तब ती दे सक्दनैन।्
अिन ती सदा क मा प ररहुन।्” भजनसं ह 69:22-23

11 त्यसलैे म सोध्छु जब यहूदीहरूले ठोक्कर खाए, त्यस ठोक्करले के ती ध्वशं भए? भएनन।् ितनीहरूको गल्तीले गरै-यहूदीहरूलाई मु
दान गय र यहूदीहरूलाई इष्यार्ल ु बनायो। 12 यहूदीहरूको ठोक्करले ससंारलाई ठूलो आिशष ल्याएको छ, अिन ितनीहरूले जे गमुाए त्यसले

गरै-यहूदीहरूलाई ठूलो आिशष ल्याएको छ। यसकारण कल्पना गर परमे रले ितनीहरूलाई जस्तो हुन ु चाहनहुुन्छ तो त्यस्तै भइिदए ससंारले
कित महान ्आिशष पाउने िथयो!

13 अब म ितमीहरूसगँ बो लरहछुे जो यहूदीहरू होइनौ। म गरै-यहूदीहरूको े रत हु।ँ यसलैे जित बलेा मसगँ त्यो कमर् हुन्छ, म यथासक्य
असल गछुर्। 14 म आशा गछुर् िक म आफ्नै मािनसहरूलाई इष्यार्ल ु बनाउन सक्छु। त्यस्तै कारले म आशा गछुर् म ितनीहरूमा कितपयलाई
उ ार गनर् सक्छु। 15 परमे र यहूदीहरूसगं रसाउन ु भनकेो उहाँ ससंारका अन्य मािनसहरूको िम बन्नभुयो भनकेो हो। त्यसलैे कल्पना गर,
परमे रले यहूदीहरूलाई पनुः स्वीकार गन ुर् भयो भने के होला? त्यसले मतृ्यपुिछ जीवन ल्याउनँछे।

16 यिद रोटीको पिहलो टु ा परमे रलाई अपर्ण गरे, जम्मै रोटी पिव हुन्छ। यिद एउटा रूखका जराहरू पिव छन ्भने त्यसका हाँगाहरू
पिन पिव हुनछेन।्

17 भ क्षको रूखको केही हाँगाहरू भाँिचएका िथए। अिन जङं्गली भ ाक्षको हाँगा (जस्तो गरै-यहूदी) ितमीहरू त्यस भ ाक्षको हाँगाहरूमा
कलमी बाँिधएकाहरू िथयौ। अब त्यसै भ ाक्ष रूखको श र जीवनको साझदेारी ितमीहरूले गनछौ। 18 यसलैे भाँिचएका हाँगाहरू भन्दा
ठूला बन्ने घमण्ड नगर। ितमीहरूले घमण्ड गन कुनै कारण छैन। िकन? ितमीहरूले त्यो जरामा ाण भदनौं। त्यो जराले पो ितमीहरूलाई ाण
िदन्छ। 19 ितमीहरूले भन्नछेौ, “हागाँहरू भाँिचएर गए जसमा िक म रूखमा कलमी बनाउन सकँू।” 20 त्यो सत्य हो। ती हाँगाहरू भाँिचएका
िथए िकनभने ितनीहरूले िव ास गरेनन।् अिन ितमीहरू आफ्नो िव ासको कारणले त्यस रूखमा ठाउँ पाउछँौ। घमण्डी नबन तर न बन।
21 परमे रले ाकृितक हाँगाहरूलाई नजोगाए जस्तै यिद ितमीहरूले िव ास ग ररहनेौ भने उहाँले ितमीहरूलाई जोगाउन ु हुने छैन।

22 यसकारण बझु, परमे र कित दयाल ु हुनसुक्न ु हुन्छ, तर साथै बझु, परमे र कठोर पिन हुन सक्नहुुन्छ, जसले परमे रको बाटो प ाउन
छाड्छ उिसत उहाँ कठोर हुनहुुन्छ। तर ितमी उहाँका दयािभ रिहर ौ भने परमे र दयाल ु हुनहुुन्छ। तर ितमीले त्यसो गरेनौ भने ितमी रूखका
हाँगाहरू का टए झौं, का टने छौ। 23अिन यिद यहूदीहरूले परमे रमा फे र िव ास रा थाल,े परमे रले ितनीहरूलाई फे र हण गन ुर्हुनछे।
परमे रमा ितनीहरूलाई फे र फकार्ई ल्याउने क्षमता छ जहाँ ितनीहरू पिहले िथए 24 एउट असल भ ाक्षको रूखमा जगंली भ ाक्ष का हाँगाहरू
कलम सान ुर् ाकृित कुरो होइन। तर ितमी गरै-यहूदीहरू जङ्गली भ ाक्ष रूखका हाँगाहरू जस्ता हुन।् यसकारण िनःसन्दहे ितनीहरू मलू रूखमा
कलमी सानर् सिकन्छ।

25 दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, म ितमीहरूलाई यो ग ु कुरा बताउन चाहन्छु। यसले ितमीहरूलाई नबझुकेा सबै कुराहरू बझु्नमा सहयोग
गनछ। सत्य यो होः इ ाएलको एउटा भाग हठी भयो। तर त्यो प रवतर्न हुन सक्नछे जब शस्त अ-यहूदीहरू परमे रकहाँ आउँदछन।् 26अिन
त्यसै गरी सारा इ ाएलीहरूलाई बचाइनछे। यो धमर्शा मा ले खएको छः
✡ 11:3: 1 राजा 19:10, 14 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 11:4: 1 राजा 19:18 बाट उ तृ ग रएको।
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“उ ारक िसयोनबाट आउनु हुनछे;
उहाँले याकूबका प रवारबाट दषु् ाइँ हटाउनहुुनछे।

27 अिन म ितनीहरूसगँ यो वाचा गनछु
जब ितनीहरूका पापहरू म हरण गनछु।” यशयैा 59:20-21, 27:9

28 यहूदीहरू ससुमाचार हण गनर् अस्वीकार गछर्न,् यसकारण ितनीहरू परमे रका श हुरू हुन।् यो ितमी गरै-यहूदीहरूलाई सहायता गनर्को
लािग भएको हो। तर ितनीहरू चिुनएका मािनसहरू हुनाको कारण परमे रले अझ पिन मे गन ुर्हुन्छ। िकनभने ितनीहरूका िपताहरूलाई वचन
िदनभुएको िथयो। 29 परमे रले मािनसहरूलाई आफूले िदनहुुने उपहारको बारेमा अिन आफ्नो बोलावटको बारेमा आफ्नो मन प रवतर्न गन ुर्हुने
छैन। 30 एक समयमा ितमीहरूले परमे रलाई मान्न अस्वीकार गरेका िथयौ। तर अिहले ितमीहरूले परमे रको कृपा पायौ कारण ितनीहरूले
आज्ञा पालन गनर् माननेन।् 31 अिन अिहले ितनीहरूले परमे रको आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार गछर्न ् िकनभने परमे रले ितनीहरू ित कृपा
दशार्उनभुयो। ितनीहरूले पिन परमे रबाट कृपा ा गरून ्भिन त्यसो भएको िथयो। 32सबै मािनसहरू अवज्ञाको कारागारमा यसकारण थिुनएका
छन ्िक परमे रको कृपा सबमैा पगु्न सकोस।्

परमे रको शसंा गर
33 हो, परमे रको ए यर्को सीमा छैन! उहाँको ज्ञान र ब ु को कुनै अन्त छैन! कसलैे पिन परमे रले गन ुर्भएको िनणर्यको ाख्या गनर्

स ै न। कसलैे पिन परमे रको बाटोहरू बझु्दनै। 34 जस्तो धमर्शा मा ले खएको छः

“परम भकुो मन कसले जान्दछ?
उहाँलाई सल्लाह कसले िदनसक्छ?” यशयैा 40:13

35 “कसलैे किहल्यै परमे रलाई केही उपहार िदएको छ?
ता िक ब द्लमा परमे रले पिन उसलाई उपहार िदन ु परोस।्” अय्यबू 41:11

36 हो, परमे रले सबै थोक सजृना गन ुर्भयो। सबै कूरा उहाँकै कारणले र उनकैा िन म्त च लरहछे। परमे रको महीमा रिहरहोस!् आिमन।

12
परमे रलाई ितमीहरूको जीवन दऊे

1यसलैे दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, केही गर भनरे म िबन्ती गदर्छु। परमे रले हामीलाई ठूलो दया दखेाउनभुयो। यसकारण परमे रलाई
सन्न गद आफ्नो जीवनलाई जीिवत ब लदानको रूपमा अपर्ण गर। यही ितमीहरूको आ त्मक उपासना हो। 2 सांसा रक स्तरमा आफूलाई

प रवतर्न नगर। तर िवचारको नयाँ बाटो अप्नाएर आफूलाई आन्त रक रूपले प रवतर्न गर। अिन त्यसपिछ ितमीहरू रा ो के हो, उहाँलाई के
मन पछर् र सम्पणूर्ता के हो, आफैं परमे रको इच्छा प ो लाउन समथर् हुने छौ।

3 परमे रले मलाई अन ु हको वरदान िदनभुएकोछ, म ितमीहरू सबलैाई भन्छु आफू जे छौ त्यो भन्दा बढता आफूलाई नसम्झौं। परमे रले
िदनभुएको िव ासको आधारमा ितमी वास्तवमा बाँिचरहकेाछौ त्यो स्वयं हरे। 4 हामी त्यकेको एउटै शरीर छ अिन यो धरैे भागमा बाँिडएको
छ। यी भागहरूको एउटै काम हुदँनै। 5 उसै गरी, हामी धरैे मािनसहरू छौं, तर ी मा हामी एक शरीर हौं। अिन त्यके अगं अरू भागहरूका
हुन।्

6 हामी सबसैगँ िविभन्न वरदानहरू छन।् हरेक वरदान परमे रको अन ु हबाट आएको छ। यिद कससैगँ अगमवाणी गन वरदान छ भने
उसले आफ्नो िव ासको अनसुार त्यसको उपयोग गन ुर्पछर्। 7 यिद कससैगँ सवेाको वरदान छ भने उसले सवेा गन ुर्पछर्। यिद कससैगँ उपदशेको
वरदान छ भने उसले उपदशे िदनपुछर्। 8 यिद कससैगँ उत्साहको वरदान छ भने उसले अरू मािनसलाई उत्साह िदनपुछर्। यिद कससैगँ अरूलाई
सहयोग गन वरदान छ भने उसले उदारतापवूर्क सहयोग गन ुर्पछर्। यिद कससैगँ नतेतृ्व गन वरदान छ भने उसले वीणतापवूर्क नतेतृ्व िदनपुछर्।
यिद कससैगँ दया दखेाउने वरदान छ भने उसले खशुीको साथमा अरूलाई दया दखेाउन ु पछर्।

9 ितमीहरूको मे श ू हुनपुछर्। ती कुराहरूलाई घणृा गर जनु कुरामा दषु् ाइँ छ। असल कुराहरू मा गर। 10 एका-अकार्मा दाज्य-ूभाई,
िददी-बिहनीहरूलाई जस्तो मे गर। ितमी आफूलाई जस्तो चाहन्छौ आफ्ना दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरूलाई त्यो भन्दा अझ बढता सम्मान दऊे।
11 परम भकुो काममा अल्छी नहोऊ। आ त्मक रूपले इष्यार्ल ुभएर उहाँको सवेा गर। 12खशुी होऊ िकनभने ितमीहरूसगँ आशा छ। दःुखमा धयैर्
धारण गर। सधैं ाथर्ना गर। 13 परमे रका मािनसहरूले सहायता खोजकेो दखेे आफूमा भएको कुरो बाँड र सहायता दऊे। अिन मािनसहरूलाई
आफ्नो घरमा स्वागत गर।

14 ती जसले ितमीहरूलाई नरा ो गछर् उिसत मीठो वचन बोल। तर ितनीहरूलाई नसराप। 15जब अरूहरू खशुी हुदँछन ्ितमी पिन ितनीहरूसगँै
खशुी हुनपुछर्। अिन जब अरूहरू रून्छन ् ितमीपिन ितनीहरूसगँ रोऊ। 16 परस्परमा शा न्तपवूर्क िमलरे बस। अहंकार नगर। िनम्न पदका
मािनसहरूिसत िम ता राख। अिभमानी नहोऊ।
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17 यिद ितमीलाई कसलैे चोट पयुार्उँछ भने ितमीले त्यसको बद्ला नलऊे। सबै मािनसलाई रा ो गन यास गर। 18 सबसैगँ शा न्तिसत ब े
चे ा गर। 19 हे मरेा िम हरू, ितमीहरूलाई नरा ो गनलाई दण्ड िदने कोिशश नगर। परमे रलाई पखर्, उहाँले ोधको बलेामा ितनीहरूलाई दण्ड
िदनहुुनछे। ले खएको छः “दण्ड िदने काम मरेो हो, म साटो फेन छु।”✡ परम भु भन्नहुुन्छ। 20 यसथर् ितमीहरूले यसो गन ुर्ः

“यिद ित ो श ु भोको छ भन,े
उसलाई खवुाऊ।

यिद ित ो श ु प्यासा छ भन,े
उसलाई पानी दऊे।

यस कारले ितमीले ती मािनसहरूलाई ल ज्जत पानछौ।” िहतोपदशे 25:21-22

21 द ु ले ितमीलाई निजतोस,् तर भलाईले द ु लाई िजत।

13
सरकारको शासकहरूको आज्ञा मान्न ु

1 ितमीहरू सबलैे शासकहरूको आज्ञा मान्न ु पछर्। िकनभने शासकहरूलाई अिधकार िदने परमे रनै हुनहुुन्छ। अिन अिहले शासन गनहरू
परमे रबाट िनय ु ग रएका हुन।् 2यसलैे जो शासकहरूको िवरोधमा जान्छ ऊ परमे रको िनय ु को िवरोधमा जान्छ। जो शासकको िवरोधमा
जान्छ ऊ द ण्डत हुनछे। 3 ज-जसले उिचत काम गदर्छन ्उनीहरूलाई शासकहरूदे ख डराउने काम छैन। तर ज-जसले अनिुचत काम गदर्छन ्
उिनहरूलाई शासकहरूदे ख डराउन ु पछर्। के ितमीहरू शासकहरूका डरबाट मु हुन चाहन्छौ? तब उिचत काम गर, शासकहरूले ितमीहरूको
शसंा गनछन।्
4 शासकवगर् ितमीहरूलाई सहयोग गन परमे रका सवेक हुन।् तर ितमीले अनिुचत काम गय भने ितमी डराउछँौ। शासकसगँ दण्ड िदने

अिधकार छ अिन उसले यो अिधकार चलाउछँ। अनिुचत काम गनलाई दण्ड िदने ऊ परमे रको सवेक हो। 5 ितमीले शासकको आज्ञा मान्नै
पछर्, ितमीले मान्नै पछर् िकन िक माननेौ भने ितमीले दण्ड पाउन सक्छौ। ितमीले मान्न ु पछर् िकनभने ितमी जान्दछौ िक असल काम ग रन ु पछर्।

6 अिन यसकैारण ितमीहरूले कर पिन ितन ुर् पदर्छ। शासकहरू परमे रको सवेा ग ररहछेन ् अिन त्यसकैो लािग ितनीहरूले आफ्नो समय
िदन्छन।् 7 ितमीले जे िदनपुछर् सबै मािनसलाई दऊे। ितमीले जसलाई कर र महसलू ितन ुर् परेको हुन्छ उसलाई ितर। आदर गन ुर्पन मािनसलाई
आदर गर। सम्मान गन ुर् पन मािनसलाई सम्मान गर।

अरूलाई मे गन ुर् नै वस्था हो
8 ितमी कससैगँ ऋणी हुन ु हुदँनै। तर ितमीहरू सधैं एका अकार्मा मेको ऋणी हुनपुर्छ। जसले अरूलाई मे गदर्छ उसले सम्पणूर् वस्था

मान्दछ। 9 म यो िकन भन्दछुै? िकनभने वस्थाले भन्दछ, “ िभचारको पाप नगर, हत्य नगर, कुनै कुरो नचोर, अरूको चीजको लोभ
नगर।”✡ यी सबै आदशेहरू र अन्य आदशेहरू एउटै आदशेमा समािहत छन ्“आफूलाई मे गरे जस्तै अरूलाई मे गर।”✡ 10 मेले कसलैाई
चोट पयुार्उदँनै। यसकारण मे गन ुर् नै सबै वस्थाको पालन गन ुर् हो।

11 मरेो भनाइको कारण यो हो िक हामी अप् ारो समयमा बाँिचरहछेौं। हो, अब िन ाबाट ब्य ूिँझने ित ो समय आएको छ। िकनभने जित बलेा
हामीले िव ास गय ं त्यस बलेा भन्दा अिहले हा ो म ु हामी निजक भएको छ। 12“रात” ायः िस सक्यो “िदन” लगभग यहाँ आइसक्यो।
यसथर्ः हामीले अन्धकारको कामगनर् छोडन ु पछर्, अिन उज्यालाको कामहरू गन ुर् पछर्। 13 िदनको मािनसहरू जस्तो हामीले स्वच्छातापवूर्क काम
गन ुर्पछर्। हामी जङ्गली र खिचर्लो भोजमा भु लन ु हुदँनै। हामी दाखरसले माि न ु हुदँनै। हामीले िभचारका पापहरु गन ुर् हुदँनै र हामीले आफ्ना
शरीरले कुनै पाप गन ुर् हुदँनै। हामीले झगड़ा गन ुर् हुदँनै र ईष्यार् गन ुर् हुदँनै। 14 त्यसको स ामा आफूले भ ु यशे ू ी झैं होऊ। आफ्नो पापमय
स्वभाव र पापमय इच्छाहरूलाई सन्त ु ी नदऊे।

14
अरूको भत्सर्ना नगर

1कमजोर िव ास भएका आफ्नो समहूका सदस्यहरूलाई अप्नाउन अस्वीकार नगर। अिन ितनीहरूको िवचारमािथ ितनीहरूिसत तकर् नगर।
2 आफूलाई जे मन पछर् त्यो खान सक्छु भन्ने िव ासहरू एउटा मािनसको हुन सक्छ। तर कमजोर िव ास हुने अक मािनसले सोच्न सक्छ
िक ऊ खाली साग-सब्जी मा खान सक्छ। 3 अिन जे पिन खान सक्छु भन्ने मािनसले त्यो साग-सब्जी मा खाने मािनस भन्दा उ म छु भनरे
आफूलाई ठान्न ु हुदँनै। अिन साग-सब्जी मा खाने मािनसले पिन सबै खाने मािनस गल्ती हो भनरे सोच्न ु हुदँनै। परमे रले ती दवुलैाई हण
✡ 12:19: 32:35 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 13:9: 20:13-15, 17 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 13:9: 19:18 बाट उ तृ
ग रएको।
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गन ुर्हुन्छ। 4 ितमीले अरूको सवेकलाई जाँच्न स ै नौ। उसको स्वामीले मा त्यसको ठीक र बठेीकको िनणयर् गनर्सक्छ। अिन परम भकुो सवेक
ठीक बन्नछे िकनभने भ ु ितनलाई ठीक बनाउन ु सामथ हुनहुुन्छ।

5 कुनै मािनसले एउटा िदनलाई अक िदनभन्दा महत्वपणूर् ठान्न सक्छ। अिन अक मािनसले सबै िदन एकै ठान्न सक्छ। हरेक मािनस
आफ्नो िव ासमा िन त हुनपुछर्। 6 जसले एउटा िदन भन्दा अक िदन महत्वपणूर् भनरे सोच्दछ उसले त्यो परम भकुो लािग सोंच्दछै। अिन
जसले सबै थोक खान्छु भन्छ त्यसले भकुो लािग खाँदछै। हो, त्यस भोजनको लािग उसले भलुाई धन्यवाद िददंछ। अिन जसले केही थोक
खान अस्वीकार गदर्छ जसले भकैु लािग अस्वीकार ग ररहछे। उसले पिन परमे रलाई धन्यवाद िददंछ।

7 हो, हमी सबजैना भकुो लािग बाँच्दछौं। हामी आफ्नै िन म्त बाँच्दनैौं अथवा आफ्नै िन म्त मदनौं पिन । 8 यिद हामी बाँच्छौ भने भकुो
लािग बाँिचरहकेाछौं। अिन यिद हामी मछ ं भन,े हामी भकुो लािग मदर्छौं। यसलैे हामी मरौं िक हामी बाँचौ हामी भकैु हौं। 9 यही कारणले
गदार् ी मन ुर्भयो र मतृ्यबुाट बाँच्न ु भयो। ी ले त्यसै गन ुर्भयो र उहाँ मरेकाहरूको लािग पिन र बाँचकेाहरूको लािग पिन भु हुनसक्न ु भयो।

10 तब ितमी ी मा भाइ भनरे िकन जाँच्छौ? अथवा ितमीले आफूलाई आफ्ना दाज्य-ूभाइ भन्दा ठूला िकन ठान्छौं? हामी सबजैना
परमे रका सम्मखु उिभन ु पछर्। अिन उहाँले हामी सबलैाई जाँच्न ु हुन्छ। 11 हो, धमर्शा मा ले खएको छः

“ ‘ त्यके मािनस मरेो साम ु झकु्नछे,
अिन त्यकेले परमे रलाई मान्नछे।िनःसन्दहे म बाँचे जस्त,ै
यी कुराहरू हुनछेन,् परम भु भन्न ु हुन्छ।’ ” यशयैा 45:23

12 यसकारण हामी त्यकेले परमे रको अघाडी आफ्नो िहसाब िदन ु पनछ।
अरूलाई पापी भनरे दोष नलगाऊ

13 यसलैे एक अकार्लाई जाँच्ने काम बन्द गरौं। त्यसको स ामा ितमीले दाज्य-ूभाइका वा िददी-बिहनीका बाटोमा वाधा नहाल्ने वा केही
त्यस्तो नगन िन य गर जसले गदार् ती पाप गनर् ितर लाग्लान।् 14 म भु यशेमूा हु।ँ म जान्दछु कुनै खा आफैं मा फोहोर छैन। तर यिद कसलैे
फोहोर भनरे िव ास गछर् भने त्यो उसकैो लािग फोहोर छ।

15 केही खाँदमैा यिद ितमीले आफ्ना दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीको भावनामा चोट पयुार्उछँौ भने ितमीले मेको बाटो प ाउँदनैौ। कसलैे गलत
सम्झकेो खाना खाएर ितमीले उसलाई न गन ुर् हुदँनै। ी त्यस मािनसको लािग पिन मन ुर् भयो। 16आफूलाई असल लागकेो कुनै कुराको िनन्दा
हुन नदऊे। 17 परमे रको राज्यमा खान ु र िपउनकुो कुनै महत्व छैन। परमे रको राज्यमा महत्वपणूर् कूरा त यी हुन धािमर्कता, शा न्त र पिव
आत्मामा आनन्द। 18 कसलैे यस कारले ी को सवेा गरे उसले परमे रलाई खशुी पादर्छ। अिन त्यो मािनस अरूहरू ारा स्वीकृत हुनछे।

19 यसलैे कठोर प र मको साथ त्यस्तो काम गरौं जसबाट शा न्त छाउछँ। अिन त्यस्तो काम गरौं जसमा िक त्यो एका अकार्मा सहयोग
बन्न सकोस।् 20 भोजनले परमे रको कायर् न गनर् नदऊे। हरेक खा खान लायकको हुन्छ। तर अक लाई पापमा पान खाना खान ु अनिुचत
हो। 21 मास,ु दाखरस वा अरू कुनै थोक जसले दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीलाई पापमा धकेल्दछ। असल हो नखाननु।ै

22 यी िचजहरूमा ित ो िव ास परमे र र आफूमाझ रा ु पछर्। अपराध बोध नगरी आफूले उिचत ठहरयाएको काम गन मािनस धन्य हो।
उसलाई परमे रबाट आिशष, दान ग रन्छ। 23 तर कसलैे शकंा गद केही कुरो खान्छ भने ऊ स्वयं नै दोषी हुदँछ। िकन? िकनभने उसलाई
त्यो उिचत हो भन्ने भरोसा भएन अिन भरोसा नभई गरेको जे कुरा पिन पाप हो।

15
1 हामीहरू मध्ये जो िव ासमा द रलो छौं कमजोर मािनसलाई सहयोग गन ुर् पछर्। कमजोर मािनसहरूलाई हामीले सघाउन ु पछर्। हामीले

आफैं लाई मा ै खशुी तलु्याउन हुदँनै। 2 ितनीहरूलाई िव ासमा द रलो बनाउन र ितनीहरूका भलाइको लािग हामी त्यकेले अरूलाई खशुी
पान ुर्पछर्। 3 ी ले पिन आफु स्वयलंाई खशुी रा े कोिशश गन ुर् भएन। उहाँको िवषयमा धमर्शा मा भिनएको छः “जसले ितमीलाई अपमान गरे
ती अपमान ममािथ परे।”✡ 4 िबतकेा िदनहरूमा ले खएका हरेक कुरो हामीलाई िशक्षा िदन ु ले खएको िथए। हामीले आशा गनर् सकौं भनरे नै ती
ले खएका िथए। धमर् शा बाट आउने धयैर् र बलबाट हामी आशा ा गनर् सकौं। 5धयैर् र बल परमे रबाट उत्पन्न हुन्छ। अिन म ाथर्ना गछुर् िक
परमे रले ितमीहरूलाई ी यशेकूो उदाहरण अनसुार ितमी आफैं हरू माझ मले-िमलापमा राखनु।् 6 त्यसपिछ ितमीहरू सबै एक भएर िमल्नछेौ।
ितमीहरू सबै एक भएर हा ा भ ु यशे ू ी िपता ित मिहमा गनछौ। 7 ी ले ितमीहरूलाई हण गन ुर्भयो। यसलैे परमे रको मिहमाको िन म्त
ितमीहरूले एक-अक लाई स्वीकार गन ुर्पछर्। 8 म ितमीहरूलाई भन्दछु िक परमे रको िव ासनीयताको िन म्त र यहूदी पखुार्हरूलाई आफूले
िदनभुएको ितज्ञालाई पक्का गनर्का िन म्त ी यहूदीहरूका सवेक बन्न ु भयो। 9 ी सवेक बन्न ु भयो तािक गरै-यहूदीहरूले परमे र ित
उहाँको करूणाको शसंा गरून।् धमर्शा ले भन्छः

“यसलैे म गरै-यहूदीहरूमा ितमीहरूलाई धन्यवाद िदनछुे,
✡ 15:3: 69:9 बाट उ तृ ग रएको।
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म ितमीहरूको नामको स्तिुत गाउनछुे।” भजनसं ह 18:49

10 धमर्शा ले यसो पिन भन्छ,

“ितमी गरै-यहूदीहरू परमे रका मािनसहरूसगँै खशुी होऊ।” वस्था 32:43
11 अिन फे र त्यसले भन्छः

“ितमीहरू सबै गरै-यहूदीहरू! परम भकूो शसंा गर।
सबलैे उहाँको शसंा गन ुर्पछर्।” भजनसं ह 117:1

12 अिन यशयैाले भनकेा छन,्

“एकजना मािनस यस्सीका प रवारबाट आउने छन।्
ती मािनसले अ-यहूदीहरूमािथ राज गनछन,्

अिन ती मािनसको कारणले गरै-यहूदीहरूले आशा ा गनछन।्” यशयैा 11:10

13 ितमीहरूले परमे रमा िव ास गन हुनाल,े परमे र जो आशाको महुान हुनहुुन्छ, उहाँले ितमीहरूलाई आनन्द र शा न्तले पणू र् गरून।् तब
ितमीहरूको आशा पिव आत्माको श ारा प रपणूर् बन्नछे।

पावल आफ्नो कायर्बारे भन्दछन ्
14 मरेा दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, म िन त छु िक ितमीहरू भलाईले भ रएका छौ। म जान्दछु ितमीहरूसगँ चाहे जित सम्पणूर् ज्ञान

छ अिन ितमीहरूले एक अकार्लाई उपदशे िदनसक्छौ। 15 मलैे ितमीहरूलाई सम्झाउनलाई केही कुराहरू खलुस्त गरी लखेकेो छु। मलैे यसो
गरेको कारण परमे रले मलाई यो िवशषे उपहार िदन ु भएको छ। 16 गरै-यहूदीहरूलाई सहयोग गन ुर् भनरे परमे रले मलाई ी यशेकूा सवेक
बनाउन ु भएकोछ। उहाँको ससुमाचारहरू चार गरेर मलैे परमे रको सवेा गरें। मलैे यसो गन ुर्को उ ेश्य गरै-यहूदीहरू परमे रका हण योग्य
ब लहरू ब न्न सकून ्भन्ने हो। पिव -आत्मा ारा ितनीहरू पिव पा रए।

17 यसलैे म ती कुराहरूमा घमण्ड गदर्छु जनु मलैे परमे रका िन म्त ी यशेमूा गरें। 18 गरै-यहूदीहरूलाई परमे रको आज्ञाकारी बनाउनमा
वचन र कमर् ारा ी ले मरेो माफर् त जे गन ुर् भएको छ त्यसबारे मा बोल्ने आटँ म गनछु। 19 अिन ितनीहरूले परमे रको आत्माको श ारा
ग रएका चमत्कारहरू र आ यर्लाई दखेरे आज्ञा पालन गरे। परैू यरूशलमेदे ख इ ल्ल रकमसम्म ी को ससुमाचार चार गन काम मलैे
िस याएँ। 20 जहाँ-जहाँ ी लाई िचिनदंनै ती ठाउँहरूमा मा ससुमाचार चार गन इच्छा सदा मरेो रहकेो छ। मलैे यसो गरे कारण कसलैे
पिहल्यबैाट था लसकेको काममािथ िनमार्ण गन मलैे चािहन।ँ 21 तर धमर्शा मा ले खएको छः

“मािनसहरू जसलाई उहाँको िवषयमा भिनएको छैन, ितनीहरूले दे छेन,्
मािनसहरू जसले उहाँको िवषयमा सनुकेा छैनन,् ितनीहरूले बझु्नछेन।्” यशयैा 52:15

पावलको रोम मण गन इच्छा
22 यही कारणले गदार् म ितमीहरूकहाँ आउन धरैे पल्ट रोिकएकोछु।
23 अब यस भकेमा मलैे आफ्ना कामहरू शषे पारें अिन धरैे वषर्दे ख म ितमीहरू कहाँ आउन िच न्तत िथएँ। 24 यसलैे स्पने जाँदा म

ितमीहरूलाई भटे्ने आशा गछुर्। िन य, म स्पने भएर जाँदाखे र ितमीहरूलाई भटे्ने आशा गछुर्। केही बरे ितमीहरूका साथमा आनन्द मनाउने
आशा गछुर् अिन त्यसपिछ ितमीहरूले मरेो या ामा साथ िदन सक्छौ।

25 अिहले म परमे रका मािनसहरूलाई म त गनर् यरूशलमे गइरहछुे। 26 यरूशलमेमा परमे रका कितपय मािनसहरू गरीब छन।्
27 म्यािसडोिनया र अखयैाका िव ासीहरू यरूशलमेका ती मािनसहरूलाई चन्दा िदएर सघाउन खशुी िथए। ितनीहरू सहयोग िदन खशुी
िथए। वास्तवमा, यरूशलमेका गरीबहरूलाई म त गनर् ती वाध्य छन।् यहूदीहरूको आ त्मक आशीवार्दमा सहभागी भएकाले ती गरै-यहूदीहरूले
सघाउन ु पछर्। त्यसलैे ितनीहरूले आफ्ना भौितक वस्तहुरू ितनीहरूलाई सघाउन योग गन ुर्पछर्। यसको लािग ितनीहरू यहूदीहरूका ऋणी छन।्
28 मलैे िन त गन ुर् छ िक यरूशलमेका गरीबहरूले ती सबै पसैा पाऊन ्जनु ितनीहरूलाई िदइएकोछ।

यो काम सकेर म स्पने जान्छु। स्पने जाँदा, म ितमीहरूकहाँ आउँछु। 29 जब म ितमीहरूलाई भटे्न आउँछु म ी को सम्पणूर् आिशषिसतै
आउँछु।
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30 दाज्य-ूभाइ र िददी-बिहनीहरू, म ितमीहरूलाई िबन्ती गदर्छु, मरेो िन म्त परमे रलाई ाथर्ना गरेर मलाई मरेो काममा सहयोग गर। हा ा
भ ु यशे ू ी को नाममा र पिव आत्माले िदने मे ारा म यो िवन्ती गदर्छु। 31 ाथर्ना गर िक म यहूिदयाका अिव ासीहरूबाट जोिगन सकँु।

मलैे उनीहरूका िन म्त लगकेो सहयोगलाई यरूशलमेमा परमे रका मािनसहरूले सहषर् स्वीकार गरून ्भनरे पिन ाथर्ना ग रदऊे। 32 त्यसपिछ
परमे रले चाहन ु भयो भने म ितमीहरूकहाँ आउनछुे। म खशुीले आउनछुे ितमीहरूसगँै िव ाम लनछुे। 33 परमे र जो शा न्तका ोत हुनहुुन्छ,
ितमीहरू सबिैसत रहुन।् आिमन।

16
अ न्तम शब्दहरू

1म ितमीहरूलाई हा ी बिहनी िफबीसगँ प रिचत गराउन चाहन्छु। उनी सि य मण्डलीकी सिेवका हुन।् 2 परम भकुा मािनसहरूलाई सहुाउदँो
िहसाबले उनलाई भकुो नाउमँा उनले चाहकेा कुरामा जसरी भए पिन सघाऊ। उनले मलाई खबुै सहयोग गरेकी छन ्र उनले अरूहरूलाई पिन
धरैे सघाएकीछन।्

3 ि स्कीला र अक्वीलालाई नमस्कार भिनदउे, जसले ी यशेमूा मसगँै काम गदर्िथए। 4 ितनीहरूले मरेो जीवन बचाउन आफ्ना जीवन
पिन जो खममा हालकेा िथए। म ितनीहरूलाई धन्यवाद िदन्छु र गरै-यहूदीहरूका सबै मण्डलीहरू पिन कृतज्ञ छन।्

5 अिन उनीहरूका घरमा भलेा हुने मण्डलीलाई पिन नमस्कार।
मरेा ि य िम इपिेनतसलाई नमस्कार। एिशयामा ी लाई मान्ने उनी थम मािनस हुन।्
6 म रयमलाई पिन नमस्कार। उनले ितमीहरूका लािग क ठन काम गरेकी छन।्
7 एन् ोिनकस र यिुनसलाई पिन नमस्कार। ितनीहरू मरेा आफन्त हुन ्र मसगँै जलेमा िथए। ितनीहरू े रतहरू ारा सम्मािनत छन।् ितनीहरू

मभन्दा अगाडी नै ी का िव ासीहरू बनकेा िथए।
8 परम भकुो नाउमँा एम प्लआतसलाई नमस्कार। 9 उबार्नसलाई नमस्कार। उनी ी का एक सह-सवेक हुन।्
मरेा ि य िम स्तािकसलाई पिन नमस्कार। 10 अपोल्लासलाई पिन नमस्कार। उनी ी का साँचो िव ासीको रूपमा जाँिचएका िथए र

मािणत पिन भए।
अ रस्तोबलस प रवारका सबै सदस्यहरूलाई नमस्कार। 11 हरेोिदयनलाई नमस्कार, उनी मरेा कुटुम्ब हुन।्
निसर्सस प रवारलाई पिन नमस्कार जो भमुा छन।् 12 ि फेना र ि फोसालाई पिन नमस्कार। ती नारीहरू भमुा खबुै खटेका छन।्
मरेा ि य िम परसीसलाई पिन नमस्कार। उनी पिन भमुा खबु ख टन।्
13 रूफसलाई पिन नमस्कार। उनी भमुा िवशषे मािनस हुन।् उनकी आमालाई पिन नमस्कार। उनी मरेी पिन आमा हुन।्
14 अिसर्ि तस, पलगेन, हमर्स, प ोबास अिन ी मा भएका सबै दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरूलाई पिन नमस्कार।
15 िफलोलोगस र जु लया, ने रयस र उनकी बिहनी ओ लम्पासलाई नमस्कार। अिन उनीहरूसगँ भएका सबै िव ासीहरूलाई नमस्कार।
16 जब ितमीहरू भटे हुन्छौ एक अकार्लाई, पिव चमु्बन ारा अिभवादन गर।

ी का सम्पणूर् मण्डलीहरू ितमीहरूलाई अिभवादन पठाउँछन।्
17 दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, परस्परमा फूट ल्याउनहेरूसगँ होिशयार बस। अरूहरूको िव ासमा बाधा ल्याउनहेरूसगँ पिन होिशयार

बस। ितमीहरूले पाएको िशक्षाको उल्टो ितनीहरूले िसकाउँछन।् ती मािनसहरूबाट अलग बस। 18 त्यस िकिसमका मािनसहरूले हा ा भ ु
ी को सवेा गदनन।् ितनीहरू आफ्नै खाँचोको िन म्त मा काम गदर्छन।् सीधा-साधाहरूलाई ती आफ्ना िचप्लो कुरा र खशुामदीले मखूर्

बनाउदँछन।् 19 सबै िव ासीहरू जान्दछन ् िक ितमीहरूले परमे रको आज्ञा पालन गदर्छौ। त्यही कारणले गदार् म ितमीहरूसगँ अत्यन्त खशुी
छु। तर म चाहन्छु असल कुरामा ितमीहरू ब ु मानी बिननपुछर्। अिन द ु कुरामा ितमीहरू अबोध बिननपुछर् भन्ने म चाहन्छु।

20 परमे र जसले शा न्त ल्याउन ु हुन्छ उहाँले शतैानलाई चाँडै हराउन ु हुनछे र उहाँले ितमीहरूलाई त्यसमािथ श दान गन ुर् हुनछे।
हा ा भ ु यशेकूो अन ु ह ितमीहरूलाई होस।्
21 ितमोथी, मरेा सहकम ले ितमीहरूलाई नमस्कार चढाउँदछन।् लिुसयस, यासोन, अिन सोिसपटेरले (जो मरेा आफन्तहरू हुन)् पिन

ितमीहरूलाई नमस्कार पठाउँदछन।्
22 म तितर्यस हु,ँ पावलले जे बोले ती कुराहरू म लखे्दछुै। अिन परम भमुा म ितमीहरूलाई नमस्कार गदर्छु।
23 गायसले यहाँ मलाई साथै सम्पणूर् मण्डलीलाई आफ्नो घर चलाउन ु िदइराखकेा छन।् उनले पिन ितमीहरूलाई नमस्कार भनकेा छन।्

इरास्तस अिन हा ा भाइ क्वाटर्सले पिन ितमीहरूलाई नमस्कार भनकेा छन।् इरास्टस यस शहरका खजाञ्ची हुन।् 24 *
25 परमे रको मिहमा होस।् परमे रले मा ितमीहरूका िव ासलाई ब लयो पानर् सक्न ु हुन्छ। उहाँले ससुमाचारको योग गन ुर्सक्न ु हुन्छ

जनु म ितमीहरूको िव ास द रलो बनाउन चार गदर्छु। त्यो ससुमाचार जनु म चार गछुर् त्यो यशे ू ी को बारेमा छ। 26 त्यो ससुमाचार
* 16:24: 24 मा थिपएको छ: “ भु यशे ू ी को अन ु ह ितमीहरूसगँ सधँ ै भइरहोस।् आिमन।”
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ग ु -सत्य जनु परमे रले कट गन ुर्भयो। अिन त्यो ग ु -सत्य अगमव ाहरूका लखेाई ारा हामीलाई ज्ञान गराइएकोछ। अनन्त परमे रको
आज्ञाले यो ग ु -सत्य गरै-यहूदीहरूलाई ज्ञान गराइयो। यसले आज्ञाका रता उत्पन्न गछर् जनु िव ासबाट आउँदछ। 27 यशे ू ी माफर् त एक मा
सवर्ज्ञानी परमे रको मिहमा होस।् आिमन।
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को रन्थीहरूलाई
पावलको पिहलो प

1 पावलबाट णाम। परमे रले इच्छा गरेकाले म ी यशेकूो े रत बन्न परमे र ारा बोलाइएको छु। हा ा ी मा भाइ सोस्थनसेबाट
पिन।

2 को रन्थमा भएका परमे रको मण्डली जसलाई ी यशेमूा पिव गराइएका छन,् औ जसलाई परमे रले उहाँको पिव मािनसहरू हुन
बोलाउन ु भएको छ। ितमीहरूलाई पिन त्यके ठाउँका अरू सबै मािनसहरूसगँै बोलाइएको छ, जसकोमा ी मािथ िव ास छ-जो हा ो तथा
ितनीहरूका परम भु हुनहुन्छ।

3 हा ा िपता परमे र र भ ु यशे ू ी बाट ितमीहरूलाई अन ु ह र शा न्त।
पावल परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछन ्

4 परमे रले ी यशेकूो माध्यममा ितमीहरूलाई िदइएको अन ु हको िन म्त म आफ्ना परमे रलाई सधँ ै धन्यवाद चढाउँछु। 5 यशेमूा
ितमीहरूले हरतरहले आशीवार्द पाएकाछौ। ितमीहरू आफ्नो जम्मै बोली-बचन र सारा ज्ञानमा धनी भएका छौ। 6 ी को सत्य बारे ितमीहरूमा
मािणत भएको छ। 7 यसलैे हा ा भ ु यशे ू ी को पनुरागमन प खर्रहुन्जले ितमीहरूलाई कुनै आ त्मक वरदानको अभाव हुने छैन। 8 यशेलूे

ितमीहरूलाई सदा सदुढृ रा ु हुनछे िक हा ा भ ु यशे ू ी को परुागमनको िदनमा पिन ितमीहरूलाई केही दोष हुने छैन। 9 परमे र िव ास योग्य
हुनहुुन्छ। एक उनै हुन ्जसले ितमीहरूलाई आफ्ना पु यशे ू ी , हा ा भिुसत सगंती गन ुर् बोलाउन ु भएकोछ।

को रन्थीको मण्डलीमा फाटो
10 हा ा भ ु यशे ू ी को नाउमँा म िवनयपवूर्क भन्दछु, दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू हो, ितमीहरू आपसमा िमलरे बस जसले गदार्

ितमीहरूको बीचमा फाटो नआवोस।् एउटै िवचार र एउटै उ ेश्य लएर ितमीहरू एक भई बस भन्ने मरेो िवन्ती छ।
11 मरेा भाइ-बिहनीहरू हो, क्लोएको प रवारबाट मलैे ितमीहरूका बारेमा सनुकेो छु िक ितमीहरूको बीचमा झगड़ा छ। 12 मरेो भन्नकुो

तात्पयर्ः यही हो ितमीहरूमध्ये कसलैे “म पावललाई मान्छु,” कसलैे “म अपोल्लोसलाई मान्छु,” कसलैे “म केफासलाई मान्छु,” अिन कसलै,े
“म ी लाई मान्छु” भन्छौ अरे। 13 ी लाई िविभन्न दलमा बाँट्न सिकन्न। के पावल ितमीहरूका िन म्त ूसमा मरेका हुन ् र? होइनन!्
के पावलको नाउमँा ितमीहरू बि स्मा भएका हौ र? होइनौ! 14 म परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछु िक ितमीहरूमध्ये ि सपस र गायसलाई
बाहके मलैे कसलैाई पिन बि स्मा िदएको छैन। 15 म यसको िन म्त कृतज्ञ छु िकनभने ितमीहरू मरेो नाउमँा बि स्मा भयौ भनरे कसलैे भन्न सक्ने
छैन। 16 हो, मलैे स्तफनसको प रवारलाई मा बि स्मा िदएको हु।ँ तर अरू कसलैाई म आफूले बि स्मा िदएको कुराको मलाई सम्झमा छैन।
17 ी ले मलाई बि स्मा िदन पठाउन ु भएको छैन। उहाँले मलाई शभु-सन्दशे सनुाउने काम अ ाउन ु भएको छ। तर शभु-सदंशे सांसा रक ज्ञानको
शब्दहरूमा सनुाउन होइन। शभु-सन्दशे सनुाउदँा मलैे सांसा रक ज्ञानका शब्दहरू योग गरें भने त ी को ूसले आफ्नो श हराउनछे।

परमे रको श र ी मा ज्ञान
18 न भएकाहरूका िन म्त ूस बारेको िशक्षा मखूर्तापणू र् ठहछर्। तर हामी उ ार पाइरहकेाहरूका िन म्त यो परमे रको श हो। 19शा मा

ले खएको छः

“म ज्ञानीहरूको ज्ञानलाई न गनछु,
ब ु मानीहरूको ब ु लाई शनू्य पानछु।” यशयैा 29:14

20 ज्ञानी कहाँ छ? िशिक्षत कहाँ छ? यस यगुको दाशर्िनक कहाँ छन?् परमे रले यस ससंारको ज्ञानलाई मखूर् तलु्याउन ु भएको छन।्
21 परमे रले आफ्ना ज्ञान ारा के चाहन ु हुन्छ भनःे ज्ञान ार ससंारका मािनसहरूले परमे रलाई िचनने। त्यसकैारण परमे रलाई जसले िव ास
गछर्न ्ितनीहरूको उ ारका िन म्त मखूार्तापणू र् लाग्ने ससुमाचार िदन ु भयो।

22 यहूदीहरू माणका िन म्त चमत्कारहरू माग्छन।् ीकहरू ज्ञान चाहन्छन।् 23 तर हामी यही चार गछ ं ी ूसमा मा रनभुयो।
तर यहूदीहरूको िन म्त यो एउटा ठूलो समस्या बन्छ। गरै-यहूदीहरूको लािग यो एउटा मखूर्ता हो। 24 तर जो परमे रले छानकेा यहूदी र गरै-
यहूदीहरूका िन म्त ी उनै परमे रको श र ज्ञान हुनहुुन्छ। 25 िकनिक परमे रको मखूर्ता मािनसहरूको ज्ञान भन्दा ज्ञानी हुन्छ। परमे रको
दबुर्लता मानव श भन्दा बलवान ्हुन्छ।

26भाइ बिहनीहरू, परमे रले ितमीहरूलाई बोलाउन ु भयो। यो िवचार गर। अिन ससंारले आफ्नै ब ु ले पारख गरे अनसुार ितमीहरूमध्ये धरैे
ब ु मानी हौला। ितमीहरूमध्ये धरैे जना खबुै भावशाली नहौला, अिन कोही मािनसहरू महत्वपणूर् प रवारबाट आएको हुन सक्छ। 27 तर ज्ञानी
मािनसहरूलाई शमर्मा पानर् परमे रले ससंारका मखूर् कुराहरू छान्न ु हुन्छ। ब लया मािनसहरूलाई लाज पानर् परमे रले ससंारका िनधार् कुराहरू
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छान्न ु हुन्छ। 28अिन परमे रले ससंारका ती तचु्छ मािनहरूलाई छान्न ु भयो जो ससंारले अवहलेना गय अिन केही जस्तो मानने। ससंारले जनु
कुरालाई महत्वपणूर् ठान्छ ितनीहरूलाई न पानर् परमे रले ितनीहरूलाई छान्न ु भयो। 29 उहाँको अिध कसलैे घमण्ड नगरोस ्भनरे नै परमे रले
यसो गन ुर् भएको हो। 30 परमे रले ितमीहरूलाई ी यशेकूो एक अशं बनाउन ु भएको छ। परमे रबाट ी हा ा लािग ज्ञान बन्न ु भएको छ।

ी को कारणले नै हामी परमे र ित धािमर्क छौं; अिन हामी पापरिहत छौं। अिन ी कै कारणले हामी पिव छौं। 31 जस्तो धमर् शा ले
भन्छ, “कसलैे गवर् गछर् भने उसले केवल भमुा गवर् गरोस।्”✡

2
ी सम्बन्धी ूसका ससुमाचार

1 प्यारा दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू हो, जब म ितमीहरू कहाँ आएँ, मलैे ितमीहरूलाई परमे रको सत्य घोषणा गरें। तर मलैे आलकंा रक
शब्द लगाएर वा ज्ञानको कुरा गरीन।ँ 2 जितञ्जले सम्म म ितमीहरूिसत िथएँ, यशे ू ी र उहाँको ूसको मतृ्य ु बाहके अरू सब कुरा िबस
भन्ने मलै े िन य गरेको िथएँ। 3 जब म ितमीहरूकहाँ आएँ, म कमजोर िथएँ अिन डरले कािमरहकेो िथएँ। 4 मरेो वचन र चार मािनसहरूलाई
फुस्लाउने ज्ञानीका शब्दहरू िथएनन,् तर मरेो िशक्षाको माण श िथयो जनु आत्मादे ख आउँछ। 5 ितमीहरूको िव ास मािनसको ज्ञानमा
होइन तर परमे रको श मा आधा रत होस ्भिन मलैे त्यसो गरें।

परमे रको ज्ञान
6 पाको भएका मािनसहरूलाई हामी ज्ञान िददंछौं। तर हामी जनु ज्ञान िसकाउछौं सांसा रक ज्ञान होइन। यो यस ससंारका शासकहरूको ज्ञान

पिन होइन। 7 तर हामी परमे रका ग ु ज्ञान बताउदँछौ जनु ज्ञान लकुाइको छ। परमे रले यस ज्ञान हा ो भलाईकोलािग तयार गन ुर् भएको हो।
ससंार सिृ हुन ु भन्दा अिध नै उहाँले यो योजना बनाइसक्न ु भएको िथयो। 8 यस ससंारका कुनै शासकहरूले यो ज्ञान बझुनेन।् यदी ितनीहरूले
बझुकेा भए ितनीहरूले मिहमाका भलुाई ूसमा टाँग्ने नै िथएनन।् 9 तर, जस्तो शा मा ले खएको छः

“कुनै आखँाले पिन नदखेकेो,
कुनै कानले पिन नसनुकेो,

कसलैे िचन्ता सम्म नगरेको कुरा
आफूलाई मे गनहरूका िन म्त परमे रले तयार पान ुर् भएकोछ।” यशयैा 64:4

10 तर परमे रले यी कुराहरू हामीलाई आत्मा ारा दखेाउन ु भएकोछ।
आत्माले त्यके कुरो बझु्छ। परमे रको गभंीर रहस्य समते आत्माले बझु्छ। 11जसरी कसलैे पिन अक मािनसको िवचारहरू बझु्न सक्दनै,

खाली त्यो आत्मा जनु मािनसिभ रहन्छ, त्यसले मा िवचारहरू बझु्छ। परमे रको िवषयमा पिन त्यस्तै हो। परमे रका िवचारहरू कसलैे
जान्दनै। ितनीहरू परमे रकै आत्माले मा जान्दछ। 12अब हामीले ससंारमा भएको आत्मा पाएका छैनौं तर हामीले परमे रबाट आत्मा पाएका
छौं। हामीले यो आत्मा परमे रले हामीलाई िदन ु भएको कुराहरू जान्न सकौं भनरे पाएका हौं।

13 जब हामी यी कुराहरू गछ ,ं हामी मािनसको ज्ञानले िसकाएको शब्दहरूमा भन्दनैौं। हामी आत्माले िसकाएका शब्दहरू नै योग गछ ं।
आ त्मक चीजहरू बताउनलुाई आ त्मक शब्दहरू नै बोल्छौं। 14 जो मािनस आ त्मक छैन उसले परमे रको आत्माबाट आएका कुराहरू हण
गदन। उसले यी सब कुराहरू मखूार्तापणू र् सम्झन्छ। उसले आत्माको कुरो बझु्न सक्दनै, िकन िक ती कुराहरूलाई आ त्मक रीितले मा जाँच्न
सिकन्छ। 15 तर आ त्मक मािनस सबै कुराहरू खु ाउन समथर् हुन्छ र अरू मािनसहरूले उसलाई जाँच्न सक्दनैन।् शा ले भन्छः
16 “परम भकुो मनलाई कसले जान्न सक्छ?

परम भलुाई कसले अ ाउन सक्छ?” यशयैा 40:13

तर हामीसगँत त ी को मन छ।

3
मािनसलाई मान्न ु भलू हो

1 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, यसभन्दा अिध पिन मलैे ितमीहरूिसत आ त्मक मािनसहरूिसत बोले झैं बोल्न सकेको िथइन।ँ मलैे ितमीहरूिसत
सांसा रक मािनसहरूिसत जस्तै बोल्न ु परेको िथयो, ी मा बालकहरूिसत जस्तो। 2 मलैे िदएको िशक्षा दधू जस्तै िथयो, ठोस आहार िथएन।
मलैे त्यसो गन ुर्को कारण ितमीहरू ठोस खानकुेराको िन म्त योग्य िथएनौ। अिन अिहले पिन ितमीहरू ठोस आहारको िन म्त तयार भइसकेका
छैनौ। 3 ितमीहरू अझै पिन आ त्मक मािनस बनकेा छैनौ। आपस्तमा ितमीहरूको इष्यार् र झगडा छदँछै। यसले बझुाउँछ ितमीहरू आ त्मक
✡ 1:31: 9:24 बाट उ तृ ग रएको।
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होइनौ। ससंारका मािनसहरूको जस्तै ितमीहरूको वहार छ। 4 ितमीहरूमै कुनै एकले भन्छ, “म पावललाई मान्छु” अिन अकार्ले भन्छ, “म
अपोल्लोसलाई मान्छु।” जब ितमीहरू माझमा त्यस्तै कुरा चल्छ भने के यसले ितमीहरूलाई ससंा रक मािनस झैं दखेाँउदनै र?

5 अपोल्लोस ठूलो हो? होइन! के ितमी पावल ठूलो मािनस हो भन्ने सम्झन्छौं? होइन! हामी त केवल परमे रका सवेक मा हौं
जसले ितमीहरूलाई िव ास गनर् सघाउँछौ। हामी सबलैे परमे रले हामीलाई गनर् खटाउन ु भएको हा ो भाग गरेकाछौं। 6 मलैे िबउ रोपें अिन
अपोल्लोसले त्यसमा पानी हाल।े तर परमे रले िबरूवालाई बढाउन ु भयो। 7 यसकारण रोप्ने मािनस ठूलो होइन, अिन पानी हाल्ने पिन ठूलो
होइन। केवल परमे र महान हुन ु हुन्छ, िकन िक उहाँले िबरूवा स्याहन ुर् र बढाउन ु हुन्छ। 8 रोप्ने मािनस र पानी हाल्ने मािनसको उ ेश्य एउटै हो
अिन त्यके मािनसले आ-आफ्नो प र मका िन म्त इनाम पाउनछे। 9 हामी केवल परमे रको साथ काम गन खतेालाहरू हौं।

अिन ितमीहरू परमे रका खते जस्तै हौ र घर हौ जो परमे रका हो। 10 परमे रले िदएका परुस्कारकै आधारमा मलैे एउटा िसपाल ू
िसकम लझेैं एउटा घरको जग बसालकेो छु। अरूहरूले त्यसै जगमािथ घर बनाउदँछैन।् तर त्यके ले कसरी बनाउछँ, त्यस बारेमा उसले
सोच्न ु पछर्। 11 जग बसा लसिकएको छ। कसलैे अक जग बासाल्न सक्ने छैन। बसाली सिकएको त्यो जग यशे ू ी हुनहुुन्छ। 12 त्यो
जगमाथी, कसलैे सनु, चाँदी, बहुमलू्य पत्थर, काठ, स्याउला वा परालले बनाउन सक्छ। 13 त्यके को काम दे खनछे िकनभने त्यस
िदन ारा नै सफासगँ त्यो दखेाइनछे। त्यो िदन* आगोसगँ आउनछे अिन त्यकेको कामको गणुस्तरको परख आगोले लनछे। 14 त्यही जगमािथ
उभ्याएको कुनै को भवन यिद र ो भन,े उसले त्यसको िन म्त इनाम पाउनछे। 15 तर त्यो भवन जल्यो भन,े उसले नोक्सान खप्न ु पनछ।
उसलाई बचाइनछे तर ऊ आगोबाट फुत्के झैं हुनछे।

16 ितमीहरूले बझु्न ु पछर् िक ितमीहरू परमे रका म न्दर हौ। ितमीहरूिभ परमे रको आत्माले बास गछर्। 17 यिद कसलैे परमे रको
म न्दरलाई न गछर् भने परमे रले त्यस लाई न गन ुर् हुनछे। िकन? िकनभने परमे रको म न्दर पिव हुन्छ। ितमीहरू स्वयं परमे रको
म न्दर हौ।

18 कसलैे आफैलाई धोका नदओेस।् यिद ितमीहरू मध्ये कसलैे यस ससंारमा आफूलाई ज्ञानी सम्झन्छ भने मखूर् बन्न ु पछर् तब मा ऊ
साँ च्चकै ज्ञानी बन्न सक्छ। 19 िकन? िकनभने परमे र समक्ष यो ससंारको ज्ञान मखूर्ता हो। धमर् शा मा यस्तो ले खएको छ। “उहाँले ज्ञानी

हरूलाई ितनीहरूकै आफ्नो चलाकीमा फसाउन ु हुन्छ।” 20 धमर्शा मा यस्तो पिन ले खएको छ “परमे र ज्ञानी को िवचार बझु्न
हुन्छ। उहाँले जान्न ु हुन्छ िक ितनीहरूको िवचार बकेामे हो।” 21 यसलैे ितमीहरूले मािनसहरूको गवर् गन ुर् पदन। िकनभने सबै थोक ितमीहरूकै
हो 22 पावल, अपोल्लोस र केफासः ससंार, जीवन, मतृ्य,ु वतर्मान, भिवष्य यी सबै ितमीहरूकै हुन।् 23 अिन ितमीहरू ी का हौ र ी
परमे रका हुनहुुन्छ।

4
ी का े रतहरू

1 हामीबारे मािनसहरूले के सम्झन ु पछर् भनःे हामी ी का सवेकहरू हौं। परमे रको गोपनीय कुराहरू लएर हामीलाई िव ास ग रएको
छौं। 2 यिद कुनै कुरा िन म्त िव ास ग रएको मािनसले माण गन ुर् पछर् िक ऊ त्यो िव ासको योग्य छ। 3 यिद ितमीहरूबाटै म जाँिचन्छु भने
पिन मलाई केही छैन र कुनै मानव-अदालत ारा जाँिचन्छ भने पिन मलाई केही छैन। म आफै पिन आफूलाई जाँ च्दन। 4 मरेो दयमा िव ास
छ। मलैे कुनै टुी गरेको छुइन। तर यसको अथर् यो हुदँनै िक म िनद ष छु। मलाई जाँच्ने एउटै जो परमे र मा हुनहुुन्छ। 5 यसथर् ठीक समय
अिघ मलाई नजाँच, भु नआएसम्म मलाई पखर्। उहाँले अन्धकारमा लकेुका कुराहरूमा काश छन ुर् हुनछे। मािनसहरूका मनमा लकेुका कुराहरू
उदांगो पा रिदन ु हुनछे। तब त्यके मािनसले परमे रबाट उसले पाउन ु पन शसंा पाउनछे।

6 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू! मलैे अपोल्लोस र आफैलाई पिन ितमीहरूका अिध उदाहरणको रूपमा दखेाँए। मलैे यसो गरें िकनभने यसबाट
ितमीहरूले यसको अथर् के हो बझु्न सक्नछेौ। “ले खएकोबाट बािहर नजाऊ।” तब ितमीहरूले एकलाई सिुवस्ता र अक को ितस्कार गन छैनौ।
7 ितमीहरू अरू भन्दा असल छौ भनरे कसले भन्छ? ितमीहरूिसत के छ जो ितमीहरूलाई िदइएको होइन? यसलैे जब ितमीहरूिसत भएको हरेक
थोक ितमीहरूलाई िदइएको हो भने ती आफ्नो श ले अजको जस्तो त्यसकोलािग िकन घमण्ड गदर्छौ?

8 ितमीहरू सम्झन्छौ ितमीहरूलाई जे चािहन्छ ितमीहरू सम्पन्न छौ अिन हामी िबनै ितमीहरू राजा भएका छौ। म आशा गछुर् ितमीहरू साँच्चै
राजाहरू हुन्थ्यौ। 9 तर मलाई यस्तो लाग्छ परमे रले मलाई र अरू े रतहरूलाई सबै भन्दा पिछ पान ुर् भएको छ। मरूभिूममा मतृ्य ु दण्ड िदनलुाई
िन त ग रएको मािनस झैं हामी छौं। सारा ससंार स्वगर्दतूहरू र मािनसहरूकालागी हामीले तमाशा जस्तो बनाइएका छौं। 10 ी का िन म्त
हामी मखूर् हौं। तर ितमीहरू चाँिह सम्झन्छौ ितमीहरू ी का िन म्त खबुै ब ु मानी छौ। हामी कमजोर छौं, तर ितमीहरू सम्झन्छौ ितमीहरू
ब लया छौ। मािनसहरू ितमीहरूलाई आदर गछर्न,् तर हामीलाई अनादर गछर्न। 11 अिहले पिन हामीले शस्त खान र िपउन पाएका छैनौं
अिन हा ा लगुा-फाटा पिन शस्त छैन। हामी किहल-ेकाहीं कुटाई समते खाँदछौं। हा ो घर छैन। 12 िजउनको लािग हामी आफ्नै हातले
कठोर प र म गदर्छौं। मािनसहरू हामीलाई सराप्छन ्तर हामी ितनीहरूलाई आशीवार्द िदन्छौं। मािनसहरू हा ो खदेो गछर्न ्तर हामी सहन्छौं।
* 3:13:
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13 मािनसहरू हा ो बारे िनन्दा गछर्न ्तर हामी उनीहरू सगँ िम भावले बोल्छौ। अिहलसेम्म मािनसहरू हामीलाई ससंारको किसङ्गर र धत को
मलैा जस्तो सम्झन्छन।्

14 ितमीहरूलाई शमर्मा पानर्लाई यी कुरा मलैे लखेकेो होइन। तर ितमीहरूलाई आफ्नै प्यारो बालकहरू जस्तो सम्झी सम्झाउनलुाई म यी
कुराहरू लखे्दछुै। 15 ी मा ित ो दस हजार िशक्षकहरू हुन सक्लान ्तर ित ो धरैे िपताहरू हुदँनैन।् ससुमाचार ारा ी यशेमूा म ितमीहरूका
िपता भएँ। 16 यसलैे ितमीहरू पिन म जस्तै होऊ भिन िबन्ती गछुर्। 17 यसकारण म ितमोथीलाई ितमी भएकोमा पठाउँदछुै। परम भमुा उनी मरेा
प ु हुन।् म ितमोथीलाई माया गछुर्, उनी िव ासनीय छन।् म ी यशेमूा कुन कारले रहकेोछु त्यो उनले ितमीहरूलाई सम्झाउनछेन।् यही
जीवन मागर् म सबै ठाउँहरूका मण्डलीहरूलाई िसकाँउछु।

18 ितमीहरूमध्ये कित जना घमण्ड ग ररहकेा होलान ्िकनभने ितनीहरू सम्झन्छन ्िक म फे र ितमीहरू भएकोमा आउँिदन। 19 तर म चाँिह
सबै ितमीहरूकहाँ चाँडै आउनछुे। परम भलुे चाहन ु भए म अवश्यै आउनछुे। तब म केवल हिेदर्न िक यी घमण्डीहरू के भन्न सक्दो रहछेन ्तर
म यो हछुेर् िक ितनीहरू के गनर् सक्दो रहछेन।् 20 िकनिक परमे रको राज्य कुरामा ग रदनै, तर श मा छ। 21 ितमीहरू कुन चाँिह
चाहन्छौ: म ितमीहरूकहाँ डन्डा लएर आउनु अथवा मे र न ता लएर आउन?ु

5
मण्डलीमा निैतक समस्या

1 ितमीहरू माझ यौन पाप छ भन्ने कुरो मािनसहरूले गदछन।् वास्तवमा यस्तो अनिैतकता त परमे रको बारेमा नजान्नहेरूमा पिन पाइँदनै।
मािनसहरू भन्छन,् कसलैे आफ्नै बाबकुी प ीलाई पिन राखकेो। 2अिन अझै पिन ितमीहरू आफ्नो गवर् नै गदर्छौ! ितमीहरूलाई त दःुख पो लाग्न ु
पन हो। जनु मािनसले यस्तो पाप गछर् त्यसलाई त ितमीहरूको बीचबाट अलग गन ुर् पन िथयो। 3 म शरीरमा ितमीहरूिसत छैन तर आत्मामा म
ितमीहरूिसतै छु। अिन मलैे त्यस मािनसलाई अिधबाटै न्याय ग रसकेको छु जसले यो यौन पाप गरेको छ। म आफू उिसत भएकै जस्तो मलैे
उसलाई न्याय गरी सकेकोछु। 4 हामी हा ा भ ु यशेकूो नाउमँा एकि त होंऊ। मरेो आत्माले म ितमीहरूिसत हुनछुे र ितमीहरूको भु यशेकूो
श ितमीहरूिसत हुनछे। 5 अिन त्यस मािनसलाई शतैानको हातमा स ु म्पदऊे, जसमा िक त्यसको पापी शरीर न होस ्र उसको आत्मा चाँिह
भकुो िदनमा बचाउन सिकयोस।्
6 ितमीहरूको घमण्ड रा ो सकेंत होइन। “थोरै खमीरले जम्मै डल्ला नै खमीरी बनाउछँ” यो जानकैे छौ। 7 बासी खमीर िनका ल दऊे, तब

मा ितमीहरू नयाँ िढका बन्नछेौ। ितमीहरू साँचै खमीर िबनाको रोटी हौ। हो, ी जो हा ा िनस्तारको पाठो हुनहुुन्छ, पिहल्यै मा रन ु भएको
िथयो। 8 यसलैे हामी िनस्तार भोजन खाउ,ँ तर बासी खमीर भएको रोटी चाँिह होइन। बासी खमीर पाप र दषु्कमर्को खमीर हो। तर हामी िबना
खमीरको रोटी खाऊँ। पिव ता र सच्चाइको रोटी यही हो।

9 मलैे आफ्नो प मा ितमीहरूलाई िभचारको सगंतदे ख अलग ब ु भनरे लखेकेो िथएँ। 10 तर यस ससंारका पापीहरूको सगंत नगन ुर् भन्ने
मरेो उपदशेको अथर् होइन। यस ससंारका ती मािनसहरू यौन पाप गछर्न ्अथवा स्वाथ छन ्अथवा एकाकार्लाई ठग्छन ्अथवा मिूतर्हरू पजूा
गछर्न।् यिद ितमीहरू ितनीहरूबाट अलग रहने हो भने त ितमीहरूले यो ससंार नै त्याग्न ु पनछ। 11 म यित नै भन्नलाई यो लखे्दछुै िक कुनै यस्तो
मािनसको चाँिह सगंत नगर्न ु जो आफूलाई ी मा भाइ हु ँ भन्छ तर िभचार गछर् वा स्वाथ हुन्छ वा मतू को पजूा गछर् वा मानिसको िनन्दा
गछर् वा मात्छ वा अरूलाई ठग्छ। यस्ता ससगँ खाना पिन नखाऊ।

12-13 ती जो मण्डली बािहरका हुन ्ितनीहरूलाई जाँिचरहने मरेो काम होइन। ितनीहरू त परमे र आफै ारा जाँिचने छन।् तर जो मण्डलीका
भाग हुन ्ितनको जाँच ितमीहरूले गन पछर्। धमर् शा मा यस्तो भिनएको छ, “द ु मािनसलाई आफ्नो समहूबाट अलग गर।”✡

6
ीि यनहरूमाझ न्यायको समस्या

1 ितमीहरूमध्ये एक जनाको अक भाईसगं झगडा भएको छ, भने न्यायको िन म्त सन्तहरूकहाँ नगएर अधम कहाँ जाने के त्यसले आटँ
गछर्? 2 के ितमीहरूलाई थाहा छैन परमे रका मािनसहरू ससंारकै न्याय गछर्न?् यिद ितमीहरूले ससंारको न्याय गदछौ भने ितमीहरूको
आपसको सानो कलह िकन िमलाउदनैौ? 3 ितमीहरू जान्दछौ भिवष्यमा हामी स्वगर्दतूहरूको न्याय गन छौं। तब हामी रा री यस्ता दिैनक
जीवनका िवषयका कुराहरू न्याय गनर् सक्छौं। 4 यसथर् न्याय ग रन ु पन त्यस्ता मतभदे भए त्यसलाई िकन बािहरका मािनसहरूकहाँ लजैान्छौ?
मण्डलीका िन म्त ितनीहरू कोही पिन होइनन।्

5 म ितमीहरूलाई शमर्मा पानर् यो भन्छु। ितमीहरूका समहूमा, कोही न कोही ज्ञानी जनहरू अवश्यै होलान ्जसले दइु भाइहरूको माझको कलह
न्याय गनर् सक्लान।् 6 तर अिहल,े एउटा भाइ अक भाइको िवरू मा अदालत जान्छ। अझ यो भन्दा खराब त ितनीहरू यस्ता मािनसहरूलाई
अपील गछ जो िव ासीहरू होइन।
✡ 5:12-13: 22:21, 24 बाट उ तृ ग रएको।



1 को रन्थी 6:7 1286 1 को रन्थी 7:18

7 एका अक को िवरु मा मामला लाउन ु नै ितमीहरूको हार हो। बरू अन्याय िकन नसहन?ु बरू िकन आफँै ठिगदनैौ? 8 ितमी आफै गल्ती
गछ अिन अरूलाई ठग्छौ। अिन त्यो पिन आफ्नै ी को दाज्य-ूभाईहरू माझ!

9-10 अन्याय गनहरूले परमे रको राज्य पाउने छैनन ् भन्ने कुरा ितमीहरू अवश्यै जान्दछौ। आफै धोका नखाऊ। जसले अनिैतक गछर्,
जसले मिूतर् पजूा गछर्, जो यौन ािभचार, जो परुूषगामी, सम लगंी गमन, जसले चोरी गछर्, जो स्वाथ छ, जो मात्छ, जसले अकार्को िनन्दा
गछर् र अरूलाई ठग्छ त्यस्ताहरू परमे रको राज्यको हकदार हुने छैनन।् 11अिघ ितमीहरू पिन कितपय यस्तै िथयौ। तर अब ितमीहरू धोइएका
छौ, पिव बनाइएका छौ अिन हा ा भ ु ी को नाउमँा अिन हा ा परमे रको आत्मा ारा ितमीहरू परमे रको िन म्त धािमर्क बनाइएका छौ।

परमे रको मिहमाको िन म्त शरीरको उपयोग
12 “सबै कुरा मरेा िन म्त असल छन,्” तर सबै कुरा फाइदा का छैनन।् “म जे गनर् पिन स्वतन् छु।” तर म कुनलैाई आफ्नो मा लक हुन

िदने छुइन।् 13 “भोजन पटेको िन म्त हो र पटे भोजनको िन म्त हो।” यो ठक हो। तर परमे रले ती दवुलैाई नाश पान ुर् हुनछे। शरीर यौन
अपराधको िन म्त होइन शरीर भकुो िन म्त हो र भु शरीरका िन म्त हुन ु हुन्छ। 14 परमे रले आफ्नो श ले भ ु यशेलूाई मतृ्यबुाट बौराउन ु
भयो। परमे रले हामीलाई पिन मतृ्यबुाट बौराउन ु हुनछे। 15 ितमीहरूको शरीरहरू ी का अगंहरू हुन ्यो कुरो ितमीहरूलाई थाहा छ। यसलैे मलै े

ी का अगंहरूलाई कुनै वशे्याको अगंिसत एक बनाउन ु हुदैंन। 16 शा मा ले खएको छः “ती दइुजना मािनसहरू एक जीउ बन्नछे।”✡ यसलैे
ितमीहरूले बझुन ु पछर् वशे्यािसत यौन सम्बन्ध रा े मािनस वशे्याकै शरीरिसत एक बन्नछे। 17 तर जो भिुसत जोिडन्छ त्यो मािनस आत्मामा
भ ु िसतै एक बन्दछ।
18 यसकैारण यौन पापदे ख अलग हौ। मािनसले अरू जनु सकैु अपराध गरोस ् त्यो शरीरदे ख बािहर हुदँछ तर उसले गरेको यौन अपराध

आफ्नै शरीरको िवरु हुनछे। 19 ितमीले बझु्न ु पछर् िक ित ो शरीर पिव आत्माको मिंदर* हो। पिव आत्मा ितमी िभ छ। परमे रबाट ितमीले
त्यो पिव आत्मा पाएकाछौ यसकारण ितमी आफ्नो मा लक होइनौ। 20 परमे र ारा मोल ितरेर ितमी िकिनएकाछौ। यसलैे आफ्नो शरीर ारा
परमे रको सम्मान गर।

7
िववाहको िवषयमा

1 अब ितमीहरूलाई मलाई लखेकेा कुराहरूको िवषयमा म चचार् गदर्छु। लोग्ने मािनसले िववाह नगरेको असल हो। 2 तर यौन अपराधको
कारणल,े त्यके परुुषको आफ्नो प ी हुन ु पछर् अिन त्यके ीको आफ्नो पित हुन ु पछर्। 3 पितले आफ्नी प ीलाई सब थोकहरू दओेस ्जनु
एउटी प ीले पाउन ु पछर् र प ीले पिन आफ्ना पितलाई सब कुरा दओेस,् जनु एउटा पितले पाउन ु पछर्। 4आफ्नो शरीरमािथ प ीको कुनै अिधकार
रहदँनै। उसको शरीरमािथ उसको पितको अिधकार रहन्छ। 5 एकाकार्को शरीरलाई अस्वीकार नगर। तर ितमीहरू दवुै केही समयको िन म्त
यौन-सम्बनधबाट अलग ब सहमत हौ। ितमीहरूले ाथर्नाको लािग यसो गन ुर् सक्छौं अिन तब फे र एक साथ होऊ। यसो गरेमा शतैानले ित ो
कमजोरी ारा आकर् षण गराउन स ै न। 6 केही समयको िन म्त अलग रहन ु भनरे म अनमुितको रूपमा भन्दछुै। यसलाई आज्ञा नमान। 7 म त
चाहन्छु सबै म जस्तै होऊन ्तर त्यके मािनसले परमे रबाट आफ्नो िन म्त वरदान पाएको छ। एक जनाले एक िकिसमको वरदान पाए को छ
भने अक ले अक िकिसमको।

8 अब िववाह नगरेकाहरूलाई र िवधवाहरूलाई म भन्छुः उनीहरूको लािग म जस्तै एकलो ब ु रा ो हो। 9 तर उनीहरूले आफूलाई वशमा
रा सक्दनैन ्भन,े िववाह गरून।् यौन इच्छाले जल्न ु भन्दा िववाह गन ुर् असल हो।

10 अब म िववाह गनहरूलाई यो आज्ञा िदन्छु। यो आज्ञा मबाट होइन, यो भबूाट हो। प ीले आफ्ना पितलाई नछोडोस ्11 तर छोिडहाली
भने पिन उसले फे र िवहे नगरोस।् िक त ऊ आफ्नै पितसगँ फे र िमलोस।् पितले पिन आफ्नी प ीलाई नत्यागोस।्

12 अरू सबलैाई म यो भन्छु। यी कुराहरू म भन्दछुै, भबुाट होइन। ी मा एक भाइको यस्ती प ी हुन सक्छे जो ी िव ासी होइन।
यिद त्यस्ती प ी उिसत ब राजी छे भने उसले त्यसलाई नत्यागोस।् 13 अिन ी मा एक ीको अिव ासी लोग्ने हुन सक्छ। तर यिद त्यो
उिसत ब राजी छ भने उसले पिन त्यसलाई नत्यागोस।् 14 एक अिव ासी पित िव ासी प ी ारा पिव बन्दछ। अिन अिव ासी प ी पिन
पिन िव ासी पित ारा पिव बन्छे। यसो नहुदँो होत ितमीहरूका छोर-छोरी अशु हुने िथए। तर अिहले उनीहरू पिव छन।्

15 तर िव ास नगनले त्याग्न खोज,े उसलाई त्यसो गनर् दऊे। त्यसो भएको खण्डमा ी मा भाइ वा बिहनी बन्धनमा रहदैंनन।् 16 परमे रले
हामीलाई शा न्तमय जीवनको िन म्त बोलाउन ु भएकोछ। प ीहरू, ितमीहरूले नै आ-आफ्ना पितलाई बचाउन सकौला, र पितहरू, ितमीहरूले नै
आ-आफ्ना प ीलाई बचाउन सकौला। पिछ के हुने हो ितमीहरू अिहले जान्दनैौ।

परमे रले भन्न ु भए जस्तै बाँच
17 जे जस्तो सकैु भए पिन जनु अवस्थामा परमे रले उसलाई बोलाएको समयमा ऊ त्यो अिन जनु अवस्थामा उसलाई अिहले परमे रले

रा ु भएकोछ उसरीनै त्यके मािनस बाँच्न ु पछर्। यही िनयम हो जो म सबै मण्डलीहरूलाई िदन्छु। 18 यिद कुनै मािनस बोलाइँदा पिहल्यबैाट
✡ 6:16: 2:24 बाट उ तृ ग रएको। * 6:19:

, यसको अथर् िव ासीहरू “आ त्मक मिंदर” हुन ्जहाँ परमे र बास गन ुर्हुन्छ।
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खतना भएको िथयो भने उसले आफ्नो प रवतर्न गन ुर् पदन। यिद खतना नग रएको मािनस बोलाइयो भने उसले खतना ग ररहन ु पदन। 19 मािनस
खतना ग रएको छ िक छैन त्यो कुनै मखु्य कुरो होइन। खास कुरो त परमे रको आज्ञाको पालन गन ुर् हो। 20 त्यके मािनस त्यही अवस्थामा
बसोस ्जनु अवस्थामा उसलाई परमे रबाट बोलाइयो। 21 परमे रले ितमीलाई बोलाउँदा ितमी कमारा िथयौ भने त्यसको परवाह नगर। तर ितमी
म ु हुन सक्छौ भने ितमीलाई िदएको मौकाको योग गर। 22 परमे रले बोलाउँदा कुनै मािनस कमारा िथयो भने ऊ भमुा म ु हुन्छ अिन
ऊ भकुो हुन्छ। उसरी नै परमे रले बोलाउँदा यिद ऊ मु िथयो भने ऊ ी मा कमारा हुन्छ। 23 ितमीहरू मलू्य चकुाएर िकिनएकाहरू हौ।
त्यसलैे मािनसका कमारा नबन। 24 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू हो! अब परमे रिसतको नयाँ जीवनमा, ितमीहरू परमे र ारा बोलाउनहुुदँा
जनु अवस्थामा िथयौ त्यही अवस्थामा रहन ु पछर्।

िववाह बारेको हरू
25 अब म अिववािहतहरूको िवषयमा लखे्छु। यस बारे मलाई भबुाट आज्ञा छैन, तथािप म आफ्नो िवचार पोख्छु । मलाई िव ास गनर्

सक्छौ िकन िक भलुे मलाई दया गन ुर् भएको छ। 26 त्यो दःुखको घडी हो। यसलैे म सोच्छु ितमीहरू जनु अवस्थामा छौ त्यही अवस्थामा
ब ु रा ो हो। 27 ितमीहरूको प ी छ भने उबाट अलग हुने चे ा नगर। यिद ित ो िववाह िवच्छेद भएको भए, पनुर्िववाह प नलाग। ितमीहरू
अिववािहत भए प ी खोज्ने चे ा तफर् नलाग 28 तर ितमीले िववाह गरे त्यो कुनै पाप होइन। अिन कन्या केटीले िववाह गछर् भने त्यो पाप होइन।
तर िववाह गनहरूले जीवनमा दःुखै पाउछँन ्अिन म चाहन्छु िक ितमीहरू त्यस्तो क ठनाईहरूबाट मु रहो।

29 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू हो! मरेो भन्नकुो तात्पयर्ः हा ो लािग समय छोटो छ। जस-जसको प ीहरू छन,् प ी नहुनहेरू झैं बस। 30जो
दःु खत छन ्ितनीहरू दःुख नपाएको जस्तै बसनु।् जो हिषर्त छन ्ितनीहरू हषर् नभएको जस्तै बसनु ्िकनमले गनहरू ितनीहरू केही नभएको जस्तै
बसनु।्। 31 जो ससंा रक वस्त ु वहार गछर्न,् ितनीहरू ती वस्तहुरूमा चासो नभए झैं गरी बसनु।् ितमीहरू यसरी नै ब ु पछर् िकन िक यो ससंार,
जनु अवस्थामा अिहले छ, चाँडै िबतरे जाने छ।

32 ितमीहरू िचन्ताबाट मु होऊ भन्ने म चाहन्छु। एक अिववािहत मािनस भकुो काममा पणूर्रूपले मग्न रहन्छ। उसको उदशे्य नै भलुाई
खशुी तलु्याउन ु हो। 33 तर िववािहत मािनस सांसा रक वस्तसुगं सम्ब न्धत हुन्छ। उसको ल य आफ्नी प ीलाई खशुी पान ुर् हुन्छ। 34 उसको
ध्यान दईुवटा ल य ितर छु टन्छ। एउटी अिववािहत ी अथवा एउटी कन्या भकुो सम्बन्धमा स्त रहन्छे। ऊ आफ्नो सम्पणूर् शरीर र आत्मा
भलुाई अपर्ण गनर् चाहन्छे। तर िववािहत ी सांसा रक कुराहरूमै सम्ब न्धत रहन्छे। उसको ाथिमक क र् आफ्नो पितलाई खशुी पान ुर् रहन्छ।

35 ितमीहरूकै भलाईको िन म्त म यी कुराहरू गदछु। मलैे ितमीहरूलाई िनयन् ण गनर् खोजकेो होइन। तर ितमीहरू ठीक ढङ्गले बाँच्न सक भन्ने
म चाहन्छु। अिन आफ्नो समय अरू कुराहरूितरबाट मु गराई पणूर्तया भमुा लगाएको मन पराँउछु।

36 िववाहको उमरे ढ ल्कन लागकेी आफ्नी कन्या ित मलैे ठीक गरेको छैन ँ भनी कसलैे सोंच्न सक्ला र िववाह ग रिदनै पछर् भन्ने सम्झान ु
सक्ला । त्यस अवस्थामा उसले जे चाहन्छ गरोस।् ितनीहरूलाई िववाह गनर् िदइयोस।् त्यो पाप होइन। 37 तर कोही यस्तो ब लयो मनको पिन
हुन सक्ला र सोच्ला िववाहको कुनै आवश्यकता छैन, ऊ पिन आफ्नो इच्छामा स्वतन् ै छ। यिद त्यस मािनसले आफ्नी कन्यालाई अिववािहत
रा े िन य गरेको छ भने उसले ठीक गदछ। 38अथार्त ्जसले आफ्नो कन्याको िववाह गछर् उसले रा ो गछर्। र जसले आफ्नो कन्याको िववाह
ग रिददंनै उसले अझै रा ो गछर्।

39जब सम्म पित जीिवत रहन्छ उसकी ी बन्धनमा रहन्छे। तर पित मय भन,े त्यस ीले आफूले रूचाएको मािनसिसत िववाह गनर् सक्छे।
तर उसले भमुा िववाह गन ुर् पछर्। 40 यिद ऊ त्यही अवस्थामा बसे अझ सखुी रहनिेथई। यो म जस्तो िवचार गछुर् अिन म पक्का िव ास गछुर्
िक पमे रको आत्मा ममा छ।

8
मिूतर्मा चढ़ाइएका खाना

1 अब मिूतर्मा ब ल चढाएका पशहुरूको मासकुो िवषयमा म लखे्छु। हामी जान्दछौ िक “हामी सबमैा ज्ञान छ” “ज्ञान”-ले ितमीहरूलाई
घमण्डी तलु्याउछँ, तर मेले अरू िवकािसत हुन सहायता गछर्। 2 जसले केही जान्दछु भन्ने सन्झन्छ उसले जान्न ु पन खास केही कुरो जानकेो
हुदँनै। 3 तर परमे रलाई मे गन मािनसले परमे रालाई िचन्छन।्

4 यसथर् मिूतर्मा ब ल चढाएको मास ु खान िदने िवषयमाः हामी जान्दछौं, ससंारमा मिूतर् वास्तवमा केही होइन। अिन हामी जान्दछौं परमे र
एक हुन ु हुन्छ। 5 धरैे वस्तहुरू छन ्िक मािनसहरूले दवुै स्वगर्मा र पथृ्वीमा दवेताहरू भन्छन।् यसको कुनै महत्व छैन,् तर वास्तिवकता चाँिह यो
छ मािनसहरू धरैे वस्तहुरूलाई “दवेताहरू” र “मा लकहरू” मान्छन।् 6 तर हा ा िन म्त त एउटै परमे र हुनहुुन्छ। उहाँ हा ा िपता हुन ु हुन्छ।
अिन उहाँ बाटनै त्यके चीज आयो र हामी उहाँका िन म्त छौं। अिन भु पिन एउटै हुन ु हुन्छ। उहाँ यशे ू ी हुन ु हुन्छ। यशेकूो तफर् बाटै त्यके
कुरा हुनआए अिन हामीमा जीवन उहाँबाटै छ।

7 तर सबलैे यो सत्य जान्दनै। धरैे समय अिघ कित मािनसहरूले मिूतर् पजूा गथ औ ितनीहरू यसमा चढाएको मास ु खान्थे ितनीहरू आफै
िन त छैनन ्िक त्यो मास ु खान ु उिचत हो अथवा होइन। यसथर् जब ितनीहरू खान्छन ्आफैलाई दोषी सम्झन्छन।् 8 तर खाने कुराले हामीलाई
परमे रको निजकमा ल्याउदँनै। नखाँदमैा कुनै हानी छैन र खाँदमैा कुनै लाभ छैन।



1 को रन्थी 8:9 1288 1 को रन्थी 9:27

9 तर आफ्नो स्वतन् ताको ख्याल राख तािक ित ो स्वतन् ताले गदार् ती कमजोर िव ास भएका मािनसहरू पापमा नपरून।् 10 ितमीिसत ब ु
छ यसथर् मिूतर्को म न्दरमा ब ु अिन खान ु ितमीलाई स्वतन् लाग्छ। दवुर्ल िव ास भएका कुनै मािनसले ितमीलाई त्यहाँ खाँद ै गरेको दे सक्छ,
यसथर् उसलाई मिूतर्मा चढाएका मास ु खान ु उत्साह हुन्छ, य िप वास्तवमा उसले भलू काम सम्झन्छ। 11 यसलैे त्यो दबुर्ल िव ास भएको भाइ,
जसको लािग ी मन ुर् भयो, ित ो ज्ञानले गदार् न हुनछे। 12जब ितमी ित ो ी मा भएका दाज्य-ूभाइ तथा िददी-बिहनीहरूको िवरोधमा यस्तो
पाप गदर्छौ ितनीहरूको िववकेमा चोट पयुार्उने छौ अिन ी को िवरु ितमी पाप गनछौ। 13 यिद खाने कुराले मरेो भाइलाई पापमा तान्छ भने म
फे र किहल्यै मास ु खाने छैन तािक म मरेो भाइलाई पाप गराउने छैन।

9
पावलले योग नगरेको अिधकार

1 म स्वतन् छु! एकजना े रत हु।ँ मलैे हा ा भ ु यशेलूाई दखेकेो छु। ितमीहरू भमुा मरेो कामको फल हौ। 2अरूले मलाई एउटा े रतको
रूपमा स्वीकार नगलार्न ् तर ितमीहरूले मलाई एकजना े रतको रूपमा स्वीकार गनछौ। म एकजना े रत हु ँ भन्ने भमुा मरेो सत्यको माण
ितमीहरू नै हौ।

3 कस-ैकसलैे मरेो अिधकारको िवषयमा गछर्न।् ितनीहरूका िन म्त मरेो जवाफ यही हुन्छः 4 खाने र िपउने हा ो अिधकार छ। छैन र?
5 या ा गदार् प ी जो िव ासी छ साथमा लएर िहडं्ने हा ो अिधकार छ। छैन र? अरू े रतहरू, भमुा भाइहरू र केफास सबलैे यसो गछर्न।्
6 तर के बणार्बास र मलैे मा आफ्नो जीिवकाका िन म्त काम गन पछर्? 7 आफ्नो खचर् आफैं भरेर सनेामा काम गन कुनै िसपाही छ? कोही
यस्तो होला जसले अङ्गरुको खतेी लगाएर एउटा पिन फल नखान?े कोही गोठालो होला जसले भेड़ँाको दधु िपउँदनै?

8 यी सब कुराहरू मानव िवचार मा हुन? के परमे रको िनयमले पिन त्यसै भन्दनै? 9 मोशाको िनयममा ले खएको छः “दाँई गन
गोरूको मखुमा महला नलगाऊ र त्यसलाई अन्न खानाबाट नरोक।”✡ के परमे र गोरूहरूमा मा चासो रा ु हुन्छ? 10 होइन, वास्तवमा
परमे र हा ै बारे बोल्दै हुन ु हुन्थ्यो। हो, धमर् शा हा ै लािग ल खएको हो, “जोत्दा र दाँईँ गदार् खतेीवालाले केही अन्न पाउने आशा गछर्।”
11 हामीले ितमीहरूमा आ त्मक िबऊ छरेकाछौं? यसथर् यिद हामीले ितमीहरूबाट केही भौितक चीजको आशा गदार् त्यो अिधक हुन्छ र?
12जब ितमीहरूबाट सहायता पाउन अरूले अिधकार योग गछर्न ्भने के हामी त्यो भन्दा अिधक अिधकार खोज्न स ै नौ? तर हामी अिधकार
माग्दनैौं। हामी सबै चीज सहन गछ तािक ी को ससुमाचार पालन गनर् कोही पिन िवरोधी नहोस।् 13 के ितमीहरू जान्दनैौ म न्दरमा सवेा
गनले म न्दरबाटै खाना पाँउछन?् के ितमीहरू जान्दनैौ वदेीमा भटेी चढाउनहेरूले भटेीको भाग पाउछँन?् 14 ससुमाचार चार गनहरूलाई पिन
त्यस्तै हो। ससुमाचारका चारकहरूले चार कमर्बाटै आफ्नो जीवन िनवार्ह गन ुर् पछर् भनी आज्ञा िदन ु भयो।

15 तर यो कामबाट मलैे कुनै अिधकार उपयोग गरेको छैन। र मलैे यसबाट केही पाउने कोिशश पिन ग ररहकेो छैन। ितमीहरूलाई यो ले े
मरेो उ ेश्य होइन। कसलैाई मरेो गवर् केवल र ो भाँडा माण गन मौका िदन ु भन्दा त म मनर् मन पराउँछु। 16 म ससुमाचार चार गछुर् तर चार
मरेो गवर्को आधार होइन। यो त मरेो क र् नै हो मलैे गन पछर्। मरेो लािग दःुखको कुरो हो यिद मलैे ससुमाचार चार ग रन भन।े 17 यिद मलैे
आफ्नै खशुीले ससुमाचार चार गरें भने म केही इनाम पाउन ु सक्छु। तर मरेो कुनै चयन छैन। मलैे ससुमाचार चार गन परेको छ। जब ममािथ
यो काम सु म्पइएको छ, म मरेो काम ग ररहकेो छु। 18 यस्तो हुनाले म के इनाम पाउछुँ र? मरेो इनाम त यही होः िवना मलू्य ससुमाचार चार
गन ुर्। यसरी ससुमाचार चारमा जो अिधकार िदइन्छ कुनै पिन म उपयोग गिदर्न।

19 म स्वतन् छु। म कसकैो होइन। तर जित सक्दो सम्भव छ अिधक मािनसलाई बचाउनलाई सहायता गन ुर् मलै े आफूलाई सबकैो दास
बनाएको छु। 20 यहूदीहरूलाई बचाउन यहूदीहरूका िन म्त म यहूदी जस्तै भएँ। म आफै कुनै िनयमको अधीनमा छैन। तर िनयमको अधीनमा
बसकेा मािनसहरूको लािग ितमीहरूलाई बचाउन ु म पिन एकजना िनयमको अधीनमा ब े मािनस जस्तै भइिदएँ। 21 ती जो िनयमको अिधनमा
छैनन ितनीहरूलाई बचाउन ु म पिन िनयमको अिधनमा नभएको जस्तो भएँ। वास्तवमा परमे रको िनयमबाट म स्वतन् छैन। म ी को िनयमको
अधीनमा छु। 22कमजोर मािनसहरूको लािग म कमजोरै भइिदएँ जसमा िक म ितनीहरूलाई सहायता गन ुर् सकँू। म सबै िकिसमका मािनसहरूको
िन म्त सबै थोक भएको छु तािक कुनै न कुनै तरहले मािनसलाई बचाउन ु सकँू। 23ससुमाचारकै कारणले म यी सब चीज गछुर् तािक ससुमाचराको
आिशषमा सहभागी बन्न सकँु।

24 ितमीहरू सबलैे जान्दछौ, दौड़मा धरैे जना दगछुर्न ्तर परुस्कार चाँिह खाली एकजनाले पाउछँ। यसथर् त्यसरी दगरु तािक ितमीले परुस्कार
िज सक। 25 खलेमा भाग लने सबलैे कठोर अनशुासनको पालना गन ुर् पछर्। परुस्कार िजत ुँ भनरे नै ितनीहरू त्यसो गछर्न।् ितनीहरू न भएर
जाने मकुुट पाउनलाई यसो गनर्छन,् तर हामीले पाएको परुस्कार सदा काललाई हुदँछ। 26 यसलैे म कुनै िन त टुङ्गो भएको मान्छे जस्तै
दगछुुर्। हवामा मकु्क हान्नलेे जस्तै म मकु्का हा न्दन। 27 िनयन् णको लािग म आफ्नै शरीरलाई कठोर वहार गछुर्। मलैे यसो गरेको खण्डमा
अरू मािनसहरू माझ चार गरे पिछ म आफै परमे रबाट ितरस्कृत हुने छैन।
✡ 9:9: 25:4 बाट उ तृ ग रएको।
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10
यहूदीहरू जस्तै नहोऊ

1 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, हा ा िपता-पखुार्हरूमािथ के िबत्यो त्यो ितमीहरूले जान भन्ने म चाहन्छु। ितनीहरू सबै बादल मिुन िथए, अिन
ती सबै समु भएर िहडं्थ।े 2 ितनीहरू सबै बादल र समु मा मोशामा बि स्मा पाएका िथए। 3 ितनीहरू सबलैे एकै िकिसमको आ त्मक भोजन
खाए। 4अिन ितनीहरू सबलैे एकै िकिसमको आ त्मक पानी िपए। ितनीहरूले त्यस आ त्मक फोहराबाट िपए जनु उनीहरूसगँै िथयो। त्यो फोहरा

ी हुनहुुन्थ्यो। 5 ितनीहरूमध्ये धरैे जनािसत परमे र सतं ु हुन ु भएन। ितनीहरू मरूभिूममा मा रए।
6 यी कुराहरू, जो घटेका िथए हा ोलािग उदाहरण भयो। यी उदाहरणहरूले हामीलाई ितनीहरूले गरे जस्तो खराब गनर्बाट रोक्न ु पछर्।

7 ितनीहरूमा कोही मािनसहरूले जस्तो मिूतर् पजूा नगर। शा मा यो ले खएकै छः “मािनसहरू खानालाई र िपउनलाई बस।े अिन नाच्नलाई
उठे।” 8 ती कितपयले जस्तो हामी यौन अपराध नगरौं। ितनीहरू मध्ये एकै िदनमा तईेस हजार मरे। 9 जसरी ितनीहरू मध्ये कसलैे भकुो
प रक्षा लएका िथए औ साँपहरू ारा मा रए, हामीले त्यसरी परीक्षा लन ु हुदैंन। 10 अिन ितनीहरू मध्ये कितले गरे जस्तो गन ्-गन ्पिन नगर
अिन ितनीहरू सहंारकतार् स्वगर्दतू ारा मा रए।

11 ितनीहरूलाई जे जित आइपय , ती उदाहरणहरू हुन। अिन हा ै चतेावनीको िन म्त ती ले खएका िथए। हामी त्यस्तो समयमा बाँिचरहकेाछौं,
ती सबै िवगत इितहासहरू अन्त भइसकेका छन।् 12 यसलैे त्यो जो दि लोसगँ उिभन्छु भिन सोच्छ त्यो होिशयार साथ उिभयोस ्तािक ऊ लड्न
नपरोस।् 13 हामीमा पिन अरूमा जस्तै लोभनहरू छन।् तर ितमीले परमे रमािथ भरोसा रा सक्छौं। उहाँले ितमीले सहन ु सक्ने भन्दा बढ़ता
परीक्षा लनिुदन ु हुदँनै। जब ितमी लोिभत हुन्छौ परमे रले ितमीलाई त्यो परीक्षाबाट बाँच्नलाई पिन सहायता गन ुर् हुनछे। तब ितमी त्यो सहन
समथर् हुनछेौ।

14 यरकारण, मरेा ि य िम हरू हो, मिूतर् पजूादे ख टाढा बस। 15 ितमीहरू ब ु मान छौ भनी म यो कुरा गदछु; म के भन्दछुै ितमीहरू आफैं
जाँच। 16आिशषको कचौरा जसको लािग हामी परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछौं, त्यसको अथर् ी को रगतको अशं- हण हो। होइन र? अिन
रोटी, जनु हामी भाँच्दछौं, ी कै शरीरको अशं- हण हो। होइन र? 17 त्यहाँ एउटै रोटी छ। अिन हामी धरैे जना छौं। तर त्यही एउटा रोटीबाट
हामी भाग गछ । यसलैे हामी खासमा एउटै शरीर हौं।

18 इ ाएलका मािनसहरूको बारेमा सोच। ितनीहरू बली खान्छन ्अिन वदेीमा भाग लन्छन।् खाँदनैन ् र? 19 मरेो मतलब यो होइन िक
मतू मा चढाएको मास ु अरू साधारण मास ु भन्दा अझ दामी हो। अिन म स म्झिदन िक त्यो मिूतर् पिन साधारण मिूतर् भन्दा कुनै दामी मिूतर् हो।
20 तर म यसलाई के भन्छु भनःे मािनसले ब ल चढाउछन ्त्यो शतैानलाई चढाएको हो, परमे रलाई होइन। र ितमीहरू शतैानिसत कुनै कुराको
भागीदार बन भन्ने म चाहन्न। 21 ितमीहरू शतैानको कचौराबाट र भकुो कचौरा दवुबैाट िपउन सक्दनैौ। ितमीहरूले भकुो टेबलमा र शतैानको
टेबल दबुबैाट खान सक्दनैौ। 22 के ितमी भलूाई रस उठाउन ु चाहन्छौ? हामी उहाँ भन्दा ब लया छौं र? छैनौं।

आफ्नो स्वतन् ा परमे रको मिहमाको लािग योग गर
23 ितमीहरू भन्छौ, “सबै कुरामा अनमुित छ।” तर सबै कुरा हा ो िन म्त रा ो छैन।् “सबै कुरामा अनमुित छ।” तर ती कुराहरूले सबलैाई

ब लयो बनाउदँनै। 24 ित ो आफ्नो मा काम गन कोिशश नगर। अरू मािनसको लािग भलो हुने काममा पिन कोिशश गन ुर् पछर्।
25 मास ु पसलमा के बिेचन्छ? िववकेको खाितर केही सोधपछु नगरी त्यो खाओ। 26 ितमीले त्यो खान सक्छौ “िकन िक यो पथृ्वी र यसको

हर चीज भकैु हो।”✡
27 यिद कुनै िव ास नगन मािनसले ितमीलाई उिसत भोजन गनर् बोलाउला अिन ितमी जान चाहन्छौ भने ित ो अिघ ल्तर जे रा खन्छ खाऊ।

खान ु उिचत छ अथवा छैन भन्ने नगर। 28 तर कसलैे “त्यो मास ु त मिूतर्मा ब ल पो चढाएको िथयो” भनछे भने त्यो नखाऊ, जनु मािनसले
ितमीलाई भन्यो िक त्यो मास ु मिूतर्मा चढाएको िथयो, उसका िन म्त अिन ती मािनसहरूका िन म्त जसले त्यस्तो मास ु खान ु अनिुचत मान्छन।्
29 ितमीले नै त्यो अनिुचत ठानौला भन्ने मलाई लाग्दनै। तर अरूले त्यो अनिुचत हो भनी ठान्न सक्छ। त्यही एउटा कारणले म त्यो मास ु खाँिदन।
अक मािनसको सोचाईको आधारमा म मरेो स्वतन् तालाई िवचार गनर् िदिंदन। 30 यिद म कृतज्ञतापवूर्क भोजन खाँदछु, म िकन केही चीजको
लािग परमे रलाई धन्यवाद िददंा िकन मरेा िनन्दा हुन?े

31 यसकारण ितमीहरू खाऊ, िपऊ, जे सकैु गर, तर त्यो परमे रको मिहमाकोलािग गर। 32 त्यस कारले कुनै काम नगर जसले अरूको
िवचारमा चोट पयुार्उन ु सक्छः जस्तै यहूदीहरू, ीकहरू अथवा परमे रको मण्डली। 33 म त्यसै गछुर्। म हरेकलाई हरतरहले खशुी पानर् खोज्छु।
मलैे किहल्यै पिन आफूलाई मा लाभ गराउने कुनै काम गन कोिशष गरेको छैन। म धरैेभन्दा धरैे मािनसको भलाई गन कुरहारू कोिशष गछुर्
जसमा िक मलैे ितनीहरूलाई बचाउन ु सकँु।

11
1 मरेो उदाहरण लने चे ा गर जस्तो म ी को उदाहरण लन्छु।

मा लकको अधीनमा हुन ु
✡ 10:26: 2:41; 50:12; 89:11 बाट उ तृ ग रएको।



1 को रन्थी 11:2 1290 1 को रन्थी 12:6

2 म ितमीहरूको शसंा गदर्छु कारण ितमीहरूले सबै कुरामा मलाई सम्झन्छौ अिन मलैे िदएको िशक्षालाई ितमीहरूले ठीकसगँ पालन गदर्छौ।
3 म चाहन्छु िक ितमीहरूले यो पिन जािन राखः त्यके मािनसको िशर ी हुनहुुन्छ। अिन ीको िशर परुुष हो। र ी को िशर परमे र हुन।्

4 हरेक परुुष जसले िशरलाई छोपरे अगमवाणी गदर्छ वा ाथर्ना गदर्छ उसले िशरलाई अनादर गदर्छ। 5 तर हरेक ी जसले ाथर्ना वा
अगमवाणी गदर्छे उसले आफ्नो िशर ढाक्न ु पछर्। यिद उसको िशर छोिपन भने उसले आफ्नो िशरलाई अनादर गरेकी हुन्छे। तब ऊ िशर खौरेकी

ी जस्तै हुन्छे। 6 कुनै ीले आफ्नो िशर छो प्दन भन,े तब यो उसले जम्मै केश काटेको जस्तै छ। तर जब केश काट्न ु वा िशर खौरन ु एउटी
ीको लािग शरमको कुरा हुन्छ यसलैे आफ्नो िशर छोप्न ु पछर्।
7 परुुषले आफ्नो िशर ढाक्न ु पदन। िकन? ऊ परमे रको ितरूप हो ऊ परमे रको मिहमा हो। तर मिहला परुूषको मिहमा हो। 8 परुुष ीदे ख

आएको होइन, तर ी परुुषदे ख आएको हो। 9 अिन परुुष ीको लािग बिनएको होइन तर ी परुुषको लािग बिनएकी हो। 10 र त्यसकैारणले
अधीनताको िचन्ह स्वरूप ीले आफ्नो िशर केही चीजले छोपकेी हुनपुछर्। स्वगर्दतूहरूको कारणले उसले यसो गन ुर् पदर्छ।

11 तथािप भमुा ी परुुषकोलािग महत्वपणूर् छ र परुुष ीको लािग महत्वपणूर् छ। 12 यो साँच्चो हो िक ी परुुषदे ख आएकी हो तर परुुष
पिन ीबाट जन्मकेो हो। वास्तवामा सबै कुरो परमे रबाटै आउँदछ।

13 यो आफै िनणर्य गर के ीले आफ्नो िशर नढाकी ाथर्ना गन ुर् ठीक होला? 14 लामो केश रा ु परुुषको िन म्त शरमको कुरो हो भन्ने कुरो
कृित ध रले हामीलाई िसकाउँछ। 15 तर लामो केश हुन ु ीको िन म्त सम्मानको कुरो हुन्छ। ीलाई आफ्नो िशर ढाक्नलाई लामो केश िदइएको

छ। 16 यस िवषयमा कोही मािनस अझै बहस गनर् खोज्छन।् हामी र परमे रका मण्डलीहरूको त्यस्तो वहार छैन।
भकुो भोज

17 अब यी िवषयहरूमा म ितमीहरूलाई भन्छु, ितमीहरूको शसंा गिदर्न। ितमीहरूका सभाले सहायता भन्दा ितमीहरूलाई खित नै गछर्।
18 पिहलो कुरो त, म सनु्दछुै िक मण्डलीमा जब ितमीहरू भलेा हुदँछौ ितमीहरू बाँिडन्छौ। अिन केही अशंमा म यस कुरालाई पत्याउँछु।
19 ितमीहरूको बीचमा फाटो आउन ु आवश्यक छ, त्यसले ितमीहरू मध्ये को चाँिह वास्तिवक िव ासी हो थाहा हुन्छ।

20 जब ितमीहरू सबै एक हुन्छौ ितमीहरूले वास्तवमा भकुो भोज खाइरहकेा हुदँनैौ। 21 िकन? िकनभने जब ितमीहरू खान्छौ एउटाले
अकार्लाई नपख खान्छौ। कितले अ लकित पिन खानै वा िपउनै नपाई कित चाँिह टन्न भइसक्छन।् 22 ितमीहरू आफ्नै घरमा खान अिन िपउन
सक्छौ! यस्तो लाग्छ, ितमीहरू सोच्छौ िक परमे रको मण्डली महत्वहीन छ। जो गरीब छ ितनलाई ितमीहरू शरममा पादर्छौ। म के भन ु?ँ म
ितमीहरूको शसंा गिदर्न।

23 ितमीहरूलाई म त्यही िशक्षा िददंछुै जनु मलैे भबुाट पाएँ त्यो रात जब यशे ू प ाउ पन ुर्भयो, उहाँले रोटी लनभुयो। 24 र त्यसको िन म्त
धन्यवाद िदनभुयो। अिन उहाँले रोटी भाँच्न ु भयो र भन्नभुयो, “यो मरेो शरीर हो, यो ितमीहरूकोलािग हो। यो मरेो समझना को िन म्त गर।”
25 उसरी नै उनीहरूले खाए पिछ यशेलूे दाखरसको कचौरा लनभुयो। यशेलू े भन्नभुयो, “यो दाखरस परमे रबाट आफ्ना मािनसलाई नयाँ करार
हो। यो नयाँ करार मरेो रगतिसत शरुू हुदँछ। जिहले पिन ितमीहरू यो िपउँछौ मरेो सम्झनामा गन गर।” 26 जब-जब ितमीहरू यो रोटी खाँदछौ र
यो कचौराबाट िपउँदछौ उहाँ नआउञ्जले भकुो मतृ्यकुो घोषणा गदर्छौ।

27 त्यसकैारण कसलैे अयोग्य रीितले रोटी खान्छ वा कचौराबाट िपउँछ भन,े उसले भकुो शरीर र रगतको िवरु पाप गछर्। 28 हरेकले रोटी
खान र कचौराबाट िपउन अिघ आफ्नो हृदय जाँच्न ु पछर्। 29 यिद कसलैे त्यो भकुो शरीर हो भन्ने निचनी रोटी खायो र कचौराबाट िपयो भने
उसको ख्वाई र िपयाईले आफैमा न्यायाकोलािग दण्ड िनम्त्याउछ। 30 त्यसै कारणले ितमीहरूका समाजमा धरैेजना रोगी औ कमजोरीहरू छन ्र
कित मरेर गए 31 तर हामीले आफैलाई ठीकिसत जाँच्यौं भने परमे रले हामीलाई जाँच्न हुदँनै। 32 तर जब भलूे हामीलाई जाँच्न ु हुन्छ उहाँले
सही मागर् दशर्नको लािग हामीलाई अनशुािसत गराउन ु हुन्छ तािक यो ससंारका अरू मािनसहरू सरह ितमीहरूलाई दण्ड नहोस ्भनी उहाँले यसो
गन ुर् हुन्छ।

33 यसलैे मरेा दाज्य-ूभाइ, िददी-बािहनीहरू हो, जब ितमीहरू खानका िन म्त भलेा हुन्छौ एका-अकार्लाई पखर्। 34 कोही भोकाएको छ भने
आफ्नै घरमै खाओस।् यसै गर जसमा िक ितमीहरूको जमघटले ितमीहरूमािथ नै परमे रको दण्ड निनम्त्याओस।् अरू कुराहरू बारे के कसो
गन ुर् त्यो म जब आउँछु, भन्नछुे।

12
पिव आत्माको उपहारहरू

1 दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू, अब म चाहन्छु िक ितमीहरूले आ त्मक वरदानहरू बारे जान। 2 ितमीहरूले िव ासी बन्न अिघ आफूले
िवगत जीवनको सझंना गर। ितमीहरू केही रहस्यमय श ितर खचीएर जीवनहीन मिूतर् पजू्न लागकेो िथयौ। 3 म ितमीहरूलाई भन्छु कसलैे
परमे रको आत्मा िवना “यशे ू ािपत होऊन” भन्ने छैन अिन कसलैे पिन पिव आत्माको सहायता िबना “यशे ू भ ु हुन” भन्न सक्दनै।

4 आ त्मक वरदानहरू थ रथ रका हुन्छन ्तर ती सबै एउटै आत्माबाट हुन्छ। 5 सवेा गन िविभन्न त रकाहरू छन।् सबै ती उपायहरू एउटै
उही भबुाट हो। 6 अिन परमे रले मानव जाितमा गन कामका उपायहरू एउटै परमे रबाट हुन।् त्यके कुरो गनर् परमे रले हामी सबमैा काम
गन ुर् हुन्छ।
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7 त्यकेमा आत्माको उपहार दे सिकन्छ। आत्माले सबकैो भलोको िन म्त उपहार िदन्छ। 8 आत्माले एक मािनसलाई ज्ञानी कुरा गन
उपहार िदन्छ। अिन त्यही आत्माले अक लाई ब ु मानी कुरा गन वरदान िदन्छ। 9 त्यही आत्माले कसलैाई िव ास िदलाउँछ। अिन त्यही
एक आत्माले अरू कसलैाई रोग िनको पान वरदान िदन्छ। 10 त्यही आत्माले एउटालाई अ यर्कमर् गन अिन अक लाई अगमवाणी गन श ,
अक लाई शु र अशु आत्मा खटु् ाउन सक्ने श िदन्छ। त्यही आत्माले नै एउटालाई िविभन्न भाषा बोल्ने वरदान िदन्छ र कोही अकार्लाई
ती भाषाहरू अनवुाद गन वरदान िदन्छ। 11 एउटै आत्मा, अिन त्यही आत्माले यी सब थोक गछर्। त्यकेलाई के िदन ु पन त्यो आत्माले नै िनणर्य
गछर्।

ी को शरीर
12 मािनसको शरीर एउटै मा हो तर यसका अनके अगंहरू हुन्छन।् हो, शरीरका धरैे अगंहरू छन,् तर ती सब अगंहरूले एउटै शरीर

बनाउछँन।् ी पिन त्यस्तै हुनहुुन्छः 13 हामीहरूमा कित यहूदीहरू छौं र कित गरै-यहूदीहरू छौ। हामीहरूमा कित कमाराहरू छौं र कित मु
छौ। तर हामी सबै एउटै शरीर बिनन ु बि स्मा पाएका छौं। हामी सबलैे त्यही एउटै आत्मा पाएका छौं।

14 मािनसको शरीर एउटा अगंले मा बिनएको हुदँनै तर धरै अगंहरू हुन्छन।् 15 खु ाले भन्न सक्ला, “म शरीरको होइन हातले भन्ला म
शरीरको होइन।” तर त्यसो भन्दमैा ख ु ालाई भन्न स ै न यो शरीरको एक अगं होइन। 16 कानले भन्न ु सक्ला, “म आखँा होइन। यसकारण म
शरीरको होइन।” तर यसो भन्दमैा कानलाई भन्न सिकंदनै, कान शरीरको होइन। 17 यिद जम्मै शरीर एउटा आखँो हुदँो हो त शरीरले कसरी दे े
िथयो। यिद जम्मै शरीर एउटा कान हुदँो हो ता शरीरले कसरी सनु्ने िथयो? 18-19 यिद शरीरको त्यके अगं एउटै मा हुदँो हो त त्यहाँ शरीरै
हुने िथएन। तर साँच्चै परमे रले शरीरमा आफूले चाहे जस्तै गरी ती अगंहरूलाई रा खिदन ु भयो। उहाँले त्यके अगंलाई आफ्नो ठाँउमा रा ु
भयो। 20 अिहले यो जनु अवस्थामा छ अगंहरू धरैे छन ्तर शरीर एउटै छ।

21 आखँाले हातलाई भन्न सक्दनै। “मलाई ित ो खाँचो छैन”अिन टाउकोले ख ु ा हरूलाई “मलाई ितमीहरूको खाँचो छैन” भन्न सक्दनै।
22 होइन। शरीरका ती अगंहरू जसलाई हामी दवुर्ल सम्झन्छौं वास्तवमा ितनीहरू खबुै महत्वपणूर् हुन्छन।् 23 अिन शरीरका तचु्छ ठािनएका ती
अगंहरूलाई खबुै बचाइन्छ। अिन शरीरका जनु अगंहरूलाई हामी लकुाउन चाहन्छौ ितनलाई हामी िवशषे ध्यान िददंछौं। 24 हा ा शरीरका अझ
सनु्दर अगंहरूलाई धरैे िवशषे ध्यान िदइन्छ। तर परमे रले शरीरको यसरी गठन गन ुर् भएको छ िक उहाँले ती सम्मान नभएका अगंहरूलाई अझ
धरैे सम्मान िदन ु भएको छ। 25 हा ो शरीरको भाग भाग नछु योस ्भनी परमे रले यसो गन ुर् भएको हो। िविभन्न अगंहरूले आपस्तमा उसरी
नै ध्यान िदने गरून।् परमे र त्यही चाहन ु हुन्छ। 26 शरीरको कुनै एक अगंले दःुख पायो भने सम्पणूर् शरीरले दःुख पाउछँ। अथवा यिद हा ो
शरीरको एउटा अगंले सम्मान पाए अरू जम्मै अगंहरू पिन समान रूपले सम्मािनत बन्नछेन।्

27 ितमीहरू जम्मै सामिूहक रूपले ी को एक शरीर हौ। ितमीहरू त्यके शरीरका अगं हौ। 28 अिन मण्डलीमा, परमे रले े रतहरूलाई
पिहलो, अगमव ाहरूलाई दो ो र िशक्षाहरूलाई ते ो स्थान िदन ु भएको छ। त्यसपिछ परमे रले आ यर्कमर्हरू गनहरूलाई, रोग िनको पान
वरदान पाएकाहरूलाई, मदद गनर् सक्नहेरूलाई,अगवुाइ गन सक्ने क्षमता भएकाहरूलाई अिन िविभन्न थ रका भाषा बोल्ने वरदान पाएकाहरूलाई
स्थान िदन ु भएको छ। 29 सबै मािनस े रतहरू होइनन।् सबै अगमव ाहरू होइनन,् सबै िशक्षकहरू होइनन।् आ यर्कमर् सबलैे गनर् सक्दनैन।्
30 रोग िनको पान वरदान सबलैे पाएका छैनन।् सबलैे िविभन्न थ रको भाषा बोल्न स ै नन।् सबलैे ती भाषाहरू को अथर् खलुाउन सकदनैन।्
31 तर ितमीहरूले आत्मको अझै ठूलो वरदान लन ु चाहकेो हुनपुछर्।

13
मे नै सव म उपहार हो

1अिन अब म सबै भन्दा महत्वपणूर् मागर् बताउने छु। मािनसहरूका र स्वगर्दतूहरूका िविभन्न भाषाहरू म बोल्न सकँुला। तर मिसत मे नै छैन
भने म खाली एउटा टङ्टङे घण्टी वा झ्याम-्झ्यामे झ्याम्टा मा हु।ँ 2 मिसत अगमवाणी गनर् सक्ने वरदान होला। म परमे रको जम्मै रहस्य
बझु ूलँा र हरेक कुरो जान ुलँा, अिन मिसत यित ठूलो िव ास होला िक म पहाडहरू पिन हल्लाउन सकँुला। तर यितको श ममा आिजर्त हुदँा
पिन यिद ममा मे नभए म केही होइन। 3 मािनसहरूलाई खवुाउन आफूिसत भएको सब कुरा िदन सकँुला र आफ्नो शरीर समते आहुितको रूपमा
जलाउन सकँुला। तर यिद मिसत मे छैन भने म केही पिन हनै।

4 मे धयैर् हुन्छ, मे दयाल ु हुन्छ, मेले ईष्यार् गदन यसले घमण्ड गदन। 5 मे रुखो हुदँनै, मे स्वाथ हुदँनै र मे सिजलै रसाह बन्दनै।
मेले आफ्नो िवरू ग रएको खराबीको िहसाब राख्दनै। 6 मे खराबमा खशुी हुदँनै तर मे सत्यिसत आन न्दत हुन्छ। 7 मेले सबै कुरा धयैर्पवूर्क

सहन्छ। मेले सधँ ै िव ास गछर्, सधँै आशा गछर् र यो द रलो उिभन्छ।
8 मे किहल्यै िस दनै। अगमवाणीहरू टुिँगन्छन।् भाषाहरू बोल्ने वरदान समा हुन्छ, ज्ञानका उपहार समा हुन्छ। 9यी कुराहरू िस न्छन,्

िकनभने हामीमा भएको ज्ञान र यी अगमवाणीहरू पणूर् छैनन।् 10 तर जब धरैे पणूर्ता आउँछ तब ती अपणूर्ताको अन्त्य हुनछे। 11 जब म बालक
िथएँ, म बालक जस्तै बोलें, बालक जस्तै सोचें, बालकले जस्तै योजनाहरू बनाएँ। जब म एउटा मािनस भएँ, मलैे ती बालकपनको त रकाहरू
त्यािगिदएँ। 12 हामीिसत पिन त्यस्तै हो। अिहले हामी सफािसत दे े छौ। अिहले म खाली एक अशं मा जान्दछु। तर त्यस बलेा म परैू जान्ने
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छु जस्तो परमे रले मलाई जान्दछन।् 13 यसलै,े यी ितन कुराहरू रिहरहनछेन ्िव ास, आशा र मे। अिन ियनीहरूमा सबभैन्दा ठूलोचैं मे हो
।

14
आ त्मक वरदानहरूलाई मण्डलीको म तमा लगाऊ

1 मे ितमीहरूको ल य हुन ु पछर्। ितमीहरूले साँच्चै आ त्मक वरदानहरू पाउने इच्छा रा ु पछर् खास गरी अगमवाणी गन वरदान। 2 िकनभने
जो िविभन्न भाषाहरूमा बोल्छ मािनससगँ बोल्दनै, तर ऊ परमे रिसत बोल्छ। कसलैे उसलाई बझु्दनै। ऊ आत्मा ारा ग ु ी सत्य बोल्छ। 3 तर
जसले अगमवाणीहरू गछर् उसले मािनसहरूिसत बो लरहकेो हुन्छ उसले मािनसहरूलाई बल, उत्साह र सखु िदन्छ। 4जसले अन्य भाषामा बोल्छ
आफूलाई मा म त ग रहकेो हुन्छ। तर जसले अगमवाणी बोल्छ उसले सारा मण्डलीलाई म त परुयाइरहकेो हुन्छ।

5 म ितमीहरू सबलैाई िविभन्न भाषा बोल्ने वरदान िमलोस ्भन्ने चाहन्छु। तर अझ,ै म ितमीहरूले अगमवाणी गन ुर् पछर् भन्ने चहान्छु। िविभन्न
भाषाहरूमा बोल्न सक्ने भन्दा जसले अगमवाणी गछर् त्यो ठूलो हो। तर ती भाषाहरूको उल्था पिन गनर् सक्ने भए त्यो िविभन्न भाषाहरूमा बोल्ने
पिन अगमवाणी गन जि कै हो। त्यसो हो भने उसले जे भन्छ त्यसबाट मण्डली पिन उपकृत हुन्छ। 6 दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू, यिद म िविभन्न
भाषाहरूमा बोल्दै ितमीहरूकहाँ आएँ भने त्यसले ितमीहरूलाई के फाईदा हुन्छ? हुदँै हुदँनै। यिद म ितमीहरूकहाँ कुनै नयाँ सत्य, अथवा केही ज्ञान
अथवा केही अगमवाणी वा केही िशक्षा लएर आएँ भने मा ितमीहरूलाई फायदा हुन्छ। 7 त्यो खाली िनज व चीजहरूबाट िनकालकेो आवाज
जस्तो मा हुनछे, बाँसरूी अथवा साराङ्गी। यिद सगंीतको आवाज स्प छैन भने के गीत बाजाइँदछै ितमीहरूले बझु्ने छैनौं। गीत बझु्नकुो लािग
त्यके आवाज स्प हुन ु पछर्। 8 य ु मा यिद तरुहीले स्प स्वर िनकालने भने य ु को लािग को तयार हुनछे?
9 ितमीहरूलाई पिन त्यस्तै हो। ितमीहरूको िज ोबाट शब्द हुनपुछर्। यिद ितमीले िसत बोल्न सकेनौ भने ितमीले के भन्दछैौ कसलैे

बझु्न सक्दनै। त्यो खाली ितमी हावािसत बोलकेो जस्तो मा हुनछे। 10 त्यो साँचो हो, ससंारमा घरैे िकिसमका भाषाहरू छन ्अिन ती सबै अथर्
हुन्छन।् 11 यसकैारण, यिद कसलैे मलाई केही भनकेो अथर् मलैे बिुझन भने म सझंन्छु उसले िवदशेी कुरा गदछ र उसले मलाई िवदशेी सझंन्छ।
12 ितमीहरूलाई पिन त्यस्तै हौ। ितमीहरू पिन खबु आ त्मक वरदानको िन म्त इच्छा गर। यसकैारण जनु वरदानले मण्डली अझ द रलो हुन्छ
त्यही पाउने इच्छा गर।

13 यसकारण जसले िविभन्न भाषा बोल्ने वरदान पाएको छ उसले आफूले बोलकेा कुराहरूको अनवुाद पिन गनर् सक्ने हुने ाथर्ना गरोस।्
14 यिद म िविभन्न भाषामा ाथर्ना गछुर् भने मरेो आत्माले ाथर्ना गछर् तर मरेो मन त्यसमा सलंग्न हुदँनै। 15 तब मलैे के गन ुर्पछर्? म मरेो आत्माले
ाथर्ना गनछु र मरेो मनले पिन ाथर्ना गनछु। मरेो आत्माले गाउनँछे र मनले पिन गाउनँछे। 16 ितमी ित ो आत्माले परमे रको शसंा गरौला तर

साधारण मािनसले ित ो धन्यवादमा “आिमन” भन्न सक्दनै। िकनभने ितमीले के भन्दछैौ उसले बझु्न स ै न। 17 परमे रलाई ित ो धन्यवाद
असल भए पिन, तर त्यसले अरू मािनसलाई द रलो बिनन सहायता गदन।

18 म परमे रलाई धन्यवाद िददँछु कारण ितमीहरू सबकैो भन्दा म िविभन्न भाषाहरू बोल्न सक्षम छु। 19 तर मण्डलीमा िविभन्न भाषाका
हजारौं शब्दहरू भन्न ु भन्दा म जनु भाषा बझु्छु त्यसको पाँचवटा शब्द बोल्न ु रूचाउछुँ। बरू म बझुरे बोल्छु जसमा िक बोल्न ु रूचाउछुँ। बरू म
बझुरे बोल्छु जसमा िक अरूलाई िसकाउन सकँु।

20 दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू हो! केटाकेटीहरूले जस्तो नसोच। नरा ा कुराहरूमा बालकहरू जस्ता होऊ। तर आफ्नो िवचारमा ितमीहरू
प रपक्व मािनस बन। 21 वस्थामा ले खएको छः

“िविभन्न भाषा बोल्ने मािनसहरू लएर,
अिन िवदशेीहरूकै ओठ चलाएर,

म ितनीहरूिसत बोल्छु।
तथािप ितनीहरूले मलाई सनु्दनैन।्” यशयैा 28:11-12

भु त्यसै भन्नहुुन्छ।
22 यसकैारण िविभन्न भाषामा बोल्ने वरदान िव ास नगन मािनसहरूको माण हो, िव ास गनहरूको होइन। अिन अगमवाणी ितनीहरू

िन म्त हो जसले िव ास गछर्न,् िव ास नगनहरूलाई होइन। 23 मािनलऊे, मण्डलीका सारा सदस्यहरू एक ठाउँमा भलेा भएका छन ्अिन
ितमीहरू िविभन्न भाषाहरूमा बोल्छौ। यिद कितपय मािनसहरू जसले बझु्दनै अथवा त्यहाँ कितपय िव ास नगने मािनसहरू सभामा आउँछन।्
ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई बौलाहा भन्ने छैनन?् 24 तर मािनलऊे ितमीहरू सबे अगमवाणी बोल्दछैो अिन कुनै िव ास नगन मािनस िभ पस्छ
वा कुनै अबझु मािनस िभ पस्छ। त्यस मािनसलाई उसको पाप दखेाइन्छ, अिन ितमीहरू सबलैे बोलकेा कुराहरूबाट ऊ जाँिचन्छ। 25 त्यस
मािनसको हृदयका ग ु कुराहरू कट हुदँछ। तब त्यो मािनस झकु्नछे अिन परमे रको आराधना गनछ। उसले भन्नछे, “साँच्च,ै परमे र
ितमीहरूिसतै रहछेन।्”

ित ो सभाहरूले मण्डलीको म त गरोस ्
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26 यसकारण दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू हो। ितमीहरूले के गन ुर् पछर्? जब ितमीहरू भलेा हुन्छौ, कसिैसत गीत हुन्छ, कसिैसत िशक्षा हुन्छ,
कसिैसत परमे रको नयाँ सत्य हुन्छ, फे र अक एकजनािसत िविभन्न भाषा बोल्ने हुन्छ अिन अक चाँिह त्यो भाषा ाख्या ग रिदने हुन्छ।
यी सब कुराको उ शे्य मण्डलीलाई द रलो बनाउन ु हो। 27 जब ितमीहरू भलेा हुदँछौ, यिद कुनै मािनसले खाली दइुजना होऊन ्अथवा तीनजना
भन्दा वशेीले नबोलनु।् ितनीहरू एक पिछ अक पालिैसत बोलनु।् अिन अक मािनसले ितमीहरूले बोलकेो भाषा अनवुाद ग रिदन ु पछर्। 28 तर
यिद त्यहाँ कुनै अथर् खोल्ने छैन भने त्यो िविभन्न भाषा बोल्ने मािनस मण्डलीको सभामा चपुचाप बसोस।् त्यस मािनसले खाली आफैं िसत र
परमे रिसत मा बोल्न ु पछर्।

29 अिन खाली दइु वा तीनजना अगमव ाहरू मा बोल्नपुछर्। अरूहरूले के भिनन्छ त्यो जाँच्न ु पछर्। 30 अिन बिसरहकेो कुनै मािनसलाई
परमे रबाट सन्दशे आयो भने बोल्दै गन पिहलो मािनस रोिकन ु पछर्। 31 ितमीहरू सबलैे एक पिछ अकार्ले अगमवाणी िदन सक्छौ। त्यस
कारले सबै मािनसलाई िसकाउन ु र उत्सािहत तलु्यान ु सक्छौ। 32 अगमव ाहरूको आत्मा अगव ाहरूकै अधीनमा हुन्छ। 33 िकनभने

परमे र गोलमालको परमे र हुन ु हुन्न, तर शा न्तका परमवे र हुन ु हुन्छ।
34 मण्डलीको सभामा ीहरू चपुचाप ब ु पछर्। परमे रका मािनसहरूको सबै मण्डलीहरूमा यस्तै हुनपुछर्। ीहरूलाई बोल्ने अनमुित छैन।

ितनीहरू अधीनमा रहनपुछर्, जस्तो मोशाको िनयमले पिन भन्छ। 35 यिद ीहरूले कुनै कुरो जान्न चाहे ितनीहरूले आ-आफ्नो पितहरूलाई घरमा
सोध्न ु पछर्। मण्डलीको सभामा बोल्न ु ीहरूको िन म्त शमर्को कुरो हो।

36 के परमे रको िशक्षा ितमीहरूबाट आएको हो? होइन। िक त्यो िशक्षा पाउने ितमीहरू मा हौ? होइनौ। 37 यिद कसलैे आफु अगमव ा
हु ँ अथवा आ त्मक वरदान पाउने हु ँ भन्ने सम्झन्छ भने त्यस मािनसले बझुोस ् िक मलैे ितमीहरूलाई जे लखे्दछुै त्यो भकुो आज्ञा हो। 38 यिद
त्यस मािनसले यो जान्दनै भने उसले परमे रलाई जान्दनै।

39 यसकैारण मरेा ि य दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, ितमीहरूले अगमवाणी गन साँचो चाहना गर। अिन िविभन्न भाषाहरूमा बोल्न ु नछोड।
40 तर त्यके कुरो रा ो र व स्थत ढङ्गले ग रन ु पछर्।

15
ी को बारेमा ससुमाचार

1 अब दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, मलैे ितमीहरूलाई जनु ससुमाचर भनें त्यसको सम्झना गराउन चाहन्छु। ितमीहरूले त्यो ससुमाचार पायौ
र ितमीहरू त्यसमा द रलो बिनएका छौ। 2 समुाचारको कारणले ितमीहरू बचाइयौ। तर मलैे यो चार गरेको त रकाको िव ासमा अडीक बस।
न ितमीहरूको िव ास थर्को िव ास हो।

3 मलैे पाएकै समाचार ितमीहरूलाई िदएँ। मलैे खबुै महत्वपणूर् कुरो ितमीहरूलाई िदएँ िक हा ो पापहरूको िन म्त ी को मतृ्य ु भयो, जस्तो
धमर् शा े भन्छः 4 िक ी गािडए अिन तीन िदन पिछ बौ रए, जस्तो धमर्शा ले भन्छ; 5 अिन प सुकहाँ र पिछ बा जना े रतहरकहाँ एउटै
समयमा ी दखेा पन ुर्भयो। 6 त्यसपिछ पाच ँ सय भन्दा बशेी भाइहरूकहाँ ी एकैचो ट दखेा पन ुर् भयो। कितपय दाज्य-ूभाईहरू आज सम्म
जीिवत छन ् त कोही म रसके। 7 अिन ी याकूबकहाँ दखेा पन ुर्भयो र केही पिछ सबै े रतहरूकहाँ दखेा पन ुर्भयो। 8 सबभैन्दा पिछ ी
मकहाँ दखेा पन ुर् भयो। म स्वभािवक समय भन्दा पिहल्यै जन्मकेो बालक जस्तो िथए।

9 जम्मै े रतहरू मभन्दा ठूला छन ् िकनभने मलै े परमे रको मण्डलीको खदेो गरें। त्यसलैे म चलेा कहलाइन ु पिन लायकको छैन। 10 तर
म जे छु, परमे रको अन ु हले छु। अिन उहाँले मलाई िदनभुएको अन ु ह थर्मा गएन। मलैे अरू सबै े रतहरूले भन्दा धरैे क ठन काम गरें।
वास्तवमा काम गन म होइन तर त्यो मसीत भएको परमे रको अन ु ह हो। 11 यसथर् मलैे चार गरेको अरू े रतहरूले ितमीहरूलाई चार
गरेको यो कुनै महत्वपणूर् कुरो होइन। तर हामी त्यही चार गदर्छौं, जनु ितमीहरूले िव ास गरेकाछौ।

हामी मतृ्यबुाट बौराइन्छौं
12 ी मतृ्यबाट बौरी उठ्न ु भयो भन्ने चार ग रन्छ। तब ितमीहरूमा कित जनाले िकन भन्छन ् िक पनुरुत्थान भएको छैन? 13 यिद

मािनसहरू मतृ्यबुाट किहल्यै पनुरुत्थान हुदँनैन ्भन,े ी पिन मतृ्यबुाट बौ रन ु भएको िथएन। 14 यिद ी नबौ रन ु भएको भए, हा ो चार
थर् छ। अिन ितमीहरूको िव ास थर् हुन्छ। 15 अिन ी लाई परमे रले बौराई उठाउन ु भएको िथयो भन्ने चारको लािग परमे र समक्ष

हामी दोषी बिननछेौ। िकनभने यिद मतृ्यबुाट पनुरुत्थान िथएन भने तब परमे रले यशेलूाई कदािप बौराउन ु भएन। 16 यिद मािनस मतृ्यबुाट
बौराइन ु सिकदनै भने ी पिन मतृ्यबुाट बौराइन ु भएन। 17 अिन यिद ी मतृ्यबुाट बो रइन ु भएको िथएन। भने ितमीहरूको िव ास थ हो,
ितमीहरू अझै आफ्नो पापको दोषी छौ। 18 अिन ती ी मा मनहरू पिन न ै भए। 19 यिद ी मा हा ो आशा ससंारमा यसै जिुनको लािग मा
हो भने हामी अरू जम्मै मािनसहरू भन्दा ज्यादा दःुखी छौं।

20 तर वास्तवमा ी मतृ्यबुाट बौराइन ु भएको िथयो-मतृ्यमुा िनदाएका ती सबै िव ासीहरू मध्ये उहाँ थम बौराइएको हुन ु हुन्छ। 21 एउटा
मािनसको कारण्ले पिन मािनसहरूमा मतृ्य ु आएको हो। यसथर् एउटै मािनस को कारणले पिन मतृ्यबुाट बौराई आयो। 22आदममा जम्मै मािनसहरू
मरे त्यसरी नै ी मा हामी सबै फे र जीिवत तलु्याइनछौं। 23 तर हरेक मािनसलाई उिचत मले जीवनमा बौराइन्छ। बौरीनहेरूमा ी
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थम हुनहुुथ्यो। त्यसपिछ जब ी आउन ु हुन्छ, ी मा हुने सबै मािनसहरूलाई फे र बौराइनछे। 24 अिन तब अन्त आउनछे। ी ले जम्मै
शासकहरूलाई, अिधकारीहरूलाई र श लाई न पान ुर् हुनछे। तब उहाँले िपता परमे रको हातमा राज्य समु्पन ु हुन्छ।

25 जब सम्म परमे रले जम्मै श हुरूलाई ी को पाउमिुन दवाएर रा ु हुदँनै त्यितज्जले सम्म ी ले राजाले झैं शासन चलाउन ु पछर्।
26 न ग रन ु पन श हुरूमा मतृ्य ु अ न्तम हुनछे। 27 जस्तो धमर्शा ामा छन।् भिनन्छ, “परमे रले त्यके थोक उहाँको अधीनमा गन ुर्भयो।”✡
जब धमर्शा मा भिनन्छ िक “ त्यके” बस्त ु उहाँको अधीनमा गराइयो स्प अथर् लग्छ िक परमे रलाई यसमा स म्म लत गराइएन। उहाँ परमे र
नै हुनहुुन्छ जसले सबै थोक अधीनमा रा ु भयो। 28 जब त्यके थोक ी को अधीनमा रा खन ु भयो। परमे रनै एक हुन ु हुन्छ जसले सब
कुछ ी को अधीनमा रा ु भयो। ी तब पु आफै पिन परमे रको अधीनमा रा खयो। परमे रको अधीनमा रा खएको छ, तब परमे र
सब कुराको पणूर् शासक हुन ु हुन्छ।

29 एक पल्ट म रसकेका मािनसहरूलाई बौराइँदनै भने मरेकाहरूका िन म्त बि स्मा लनहरूले के गछर्न?् यिद मरेकाहरू फे र बौरदँनैन ्भने
ितनीहरूको िन म्त बि स्मा िकन लइन्छ?

30 अिन हा ो चाँिह के हुन्छ त? हामी आफूले आफैलाई िकन त्यके घण्टा आपतमा पादर्छौं? 31 म हरेक िदन मछुर्। यो साँचो हो, मरेा
भाइहरू हो। यो त्यही कारले साँचो हो जित ी यशे ू हा ा भमुा ितमीहरू भएकोमा म गवर् गदर्छु। 32 यिद खाली मानवताको कारणले मलैे
एिफससमा जङ्गली जानवरिसत लडाइँ गरें भने मले ै के लाभ पाएँ। यिद मािनसहरूलाई मतृ्यबुाट बौराइँदनै भने “खाऊँ, िपऊँ िकनिक भो ल
हामी मछ ं।”✡

33 ममा नपरः “खराब सगंतले असल बानी न गछर्।” 34 उिचत िबचारमा आऊ र पाप गनर् छोड। ितमीहरूमा कितले परमे रलाई
जान्दनैौ। ितमीहरूलाई शरममा पान ुर् म यसो भन्छु।

हा ो कस्तो िकिसमको शरीर हुनछे?
35 तर कसलैे सोध्न सक्छन ् “मरेकाहरू कसरी बौरन्छन?् ितनीहरूको शरीर कस्तो हुन्छ?” 36 यी सबै मखूर् हरू हुन।् जब ितमी

केही रोप्छौ, भने बाँच्न र बढन अिघ त्यो बीऊ माटोमा मछर्। 37 जब ितमीले केही रोप्छौ त्यस्को त्यही “रूप” हुदँनै, जस्तो पिछ हुन्छ। जब
ितमीले छरेका िथयौ त्यो वीऊ मा िथयो चाहे गहु ँ होस ्अथवा अन्य कुन।ै तर परमे रले जे योजना गन ुर् भएको छ त्यसले त्यही श रर पाउछँ।
38 परमे रले त्यके िबऊलाई उसको शरीर िदनहुुन्छ। 39 सबै शरीरको मास ु एकै हुदँनैः मािनसहरूको मास ु एक कारको हुन्छ, औ पशहूरूको
मास ु अक कारको हुन्छ, पछंीहरूको िभन्दै हुन्छ, अिन माछाहरूको अक कारको मास ु हुन्छ। 40 स्वग य शरीरहरू र पािथर्व शरीरहरू छन।्
तर स्वग य शरीरहरूको शोभा एक िकिसमको हुन्छ। पािथर्व शरीरहरूको शोभा िभन्दै िकिसमको हुन्छ। 41 सयूर्को एक कारको सनु्दरता छ,
चन् माको अक िकिसमको सनु्दरता छ र ताराहरूको अक कारको सनु्दरता छ अिन हरेक तारा आफ्नो सनु्दरतामा िभन्न छ।

42जीिवत तलु्याइएका मतृहरूको पिन त्यस्तै हुन्छ। “रोिपएको” शरीर कुहुने हुन्छ। तर जब त्यस शरीरलाई जीिवत तलु्याइन्छ त्यो न हुदँनै।
43 अनादरमा त्यो “गािडन्छ,” मिहमामा त्यो जीिवत हुन्छ। दबुर्लतामा त्यो “गािडन्छ,” श मा त्यो जीिवत हुन्छ। 44 शरीर जनु “रोिपन्छ”
त्यो भौितक शरीर हो। जब त्यसलाई बौराइन्छ त्यो आ त्मक शरीर हुन्छ।

भौितक शरीर छ र त्यहाँ आ त्मक शरीर पिन छ। 45 धमर्शा मा जस्तो ले खएको छः “ थम मािनस एउटा जीिवत थोक भयो। तर अ न्तम
आदम आत्मा भयो जसले जीवन िदन्छ।” ✡ 46 आ त्मक मािनस पिहले आएन। भौितक मािनस पिहले आयो। तब त्यसपिछ आ त्मक मािनस
आयो। 47 पिहलो मािनस पथृ्वीको धलूोबाट आयो। दो ो मािनस स्वगर्बाट आयो। 48 मािनसहरू पथृ्वीका हुन।् ितनीहरू पथृ्वीको पिहलो मािनस
जस्तो हुन।् तर ती मािनस जो स्वगर्का हुन ्ती स्वगर्को मािनस जस्तै हुन।् 49जसरी हामीहरू पथृ्वीका मािनस जस्तै बनाइयौं त्यसलैे हामी स्वगर्का
त्यो मािनस बिननकुो पिन बदली गराइन्छौ।

50 दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू हो! म ितमीहरूलाई यो भन्छुः भौितक शरीरले परमे रको राज्यमा भाग लन पाउदँनै। जनु कुरो त्यो कुनै
अिवनाश कुरोमा भाग लन स ै न। 51 तर सनु, म यो रहस्य ितमीहरूलाई भन्छुः हामीहरू सबै मन छैनौ, तर हामी सबकैो प रवतर्न हुनछे।
52 यसकोलािग खाली एकक्षण लाग्छ। आखँा िझम्के जि कै िछटो हामी बद्लन्छौं। जब अ न्तम तरुही बज्छ तब यो हुनछे। तरुही बज्नछे र
मरेकाहरू अिवनाशी जीवनमा उठ्नछेन।् अिन हामी पिन सबै बद्ली हुनछेौं। 53 यो शरीर जनु नाश हुन्छ, अिवनाशी व पिह रनै पछर्। अिन
यो शरीर जनु मरणशील छ यसले अमरताको व पिह रनै पछर्। 54 यसलैे यो शरीर जनु न हुन्छ त्यसले अिवनाशी धारण गदर्छ। र यो शरीर
जनु मरणशील छ त्यसले अमरता पिह रन्छ। जब यस्तो हुन्छ तब यस धमर् शा को भनाई सत्य ठह रन्छः

“मतृ्य ु िवजयमा िन लएको छ।” यशयैा 25:8

55 “हे मतृ्य!ु तरेो िवजय कहाँ छ?
िचहान! तरेो िवषदन्त श कहाँ छ?” होशे 13:14
✡ 15:27: 8:6 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 15:32: 22:13; 56:12 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 15:45: 2:7 बाट उ तृ
ग रएको।
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56 मतृ्यकुो िबषदन्त नै पाप हो, अिन पापको श िनयम हो। 57 तर हामी परमे रलाई धन्यवाद िददंछौं। उहाँले हामीलाई हा ा भ ु यशे ू
ी ारा िवजय िदन ु हुन्छ।
58 यसकैारण मरेा ि य दाज्य-ूभाई िददी-बिहनीहरू हो, द रलोिसत खडा हौ। कुनै कुराले ितमीहरूलाई आफ्नो स्थानबाट िवच लत नपरोस।्

सधँ ै आफूलाई भकुो काममा लगाऊ। ितमीहरू जान्दछौ भमुा ितमीहरूको काम किहल्यै थर् जानछैेन।

16
अरू िव ासीहरूको लािग सं ह

1 अब परमे रका मािनसहरूको लािग अथर् सं ह बारेमा म लखे्छु। मलैे गलाितयाका मण्डलीहरूलाई जसो गन ुर् भनकेो छु ितमीहरूले पिन
उसै गन ुर्ः 2 त्यके साताको पिहलो िदनमा ितमीहरू त्यकेले आफूले कमाएकोबाट जित पसैा सक्छौ बचाउन।ु ितमीहरूले त्यो पसैा िवशषे ठाउँमा
रा ु र त्यहीं रहोस।् यसथर् जब म आउँछु पसैा सं ह गन आवश्यक हुदँनै। 3 जब म आउँला म कसलैाई ितमीहरूको दान यरूशलमे लजैान
पठाउँला। ती मािनसहरू ितमीहरू सबलैे पठाउन ु खोजकैे मािनस हुनछे। म ितनीहरूलाई प रचय-प हरू सिहत पठाउनछुे। 4 अिन यिद उिचत
ठह रए, ितनीहरू मसगँै जानछेन।्

पावलको योजना
5 म्यािसडोिनया भएर जाँदा ितमीहरूकहाँ आउने मरेो योजना छ। िकनभने म्यािसडोिनया भएर मरेो या ा गन इच्छा छ। 6 यिद सम्भव हुन

सके, केही िदन म ितमीहरूिसत बसुलँा। म िहउदँ भ र पिन ितमीहरूिसत ब सक्छु। तब जहाँ-जहाँ म जान्छु ितमीहरूले मरेो या ामा सहायता
गनर् सक्छौ। 7 ितमीहरूलाई भटे्न म या ी जस्तो आउँन चहाँिदन। यिद भकुो अनमुित भए, मरेो ितमीहरूसगँ लामो समय सम्म ब े इच्चाछ
8 तर म एिफससमा पे न्तकोस सम्म ब छुे। 9 िकनभने त्यहाँ भावपणूर् कायर्को एउटा िवशाल मौका हात लाग्नवेाला छ। अिन धरैेजना त्यस
कायर्को िवरोधमा पिन काम गदछन।्

10 ितमोथी ितमीहरूकहाँ आउन सक्लान।् ितमीहरूिसत त्यहँा बस्दा उसलाई केही आराम अनभुव होस।् ितनी पिन मलैे गरे जस्तै भकुो
काममा स्त छन।् 11 यसकारण ितमोथीलाई स्वीकार गन ुर् ितमीहरू कसलैे आनाकानी गन छैनौ। उनलाई शा न्तिसत या ा गनर् सघाउन ु जसमा
िक उनी मकहाँ आउन सकुन।् उनी भाइहरूका साथमा आउन भनी म आपके्षा ग ररहछुे।

12 अब हा ा भाइ अपोल्लोसको बारेमाः मलैे उनलाई अरू भाइहरूिसत ितमीहरूकहाँ जान उत्सािहत पारेकोछु। अिहले उनी आउने कुरामा
पक्का छन।् तर मौका पाए भने उनी ितमीहरूकहाँ आउनछेन।्

पावल आफ्नो प टंुग्याउँछन ्
13 सावधान बस। िव ासमा द रलो बन्दै बस। साहसी हौ र दढृ बन। 14 हरेक कुरो मेपवूर्क गर।
15 ितमीहरू जान्दछौ स्तफनस र उनको प रवार अखयैामा पिहलो िव ासीहरू िथए। ितमीहरूले आफूलाई परमे रका मािनसहरूको सवेामा

अपकाछन।् ि य दाज्य-ूभाई िददी-बिहनीहरू हो! म ितमीहरूलाई उपदशे िदन्छु िक 16 यस्तै मािनसहरूको र उनीहरूिसत काम गन र सवेा गन
कुनै पिन अरू मािनसको अगवुाइमा िहडं।

17 स्तफनस, फोटुर्नाटस, र अखाइकस आएकामा म हिषर्त छु। ितमीहरू यहाँ छैनौ तर ितनीहरू ितमीहरूका ठाउँमा छन।् 18 ितनीहरूले मरेो
आत्मालाई र ितनीहरूको आत्मालाई िव ाम िदएकाछन।् यस्ता मािनसहरूको मलू्य ितमीहरूले िचन्न ु पछर्।

19 एिशयाका मण्डलीहरूले ितमीहरूलाई शभुचे्छा पठाउँछन।् अक्वीला र ि स्कल्लाले पिन भमुा ितमीहरूलाई शभुचे्छा पठाउँछन।्
ितनीहरूका घरमा भलेा हुने मण्डलीले पिन ितमीहरूलाई शभुचे्छा पठाउँछन।् 20यस ठाँउका सबै दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरूले ितमीहरूलाई
शभुचे्छा जनाएकाछन।् जब ितमीहरू भटे्छौ एक-अकार्मा पिव चमु्बन दऊे।

21 म पावल हु ँ र मरेो शभुचे्छा म आफ्नै हातले लखे्दछुै।
22 जसले परमे रलाई मे गदन, ऊ ािपत होस।्हे भ,ु आउनु होस!्*
23 भु यशेकूो अन ु ह ितमीहरूिसत रहोस।्
24 ी यशेमूा हुने ितमीहरू सबै ित मरेो मे!

* 16:22: , आउनहुोस!् अरामइेक भाषाको “मारानाथा” को अनवुाद।
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को रन्थीहरूलाई
पावलको दो ो प

1 ी यशेकूो एकजना े रत पावलबाट। परमे रले इच्छा गरे अनसुार मलाई एक े रत रोज्न ु भयो। हा ा ी मा भाइ ितमोिथबाट पिन
को रन्थीमा ब े परमे रको मण्डलीलाई र सारा अखयैा दशेमा ब े परमे रका मािनसहरूलाई णामः

2 हा ा िपता परमे र र भ ु यशे ू ी बाट अन ु ह र शा न्त।
पावल परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछन ्

3 परमे र र हा ा भ ु यशे ू ी का िपतालाई धन्यवाद। परमे र िपता हुनहुुन्छ, जो दयामय हुन ु हुन्छ। उहाँ पणू र् सखुमय परमे र हुनहुुन्छ।
4जिहल-ेजिहले हामीलाई दःुख आइ पछर्, उहाँले हामीलाई सान्त्वना िदनहुुन्छ तािक हामीले पिन अरूलाई दःुख परेको बलेा सान्त्वना िदन सकौं।
हामी उनीहरूलाई त्यही सान्त्वना िदन सक्छौं जनु परमे रले हामीलाई िदनभुयो। 5 ी का धरैे क हरूमा हामी सहभागी बन्छौं, त्यसरी न,ै

ी बाट हामीले धरैे सान्त्वना पाँउछौं। 6 यिद हामीले क हरू पाय ं भने त्यो तपाईंको सान्त्वना र म ु का िन म्त हो। यिद हामीले सान्त्वना
पाए त्यो ितमीहरूका िन म्त हो। त्यसले ितमीहरूलाई हामीहरूमा झैं धयैर्िसत क सहन सहायता िदन्छ। 7 ितमीहरूमािथ हा ो द रलो आशा छ।
हामी जान्दछौं ितमीहरू हा ा क हरूमा भागीदार हौ। त्यसलैे हामी जान्दछौं िक हा ा सान्त्वनामा पिन ितनीहरू भागीदार बन्नछेौ।

8 दाज्य-ूभाइ र िददी-बिहनीहरू हो। एिशया दशेमा हामीले भोगकेा क हरूको बारेमा पिन ितमीहरूले जािनराख भन्ने हामी चाहन्छौं। त्यहाँ
हामी ठूलो क मा िथयौं। हा ा सहने श भन्दा क धरैे िथयो। हामीले त बाँच्ने आशा पिन छोिडसकेका िथयौं। 9 हामीले साँच्चै सोच्यौं की
हामी िन य मन छौं, यो यस्तो भयो की हामीले आफुमा भन्दा परमे रमा िव ास गन ुर् पछर्। परमे रले मािनसहरूलाई मतृ्यबुाट ब्य ूतँाउनँ ु हुन्छ
। 10 परमे रले हामीलाई मतृ्यकुो आपदबाट बचाउन ु भयो। अिन परमे रले हामीलाई सदा सवर्दा रक्षा गन ुर् हुन्छ। हामीले उहाँमा आशा गयं
तािक उहाँले हामीलाई बचाई रा ु हुनछे। 11अिन ितमीहरूले आफ्ना ाथर्ना ारा हामीलाई सहायता गनर् सक्नछेौ। घरैे मािनसहरूले हा ो िन म्त
परमे रलाई धन्यवाद िदनछेन ्िकनभने ितनीहरूको शस्त ाथर्नाले गदार् परमे रले हामीलाई आशीवार्द िदन ु भयो।

पावलको योजनामा प रवतर्न
12यही कुराको लािग हामी घमण्ड गनर् सक्छौं अिन हा ो पणू र् हृदय खोलरे भन्न सक्छौं िक यो साँच्चो हो। ससंारमा हामीले जे जित गरेकाछौं,

हामीले परमे रको इमान्दारी र श ु हृदयबाट गरेकाछौं। अिन यो हा ो ितमीहरूिसत वहारमा अझ धरैे सत्य छ। हामीले परमे रको अन ु हबाट
गरेका हौं, तर मानव ज्ञानले होइन। 13 हामी ितमीहरूलाई ितनै कुराहरू मा लखे्छौं जनु ितमीहरूले सम्पणूर् रूपले पढ्न र बझु्न सक्छौ। अिन म
आशा गछुर् ितमीहरूले परैु बझु्नछेौ। 14 ितमीहरूले हा ो िवषयमा केही कुराहरू बिुझसकेकाछौ। त्यो िदन जब हा ा भ ु यशे ू ी आउन ु हुनछे,
म आशा गछुर् ितमीहरूले बझु्नछेौ, जब हामी ितमीहरू ित गवर् गरे झैं ितमीहरू पिन गवार्िवत हुनछेौ।

15 म यी कुराहरूमा ढुक्क िथएँ। त्यसलैे मलै े पिहले ितमीहरूकहाँ आउने योजना बनाएँ। तब ितमीहरूले दइु पल्ट आशीवार्द पाउने िथयौ।
16 म्यािसडोिनया जाँदा मलैे ितमीहरूलाई भटे्न सोचकेो िथएँ। अझ फकर् ंदा पिन ितमीहरूलाई भटे्ने योजना िथयो। मलैे आफ्नो यहूदीया या ामा
ितमीहरूबाट सहायता लन सोचकेो िथएँ। 17 के ितमीहरू मलैे गिहरो िवचार नगरी यी योजनाहरू बनाएको सोच्छौ? अथवा ितमीहरू सम्झौला
िक म ससंा रक मािनस झैं योजना बनाउछुँ अिन एकै चोटी “हो, हो” अिन “होइन, होइन” भन्छु।

18 तर यिद ितमीहरू परमे रमािथ िव ास गनर् सक्छौ भन,े तब हामी ितमीहरूलाई जे भन्छौं त्यो किहल्यै पिन “हो” र “होइन” दवुै हुदँनै।
19 परमे रको पु यशे ू ी जसको बारेमा िसल्भानस, ितमोथी र मलैे ितमीहरू माझ गरेको चारमा दवुै “हो” र “होइन” िथएन। ी मा यो
सधँ ै “हो” हो। 20 परमे रका जम्मै ितज्ञाहरू ी मा यो सधँ ै “हो” हुन्छ। अिन यस सच्चाइले हामी ी ारा परमे रको गौरवमा “आिमन”
भन्छौं। 21 अिन एक मा परमे र हुन ु हुन्छ जसले हामीलाई र ितमीहरूलाई ी मा द रलो बनाउनँ ु हुन्छ। परमे रले हामीलाई िवशषे रूपले
आिशष िदन ु भएकोछ। 22 हामी उहाँकै हौं भन्ने माण गनर्, उहाँले हामीमा छाप लगाउन ु भएकोछ। उहाँको ितज्ञाको पक्का माण स्वरूप हा ो
हृदयमा उहाँको आत्मा िदनभुएकोछ।

23 म ितमीहरूलाई यो भन्छु अिन यो साँचो हो भनी माण गनर् म परमे रलाई साक्षी बिसिदन ु होस ्भन्छु। म को रन्थमा फकर नआएको
कारण यही िथयो िक म ितमीहरूलाई शा स्त िदन वा ितमीहरूको िच दखुाउन ु चाहन्नथें। 24 मलैे यो भन्न खोजकेो होइन िक हामी ितमीहरूको
िव ासमािथ िनयन् ण रा चाहन्छौ। ितमीहरू िव ासमा दढृ छौ। तर ितमीहरूकै आनन्दको लािग हामी ितमीहरूिसत काम गनछौं।

2
1 यसलै,े मलैे िन य गरें िक मरेो अक मणले ितमीहरू दःुखी हुन ु पदन। 2 मलैे ितमीहरूलाई द ु खत बनाएँ भने कसले मलाई खशुीयाली

िदन्छ? केवल ितमीहरूले मा मलाई खशुी पानर् सक्छौ जसलाई मलैे दःुखीत बनाएँ। 3 यही कारणले मलैे ितमीहरूलाई प लखेें जब म मणमा
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आएँ जसले मलाई खशुी बनाउछँन ्ितनीहरूबाट म दःुखी हुन ु पदन। ितमीहरूको िवषयमा बिेफ ी छु। म पक्का िव ासमा छु िक ितमीहरू मरेो
सन्नतालाई आफ्नो सन्न सम्झन्छौ। 4 अिघ जब मलैे लखेें मरेो मन खबुै िवच लत र द ु खत िथयो। मलैे त्यो िच ी आफ्नो आसँलुे लखेकेो

िथएँ मलैे ितमीहरूलाई द ु खत तलु्याउन ु लखेकेो िथइन।ँ ितमीहरू ित मरेो मायाको गिहराई बझुाउन लखेकेो िथएँ।
भलु गनलाई क्षमा दऊे

5 ितमीहरूलाई मण्डलीमा कसलैे द ु खत पाय । उसले मलाई द ु खत बनाएन तर ितमीहरू सबलैाई केही मा मा दःुखी बनायो, वास्तवमा त्यो
जित छ म त्यसलाई अझ बढाउन चाहिँदन।ँ 6 ितमीहरूका मण्डलीबाट धरैेले उसलाई जो दण्ड िदए उसको लािग मनग्गे छ। 7 तर अब यो अझ
असल हो िक ितमीहरूले उसलाई क्षमा िदन ु पछर् उसलाई सान्तवना िदन ु पछर्। त्यसले उसलाई अित नै दःुख र एकदमै हरेस खानबुाट जोगाउँछ।
8 यसककारण म िवन्ती गछुर् िक ितमीले उसलाई ित ो मे दखेाऊ। 9 यसलैे मलै े ितमीहरूलाई यो लखेकेो हु।ँ हरेक कुरामा ितमीहरू आज्ञाकारी
छौ िक छैनौ भन्ने जाँच्न र हनेर् म चाहन्थें। 10 कसलैाई ितमीले क्षमा िदयो भन,े म पिन त्यस मािनसलाई क्षमा िदन्छु। अिन मलैे जे क्षमा िदएको
छु-ममा क्षमा िदने केही भए-मलैे त्यो ी को उप स्थितमा ित ोलािग िदएँ। 11 शतैानले हामीबाट केही नखोसोस भनरे मलैे त्योसो गरेको हु।ँ
शतैानको के-के योजनाहरू छन ्त्यो हामी रा री जान्दछौं।

परमे रले हामीहरूलाई समस्याहरूमा िबजय िदनहुुन्छ
12 ी को ससुमाचार चार गनर् म ोआसमा गएँ, भलुे मलाई उहाँको सवेा गन रा ो मौका िदन ु भएको िथयो। 13 तर मलैे मनमा शा न्त

पाइन,ँ िकनिक मलैे मरेा भाइ तीतसलाई त्यहाँ भे ाईन।ँ त्यसलैे मलै े िवदा लएँ र म्यािसडोिनया तफर् लागें।
14 तर परमे रलाई धन्यवाद होस ्जसले हामीलाई सधँ ै ी ारा िवजयतफर् डोयार्उन ु हुन्छ। परमे रले हामीलाई उहाँको ज्ञान सगु न्धत

वासना जस्तो चारैितर िफंजाउन योग गन ुर्हुन्छ। 15 परमे रमा हा ो यही भटेीहरू छन।् िक ती जो बचाइँदछैन ् अिन ती जो न ग रदैंछन ्
ितनीहरूको बीचमा हामी ी को िमठो गन्ध हौं। 16 मािनसहरू जो न गराइदैंछ ितनीहरूको लािग हामी मतृ्यकुो गन्ध हौं जसले मतृ्य ु ल्याँउछ।
तर बचाइनहेरूलाई हामी जीवनका गन्ध हौं जसले जीवन ल्याउदँछ। यसकारण यस कायर्को िन म्त को योग्य छ? 17 हामी लाभको िन म्त
परमे रका वचन बचे्दनैौ जस्तो धरैे अरूहरूले गछर्न।् होइन! तर ी मा हामी परम रको अिध सत्य बोल्दछौं। हामी परमे रबाट पठाइएका
मािनसहरू झैं बोल्दछौं।

3
परमे रका सवेकहरूको नयाँ करार

1 फे र के हामी हा ै िवषयमा गवर् गछ ?ं अरूहरू जस्तै ितमीहरूलाई वा ितमीहरूबाट प रचय-प को खाँचो पछर्? 2 ितमीहरू नै हा ो
प रचय प हौ। त्यो प रचय प हा ो हृदयमा ले खएको छ। त्यो सबलैे जानकेा र पढकेा छन।् 3 यो दखेाऊ िक ितमीहरू ी ारा हामी माफतर्
पठाइएका प रचय प हौ। त्यो प मसीले ले खएको छैन तर शा त परमे रको आत्माले ले खएकोछ। त्यो ढुङ्गाका पाटीहरूमा* ले खएको
छैन त्यो मानव हृदयहरूमा ले खएको छ।

4 हामी यसरी कुरा गनर् सक्छौं िकनभने ी माफर् त परमे रको अिघ हामी ढुक्क छौं। 5 हामी भन्दनैौं िक कुनै पिन काम आफैं रा ो गनर्
सक्छौं। परमे र नै श को ोत हुनहुुन्छ, जे हामी गछ ं त्यो गनर् योग्य बनाँउन ु हुन्छ। 6 (परमे रबाट उहाँका मािनसलाई िदइएको) नयाँ
करारको सवेक बन्न परमे रले हामीलाई योगय बनाउन ु भएको छ। यो नयाँ करार ल खत िनयम होइन। यो आत्माको हो। ल खत करारले
मतृ्य ु ल्याँउछ, तर पिव आत्माले जीवन िदन्छ।

नयाँ वाचाले बढी मिहमा ल्याउछँ
7 मतृ्य ु ल्याउने वस्थाका अक्षरहरू ढुङ्गमा खोिपएका िथए। अिन यो परमे रको मिहमासगँ आयो। मोशाको अनहुार यित उज्यलो भयो

िक इ ाएलका मािनसहरूले उनको अनहुार हनेर् सकेनन।् त्यो मिहमा पिछ ल ु भयो। 8 पिव आत्माको सवेा कसरी अझ वढी मिहमामय होला?
9 मरेो भनाइको अथर् होः वस्थाले मािनसहरूलाई पापको दोष िनणर्य गय तर यसले मिहमा लयो। त्यसलैे जनु सवेाले मािनसहरूलाई धािमर्क
बनाउछँ त्यसको अझै बढी मिहमा हुदँछ। 10 त्यस ाचीन सवेाको मिहमा अझ बढी िथयो। तर जब नयाँ सवेाको महान मिहमासगँ त्यसलाई
दाँजीन्छ, त्यो सवेाको मिहमा हराउछँ। 11 त्यो सवेा जनु ल ु भयो त्यो मिहमासगँ आएको भए, तब यो सवेा जो सदा-सवर्दा रहनछे त्यसको अझ
िवशाल मिहमा हुने िथयो।

12 हामीिसत यो आशा छ, यसलैे हामी खबुै साहसी छौं। 13 हामी मोशा जस्ता छैनौं। उनले आफ्ना अनहुारमा घमु्टो हालकेा िथए। इ ाएलका
मािनसहरूबाट अनहुार लकुाउन ु मोशाले आफ्नो अनहुार छोपकेा िथए। मिहमा अ ल्पदथै्यो अिन मोशा चाहदँनै िथए िक ितनीहरूले त्यसको अन्त्य
दखेनु।् 14 तर ितनीहरूको मन बन्द छन ्ितनीहरूले बझु्न स ै नन।् आज पिन जब ितनीहरू परुानो करार पढ्छन ्त्यही ढकनीले अथर् छोिपन्छ।
ढकनी खो लएको छैन। त्यो खाली ी ारा हटाइन्छ। 15 तर आज सम्म पिन जब ती मािनसहरू मोशाको वस्था पढछन,् ितनीहरूका मनमा
* 3:3: 7
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घमु्टो लागकेो हुन्छ। 16 तर जब कुनै मािनस बदलन्छ र भलुाई प ाउँछ, त्यो घमु्टो हटाइन्छ। 17 भ,ु आत्मा हुन ु हुन्छ। अिन जहाँ भकुो
आत्मा छ त्यहाँ स्वतन् हुन्छ। 18 हा ो अनहुार ढािकएको छैन। हामी सबै भकुो मिहमा दखेाउछँौं। हामी उनी जस्तै हुन प रवतर्न हुदँछैौं। यस
प रवतर्नले हामीमा झन-झन मिहमा ल्याउछँ।

4
माटाको भाँडामा आ त्मक धन

1 परमे रल,े आफ्नो दयाले हामीलाई यो काम गनर् िदन ु भएकोछ, यसकारण हामी यो काम छोड्दनैौं। 2 तर हामीले ग ु र लज्जाजनक
त रका त्यागकेा छौं। हामी छल कपट योग गदनौं र परमे रको िशक्षा प रव र्न गदनौं। अह!ँ ाम्मै गदनौं। हामी सत्य र सिजलोिसत
बझुाउँछौं। हामी को हौं भन्ने कुरो मािनसहरूलाई हामी यसरी नै दखेाउछँौं। अिन हामी अिन परमे र समक्ष हामी कस्तो मािनस हौं त्यो पिन
उनीहरूले आफ्नो हृदयमा जान्न सक्छन।् 3 हामीले चार गरेको ससुमाचार लकेुको होला तर यो ितनीहरूकै लािग लकेुको हो जो अल्म लएका
छन।् 4 यस ससंारको शासनक ार् जसले िव ास गदनन ् ती मािनसहरूको मन अन्धा बनाइिदएको छ। यसथर् ितनीहरूले ी को मिहमाको
ससुमाचारको काश दे स ै नन।् ी नै एक हुनहुुन्छ जो एकदमै परमे र जस्तै हुनहुुन्छ। 5 हामी आफ्नो बारेमा चार गदनौं। तर हामी
यशे ू ी भ ु हुनहुुन्छ भन्ने सत्य कुरा चार गछ ं। अिन हामी चार गछ ं िक यशेकूो िन म्त हामी ितमीहरूका सवेक हौं। 6 परमे रले एक
पल्ट भन्न ु भएको िथयो, “अन्धकारबाट ज्योित च म्कने छ!” अिन उहाँ ितनै परमे र हुनहुुन्छ जसले हा ो हृदयमा आफ्नो ज्योित कािशत
हुन िदनभुयो। ी को अनहुारमा परमे रको मिहमा झल्काएर उहाँले हामीलाई काश िदन ु भयो।

7 परमे रले हामीलाई यो धन िदनभुयो। तर हामी यस्तो धन रा माटाका भाँडाहरू जस्ता मा छौं। यसले बझुाउँछ िक यो महान श
परमे रबाट हो, हामीबाट होइन। 8 हामी दःुखै दःुखले घे रएका छौं, तर हामी िकिचएका छैनौं। िकहले काँही हामी अल्मलमा पछ ं र के गन ुर्
पन जान्दनैौं, तर हामी त्याग्दनैौं। 9 हामी सताइरहकेा छौं तर परमे रले हामीलाई छोड्न ु हुन्न। किहले कहीं हा ो िच दखुाइन्छ तर हामी
न ग रएका छैनौं। 10 यशेकूो मतृ्य ु हा ै शरीरमा छ। हामी यो त्यके ठाउँ मतृ्य ु लई िहडं्छौं जसमा िक यशेकूो जीवन हा ा शरीरमा पिन दे
सिकयोस।् 11 हामी जीिवत छौं तर यशेकूो िन म्त हामी सधँ ै मतृ्यकुो खतरामा छौं। हामीमा यस्तै हुन्छ जसमा िक हा ो मरण्शील शरीरमा यशेकूो
जीवन पिन झल्कन सकोस।् 12 यसलैे मतृ्यलुे हामीमा काम गदछ, अिन जीवनले ितमीहरूमा काम गदछ।

13 धमर्शा मा यो ले खएको छ, “मलैे िव ास गरें, यसकारण म बोलें।” हा ो िव ास पिन त्यस्तै नै छ। हामी िव ास गछ ं र हामी
बोल्छौं। 14 परमे रले भ ु यशेलूाई मतृ्यबुाट जीवन िदनभुयो। अिन हामी जान्दछौं परमे रले हामीलाई पिन यशेिूसत बौराउन ु हुन्छ। परमे रले
हामीलाई ितमीहरूिसतै ल्याउन ु हुनछे अिन हामी उनका अिघ उिभने छौं। 15 यी सबै कुराहरू ितमीहरूका िन म्त हो तािक परमे रको मिहमा
धरैे मािनसहरूमा बाँिढदछै। यसकारण, यसरी उहाँको मिहमाका िन म्त परमे रले धरैे धन्यवाद पाउन ु भइरहकेो छ।

िव ासमा िजउन ु
16 त्यसकैारणले हामी किहल्यै कमजोर बन्दनैौं। हा ो भौितक शरीर जीणर् र कमजोर हुदँछै तर हामीिभ को आत्मा हरेक िदन नयाँ बिनदछै।

17यस घरी केही समयको िन म्त साना साना समस्याहरू सामान गदछौं। तर ती समस्याहरूबाट हामीले अनन्त मिहमा पाउने सहायता पाइरेहकाछौं
त्यो अनन्त मिहमा समस्याहरू भन्दा धरैे महान छ। 18 त्यसलैे हामीले दे नसिकने कुराहरू हामी सोच्छौं तर जे दखे्छौं ती िवषयमा होइन।
त्यक्ष दे खने कुराहरू क्षिणक हुन्छन ्अिन हामीले दे नसिकने कुराहरू चाँिह सधँकैो लािग हुनछे।

5
1 हामी जान्दछौं, यस धत मा हामी जनु तम्बमूा बस्छौं त्यो न हुनछे। तर जब त्यो न हुनछे, हामीले ब े घर परमे रबाट पाउनछौं। त्यो

घर मािनसले बनाएको होइन। यो घर स्वगर्मा हुन्छ र अनन्त रहनछे। 2 हामीलाई हा ो वतर्मान घरमा वाक्क िदक्क लािगसकेको छ अिन स्वग य
घर पाउने इच्छा ग ररहकेा छौं अिन परमे रले हामीलाई िदन ु हुनछे। 3 त्यो हामीलाई पिहयार्ई िदइनछे र हामी नाङ्गो हुने छैनौं। 4 जितञ्जले
हामी यस शरीरमा बस्छौं, हामी िचन्तार स्त छौं, र गन्गनाउछँौं। मरेो भनाईको अथर् यो होइन िक हामी यस घरलाई छोड्न चाहन्छौं तर हामी
हा ो स्वग य घरमा जान चाहन्छौं अिन जब यो शरीरको अन्त हुन्छ यो जीवनले ढािकने छ। 5 परमे रले हामीलाई यसकैो लािग सिृ गन ुर्
भएको छ। अिन उहाँले वाचा स्वरूप हामीलाई आत्मा िदन ु भएको छ तािक उहाँले हामीलाई नयाँ जीवन िदन ु हुनछे।

6 यसकैारण हामी सधँ ै भरोसामा छौं। हामी जान्दछौं िक जित समय सम्म हामी यस शरीरमा रहन्छौं, हामी भबुाट टाढा हुन्छौं। 7 हामी
िव ासको मागर् दशर्नमा बाँचकेा छौं-जे दखे्छौं त्यसले होइन। 8 त्यसलैे त म भन्छु हा ो भरोसा छ। अिन वास्तवमा हामी यस शरीरबाट टाढा
रहन इच्छा गछ ं अिन भु जहाँ हुनहुुन्छ त्यहीं ब खोज्छौं। 9 हा ो उ ेश्य परमे रलाई सन्त ु पान ुर् हो। यस शरीरमा रहौं अथवा भिुसत रहौं
हामी उहाँलाई सन्त ु पानर् चाहन्छौं। 10 न्यायको िन म्त हामी सबै परमे रको अिघ उिभनै पछर्। त्यकेले यस पािथर्व शरीरमा हुदाँ जे गरेको
छ, उसले त्यो पाउनै पछर् रा ो अथवा नरा ो पाउने नै छ।

म तकारी मािनस परमे रका िम बन्छन ्
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11 परम भकुो डरको अथर् हामी जान्दछौं। यसरकारण मािनसलाई सत्य हण गनर् हामी सघाउँछौं। हामी वास्तवमा के हौं, परमे र
जान्नहुुन्छ। अिन म आशा गछुर् ितमीहरू पिन आफ्नो हृदयमा हामीलाई जान्दछौ। 12 हामी आफूलाई ितमीहरू अिघ मािणत गन कोिशश फे र
गदनौं तर हामी ितमीहरूलाई आफ्नैं बारेमा भन्दछैौं। हा ा बारेमा िकन गिवर्त बन्ने कारणहरू ितमीहरूलाई िददंछैौं। तब बािहरी कुराहरूमा जो
दे खन्छन ्गवर् गनहरूको िन म्त ितमीहरूलाई जवाफ हुनछे। कसको हृदयमा के छ ती मािनसहरूले वास्ता राख्दनैन।् 13 यिद हामी पागल हौं
भन,े त्यो परमे रकोलािग हो। यिद हा ो मन ठीक छ भन,े त्यो ितमीहरूको लािग हो। 14 ी को मेले हामीलाई वशमा राख्दछ। िकनभने
हामी जान्दछौं हामी सबकैो लािग ी ले मतृ्यलुाई सहन ु भयो। 15 ी ले सबकैो लािग ाण िदन ु भयो जसमा िक अब उसो जो बाँचकेाछन ्
ितनीहरू आफ्नोलािग मा बाँच्न हुदँनै। उहाँले ितनीहरूकै लािग ाण िदनभुयो औ ितनीहरूकोलािग बौयार्इन ु भयो, यसथर् ती मािनसहरू उहाँको
लािग बाँच्न ु पछर्।

16 अब उसो ससंारले मािनसहरूलाई जस्तो सम्झन्छ त्यस्तो हामी मािनसहरूलाई सम्झने छैनौं। साँचो हो, हामीले पिन पिहले ी लाई
ससंारले सम्झे जस्तै सम्झन्थ्यौं तर अब हामी त्यसरी सम्झदँनैौं। 17 यिद कोही ी मा छ भने त्यो नयाँ मािनस बिनएको छ। परुाना कुराहरू
िबतरे गए, हरेक कुरो नयाँ छ। 18 यी सब परमे रबाटै हुन।् ी ारा, परमे रले हामी र उहाँको माझमा शा न्त बनाउन ु भयो। परमे रले
हामीलाई मािनसहरू बीच र उहाँिसत शा न्त ल्याउने काम िदन ु भयो। 19 मरेो भन्नकुो तात्पयर् ससंार र आफू माझ शा न्त बनाउदँै परमे र ी मा
हुनहुुन्थ्यो। ी मा परमे रले मािनसहरूलाई ितनीहरूको पापहरूका िन म्त दोषी ठहराऊन ुभएन। अिन उहाँले मािनसहरूलाई भन्नलुाई हामीलाई
यो शा न्त समाचार िदन ु भयो। 20 यसथर् हामी ी को पक्षमा बोल्न पठाइएका छौं। यो मािनसहरूलाई परमे रले हामी माफर् त बोलाउन ु भएको
जस्तै हो। हामी ी को िन म्त बोल्छौं अिन परमे रिसत शा न्त कायम गनर् ितमीहरूलाई िवन्ती गछ ं। 21 ी मा पाप िथएन। तर परमे रले
उहाँलाई पापी बनाउन ु भयो। परमे रले यो हा ो लािग गन ुर्भयो तािक हामीहरू ी मा परमे रिसत धािमर्क रहन सकौं।

6
1 परमे रका हामी सहकम हरू हौं। यसलै,े हामी ितमीहरूलाई िवन्ती गछ ं जनु अन ु ह परमे रबाट पाएका छौ थर् हुन नदऊे। 2 परमे र

भन्न ु हुन्छः

“ठीक समयमा मलैे ितमीलाई सनुें,
अिन मु को िदनमा मलैे ितमीलाई सहायता गरें।” यशयैा 49:8

ितमीहरूलाई म भन्दछु “ठीक समय” अिहले नै हो “मु को िदन” आजै हो।
3 मािनसहरूले हा ा काममा कुनै भलु नभटुेन ् भन्ने हामी चाहन्छौ। त्यसलैे अरु मािनसहरूकोलािग समस्या बन्ने कुनै काम हामी गदनौं।

4 तर दःुखमा, अफ् ारोमा, ठूल्ठूला समयस्याहरूमा अिन जम्मै प र स्थहरूमा हामी आफैलाई परमे रका सवेकहरू हौं भन्ने दखेाउछँौं 5 हामी
यस्तो गछ , जब हामी कुटाइ खान्छौं, हामी जलेमा हुन्छौं, जब मािनसहरूले हा ो िवरोधमा आवाज उठाउँछन,् जब हामीले क ठन प र म गन ुर्
पछर्, जब हामी स ु पाउदँनैौ अिन हा ोमा खाने वस्त ु हुदँनै 6 हामी हा समझदारील,े धयैर्ल,े दया अिन पिव आत्मामा जीवन ारा परमे रको
कम हरू हौं भनी आफै दखेाँउछौं। 7 हामी पिव आत्माबाट, साँचो मेबाट, सत्य चार गद र परमे रको श माफर् त यस्तो दखेाँउछौं। हरेक
कुराबाट आफ्नो रक्षा गनर् हामी धािमर्क जीवनको उपयोग गर्छ ं।

8 कसलैे हामीलाई आदर गछर्न ् तर कसलैे अनादर गछर्न। कसलैे हा ो बारेमा शसंा गछर्न ् तर कसलैे िनन्दा गछर्न। कसलैे भन्छन ् हामी
ठगाहा हौं तर हामी सत्य बोल्छौं। 9 कित मािनसहरूकोलािग हामी अप रिचत छौं, तरैपिन हामी सपु रिचत छौं। हामी मनर् लागकेा ठािनन्छौं,
तर हरे! हामी बाँिचराखकेा छौं। हामी द ण्डत छौं, तर हामी मा रएका छैनौं। 10 हामी धरैे दःुखी छौं, तर हामी खशुी मनाइरहकैे छौं। हामी
गरीब हौं, तर हामीले धरैे मािनसहरूलाई धनी बनाइरहकेा छौं। हामीिसत केही छैन, तर पिन वास्तवमा हामीिसत त्यके चीज छ।

11 को रन्थीवासी, ितमीहरूलाई हामीले खलु्ला साथ भनकेा छौं। ितमीहरूसीत हामीले हा ा हृदय खोलकेा छौं। 12 ितमीहरू ित हा ो
मेको ोतमा रोकावट परेको छैन। तर हामी ित ितमीहरूको मेभाव रोिकएको छ। 13 ितमीहरू मरेा नानीहरू जस्तो गरी म ितमीहरूिसत बोल्छु,

ितमीहरूको िन म्त हामीले जे गय ं हा ो िन म्त त्यही गर! हा ो लािग ितमीहरूको हृदय खलु्ला राख।

अन्यजाितहरूसगं जीउन वारे चतेाउनी
14 अिव ासीहरू जस्ता ितमीहरू होइनौ। यसलैे उनीहरूसगं सहभागी नहोऊ। असल र खराबमा के साझदेारी हुन्छ? अधँ्यारो र उज्यालो

एकैसाथ हुन सक्दनै। 15 ी र बे लयालले कसरी सम्झौता गनर् सक्छन?् एक िव ासीले अिव ासीबाट के पाउन सक्छ? 16 परमे रको
म न्दर र मिूतर्हरूिसत सम्झौता हुन स ै न। अिन हामी जीिवत परमे रका म न्दर हौं। जस्तो परमे र भन्न ु हुन्छः

“म ितनीहरूिसत बस्छु, ितनीहरूिसतै िहडं्छु,
म ितनीहरूका परमे र हुनछुे, अिन ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन।्” लिेव 26:11-12
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17 “यसलैे ती मािनसहरूबाट िनस्केर आऊ,
आफूलाई ितनीहरूबाट अलग गराऊ, भु भन्न ु हुन्छ,

केही असु कुराहरू नछोऊ,
र म ितमीरूलाई स्वीकार गनछु।” यशयैा 52:11

18 “म ितमीहरूका िपता बन्नछुे,
अिन ितमीहरू मरेा छोरा-छोरीहरू हुनछेौ, सवर्श मान ्परम भु भन्न ु हुन्छ।” 2 शामएुल 7:8,14

7
1 प्यारा साथीहरू! हामीले परमे रबाट यी ितज्ञाहरू पाएकोछौं। यसकराण हरेक िकिसमको अश ू ताबाट हा ा शरीर वा हा ा अत्मालाई

पिव पछर्। हा ो िजउने त रकामा प रपक्क हुने कोिशश हामीले गन ुर्पछर्, िकनिक हामी परमे रलाई आदर गछ ं।
पावलको आनन्द

2 हा ो लािग आफ्नो हृदय खलुा राख। हामीले कसलैाई नरा ो गरेका छैनौं, हामीले कसकैो िव ास न गरेका छैनौं। हामीले कसलैाई
शोषण गरेका छैनौं। 3 मलैे यो ितमीहरूलाई दोष्याउनको लािग भनकेो होइन। मलैे अिघ नै भनें हामी ितमीहरूलई यती धरैे माया गछ ं िक हामी
ितमीहरूको जीवन र मतृ्यसुगंै िमलकेा छौं, 4 म ितमीहरूिसत औिध ढुक्क अनभुव गछुर्। म ितमीहरू ित गिवर्त छु। ितमीहरू मलाई धरैे उत्साह
िदन्छौ र हा ा सारा द:ुखहरूमा पिन म बडो अिन न्दत छु।

5 जब हामी म्यािसडोिनयामा आयौं, हामीलाई िव ाम िथएन। हामीले आफ्नो चारैितर दःुखै दःुख दखे्यौं। बािहर-बािहर हा ो लडाइँ िथयो
तर िभ -िभ डर। 6 तर दःुखमा पनहरूलाई परमे रले सखु िदनहुुन्छ। अिन जब तीतस आए, परमे रले हामीलाई सखु िदनभुयो। 7 ितनको
आगमन अिन ितमीहरूले उनलाई िदएको सखुले हामीहरू सखुी भयौ। तीतसले भने िक ितमीहरू मलाई भटे्न चाहन्छौ। आफूले गरेको कामको
लािग ितमीहरूले दःुख मान्यौ भनी उनले मलाई भन।े अिन ितमीहरूले मरेो खबु याद गछ भनरे पिन उनले मलाई भन।े यो सनुरे म अत्यन्तै खशुी
भएँ।

8 मलैे लखेकेो प ले ितमीहरूलाई खन्न तलु्यायो भने पिन त्यो लखेकेोमा म दःु खत छैन।ँ तर, त्यसले शरुूमा ितमीहरूलाई खन्न बनायो
न,ै म पिन पिहले त त्यसको लािग दःुखी भएँ। तर त्यसले ितमीहरूलाई थोरै समयको लािग मा खन्न तलु्यायो। 9 अिन अिहले म हिषर्त छु।
ितमीहरूलाई खन्न बनाएर म हिषर्त भएको होइन। तर म यसकारणले हिषर्त छु िक ितमीहरूको यो यस्तो दःुख हो जनु परमे रले चाहन ु हुन्छ।
यसथर् हामीले ितमीहरूलाई कुनै कारले पिन चोट पयुार्एनौं। 10 परमे रले चाहन ु भए जस्तो पीरले एक को हृदय र जीवनमा प रव र्न
ल्याउछँ। यसले मािनसलाई मु तफर् डोरयाउछँ र हामी त्यसको लािग कुनै पीर मान्दनैौं। तर ससंा रक शोकले मतृ्य ु गराउँछ। 11 ितमीले
पाएको त्यो पीर चाँिह परमे रले चाहकेो पीर नै िथयो। अब ितमी बझु्छौ िक त्यस पीरले ितमीमा के ल्यायो। त्यस पीरले ितमीलाई अझ गम्भीर
बनायो अिन आफु भलूमा भएको माण गराउन े रत गरायो। त्यसले ितमीलाई ु र कातर बनायो। त्यसले ितमीमा मलाई भटे्ने इच्छा जगायो।
त्यसले ितमीहरूलाई उत्सािहत गरायो र न्याय गन ुर् पन रहछे भन्ने इच्छा गरायो। त्यस चीजहरूबाट ितमी यो समस्यामा नरहकेो त्यक्ष बनायो।
12 त्यो िच ी मलैे ले कुो कारण यो होइन िक ले भलू गय तर कारण यो हो िक मािनस भलूमा िथयो। वास्तवमा परमे रको अिघ ितमीहरू
हामीलाई कित धरैे याद गछ सो जान्न ु त्यो िच ी ितमीहरूलाई ले खएको हो। 13 त्यसकैारण हामी सखुी िथयौं।

हामी खबुै आन न्दत िथयौं िकनभने िततस धरैे आन न्दत िथए। ितमीहरूले गरेको वहारमा ितनी अत्यन्तै खशुी िथए। 14 मलैे तीतसिसत
ितमीहरूबारे गवर् गरेको िथएं। अिन मलैे ठीकै गरें भन्ने ितमीहरूले माण गय । हामीले ितमीहरूलाई भनकेो हरेक कुरो साँच्चो िथयो। अिन
िततसिसत हामीले गरेको गवर् पिन साँच्चो िथयो भन्ने ितमीहरूले नै सािबत ग रिदयौ। 15 अिन उनको ितमी ित मे अझ ठूलो हुन्छ जब उसले
सम्झन्छ िक ितमीहरू सबै आज्ञाकारी िथयौ। ितमीहरूले डर र आद रिसत उनलाई स्वागत गय । 16 म खबुै आन न्दत छु िकनभने ितमीहरूमािथ
म परैु िव ास गनर् सक्छु।

8
ीि य दान

1 अिन अब दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू! ितमीहरूलाई अन ु ह बारे जनाउन ु चाहन्छौं जनु परमे रले म्यािसडोिनयामा त्यहाँका
मण्डलीहरूलाई िदनभुयो। 2 ती िव ासीहरूलाई अत्यन्तै क िदएर परीक्षा लइन्थ्यो। 3 ती सा ै गरीब मािनसहरू िथए। तथािप ठूलो हषर्साथ
ितनीहरूले म ु ी खोलरे िदए। म भन्न सक्छु आफ्नो गच्छेले पगुसेम्म ितनीहरूले िदए। ती िव ासीहरूल,ेआफुले िदन सक्ने भन्दा पिन धरैे नै िदए।
उनीहरूले उदारतापवूर्क िदए। कसलैे ितनीहरूलाई त्यसो गनर् भनकेा िथएन। 4 तर ितनीहरूले हामीलाई घ र-घ र सोध्थे परमे रका मािनसहरूको
यस सवेामा भागीदार बन्न पाऊँ भनरे हामीलाई िवन्ती गथ। 5अिन ितनीहरूले यस कारले िदए िक जनु हामीले आशै गरेका िथएनौं। ितनीहरूले



2 को रन्थी 8:6 1301 2 को रन्थी 9:8

आफ्नो दान िदन ु अिघ नै आफैं भमुा पिहले समपर्ण भए। यो नै परमे र चाहनहुुन्छ। 6 यसलैे यो िवशषे पिूनत कायर् िस याउन हामीले िततसलाई
र ितमीहरूलाई सघाइ माग्यौ। िततस नै एकजना हुन ्जसले यो काम शरुू गरे। 7 ितमीहरू हरेक कुरामा धनी छौ-िव ासमा, वचनमा, सहायता
गन चाहनामा अिन हामीबाट िसकेको मे गनर्मा। र त्यसलैे दान िदने काममा पिन ितमीहरू महान बन भन्ने हामी इच्छा गछ ं।

8 मलैे िदन ु भनरे ितमीहरूलाई आज्ञा ग ररहकेो छैन।ँ तर ितमीहरूको मे सत्य मे नै रहछे िक भन्ने हनेर् खोज्दछुै। अरू मािनसहरूर म त गनर्
इच्छुक छन ्भन्ने दखेाउन मा म यी कुराहरू गछुर्। 9 हा ा भ ु यशे ू ी को अन ु ह त ितमीहरू जान्दछौ। अिन ितमीहरू यो पिन जान्दछौ िक

ी परमे रमा धनी हुन ु हुथ्यो, तर ितमीहरूको िन म्त उहाँ गरीब हुन ु भयो। आफू गरीब बनरे ितमीहरू धनी हुन सक भनरे नै उनले त्यसो गन ुर्
भएको हो।

10 अिन त्यस िवषयमा मलैे मरेो राय िदएँ अिन यो मलैे भनें िकनभने म िव ास गछुर् िक यो ितमीहरूको लािग रा ो हो। पोहोर साल दान
िदन इच्छा गनहरूमा ितमीहरू थम िथयौ। साँच्चै नै ितमीहरू दान िदनमा थम िथयौ। 11 यसथर् ितमीहरूले शरुू गरेको काम अब परूा गर। तब
मा ितमीहरूको “गन इच्छा” अिन ितमीहरूको “कमर्” समतलु्य हुनछे। ितमीहरूिसत जे छ त्यहीबाट दान दऊे। 12 ितमीहरू िदन चाहन्छौ
भने मा ितमीहरूको दान थािपन्छ। र ितमीिसत भएकोबाट ित ो दान जाँिचन्छ, तर ितमीहरूसगँ नभएकोबाट होइन। 13 जब अरूहरू सखुी
रहाँदा ितमीहरूलाई चाँिह क मा होऊ भन्ने हामी चाहदँनैौं। हामी सबथोक बराबरी होस ्भन्ने चाहन्छौं। 14 यसध र ितमीहरूिसत शस्त छ।
ितमीहरूिसत भएका यी कूराले अरू मािनसहरूलाई खाँचो परेको कुरो टानर् म त पगु्नछे। अिन पिछ जब उिनहरूिसत शस्त हुन्छ उनीहरूले
ितमीहरूको खाँचो टा रिदन सक्छन।् तब सबै बराबर हुनछेन।् 15 धमर्शा मा यस्तै ले खएको छः

“जसले धरैे बटुल्यो उसको धरैे रहने,
जसले थोरै बटुल्यो उसकोमा अ लकित मा रहने।” स्थान 16:18

िततस र उनका साथीहरू
16 म परमे रलाई धन्यवाद चडउछुँ िकनभने उनले िततसलाई ितमीहरू ित त्यही मे िदए जनु मरेो ितमीहरू ित छ। 17 हामी उनलाई जे

गराउन िनवदेन गरेका िथयौं, उनले त्यही स्वीकार गरे। उनी ितमीहरूकहाँ जान औधी चाहन्थ।े यो उनको आफ्नै िवचार िथयो। 18 िततसको
साथमा हामी एक जना भाइलाई पठाउँदछैौं जसको शसंा सबै मण्डलीहरूबाट भएको छ। ससुमाचार चारमा उनको सवेाको कारणले यी भाइ
शिंसत छन।् 19 हामीले यस्तो दान लएर िहडँ्दा यी भाइ हामीिसत िहडँ्न मण्डलीहरूबाट छािनएका िथए। भमुा मिहमा ल्याउन,ु हामी साँच्चै

सघाउन चाहन्छौं भन्ने दखेाउन हामी यो सवेा गदछौं।
20 यो घरै धन ावहार गदार् कसलैे हामीलाई दोष लाउन मौका नपाओस।् यसथर् हामी खबुै सतर्क छौं। 21 हामी ठीक काम गन कोिशश

गछ । भलुे जस्तो ठीक मान्न ु हुन्छ र मािनसहरूले पिन जनु ठीक ठान्छन ्हामी त्यही गनर् चाहन्छौं।
22अक एकजना भाइलाई पठाउँदछैौं जो म त गनर् भने पिछ सधैं अिघ सछर्न।् उनको सहायता गन इच्छा अनकेौ पल्ट मािणत ग रसकेका

छन।् अिन अिहले पिन उनी अझै धरैे सहयता गनर् चाहन्छन,् िकनभने ितमीहरूमािथ उनको त्यस्तो िव ास छ।
23 अब िततसको बारेमा-उनी मरेा सहकम हुन।् ितमीहरूलाई सहायता गनर् उनी मसगँै काम गदछन।् अिन अरू भाइहरूको बारेमा ितनीहरू

मण्डलीहरूबाट पठाइएका हुन ्र ितनीहरूले पिन ी मा मिहमा ल्याउछँन।् 24 त्यसकारण यी मािनसहरू ित ितमीहरूले आफ्नो मे दखेाऊ।
हामी ितमीहरू ित िकन गिवर्त छौं। त्यो ितनीहरूलाई दखेाऊ तािक जम्मै मण्डलीहरूले त्यो दे छेन।्

9
ीि यन साथीहरूलाई सहायता गर

1 परमे रका मािनसहरूलाई ग रने सहायताको िवषयमा मलैे ितमीहरूलाई ले ु पदन। 2 म जान्दछु ितमीहरू सहायता गनर् इच्छुक छौ।
म्यािसडोिनयाका मािनसहरूिसत म यसबारे शसंा ग ररहन्छु। अखयैाका बािसन्दाहरू हो, ितमीहरू पोहोरदे ख नै दान िदन ु तयार िथयौ भनरे मलैे
ितमीहरूलाई जनाइसकेको छु। अिन ितमीहरूले दान िदन ु चाहकेोल,े यहाँका धरैे अरू मािनसहरू उत्सािहत बिनए अिन अिहले त्यसो गनर् इच्छुक
छन।् 3 तर म यी भाइहरूलाई ितमीहरूकहाँ नै पठाउँदछुै। म पक्का गराउन चाहन्छु िक ितमीहरूको बारेमा हामी जो गवर् गछ यस िवषयमा

थर् सािवत नहोस।् ितमीहरूको िवषयमा जे भिनयो त्यसको लािग म चाहन्छु िक ितमीहरू तयार बस। 4 यिद कुनै मािनस जो म्यािसडोिनयाबाट
मिसत आउँछ र ितमीहरू तयार नरहकेो पाए भने हामीलाई लाजमद हुनछे। हामी ल ज्जत हुनछेौं कारण ितमीहरूमाथी हामीले भरोशा गरेका
िथयौं। अिन वास्तवमा ितमीहरू पिन ल ज्जत हुनछेौ। 5 त्यसलैे मलै े िनणर्य गरें िक हामी आउन अिघ यी भाइहरूलाई ितमीहरूकहाँ पठाउनपुछर्।
ितमीहरूले वचन िदए अनसुारको यो उपहार उनीहरूले तयार पानछन।् तब, जब हामी आइपगु्नछेौं उपहार तयार हुनछे, अिन त्यो इच्छापवूर्कको
उपहार हुन ु पछर्, अिन त्यो ितमीहरूले असन्त ु भएर िदए जस्तो नहोस।्

6 याद गरः जसले अ लकित छछर् उसले अ लकित नै बाली कटनी गछर्। 7 हरेकले आफ्नो मनमा जित िदन्छु भनरे िचताएको छ त्यित नै
दओेस,् िवना इच्छा कसलैे निदओस।् जबजर्स्तीमा कुनै ले निदवोस ्जसले खशुी भएर दान गछर् उसलाई परमे रले मे गन ूर्हुन्छ 8 अिन
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परमे रले ितमीलाई शस्त मा आशीवार्द िदन ु हुनछे। तब ित ोमा सघैं शस्त रहनेछ अिन त्यके शभुकमर्कोलािग मु हस्तले दान िदन
सक्नछेौ। 9 धमर् शा मा यो ले खएको छः

“उसले उ ारता पवूर्क गरीबहरूलाई िददंछ,
उसको दयाभाव सदा-सवर्दा रिहरहन्छ।” भजनसं ह 112:9

10 परमे र नै एक हुन,् जसले रोप्नलेाई िबऊ िदन ु हुन्छ अिन उहाँले खानलाई रोटी िदनहुुन्छ। अिन परमे रले ितमीहरूलाई िबऊ िदनहुुन्छ र
ती िबऊ बढाऊन ु हुन्छ। ित ो दयाभावबाट उहाँले शस्त बाली उठाउन ु हुन्छ। 11 परमे रले ितमीलाई हरतरहले धनी बनाउन ु हुनछे जसमा िक
ितमी सधैं म ु भावले दान िदन ु सक्नछेौ। अिन हामी माफर् त धन्यवाद चढाउनछेन।्

12 ितमीहरूले यस सवेालाई िदइरहकेो दानले परमे रका मािनसहरूको खाँचो टाछर्। तर ित ो दयाभावले यित नै मा गदन, यसले परमे र
ित धन्यवादका भावना उलर आउछन।् 13 यो सवेा जनु ितमी ग ररहकेाछौ त्यो ित ो िव ाशको माण हो। यसकै कारणले मािनसहरूले

परमे रको शसंा गनछ। ितमीहरूले परमे रको शसंा गछर्न ् िकन िक ितमीहरू ी को ससुमाचारलाई मान्छौ-जनु समाचारलाई ितमीहरू
िव ास गछ ं भन्छौ। मािनसहरूले परमे रको शसंा गनछन ् िकन िक ितमीहरू मु भावले ितनीहरूिसत र सबिैसत िमल्दछौ। 14 अिन जब
ितनीहरू ितमीहरूकोलािग ाथर्ना गदर्छन ् ितनीहरू ितमीहरूलाई िदन ु भएको असीम अनु हले ितनीहरूलाई यस्तो लाग्छ। 15 उनको वयान गनर्
नसक्ने दानको लािग परमे रलाई धन्यवाद दऊे।

10
पावल आफ्नो सवेकाइको ितक्षा गछर्न ्

1म, पावल, ितमीहरूलाई ी को न ता र दयािसत िवन्ती गछुर्। कसै कसलैे भन्छन,् जितञ्जले म ितमीहरूिसत रहन्छु म न दे खन्छु तर जब
टाडा हुन्छु म साहसी बन्छु। 2 फे र कसलैे सम्झन्छन ्हामी सांसा रक तवरले बाँच्छौं। अब जब म आउँछु ितनीहरूका िन म्त साहसी बन्ने इरादा
गछुर्। म िबन्ती गछुर् िक जब म आउँछु मलाई सहास दखेाउने आवश्यक नपलार्। 3 हामी ससंारमै बास गछ ं। तर ससंा रक मािनसहरूले झैं हामी
लडाइँ गदनौं। 4 हामी त्यो हितयारहरू लएर लडाई गछ ं जनु ससंारले चलाउने हितयाहरहरू भन्दा िभन्दै छ। हा ा हितयारहरूमा परमे रको
श छ। यो हितयारले श हुरूको ब लयो िकल्ला समते नाश पानर् सक्छ। हामी मािनसहरूका तकर् हरू नाश गछ ं। 5 अिन परमे रको ज्ञानको
िवरू मा उठेको हरेक अहङ्कारलाई नाश गछ ं। अिन हामी हरेक िवचारलाई प न्छौं र त्यसलाई त्याग्ने वा ी लाई मान्ने बनाउछँौं। हरेक
िवचारलाई ी को आज्ञपालन गनर्लाई वशमा पाछ । 6 तर पिहले ितमीहरूले नै परुापरुी मान्न ु पछर् भन्ने हामी गछ ।

7 ितमीहरूले आफ्ना अिघ ल्तरको तथ्यलाई हने ुर् पछर्। यिद कसलैे आफू ी मा भएको िन तरूपले मान्छ भने उसले सम्झन ु पछर् हामी पिन
उही जस्तो ी मै छौं। 8 त्यो साँच्चो हो, भलुे मलाई िदन ु भएको अिधकारको कुरो लएर म मु रूपले गवर् गछुर्। तर उहाँले मलाई यो श
ितमीहरूलाई द रलो बनाउनलाई िदन ु भएको हो, ितमीहरूमा चोट परुयाउनलुाई होइन। त्यसलैे म मरेो गवर् गराईमा ल ज्जत छैन। 9 यो प ारा
ितमीहरूलाई तसार्उदँछुै भन्ने ितमीहरूले सोचकेो म चाहिँदन। 10 कोही मािनसहरू भन्छन,् “पावलका प हरू त जोरदार र गहिकला हुन्छन।्
तर जब उनी हामीिसत रहन्छन,् उनी कमजोर रहन्छन,् अिन उनको भाषण योग्यता शसंा गन खालको रहदँनै।” 11 यसो भन्ने मािनसहरूले यो
जान्नपुछर्ः हामी यस समय ितमीहरूिसत छैनौं यसकारण हामी यी कुराहरू प मा लखे्छौं। तर जब हामी त्यहाँ ितमीहरूिसत हुन्छौं, हामी त्यही
श दखेाउछँौं जनु हामी आफ्ना प हरूमा दखेाउछँौं।

12 हामी आफैलाई त्यस्ता मािनसहरूको स्तरमा रा े आटँ गदनौं जो आफूलाई खबुै महत्वपणूर् सम्झन्छन।् हामी आफूलाई ितनीहरूिसत
दाँज्दनैौं। ितनीहरू आपसमा आफू आफैं तलुना गछर्न,् तलुनाको स्तर ितनीहरू आफैं हुन ्औ तलुनाको नापदण्ड आफैं लाई बनाउछँन।् यसले
ितनीहरू केही जान्दनैन ्भन्ने दखेाउछँ।

13 तर हामी सीमा नाघरे गवर् गदनौ, हा ो गवर्को सीमा परमे रले हामीलाई अ ाएको काम सम्म हुनछे। यो काम हा ो ितमीहरूिसतंको काम
अन्तगर्त पछर्। 14 हामी ज्यादा गवर् गदनौ। यिद हामी ितमीहरू भएकोमा अिहले सम्म नपगूकेो भए, हामी िनकै गवर् गथ्य ं। तर हामी वास्तवमा
ितमीहरूकहाँ आउपगुकेाछौं हामी ितमीहरूकहाँ ी को ससुमाचार लएर आयौं। 15 हामी आफ्नै कायर् क्षे मा मा ै आफ्नो गवर्लाई सीिमत
राख्छौं। अरूले गरेको काममा गवर् गदनौं। हामी आशा गछ ,ं ितमीहरूको िव ास बढ़छ, ितमीहरूले हा ो कामको क्षे अझै ापक बनाउनमा
सहायता गनछौ। 16 हामी ितमीहरूको शहर बािहरी क्षे मा पिन ससुमाचार चार गनर् चाहन्छौं। अक इलाकामा अिघ नै भइसकेको काममा
हामी गवर् गदनौं। 17 तर “जसले गवर् गछर् उसले भमुा गवर् गन ुर् पछर्।”✡ 18 िकनभने असल मािनस उसलाई मािनन्छ जसलाई भलुे हण गन ुर्
भएको छ, तर उसलाई होइन जसले आफैलाई असल मान्छ।

11
पावल र झटूा े रतहरू

✡ 10:17: 9:24 बाट उ तृ ग रएको।
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1 जब म मखूर् बिनन्छु आशा छ ितमीहरू मलाई सहनछेौ। तर ितमीहरूमलाई सिहरहकेा पिन छौ। 2 मलाई ितमीहरूको ईष्यार् लाग्छ। अिन यो
ईष्यार् परमे रबाट हो। मलैे ितमीहरूलाई ी लाई समु्पने वचन िदएँ तािक उहाँ ितमीहरूका एक मा पित बननू।् म ितमीहरूलाई चाहन्छु। 3 तर
ितमीहरूको मन हुन सक्छ अिन ी ित ितमीहरूको सत्यता र पिव ता डग्ला िक भन्ने मलाई डर छ। यो त्यस्तो हुनसक्छ जस्तै सपर्को
धतूर्ताले हव्वालाई धोका िदएको िथयो। 4 यिद कसलैे ितमीहरूलाई हामीले बातएको यशे ू भन्दा अक यशेकूो बारे बताउछँ भने ितमीहरू उसलाई
आनन्दले हण गनछौ। यिद उसले ितमीहरूलाई हामीले बताएको ससुमाचार िदएको आत्मा भन्दा अक ससुमाचार र आत्मा बताँउछ भने पिन
त्यसलाई ितमीहरू खशुीले स्वीकार गनछौ। यसथर् मलाई पिन त्यही इच्छा दखेाऊ।

5 तर म िव ास गर्िदन िक ती “महान े रतहरू” म भन्दा रा ा हुन।् 6 साँचो हो म िसपाल ु व ा होइन। तर मरेोमा ज्ञान छ। यो हामीले
ितमीहरूलाई हरतरहले स्प ग रिदएकाछौं।

7 िस मैा ितमीहरूलाई मलैे परमे को ससुमाचार सनुाएँ। ितमीहरूलाई मािथ उठाउन ु मलै े आफूलाई तल झारें। त्यो भलू भयो र? 8 मलैे अरू
मण्डलीहरूबाट आिथर्क सहायता लएँ। ितमीहरूको सवेा गनर् सकँु भनरे मलैे ितनीहरूबाट पसैा लएँ। 9 जब म ितमीहरूिसत िथएँ त्यसबलेा पिन
खाँचो पदार् मलै े ितमीहरू कसलैाई दःुख िदइन।ँ मलाई चािहने जित सबै म्यािसडोिनयाबाट आउने भाइहरूबाट नै मलै े लएँ। ितमीहरूमािथ मलैे
आफूलाई कुनै िकिसमको भार हुन मन पराइन।ँ अिन किहल्यै भार बन्ने छैन पिन। 10 यस िवषयमा गवर् गन ुर् मलाई अखयैामा कसलैे रोक्ने छैन।
ममा भएका ी को सत्यतािसत म यो भन्नसक्छु। 11अिन िकन म भार िथइन?ँ मलैे ितमीहरूलाई मे गरेको छैन भनरे? होइन। परमे र जान्न ु
हुन्छ म ितमीहरूलाई मे गछुर्।

12 अिहले मलैे जे ग ररहछुे त्यो म ग रनरैहने छु। म त्यसो ग ररहनछुे िकनभने म आशा गछुर् ती घमण्ड गनर् मौका खोज्ने मािनसहरूलाई
वाधा िदन्छु। ितनीहरू जनु कायर्को िन म्त घमण्ड गछर्न ्त्यो हामीले गरेको कायर्को बराबरी हो भन्ने दखेाउन ितनीहरू इच्छा गछर्न।् 13 ितनीहरू
झटूा े रतहरू हुन।् ितनीहरू धोकावाजहरू हुन।् मािनसहरूलाई छक्कायाउन ी का े रतहरूको भसे लगाएर िहडँ्नहेरू मा हुन।् 14 त्यसमा
कुनै अचम्म छैन। िकन? शतैानले पिन मािनसलाई छक्याउन आफूलाई ज्योितमर्य-दतूको रूप लन्छ। 15 यसथर् यिद शतैानका सवेकहरू धािमर्क
मािनसहरूको भषेमा आउँछन ्भने हामीले अचम्म मान्ने कुरो छैन। तर अन्तमा, ती मािनसहरूले आफ्नो भलू कमर्को िन म्त दण्ड पाउनछेन।्

पावल आफ्ना क हरू सनुाउछँन ्
16 म फे र भन्दछुै। मलाई कसलैे मखूर् सम्झन ु पदन। तर यिद मलाई मखूर् नै सम्झन्छौ भने एउटा मखूार्लाई जसरी वहार गछ मसगँ पिन

त्यसरी नै वहार गर। तब मरेोमा पिन गवर् गन ुर् केही रहनछे। 17 म गवर् गछुर् िकनिक म आफूमा िव स्त छु। तर मलैे यो भलुे बोल्न ु भए जस्तो
बोलकेो होइन। मलैे एउटा मखूर्ले जस्तो गवर् गदछु। 18धरैेले आफ्नो ससंा रक जीवन बारे घमण्ड गछर्न।् यसथर् म पिन घमण्ड गछुर्। 19 ितमीहरू
ज्ञानी छौ यसलैे मखूर्को कुराहरू पिन सहन्छौ। 20 यिद कसलैे ितमीहरूलाई जबजर्स्ती गछर्, शोषण गछर्, अथवा ितमीहरूमािथ मौका लन्छ अिन
आफैं घमण्ड गछर् अथवा गालामा थप्पड िहकार्ए पिन म जान्दछु ितमीहरूले सहने छौ। 21 ितमीहरूमािथ त्योस्तो वहारमा म ल ज्जत हुन्छु,
तर हामी अित “दबुर्ल” छौं।

तर यिद कसलैे गवर् गन साहस गछर् भने म पिन िहम्मती हुन्छु र गवर् गछुर्। मखूर् झैं बात गदछु। 22 के ितनीहरू िह ू हुन?् म पिन हु।ँ ितनीहरू
इ ाएली हुन ्र? म पिन हु।ँ के ितनीहरू अ ाहामका सन्तान हुन ्र? म पिन हु।ँ 23 ितनीहरू ी को सवेा गछर्न?् म अझ धरैे गछुर्। म पागल
जस्तै बात ग ररहकेो छु। ितनीहरूले भन्दा धरैै क ठन-क ठन कामहरू मलैे गरेकोछु। म ितनीहरू भन्दा घरैे चोटी जले भोगकेो छु। मलैे अझ घरैे
कुटाई खाएको छु। धरैे पटक म झण्ड-ैझण्डै मरेको हु।ँ

24 मलैे पाँच पल्ट यहूदीहरूबाट उनन्चा लस कोरार् खाएको छु। 25 तीन पल्ट ल ीले कुटाई खाएको छु। एक पल्ट त म ढुङ्गाले हानरे झण्डै
मा रएँ। ितन पल्ट म चडकेो जहाज डुब्यो र एक पल्ट त रातभ र र भो ल बल्ट पिन सम ू मा िबताएँ। 26 मलैे धरैे या ा ग ररहकेोछु। मलाई
नदीहरूबाट, चोरहरूबाट, र मरेा आफ्नै मािनसहरूबाट र अयहूदीहरूको खतरा िथयो। मलाई शहरमा, िनजर्न ठाउँमा र समु मा खतरा िथयो। म
आडम्बरी भाइहरूदे ख पिन खतरामा िथएँ।

27 मलैे कठोर र अथक प र म कित रात नसतुी गरेकोछु। म भोजन औ पानी िबनै ब ु पथ्य । धरैे जाडोमा काम्दै ब ु पथ्य । 28 अिन
अरू धरैे समस्याहरू िथए। यी सब बाहके पिन मण्डलीहरूको लािग मलैे हरेचाह गन ुर् पथ्य । त्यके िदन ितनीहरूको िवषयमा िचन्ता गछुर्।
29 कसलैाई कमजोर दखे्दा आफूलाई कमजोर भए जस्तो लाग्थ्यो। र कोही पापमा अिघ सदार् मरेो अन्तस्कारण िपरो लन्थ्यो।

30 यिद मलैे गवर् के कुरा गनपछर् भने म ती कुराहरू गछुर् जनु मरेा दबुर्लताहरू हुन।् 31 परमे र जान्दछन ्म असत्य बो लरहकेो छैन। उहाँ
परमे रहुनहुुन्छ र भु यशे ू ी का िपता हुन ु हुन्छ जो सदा धन्यवादका पा हुनहुुन्छ। 32जब म दमीशकमा िथएँ, राजा अ रतसका राज्यपालले
शहरका चारैितर पालहेरू राखरे मलाई प न खोज।े 33 तर केही शाथीहरूले मलाई एउटा टोकरीमा हालरे पखार्लको दलूोबाट तल झा रिदए र
म त्यस राज्यपालको हातबाट फुत्कें ।

12
पावलको जीवनमा िवशषे आिशष
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1 अब मलैे गवर् गन पछर्, यसलैे केही फाइदा हुने त होइन। तर म भकुो दशर्नहरू र सत्य काशहरू बारे बोली नै रहनछुे। 2 म ी िव ासी
एक जना यस्तो मािनसलाई िचन्छु जसलाई ते ो स्वगर्मा सोझै उचा ल लगकेो िथयो। यो चौध वर्ष अिघको कुरो हो। त्यस मािनसलाई शरीरिसतै
वा शरीर िबना लिगएको िथयो त्यो त म जा न्दन ँ तर परमे र जान्नहुुन्छ। 3-4 म यित नै जान्दछु त्यस मािनसलाई स्वगर्मा लिगयो शरीरिसतै
अथवा शरीर िबना, म जा न्दन।ँ तर उसले त्यहाँ जनु कुरा सनु्यो त्यो शब्दमा वणर्न गनर् सिकँदनै। उसले जे सनु्यो त्यो बताउन ु कुनै मनषु्यलाई
अनमुित छैन। 5 म त्यसतो मािनसको गवर् गनर्सक्छु। तर म आफ्नै बारेमा गवर् गिदर्न।ँ आफ्नो त दबुर्लताहरूकै मा गवर् गनछु।

6 यिद मलैे आफ्नो बारेमा गवर् ग रन भने म मखूर् हुने छैन, मलाई मखूर् भन्न स ै न कारण म सत्य बोल्छु। तर म आफ्नो बारेमा गवर् गिदर्न।ँ
िकन? िकन िक म चाहिँदन िक ितनीहरूले मलैे गरेको दखे्छन ्अथवा भनकेो सनु्छन ्त्यस भन्दा ज्यादा मरेो बारेमा सोचोस।्

7 मलैे दखेकेा आ यर्जनक कुराहरूलाई लएर म गिवर्त हुिँदन। मलाई एउटा दःुखको समस्या िदएको िथयो। त्यो समस्या शतैानबाट आउने
एउटा दतू हो त्यो मलाई िपट्न र घमण्ड गन ुर् बाट रोक्न पठाइएको िथयो। 8 यस समस्याबाट बाँच्नलाई मलैे भिुसत तीन पटक िबन्ती गरें। 9 तर
भलूे मलाई भने “मरेो अन ु ह नै ित ो लािग शस्त छ। दवुर्लतामा नै मरेो श िस हुन्छ।” यसलैे म आफ्नो दबुर्लातको गवर् खशुीिसत गछुर्।

तब ी को श ममािथ रहनछे। 10 यसलैे ी को िन म्त आफ्नो दवुर्लताहरूमा म खशुी छु। यिद कसलैे मरेो िनन्दा गरे पिन, जब म अप्ठेरो
अवस्थामा पछुर्, सताइन्छु औ क मा पछुर्, म खशुी हुन्छु। यी सब ी का लािग हुन।् अिन म यी सहमस्याहरूमा सन्न छु। जब म दवुर्ल छु,
तब त्यही बलेा म वास्तवमा पाउछु र बलवन्त हुन्छु।

को र न्थका ी यन ित पावलको मे
11 म मखूर् जस्तो बोल्दै छु। तर यसो गनर् मलाई ितमीहरूले नै लगायौ। ितमीहरूले मरेो िवषयमा रा ो भन्न ु पछर्। म केही पिन होइन, तर ती

“महान ् े रतहरू” कुनै खण्डमा पिन म भन्दा े होइनन।् 12 जब म ितमीहरूिसत िथएँ मलैे त्यस्तो कायर् गरें जसबाट माण भयो िक म एक
े रत िथएँ। मलैे िचन्हहरू, आ यर्कमर्हरू र अलौिक कायर्हरू दखेाएँ। एकदमै धयैर्िसत मलैे ती कायर्हरू सम्पन्न गरें। 13 कुन िवषयमा ितमीहरू

अन्य मण्डलीहरू भन्दा िनम्न स्तरका िथयौ? यसमा मा न अन्य कुनै कुरोमा म आफै ितमीहरूकोलािग भार भइन।ँ यस िवषयमा म ितमीहरू
भन्दा तल भए मलाई क्षमा दऊे।

14 ते ो पल्ट म ितमीहरूकहाँ आउन तयार छु। म ितमीहरूको भार हुने छैन। ितमीहरूिसत भएको कुनै कुरोमा मरेो कुनै चासो छैन। मरेो चासो
केवल ितमीहरू मा हौ। आफ्नो आमा बाबहुरूकोलािग जोगाड गन ुर् केटा-केटीहरूको क र् होइन तर आमा-बाबलुे नानीहरूको िन म्त जगरेा
गन ुर् पछर्। 15 यसकारण मसगँ भएको सबै ितमीहरूलाई िदन म खशुी छु। ितमीहरूका िन म्त म आफैलाई पिन समु्पन्छु। यिद मलैे ितमीहरूलाई
अत्यन्तै माया गरें भने के ितमीहरूले मलाई कम्ती माया गछ ?

16 यो छ िक म ितमीहरूको भार भइिदएको छैन। तर ितमीहरू भन्न सक्छौ िक म यित चलाख िक ितमीहरूलाई फँसाउन मलैे धतू्यर्ईंं
योग गरें। 17 ितमीहरूकहाँ पठाइएको ती मािनसहरू ारा मलैे ितमीहरूबाट शोषण गरें? ितमीहरू जान्दछौ, मलैे ितमीहरूलाई शोषण ग रन।

18 मलैे िततसलाई ितमीहरूकहाँ पठाएँ अिन उनीिसत हा ा भाइ पठाएँ। तीतसले ितमीहरूबाट लाभ उठाएनन।् उनले उठाए? अह ँ ितमीहरू
जान्दछौ िततस र मलैे यी कुराहरू एउटै मनसायले गय ं।

19 के यितञ्जले हामीले यी सब आफ्नै बचाउको लािग भन्दथै्यौं? होइन। म परमे र अिघ अिन भकुो अिघ भन्छु। ितमीहरू हा ा ि य
िम हरू हौ। अिन जित हामी गछ ,ं ितमीहरूलाई द रलो बनाउन गछ ं। 20 म यसो गछुर् िकन िक मलाई डर छ, म ितमीहरूकहाँ आउँदा म
जस्तो चाहन्छु त्यस्तो नपाउलँा। मलाई डर छ िक ितमीहरू माझ तकर् , डाह, रस, झगड़ा, ठूल्ठूला कुराहरू, द ु कुरा, घमण्ड र गडबडी होला
21 मलाई डर छ, म ितमीहरूकहाँ फे र आउँदा मरेो परमे ले मलाई ितमीहरूका साम ु ल ञ्जत पान ुर् हुनछे । धरैे जना ज-जसले पिहले पाप गरेका
िथए तर आफ्नो अनिैतकता, यौन पाप अिन लाजमद कमर्को िन म्त पछुतो गनर्, आफ्नो हृदय प रव र्न गरेका छैनन ्र मलैे ितमीहरूको लािग
शोक गन ुर् पलार्।

13
अ न्तम चतेावनी र शभुकामना

1म ितमीहरूकहाँ फे र आउने छु। त्यो ते ो पटक हुनछे। अिन यादगर, “हरेक िववरणको लािग दईु अथवा तीन जना सम्म मािनसहरूले माण
गन ुर् पछर्।” 2 जब म ितमीहरूिसत दो ो पल्ट िथएँ, जसले पापहरू गरेका िथए ितनीहरूलाई मलैे चतेाउनी िदएको िथएँ। अिहले म ितमीहरूदे ख
टाढा छु, ितनीहरूलाई र अरू रहकेाहरूलाई म चतेावनी िदन्छु। जब म फे र ितमीहरूकहाँ आउँछु ितमीहरूको पापको लािग म दण्ड िदनछुे।
3 ी मबाट बोल्दछैन ्भन्ने माण चाहन्छौ भने मरेो माण छ िक ी ितमीहरूलाई दण्ड िदन दवुर्ल हुनहुुन्छ। वास्तवमा उहाँ ितमीहरूको
बीचमा ब लयो हुनहुुन्छ 4 यो साँच्चो हो िक ी दबुर्ल हुन ु हुन्थ्यो। जित बलेा ूसमा टाँिगए। तर यस घड़ी उहाँ परमे रको श ले जीिवत
हुन ु हुन्छ। अिन यो पिन साँचो हो िक हामी ी मा दबुर्ल छौं। तर ितमीहरूकालािग परमे रको श ले हामी ी िसत रहनछेौं।

5 ितमी आफैं लाई िनयालरे हरे। ितमीहरू िव ासमा बाँचकेाछौ िक छैनौ, जाँच गर। यशे ू ी ितमीहरूमा छन ्भन्ने कुरो जान्दछौ। तर त्यो
जाँचमा सफल भएनौ भने ी ितमीहरूका अन्तरमा हुन ु हुन्न। 6 तर म आशा गछुर्, ितमीहरूले जान्ने छौ िक हामी यस जाँचमा िवफल बनकेा
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छैनौं। 7 परमे रलाई हा ो ाथर्ना छ, ितमीहरूले कुनै नरा ो काम गन छैनौ। हामी जाँचमा सफल बनकेो अरू मािनसहरूले दखेनु ्भन्ने कुरो
हा ा होइन। तर ठुलो कुरो त यो छ िक यिद परीक्षमा हामी आफैं असफल भएको मािनसहरूले सोचे पिन जनु असल हो ितमीहरू त्यही काम गर।
8 सत्यको िवरू हामी केही गनर् सक्दनैौं। हामी सत्यका िन म्त जे छ त्यो गनर् मा सक्छौं। 9 ितमीहरू द रलो बन्यौ भने हामी दवुर्ल हुनमुा खशुी
छौं। हा ो थार्ना छ ितमीहरू िद रलो बन्दै जानछेौ। 10 ितमीहरूिसत नहुदँा म यी कुराहरू लखे्दछुै जसमा िक आउँदा खे र मलैे मरेो अिधकार
कड़ासगँ योग गनर् नपरोस।् ितमीहरूलाई िवनाश गन होइन तर ब लयो बनाउने त्यो श भलुे मलाई िदनभुयो।

11 दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू! अब म िवदा लन्छु। प रपक्क हुने कोिशश गर। मलैे ितमीहरूलाई भनकेो कुरा गर। एक अकार्िसत िमल र
शा न्तिसत बस। तब मे र शा न्तका परमे र ितमीहरूिसत हुनहुुनछे।

12 एक अकार्को अिभवादन पिव चमु्बनले गर। परमे रका सबै पिव जनहरूले ितमीहरूलाई अिभवादन पठाएका छन।्
13 भु यशे ू ी को अन ु ह परमे रको मे अिन पिव आत्माको सहभािगता ितमीहरूमा सधँैं होस।्
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गलातीहरूलाई
पावलको प

1 पावल, े रतबाट णाम। े रत* हुनलाई, मलाई न त मािनसहरूले चनुे न म कुनै मािनस ारा पठाइएँ। यशे ू ी अिन िपता परमे रले नै
मलाई े रत िनय ु गन ुर् भएको हो। परमे र नै एक हुनहुुन्छ जसले यशेलूाई मतृ्यबुाट बौराई ल्याउन ु भएको िथयो। 2 मिसत भएका सबै ी
भाइहरूबाट गलाितयामा† भएका मण्डलीहरूलाई णाम।

3 परमे र िपता र हा ा भ ु यशे ू ी ले ितमीहरूलाई अन ु ह र शा न्त िदउन। 4 परमे र र हा ा िपताको इच्छा अनसुार यस वतर्मान द ु
ससंारबाट हामीलाई छुटकारा िदनको लािग उनले आफैं लाई हा ा पापहरूका िन म्त ब ल िदए। 5 उनको सदा सवर्दा मिहमा होस।् आिमन।

साँच्चो ससुमाचार एउटै मा छ
6 केही समय अिघ परमे रले ितमीहरूलाई उनको अनसुरण गन ुर् बोलाए। उनले ितमीहरूलाई आफ्नो अन ु हले बोलाए जनु ी माफर् त

आउँछ। तर अिहले ितमीहरूलाई दखेरे म छक्क परें िक ितमीहरूले बाटो िबराएका छौ र अक ससुमाचारमा िव ास गनर् थालकेा छौ। 7वास्तवमा,
कुनै अक ससुमाचार साँचो छैन। तर कित मािनसहरूले ितमीहरूलाई अल्मल्याइरहकेा छन।् ितनीहरू ी को ससुमाचारलाई अक ितर बद्लन
चाहन्छन।् 8 हामीले ितमीहरूलाई साँचो ससुमाचर भनकेा छौं। यसलैे हामी त के, स्वगर्का स्वगर्दतूले पिन अक ससुमाचार भन्छन ्भने त्यसमा
िव ास गन ुर् हुदँनै। 9 हामीले यो अिघ नै भिनसकेका छौं। र अिहले पिन भन्दछुै। ितमीहरूले साँचो ससुमाचारलाई स्वीकार ग रसककेका छौ।
यसथर् यिद कसलैे ितमीहरूलाई मु को अक उपाय बताँउछ भने त्यसको िवरोध गन ुर्पछर्।

10अिन के मलाई नै स्वीकार गरून ्भनी मािनसहरूलाई मलैे िव ास गराउने चे ा गदछु भन्ने ितमीहरू सम्झन्छौ? होइन! मलैे परमे रलाई
मा खशुी पान चे ा गदछु। मलैे मािनसहरूलाई खशुी पानर् चाहकेो छु र? यिद अझै मािनसहरूलाई नै खशुी पान चे ा गद िथएँ भने म यशे ू

ी को सवेक बन्ने िथइन।ँ
पावलको अिधकार परमे रबाट हो

11 दाज्य-ूभाइहरू हो! म इच्छा गछुर् िक ितमीहरूले जान, जनु ससुमाचर मलैे चार गरें त्यो मािनसले बनाएको होइन। 12 मलैे मािनसहरूबाट
ससुमाचार पाइन।ँ कसलैे मलाई ससुमाचार िसकाएको होइन। यशे ू ी आफैं ले मलाई यो कट गन ुर् भएको हो।

13 मरेो िबतकेो जीवन बारे ितमीहरूले सिुनसकेका छौ। म यहूदी धमर् मान्ने िथएँ। मलैे परमे रको मण्डलीलाई खबुै सताँए। म मण्डलीलाई
भत्काउने कोिशश गथ।ं 14 म यहूदी धमर्मा िव ास गथ।ं म यहूदी धमर्को नतेा बन्न लागकेो िथएँ। मलैे मरेा समकालीन नव यवुक यहूदीहरूलाई
उिछनकेो िथएँ। परुाना रीित-िथित मान्न म अरूभन्दा ज्यादै जोशीलो िथएँ। ित सब रीित- रवाजहरू हामीले आफ्ना पखुार्हरूबाट पाएका िथयौं।

15 तर म जन्मन ु भन्दा अिघ नै परमे रले मरेो लािग यो योजना बनाएका रहछेन।् यसकारण उनले उनको अन ु हले मलाई बोलाए।
16 परमे रले मलाई आफ्ना पु को ससुमाचार अयहूदीहरू माझ भन्न इच्छा गरे। यसलैे परमे रले मलाई आफ्ना पु को दशर्न गराए। परमे रले
बोलाउँदा मलैे कसबैाट कुनै सल्लाह र सहायता लइन।ँ 17 न त म भन्दा अिघ े रत हुनहेरूलाई भटेन गएँ। तर, अबरे नगरी म अरब दशेमा गएँ
र त्यहाँबाट दमस्कस शहरमा फकर आएँ।

18 तीन वषर्पिछ म यरूशलमे गएँ, म प सुलाई भटे्न चाहन्थें। प सुिसत म पन् िदन बस।े 19मलैे अरू े रतहरूलाई भे टन-ँखा ल याकूबलाई
भटेे जो भकुा भाइ हुन।् 20 परमे र जान्दछन ्मलै े ले लागकेा यी कुराहरू झ ू ा होइनन।् 21 तब म िस रया र िस लिसया गएँ।

22 यहूदीयामा ी का मण्डलीले यसभन्दा अिघ मरेो अनहुार दखेकेा िथएनन।् 23 मरेो बारेमा ितनीहरूले खा ल यित सनुकेा िथएः “यस
मािनसले हामीलाई खबु सताउने गथ्य तर उही नै अिहले मािनसहरूलाई त्यही िव ासका कुराहरू ग रिहडंछ जनु िव ासलाई ऊ न गन यास
गथ्य ।” 24 यी िव ासीहरूले मरैे कारणले परमे रको धरैे शसंा गरे।

2
अरू े रतहरूले पावललाई माने

1 चौध वषर् िबतपेिछ बणार्बासिसत म फे र यरूशलमे गएँ। र तीतसलाई साथमा लगें। 2 म गएको कारण परमे रले मलाई त्यहाँ जानै पन
दखेाउन ु भयो। मलैे िव ासीहरूका अगवुाहरूलाई त्यहाँ भटेें। जब हामी एकान्त भयौं मलैे ितनीहरूलाई त्यही ससुमाचार ाख्या गरें जनु म
अ-यहूदीहरू माझ चार गछुर्। ितनीहरूले मरेो काम बझुनु ्भन्ने म चाहन्थें जसमा िक मरेा िवगतका कामहरू र वतर्मानका यासहरू खरे नजाऊन।्
* 1:1: † 1:2:

13 र 14
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3 तीतस मिसतै िथए। तीतस ीक िथए। तर ती िव ासीहरूले तीतसलाई खतना गन ुर् कर लगाएनन।् 4 हामी यस्तै समस्याहरू बारे कुरा गनर्
चाहन्थ्यौं, िकन िक कितपय अिव ासीहरू ग ु रूपले हा ा दलमा पसकेा िथए। ी यशेमूा हा ो स्वतं ता बझु्न ितनीहरू जाससू बनरे पसकेा
िथए। 5 तर हामी ती झटूा भाइहरूले चाहकेा कुरामा अ लकित पिन झकेुनौं जसमा िक ितमीहरूमा ससुमाचारको सत्यता रिहरहोस।्

6 तर ठूला-बड़ा मािनसहरूले मलैे चार गरेको ससुमाचारलाई अदल-बदल गरेनन।् ितनीहरू “ठूला-बडा” होलान ् िक नहोलान ् त्यसले
मलाई केही फरक पदन। परमे रका िन म्त सबै एक समान छन।् 7 तर ती नाइकेहरूले दखेे िक परमे रले प सुलाई यहूदीहरू माझ अिन मलाई
गरै-यहूदीहरू माझ ससुमाचार चार गनर् लगाउन ु भयो 8 परमे रले प सुलाई यहूदीहरूको े रत भएर काम गन ुर् लगाउन ु भयो। अिन मलाई
पिन गरै-यहूदीहरूको े रत भई काम गनर् लगाउन ु भयो। 9 याकूब, प सु र यहून्ना अगवुा जस्ता मािनन्छन।् ितनीहरूले बझुे िक परमे रले
मलाई िवशषे वरदान िदन ु भएकोछ। यसकारण ितनीहरूले बणार्बास र मलाई स्वीकार गरे। ितनीहरूले भन,े “पावल र बणार्बास, हामी मान्छौं
िक ितमीहरू ती मािनसहरूकहाँ जाऊ जो यहूदी होइनन ् र हामी चाँिह यहूदीहरू माझ जान्छौं।” 10 ितनीहरूले हामीले एउटा कुरो भने िक
गरीबहरूलाई सहायता गनर् नभलु्न।ु अिन मलैे त्यो कुरा गन भरसक यास गरेको छु।

प सु भलूमा िथए भन्ने पावलले औंल्याउछँन ्
11जब प सु ए न्टओकमा आए। उनले केही यस्तो काम गरे जो सरासर भलू िथयो। त्यसकैारण मलैे उनको आमन-ेसामने िवरोध गरें िकनभने

उनी भलूमा िथए। 12 यो कसरी भयो भनःे जब प सु पिहलो पटक ए न्टओकमा आए उनी गरै-यहूदीहरूसगँ खाए अिन बस।े जब याकूबकहाँबाट
केही यहूदीहरू आए प सुले ती गरै-यहूदीहरूिसत सगंत गनर् छोड।े उनले आफूलाई गरै-यहूदीहरूदे ख अलग राख,े उनले ितनीहरूिसत खान ु
छोिडिदए। िकन? िकनभने उनी यहूदीहरूसगँ डराए। जसले सबै गरै-यहूदीहरूले खतना गन ुर् पछर् भनी िव ास गथ। 13 त्यहाँ भएका अरू यहूदी

ी स्टयनहरूले पिन प सुको कपटीपनमा साथ िदए। बणार्बास पिन ितनीहरूबाट भािवत भए अिन एक कपटीले जस्तो काम गरे। 14 मलैे यी
यहूदीहरूको मन िवचारें। उनीहरूले ससुमाचारको सत्यतालाई प ाइरहकेा िथएनन।् यसकारण सारा मण्डलीकहरूको सामनु्ने मलै े प सुलाई
भनःे “प सु ितमी यहूदी हौ। तर यहूदीले जस्तै ितमीले आफ्नो जीवन िबताइरहकेा छैनौ। ितमी गरै-यहूदीहरू सरह बिसरहकेा छौ। यिद यसो हो
भने ितमी िकन गरै-यहूदीहरूलाई यहूदीहरू जस्तो बाँच्न कर लगाउछँौ?”

15 हामी यहूदीहरू जन्मकैा यहूदी हौं, गरै-यहूदी “पापीहरू” जस्ता होइनौं। 16 हामी जान्दछौं, वस्था मान्दमैा कोही पिन परमे रको
अिघ धम बन्दनैौं। यशे ू ी मा िव ास गरे मा मािनस परमे रमा धम बन्न सक्छ। यसकारण हामी पिन यशे ू ी मा िव ास गछ ं। अिन
परमे रको माध्यममा ी मा िव ास राखरे नै हामी परमे रको सवेक बनकेाछौं, वस्था मानरे होइन।् िकन िक वस्था मानरे मा कोही
पिन धम बन्न सक्दनै।

17 धम बन्न हामी ी मा िव ास गय । यसबाट हामी पिन पापीहरू िथयौं भन्ने स्प छ। तब के ी ले हामीलाई पापी बनाउछँन?्
पक्कै होइन। 18 यिद मलैे फे र त्यही छोिडसकेको वस्था चार गरें भने मलै े स्वीकारें िक मलैे वस्था भङ्ग गरें। 19 वस्थामा बाँच्न मलैे
त्यागीसकेकोछु। त्यही वस्थाले मलाई माय । ती वस्थाकोलािग म म रसकेकोछु तािक म परमे रकोलािग बाँचकेोछु। म ी िसतै ू समा
टाँिगएँ। 20 यसलैे म बाँिचरहकेो छैन तर ी हुनहुुन्छ जो ममा बाँिचरहन ु भएकोछ। म मरेो शरीरमा अझै जीिवत छु तर म परमे रका पु को
िव ासमा जीिवत छु। मलाई उहाँले मे गन ुर् भयो अिन मलाई बचाउन उहाँले मरेो िन म्त आफैं लाई अपर्ण गन ुर् भयो। 21 परमे रबाट पाएको यो
वरदान मलाई खबुै महत्वपणूर् छ। िकनभने यिद वस्थाले हामीलाई परमे रको धम बनाउदँो हो त, ी लाई मनर् कुनै आवश्यक िथएन।

3
परमे रको आिशष िव ासबाट आउदछ

1 हे गलातीवासीहरू, ू समा यशे ू ी को मतृ्य ु बारे ितमीहरूका आखँा अिघ स्प िसत झल्काइएकै िथयो। तर ितमीहरू मखूर् रहछेौ। कसलैे
ितमीहरूलाई छक्काएछ। 2 मलाई एउटै कुरो भनः ितमीहरूले पिव आत्मा कसरी पायौ? के वस्था पालन गरेर नै आत्मा पाएका हौ? होइन।
ितमीहरूले ससुमाचार सनुरे अिन िव ास गरेर आत्मा पाएका छौ। 3 ितमीहरू यित मखूर् कसरी बन्नसक्छौ? ितमीहरूले आत्मािसत ी मा
जीवन शरुू गय ं। अिन अब के आफ्नै श ले पणू र् गन कोिशश गछ ?यो मखूर्ता हो। 4 ितमीहरूले धरैे कुराको अनभुव गरेका छौ। के ती सबै

ाथर्का भए? म आशा गछुर् ती थ गएनन।् 5 वस्था मान्छौं भनरे परमे रले यशेकूो आत्मा िदनभुएको हो? होइन। वस्था मान्छौ भनरे
परमे रले ितमीहरू बीच चमत्कार गरेका हुन?् होइन। ितमीहरूले ससुमाचार सनु्यौ र यसमा िव ास गय ं भनरे परमे रले आफ्नो आत्मा िदन ु
भएको र चमत्कार गन ुर् भएको हो।

6 अ ाहामको बारेमा शा ले त्यही भन्छ। “अ ाहामले परमे रलाई िव ास गरे अिन परमे रले उनको िव ासलाई स्वीकार गन ुर् भयो।
त्यसलैे अ ाहामलाई परमे रको धम ठहराऊनभुयो।”✡ 7 यसकैारण, ितमीहरूले जान्नपुछर् िक जोिसत िव ास छ ितनीहरू नै अ ाहामका
साँच्चो सन्तान हुन।् 8 धमर्शा ले भनकेो िथयो िक गरै-यहूदीहरूलाई िव ास ारा परमे रको धम ठहराउनहुुनछे। अ ाहमलाई यो ससुमाचार
अिघ नै सनुाइएको िथयो, जस्तो शा ले भन्छ, “ितमी ारा सम्पणूर् जाितहरूलाई आशीवार्द िदइनछे।”✡ 9 अ ाहामले यो िव ास गरे अिन उिन
आिषशीत भए। आज पिन यो त्यस्तै छ। जस-जसिसत िव ास िथयो ितनीहरू सबलैे अ ाहामले जस्तै आशीवार्द पाए।
✡ 3:6: 15:6 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 3:8: 12:3 बाट उ तृ ग रएको।
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10 तर वस्था प ाउनमा भर पनहरूले ाप पाए िकनभने शा ले भन्छः “ वस्थामा ले खएका सबै कुरा त्यकेले मान्नै पछर्। जसले
मान्दनै उमािथ सराप पछर्।”✡ 11 यसबैाट यो हुन्छ िक वस्था ारा कसलैाई परमे रमा धािमर्क बनाउन सिकँदनै। “जो मािनस िव ास ारा
परमे रसगँ ठीक छ, ऊ सधैं बाँिचरहन्छ।”✡

12 वसथा िव ासमा अडकेो छैन। वस्थाले भन्छ, “जसले यी कामहरू गरेर बाँच्न चहान्छ उसले वस्थाले भनकैे कुराहरू पालन
गन ुर्पछर्।”* 13 वस्थाले हामीमा ाप ल्यायो तर ी ले त्यो ाप हामीबाट हटाइिदन ु भयो। हा ो ठाउँ उहाँले लनभुयो र आफैं ले त्यो ाप
थाप्नभुयो। शा मा यो ले खएकोछ, “जब कसकैो शरीर रूखमािथ झणु् ाइन्छ त्यो ािपत हो।”✡ 14 परमे रको आिशष सबै मािनसले पाउन
सकुन ्भनी ी ले त्यसो गन ुर् भएको हो। परमे रले अ ाहामलाई यो आिशष ितज्ञा गरे जनु ी यशे ू माफर् त आउँदछ। यशे ू मन ुर् भयो जसमा
िक पिव आत्मा जनु परमे रले ितज्ञा गन ुर् भएको हामी पाउन सकौं। हामी यो ितज्ञा िव ास ारा पाउछँौं।

वस्था र वचन
15 दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू हो, म एउटा उदाहरण िदन्छुः जब कसलैे इच्छा प लखे्छ र त्यो अिधकृत हुन्छ, तब कसलैे त्यसलाई

पन्छाउन सक्दनै अथवा त्यसमा केही थप्न नै सक्छ। 16 परमे रले अ ाहाम “र उनका सन्तानलाई” ितज्ञा गरेका िथए। परमे रले “अिन
ित ा सन्तानहरूलाई” भन्न ु भएन, जसको अथर् एक जना मािनस ी मा हुन्छ। 17 मरेो भन्नकुो मतलबः परमे रले करार बिनन ु भन्दा धरैे
वषर् अिघ नै यो करार अ ाहामसगँ गरेका िथए। वस्थात चारसय तीस वषर्पिछ मा बिनएको हो। यसलैे वस्थाले करार र गराउन सक्दनै
र अ ाहामलाई परमे रले िदएका ितज्ञालाई बदल्न सक्दनै।

18 करारलाई मान्दा परमे रले गरेको ितज्ञा पाइन्छ र? पाइँदनै। यिद वस्था मान्दा ती वस्तहुरू हामीले पाइने भए त्यो ितज्ञाबाट होइन।
तर अ ाहामको पक्षमा आफ्नो ितज्ञाको आधारमा उपहार स्वरूप परमे रले उनलाई आिशष िदन ु भयो।

19 त्यसो हो भने वस्था िकन आवश्यक पय ? मािनसहरूले भलू गछर्न ्भन्ने दखेाउनलाई वस्था िदइएको िथयो। अ ाहामको खास
सन्तान नआउञ्जले सम्म त्यो वस्था च लर ो। परमे रको ितज्ञा ियनै सन्तानको िवषयमा िथयो। वस्था स्वगर्दतू ारा िदएको िथयो।
स्वगर्दतूहरूले मािनसहरूलाई वस्था िददंा मोशालाई मध्यस्थ राख।े 20 तर यो एक पक्षीय भए मध्यस्थ आवश्यक पदन अिन परमे र केवल
एउटै हुन ु हुन्थ्यो।

मोशाको वस्थाको उ ेश्य
21 के यसले वस्था परमे रको ितज्ञाको िवरु हो भन्ने अथर् लाउछँ? होइन। मािनसहरूलाई जीवन िदने त्यस्तो वस्था हुदँो हो, त हामी
वस्था पालन गरेरै धािमर्क बिनने िथयौं। 22 तर यो साँचो होइन, िकनिक धमर्शा ले घोषणा गछर् िक सबै मािनसहरू पापका कैदी हुन।् यसको

अथर् हुन्छ िक मािनसहरूलाई िदइएको ितज्ञा िव ास ारा िदइन्छ। यो यशे ू ी मा िव ास रा े मािनसहरूलाई िदइएको िथयो।
23 जब सम्म यो िव ास आएको िथएन हामीहरू वस्थाको कैदी िथयौं। जब सम्म परमे रमा गन ुर् पन िव ास गदनौ, हामी स्वतन्

हुदँनैौं। 24 यसले गदार् ी को आगमन सम्म वस्था हा ो अिभभावक िथयो। ी आए पिछ िव ास ारा हामी धम बन्न सक्यौं। 25 अब
िव ासको बाटो खलुकेोछ र हामी वस्थाको सरंक्षणमा छैनौं।

26-27 यसकारण अब िव ास ारा ी मा ितमीहरू परमे रका बालकहरू हौं। ितमीहरू सबै ी मा बि स्मा लएर ितमीहरूले ी लाई
नै धारण गरेका छौ। 28 अब ी मा कुनै मािनस यहूदी अथवा ीक, कमारा अथवा फुक्का अिन ी अथवा परुुषमा पिन कुनै िभन्नता भएन।
िकनभने ी यशेमूा ितमीहरू सब एक हौ। 29 ितमीहरू ी मा हौ भने ितमीहरू अ ाहामका सन्तान हौ। यसको अथर् अ ाहामिसत परमे रले
ितज्ञा गरेको जम्मै आिशष पाउनँछेौं।

4
1 म यो ितमीहरूलाई भन्न चाहन्छुः उ रािधकारी जब सम्म बालक रहन्छ ऊ र कमारामा कुनै िभन्नता रहदँनै। यो सत्य हो य िप उसले

आफ्नो अिधकारमा रहकेो त्यके कुरो पाउछँ। 2 िकन? िकनभने बालक छउञ्जले उसले आफ्नो अिभभावक र सरंक्षकको आज्ञा मान्नपुछर्।
तर बालक जब आफ्ना बाबलुे तोिकिदएको उमरेमा पगु्छ, ऊ मु हुन्छ। 3 हामीसगँ पिन त्यस्तै हो। एक समयमा हामी पिन बालक-बा लका
जस्तै िथयौं। हामी यस ससंारका थर्का वस्थाका कमारा िथयौं। 4 तर उिचत समयमा परमे रले आफ्नो पु पठाउन ु भयो। परमे रका
पु ले एउटी ीको कोखमा जन्म लनभुयो। उहाँ पिन वस्थाको अिधनमा ब ु भयो। 5 परमे रले यसो गन ुर्को कारण वस्थाका अधीनमा
ब हेरूलाई मु िदन ु िथयो। हामीलाई आफ्ना बालक बनाउने परमे रको इच्छा िथयो।

6 ितमीहरू परमे रका छोरा-छोरीहरू हौ। त्यसकैारण परमे रले आफ्ना पु को आत्मा ितमीहरूको हृदयमा हाली िदन ु भयो त्यही आत्मा ले
पकुाछर्, “अब्बा, िपता।”

7 यसकैारण, अब ितमीहरू अिघ जस्तो कमारा छैनौ। ितमीहरू परमे रको पु हौ। आफूले गरेको ितज्ञा परमे रले परूा गन ुर्हुनछे िकनभने
ितमी उहाँको प ु हौ।
✡ 3:10: 27:26 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 3:11: 2:4 बाट उ तृ ग रएको। * 3:12: “ … ”

, लवेी. 18:5 ✡ 3:13: 21:23 बाट उ तृ ग रएको।
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गलातीका ीि यनहरू ित पावलको मे
8अिघ-अिघ ितमीहरूले परमे रलाई िचनकेा िथएनौ। ितमीहरू त्यस्ता दवेताहरूको दास िथयौ जो साँच्चो िथएनन।् 9अब ितमीहरूले साँचो

परमे रलाई िचन्छौ। वास्तवमा परमे रले ितमीहरूलाई िचन्नभुयो। यसकारण अिघ-अिघ मािन लएका ती कमजोर र िनकम्मा वस्थाहरू
ितर फे र िकन फकर् न्छौ? फे र त्यसकै कमारा बन्न चाहन्छौ? 10-11 ितमीहरूले अझै पिन वस्थाको िशक्षा अनसुार खास िदन, महीना, ऋतु
र वषर् मनाउछँौ। ितमीहरूबारे मलाई डर लाग्छ िक ितमीहरूको लािग मलैे जे जित प र म गरें ती सबै थर् त भएनन?्

12 दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू, म पिन ितमीहरू जस्तै िथएँ, यसकारण दया गरी अब म जस्तै भइदऊे। अिघ ितमीहरू मरेो लािग खबुै रा ा
िथयौ। 13 सम्झ त, म िकन ितमीहरू भएकोमा पिहल्यै आएँ। िकन िक मलाई सन्चो िथएन। तब मलैे ितमीहरूमा ससुमाचार चार गरें। 14 मरेो
िबसन्चो ितमीहरूलाई भार बन्यो। तर ितमीहरूले म ित घणृा दशार्एनौ। ितमीहरूलाई छोड्न मलाई बाध्य गरेनौ। ितमीहरूले मलाई यस्तो स्वागत
गय िक म परमे रबाट आएको दतू नै हु।ँ ितमीहरूले मलाई स्वयं यशे ू ी लाई झैं स्वीकाय । 15 त्यसबलेा ितमीहरू खबुै सन्न िथयौ। कता
हरायो त्यो खशुी अिहल?े मलाई सम्झना छ हुन सक्ने सब िकिसमको सहायता मलाई िदयौ। यिद सम्भव हुन्थ्यो भने आफ्नो आखँा पिन िनकालरे
अिन मलाई िदने िथयौ। 16 के अिहले म ितमीहरूको श ु भएको छु िकनिक म सत्य बोल्छु?

17 ती मािनसहरू ितमीहरूमािथ खबुै चासो राख्दछैन,् तर ितनीहरूको मनसाय रा ो छैन। ितमीहरूकोलािग त्यो रा ो होइन। ितनीहरू चाहन्छन ्
िक ितमीहरू हा ो िवरोधमा खडा हौ। ितनीहरू चाहन्छन ्िक ितमीहरूले ितनीहरूलाई मा प ाउन ु अिन अरूलाई होइन। 18 जब मािनसहरूले
ितमीमा चासो लन्छन भने त्यो सधँैं रा ो छ यिद उ ेश्य रा ो छ भन।े त्यो सधं ै सत्य हो, म ितमीहरूिसत हुदँा होस ्िक नहुदँा होस।् 19 मरेा साना
बालकहरू हो! जन्म िददंा आमालाई जस्तो सिुत पीडा हुन्छ, मलाई पिन त्यस्तै पीडा अनभुव भइरहछे। ितमीहरू ी जस्तै नहुन्जले म त्यही
पीडा अनभुव ग रनै रहन्छु। 20 मलाई लाग्छ यिद म अिहले ितमीहरूिसत हुदँो हु ँ त म मरेो स्वरको लय नै बद्लाउने िथएँ िकन िक म अन्योलमा
परेको छु।

हागार र साराको उदाहरण
21 ितमीहरूमध्ये कितजना मोशाको वस्थाको अधीनमा रहन चाहन्छौ। भन त वस्थाले के भन्छ ितमीहरू सनु्दनैौ? 22 धमर्शा ले भन्छ,

अ ाहामाका दइु छोराहरू िथए। ितनीहरू मध्ये एउटाकी आमा कमारी िथई र अक चाँिहकी आमा मु ी िथई। 23अ ाहामको कमारी प ीको
छोरो सामान्य मानव रूपले जन्मकेो िथयो भने म ु ी प ीको छोरो परमे रले अ ाहामलाई िदएको ितज्ञा अनसुार जन्मकेो िथयो।

24 यो सत्य कथाले हा ो अिघ एउटा िच खडा गछर्। ती दइु ीहरू परमे र र मािनस बीचको करार स्वरूप हुन।् एउटा करार सीनै पवर्त
को परमे रले बनाएको वस्था हो। यस सझंौताको अधीन रहने मािनसहरू कमारा जस्ता हुन।् हागार नाउकँी आमा त्यही करार जस्तो हो।
25 हागार अरब दशेमा सीनै पाहाड जस्तो हो र ऊ यरूशलमेको वतर्मान नगर यहूदीको ितरूप हो। यो नगर एउटा कमारा हो र यसका मािनसहरू
(यहूदी) कमाराहरू हुन।् 26 तर स्वग य यरूशलमे एउटी म ु नारीको तीक हो। ियनी हा ी माता हुन।् 27 धमर्शा मा यो ले खएको छः

“खशुी होऊ, हे बाँझी नारी,
जसले कुनै बालकलाई जन्म िदन ु सिकनौ,

हषर्ले कराऊ, जोडले िचच्याऊ,
की सव पीड़ा ितमीले किहल्यै अनभुव ग रनौ।

त्यो नारी जसको पित छैन, उसकैा धरैे सन्तान होलान,्
पितिसतै रहने ीको बरू छोरा-छोरी नहोलान।्” यशयैा 54:1

28 अ ाहामको एउटा छोरो सामान्य रूपले जन्मकेो िथयो। अक छोरो परमे रको तीज्ञा अनसुार आत्माको श ले जन्मकेो िथयो।
29 मरेा दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू! ितमीहरू पिन ती इसहाक जस्तै तीज्ञाका छोरा-छोरीहरू हौ। सामान्य रूपमा जन्मने छोराले अक
छोरासगँ द ु र्वहार गरेको िथयो। आज पिन त्यस्तै भइरहछे। 30 तर धमर्शा ले के भन्छ? “कमारी र उसको छोरालाई िनकाली दऊे! मु

ीको छोराले आफ्ना िपताका सबै थोक पाउनछे। तर कमारीको छोराले केही पाउने छैन।”✡ 31 यसकैारण मरेा दाज्य ू -भाइ, िददी-बिहनीहरू
हो! हामी कमारीको छोरा-छोरी होइनौं। हामी स्वतं ीका छोरा-छोरीहरू हौं।

5
अिहले हामी म ु छौ

1 ी ले हामीलाई स्वतं बनाउन ु भयो, साहसी होऊ। बद्ली भएर वस्थाकै कमारा नबन। 2 सनु! म पावल हु।ँ म भन्छु, यिद खतना गरी
ितमीहरू फे र ( वस्थाम)ै फकर् न्छौ भने ितमीहरूका लािग ी असल हुनहुुन्न। 3 फे र म त्यकेलाई चतेाउनी िदन्छु यिद खतना गनर् राजी
छौ भने ितमीहरूले मोशाको सबै वस्था पालन गनर् वाध्य हुनछेौ। 4 यिद वस्था मानरे धम हुन खोज्छौ भने ी िसतको ितमीहरूको जीवन
✡ 4:30: 21:10 बाट उ तृ ग रएको।
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शषे भयो। ितमीहरू परमे रको अन ु हदे ख बािहर िनस्कयौ। 5 हा ोलािग भने िव ास ारा मा ै परमे र अिघ धम बन्ने आशा गनर् सिकन्छ।
अिन त्यो आशा आत्माबाट पाउन हामी प खर्रहकेा छौं। 6 कोही ी यशेमूा छ भने त्यसको खतना भएको छ िक छैन त्यो कुनै मखु्य कुरो
होइन। तर मखु्य कुरो त हो िव ास जनु मेबाट आफैं कट हुन्छ।

7 ितमीहरू रा ो दौड दौिडरहथे्यौ। सत्य पालन ग ररहकेा िथयौ। सत्य बाटो िहडं्नमा ितमीहरूलाई कसले रोक्यो? 8 यो रोकावट
ितमीलाई परमे रबाट भएको होइन जसले ितमीहरूलाई छान्नभुयो। 9 होिशयार होऊ, “अ लकित खमीरले पिन जम्मै पीठोको डल्लालाई
फुलाउँछ।” 10 मलाई परम रले परुा भरोसा िदनहुुन्छ िक ितमीहरूले त्यस्तो िवचारलाई स्वीकान छैनौं। त्यस्तो िवचारमा कसलैे ितमीहरूलाई
अल्मल्याउदँछै। ऊ जो सकैु होस ्द्ण्ड पाउने नै छ।

11 मरेा दाज्य-ूभाइहरू हो! मािनसले खतना गन पछर् भनरे मलैे िसकाएको छैन। त्यस्तै िसकाउँदछुै भने फे र मरेो खदेो िकन ग रन्छ? मलैे
मािनसहरूलाई खतना गन ुर् िसकाएकै हो भने ी बारे मरेो चारमा कुनै समस्या नै बन्ने िथएन। यिद मलैे खतना गनर् मािनसहरूलाई िसकाई रहकेो
छैन भन,े तब ूसको िवषयमा मरेो िशक्षा कुनै समस्या नै होइन। 12 म त चाहन्छु, कसलैे खतनाको दःुख िबसाउछँ भने ितमीहरू आफ्नो काममा
अिघ बढदै जाऊ अिन ितनीहरू नै बरु खसी बननु।्

13 मरेा दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू हो! परमे रले ितमीहरूलाई स्वतन् बन्न बोलाउन ु भएको हो। तर त्यस स्वतन् तालाई आफ्नो पापपणूर्
िवचार गन बहाना नबनाऊ। तर आपसमा मेको वातार्लाप गर। 14 सम्पणूर् वस्ता यही एक आदशेमा समे टएको छः “आफूले आफूलाई जस्तो
मे गछ त्यस्तै मे अरूलाई पिन गर।”✡ 15 तर आपसमा िपटािपट र च्याताच्यात गय भन,े अन्तमा ितमीहरू आपसमै नाश हुने छौ।

आत्मा र मानवता
16 यसलैे म भन्छुः आत्मा अनसुार बाँच। त्यसो गय भने ित ा पापपणूर् स्वभावले चाहकेो खराब काम गन छैनौ। 17 हा ो पापपणूर् स्वभावले

यस्तो कुरो चाहन्छ जनु आत्मा िवरु हुन्छ। अिन आत्माले चाँिह यस्तो कुरो चाहन्छ जनु हा ो पापपणूर् स्वभावको िवरू हुन्छ। यी दइु कुराहरू
एक अक को िवपरीत छन।् यसकैारण ितमीले साँच्चै गन ुर् चाहकेो कुरो गनर् स ै नौ। 18 तर आत्माबाट डो रयौ भने ितमी वस्थाको अधीनमा
रहने छैनौ।

19 हा ा पापपणूर् स्वभावले खराब गछर् जो यी हुन:् यौन पाप, अशु ता, अनिैतकता, 20 मिूतर्-पजूा, तन् -मन् , दशु्मनी, झ-ैझगड, इष्यार्,
ोध, स्वाथर्, फूट, गटुबन्दी, 21 डाह, म पान, मोजमज्जा र यस्तै अरूअरू। मलैे पिहले पिन चतेावनी िदएकै हु ँ र अिहले पिन िदन्छुः जसले

यस्ता कामहरू गछर्न ्ती परमे रको राज्यमा जाने छैनन।् 22 तर आत्माले मे, आनन्द, शा न्त, धयैर्, दया, भलाइ, िव स्तता, 23 न ता, सयंम
िददंछ। यी कुराहरू भलु हुन ्भन्ने कुनै वस्थामा छैन। 24 ी यशेमूा हुनहेरूले आफ्ना यस्ता पापपणूर् स्वभावलाई ूसमा झणु् ाएका हुन्छन।्
ितनीहरूले आफ्ना वासना र अशभु कामना जो ितनीहरूको पाप स्वभावले चाहन्छ, त्यागी सकेका हुन्छन।् 25 आत्माबाट हामीले नयाँ जीवन
पाउदँछौं। जीवनको पथ दशर्नको िन म्त हामीले आत्मालाई प ाउन ु पछर्। 26 हामीले अकार्लाई रीस उठाउन ु हुदँनै। र हामीले एक-अक को
डाह गन ुर् हुदँनै।

6
एक अक लाई सघाऊ

1 दाज्य-ूभाइ र िददी-बिहनीहरू हो! ितमीहरू मध्ये कसलैे भलू गनर् सक्छौ। ितमीहरूमा जो आ त्मक छौ भलू गन मािनसकहाँ जाऊ र उसलाई
न तापवूर्क ल्याऊ। यो काम न बनरे गन ुर् पछर्। तर होश गर! न ितमी पिन पापितर तािनन सक्छौ। 2 एक-अकार्को दःुखमा सहायता गर। यसो
गय भनें ितमीले ी को वस्थालाई साँचोिसत पालनगरेका हुनछेौ। 3 यिद कोही मान्य नहुदँा-नहुदँै पिन आफूलाई मान्य नै सम्झन्छ भने उसले
आफैं लाई धोखा िदइरहकेोछ। 4 कसलैे आफ्नै ाि अक िसत तलुना नगरोस।् आफ्नो काम आफैं ले जाँचोस।् तब मा ऊ गिवर्त हुनसक्छ।
5 त्यके आफ्नो अिभभारा आफैं स्वीकार गरोस।्

जीवन खते रोपे जस्तो हो
6 जसले परमे रको िशक्षा लइरहकेो छ उसले आफूमा भएको सबै स णुहरू आफ्ना िशक्षकहरूमा बाँढोस।्
7 आफूले आफैं लाई धोखा नदऊे, ितमी परमे रलाई ठग्न सक्दनैौ। मािनसले जे रोप्छ त्यही फल्छ। 8 यिद कसलैे आफ्नै पापपणूर् खतेमा

खतेी गछर् भने उसले िवनाश उब्जाउछँ। तर कसलैे आत्माको खतेमा खतेी गछर् भने उसले आत्माबाट अनन्त जीवन उब्जाउछँ। 9 रा ो काम
गनार्मा हामी थाक्न ु हुदँनै। यिद हामी कमर् गनर् रोिकएनौ भने ठीक समयमा हामी बाली उठाउन पाउछँौं। 10जब हामीले अवसर पाउछँौं, सबलैाई
सहायता गरौं। िवशषे गरी ितनीहरूलाई जो िव ासी प रवारका छन।्

पावल आफ्नो प समा गछर्न ्
11 यो म आफैं लखे्दछुै। हरे कित लामो िच ी म लखे्छु। 12कसलैे ितमीहरूलाई खतना गनर् कर लगाउलान।् अरूले ितनीहरूलाई माननु ्भन्ने

आशामा मा ितनीहरूले त्यसो गछर्न।् ी को ूसलाई मा मान्दा ितनीहरूको खदेो होला िक भनरे ती डराउछँन।् 13जसले खतना गराऊन बल
✡ 5:14: 19:18 बाट उ तृ ग रएको।
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िदन्छन,् ितनीहरू आफैं वस्था मान्दनैन ्तर ितमीहरूलाई खतना भने गराउन चाहन्छन।् यिद ितनीहरू आफ्नो इच्छा परूा गराउन सके ितनीहरू
आफुमा गवर् गछर्न।्

14 म चाँिह त्यस्ता कुरामा गवर् गिदर्न भन्ने आशा गछुर्। म हा ा भ ु यशे ू ी को ूसमा गवर् गछुर्। ूस ारा ससंार मरेोलािग मरेको छ र
ससंारकोलागी म म रसकेको छु। 15खतना िकन गन ुर्? त्यो कुनै महत्वपणूर् कुरा होइन। महत्वपणूर् कुरा हो परमे रले बनाउन ु भएको नयाँ मािनस
हुन।ु 16 यो वस्था पालन गन परमे रका सम्पणूर् जनहरू अिन परमे रका जम्मै मािनसहरू ित शा न्त र करूणा रहोस।्

17 अब उसो कसलैे मलाई धरैे क नदऊे। मरेो शरीरभ र चोटका दागहरू छन।् यी दागहरूले माण गछर् िक म ी यशेकैू हु।ँ
18 मरेा दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू! हा ा भ ु यशे ू ी को अन ु ह ितमीहरूको आत्मामा रिहरहोस ्भनी म ाथर्ना गछुर्। आिमन।
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एिफसीहरूलाई
पावलको प

1 परमे रको इच्छा अनसुार े रत बनकेो पावलबाट परमे रका पिव जनहरूलाई जो एिफससमा छन त्था ी यशेमूा िव ास रा हेरूलाई
अिभवादन!्

2 हा ा िपता परमे र र भ ु यशे ू ी बाट सबलैाई अन ु ह र शा न्त होस।्
ी मा हुनहेरूलाई आ त्मक आिशष

3 उहाँले हामीलाई स्वग य स्थानहरूमा त्यके ी मा रहकेो आ त्मक आिशष िदन ु भएकोछ। हा ा भ ु यशे ू ी का िपता परमे रमा
शसंा। 4 ी मा हुने हामीलाई िपता परमे रले ससंारको सिृ गन ुर् भन्दा पिहल्यै छान्नभुयो िकनभने परमे रले आफ्नो सामनु्ने िनद ष र पिव

जन रहन सकौं भनी हामीलाई मेले छान्न ु भएको हो। 5 अिन ससंारको सिृ हुन ु भन्दा पिहल्यै परमे रले हामीलाई यशे ू ी ारा आफ्ना
बालकहरू बनाउने िन य गन ुर्भयो। यो उहाँको इच्छा िथयो। यसमैा उहाँ सन्न हुनहुुथ्यो। 6 उहाँको यही आ चयर्जनक अनु हको कारण उहाँ
शसंनीय हुनहुुन्छ। आफ्ना प्यारा प ु जसलाई उनले माया गन ुर्हुन्छ परमे रले हामीलाई आफ्नो अन ु ह शस्त िदनभुयो।
7 हामी जो ी मा छौं उहाँका रगतबाट मु गराइएका छौं। परमे रकै असीम अनु हले आफ्ना पापहरूबाट हामीले क्षमा पाएकाछौं।

8 परमे रले ज्ञान र समझसगँ यो अन ु ह अत्यन्तै उदारतापवूर्क िदनभुयो। 9 आफ्ना ग ु योजना हामीलाई जनाउनँ ु भएकोछ। परमे र यही
चाहान ु हुन्थ्यो र उहाँले यो ी ारा गन योजना गन ुर्भयो। 10 ठीक समयमा आफ्नो योजना पणूर् गन परमे रको उ ेश्य हो। स्वगर् र पथृ्वीका सबै
थोक ी को अधीनमा गन उहाँको योजना िथयो।

11 परमे रको जन बन्न ी मा हामी छािनएकाछौं। उहाँको इच्छा र योजना अनसुार परमे रले हामीलाई उहाँको मािनस बनाउन चाहान ु
हुन्थ्यो। उहाँले त्यके चीज नै आफ्नो इच्छासगँ िमल्ने बनाउनँ ु हुन्छ। 12 ी मा आशा रा े हामी पिहलो जन हौं। अिन हामी छािनएका हौं
तािक उहाँको मिहमामा हामीले शसंा ल्याउन सकौं। 13 ितमीहरू पिन त्यस्तै हौ। ितमीहरूले आफ्नो म ु को बारेमा साँचो िशक्षा-ससुमाचार
सिुनहाल्यौ। ससुमाचार सनुपेिछ ितमीहरूले ी मा िव ास गय । अिन परमे रले आफ्नो िवशषे छाप ितमीहरूमा लगाउन ु भयो र ितमीहरूलाई
पिव आत्मा िदनभुयो जनु उहाँले ितज्ञा गन ुर्भएको िथयो। 14 पिव आत्मा चाँिह परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई ितज्ञा गरेका कुराहरू
पाउछँौ नै भन्ने एउटा जमानत हो । यसले परमे रमा हुनहेरुलाई पणूर् स्वतं ता िदनछे। यी सबको उ ेश्य हो परमे रको मिहमाको शसंा ल्याउन।ु

पावलको ाथर्ना
15-16 त्यसलैे मरेा ाथर्नाको समयमा म सधँ ै ितमीहरूलाई समं्झन्छु र ितमीहरूको िन म्त परमे रलाई धन्यवाद िदन्छु। मलैे त्यसै बलेादे ख

यसो गनर् थालकेो हु ँ जब मलैे भ ु यशेमूा ितमीहरूको िव ास र परमे रका सबै मािनसहरू ित ितमीहरूको मेको बारेमा सनुें। 17 म सधँै हा ा
भ ु यशे ू ी का मिहमामयी िपता परमे रलाई ाथर्ना गदर्छु िक उहाँले ितमीहरूलाई यस्तो आत्मा िदऊन ्जसले परमे रको बारेमा ज्ञान र काश

होस ्र उहाँलाई परैु बझु्न सक्ने बनाउन।्
18 म ाथर्ना गदर्छु, िक उहाँले ितमीहरूको हृदयको आखँा खो लिदउन ् तािक ितमीहरू आशालाई िचन्न सक जसका िन म्त परमे रले

ितमीहरूलाई चनु्न ु भयो। अिन परमे रले आफ्ना पिव जनहरूलाई वचन िदनभुएको आिशष कित सम्पन्न र मिहमासाली रहछे त्यो पिन
जान्नछेौ।

19 अिन हामी िव ास गनहरूकोलािग परमे रको श अित महान छ भन्ने कुरो पिन बझु्नछेौ। 20 त्यही महा श ारा परमे रले
ी लाई मतृ्यबुाट उठाउन ु भएको िथयो र स्वगर्मा उहाँले आफ्नो दािहनपे ीरा भुएको िथयो। 21 परमे रले ी लाई सबै शासक, अिधकारी,

श शाली राजाहरूभन्दा पिन बढता महत्वपणूर् बनाउन ु भयो। कुनै यो ससंारको दास अथवा भिवष्यको ससंारको दास, कुनै पिन श भन्दा ी
महत्वपणूर् हुनहुुन्छ। 22 परमे रले हरेक कुरालाई ी को अधीनमा रा खिदन ु भयो अिन मण्डलीको हरेक कुरामा उहाँले ी लाई नै सव च्च
अिधकारी बनाउन ु भयो। 23 मण्डली भनकेो ी को शरीर हो। मण्डली ी ले प रपणूर् छ जसले सब थोक सब तरह ले भ रपणूर् ग रिदन्छ।

2
मतृ्यदुे ख जीवन

1 िबतकेा िदनहरूमा आफ्ना पापहरू र परमे र िवरोधी कमर्हरूले गदार् ितमीहरूका आ त्मक जीवन मतृ िथयो। 2 हो पिन, अिघ ितमीहरू
त्यस्तै पापहरूमा बसकेा िथयौ। ितमीहरू सांसा रक मािनसहरू झैं बाँिचरहकेा िथयौ। ितमीहरूले वाय ु मण्डलको द ु श हरूको शासकलाई
प ायौ। अझै पिन परमे रलाई नमान्नहेरूमा त्यही आत्माले काम गदछ। 3 गएका िदनहरूमा हामीहरू सबै पिन ती मािनसहरू जस्तै बाँचकेा
िथयौं। हामी आफ्नो पापमय कृितलाई खशुी पान कोिशशमा िथयौं। हा ा विृ र मनले चाहे अनसुार नै हामी सब कुरो गथ्य ं। हामी द ु
मािनस िथयौं। हामी जनु कारले बसकेा िथयौं हा ो पापले गदार् त हामीले परमे रको ोध भोग्नै पन िथयो। हामी अरू जस्तै िथयौ।
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4 तर परमे को कृपा महान छ अिन परमे रले हामीलाई अित नै माया गन ुर्हुन्छ। 5 हा ो पापहरूको कारणले हामी आ त्मक रूपले मतृ
िथयौं। तर परमे रले हामीलाई ी िसत नयाँ जीवन िदनभुयो। हामीहरू परमे रको अन ु हले नै बचाइएका छौं। 6 अिन परमे रले हामीलाई

ी िसतै उठाएर आफुिसत स्वग य ठाउँमा बसाउन ु भयो। यसो हुनका कारण हामीहरू परमे रको अन ु हले नै बचाइएका छौं। अिन परमे रले
हामीलाई ी िसतै उठाएर आफूिसत स्वग य ठाउँमा बसाउन ु भयो। यसो हुनका कारण हामी ी यशेमूा स म्म लत भएकोले हो। 7 भिवष्यमा
आउने सबसैन्तानलाई आफ्नो अन ु ह कित सम्पन्न छ भन्ने अगाध सम्पि दखेाउनलाई परमे रले यसो गन ुर् भएको छ। ी यशेमूा हुने हामीहरू
ित दयावान बनरे परमे रले त्यो अन ु ह दखेाउनँ ु हुन्छ।
8 ितमीहरू अनु हले बचाइएकाछौ। अिन त्यो अन ु ह िव ास ारा पाएका हौ। ितमीहरू आफैं ले ितमीहरूलाई बचाएनौ। परमे रको यो एउटा

उपहार हो। 9 ितमीहरू आफ्नो काम-कुराले बाँचकेा हुदँै होइनौ। यसलैे कसलैे यसको गवर् गनर् सक्दनैौं। 10 हामी जस्तो छौं त्यस्तो परमे रले
नै बनाउन ु भएको हो। ी यशेमूा असल काम गनर्लाई हामीलाई नयाँ जीवन िदइएको छ। हा ालािग ती रा ा काम गद हामीहरू बाँचौं भनरे
परमे रले यसो गन ुर् भएको हो।

ी मा एक
11 ितमीहरू गरै-यहूदी भएर जन्म्यौ। यहूदीहरूले ितमीहरूलाई “खतनाहीन” भन्छन।् ितमीहरूलाई “अिश छेिदत” भन्ने यहूदीहरू आफूलाई

चाँिह “खतनाका” भन्छन।् ितनीहरूको शरीर मानव हातले खतना ग रएको छ। 12 याद रहोस,् िबतकेा िदनहरूमा ितमीहरू ी बाट अलग
िथयौ। ितमीहरू इ ाएलका नाग रक िथएनौ। अिन ितज्ञाको अनवुन्ध ितमीहरूिसत िथएन जनु परमे रले उहाँका मािनसहरूिसत गन ुर्भएको
िथयो। ितमीहरू आशा िबनाको ससंारमा बाँचकेा िथयौ र ितमीहरूले परमे रलाई िचन्दनै िथयौ। 13 हो, एक समयमा ितमीहरू परमे रदे ख
टाढा िथयौ। तर अिहले ितमीहरूलाई परमे रको खबुै निजक ल्याइएको छ। ी को रगत ारा ितमीहरूलाई परमे रको खबुै निजक ल्याइएको
छ।

14 ी को कारणले अिहले हामीले शा न्त पाएका छौं। ी ले हामी दवुलैाई एक बनाउन ु भएको िथयो। यहूदी र गरै-यहीदहूरू बीचमा
पखार्ल लागे जस्तै छु एका िथए। ितमीहरू आपस्तमा घणृा गथ। तर ी ले आफ्नै शरीरले घणृाको पखार्ल भत्काइिदन ु भयो।

15 यहूदी िनयममा धरैे िवधान र आज्ञाहरू िथए। तर ी ले वस्थालाई समा ग रिदन ु भयो। मािनसहरूको यी दईु अलग समहूलाई आफूमा
एउटै नयाँ मािनस बनाउने र यसरी शा न्त ल्याउने ी को उ ेश्य िथयो। 16 ू स ारा ी ले दइु समहू बीचको घणृा समा गराइिदन ु भयो अिन
ितनीहरूलाई एउटा शरीरमा स म्म लत गराउन ु भयो। ी ले ितनीहरूलाई परमे रितर तान्न चहान ु हुन्थ्यो। उहाँले यो कामको घणृालाई ूसमा
मारेर गन ुर्भयो। 17 ी आउन ु भयो अिन ितमीहरू बीच शा न्तको ाचर गन ुर्भयो जो परमे रदे ख टाढा िथयौ। अिन ितमीहरूमा शा न्त चार
गन ुर्भयो जो परमे रको निजक िथए। 18 हो, ी माफर् त हामी सबलैाई एक आत्मा ारा िपताकहाँ आउने अिधकार िदइयो।

19 यसकारण अब ितमीहरू पाहुना र परदशेी होइनौ। ितमीहरू पिन परमे रका प रवारका सदस्यहरूिसत पिन िमलकेाछौ। 20 ितमी
िव ासीहरू परमे रका भवन हौ जनु े रतहरू र अगमव ाहरू ारा जग बसाइएको घडरेीमा बनाइएको छ। ी स्वयं भवनका जग-ढुङ्गा
हुनहुुन्छ। 21 त्यो सम्पणूर् भवन ी मा गाँिसएको छ। यो भमुा पिव म न्दर बनरे बढ़दछ। 22 अिन ी मा ितमीहरू पिन अरूहरूिसतै िनिमर्त
छौ। आत्मा ारा ितमीहरू पिन यस्तो एउटा स्थान बिनदछैौ जहाँ परमे र ब ु हुन्छ।

3
अन्य जातीहरूमा पावलको काम

1 यसथर्, म ी यशेकूो कैदी हु,ँ र ितमीहरूको पिन एक कैदी जो यहूदीहरू होइनौ। 2 अवश्य ितमीहरू जान्दछौ िक परमे रले आफ्ना
अन ु हले ितमीहरूलाई सहायता गनर् मलाई यो काम समु्पन ु भएकोछ। 3 परमे रले मलाई आफ्नो ग ु योजना दशार्उन ु भयो। यसबारे मलैे केही
ले खसकेकैछु। 4 अिन मलैे लखेकेा ती कुराहरू प ौ भने ी को बारेमा ग ु सत्यता मलैे बझुकेो रहछुे भन्ने ितमीहरू जान्नसक्छौ। 5 अिघ-
अिघका मािनसहरूलाई त्यो ग ु सत्यता दशार्इएको िथएन तर अिहले आत्मा ारा त्यो ग ु रहस्य उहाँको पिव े रतहरू र अगमव ाहरूलाई
दशार्इएकोछ। 6 ग ु सत्यता यही होः परमे रले आफ्ना यहूदी मािनसहरूलाई िदनभुएको त्यही कुराहरू गरै-यहूदीहरूले पिन पाउनछेन।् गरै-
यहूदीहरू यहूदीहरूिसतै एक जीउमा स म्म लत हुनछेन ्अिन ी यशेमूा िदइएको परमे रको वचनको सहभागी हुनछेन।् ससुमाचारको कारणले
गरै-यहूदीहरूले यी सबै पाउनछेन।्

7 परमे रको िवशषे अन ु हल,े म ससुमाचराको एक जना सवेक बिनएँ। उहाँले आफ्नो श ारा मलाई यो अन ु ह िदनभुएको छ।
8 परमे रका मािनसहरू मध्ये म सबभन्दा तचु्छ हु।ँ तर उहाँले मलाई ी को अनन्त धनरूपी ससुमाचार बारे गरै-यहूदीहरू माझ चार गन यो
उपहार िदनभुयो। त्यस धनको मिहमा बिुझनसक्नकुो छ। 9 अिन परमे रले मलाई उहाँको ग ु सत्यताको योजना बारे सबै मािनसलाई भिन िदने
काम िदनभुयो, त्यो सत्यता आिद कालदे ख नै उहाँमा लकेुको िथयो। उहाँनै परमे र हुनहुुन्छ जसले सब कुरा सिृ गन ुर् भयो।

10 उहाँको उदशे्य िथयो िक स्वग य ठाँउका जम्मै शासकहरू र अिधकारीहरूले परमे रले आफ्नो ज्ञान िविभन्न कारले दशर्न गन ुर्हुन्छ
भन्ने जाननु।् 11 यगुौं अिघ परमे रले बनाउन ु भएको योजना अनसुार यो ग रएकोछ। आफूले योजना गरेकै अनरुूप उहाँले यो गन ुर्भयो। उहाँले
यो हा ा भ ु ी यशे ूमाफर् त गन ुर्भयो। 12 ी मा हामीहरू परमे रको अिघ िनभर्य भई िव ासिसत उिभन सक्छौं। ी मा िव ास ारा हामी
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यो गनर् सक्छौं। 13 यसलैे म ितमीहरूलाई िबन्ती गदर्छु ितमीहरूको कारण मरेा क हरू दखेरे ितमीहरूले हरेश खान ु हुदँनै र आशा पिन मान ुर् हुदँनै।
मरेो क ले ितमीहरूमा आदर ल्याउने छ।

ी को मे
14 यसथर् िपता अिघ ाथर्नामा म झकु्दछु। 15 स्वगर्को र पथृ्वीको त्यके प रवारले उहाँबाटनै यसको नाम लदंछन।् 16 म िपतालाई आफ्नो

मिहमामयी सम्प ी अनसुार ितनीहरुलाई श दान गरुन ्भनी ाथर्ना गदर्छु, जसमा िक आफ्ना आत्मामा ितमीहरु द रलो हुन सक्छै। उहाँको
आत्मा ारा उहाँले ितमाहरुलाई त्यो श िदन ु हुन्छ। 17 ितमाहरुको िव ासको कारणले ी ितमीहरुको हृदयमा बसनु ्भनी म ाथर्ना गदर्छु। म
ाथर्ना गदर्छु, को मेको महानता बझु्ने श परमे रका सबै मािनसहरुले पउन।् 18 अिन ाथर्ना गदर्छु िक परमे रका जम्मै ितमीहरुलाई

र परमे रको पिव जनले को मेको महानता बझु्ने श पाउन।् म यो पिन थर्ना गदर्छु िक उहाँको मेको चौंडाई, लम्मबाई, उचँाई र
गिहराई ितमाहरुले बझु्न सक। 19 को मे मानव समझ भन्दा बािहर छ। तर ितमीहरुले त्यो मे बझु्न सक भन्ने मरेो पाथर्नाछ।

20 परमे रको श जो हामीिभ काम ग ररहकेोछ, त्यसले हामीले सोचकेो वा कल्पना गरेको भन्दा धरैे गनर् सक्छ। 21 मण्डलीमा अिन
ी यशेमूा सदा सवर्दा र यगु-यगुसम्म उहाँको मिहमा भइरहोस।् आिमन।

4
शरीरमा एकता

1 म कैदमा छु िकन िक म भकुो हु।ँ परमे रले ितमीहरूलाई उनका मािनस भएर जीउन चनु्न ु भयो। अब म ितमीहरूलाई परमे रका
मािनस भएर कसरी जीउन ु पछर् त्यो बताउछु। 2 सधँै न र कोमल बन। धयैर् बन र आपस्तमा मे पवूर्क रह। 3आत्मा माफर् त ितमीहरू शा न्तपकूर्
एक-अकार्मा सम्ब न्धत छौ। शा न्तको बन्धनले यस सम्बन्धलाई अटटू रा े भरसक कोिशश गर। 4 शरीर एउटै छ र आत्मा एउटै छ। आशा
पिन एउटै छ जसकोलािग परमे रले ितमीहरूलाई बोलाए। 5 एउटै भ,ु एउटै िव ास र एउटै बि स्मा छ। 6 परमे र एउटै हुनहुुन्छ जो सबका
िपता हुनहुुन्छ। उहाँ सव परी हुनहुुन्छ, हरेक कुराबाट काम गन ुर् हुन्छ अिन हरेकमा हुनहुुन्छ।

7 ी ले हामी त्यकेलाई एक-एकवटा िवशषे उपहार िदन ु भएकोछ। त्यकेले त्यही उपहार पाएको छ जनु उहाँले िदन ु चाहन ु भएको िथयो।
8 त्यसलैे शा मा यस्तो भिनएको छ,

“उहाँ मािथ आकाशमा जानभुयो,
आफूिसतै कैदीलाई बन्दी बनाएर लान ु भयो, अिन उहाँले मािनसलाई उपहारहरू िदनभुयो।” भजनसं ह 68:18

9 “उहाँ मािथ जान ु भयो” भन्दा के बझु्न सिकन्छ? यसको अथर्, पिहले उहाँ तल पथृ्वीमा आउन ु भयो। 10 यशे ू तल आउनु भयो र उहाँ नै
हुनहुुन्छ जो मािथ जान ु भयो। उहाँ सबभन्दा अल्गो आकाशमा जान ु भयो। त्यो आफुमा पणूर् होस ्भनरे ी ले यस्तो गन ुर्भयो। 11 अिन ी
हुनहुुन्छ जसले मािनसहरूलाई वरदानहरू िदनभुयो जब उहाँले िदनहुुदँ ै कसलैाई े रतहरु, कसलैाई अगमव ाहरु,कसलैाई चारकहरु, कसलैाई
मण्डली को गोठाला र कसलैाई िशक्षक बनाउनभुयो। 12 ी -प रवारलाई मजबतू बनाउन ु भनी परमे रका मािनसहरूलाई आफ्नो सवेामा
तयार पान ुर् ी ले ती वरदानहरू िदनभुयो। यसले गदार् ी को शरीर तािक ी को शरीर ब लयो बिनयोस।् 13 हामी सबै एउटै िव ासमा
नबाँिधउञ्जले, परमे रको पु लाई पणूर्रूपले निचनञु्जले, हामी प रपक्क मािनस नबिनउञ्जले, हामी ी जस्तै उन्नत नहुञ्जले र उहाँको
पणूर्ता ा नगरूञ्जले यो काम ग र नै रहनपुछर्।

14 तब हामी नानीहरू जस्तो हुने छैनौ। हामी छालमा जहाजले यता र उता छल्काइएका मािनसहरू जस्ता हुने छैनौं। हामी त्यके नयाँ
िशक्षा ारा भािवत हुने छैनौं जसले हामीलाई धोका िदने यास गछर्। ती मािनसहरूले चलाकी गछर्न ् र मािनसहरूलाई भलू बाटोमा तान्न हर
कारको चे ा गछर्न।् 15 तर, हामी मेपवूर्क सत्य बोल्छौं। तर हामी हर तरहले ी जस्तै नहुञ्जे बिडरहनछेौं। ी िशर हुनहुुन्छ र हामी

शरीर हौं। 16सम्पणूर् शरीर ी ारा गाँिसएको छ।शरीरको त्यके अङ्ग एक-अकार्मा जोिडएकोछ र शरीरको जोडनीले एक गरेको छ। त्यके
अङ्गले आ-आफ्नै काम गछर्। अिन यसलैे सम्पणूर् शरीर िवकास गछर् र मेमा दढृ हुन्छ।

बाँच्ने त रका
17 म यो भन्छु र भकुो सम्बन्धमा चतेावनी िदन्छुः परमे रलाई निचन्नहेरू जस्तो भएर नबस। ितनीहरूका िवचार िनकम्मा हुन्छन।् 18 ती

केही बझु्न स ै नन,् अिन केही जान्दनैन ् िकन िक ितनीहरू सनु्न अस्वीकार गछर्न ् त्यसलैे परमे रले िदएको जीवन जस्तो ितनीहरूको जीवन
हुदँनै। 19 लज्जा अनभुव गन क्षमता ितनीहरूले गमुाएका छन।् कुकमर् गनर् मै ितनीहरूका जीवन पणूर्रूपले लागकेाछन ् । हर कारको नीच
काम गनर् ती सधैं तम्सन्छन।् 20 तर ितमीहरूले िसकेको ी को कुरा त्यस्तो होइन। 21 म जान्दछु, ितमीहरूले ी को बारेमा सनुकेाछौ अिन
ितमीहरू उहाँमा छौ, यसथर् ितमीहरूले सत्यता िसक्यौ। हो,खासमा सत्यता यशेमूा छन।् 22 ितमीहरूलाई आफ्नो परुानो स्वभाव छोड्न िसकाइयो।
त्यसको अथर्, अिघका िदनहरूमा प ाइ िहडंकेो कुमागर्लाई ितमीहरूले त्याग्न ु पछर्। त्यो स्वभाव त्यसकैा धोखापणूर् इच्छाहरूले त्यसलाई थो ो
बनाइसकेका छ। 23 ितमीहरू आफ्ना मन र आत्मामा नयाँ बनाइन ु पछर्। 24 ितमीहरू नयाँ मािनस बिनन ु पछर् जस्तो िव ास अनसुार धम र
पिव जीवन बाँच्न परमे रले ितमीहरूलाई आफ्नै अनरुूपमा िसजर्न ु भएको छ।
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25 यसलैे ितमीहरूले झटूो बोल्न ु छोड्नपुछर्। “आपसमा सधँ ै साँचो बोल।” िकनभने हामी आपस्तमा एउटै शरीरका अङ्गहरू हौं। 26 “जब
ितमी रसाउछँौ त्यस िदनभ र न रसाऊ। रसले कुनै पाप नगराओस।्” अिन िदनभ र न रसाइ बस। 27 शतैानलाई िज े मौका नदऊे। 28 यिद
कसलैे चोछर् भने त्यसले त्यो बानी छोडोस।् उसले आफ्ना हात असल काममा लगाओस।् तब मा गरीब मािनसहरूलाई िदन ु उसकोमा केही
हुनछे।

29 बात गदार् चोट पन शब्द नचलाऊ। मािनसलाई चािहने कुरो मा गर जसले मािनसलाई ब लयो बनाउछ। तब मा ित ा कुरा सनु्नहेरू
लाभा न्वत हुन्छन।् 30 पिव आत्मालाई द ु खत नतलु्याऊ। आत्मा नै माण हो के ितमी परमे रका हौ। उपय ु समयमा परमे रले ितमीलाई
म ु गन ुर् हुनछे भन्ने दखेाउनलुाई नै उहाँले त्यो आत्मा िदनभुएको हो। 31 िततोपना, रस र आवगे त्याग किहल्यै रसमा निचच्याउ र अकार्को
िनन्दा नगर। कुनै कारको कुकमर् किहल्यै नगर। 32आपसमा दयाल ु र कृपाल ु बन। परमे रले ी मा ितमीहरूलाई क्षमा िदए जस्तै ितमीहरूले
पिन एक-अकार्लाई क्षमा दऊे।

5
1 ितमीहरू परमे रका नानीहरू हौ जसलाई उहाँले मे गन ुर् हुन्छ। यसलैे परमे र जस्तै हुने कोशीश गर। 2 मेमय जीवन िबताऊ। ी ले

हामीलाई मे गन ुर् भए जस्तै अरूलाई मे गर। ी ले हा ा िन म्त आफूलाई सगु न्धत उपहार अिन परमे रको ब लको रूपमा चढाउनभुयो।
3 ितमीहरूका िवचमा यौन अपराध हुनहुुदँनै। कुनै कारको अनिैतकता अथवा लालच अझै धरैे हुनहुुदँनै। िकन? िकनभने यस्ता कुराहरू

परमे रका जनलाई उिचत छैन। 4 ितमीहरू माझ नरा ो बातचीत हुन ु हुदँनै। मखूर् कुरा नगर अिन अनिुचत मजाक पिन नगर। यी कुराहरू
ितमीहरूलाई ठीक छैन। यसको स ामा ितमीहरूले परमे रलाई धन्यवाद िदनपुछर्। 5 यसमा िन य होऊः यिद ितनीहरूले यौन अपराध गरे
अथवा बइेमान्दारी बने आफ्नै िन म्त लोभी बने भने ी औ परमे रको राज्यमा ितमीहरूले ठाउँ पाउने छैनौ। लोभी चाँिह मिूतर्पजूक हो।

6 िमथ्या कुराले ितमीहरूलाई मखूर् नबनाओस।् अनाज्ञाकारी मािनसहरूमािथ यस्ता कुराहरूले परमे र रसाउन ु हुन्छ। 7 ितनीहरूिसत त्यस्तो
काम गन ुर् हुदँनै। 8 िबतकेा िदनहरूमा अन्धकारले पणू र् िथयौ, तर अिहले ितमी काशले पणू र् छौ। यसलै,े काशका बालकहरू जस्तै बाँच।
9 काशले सब िकिसमको भलाई, निैतक जीवन र सत्यता ल्याउदँछ। 10 भु के कुराले खशुी हुनहुुन्छ त्यो बझु्ने कोिशश गर। 11 अन्धकारका
मािनसहरूले गन काम नगर। त्यस्ता कामहरूले ती अधं्याराका कामहरू िमथ्या हुन भन्ने दखेाऊ। 12 अन्धकारमा मािनसहरूले गन कुराहरूको
चचार् गन ुर् पिन शरमको कुरा हो। 13 तर जब हामी ती ग ु रूपले अधँ्यारोमा ग रएका कुराहरु उदाङ्गो बनाउछँौं काशले ती कुराहरूलाई त्यक्ष
पा रिदन्छ। 14 अिन ज्योित नै हो जसले हरेक कुरो त्यक्ष पाछर्। त्यसलैे हामी भन्छौः

“जाग, हे िनदाएकाहरू हो!
मतृ्यबुाट उठ,

अिन ितमीहरूमािथ ी चम्कुन ु हुनछे।”

15 यसकारण ितमीहरू कसरी िजउँछौ त्यस बारे खबुै सतर्क होऊ। मखूर्हरू जस्तो नबाँच तर ब ु मानीपवूर्क बाँच। 16 हामीले बाँचकेा िदनहरू
खराब छन,् यसथर् आफ्नो समयलाई सकुमर् गनर्मा लगाऊ। 17यसथर् मखूर् नबन। स ामा, भलूे ितमीलाई के गराउन चाहनहुुन्छ, बझु। 18 दाखरस
खाएर नमात। त्यसले ित ो आ त्मकताको नाश गनछ। आत्माले भरीपणूर् होऊ। 19 आपसमा भजन, स्तिुत र आ त्मक गीतहरू सनुाऊ। भलुाई
आफ्नो हृदयमा सगंीत बनाऊ। 20सधैं सबै कुराको लािग िपता परमे रलाई धन्यवाद दऊे। हा भ ु यशे ू ी को नाममा उहाँलाई धन्यवाद दऊे।

पित र प ीहरू
21 एक-अकार्लाई मान्न इच्छुक होऊ िकनिक ितमीहरू ी लाई आदर गछ ।
22 प ीहरू हो, भकुो अधीनमा रहे जस्तै आ-आफ्ना पितको अधीनमा बस। 23जस्तो यशे ू ी मण्डलीका िशर हुनहुुन्छ, पित प ीका िशर

हुन।् मण्डली ी को शरीर हो, त्यसरी ी शरीरमा रक्षक हुनहुुन्छ। 24 जसरी मण्डली ी को अिधकारमा छ त्यसरी पि हरू पिन हरेक
कुरामा पितहरूको अिधकारमा रहन ु पछर्।

25 पितहरू हो, आफ्ना प ीलाई मे गर जस्तो ी ले मण्डलीलाई मे गन ुर् भयो। ी ले मण्डलीको िन म्त ाण िदनभुयो। 26 मण्डलीलाई
पिव बनाउन ु उहाँले आफ्नो ाण ब ल िदनभुयो। मण्डलीलाई पानीले धोएर श ु पानर् ी ले ससुमाचार योग गन ुर्भयो। 27 उहाँले मण्डलीलाई
मिहिमत दलुही बनाउन ु तथा कलकं, चाउरी वा त्यस्तै कुनै ु टरिहत बनाउन तथा उनलाई श ु र िनद ष पान ुर् आफैलाई ब ल िदनभुयो।

28 अिन पितहरूले पिन आफ्ना प ीहरूलाई त्यसरी नै मे गन ुर्पछर्। आफ्नो शरीरलाई मे गरे जस्तै आफ्नो प ीलाई मे गर। प ीलाई मे
गनले आफैलाई मे गछर्। 29 अिन कसलैे पिन आफ्नो शरीरलाई किहल्यै धणृा गदन। हरेकले आफ्नो शरीरलाई, स्याहाछर् अिन खाना िदन्छ।
अिन मण्डलीको िन म्त ी ले पिन त्यसै गन ुर् हुन्छ। 30 िकनिक हामी उहाँको शरीरका अङ्ग हौं। 31 धमर्शा ले भन्छ, “त्यसलैे मािनसले
आफ्ना माता-िपतालाई छोड्छ र आफ्नो प ीिसत िमल्दछ र ती दईु एक हुन्छन।्”✡ 32 यो ग ु सत्यता खबुै महत्वपणूर् छ। मलाई लाग्छ यसको
✡ 5:31: 2:24 बाट उ तृ ग रएको।
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अिभ ाय ी र मण्डलीिसत छ। 33 तर ितमीहरू त्यकेले आफ्नो प ीलाई मे गन ुर् पछर् जस्तो आफुले आफैं लाई मे गछर्। अिन प ीले पिन
आफ्नो पितलाई आदर गन ुर् पछर्।

6
बालकहरू र आमा-बाबहुरू

1 बालकहरू हो, भलुे चाहकेो जस्तो,आफ्ना आमा-बाबलुे भनकेो मान। त्यो बाहके, गन ुर् पन रा ो कुरो यही होः 2शा ले भन्छ, “ितमीहरूले
आफ्ना आमा-बाबकुो आदर गन ुर् पछर्।”✡ यो पिहलो आज्ञा हो, यसमा ितज्ञा पिन छ। 3 त्यो ितज्ञा होः “तब ित ो हरेक कुरो ठीक हुन्छ र
ससंारमा ितमीले लामो आय ु पाउनछेौ।”✡

4 िपताहरू हो, आफ्ना बालकहरूलाई रस नउठाऊ। ितनीहरूलाई भकुो िशक्षा र तालीममा हुकार्ऊ।
कमाराहरू र मा लकहरू

5 कमाराहरू हो, पथृ्वीमा आफ्ना पाथ व मा लकहरूको आज्ञा, डर र आदरसिहत सम्पणूर् हृदयले पालन गर जसरी ी को आज्ञा पालन
गदर्छौ। 6 ितनीहरूले हे ररहकेो बलेा ितनीहरूको मन िज ितनीहरूका सामनु्ने मा ितमीहरूले आज्ञा पालन गन ुर् होइन तर ितमीहरूले ी को
आज्ञा पालन गरे झैं ितनीहरूलाई मान। 7 आफ्नो क र् खशुीसाथ गर। भकुो िन म्त क र् गरे झैं गर औ मािनसको िन म्त गरेको जस्तो
होइन। 8 याद राख, ऊ कमारा होस ्िक मु होस ्रा ो काम गन हरेकालाई परुस्कार िदने भ ु नै हुनहुुन्छ।

9 अिन मा लकहरू, ितमीहरूले पिन आफ्ना कमाराहरूिसत उस्तै वहार गर। ितनीहरूलाई नधम्काउ। मनमा राख िक ितमीहरूका मा लक
र उनीहरूका मा लक उही एक हुन्छ अिन उहाँ स्वगर्मा हुनहुुन्छ। उहाँले हरेक मािनसलाई एकै कारले जाँच्न ु हुन्छ।

परमे रको हात-हितयार धारण गर
10 मरेो प को अन्तमा म भन्छु, भमुा र उहाँको महान श मा दढृ बन। 11 परमे रले िदएको पणूर् हातहितयार लगाऊ तािक ितमीहरूले

शतैानको कुचालको सामना गनर् सक्छौ। 12 हा ो लडाई पथृ्वीका मािनसहरूिसत छैन। हामी त यस ससंारको अन्धकारको शासक, अिधकारी
र श हरूिसत लिडरहछेौं। हा ो लडाई त स्वग य स्थानको द ु आ त्मक श हरूको िवरू छ। 13 त्यसलैे ितमीहरूले परमे रको पणूर्
हातहितयार पाउन ु आवश्यक छ। अिन मा त्यस खराब िदनको सामना दढृता पवूर्क गनर् सक्छौ। जम्मै लडाईं शषे ग रसके पिछ पिन अझै
उिभरहन सक्छौ।

14 यसलै,े कम्मरमा सत्यको पटुका कसरे, धािमर्क जीवनको छाती-कवच पिहरेर 15 चारका िन म्त तयार हुन ु शा न्तको ससुमाचरको जु ा
जस्तो ित ो ख ु ामा लगाऊ। 16 अिन यी सगँै िव ासको ढाल योग गर जसले द ु ात्माको जम्मै जल्दो वाणलाई िनभाउदँछ। 17 परमे रको
म ु लाई आफ्नो िशर रक्षक बनाऊ अिन परमे रको वचन समात जनु आत्माको तरवार हो। 18सधँै पिव आत्मामा ाथर्ना गर। सब िकिसमका
ाथर्नाहरू सिहत ाथर्ना गर अिन आफुलाई चािहएको हर थोक माग। यसो गन ुर् ितमी सदा तयार बस। ाथर्ना गन ुर् किहल्यै नछोड। सधँ ै परमे रका

सबै मािनसहरूका लािग ाथर्ना गर।
19 मरेो लािग पिन ाथर्ना गर िक जब म बोल्छु परमे रले मलाई शब्दहरू िदऊन ्र ससुमाचारको ग ु सत्यतालाई म िनभर्यसगं भन्न ु सकँु।

20 ससुमाचारको पक्षमा बोल्ने काम मलाई िदइएको िथयो। यो म अिहले यहाँ कैदमा बसरे पिन गछुर्। ाथर्ना गर िक जब म ससुमाचारको चार
गछुर्, मलैे बोल्न ु परे जस्तै िनभर्यिसत बोल्न सकँु।

अ न्तम अिभवादन
21 हा ा प्यारा भाइ टाइिककसलाई ितमीहरूकहाँ पठाइएकोछ। उनी भकुो काममा एक िव ासी सवेक हुन।् मरेो बारेमा उनले सबै कुरा

बताउनछेन।् र म कस्तो छु, के गदछु त्यो उनले बताउने छन।् 22 यसको लािग, मलैे उनलाई पठाउँदै छु। हा ो भलाकुसारी बझु भन्ने म चाहन्छु।
ितमीहरूको उत्साहका िन म्त म उनलाई पठाउँदछुै।

23 ितमहरूलाई िपता परमे र र भ ु यशे ू ी ले शा न्त र मेको साथै िव ास िदउन।् 24 ितमीहरू जम्मै जसले हा ा भ ु यशे ू ी लाई
अनन्त माया गछ , ितमीहरूमा परमे रको अन ु ह रहोस।्

✡ 6:2: 20:12; ावस्था 5:16 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 6:3: 20:12; वस्था 5:16 बाट उ तृ ग रएको।
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िफ लप्पीहरूलाई
पावलको प

1 ी यशेकूा सवेक पावल र ितमोथीबाट णाम।
ी यशेमूा भएका िफ लप्पीमा ब े परमे रको सबै पिव जनलाई अिन ितमीहरूको सबै अ जहरू तथा िविश सहायकहरूलाई।

2 िपता परमे र र भ ु यशे ू ी को अन ु ह र शा न्त ितमीहरू सबलैाई रहोस।्
पावलको ाथर्ना

3 जिहले पिन म ितमीहरूलाई सम्झन्छु, परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछु। 4 त्यके पल्ट म ितमीहरू सबकैो लािग परमे रलाई ाथर्ना गछुर्,
म आनन्दले ाथर्ना गछुर्। 5 मािनसहरूलाई ससुमाचार सनुाउदँा ितमीहरूले मलाई सहयोग गरेकोमा म परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछु। ितमीहरूले
िव ास गरेको िदनदे ख अिहलसेम्म सघाउँदछैौ। 6 परमे रले ितमीहरूमा असल काम गनर् थाल्न ु भयो अिन अिहले सम्म ग ररहन ु भएकोछ।
जब ी यशे ूआउँन ु हुन्छ परमे रले ितमीहरूमा त्यो काम गरी िसध्याउन ु हुनछे। म यस कुरामा िन न्त छु।

7 ितमीहरू मरेो हृदयमा भएकोल,े मलाई लाग्छ ितमीहरूको िवषयमा यस्तो सोच्न ु म ठकै छु। तर जब ससुमाचारको सत्यताको माण िददैं र
रक्षा गद म जलेखानामा छु, ितमीहरू यो काम गन आशीवार्दमा मसगँ सहभागी छौ। 8 म ितमीहरूलाई भटे्न अित इच्छुक छु, यो कुरो परमे रले
जान्न ु हुन्छ। ी यशेकूो मे िसतै म ितमीहरूलाई प्यार गदर्छु।

9 ितमीहरूका िन म्त मरेो यही ाथर्ना छ िकः

ब ु र िववके ितमीहरूको मेिसतै िनरन्तर बढ्दै जाओस।् 10 म ाथर्ना गछुर् िक ितमीहरू असल र खराबको भदे छु याउन योग्य होऊ,
अिन के असल हो, चनु्न योग्य होऊ तािक ी यशे ू जनु िदन आउँन ु हुन्छ ितमीहरू पिव औ दोषरिहत हुन सक्छौ। 11 म ाथर्ना गछुर् िक
परमे रको मिहमा औ शसंाका िन म्त यशे ू ी को सहयोगले धरैे सकुमर्हरू गनर् सक्छौ।

पावलको क परमे रको काममा सहायक
12 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू हो, ितमीहरूले जान भन्ने म चाहन्छु िक मलैे भोगकेो क ससुमाचार अझ िवकिसत गराउन ु सहयोग बिनयो।

13 म िकन बन्दी भएको छु त्यो स्प छ। म बन्दी छु िकनभने म ी को िव ासी हु।ँ स ाटका महलका सबै हरीहरूले तथा सबै मािनसहरूले
यो बझुकेाछन।् 14 म अझै बन्दी छु, तर धरैे जसो िव ासीहरू ससुमाचार सहास र िनभर्य साथ चार गनर् सहासी बिनएका छन।्

15 कोही मािनसहरू डाह र शखेीले अिन कसलैे अरूलाई सहायता गन इच्छाले ी लाई चार गछर्न।् 16 यी मािनसहरूले मेले चार
गछर्न कारण ितनीहरू जान्दछन ् िक ससुमाचार सरुिक्षत रा म अ ाइएकोछु। 17 तर अरू वइेमान्दारी र स्वाथर्मा ी िवषयमा चार गछर्न ्
िकनभने ितनीहरू सम्झन्छन ् िक म झलेखानामा हुदाँ मलाई क िदन ु ितनीहरू सक्षम हुन्छन।् 18 ितनीहरूले मलाई क मा पारे तापिन म पवार्ह
गिदर्न।ँ ितनीहरूले पिन मािनसहरूलाई ी बारे सनुाउदँछैन,् त्यही महत्वपणूर् कुरा हो। म चाहन्छु ितनीहरूले चार नै गरून।् म चाहन्छु िक
ितनीहरूले रा ो उदशे्यले यसो गरून।् यिद यो खराब भावनाले भएता पिन म खशुी नै छु कारण ितनीहरूले ी िवषयमा नै चार गछर्न।्

अिन म खशुी नै भइरहन्छु। 19 ितमीहरूले मरेो लािग ाथर्ना गदछौ, अिन यशे ू ी को आत्माले मलाई सहायता गछर्। यसलैे म जान्दछु िक
यो सम्पणूर् कुरोले मरेो म ु ल्याउछँ। 20 मरेो दढृ इच्छा अिन आशा त्यो हो िक कुनै कुरोमा पिन म ी लाई भलु्ने छैन। म सधँ ै आशा गदर्छु
जब सम्म म यस शरीरमा रहनछुे ी को महानता दखेाउन ु अिहले ठुलो आटँ पाउनछुे। म मरुँ अथवा िजउँदै रहु ँ यो काम ग र रहनछुे। 21 मरेो
िन म्त मरेो जीवनको उदशे्य ी हुन र मतृ्यकुो अथर् लाभ हो।*

22 यिद म शरीरमा बाँिचरहे म भकुोलािग काम ग ररहनछुे। तर कुन छान ु-ँजीवन िक मरण? म भन्न स क्दन।ँ 23जीवन र मरणमा एउटालाई
छान्न ु गा ो छ। म त यो शरीर छोडरे ी िसतै रहन चाहन्छु। त्यो धरैे उ म हो। 24 तर ितमीहरूकोलािग यस शरीरमा रहन ु धरैे आवश्यक छ।
25 जब यो म जान्दछु म यहीं बस्छु अिन ितमीहरूिसत रहन्छु। आ त्मक िवकास गराउन ु अिन िव ासबाट आउने आनन्द लन ु म ितमीहरूलाई
सहयोग पयुार्उने छु। 26 जब म ितमीहरूिसत फे र हुनछुे मलैे गदार् ी यशेमूा ितमीहरूको आनन्द फे र उ लर्नछे।

27 होिशयारी हौऊ िक ितमीहरूको जीवन ी को ससुमाचारिसत िमल्दो होस।् तब मा म ितमीहरूकहाँ आए पिन, ितमीहरूदे ख टाडै बसे
पिन ितमीहरू बारे रा ै कुरा सनु्नछुे। ितमीहरू एउटै उ ेश्य लएर अिघ बढ़दछैौ र ससुमाचारबाट रहकेो िव ासको िन म्त एक भएर काम गदछौ
भन्ने म सनु्नछुे। 28 अिन आफ्ना िवरोधीहरूिसत ितमीहरू कुनै कारले पिन डराउने छैनौ। यी सब परमे रका माणहरू हुन ् िक ितमीहरू
बचाइनछेौ र ितमीहरूका श हुरू हराइनछेन।् 29 परमे रले ितमीहरूलाई ी मा िव ास गन सहु लयत िदएकाछन ्। तर त्यही अन्त होइन।
परमे रले ितमीहरूलाई ी को िन म्त दःुख भोग्ने सहु लयत पिन िदन ु भएकैछ। यी दवुलै े ी मा मिहमा ल्याउछँ। 30 जब म ितमीहरूिसत
िथएँ मलैे गरेको सघंषर् ितमीहरू जान्दछौ अिन अिहले मलैे गद गरेको सघंषर् बारे पिन सनु्दछैौ। ितमीहरूको पिन त्यस्तै सघंषर् छ।
* 1:21: … , िकनिक मतृ्यलुे उनलाई खी को निजक पयुार्उँ छ।
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2
एकतामा रहौ र एक-अक लाई ध्यान दऊे

1 मलैे ितमीहरूलाई ी मा केही गर भन्न सक्न ु पन केही छ? के ितमीहरूको मायाले ितमीहरूलाई मलाई सखु दऊे भन्छ? ितमीहरू
आत्मामा हामीसगँ सहभागी हुन्छौ? ितमीहरूमा कृपा र दया छ? 2 यिद यी कुराहरू ितमीहरूमा छन ्भने मरेो िन म्त केही ग रदऊे भन्ने िबन्ती
गछुर्। यसले मलाई खबुै खशुी तलु्याउनछे। ितमीहरू सबकैो हृदयले त्यही कुराहरू सोचोस ्अिन त्यहाँ त्यही मे रहोस।् मले िमलापसगँ एउटै
ल य लएर बाँच। 3 जब केही कुरो गछ , स्वाथर् वा मखूर्ताको गवर्मा नगर। न होऊ र आफूलाई भन्दा अरू अझ सम्मान योग्य भएको मान।
4 आफ्नै लािग मा रूिच नराख, तर अरूहरुको जीवनमा पिन रूिच रा े गर।

िनस्वाथर् बन्न ी बाट िसक
5 आफ्नो जीवनमा ी यशेलू े जस्तै सोच र गर।

6 ी आफैं हरेक कुरामा परमे र जस्तै हुनहुुन्थ्यो।
उनी परमे र बराबरी हुन ु हुन्थ्यो। तर उहाँले परमे िसत रहकेो बराबरीलाई आफ्नो िन म्त रा खन ु पन सम्पि झैं मान्न ु भएन।

7 परमे रिसत उहाँको ठाँउ उहाँले छोिडिदन ु भयो
र मानव हुन जन्मन ु भयो।

अिन सवेक हुन ु भयो।
8 जब उहाँ यस पथृ्वीमा हुनहुुन्थ्यो, उहाँले आफैं लाई खबुै न बनाउन ु भयो।
अिन उहाँ मतृ्य ु अगँाल्न सम्म आज्ञाकारी हुन ु भयो, र ूसमा मन ुर् भयो।

9 ी ले परमे रको आज्ञा पालनन गन ुर् भयो यसथर् परमे रले उहाँलाई उच्च स्थानमा पयुार्उन ु भयो।
परमे रले ी को नाउलँाई अरू सबै नाउहँरू भन्दा महान बनाउन ु भयो।

10 उहाँले यसो गन ुर्भयो,
तािक स्वगर्मा पथृ्वीमा औ पातालमा के वस्त ु यशेकूो नाउमँा घ ुडँा टेकोस।्

11 “यशे ू ी भ ु हुनहुुन्छ,” भनी त्यके िज ोले स्वीकार गरोस।्
जब मािनसहरूले यसो भन्छन,् यसले िपता परमे रमा मिहमा ल्याउनछे।

परमे रले चाहे जस्तै मािनस बन
12 मरेा ि य साथीहरू! ितमीहरूले सधँ ै भनकेो कुरा मानकेाछौ। जब म ितमीहरूिसत िथएँ, ितमीहरू परमे रको आज्ञाकारी िथयौ। यो अझ

धरैे महत्वपणूर् कुरो छ िक अिहले मरेो अनपु स्थितमा पिन ितमीहरूले परमे रको आज्ञा मान्छौ। मरेो सहायता िबनै पिन ितमीहरूले आफ्नो
म ु कोलािग कोिशश गर। परमे रको डर र आदर गरेर यसो गर। 13 परमे रले ितमीहरूमा काम गन ुर् हुदँछै। उहाँलाई केले खशुी पाछर् त्यो
गन ुर् उहाँले नै सहयता गन ुर्हुन्छ अिन श िदनहुुन्छ। अिन यस्तो गन श पिन उहाँले नै िदनहुुन्छ।

14 कुनै गनगन वा बहस नगरी सबै काम गर। 15 तब ितमीहरू द ु मािनसहरू समक्ष िनद ष, प रपणूर् परमे रका िनष्कलिंकत नानीहरू,
ससंारमा चम्कने तारा झैं हुनछेौ। 16 जीवन पाउने िशक्षा ितनीहरूलाई दऊे तब ी फे र आउन ु हुदँा मरेो दौडाई न भएन औ मरेो चे ा खरे
गएन भनी म ितमीहरूमा गवर् गनर् सक्छु।

17 ितमीहरूका िव ासाबाट ितमीहरूको जीवनलाई परमे रको सवेामा एक ब ल हुनछे। ितमीहरूको ब ल पणूर् गराउन ु मलै े आफ्नो रगत
िदन ु पछर् भने पिन म ितमीहरू जम्मिैसत खशुी अिन आनन्दमयी हुनछुे। 18 त्यसरी नै ितमीतहरू पिन म सगँ खशुी अिन आनन्दमयी हुनपुछर्।

ितमोथी र इपा ोडाइटसको खबर
19 ितमोथीलाई ितमीहरूकहाँ चाडै पठाउँला भनी म भु यशेमूा आशा गदर्छु। ितमीहरूको बारेमा सनुरे म हिषर्त हुनछुे। 20 ितमोथी जस्तो अरू

मािनस मिसत छैन। उनको ितमीहरूमा साँचो चासो छ। 21अरूहरू त आफैं मा मा मस्त छन।् ी यशेकूो काममा ितनीहरूलाई कुनै चासो छैन।
22 ितमोथी कस्ता मािनस हुन ितमीहरूले जान्दछौ। एउटा छोराले कसरी बाबकुो सवेा गछर् त्यसरी नै ससुमाचारको चारमा उनले मिसत सवेा
गरेका छन ्भन्ने कुरो ितमीहरू जान्दछौ। 23 म उनलाई चाँडै पठाउने यास गदछु। मलाई के हुन्छ त्यो जान्ने िबि कै म ितनलाई पठाउनछुे।
24 म परैु भरोसामा छु िक ितमीहरूलाई चाँडै भटे्न ु जान ु भलुे सहायता गन ुर् हुनछे।

25 इपा ोडाइटस ी मा हुने मरेा भाइ हुन।् ी को दलमा उनी पिन मिसत काम र सवेा गछर्न।् जब मलाई सहायताको खाँचो परेको िथयो,
ितमीहरूले उसलाई मकहाँ पठाइिदयौ। अब उसलाई ितमीहरू भएकोमा नै पठाइिदन ु पछर् भन्ने िवचार गदछु। 26 म उसलाई यसकारण पिन
पठाउनछुे िक ितमीहरूलाई भटे्न उनी पिन खबुै ाकुल छन।् जब ितमीहरूले उनी िबमार छन ्भन्ने सनुे द े ख उनी िच न्तत िथए। 27 हो, उनी
साँच्चै िबमारी िथए मतृ्यकैु मखुमा पगुकेा िथए। परमे ले उनीमािथ मा दया नगरेर ममािथ पिन गन ुर्भयो, तािक मलैे धरैे िचन्ता लन ु परेन।
28 यसकैारणले उसलाई पठाउन म खबुै इच्छुक छु। उसलाई दखेे पिछ ितमीहरू पिन खशुी हुनछेौ र मलैे ितमीहरूको िफ ी ग ररहन ु पदन।
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29 भमुा उसलाई महा आनन्दमा स्वागत गर। इपा ोडाइटस जस्तो मािनसलाई आदर गन ुर् पछर्। 30 ी को कामका िन म्त उसको झण्डै मतृ्य ु
भयो। मरेो सहायता गन ुर्मा उनले आफ्नो ाण नै सङ्कटमा पारे। त्यस्तो सहायता िदन ितमीहरूले सकेनौ।

3
सबभैन्दा महत्वपणूर् ी नै हुनहुुन्छ

1अिन अब मरेा दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू! भमुा आन न्दत होऊ।यसले ितमीहरूलाई अझ सरुिक्षत रा छे त्यही कुरो घरी घरी ले खरहन ु
मलाई केही क लाग्दनै।

2 दषु् ाइँ काम गनहरूदे ख होिशयार बस। ती कुकुरहरू जस्ता हुन्छन।् ितनीहरू शरीर लछु्न खोज्छन।् 3 तर हामी साँच्चै खतना ग रएकाछौं।
हामी परमे रलाई आत्मा ारा आराधना गछ ं। हामीले हा ो िव ास ी यशेमूा रा छेौं अिन हामी के गनर् सक्छौ त्यसमा होइन। 4 म आफैं मा
भर पनर् सक्छु, तर म पिदर्न। यिद कसलैे भन्छ िक ऊ आफैं मा भरोसा गनर् सक्छ तब म त्यो भन्दा ज्यादा गनर् सक्छु। 5 म जन्मकेो आठौं िदनमा
मरेो खतना भएको हो। म इ ाएल रा को हु ँ र िबन्यामीन वशंको हु।ँ म एकजना यहूदी हु ँ र मरेा आमा-बाब ु पिन यहूदी नै िथए। मोशाको वस्था
मरेो लािग महत्वपणूर् िथयो। त्यसलैे म फ रसी भएँ। 6 म यहूदी धमर्को क र समर्थक िथएँ। मलैे मण्डलीलाई खदेो गरें। मलैे जनु कारले मोशाको

वस्था पालन गरें त्यसमा कसलैे भलू भटे्न सक्दनैथ।े
7 एक समयमा यी सब मरेो लािग महत्वपणूर् िथयो। तर मलैे ठानें, ी को अिघ ती सब थर्का रहछेन।् 8 त्यित मा होइन, म सम्झन्छु,

मरेा भ ु यशे ू ी को महानतालाई बझु्नकेो तलुनामा त्यके कुरो नगन्य रहछे। ी भे ाउँ भनी मलैे नै त्यके कुरो छोिडिदएँ अिन अिहले ती
सबे वकेार ठान्छु। 9 अिन यसले मलाई ी अप्नाउन िदयो। ी मा म धािमर्क छु, तर यो उपय ु िनयम प ाएकोले होइन। यो परमे रमा
िव ासको माध्यम ारा आउँछ। परमे रले मलाई धािमर्क बनाउन ु ी मा मरेो िव ासलाई योग गन ुर्भयो 10 म ी लाई मा र जलेे उहाँलाई
मतृ्यबुाट बौरायो त्यो श लाई जान्न चाहन्छु। म ी को क को सहभागी बन्न चाहन्छु र उहाँको मतृ्यमुा उहाँ जस्तै हुन चाहन्छु। 11 अिन
ममा आशा छ म पिन मतृ्यबुाट बौरी उठ्नछुे।

ल यमा पगु्ने यास
12 परमे रले मलाई चाहे जस्तै म भइसकेको छु भन्ने मरेो भनाई होइन। म त्यस ल यमा पगु्न सकेको छैन। तर त्यहाँ पगु्न ु र ल य हािसल

गनर् म िनरन्तर चे ा चलाई रहकेोछु। ी ले पिन त्यही चहान ु हुन्छ र मलाई उहाँको आफ्न ु बनाउन ु भयो। 13 दाज्य-ुभाइ, िददी-बिहनीहरू म
जान्दछु, म अझै त्यस ल यमा पगुकेो छैन। तर एउटा कुरा जनु म सधँ ै गछुर्, त्यो होः म िबतकेो कुरा भ ु लिदन्छु अिन आफ्नो अिघ ल्तरकै
ल यमा पगु्न म सक्दो कोिशश गछुर्। 14 ल यमा पगु्ने र परुस्कार पाउने कोिशश म ग रनरैहन्छु। त्यो परुस्कार मरेो िन म्त पक्का ग रएकोछ
िकनिक परमे रले मलाई ी ारा जीवनमािथ बोलाइएको छु।

15 हामी जो आ त्मक पाको भएका छौं सबलैे यस कारले नै सोच्न ु पछर्। अिन यिद केही िवषयमा ित ो िवचारिसत निमल्ने कित यस्तो
िभन्दै कारले सोच्छ भने परमे रले उसलाई स्प पा रिदन ु हुनछे। 16 तर हामीमा पिहले दे ख भएको सत्यलाई भने छोड्न ु हुदँनै।

17 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, ितमीहरू सबलैे म बाँचे झैं बाँच्ने चे ा गन ुर्पछर्। अिन ती मािनसहरूलाई प ाउ जसले हामीले बताएका
त रकामा बाँिचरहकेा छन।् 18 धरैे मािनसहरू ी को ूसको श ु जस्ता भएर बाँचकेा छन।् मलैे त्यस्ता मािनसहरूको बारेमा बारम्बार भन्दै
आएको छु अिन अिहले पिन म आसँ ु खसाउदँै ितनीहरूका बारेमा भिनरहछुे। 19 ितनीहरू जनु त रकामा बाँचकेाछन ्त्यसले ितनीहरूलाई िवनाश
ितर घचटे्नछे। ितनीहरू परमे रको सवेा गदनन।् ती आफैलाई खशुी रा मा बाँच्छन।् ती लाज लाग्दो काम गछर्न ्र त्यसमा गवर् गछर्न।् 20 तर
हामी स्वगर्का बािसन्दा हौं। हा ा म ु दाताको स्वगर्बाट आगमनको िन म्त हामी प खर्बसकेा छौं। भु यशे ू ी हा ा म ु दाता हुनहुुन्छ।
21 उहाँले हा ो दबुर्ल शरीर बद्ली गरेर उहाँको श ले आफ्नै जस्तो मिहमाशाली शरीर बनाइिदन ु हुनछे। त्यही श ले उहाँ त्यके चीजलाई
आफ्नो अधीनमा ल्याउन योग्य हुनहुुनछे।

4
गनर् पन कामहरू

1 मरेा ि य दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू, म ितमीहरूलाई माया गछुर् र भटे्न चाहन्छु। ितमीहरूले मलाई खशुी पाय अिन ितमीहरूमािथ गिवर्त
तलु्यायौ । मलैे िसकाए जस्तै भलुाई प ाउन नछोड।

2 मलैे इयोिदया र िसन्तकेलाई पिन भमुा त्यही मन लगाउन िबन्ती गरेकोछु। 3 मरेा साथीहरू, जब ितमीहरूले मिसत िव ासी भएर सवेा
गय मलैे ितमीहरूलाई यी दईु ीहरू जसले मसगँ ससुमाचार चार गनर् सघंर्ष गरे, ितनीहरूलाई सहायता गर भन्छु। मिसत खट्ने क्लमेणे्ट र
अरूहरूिसतै ियनीहरू पिन खटेकाछन।् जीवनको पसु्तकमा* ितमीहरूको नाउपँिन रा खएकोछ।

4 सधँै भमुा आनन्द गर, म दोहोयार्उछुँ आन न्दत होऊ।
* 4:3:

3:5; 21:27
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5 मािनसहरूले दखेनु ् िक ितमीहरू न र दयाल ु छौ। भु चाँडै आउन ु हुनछे। 6 कुनै कुराको िफ ी नगर। बरु चािहएको हरेक कुराकोलािग
परमे रलाई अन्तरिबन्ती र ाथर्ना गर। अिन ाथर्ना गदार् परमे रलाई धन्यवाद दऊे। 7 परमे रले िदएको शा न्तले ितमीहरूको मन र हृदयलाई
यशे ू ी मा सरुक्षीत रा छे। शा न्त जो परमे रले िदन्छन,् यित महान हुन्छ िक हामी बझु्न सक्दनैौं।

8 दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू हो, जनु-जनु कुराहरू अित रा ा र शसंा गनर् लायकका छन ्त्यसै बारे सोच। जनु-जनु कुराहरू सत्य र
माननीय पिव र उिचत, सनु्दर र आकर् षणीय छन ्ितनकैो मा िवचार गर। 9 जनु कुराहरू ितमीहरूले िसक्यौ, हण गय , सनु्यौ र ममा दखे्यौ,
ती कुराहरू गर! अिन शा न्तका परमे र ितमीहरूिसत रहन ु हुनछे

िफ लप्पीका िव वासीहरूलाई पावलको धन्यवाद
10 भमुा म खबुै सन्न छु िक म ित ितमीहरूले फे र चासो दखेायौ। वास्तवमा ितमीहरूको चासो त िथयो तर दखेाउने मौका पाएका िथएनौ।

11 म यी कुराहरू गदछु, तर मलैे भन्नकुो अथर् यो होइन िक मलाई केही कुराको आवश्यक छ। मलैे त आफूिसत जो छ त्यसमैा सन्तोष गनर्
िशक्षण लएको छु। 12 म जान्दछु गरीब हुदँा कसरी ब ु पछर् अिन जब मरेोमा शस्त हुदँा कसरी ब ु पछर् अिन जब मरेोमा शस्त हुदँा पिन

म जान्दछु। सबै प र स्थितसगँ कसरी मले खाने त्यो रहस्य मलैे िसकेकोछु। भर पटे खान ु पाउदँा र आधा पटे ब ु पदार् कसरी जीवन िबताउन ु
पछर् मलै े िसकेको छु। चािहएको कुरा सबै पाउदँा पिन, केही नपाउदँा पिन खशुी हुन ु मलै े िसकेको छु। 13 म सब कुराहरू गनर् समथर् छु िकनभने

ी ले मलाई श दान गन ुर्हुन्छ।
14 तरै पिन मलाई आवश्यक परेको समयमा जब ितमीहरूले सहायता गय , उ म गय । 15 मलैे पिहल-ेपिहले ससुमाचार चार गरेको ितमी

िफ लप्पीहरूलाई थाहा छ। जब म म्यािसडोिनया िहडंें त्यस बलेा ितमीहरूकै मा एउटा मण्डली िथयो जसले मलाई सहायता गय । 16 जब
म िथस्सालोिनकामा िथएँ धरैे पल्ट ितमीहरूले मलाई चािहएको चीजहरू पठाई िदयौ। 17 म ितमीहरूबाट उपहार चाहन्छु भन्ने पटक्कै होइन।
तर दानबाट जे पाइन्छ त्यो परुस्कार ितमीहरूले पाऊ त्यो म चाहन्छु। तर म ितमीहरूले त्यो उपहार पाऊ भन्ने चाहन्छु जनु दानबाट आउँछ।
18 आफूलाई चाइएको जम्मै कुरा मिसत छन ् र चािहए भन्दा बढ्तै पिन भएको छ। इपा ोडाइटसलाई ितमीहरूले पठाएका सौगातहरू लएर
आए यसथर् मलाई चािहएको त्यके कुरो मिसत छ। ित ो भटेी त परमे रलाई अपर्ण ग रएको अत्यन्तै सगु न्धत ब लदान रहछे। परमे रले यो
हण गन ुर् हुन्छ अिन यसले उहाँलाई सन्न पाछर्। 19 मरेो परमे रसगँ ी यशेमूा पाइने मिहमामय सम्पि छ अिन उहाँले ितमीहरूको त्यके

खाँचो परुा गन ुर् हुनछे। यशेकूो मिहमाले मरेा परमे र खबुै धनी हुनहुुन्छ र ती धन ी मा हुने ितमीहरूका हरेक खाँचो परूा गनर् खचर् गन ुर्हुनछे।
20 हा ा िपता र परमे रको मिहमा सदा सवर्दा भइरहोस।् आिमन।

21 ी मा हुने परमे रका हरेक िव ासीलाई हा ो नमस्कार सनुाइिदन।ु 22जम्मै मिसत जो भाइहरू छन ्ितनीहरू पिन नमस्कार पठाउँछन।्
परमे रमा हुनहेरूबाट िवशषे जो िसजरको महलमा छन,् ितमीहरूलाई नमस्कार भनकेा छन।्

23 हा ा भ ु यशे ू ी को मिहमा ितमीहरू त्यकेमा रहोस।्
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कलस्सीहरूलाई
पावलको प

1 ी यशेकूो े रत पावलबाट। म एक जना े रत हु ँ िकनिक परमे रले यही चाहन ु भयो। ितमोथी ी मा भएका हा ा भाइबाट पिन।
2 कलस्समेा ब े जो ी मा भएका पिव र िव ासी दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरूलाई।
ितमीहरूलाई हा ा िपता परमे रबाट अन ु ह र शा न्त िमलोस।
3जब हामी ितमीहरूको लािग ाथर्ना गछ ,ं परमे रलाई, जो हा ा भ ु यशे ू ी का िपता हुन,् सधैं धन्यवाद चढाउँछौ। 4 हामी परमे रलाई

धन्यवाद िदन्छौं िकन िक ी यशेमूा ितमीहरूको िव ास र परमे रका सबै जनहरूमा मे भएको कुरा हामीले सनु्यौं। 5 ितमीहरूमा आशा
भएको कारणले नै ितमीहरूको ी मा िव ास छ र परमे रका सबै जनहरूलाई ितमीहरू मे गछ । ितमीहरुले आशा गरेको कुरो ितमीहरुका
लािग स्वगर्मा साँचरे रा खएकोछ भन्ने ितमीहरु जान्दछौ। ितमीहरूले यो आशा बारे सत्य िशक्षाबाट ससुमाचार िसक्यौ जनु ितमीहरूलाई भिनएको
छ। 6 ससंारको जम्मै कुनाहरूमा त्यस ससुमाचारले आिशष र फलहरू ल्याउदँै छ। त्यो ससुमाचार सनुपेिछ र परमे रको अन ु ह बारे सत्य कुरो
बझुे पिछ ितमीहरूले पिन त्यही अनभुव ग ररहकेा छौ। 7 परमे रको अन ु ह बारे ितमीहरूले इपा ासबाट िसकेका छौ। इपा ास हामीसगँै
काम गछर्न,् अिन हामी उसलाई माया गछ ं। हा ा लािग उनी ी का िव ासी सवेक हुन।् 8 पिव आत्माबाट ितमीहरूले पाएको मेको बारेमा
इपा ासले हामीलाई बताए।

9 ितमीहरूको बारेमा यी सब कुराहरू हामीले सनुकेो िदनदे ख, हामी ितमीहरूकोलािग लगातार ाथर्ना ग ररहकेा छौं। हामी िनम्न ल खत
कारणहरूकोलािग ाथर्ना गछ :ं

परमे रको इच्छा अनसुार जम्मै कुराहरूमा ितमीहरूको प रपक्क ज्ञान होस,् आ त्मक कुराहरू बझु्नलाई ज्ञान र श बढोस।् 10 ितमीहरू
यस्तो तरहले बाँच्न सक िक ितमीहरूले भमुा गौरव ल्याउने छौ अिन त्यके त रकाले उहाँलाई खशुी पानछौं। ितमीहरू सबलैे असल गन
छौ अिन परमे रको ज्ञानमा िवकिसत हुन सक्छौ। 11 ितमी परमे रको गौरवमय श ले श शाली बन्न सक्ने छौ तािक ितमी धयैर् हुनछेौ
अिन सबै क हरू सहन सक्ने छौ।

तब ितमीहरू खशुी हुन सक्छौ। 12अिन ितमीले िपतालाई धन्यवाद चढाउँने छौ, जसले ितमीलाई परमे रका मािनसहरू जो काशमा बाँच्छन ्
परमे रले ितमीहरूको िन म्त तयार गरेका चीजहरूमा भाग लन योग्य गराउन ु भयो। 13 अन्धकारको श बाट परमे रले हामीलाई म ु गन ुर्
भएको छ। अिन उहाँले हामीलाई आफ्ना प्यारा प ु को राज्यमा ल्याउन ु भएको छ। 14 हामीलाई उहाँले म ु पान ुर् भयो अिन उहाँमा हा ो पापहरु
क्षमा ग रएकोछ।

जब हामी ी लाई हदेर्छौ, हामी उहाँमा परमे र पाँउछौ
15 परमे रलाई कसलैे दे सक्दनै।

तर परमे र हुबहु यशे ू हुनहुुन्छ।
सिृ का सम्मणूर् थोकमािथ यशे ू शासक हुनहुुन्छ।

16 उहाँकै श ारा सारा थोक िसिजर्त छ।
स्वगर् र पथृ्वीमा भएका कुराहरू, दशृ्य र अदशृ्य कुराहरू,
िसहंासन अथवा श हरू, शासकहरू अथवा अिधकारहरू,

यी सब कुराहरू ी ारा अिन ी कै िन म्त बनाइएका हुन।्

17 सबै चीजहरू बिनन ु अिघ पिन ी हुनहुुन्थ्यो।
अिन उहाँ ारा त्यके चीज एक साथ चाल ु रहन्छ।

18 ी शरीरको िशर हुनहुुन्छ। शरीर मण्डली हो।
अिन उहाँ भ*ु हुनहुुन्छ,
जो मतृ्यबुाट बौयार्इनभुएको िथयो।

यसलैे सबै कुरामा यशे ू नै अित महत्वपणूर् हुन ु हुन्छ।

19 यो परमे रको इच्छा िथयो िक उनको सम्पणूर्ता ी मै बाँिचरहोस।्
* 1:18: “ ”
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20 अिन यो परमे रको इच्छा िथयो िक उहाँले स्वगर्
अिन पथृ्वीको जम्मै वस्तहुरू ी माफर् त फे र उहाँमा ल्याउन।े

ूसमा परमे रले ी को रगतबाट शा न्त ल्याउन ु भयो।

21 एक समय ितमीहरू परमे रदे ख अलग ग रएका िथयौ। ितमीहरूको द ु कमर्हरू जो परमे र िवरोधी रहकेो कारणले ितमीहरू
परमे रका श ु िथयौ। 22 तर ी ले ितमीहरूलाई फे र परमे रको िम बनाइिदन ु भएकोछ, आफ्नो मतृ्य ु ारा त्यो गन ुर्भयो जब उहाँ शरीरमा
हुनहुुन्थ्यो। परमे रको अिघ ितमीहरूलाई पिव , िनष्कलकं अिन कुनै कारले ितमीलाई िनन्दारिहत बनाई उभ्याउनलुाई उहाँले त्यसो गन ुर् भयो।
23 ितमीहरूले सनुकेो ससुमाचारमा िव ास गय भने ी ले यसो गन ुर् हुनछे। ितमीहरू आफ्नो िव ासमा दढृ र िन ल ब ु पछर्। ससुमाचारले
िदएको आशाबाट िवच लत नहोओ। त्यही ससुमाचार ससंारका सबै मािनसहरूलाई सनुाइएको छ। म, पावल त्यही ससुमाचारको सवेक हु।ँ

मण्डलीको लािग पावलको काम
24 ितमीहरूकालािग दःुखहरू उठाउन ु परेकोमा म खशुी छु। ी को शरीरले दःुख झले्न ु पन अझै धरैे छ। जो मरेो शरीरले पाउन ु पन क हरू

हुन म हण ग ररहकेोछु। म उहाँको शरीर-मण्डलीको िन म्त दःुख उठाउँछु। 25 म मण्डलीको सवेक बनें िकन िक परमे रले मलाई एक
िवशषे काम गनर् भिन अ ाउन ु भयो। यस कामले ितमीहरूलाई नै सहायता गनछ। परमे रको सदंशे सम्पणूर् रूपले बताउन ु मरेो काम हो। 26 यो
गोप्य सत्य शरुूदे ख नै सबै मािनसहरूबाट लकुाएको िथयो। तर अब परमे रको पिव जनलाई यो गोप्य सत्य कट गराइएको छ। 27 त्यो
धनी र मिहमामयी सत्य आफ्ना मािनसले जाननु ्भन्ने िन य परमे रले गन ुर्भयो। त्यो महान सत्य सबै जाितहरूको लािग हो। अिन उहाँ सत्य
हुनहुुन्छ ी स्वय,ं जो ितमीहरू सबमैा हुनहुुन्छ। परमे रको मिहमामा भागीदारी हुन ु उहाँ हा ो एक आशा हुनहुुन्छ। 28 यसलैे हामी ी
बारे लगातार भिनरहन्छौं। हरेक मािनसलाई सम्झाउन ु र हरेकलाई िशक्षा िदन हामी सम्पणूर् ज्ञानलाई काममा लगाउछँौं तािक त्यके मािनसलाई

ी मा प रक्क बनाई परमे र अिघ ल्याउन सकौं। 29 यसो गनर्, म ी ले िदनभुएको तजे अिन श लाई काममा लाउदँैं सघंषर् अिन काम
गछुर्। मरेो जीवनमा त्यही श ले काम गछर्।

2
1 ितमीहरूलाई सहायता गनर् म भरमग्दरू कोिशश गदछु भन्ने कुरो जनाउन चाहन्छु। अिन म अरूको साथ साँच्चै लाओिडिसयाका

मािनसहरूलाई सहायता गनर् गाढ़ कोिशशमा छु जसले मलाई दखेकैे छैन। 2 म ितमीहरूलाई दढृ र मेले सगं ठत बनाउन चाहन्छु म ितमीहरुलाई
दि लो िव ास मा धिनबनाउन चाहनहुुन्छ। जनु समझदारीबाट आउँदछ। मरेो भन्नकुो तात्पयर् हो परमे रले कट गरेको गोप्य सत्य ितनीहरूले
पणू र्रूपले जान्न ु पछर्। त्यो सत्य ी सयंम हुनहुुन्छ। 3 ज्ञान र ब ु को सारा भण्डारहरु ी मा ग ु रूपले रा खएको छ।

4 म ितमीहरूलाई यी कुराहरू भन्दछुै तािक कसलैे पिन ितमीहरूलाई भावपणूर् तकर् मा मखूर् बनाउन नसकुन।् 5 म ितमीहरूिसत त्यहाँ छैन ँ तर
मरेो हृदय त्यहीं छ। ितमीहरूले असल जीवनधान्न शरुू गरेको र ी मा दि लो िव ास राखकेो दखेरे म आन न्दत छु।

ी मा स्थर होऊ
6 ितमीहरूले ी यशेलूाई भकुो रूपमा पायौ। उहाँमै बस। 7 ितमीहरू ी मा जरा गाड अिन ितमीहरूको उसलाई घडरेी हुन दऊे। जसले

िक ितमीहरूलाई सत्य िसकायो, त्यस िव ासमा दढृ अिन िव ासी बन अिन सघैं परमे रलाई धन्यवाद चढाऊ।
8 सतर्क बन तािक कसलैे झठूो र थर्का िवचारले ितमीहरूलाई धोका नदओेस।् त्यस्ता िवचारहरू मािनसबाट आउँछन,् अिन ी बाट

होइन। त्यस्ता िवचारहरू ससंारका मािनसहरूको अयोग्य िवचार हुन।् 9 परमे रको सम्पणूर्ता ी मा शा ररीक रूपमा छ। 10 अिन ी मा
ितमीहरू पणूर् छौ। जो सबै शासक र श हरूका िशर हुनहुुन्छ।

11 ी मा ितमीहरूको िभन्नै खतना ग रयो। यस्तो खतना मािनसबाट ग रदनै। मरेो मतलब, ितमीहरू आफ्नो पापपणूर् कृितको श बाट
मु ग रएकाछौ। ी ले गन ुर् हुने खतना यस्तो कृितको हुन्छ। 12 यस्तो भयो जब ितमीहरू बि स्माको माध्यम ी िसत गािडएका िथयौ अिन
उहाँिसतै बौराई उठाइयो िकनभने परमे रको श मा ितमीहरूले िव ास गरेका छौ। ी लाई मतृ्यदुे ख बौरी उठाएर परमे रले आफ्नो श
दखेाउन ु भयो।

13 ितमीहरूको पापहरूको कमर्ले गदार् अिन आफ्नो पापमय कृितबाट मु नभएकाले गदार् ितमीहरू मरेका िथयौ। तर परमे रले ितमीहरूलाई
ी िसतै जीिवत तलु्याउन ु भयो अिन हा ा सम्पणूर् पापहरूलाई क्षमा गन ुर् भयो। 14 हामी ऋणी छौं िकन िक हामीले परमे रको िनयम तोडकेा

िथयौं। त्यस ऋण-प मा िनयमको सचूी िथएन जनु हामीले मानकेा िथएनौं। तर परमे रले हामीलाई त्यस ऋणदे ख पिन मु पा रिदन ु भयो।
परमे रले त्यो ऋण लगरे ूसमा ठोिकिदन ु भयो। 15 परमे रले आ त्मक श र अिधकारहरूलाई िज भुयो। ूसले परमे र िवजयी बन्नभुयो
अिन ती अिधकारहरू, श हरूलाई परास्त गन ुर्भयो। ितनीहरू श हीन िथए, भन्ने कुरो परमे रले ससंारलाई दखेाउन ु भयो।

मािनसहरूले बनाएको िनयमहरू नमान
16 यसकारण ितमीहरूको खाना िपना अथवा यहूदी दस्तरुहरूको िवषयमा कसलैे आलोचना नगरोस ् (उत्सव, औंसी पवर् अथवा शवाथको

िदन)। 17 पिहले यी चीजहरू भिवष्यमा हुने कुराहरूको छाँया िथयो। ती चीजहरू ी मा नै भे टन्छ। 18 कस-ैकसलैे वाहना गनर् मन पराउछन ्
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अिन कसलैे स्वगर्दतूहरूको आराधना गनर् मन पराउँछन।् ितनीहरू भन्छन ितनीहरूले दशर्नहरू दखेकेा छन।् ितनीहरूलाई भन्ने अनमुित िदन ु
हुदँनै, “ितमीहरू भलू बाटोमा छौ, िकनभने ितमीहरू यी चीजहरू गदनौ।” 19 ती मािनसहरू ी को अधीनमा रहन रूचाउदँनैन।् सम्पणूर् शरीर

ी मा भर पछर्। ी कै कारणले शरीरका जम्मै अगंहरू एक-अकार्लाई याद गछर्न औ सहायता गछर्न। यसले शरीरलाई श शाली बनाउछँ
अिन एक साथ राख्छ। अिन शरीर परमे रले इच्छा गरे झैं बढ़छ।

20 ितमीहरू ी िसतै मरेका छौ र ससंारका थर्का िनयमहरूबाट मु बनकेा छौ। त्यसकारण अझै ितमी यही ससंारको हौ भन्ने अिभनय
िकन गछ ?ं म के भन्छु भने यस्तो िनयमहरू िकन मािनरहकेा छौ? 21“यो नखाऊ”, “त्यो नचाख”, “त्यो नछुव” भन्न!े 22यी जम्मै ससंा रक
िनयमहरू यस्ता चीजहरूसगँ सम्ब न्धत छन ्जो एक पल्ट वहार गदार् शषे हुन्छ। यी त मािनसहरूका िनदशन र आज्ञाहरू हुन,् परमे रका
होइनन।् 23 यस्ता िनयमहरू सनु्दर र ब ु मानी दे खन्छन,् तापिन यी मािनसले बनाएको धमर्का अङ्गहरू हुन।् यसले मािनसहरूलाई िवन
बिनएको बहना गछर्, अिन शरीरलाई दःुख िददँछ। तर धमर्ले मािनसलाई ितनीहरूको पापमय कृितले चाहकेो द ु कुराहरू गनदे ख रोक्दनै।

3
ी मा ित ो नयाँ जीवन

1 जब ितमीहरू मतृ्यबुाट ी िसतै उठायौ स्वगर्का ती वस्तहुरू पाउने कोिशशगर जहाँ परमे रको दािहने तफर् ी लाई बसाइएकोछ।
2 स्वगर्कै कुराहरू मा सोच, पािथर्व होइन। 3 ितमीहरूको परुानो पापमय जीवन म रसकेको छ, अिन ितमीहरूको बतर्मान जीवन परमे रमा

ी िसत छ। 4 ी ित ो जीवन हो। जब उहाँ आउन ु हुन्छ, ितमीहरू उहाँिसतै मिहमामा दखेा पनछौ।
5 यसकारण सबै कुकमर्हरूलाई आफ्नो जीवनदे ख पन्छाइदऊे-जस्तो िभचार, अशु ता, कुइच्छा लोभ जनु मिूतर् पजूा जस्तै हो। 6 यस्ता

कुराहरूले आज्ञा नमान्नहेरू मािथ परमे रलाई रस उठाउँछ।* 7 अिघ-अिघ ितमीहरू पिन यस्तै कमर् गद यसरी नै जीवन िबताउँथ्यौ।
8 तर अब यी कूराहरूलाई आफ्नो जीवनदे ख अलग राख। रस, ोध, डाह, िनन्दा अिन बातचीत गदार्उदँी लाजलाग्दो शब्दहरूको योग

नगर। 9 ितमीहरू आपस्तमा झटूो नबोल। िकन? िकनिक ितमीहरूले आफ्ना पापमय जीवन र त्यस जीवनसगँ चल्ने कुरोहरू फ्याँकी सकेका
छौ। 10अब ितमीहरू नयाँ जीवनमा बाँच्न थालकेा छौ। नयाँ जीवनमा ितमीहरू लगातार नयाँ भई रहने छौ। ितमीहरू आफ्नो िवधाता झैं बन्दछैौ।
यस नयाँ जीवनले ितमीहरूलाई परमे रलाई साँचो रूपमा िचनाउन लजैाने छ। 11 यस नयाँ जीवनमा ीक र यहूदीहरू बीच कुनै िभन्नता छैन।
खतना गरेका र नगरेका मािनसहरू अथवा िवदशेी वा िसिथयान बीच कुनै अन्तर छैन। कमारा र फुक्का मािनस वीच कुनै फरक छैन। तर ती
सब िव ासीहरूमा ी हुन ु हुन्छ र ी नै सव परी हुनहुुन्छ।

एक-अकार्मा ितमीहरूको नयँा जीवन
12 परमे रले ितमीहरूलाई छान्नभुयो र पिव बनाउन ु भयो। उहाँले ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ। यसथर् ितमीहरूमा कोमल मायाहरू, दया,

मनको न ता, दीनता अिन धयैर् हुन ु पछर् र धयैर्वान बन। 13 एक-अकार्मा सहनशील होऊ। यिद कसकैो कसमैािथ ना लस भए उसलाई माफ दऊे।
ितमीले अरूलाई क्षमा दऊे जसरी भलुे ितमीलाई क्षमा िदन ु भयो। 14 यी सबै गर अिन सबभन्दा मखु्य कुरो एक-आपसमा मे गर। यो मे नै
हो जलेे ितमीहरूलाई पक्का एकतामा रहन एकि त गरायो। 15 ी को शा न्तले ितमीहरूको हृदयलाई िनयन् ण गरोस। ितमीहरूले शा न्त पाऊ
भनी एउटै शरीरमा† बोलाईएका छौ। सदा सवर्दा धन्य होऊ।

16 ी को सदंशे ितमीहरूिभ सम ृ भावमा रहोस।् एक-अकार्मा िशक्षा िदन ु र दढृ बनाउन सम्पणुर् बिु खटाऊ। परमे रलाई हृदयले धन्यवाद
चडाउदँै भजन, गीत र आ त्मक स्तिुतहरू गाऊ। 17 ितमीहरू जे पिन बोल्छौ, जे गछ ित ो भ ु यशेकूो लािग गर यशे ू ारा िपता परमे रलाई
धन्यवाद दऊे।

अरूिसत ित ो नयाँ जीवन
18 प ीहरू, आफ्ना पितका अधीनमा रहौ। भकुा अनयुायीहरूको लािग यो ठक हो।
19 पितहरू, ितमीहरूका प ीहरूलाई मे गर, अिन उनीहरू ित कोमल बन।
20 बालकहरू, ितमीहरूका आमा-बाबलुे भनकेो त्यके कुरो मान। यसले भलुाई खशुी तलु्याँउछ।
21 िपताहरू, ितमीहरूका बालकहरूलाई िनराश नबनाऊ। यिद ितमीहरूलाई खशुी पानर् क ठन परे, ितनीहरूले चे ा छाडनछेन।्
22 सवेकहरू, हर कुरामा आफ्नो ससंा रक मा लकहरूले भनकेो मान। मा लकहरूको अनपु स्थितमा पिन इमान्दारी िसत काम गर। िकनभने

ितमीहरू मािनसहरुलाई खशुी पानर् चे ा ग ररहकेा छौनौ। ितमीहरु भु स्वयंलाई खशुी पानर् चे ा ग ररहकेा छौ। यसकारण इमान्दारीपवूर्क आज्ञा
पालन गर िकनिक ितमीहरूले भलुाई सम्मान गदछौ। 23 काम जस्तो सकैु होस, ित ो योग्यताले भटेे सम्म रा ो गर। भकुो सवेा गदर्छौ त्यस
कारले गर, अिन मािनसलाई होइन। 24 याद राख, परम भलुे ितमीहरूलाई परुस्कार िदनहुुनछे। उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई के िदने ितज्ञा

गन ुर् भएको छ त्यो ितमीलाई िदन ु हुनछे। ितमीहरूले भ ु ी को सवेा गदछौ। 25 याद गर कसलैे भलू गरे, त्यही अनसुार उसले दण्ड भोग्न ु
पनछ। भलुे हरेकलाई एक समान वहार गन ुर्हुनछे।
* 3:6: 6 केही ीक ितहरूमा शब्द थिपएका छन ्“ितनीहरूका िवरू जो परमे को आज्ञालाई भान्दनैन।्” † 3:15: ,
जसको अथर् मण्डली अथवा उहाँको मािनसहरू।
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4
1 मा लकहरू, आफ्ना सवेकहरूलाई काम अनसुार जे उिचत र रा ो छ दऊे। याद राख िक स्वगर्मा ित ो पिन मा लक हुनहुुन्छ।

ीि यनहरूलाई पावल केही गनर्लाई सल्लाह िदन्छन ्
2 आफैलाई ाथर्नामा अपर्ण गर। अिन जब ाथर्ना गछ सधैं परमे रलाई धन्यवाद चढाऊ। 3 हा ो लािग पिन ाथर्ना गर। परमे रलाई

ाथर्ना गर िक उहाँले उहाँको सदंशे मािनसहरूलाई भन्ने मौका हामीलाई िदऊन।् ाथर्ना गर िक परमे रले ी बारेमा खोली िदन ु भएको
साँच्चो रहस्य चार गनर् हामी योग्य हुन सकौं। म कैदमा छु िकनिक म यो सत्य िसकाँउँछु। 4 ितमीहरू ाथर्ना गनर् सक्छौ िक स्प सत्य म
मािनसहरूलाई ाख्या गनर् योग्य बनौं। मलैे त्यही गन ुर् परेको छ।

5 अिव ासीहरूिसत वहार गनर्मा ब ु मानी होऊ। सव म त रकामा ितमीलाई िदइएको अवसरहरू योग गर। 6 जब ितमी कुरा गछ
न ता र ब ु मािनिसत ावहार गर। यस कारले हरेक मािनसलाई ठीकिसत उ र िदन ितमीहरू योग्य हुनछेौ।

पावलका साथीहरूको समाचार
7 टाइिककस ी मा मरेा ि य भाइ हुन।् भमुा उनी एक िव ासी सवेक र मरेा सहकम हुन।् मिसत घटेका सबै कुराहरूको बारेमा उनले

ितमीहरूलाई भन्ने छन।् 8 त्यसलैे म उनलाई ितमीहरूकाहाँ पठाउँदछुै। हामी के-कस्तो अवस्थामा बाँिचरहकेा छौं, त्यो ितमीहरूले जान भन्ने
म चाहन्छु। ितमीहरूको उत्साहको िन म्त उनलाई पठाउँदछुै। 9 ओनोिसमसिसत उनी आउँदछैन।् ओनिेसमस एकजना िव ासयोग्य अिन प्यारो
भाइ हुन। उनी ितमीहरूकै समहूका हुन।् टाइिककस र ओनोिसमसले ितमीहरूलाई यहाँको जम्मै हालखबर भन्नछेन।्

10अ रस्ताखर्सले नमस्कार पठाएका छन।् उनी पिन मिसतै कैदमा छन।् अिन बणार्बासका काकाको छोरा भाइ मकूर् सले पिन नमस्कार भनकेा
छन।् मकूर् सको िवषयमा ितमीलाई िनदशन िदएकोछु। यिद उनी आए भने उनलाई स्वागत गन ुर्। 11 यशेलूे (उनलाई जस्तस पिन भिनन्छ) पिन
आफ्नो नमस्कार पठाउँदछैन।् यहाँ यहूदी िव ासीहरू मा ै छन ्जो मिसत परमे रको राज्यको िन म्त काम गदछन।् ियनीहरू मरेा लािग सखुका
कारण भएकाछन।्

12 यशे ू ी का सवेक इपा ासले पिन आफ्नो नमस्कार पठाएका छन।् उनी ितमीहरूकै समहूका हुन।् उनी सधैं ितमीहरूका लािग ाथर्ना
गदर्छन।् ितमीहरू आ त्मक रूपले प रपक्क होऊ र पमे रले चाहकेा सबै कुरा ितमीहरूिसत होस ्भन्दै उनी ाथर्ना गछर्न।् 13 ितमीहरूका लािग
र लाओिडिसयाका तथा िहरापो लसका मािनसहरूका लािग अिन िहरापो लसमा उनी खबुै खटेका छन,् यो म जान्दछु। 14 डमेास र हा ा ि य
साथी वै लकूाले अिबवादन पठाउँदछैन।्

15 लाओिडिसयाका दाज-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरूलाई हा ो अिभवादन सनुाइिदन।ु हा ो अिभवादन िनम्फसलाई अिन मण्डलीलाई जो
उनको घरमा जटु्छ, पिन भिनिदन।ु 16 यो िच ी ितमीहरूले पढे पिछ िन य होऊ िक यो िच ी लाओिडिसयामा पढाए, ितमीहरूले पढयौ।
17 “ भलुे उनीमािथ भरोसा गरेको सवेाको काम िन त भएर गन ुर्” भनी अ खर्पसलाई भन।

18 म, पावल आफ्नै हातले ितमीहरूलाई नमस्कार लखे्दछुै। याद रा ,ु म कारागारमा छु। परमे रको अन ु ह ितमीहरूमा रहोस।्
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िथस्सलोिनकीहरूलाई
पावलको पिहलो प

1 पावल, िसलवानस र ितमोथी िथस्सलोिनकीमा ब े मण्डलीलाई अिभवादन गछर्न, जनु मण्डली परम िपता परमे पर र भु यशे ू ी मा
छ।

परमे रको अन ु ह र शा न्त ितमीहरूलाई होस।्
िथस्सलोिनकीहरूको जीवन र िव ास

2 ाथर्ना गदार् हामी सधैं ितमीहरू सबलैाई सम्झन्छौं र ितमीहरू सबकैो लािग परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछौं। 3 ितमीहरूको िव ासको
लािग अिन जनु कुरो ितमीहरूले गरेकाछौ त्यसको लािग हामी सधैं ाथर्ना गदार् परमे र हा ा िपतालाई धन्यवाद िददंछौं। अिन मेको कारणले
ितमीहरूले गरेको कामको िन म्त उहाँलाई धन्यवाद िददंछौ। हा ा भ ु यशे ू ी मा ितमीहरूको आशाको कारणले दढृ रहकेोमा हामी ितमीहरूलाई
धन्यवाद िददंछौ।

4 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, परमे रले ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ। हामी जान्दछौं उहाँले ितमीहरूलाई आफ्नो बनाउन छान्नभुयो।
5 हामीले ितमीहरूकहाँ ससुमाचार ल्यायौं। तर हामीले शब्द मा िदएनौं, त्यो ससुमाचारिसत श पिन िदयौं। यो हामीले पिव आत्मािसत*
अिन िन त ब ु ारा ल्यायौ जनु सत्य हो। त्यसको साथ,ै हामी ितमीहरूिसत रहदँा कसरी र ौं त्यो पिन ितमीहरूले जान्यौ। 6 अिन ितमीहरू
हामी जस्तै र भ ु जस्तै भयौ। ितमीहरूले धरैे दःुख पाएर पिन आनन्दपवूर्क िशक्षा हण गय । त्यो आनन्द पिव आत्माले िदनभुएको हो।

7 म्यािसडोिनया र अखयैाका सबै िव ासीहरूका िन म्त ितमीहरू एक उदाहरण बन्यौ। 8 ितमीहरूबाटै म्यािसडोिनया र अखयैामा परमे रको
सदंशे िफंिजयो। र परमे र ित ितमीहरूको िव ास त्यके ठाँउका मािनसहरूले बझु।े यसकारण ितमीहरूको िव ास बारे हामीले केही भन्न ु
पदन। 9 हामी त्यहाँ छदँा ितमीहरूले जनु असल त रकाले हामीलाई स्वीकार गय , त्यो कुरा सबै ितर ग रन्छ। ितमीहरूले कसरी मिूतर् पजू्न
छो ौ र जीिवत र सत्य परमे रको सवेा गनर् थाल्यौ यस बारे पिन ितनीहरू कुरा गछर्न।् 10 परमे रको पु स्वगर्बाट आउन ु हुने तीक्षामा
ितमीहरूले मिूतर्-पजूा छो ौ। परमे रले उहाँको प ु लाई मतृ्यबुाट बौराउन ु भयो। उहाँ यशे ू हुनहुुन्छ जसले परमे रको आउने रसबाट हामीलाई
बचाउन ु हुनछे।

2
िथस्सलोिनकीमा पावलको काम

1दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, ितमीहरू जान्दछौ, हामी तमीहरूकहाँ आएको थर् भएन। 2हामी त्यहाँ आउन ुभन्दा अिघ िफ लप्पीमा
ठूलो दःुख पायौं। त्यहाँका मािनसहरूले हा ो िवरू मा नरा ा-नरा ा कुरा गरे। यी सब ितमीहरू जान्दछौ। अिन जब हामी ितमीहरूकहाँ पगु्यौं,
त्यस बलेा पिन धरैे जना हा ो िवरु मै िथए। तर हा ो परमे रले हामीलाई िनभर्यतािसत ितमीहरूलाई यो ससुमाचार िदन सहायता गन ुर्भयो।
3 हामीलाई कसलैे धोका िदएनन।् हामी द ु होइनौं। हामी कसलैाई छल गन चे ा गदनौ। यसकारण मािनसहरूलाई हामी जे िव ास गनर् उत्साह
िदन्छौ त्यो यी कारणहरूबाट कुनै एउटा पिन होइन। 4 होइन, हामी ससुमाचर सनुाउछँौं िकनिक परमे रले हामीलाई प रक्षा लन ु भएको छ र
यसो गनर्को लािग िव ास गन ुर्भएको छ। यसकारण जब हामी बोल्छौं हामी मािनसहरूलाई खशुी पान कोिशश गदनौं। हामी त परमे रलाई
खशुी पानर् चाहन्छौं। परमे र नै एक हुनहुुन्छ जसले हा ो हृदय जाँच्न ु हुन्छ।

5 ितमीहरूको शसंा गरेर हामीले ितमीहरूलाई भािवत पानर् खोजकेा छैनौं, यो ितमीहरू जान्दछौ। हामीले ितमीहरूबाट पसैा लने कोिशश
पिन गरेका छैनौं। ितमीहरूबाट हा ो स्वाथर् लकुाउन ु केही छैन। परमे र जान्न ु हुन्छ, यो साँचो हो। 6 हामीले कुनै मािनसबाट शसंा पिन
खोजकेा छैनौं, न ितमीहरूबाटै, न अरूबाटै।

7 हामी ी का े रतहरू हौं। र जब हामी ितमीहरूिसत बिसरहकेा िथयौ हामीले आफ्ना अिधकार पिन योग गनर् सक्ने िथयौं र ितमीहरूलाई
हा ो काम गन बनाउन सक्ने िथयौं। तर हा ो वहार ितमीहरूिसत भ बन्यो जस्तो एउटी आमाले आफ्ना नानीहरुको हरेचाहमा गदर्िछन।्
8 हामीले ितमीहरूलाई धरैेमाय गय ं। त्यसलैे ितमीहरूलाई परमे रको ससुमाचारको भागीदार बनाउन चा ौं। तर त्यित मा होइन हामीले
आफ्नो जीवन पिन ितमीहरूिसत बाँड्न चाहकेा छौं। 9 दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, सायद ितमीहरूलाई थाहा होला हामीले कित प र म
गय ं। हामीले परमे रको ससुमाचार चार गदार् िदन रात काम गय , िकनभने हामी ितमीहरूमािथ भार हुन खोजनेौं।

10 जब हामी ितमी िव ासीहरूिसत िथयौं, हामी पिव , धािमर्क, िनष्कलकं बस्यौ। यो सत्य ितमीहरू र परमे रलाई थाहा छ। 11 जस्तो
ितमीहरूलाई थाहा छ हामीले ितमीहरूिसत त्यस्तै वहार गय ं जस्तो एक जना बाबलुे आफ्ना बालकहरूिसत गछर्न।् 12 हामीले ितमीहरूलाई
* 1:5: , यशेकूो आत्मा अिन आरामदायक पिन भिनन्छ। जसले परमे र अिन ी िसत िमलरे ससंारमा मािनसहरू माझ
परमे रको काम गछर्न।्
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उत्साह िदयौं, ढाडस िदयौं र परमे रको लािग पिव जीवन बाँच्ने आ ह गय ं। परमे रले ितमीहरूलाई आफ्नो राज्य र मिहमामा बोलाउँन ु
हुन्छ।

13 ितमीहरूले हामीबाट परमे रकै वचन झैं हण गरेको कारणले हामी सधैं परमे रलाई धन्यवाद िददंछौ। जब ितमीहरूले त्यो वचन
हामीहरूबाट सनु्यौ, ितमीहरूले इच्छापवूर्क ती वचनहरू परमे रबाट पाए झैं हण गय अिन मािनसहरूबाट आए झैं होइन। वास्तवमा त्यो
वचन परमे रकै हो। त्यस वचनले ितमी िव ासीहरूमा कायर् गय ं। 14 दाज्य-ूभाइहरू, िददी-बिहनीहरू! ी यशेमूा ितमीहरू यहूदीयामा
परमे रको मण्डलीहरू जस्ता हौ। यहूदीयामा परमे रका जनहरूले त्यहाँका अरू यहूदीहरूबाट खबुै क खपकेा िथए। अिन ितमीहरूले पिन
आफ्नै दशेवासीहरूबाट उस्तै दःुख भोग्यौ। 15 ती यहूदीहरूले भ ु यशेलूाई र अगमव ाहरूलाई मारे। ितमीहरूले हामीलाई हा ो दशे छोडन
बाध्य गराए। परमे र ितनीहरूिसत खशुी हुन ु हुन्न। ितनीहरू सबकैा िवरु छन।् 16 ितनीहरूले अयहूदीहरूलाई चार गनर् वाधा िदए। हामी
गरै-यहूदीहरूलाई चार गछ ं तािक ितनीहरू पिन बाँच्न सकुन।् तर ती यहूदीहरू आफ्ना परुाना पापहरूमािथ पिन अझै पापहरू थपुाद छन।् अब
ितनीहरूमािथ परमे रको रस परैु आउनवेाला छ।

ितनीहरूलाई फे र भटे्ने पावलको इच्छा
17 हे दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू! छोटो समयको लािग हामी ितमीहरूबाट छु एका िथयौं। हामी शारी रक रूपमा ितमीहरू िसत

छैनौ तर हा ो सोचाइमा ितमीहरूिसतै छौं। ितमीहरूलाई भटे्न हामी खबुै उत्सकु िथयौं र हामीले भटे गन ुर् कड चे ा पिन गय । 18 हो, हामी
ितमीहरूलाई भटे्न चाहन्छौं। म पावल ितमीहरूकहाँ आउन धरैे चोटी साँचो चे ा चलाँए, तर त्यसो गनर् शतैानले हामीलाई सधँैं बाधा पयुार्यो।
19जब हा ा भ ु यशे ू ी आउन ु हुन्छ तब ितमीहरू नै हा ा गवर्को िवषय हुनछेौ, िकनभने ितमीहरू हा ो आशा, हा ो मकुुट अिन हा ो आनन्द
हौ। 20 ितमीहरू नै साँच्च,ै हा ो मिहमा र आनन्द हौ।

3
1-2 हामी ितमीहरूकहाँ आउन सकेका छैनौ अिन पखर्न पिन िनकै गा ो भइराखकेोछ। हामीले ितमोथीलाई ितमीकहाँ पठाउन,े र आफू

एथने्समा ब े िनणर्य गय ं ितमोथी हा ो भाइ हुन।् उनी परमे रिसत ी को ससुमाचार मािनसहरू माझ चार गन काम गछर्न।् ितमीहरूलाई
आफ्नो िव ासमा दढृ र उत्साह िदन हामीले ितमोथीलाई पठाएका छौं। 3 हामीले ितमोथीलाई पठाएकाछौ तािक हामीले सामना गन ुर् परेको
िवपि ले ितमीहरू हतोत्साह हुन ु नपरोस।् ितमीहरूलाई यादै िथयो, िक हामीमािथ यी िवपि हरू पन नै छन।् 4 जब हामी ितमीहरूसगँ िथयौं
हामीले ितमीहरूलाई भनकेा िथयौं िक हामीले िवपि को सामना गन ुर्पछर्। अिन ितमीहरू जान्दछौ िक जस्तो हामीले भनकेा िथयौ त्यही भयो।
5 त्यसकैारण ितमोथीलाई ितमीहरूकहाँ ितमीहरूको िव ासको िवषयमा जान्न पठाएको िथयो। जब मलैे केही क्षण पिन पखर्न सिकन उनलाई
पठाँए। मलाई डर िथयो कहीं शतैानले ितमीहरूलाई प रक्षा लयो अिन हा ो सम्पणूर् प र म ाथर् भयो।

6 तर ितमोथी ितमीहरूकहाँ आफ्नो मणबाट भखर्र फकर आई ितमीहरूको िवषयमा मे र िव ासको शभु समाचार हामीलाई सनुाए।
उनीबाट बझु्यौं िक ितमीहरूले हामीलाई सधैं सम्झदा रहछेौ र हामीलाई भटे्ने ठूलो इच्छा रहछे। हामीलाई पिन त्यस्तै भइरहछे। 7 यसकारण,
दाज्य-ूभाइहरू, िददी-बिहनीहरू, ितमीहरूका िव ासले गदार् हामी ढुक्कछौं। हामीलाई धरैे दःुख क छ तर पिन हामी ितमीहरूको िव ासको
बारेमा सनुरे िन न्त छौं। 8 ितमीहरू परम भमुा द रलोिसत उिभन सक्यौ भने हा ो जीवन वास्तवमा पणूर् हुन्छ।

9 ितमीहरूको कारणले परमे रको अिघ हामी हिषर्त छौं। यसथर्, त्यसकैो लािग हामी परमे रलाई धन्यवाद िदन्छौ। यही सब आनन्दको
िन म्त हामी परमे रलाई शस्त धन्यवाद िदन स ै नौ। 10 हामी रात-िदन ितमीहरूका लािग उत्साह पवूर्क परमे रिसत ाथर्ना ग ररहकेाछौं
तािक ितमीहरूलाई भटे्न जान हामीलाई सम्भव होस ्अिन ितमीहरूको िव ासमा आएको कुनै पिन कमीमा हामी आपिूतर् गनर् सकौं।

11 हा ो ाथर्ना छ िक हा ा िपता परमे र र हा ा परम भु यशे ू ी ले ितमीहरूकहाँ आउने बाटो खो लिदन ु हुनछे। 12 हा ो ाथर्ना छ िक
परम भलुे ित ो मेलाई बढाईिदन ु हुनछे, तािक ितमीहरूको एक अकार्मा र जम्मै मािनसहरूमा मे लगातार प रपणूर् भई बढोस।् हामी ाथर्ना
गछ िक हामीले ितमीहरूलाई मे गरे जस्तै त्यकेमा मे गर। 13 ितमीहरूको हृदय दढृ बनोस ्भनरे हामी यो ाथर्ना गदर्छौं। जब हा ो भ ु यशे ू
आफ्ना सबै पिव जनहरूिसत आउनु हुनछे, ितमीहरू परमे र हा ा िपताका अिघ पिव र िनष्कलकं हुनछेौ।

4
परमे रलाई सन्न पान जीवन

1 दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, अब मलैे ितमीहरूलाई केही अक कुरो भन्दछुै। परमे रलाई खशुी रा े िहसाबले कसरी िजउन ु पछर्
त्यो हामीले ितमीहरूलाई िसकाएका छौं अिन त्यसरी नै ितमीहरू बिसरहकेा छौ। अब हामी ितमीहरूलाई भन्छौ अिन उत्साह िदन्छौ िक भु
यशेमूा त्यही कारले अझ लागी रहो। 2 ितमीहरू जान्दछौ िक हामीले ितमीहरूलाई के गन ुर् िशक्षा िदएका छौं । हामीले ती कुराहरू भु
यशेकूो अिधकारले भनकेा हौं। 3 परमे र चाहन ु हुन्छ ितमीहरू पिव जीवन िबताऊ अिन िभचारबाट टाढो बस। 4 परमे र इच्छा गन ुर्हुन्छ
िक ितमीहरूले आफ्नो शरीर िनयं णमा रा िसकेको हुनपुछर्। परमे रलाई सम्मान गनर् ितमीहरूले शरीर पिव राख। 5 आफ्नो शरीरलाई

िभचारको काममा नलगाऊ। ितनीहरू ज-जसले परमे रलाई जान्दनैन ्ितनीहरू त्यसो गछर्न।् 6 यस िवषयमा ितमीहरू कसलैे ी मा भएका
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भाइसगँ भलू काम गन ुर् हुदँनै अिन ितनको शोषण गन ुर् हुदँनै। यस्तो कुकम हरूलाई परम भलुे दण्ड िदनहुुनछे। यसबारे पिहल्यै भिनसकेका छौं र
चतेाउनी पिन िदइसकेका छौं। 7 परमे रले हामीलाई पिव भएर ब बोलाउन ु भएको हो अपिव तामा होइन। 8 यसकारण जसले यो िशक्षालाई
मान्न ु अस्वीकार गछर् उसले परमे रलाई मान्न ु अस्वीकार गछर्, मान्छेलाई होइन। परमे र ितमीहरूलाई आफ्नो पिव आत्मा िदनहुुन्छ।

9 ी मा भाइ-बिहनीहरूलाई मे गर भनरे ले खरहने कुनै आवश्यकता दखे्दनैौं। आपस्तमा मे गर भन्ने आज्ञा परमे र स्वयलंे िदइसक्न ु
भएको छ। 10 अिन वास्तवमा ितमीहरूले म्यािसडोिनयाका सबै दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरूलाई मे गदर्छौ। दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू,
ितनीहरूलाई अझै किसलो मे गर। यो हा ो हौसला हो।

11शान्तीपणूर् जीवन बाँच्ने कोिशश गर। आफ्नै धन्धा याद गर,आफ्नै हातले काम गर। हामीले ितमीहरूलाई यी कायर्हरू गर भनी बातइसकेका
छौं। 12यिद ितमीहरूले यस्तो काम गरे िव ास नगनहरूले पिन ित ो जीवन शलैीको आदर गनछन।् अिन आफ्नै आवश्यकताको लािग कसमैािथ
भर पन ुर् पदन।

भु आउन ु हुदँछै
13 दाज्य-ूभाइहरु र िददी-बिहनीहरू हामी चाहन्छौं, जो मतृ्यकुो मखुमा परे ितनको िवषयमा पिन ितमीहरूले जान। हामी चाहाँदनैौं िक अरू

आशा नभएका मािनसहरूले जस्तो ितमीहरूले शोक गन ुर् परोस।् 14 हामी िव ास गदर्छौं िक यशेकूो मतृ्य ु भयो। तर हामी यो पिन िव ास गछ ं
िक यशे ू फे र बौरी उठनभुयो। यसलैे यशेकैू कारणले परम रले ती मतृहरूलाई फे र यशेिूसतै एक साथ ल्याउन ु हुनछे।

15 अब ितमीहरूलाई हामी जे भन्दछैौ त्यो सन्दशे परम भु स्वयबंाट आएको हो। हा ो बीचमा जो अिहले जीिवत छन,् परम भु आउँदा
पिन केही जीिवत रहनछेन।् हामीहरू जो त्यस समय जीिवत रहनछेौं, परम भसुगँ रहनछेौं, तर जो पिहले म रसकेकाहरू भन्दा अिघ होइन।
16 परम भु स्वयं स्वगर्बाट आउन ु हुनछे। त्यसबलेा एउटा ठुलो आवाजमा आदशे सिुननछे। आदशे धान स्वगर्दतूको* स्वरमा र परमे रको
तरुहीको स्वरमा हुनछे। अिन अिघ जो मरेकाछन अ्िन ी मा िथए, पिहला उठ्ने छन।् 17 त्यसपिछ त्यितञ्जले सम्म जीिवत रहकेा हामीहरूलाई
भलेा गन ुर् हुनछे। हामी बादलमा लिगनछेौं र भलुाई हावामा भटे्ने छौं। अिन हामी सदाकाल भिुसतै रहनछेौं। 18 यसकारण यस्ता शब्दहरूले
एक-अकार्लाई उत्सािहत तलु्याँउदै गर।

5
भकुो आगमनको लािग तयार बस

1अब, दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, समय र िमितको िवषयमा ले कुनै आवश्यकता छैन। 2 ितमीहरू सबलैे जान्दछौ जनु िदन भु
आउन ु हुन्छ त्यो िदन घरमा राती चोर पसकेो जस्तै हुन्छ। 3 मािनसहरू भन्नछेन,् “हामीलाई शा न्त छ, हामी सरुिक्षत छौं।” तर ितनीहरूमािथ
एक्कािस िवनाश आइलाग्छ जसरी गभर्वती ीलाई एक्कािस सव वदेनाले चाप्दछ। अिन त ितनीहरूले भाग्ने मौका समते पाउने छैनन।्

4तर ितमी दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू अन्धकारमा छैनौ। त्यसकारण, त्यस िदनले ितमीहरूलाई चोरलेजस्तैचिकत पान छैन। 5 ितमीहरू
सबै उज्यालो र िदनमा छौ। हामी अन्धकार र रातिसत सम्व न्धत छैनौ। 6 यसलैे हामी अरू जस्तो हुन ु हुदँनै। हामी अरूहरू जस्तो सिुतरहन ूहुदँनै,
तर जा त र आत्मा िनयं न् त हुनपुछर्। 7 सु हेरू रातमा सतु्छन,् मा हेरू रातमा मात्छन।् 8 तर हामी िदनसगं सम्व न्धत छौं, यसकारण हामी
आफैं ले आफूलाई िनयिं त रा ु पछर्। हामीले आफ्नो रक्षा गनर् कवच जस्तो मे र िव ास पिह रन ु पछर् म ु को आशा हा ो िशर-रक्षक हुनपुछर्।

9 परमे र हामीलाई उहाँको रसको भागी बन्न होइन, तर हा ा भ ु यशे ू ी ारा म ु पाउनकुो िन म्त छािनएका हौ। 10 यशेलूे हा ो िन म्त
ाण िदन ु भयो जसमा िक हामी उहाँिसतै ब सकौं। जब उहाँ आउनहुुन्छ हामी जीिवत रहौं िक मतृ, यो कुनै महत्वको कुरो होइन। 11 यसकारण

एक-अकार्लाई उत्साह दऊे, एक-अकार्लाई बल दऊे। अिन त्यो त ितमीहरू ग ररहकेाछौ।
अ न्तम िनदशन र अिभवादन ्

12 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू! अब हा ो िनवदेन छ िक जसले ितमीहरू माझ कठोर प र म गरे, जसले ितमीहरूलाई परम भु
तफर् डोयार्एर असल िशक्षा िदए ितनको सम्मान गर। 13 हामी िनवदेन गछ ं िक ितनीहरूले गरेको कामको सम्मानको िन म्त सम्मानको िवशषे मे
दशार्ऊ।

परस्परमा शा न्तपवूर्क बस। 14 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू अल्छेहरूलाई चतेाउनी िदन,ु डरपोकहरूलाई उत्साह िदन,ु दवुर्लहरूलाई
सहायता िदन ु र सबिैसत धयैर् रा ु भिन हामी ितमीहरूलाई िव न्त गछ ं। 15 याद गर, कसलैे गलत कामको बद्ला न लयोस।् तर त्यकेले एक-
अकार्को अिन त्यकेको भलाई गन ल य बनाउन ु पछर्।

16 सधँैं सन्न बस। 17 ाथर्ना गनर् किहल्यै नछोड। 18 सधैं परमे रलाई धन्यवाद दऊे। ी यशेमूा हुने ितमीहरूबाट परमे र यही चाहन ु
हुन्छ।

19 पिव आत्माको किहल्यै वाधा नदऊे। 20 भिवष्यवाणीलाई महत्वहीन नठान। 21 हरेक कुरालाई जाँच र असल जित राख। 22 हर
कारको दषु् ाइँदे ख टाढा बस।
* 4:16:
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23 शा न्तको ोत परमे र स्वयलंे ितमीहरू उहाँमा हुनहेरूलाई पिव पारून भन्ने हा ो ाथर्ना छ। हा ो ाथर्ना छ िक ितमीहरूका सम्पणूर्
आत्मा, ाण र शरीर हा ा भ ु यशे ू ी आउँदा पणूर्रूपले दोषरिहत बनाइ राख। 24 उहाँ नै एक हुनहुुन्छ जसले ितमीहरूलाई बोलाउन ु भयो,
ित ोलािग यी सब थोक गन ुर् नै हुनछे। ितमीहरूले उहाँलाई िव ास गन सक्छौ।

25 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, हा ा लािग पिन ाथर्ना गर। 26 जब भटे गछ ं सबै भाइ बिहनीहरूलाई पिव चमु्बनले अिभवादन
गर। 27 भकुो अिधकार लएर म भन्दछुै, यो प सबै दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरूलाई पढरे सनुाइिदन ु पछर्। 28 हा ा परम भु यशे ू ी को
अन ु ह ितमीहरू सबमैा रहोस।् आमने।
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िथस्सलोिनकीहरूलाई
पावलको दो ो प

1 पावल, िसल्वानस, र ितमोथीबाट िथस्सलोिनका मण्डलीलाई णाम। तपँाईहरू हा ा िपता परमे र र भ ु यशे ू ी मा हुनहुुन्छ।
2 ितमीहरूलाई हा ा िपता परमे र र भ ु यशे ू ी को अन ु ह र शा न्त रहोस।्
3 ितमीहरूको लािग हामी परमे रलाई सधँैं धन्यवाद िदन्छौ। त्यसो गन ुर् हामीलाई ठक छ कारण ितमीहरूको िव ास झन-झन बिढरहकेोछ।

ितमीहरूले एक अकार्मा गरेको मे पिन बिढरहकेो छ। 4 यसलैे परमे रका अरू मण्डलीहरूमा हामी ितमीहरू बारे गवर् गछ ं। ितमीहरू आफ्नो
िव ासमा अझै द रलो बन्दै गएको कुरा हामी अरू मण्डलीहरूमा पाउछँौ। ितमीहरू अनके क ले सताइँदछैौ ता पिन िव ास छोडकेा छैनौं, तर
यसको स ामा दढृहुदँै जाँदछैौं।

पावल परमे रको न्याय बारे बोल्छन ्
5 यसले यो स्प पाछर् िक परमे र आफ्नो न्यायमा सत्य हुनहुुन्छ। परमे रले ितमीहरूलाई उहाँको राज्यको योग्य मािनसहरू भएको

चाहनहुुन्छ। ितमीहरूको यातना त्यही राज्यकोलािग हो। 6 परमे रले जे गन ुर् हुन्छ ठकसगँ गन ुर्हुन्छ। ितमीहरूलाई जसले क िदन्छन ्
ितनीहरूलाई परमे र ारा क भोगाइनछे। 7 अिन क मा परेका ितमीहरूलाई परमे रले शा न्त िदनहुुन्छ। परमे रले यस्तै सहायता गन ुर्हुन्छ
जब भु यशे ू आउन ु हुन्छ। उहाँको श शाली स्वगर्दतूहरूिसत स्वगर्बाट यशे ू तल आउनु हुनछे। 8 परमे रलाई निचन्नहेरू तथा हा ा भ ु यशे ू

को स-ुसमचारलाई नमान्नहेरुलाई दण्ड िदन ु उहाँ स्वगर्बाट बल्दो अगलु्ठो लएर आउनु हुनछे। 9 ितनीहरूलाई अनन्त िवनाशको दण्ड
िदइनछे। ितनीहरूलाई भिुसत ब िदइनछैेन। उहाँका सव च्च श दे ख धरैे टाड ितनीहरूलाई रा खनछे। 10 यो त्यस िदन हुन्छ जनु िदन भु
यशे ूआउन ु हुनछे। उहाँ आफ्नो पिव सन्तहरूिसत मिहमा लन आउनु हुनछे। अिन ितनीहरू ज-जसले िव स गछर्न य्शेलूाई दखेरे आ यर्चिकत
हुनछेन।् ितमीहरू ितनै िव ासीहरू मध्ये हुनछेौ िकनिक हामीले िदएको साक्षी ितमीहरूले िव ास गरेका छौ।

11 त्यसकैारण हामी सधैं ितमीहरूको भलाईकोलािग ाथर्ना गदर्छौं। उहाँले ितमीहरूलाई बोलाएको जीवन शलैीमा ितमीहरूलाई हा ो
परमे रले बाँच्ने योग्य बनाई िदन ु हुन हामी ाथर्ना गछौं। ितमीहरूमा भएको असल गणुले ितमीहरूलाई गणुस्तरीय कायर्हरू गनर् उत्साह िदन्छ
अिन ितमीहरूकोमा भएको िव ासले ितमीहरूलाई असल कायर् गन गराउँछ। हामी ाथर्ना गछ ं िक परमे रले ितमीहरूलाई अझ बसेी यस्तो
असल कायर् गन ुर् योग्य पारून।् 12 हामी यी सब त रकाले ाथर्ना गछौं तािक हा ा परम भु यशे ू ी को नाउँ ितमीहरूमा मिहिमत हुन सकोस ्
अिन ितमीहरूले पिन उहाँमा मिहमा पाउन सक्छौ। त्यो मिहमा हा ा परमे र अिन भु यशे ू ी को अन ु हबाट आउँछ।

2
द ु घटना घट्नछे

1 दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरू, हा ा भ ू यशे ू ी को आगमन बारे हामीले केही कुरा भन्न ु छ। हामी त्यस बलेाको कुरा गनर् चाहन्छौं
जब हामी उहाँिसत एक साथ भटे गछौं। 2 यिद कतबैाट ितमीहरूले भकुो आगमन भइसकेको चाल पाए ितमीहरू सिजलै िबच लत हुने अथवा
डराउनै पदन। कस-ैकसलैे भन्लान िक यो अगमवाणीमा छ अथवा ससुमाचारमा छ अथवा ितमीहरू िच ी पढ्न सक्छौ जनु ितमीहरूले भन्छन ्
िक ितनीहरू हामीबाट आएका हुन।् 3 कुनै खण्डमा पिन ितमीहरूलाई कसलैे धोखा निदओस।् जब सम्म परमे रको िवरु िव ोह हुदँनै त्यो िदन
आउने छैन। जब सम्म िवनाशकारी मािनस आउँदनै तब सम्म त्यो िदन आउँदनै। िवनाशकारी मािनस नरकको हो। 4 परमे र वा कुनै पिन चीज
जो मािनसहरूले पजूा गछर्न ् त्यसले िवरोध गछर्। त्यो दरुाचारी मािनस आफैं ले आफूलाई परमे र अथवा मािनसहरूको आराधना भन्दा मािथ
राख्छ। त्यो परमे रको म न्दरमा पिन जान्छ र त्यहाँ बस्छ र आफू परमे र हु ँ भन्ने घोषणा गछर्।

5 मलैे पिहल्यै यी सब घटनाहरूको सत्य बताइ सकेको छु। याद छ? 6 अिन ितमीहरू जान्दछौ त्यो स्वचे्छाकारी केले रोिकरा खएको छ।
ठक समयमा दखेा पनर् भनरे नै त्यसलाई रोिकराखकेो छ। 7 पापको ग ु ी श ले अिहले पिन ससंारमा काम ग ररहकैे छ। तर एक श

छ जसले त्यो द ु को श लाई रोिकराखकेो छ। र त्यसलाई बाटोदे ख नपन् ाइञ्जले सम्म त्यसलाई यसरी नै रोकेरै रा खनछे। 8 त्यसपिछ
त्यो दरुाचारी िनस्कनछे र भु यशेलू े त्यसलाई आफ्नो मखुको ासले मा रिदन ु हुनछे। परम भलुे द ु मािनसलाई आफ्नो गौरवमय आगमनले
नाश ग रिदन ु हुनछे। 9 त्यो द ु मािनस शतैानको श मा आउँछ। त्यसिसत धरैे श रहनछे र िकिसम-िकिसमका झटूो चमत्कार, लक्षण र
आ यर् कमर्हरू दखेाउछँ। 10 द ु मानवले मािनसहरूलाई थ र-थ रको छल -पञं्च दखेाउछँ। ितनीहरू हुन ्िकनभने ितमीहरूले सत्य
स्वीकारेनन।् सत्यलाई स्वीकार गरेका भए ितनीहरूलाई बचाइने िथयो।

11 तर ितनीहरूले सत्यलाई स्वीकारेनन,् यसकारण परमे रले ितनीहरूलाई सत्यबाट भड्काउन केही श शाली चीज पठाउन ु हुनछे। त्यस
श ले गदार् ितनीहरू असत्यमै िव ास गनर् लाग्छन।् 12 त्यसकारण जस-जसले सत्यमा िव ास गदनन ् ितनीहरू द ण्डत हुन्छन।् ितनीहरूले
सत्यता स्वीकारेनन ्तर ितनीहरू द ु ाँई कमर्हरूमा आन न्दत भए।
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ितमीहरू मु को लािग छािनका हौ
13 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू! भलुे ितमीहरूलाई माया गन ुर् हुन्छ। ितमीहरूको मु को लािग परमे रले शरुूदे ख नै ितमीहरूलाई

छान्नभुएको हो। यसलैे ितमीहरूकालािग हामी परमे रलाई सधैं धन्यवाद िदन्छौं। आत्मा ारा पिव बनरे अिन सत्यमा िव ासी बनरे ितमीहरू
बाँचकेा छौ। 14 त्यही म ु पाउन परमे रले ितमीहरूलाई बोलाउन ु भयो जनु हामी चार गछ ं। ितमीहरू हा ा भ ु यशे ू ी को मिहमाको
भागीदार हुन सक भनरे बोलाईएका हौ। 15 यसलैे दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू! हामीबाट पाएको िशक्षाहरूमा िव ास लगातार ग ररहौ
र दढृबन। हामीले मखुले बोलरे होस ्िक िच ीमा लखेरे होस,् ितमीहरूलाई यी कुराहरू िसकाएकाछौं।

16-17 हामी ाथर्ना गछ िक हा ो भ ु यशे ू ी आफैले र हा ा िपता परमे रले ितमीहरू त्यके असल कायर् जे गछ अिन भन्छौ
ितमीहरूमा उत्साह अिन श िदनहुुनछे। परमे रले हामीलाई माया गन ुर् भयो अिन आफ्नो अन ु ह ारा उनले हामीलाई असल आशा र अनन्त
उत्साह िदनभुयो।

3
हा ोलािग ाथर्ना गर

1 अिन अब दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, हा ा लािग ाथर्ना गर िक परम भकुो वचन फै लयोस ्र ितमीहरूले गरे जस्तै अरूहरूले
त्यसको सत्कार गरून।् 2 अिन यो पिन ाथर्ना गर िक पापी र कुकम हरूको हातबाट हामी बाँच्न सकौं। सबलैे परम भमुा िव ास गदनन।्
3 तर भु िव ासी हुनहुुन्छ। उहाँले ितमीहरूलाई स्थर गराउन ु हुन्छ र त्यो एक द ु बाट बचाउन ु हुन्छ। 4 हामीले िदएको िशक्षा ितमीहरूले
मान्दछैौ भन्ने भलुे हामीलाई िनश्यता िदनहुुनछ। 5 हामी ाथर्ना गछ ं िक परम भलुे ितमीहरूको हृदयलाई परमे रको मे औ ी को धयैर्
ितर डोयार्उन।्

काम गनर् वाध्यता
6 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरूलाई हामी हा ा भ ु यशे ू ी को अिधकार लएर आज्ञा िददंछौं िक काम गनर् जसले अस्वीकार

गछर् ितनीहरूबाट टाढा बस। ती मािनसहरूले हामीबाट पाएको िशक्षा अनशुरण गन ुर् अस्वीकार गछर्न।् 7 ितमीहरू जान्दछौ िक हामी बाँचे जस्तै
ितमीहरू पिन बाँच्न ु पछर्। जब हामी ितमीहरूिसत िथयौं हामी अल्छी िथएनौं। 8 अिन जलैे पिन हामीले अरूको खाना खायौं, हामीले दाम
ितय ं। ितमीहरू कुनै एकजनाको पिन भार नबिनन ु हामीले कडा महेनत गय ं। हामीले रात-िदन काम गय ं। 9 यसको अथर् यो होइन िक ितमीहरू
को सहाएता माग्ने अिधकार हा ो छैन। तर ितमीहरूको लािग उदाहरण बन्न ु तािक ितमीहरूले अनसुरण गर, हामी आफ्नो हरेचाहकोलागी आफै
ख ौं। 10 हामी जितञ्चले ितमीहरूिसत िथयौं हामीले यो िनयम ितमीहरूको िन म्त िदयौं, “यिद कसलैे काम गदन भने उसले खाने पिन छैन।”

11 हामीले सनुकेा छौं ितमीहरू मध्ये कस-ैकसलैे पटक्कै काम गदनन ् र अकार्को काममा हस्तक्षपे मा ग रिहडंछन।् 12 हामी ती
मािनसहरूलाई आदशे िदन्छौं िक ितनीहरूले अरू मािनसहरूलाई दःुख निदउन।् हामी ितनीहरूलाई आदशे िदन्छौं िक ितनीहरू आफ्नो छाक
जटुाउन आफैं महेनत गरून।् भु यशे ू ी को िन म्त ितनीहरूले यस्तो गरून ्भनी हामी सिवनय िव न्त गछ ं। 13 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-
बिहनीहरू! असल कायर्हरू गनर् किहल्यै नथाक।

14 यिद कसलैे यस प ारा िदएको आदशे नमाने त्यसलाई याद ग रराख। त्यसिसत सम्बन्धै नराख जसमा िक त्यो ल ज्जत होस।् 15 तर
त्यसिसत श ु जस्तो वहार नगर बरू भाइलाई जस्तो चतेावनी दऊे।

अ न्तम शब्द
16 हामी ाथर्ना गछ ,ं शा न्तका परम भलुे ितमीहरूलाई शा न्त दान गरून।् हामी ाथर्ना गदर्छौं िक उहाँले ितमीहरूलाई सधैं हर त रकाले

शा न्त दान गरून।् भु ितमीहरू सबिैसत रहुन।्
17 म पावल हु ँ र यो अिभवादन आफ्नै हातले लखे्दछुै। मलैे लखेकेो त्यके िच ीमा यो सत्यता िचन्ह हो। यो मरेो ले े त रका हो।
18 हा ा भ ु यशे ू ी को अन ु ह ितमीहरू सबमैािथ होस।्
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ितमोथीलाई
पावलको पिहलो प

1 ी यशेकूो े रत पावलबाट णाम। हा ा म ु दाता परमे र र हा ा आशा ी यशेकूो आज्ञाले म े रत हु।ँ
2 ितमोथीलाई, जो िव ासमा मरेा सच्चा पु हुन, हा ा िपता परमे र र हा ा भ ु ी यशेबूाट अन ु ह करूणा र शा न्त।

झटूो िशक्षाहरूको िवरू चतेावनी
3 जब म म्यािसडोिनया तफर् गएँ त्यस बलेा मलैे ितमीलाई एिफससमै ब ु भनरे भनकेो िथएँ। त्यहाँ एिफससमा कस-ैकसलैे झटूा िशक्षाहरू

िदइरहछेन।् त्यहाँ बसरे ितमीले ती मािनसहरूलाई ती कुराहरू निसकाउन ु भिन िनदशन िदन सक्छौ। 4 ितनीहरूलाई पौरािणक कथा र नटु ङ्गने
पा रवा रक वशंावली भन्नमा ध्यान नदऊे भनी िनदश िदन सक्छौ। यस्ता कुराहरूबाट खा ल िववाद उत्पन्न हुन्छ, अिन परमे रको काममा
सहायता हुदँनै। परमे रको काम िव ास ारा गनर् सिकन्छ। 5 यस आज्ञाको उ ेश्य मािनसहरूमा मे ल्याउन ु हो। यो मे उत्पन्न गनर्लाई
मािनसहरूको हृदय शु हुनपुछर्, ितनीहरूले जानकेो जे उिचत छ त्यसकैो आधारमा ितनीहरूले काम गन ुर् पछर् अिन ितमीहरूमा सत्य िव ास
हुनपुछर्। 6 कित मािनसहरूले यस्ता कुराहरूबाट मखु फकार्ए अिन थर्का कुराितर लाग।े 7 त्यस्ता मािनसहरू शा ी बन्न खोज्छन।् तर उनीहरू
के बो लरहकेा छन ्त्यो उनीहरूलाई नै थाहा हुदँनै। अिन उनीहरूले ती कुराहरू बझु्दनैन ्जसलाई उनीहरू सत्य भन्छन।्

8 हामी जान्दछौ िक हामीले ठीकिसत उपयोग गरे वस्था रा ो हुन्छ। 9 हामी यो पिन जान्दछौं, वस्था भला मािनसहरूकोलािग बिनएको
होइन। वस्था त उनीहरूको िन म्त बिनएको हो जो िवधान िवरोधी र अनाज्ञाकारी छन,् जो भ हीन र पापमय छन,् जो अपिव र अधम छन ्
जो मात ृ िपत ृ घातक र हत्यारा छन।् 10 जो यौन-पापीहरू र सम लङ्गीहरू छन,् जो दास ापारीहरू र िमथ्यावादीहरू छन,् जो झटूा गवाहीहरू
िदने र सत्य िशक्षा िवरोधी छन,् मािनसहरू जो कसम खाएर झटूो कुरा बोल्छन अ्िन जसले साँचो िशक्षाको िवरू काम गछर्न,् वस्था ितनीहरूको
िन म्त होइन। 11 यो सत्य िशक्षा ससुमाचारकै एउटा भाग हो जो परमे रले मलाई चार गनर् समु्पनभुयो। यो मिहमामय ससुमाचार परमधन्य
परमे रबाट आएको हो।

परमे रलाई उहाँको कृपाको िन म्त धन्यवाद
12 हा ा भ ु ी यशेलूाई म धन्यवाद िददंछु िकनभने उहाँले मलाई िव ास गन ुर् भयो र उहाँको सवेा गन यो काम मलाई िदनभुयो। उहाँले

यो गनर् मलाई श िदनभुयो। 13 अिघ-अिघ म ी को िवरु बोल्थें, उहाँलाई सताउथँें र उहाँलाई चोट लाग्ने काम-कुरो गथ। तर परमे रले
ममािथ कृपा गन ुर्भयो िकनिक म के गद िथएँ त्यसबारे म अज्ञानी िथएँ। मलैे सबै यस्ता कुराहरू त्यस बलेा गरें जब मरेो ी ित िव ास िथएन।
14 तर मलैे पणू र्रूपले उहाँको अन ु ह पाएँ। अिन त्यही अन ु हिसत ी यशेमूा मे अिन िव ास पाएँ।

15 म जे भन्दछुै त्यो सत्य हो अिन ितमीले यसलाई पणूर्रूपले स्वीकार गन ुर्पछर्ः ी यशे ू पापीहरूलाई बचाउन ु यस ससंारमा आउनभुयो। म
पापीहरूमा पिन महा-पापी हु।ँ 16 तर म ित कृपा यसकारणले दखेाइयो िक ी यशेलू े उहाँका अनन्त धयैर् ममा दखेाउन सक्नभुयो। ी ले म
ित ठूलो धयैर् दखेाउन ु भयो जो पापीहरू मध्ये िनकृ िथएँ। ी ले मलाई ितनीहरूका िन म्त एउटा उदाहरणको रूपमा लनभुयो। जसले भिवष्य
ित िव ास गछर् अिन अनन्त जीवन चाहन्छ। ितनीहरूको िन म्त ी मलाई एक उदाहरूण बनाउन चाहन ु हुन्थ्यो। 17 जसले सदा-सवर्दा

शासन गछर्न,् सम्मान अिन मिहमा उनै राजा ित होस।् उहाँको अ स्तत्व मटेाउन सिकंदनै अिन दे सिकंदनै। एकमा परमे र ित सदा सवर्दा
सम्मान अिन मिहमा रहोस।् आिमन।

18 ितमोथी, ितमी मरेा प ु जस्तो हौ। म ितमीलाई यो आज्ञा िददंछुै। यो आज्ञा त्यो अगमवाणीिसत सम्मत हुनछे जो ित ो बारेमा पिहल्यै
भिनएको िथयो। म ितमीलाई यो भन्दछु िक ितमी त्यो अगमवाणी अनसुार कायर् गर अिन िव ासको असल लडाइँ लड। 19 िव ास रा खराख
र जे उिचत छ भिन ितमी जान्दछौ त्यो गर। कित ले यसलाई अनसुरण गरेनन ्अिन ितनीहरूको िव ास न भयो। 20 हाइिमिनयस र
अलकेज्याण्डरले त्यसै गरेका िथए। ितनीहरूले परमे रको िवरू मा बोल्न ु नहुनरेहछे भन्ने पाठ िसकुन ्भनरे मलैे ती दईुलाई शतैानको हातमा
स ु म्पिदएँ।

2
परुूष र ीहरूको लािग िनयमहरू

1 थमतः म ितमीलाई सबकैोलािग ाथर्ना गर भनरे िनवदेन गछुर्। परमे रिसत सबकैो बारेमा कुरा गर। मािनसहरूलाई चािहएको कुरो उहाँिसत
माग र उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ। 2 राजाहरू अिन उनीहरू सबकैोलागी जो अिधकार-सम्पन्न छन,् ाथर्ना गर जसमा िक हामी शा न्तिसत अिन
कुनै वाधािबना िजउन पाऊँ जसमा िक हामी हरेक कारले परमे रको आराधना गनर् सकँु अिन उहाँ ित सम्मान दखेाउन पाऊँ। 3 यही रा ो
हुन्छ र यसले हा ा उ ारक ार् परमे र सन्न हुनहुन्छ।
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4 परमे र सबकैो उ ार भएको चाहनहुुन्छ अिन उहाँ यो पिन चाहनहुुन्छ िक यो सत्यलाई सबलैे जाननु।् 5 परमे र एकमा हुनहुुन्छ अिन
मािनसहरूको उहाँकहाँ पगु्ने बाटो पिन एउटै छ। त्यो बाटो यशे ू ी माफर् त हो, जो एकजना मािनस पिन हुनहुुन्छ। 6सबै मािनसहरूको पापहरूको
मलू्य चकुाउन ु यशेलू े स्वयलंाई ब लदान गन ुर् भयो। यशे ू माण हुनहुुन्छ िक सबकैो उ ार होस ्भन्ने परमे र चाहनहुुन्छ। अिन उहाँ ठीक समयमा
आउनभुयो। 7 त्यसलैे ससुमाचार भन्न म एक े रतको रूपमा छािनएकोछु। म सत्य बोल्दछुै, मलैे झटूो बोलकेो छैन।ँ म अयहूदीहरूको िन म्त
एक िशक्षकको रूपमा छािनएँ। म ितनीहरूलाई िव ास गन ुर् अिन सत्यको अनसुरण गन ुर् िसकाउँछु।

ी र परुूष़लाई िबषशे सझुावहरू
8 मािनसहरूले जहीं पिन ाथर्ना गरून ् भन्ने म चाहन्छु। ाथर्नामा जसले आफ्ना हात उठाउँछन ् ती मािनसहरू पिव हुन ु पछर्। ितनीहरू

रसाल ु र झगड़ाल ु हुन ु हुदँनै।
9 ीहरूले पिन ठीकिसत व पिह रऊन ्भन्ने म चाहन्छु। उनीहरूले स्वयलंाई उपय ु अिन सामान्य ब ले सजाउन ु पछर्, चलु्ठा बाटेर, सनु

वा मोती झल्काएर वा बहुमलू्य ब पिहरेर होइन। 10 तर ितनीहरूले आफूलाई असल कामहरूले सजाउन ु पछर्। यो ती ीहरूलाई उपय ु हुन्छ
जसले भन्छन ्िक ितनीहरू परमे रको पजूा गछर्न।्

11 ीहरूले शान्तपवूर्क र परूा आज्ञाकारी भएर िसकुन।् 12 तर म कुनै ीलाई िशक्षा िदने तथा कुनै परुुषमािथ अिधकार जमाउने अनमुित
िदिँदन, तर ी चपुचाप ब पुछर्। 13 िकनभने पिहले आदमको सिृ भयो अिन पिछ हव्वाको। 14 शतैान ारा ठिगने आदम िथएन। त्यो ी िथई
जो ठिगई अिन पापी बनी। 15 तर ीहरू नानी जन्माउनाले म ु हुन्छन।् ितनीहरू िव ास, मे अिन पिव तामा लािगरहे अिन उिचत त रकाले
आत्मा सयंममा लािगरहे ितनीहरूले म ु पाउछँन।्

3
मण्डलीका अगवुाहरू

1 म जे भन्छु त्यो साँचो होः यिद कसलैे मण्डलीको अगवुा हुने इच्छा गछर् भने उसले रा ो कामको इच्छा गरेको हो। 2 अगवुा खबुै असल
मािनस हुनपुदर्छ तािक कसलैे पिन उसको आलोचना गनर् नसकोस।् उसको एउटै मा प ी हुनपुछर्। ऊ आत्मिनयिं त र ब ु मानी हुन ु पछर्। ऊ
अरूबाट सम्मानीत हुनपुछर्। ऊ मािनसहरू ित सत्कारशील हुनपुछर्। ऊ एक असल िशक्षक हुनपुछर्। 3 उसले अित धरैे दाखरस िपउन ु हुदँनै र
झगडाल ु पिन हुन ु हुदँनै। ऊ िवनयी अिन शान्त हुन ु पछर्। ऊ पसैाको लोभी हुन ु हुदँनै। 4 ऊ आफ्नो प रवारलाई असलिसत अगवुाइ गनर्मा योग्य
हुनपुछर्। मतलब उसका छोरा-छोरीहरूले पणू र् आदरपवूर्क उसको आज्ञा पालन गन ुर्पछर्। 5 यिद ऊ आफ्नो प रवारको अगवुाइ गनर् अयोग्य भए,
उसले परमे रको मण्डलीको दखेरेख कसरी गलार्।

6 अगवुा नव-प रवितर्त िव ासी हुनहुुदँनै। न ऊ स्वयं घमण्डी बन्नछे। तब उसको घमण्डका िन म्त द ु ात्मालाई दण्ड िदए झैं उसलाई
पिन दण्ड िदइनछे। 7 ऊ मण्डलीदे ख बािहरका मािनसहरू ारा पिन मान ग रने हुनपुछर्। तब ऊ अरू ारा आलोिचत हुने छैन अिन ऊ शतैानको
जालमा पन छैन।

मण्डलीक सहायकहरू
8 त्यसरी नै जसले िवशषे सहायकहरूको रूपमा मण्डलीको सवेा गछर्न ि्तनीहरू मािनसहरूबीच माननीय हुनपुछर्। ितनीहरू बातचीतमा इमान्दार

हुनपुछर् अिन ितनीहरूले अिधक दाखरस िपउन ु हुदँनै। अरूलाई ठगरे ितनीहरूले धनी बन्ने कोिशश गन ुर् हुदँनै। 9 ितनीहरू परमे रले हामीलाई
बताएको सत्यमा दढृ रहन ु पछर् अिन ितनीहरूले जे ठीक छ भनी िव ास गछर्न ्सधैं त्यही गन ुर् पछर्। 10 त्यस्ता मािनसहरूलाई अिधबाटै जाँच।
यिद ितनीहरूमा कुनै गलत कुरा छैन भने ितनीहरूले िवशषे सहायकहरूको रूपमा काम गनर् सक्छन।्

11 उसरी नै ीहरू पिन मािनसहरू माझ माननीय हुनपुछर्। ितनीहरूले अकार्को िनदंा गन ुर् हंुदनै।् ितनीहरू हरेक कुरामा आत्मा-िनयिं त र
िव ासी हुनपुछर्।

12 िवशषे सहायकहरूको रूपमा सवेा गन मािनसको एउटा प ी मा हुनपुछर्। ितनीहरू आफ्ना बालबच्चाहरूको अिन आफ्नो प रवारको
योग्य अगवुा हुनपुछर्। 13 असल कारले सवेा गन यी िवशषे सहायकहरूले स्वयलंाई माननीय पदको योग्य तलु्याउने छन।् ितनीहरूले ी
यशेमूा आफ्नो िव ासको िवषयमा ठूलो भरोसा पाउनछेन।्

हा ो जीवनको रहस्य
14 म ितमी भएकोमा चाँडै आउन सकँुला िक भन्ने आशा छ। अिहललेाई म यो प लखे्दछुै। 15 यिद म ितमीकहाँ झ ै आउन सिकन ँ भने

पिन परमे रको प रवारमा मािनसहरूले के गन ुर् पछर् त्यो ितमीले जानकैेछौ। त्यो प रवार जीिवत परमे रको मण्डली हो। अिन परमे रको
मण्डली सत्यको खाँबा र जग हो। 16 िनःसन्दहे हा ो आराधनाको जीवनको रहस्य महान छः

उहाँ हा ो िन म्त मािनसको रूपमा कट हुनभुयो,
आत्मा ारा उहाँ सत्य सािवत हुनहुुन्छ।
उहाँ स्वगर्दतू अिघ दखेा पन ुर्भयो,



1 ितमोथी 4:1 1333 1 ितमोथी 5:10

ससुमाचार अन्य जाितहरूमा चा रत ग रयो,
िव का मािनसहरूले उहाँलाई िव ास गरे।
अिन मिहमामा उहाँ स्वगर् सम्म उचा लन ु भएकोछ।

4
झु ा िशक्षकहरू बारे सावधान

1 पिव आत्मा स्प िसत भन्न ु हुन्छ िक भिवष्यमा कित मािनसहरू सत्य िशक्षा ित िव ास गनर् छाड्नछेन।् ितनीहरूले धोखे बाज
आत्माहरूलाई मान्नछेन ् अिन भतू तेको िशक्षाहरूको अनसुरण गनछन।् 2 यस्ता िशक्षाहरू झटूा अिन धोखबेाजहरूबाट आउँदछ जसले सही
र गलत के हो त्यो पिन छु ाउन सक्दनैन।् ितनीहरूको िववके तातो फलामले पोलकेो हुन्छ। 3 ती हरूले मािनसहरूलाई िववाह गनर् अिन
कुन-ैकुनै खाने कुराहरू खान िददंनैन।् तर सबै खानकुेराहरू परमे रले सिृ गन ुर्भएको हो। यसकारण, जसको िव ास छ अिन जसले सत्य
जान्दछ ितनीहरूले धन्यवाद सिहत ती खान सक्छन।् 4 पमे रले सिृ गन ुर्भएको जनुै कुरो पिन रा ो छ। परमे रलाई धन्यवाद सिहत हण
गरेको कुनै कुरो पिन अस्वीकार गन ुर् हुदँनै। 5 परमे रको वचन अिन ाथर्ना ारा हरेक कुरो पिव बन्दछ।

ी यशेकूो असल सवेक बन
6 यी सबै कुराहरू त्यहाँका दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरूलाई सनुाऊ। यसले ितमीलाई ी यशेकूो असल सवेक हो भन्ने दखेाउछँ।

ितमीले अनसुरण गरेको सत्य िव ासको वचन र असल िशक्षाले ितमीलाई द रलो बनाएको छ भिन ितमी दखेाउनछेौ। 7 मािनसहरू यस्ता मखूर्
कथाहरू सनुाउछँन ज्सको परमे रको सत्यतािसत कुनै सम्बन्ध छैन। त्यस्ता कथाहरूका िशक्षा पालन नगर। तर ितमीले स्वयलंाई इमान्दारीपवूर्क
परमे रको सवेा गनर् िसकाऊ। 8 शारी रक ायामले ितमीलाई केही मा ामा सहायता गनछ। तर परमे र ित अपर्ण गरेको सवेाले ितमीलाई
हरेक कुरामा सहायता गनछ। परमे रको सवेामा यो जीवन अिन अक जीवनको पिन आशीवार्दको भाकल िनिहत हुन्छ। 9 मलैे जे पिन भनें
त्यो सत्य हो अिन ितमीले त्यसलाई पणूर्रूपले स्वीकार गन ुर्पछर्। 10 त्यसकैो िन म्त हामी प र म र सघंषर् गछ ं। हामी जीिवत परमे रमा आशा
गछ ं। उहाँ सबकैा म ु दाता हुनहुुन्छ िवशषे गरी ितनीहरूको जो उहाँमािथ िव ास गछर्न।्

11 ियनै कुराहरूका आदशे र िशक्षा दऊे। 12 ितमी जवान छौ तर ित ो उमरेको कारणले ितमीलाई हलेा गनर् कसलैाई नदऊे। ितनीहरू कसरी
िजउन ु पछर् भिन िव ासीहरूको िन म्त एउटा उदाहरण बन्ने कोिशश गर। ितनीहरूलाई आफ्नो भनाई, आफ्नो रहन-सहन, आफ्नो मे, आफ्नो
िव ास अिन आफ्नो पिव जीवन ारा दखेाऊ।

13 म नआउञ्जले मािनसहरूलाई धमर्शा पढरे सनुाउदँ ै गन ुर्, ितनीहरूलाई दढृ बनाउदँै गन ुर् िशक्षा िददं ै गन ुर्। 14 ितमीमा भएको वरदानलाई
काममा लाउने कुरो याद गर। त्यो बरदान ितमीलाई अगवुाहरूको समहूले ितमीमािथ हात राखरे अगमवाणी गरी िदएकाछन।् 15 यी कुराहरू
ित िवचार ग ररहु, ती कुराहरू गनर्मा ित ो जीवन समपणर् गर। तब हरेक ले ित ो उन्नित दे सक्नछेन।् 16 आफ्नो जीवनको र आफ्नो

िशक्षणको ध्यान राख। उिचत रूपले जीवन िजउँदै अिन िशक्षा िददं ै जाऊ। तब ितमीले आफैलाई अिन ित ा िशक्षा सनु्नहेरूलाई बचाउनछेौ।

5
िजउने िनयमहरू

1आफूभन्दा ठूला मािनसहरूिसत रसाएर नबोल तर ितनीिसत आफ्ना िपतालाई जस्तै वहार गर। साना मािनसहरूिसत आफ्ना भाईहरूलाई
झैं वहार गर। 2 ठूला ीहरूिसत आफ्नी आमालाई झैं वहार गर अिन सानाहरूिसत बिहनीहरूलाई जस्तै श ु मनले ावहार गर।

िबधवुाहरूको वास्ता गन ुर्
3 िवधवुाहरूलाई मान गर जो साँच्चै असहाय छन।् 4 तर कुनै िवधवाका छोरा-छोरी वा नाती-नातीना छन ्भने ितनीहरूले िसक्न ु पन पिहलो

कुरो हुन्छः आफ्नो प रवारको दखेरेख गन ुर्। जब ितनीहरूले यसो गछर्न ् ितनीहरूले आफ्ना आमा-बाब ु तथा बाज-ेबज्यकैो ऋण चकुाउनछेन।्
यस ारा परमे र पिन खशुी हुन ु हुनछे। 5 कुनै एक िवधवा जो साँच्चै अभावमा छन,् जसलाई दखेरेख गन कोही छैन, जसले आफ्नो आशा
परमे रमािथ मा राखकेीछन,् उनले िदनरात परमे रसगं ाथर्ना गिछर्न।् उनले परमे रसगं सहायता मा ग्छन।् 6 तर आफ्नो आनन्दको लािग
कुनै िवधवा बाँच्छे भने ऊ जीिवत भएता पिन मरेकै बराबर हो। 7 यी कुराहरू गन ुर् भिन ती िव ासीहरूलाई िनदश गर, जसमा िक कसलैे पिन
यो भन्न ु नसकून ्िक ितनीहरूले भलू गदछन।् 8 मािनसहरूले आफ्नै मािनसहरूको याद रा ु पछर् िवशषे गरी आफ्नै प रवारहरूको। यिद कसलैे
त्यसो गदन भने उसले सत्य िशक्षालाई त्यागकेोछ। त्यस्ता मािनस त अिव ासी भन्दा पिन खराब हो।

9 िवधवाहरूको सचूीका िन म्त कुनै पिन िवधवा 60 वषर् वा त्यस भन्दा अिधक उमरेको हुनपुछर्। उसका एउटै मा पित भएको हुनपुछर्।
10उसले रा ो कामहरू ग रन भ्नरे उनी जािनएको हुनपुछर्। जस्तो आफ्ना बालबच्चाको पालन-पोषण गन, मािनसहरूको सत्कार गन, परमे रका
मािनसहरूको पाउ धनु,े क मा परेका मािनसहरूको सहायता गन र आफ्नो जीवनलाई हर कारको असल काममा लगाउनहेरू।
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11 तर तरूणी िवधवाहरूलाई आफ्नो सचूीमा नहलखे। ितनीहरूले आफूलाई ी मा समिपर्त गरेता पिन आफ्नो शारी रक इच्छाहरूले ायः
नै ितनीहरूलाई ी बाट तान्छ अिन िववाह गनर् चाहन्छन।् 12 ितनीहरूले पिहलाको ितज्ञा भङ्ग गरेको कारणमा ितनीहरूको न्याय ग रनछे।
13 यस बाहके, ती तरूणी िवधवाहरू घर-घर घमु्न,े कुरौटे हुने र अकार्को जीवनमा हस्तक्षपे गन बानी लन्छन ्अिन नगन ुर् पन कुराहरूमा समय
िबताउँछन।् 14 यसकारण म चाहन्छु िक तरूणी िवधवाहरूले िववाह गरून,् बालकहरू जन्माउन ्र आफ्नो घरको दखेभाल गरून।् यिद ितनीहरूले
यसो गरे हा ा श हुरूले ितनीहरूको आलोचना गन अवसर पाउने छैनन।् 15कितपय तरूणी िवधवाहरू शतैानको अनसुरण गनर् फिकर् सकेकाछन।्

16 यिद कुनै िव ासी ीको घरमा िवधवाहरू भए उसले ितनीहरूको दखे-रेख गन ुर् पछर्। ितनीहरूको दखे-रेखका िन म्त मण्डलीलाई बाधा
िदन ु हुदँनै। तब ितनीहरूको दखे-रेख मण्डलीले गनर् सक्नछे। जो साँचो अथर्मा अभाव स्त िवधवा छन।्

अगवुाहरू अन्यकुराहरूको बारेमा
17 अगवुाहरू जसले भावकारी ढङ्गले अगवुाका रूपमा कायर् ग ररहछेन,् मण्डलीले ितनलाई दोबर परुस्कार िदन ु पछर्। िवशषे गरी यो

ितनीहरूलाई य ु हुन्छ जसले चार गनर् र िसकाउनमा प र म गदर्छन।् 18 िकनभने धमर्शा ले भन्छः “गोरूले दाइँ गदछ भने त्यसको मखुमा
मोहोला नलगाऊ।”✡ अक ठाउँमा धमर् शा ले नै भन्छ, “मजदरुलाई उसको योग्य ज्याला िदनपुछर्।”✡

19 यिद कसलैे अगवुालाई दोष्याउछँ भने उसलाई ध्यान िदन ु हुदँनै। यिद दइु वा तीन हरू त्यो दोषको साक्षी िदन्छन ्भने मा त्यस
को कुरा सनु। 20 जब ितनीहरू पाप गछर्न,् मािनसहरूलाई भन िक ितनीहरू गलत छन।् यो कुरा सम्पणूर् मण्डलीको समक्ष गर। तब

अरूहरूले पिन चतेावनी पाउनछेन।्
21 परमे र, ी यशे ूअिन छािनएका स्वगर्दतूहरूका साम ु म ितमीलाई यसो गन आदशे िददंछुै। तर ितमीले सत्य नजानसेम्म मािनसहरूको

न्याय नगर। अिन सबलैाई समानरूपले यसो ग रन ु पछर्।
22 धमर्गरुू बनाउनाका िन म्त कसमैािथ ित ो हात रा को अिघ होिशयारीिसत सोच। अरूका पापहरूका सह भागी नहोऊ। आफूलाई श ु

राख।
23 ितमोथी साधारणतयाः ितमी पानी मा िपउँछौ। यसो नगर, केही दाखरस पिन िपउने गर। त्यसले ित ो पटेलाई सहायता गछर् अिन ितमी

घ रघ र िवमारी पन छैनौ।
24 कोही मािनसहरूको पापहरू सिजलिैसत दे सिकन्छ अिन ितनीहरूले दखेाउछँन ्िक ितमीहरूको न्याय ग रनछे। तर कित अन्य पापहरू

केही समय पिछ मा दे खन्छ। 25 मािनसहरूले गन असल काम बारे पिन यस्तै हो। मािनसहरूले गन असल कुराहरू सिजलै दे सिकन्छ।
किहले काहीं यी असल कुराहरू सिजलै नदे खए तापिन ितनीहरूलाई लकुाउन सिकंदनै।

6
1 ती जो दासत्वको वशमा छन ् ितनीहरूले आफ्ना मा लकहरूलाई पणूर् आदर दशार्उन ु पछर्। यिद ितनीहरूले त्यसो गरे परमे रको नाउँ

अिन हा ो िशक्षाको झटूो िनन्दा हुनछैेन। 2 केही दासहरूका मा लकहरू िव ासी छन।् ती दासहरू अिन मा लकहरू दाज्य-ूभाइहरू हुन्छन ्तर
दासहरूले मा लक ितको आफ्नो आदर सत्कारमा कुनै कमी दखेाउन ु हुदँनै। बरू ितनीहरूले आफ्ना िव ासी मा लकहरूको अझ रा री सवेा
गन ुर्पछर्। िकन? िकनभने दासहरू ितनीहरूले मे गन ती िव ासी मा लकहरूलाई सहायता गछर्न।्

झटूो िशक्षा र साँचो धन
मािनसहरूलाई ितमीले यी कुराहरू गनर् भन्न ु र िसकाउन ु पछर्। 3 कोही मािनसहरूले झटूो कुराहरू िसकाउँछन।् यी कुराहरू हा ा भ ु यशे ू

ी का सत्य िशक्षा अिन परमे रको सवेाको सत्य मागर्िसत मले खाँदनै। 4झ ू ा िशक्षा िदने मािनस अहङ्कारी हुन्छ र केही बझु्न नसक्ने हुन्छ।
यस्तो मािनस बहस- मेी हुन्छ अिन वचनहरू बारे झगड़ा गछर्। यसले इष्यार्,ं झगड़ा, अपमान अिन कुशकंा ल्याउछँ। 5 यसले दिुषत मन हुने
मािनसहरूबाट तकर् िवतकर् पिन ल्याउदँछ। जसले सत्य गमुाएका हुन्छन।् ितनीहरू सम्झन्छन ्िक परमे रको सवेा गन ुर् धनवान बन्ने मागर् हो।

6 िन यनै परमे रको सवेाले मािनसलाई धनवान तलु्याउछँ यिद आफूिसत भएको कुरामा उसलाई सन्तोष छ भन।े 7 जब हामी ससंारमा
आयौ, हामीले हामीिसत केही पिन ल्याएनौं, उसरी न,ै जब हामी मछ ं यस ससंारबाट हामी केही पिन लान स ै नौं। जब हामी ससंारमा आयौं
हामी र ो हात आयौं। अिन जब हामी मछ ं हामी र ो हात जान्छौं। 8 यसकारण यिद हामीिसत भोजन अिन ब भए हामी त्यसमैा सन्त ु
रहनछेौं। 9 तर मािनसहरू जो धनी हुन चाहन्छन ्ती लोभमा फँस्छन ्अिन जालमा पछर्न।् ितनीहरू मखूार्तापणू र् अिन हािनकारक चाहनाको िवकाश
गन कुरा गछर्न।् जनु कुराहरूले ितनीहरूलाई ध्वशं अिन न बनाउदँछ। 10 पसैा ितको मेले हर कारको खराबीलाई सिृ गछर्। कसलैे त
सत्य िव ासलाई नै त्यािगसकेकाछन ् िकनभने ितमीहरूमा धरैेभन्दा धरैे धन सं ह गन बल इच्छा िथयो। तर त्यसो गरेर ितनीहरूले आफैलाई
घोर दःुख अिन अफसोसमा पारेकाछन।्

याद गन ुर् पन केही कुराहरू
11 तर ितमी परमे रका मािनस हौ। अिन त्यसलैे यस्ता सबै कुराहरूबाट ितमी अलग ब ु पछर्। असल धािमर्कता, भ , िव ास, मे,

धयैर् र न ता अपनाउने भरसक कोशीश गर। 12 आफ्नो िव ासको रक्षा गन ुर् दौडमा दगनु ुर् जस्तै हो। त्यो दौड िज , सक्दो आफ्नो कोिशश
✡ 5:18: 25:4 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 5:18: 10:7 बाट उ तृ ग रएको।
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गर। अनन्त जीवन ा गन कोशीश गर जसको िन म्त ितमीलाई आ ान ग रएकोछ। अिन ितमीले ी बारे महान ्सत्यलाई यस कारले दखेरे
साक्षी िदएका छौ िक धरैेले त्यो सनुकेाछन।् 13 परमे र अिन ी यशे ू को समक्ष म ितमीलाई आज्ञा िददंछु। ी यशे ू नै एक हुनहुुन्छ जसले
महान सत्यलाई प न्तयस िपलातसको समक्ष स्वीकार गन ुर् भएको िथयो। अिन परमे र नै एक हुनहुुन्छ जसले हरेकलाई जीवन िदनहुुन्छ। अब
म ितमीलाई भन्छुः 14 ितमीलाई आज्ञा िदए अनसुार काम गर। हा ा भ ु यशे ू ी को आगमन सम्म यी कुराहरू कुनै ु ट र दोष िबना गद गर।
15 ठीक समय भएपिछ परमे रले यसो ग रिदन हुनछे। परमे र परम धन्य, एक मा शासक, राजाहरूका राजा र भहुरूका भु हुनहुुन्छ।
16 परमे र एक मा अमर हुनहुुन्छ। परमे र यित उज्यालो काशमा ब ु हुन्छ िक मािनस त्यसका छेउसम्म पिन जान सक्दनै। परमे रलाई
कसलैे किहल्यै दखेकेो छैन। र कसलैे परमे रलाई दे । सक्दनै। परमे र ित सदा सवर्दा सम्मान अिन श । आिमन।

17यो आदशे ितनीहरूलाई दऊे जो यो पथृ्वीका चीजहरू ारा धनी भएकाछन।् ितनीहरूलाई घमण्डी नहुन ुभन। ितनीहरूलाई आफ्नो आशालाई
सम्पि मािथ नरा ु भन, िकनभने सम्पि अिन त बस्दछ। त्यसको साटो ितनीहरूले आफ्नो आशा परमे रमािथ रा ु पछर् जसले हामीलाई
हरेक कुरो पयार् दान गन ुर् हुन्छ। 18 धनीहरूलाई रा ो काम गन ुर् अिन रा ो काम गरेर धनी हुन ु भन्न।ु अिन िदनमुा र बाँड्नमुा खशुी हुन ु भन्न।ु
19 त्यसो गरेर ितनीहरूले आफ्नो लािग स्वगर्मा सम्पि सञ्चय गनछन।् त्यो सम्पि नै एउटा गितलो घडरेी बन्नछे-जसमािथ ितनीहरूले आफ्नो
भिवष्यको जीवन िनमार्ण गनर् सक्नछेन।् तब ितनीहरूले सत्य जीवन पाउनछेन।्

20 ितमोथी, परमे रले ितमीले जनु कुरा समु्पन ु भएकोछ त्यसको रक्षा गन ुर्। मखूर् कुरा अिन धमर्-िनन्दा गनहरूदे ख टाढा बस। सत्यको िवरु
िववाद गनहरूदे ख ितमी स्वयं अलग बस। ितनीहरूिसत केही छ जसलाई ितनीहरू “ज्ञान” भन्छन ्तर त्यो वास्तिवक ज्ञान होइन। 21 कोही
भन्छन ्िक ितनीहरूिसत “ज्ञान” छ। ितनीहरूले सत्य िव ासलाई त्यागकेाछन।्

परमे रको अन ु ह ितमीहरू सबै ित रहोस।्
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ितमोथीलाई
पावलको दो ो प

1 ी यशेकूो एक े रत पावलबाट। परमे रले मलाई े रत बनाउन चाहनभुयो। उहाँले मलाई ी यशेमूा जीवनको ितज्ञाबारे चार गन
िनदशन िदन ु भएको छ।

2 मरेो प्यारो छोरो ितमोथी ित। िपता परमे र अिन हा ो भ ु ी यशेबूाट ितमीलाई, अनु ह कृपा र शा न्त िमलोस।्
उत्साह अिन धन्यवाद

3 िदन अिन रात आफ्नो ाथर्नामा म ितमीलाई सझंन्छु। मरेा ाथर्नाहरूमा म ित ोलािग परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछु। मरेा पखुार्हरूले सवेा
गरेका परमे र उहाँ नै हुनहुुन्छ। जनु कुरो गन ुर् उिचत हो भन्ने म ठान्छु, ितनै कुराहरू गरेर म सदवै उहाँको सवेा गछुर्। 4 म मरेो मनमा ितमीले
आसँ ु खसालकेो सम्झन्छु, यसथर् म ितमीलाई भटे्न उत्सकु छु जस ारा म आनन्दले प रपणूर् बन ु।ँ 5 म ित ो सत्य िव ास पिन सम्झन्छु। ित ी
बज्यै लोइस र ित ी आमा यिुनसमा त्यस िकिसमको िव ास िथयो। अिहले म िन त छु ित ो पिन त्यस्तै िव ास छ। 6 त्यसलैे म ितमीलाई
परमे रले दान गन ुर् भएको त्यो वरदान बारे सम्झाउनँ चाहन्छु। जब मलैे मरेो हात ितमीमा राखें परमे रले ितमीलाई त्यो वरदान िदनभुयो। अब
म चाहन्छु िक ितमीले त्यो वरदानको उपयोग गर अिन आगो दन्केर ज्वाला िनकाले झैं बढोस।् 7 परमे रले हामीलाई कातरको आत्मा िदन ु
भएन। उहाँले हामीलाई श को आत्मा, मे अिन आत्मा सयंमको आत्मा दान गन ुर् भएको छ।

8 यसकारण हा ा भ ु यशेकूो बारेमा मािनसहरूलाई भन्न नलजाऊ। अिन म कैदमा छु भनरे पिन लाज नमान। तर ससुमाचारको िन म्त मिसत
दःुख भोग्ने गर। त्यसो गनर् परमे रले हामीलाई श िदन ु हुन्छ।

9 परमे रले हामीलाई बचाउन ु भएको छ अिन हामीलाई आफ्ना पिव मािनस तलु्य बनाउन ु भएको छ। यो हामीले केही गरेर भएको होइन।
होइन, परमे रले यो उहाँको इच्छा अिन अन ु हले गदार् हामीलाई बचाउनँ ु भयो अिन उहाँको मािनस हुन आ ान गन ुर् भयो। यो अन ु ह ी
यशे ू ारा हामीलाई अनािदकाल अिघ िदइएको िथयो। 10 त्यो अन ु ह हामीलाई आज सम्म दखेाइएको िथएन। हा ो म ु दाता ी यशे ूआउन ु
भए पिछ त्यो दखेाइयो। यशेलू े मतृ्यलुाई न गन ुर् भयो र जीवनको मागर् दखेाऊन ु भयो। हो ससुमाचार ारा यशेलू े हामीलाई अनन्तजीवनको त्यो
मागर् दखेाउन ु भयो।

11 त्यही ससुमाचार चार गनर्का िन म्त एक िशक्षक अिन े रतको रूपमा मलाई िनय ु ग रएको हो 12 त्यही ससुमाचार चार गनर्का
िन म्त अिहले मलैे क भोग्न ु प ररहकेो छ। तर म ल ज्जत छैन।ँ म उहाँ एक जनालाई जान्दछु जसलाई मलैे िव ास गरें। म िव स्त छु िक
मलाई उहाँले समु्पन ु भएको कामको रक्षा गनर् त्यस िदनसम्म* उहाँ सामथर् हुन ु हुन्छ।

13 मबाट सनुकेो सत्य िशक्षाहरूको अनसुरण गर। ी यशेमूा भएको हा ो मे र िव ासिसत यी िशक्षाहरूको अनसुरण गर। ती िशक्षाहरू
ित ो िशक्षणका िन म्त उदाहरणहरू हुन।् 14 ितमीलाई िदइएको सत्यको रक्षा गर। हामीमा बसकेो पिव आत्माको सहायाताले ती कुराहरूको रक्षा
गर।

15 ितमीलाई थाहा छ िक एिशयामा मलाई सबले छोड।े फाइगलेस र हम जनेस ले पिन मलाई छोड।े 16 ओ न्सफरसका प रवारलाई भलुे
कृपा गरून ्भनी म ाथर्ना गछुर्। ओ न्सफरसले मलाई मरेो क मा धरैे पल्ट सघाए। मलाई बन्दी दखेरे उनी लजाएनन।् 17 अह,ँ जब उनी रोममा
आए मलाई नभटुेन्जले उनले मलाई िनरन्तर खोिजरह।े 18 म ाथर्ना गछुर् त्यस िदन† भलुे ओ न्सफरसलाई कृपा गरून।् ितमी रा री जान्दछौ
िक एिफससमा उनले मलाई धरैे कारले सहायता गरे।

2
ी यशेकूो स्वामी भ रक्षक

1 ितमोथी! ितमी मरेो छोरो जस्तो हौ। ी यशेमूा भएको हा ो अन ु हमा दढृ बन। 2 मलैे िसकाएको कुरा ितमीले सनुकेा छौ। अरू धरैेले
पिन ती कुरा सनुकेाछन।् ितमीलाई पत्यार लागकेा मािनसहरूलाई ती कुराहरू समु्पीदऊे जस ारा ितनीहरूले पिन अरूलाई िसकाउन योग्य हुनछे।
3 हा ो दःुखको भागीदार बन। ी यशेकूो साँच्चो िसपाहीले जस्तो दःुखलाई स्वीकार गर। 4 िसपाहीले आफ्ना नायकलाई सन्त ु तलु्याउन
खोज्छ। त्यसकारणले ऊ सामान्य जीवन कायर्मा फँस्दनै। 5 यिद कुनै खलेाडीले दौडमा भाग लने इच्छा गछर् भने इनाम िज कोलािग उसले
खलेको िनयम पालन गन ुर् पछर्। 6 िकसान जसले क ठन प र म गछर् ऊ नै आफूले उमारेको अन्नको पिहलो अिधकारी हुनपुछर्। 7 मलैे भनकेा
कुराहरूमा िवचार गर, भलुे ितमीलाई यी सब बझु्ने सामथ्यर् िदनहुुने छ।
* 1:12:

† 1:18:
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8 यशे ू ी को सम्झना गर। उहाँ दाऊदका सन्तान हुनहुुन्छ। यशेलूाई मतृ्य ु पिछ बौराइएको िथयो। यही ससुमाचार म मािनसहरूलाई भन्छु।
9 अिन त्यो ससुमाचार भन्दा मलैे दःुख पाइरहछुे। अपराधीलाई जस्तै साङ्गलोले बाँिधने अवस्थामा मलैे क पाइरहछुे। तर पमे रको िशक्षा
साङ्गला ारा बाँिधदंनै। 10 यसकैारण म यी सब क हरू धयैर्पवूर्क भोिगरहकेो छु। परमे रले चनुकेा ती सबकैा िन म्त म यसो गछुर्। ी यशेमूा
हुने ती मािनसहरूले म ु पाउन ्भनरे नै म यी यातनाहरूलाई स्वीकार गछुर्। त्यही म ु बाट मिहमा आउँदछ जो अनन्त हुन्छ। 11 यो एक साँचो
िशक्षा होः

यिद हामी उहाँिसतै मय ं भन,े तब हामी पिन उहाँिसतै िजउँछौं।
12 यिद हामीले दःुख र क स ौ भने हामी उहाँिसतै शासन गनछौं।
यिद हामीले उहाँलाई स्वीकानर् अस्वीकार गय ं भन,े उहाँले पिन हामीलाई स्वीकार गनर् अस्वीकार गन ुर् हुनछे।
13 यिद हामी िव ासी नभए पिन, उहाँ अझ िव ासी हुनहुुन्छ,

िकन िक उहाँ आफ्नो स्वभावलाई अस्वीकार गनर् सक्न ु हुदँनै।
प रिचत कम

14 मािनसहरूलाई यी कुराहरू भनी बस। अिन परमे र समक्ष ितमीहरूलाई चतेावनी दऊे जस ारा ितनीहरूले वचनलाई लएर कुनै बहस
नगरून।् वचनहरू बारे तकर् गनार्ले केही लाभ हुने छैन। वास्तवमा त्यसले सनु्नहेरूलाई पिन न गछर्। 15 परमे रको समक्ष यस्तो कारले स्वयं
उप स्थत हुने भरसक कोिशश गर िक उहाँले ितमीलाई अनमुोदन गन ुर् हुनछे। आफ्नो काममा ल ज्जत नबन। सत्य िशक्षालाई उिचत रूपले उपयोग
गन कम बन।

16जो परमे रबाट आएको होइन त्यस्ता थर्का कुरा गनहरूबाट अलग बस। त्यस्तो कुराले मािनसलाई परमे रको झन- झन िवरोधी बन्न
अ सर गराउँछ। 17 ितनीहरूका झटूो िशक्षा शरीरमा रोग जस्तै फै लनछेन।् हाइमिेनयस र िफलतेस त्यस्तै मािनसहरू हुन।् 18 ितनीहरूले साँचो
िशक्षा त्याग गरे। ितनीहरू िसकाउँछन ्िक मतृ्यबुाट बौराई त पिहल्यै भइसक्यो । यही रीतले ती दईुले कित मािनसहरूका िव ास ध्वशं पादछन।्

19 तर परमे रको सदुढृ घडरेी सदुढृ नै रिहरहन्छ। त्यस घडरेीमा यी शब्दहरू ले खएका छनः “ भु आफ्ना मािनसहरूलाई िचन्नहुुन्छ।”✡
अिन यी शब्दहरू पिन ले खएका छन ्“ त्यके मािनस जसले भमुा िव ास छ भन्ने दावा गछर् उसले पापपणूर् कायर् गन ुर् छोड्न ु पछर्।”

20 एउटा ठूलो भवनमा सनु र चाँदीले बिनएका समानहरू छन, तर त्यहाँ काठ र माटाले बिनएका वस्तहुरू पिन छन।् कोही िवशषे कामकालािग
हुन्छन ्भने कुनै साधारण कामकालािग हुन्छन।् 21 यिद कसलैे आफूलाई नरा ो कमर्हरूबाट िवश ु बनाउछँ भने उसलाई िवशषे काममा उपयोग
ग रनछे। त्यो मािनस पिव बन्छ अिन ऊ घरको मा लकका िन म्त उपयोगी हुन्छ। ऊ सबै असल कामको िन म्त लायक हुन्छ।

22 जवानीको अिभलाषा दे ख टाढो बस। असल जीवन िजउनलुाई िव ास, मे र शा न्त ा गनर् महान यास गर। यी कुराहरू शु हृदय
भएका अिन परम भमुा िव ास भएका मािनसहरूको सङ्गतमा गन यास गर। 23 मखूर् र बसेमझका तकर् हरू छोड़। ितमी जान्दछौ यस्ता तर्क
बढरे िववादमा प रणत हुन्छन।् 24 भकुो सवेकले झगडा गन ुर् हुदँनै। उसले सबै ित दयाल ु हुन ु पछर्। भकुो सवेक असल िशक्षक हुनपुछर्। ऊ
सहनशील हुनपुछर्। 25 आफूिसत सहमत नहुने मानिसहरूलाई उसले न तापवूर्क िसकाउन ु पछर्। परमे रले ितनीहरूको हृदय प रवतर्न ग रिदन
सक्नहुुन्छ अिन ितनीहरुले सत्यलाई स्वीकार गनर् सक्छन।् 26 त्यस्ता मािनसहरू शतैानको जालमा परेका हुन्छन ्अिन शतैानले चाहे जस्तै काम
गछर्न।् तर ितनीहरू जान्न अिन शतैानको जालबाट उम्कन सक्छन।्

3
अ न्तम िदनहरू

1 यो याद गर। अ न्तम िदनहरूमा आपदको समय हुनछे। 2 ती िदनहरूमा मािनसले आफूलाई र पसैालाई मा माया गनछन।् ती अहकंारी,
घमण्डी र अकार्लाई गाली गन हुन्छन।् मािनसहरूले आफ्ना माता िपताका आज्ञा पालन गन छैनन ्अिन कृतज्ञ बन्ने छैनन।् ती परम रले मन
पराउन ु हुने मािनसहरू हुनछैेनन।् 3 मािनसहरूले अकार्लाई मे गन छैनन।् ितनीहरूले अरूलाई क्षमा गनर् अस्वीकार गनछन।् ितनीहरूले नरा ा
कुराहरू बोल्नछेन।् ितनीहरूमा आत्मसयंम हुने छैन। ितनीहरू दरुाचारी र नीच हुनछेन ् अिन असल कुरालाई हलेा गन हुनछेन।् 4 अन्त्यका
िदनहरूमा मािनसहरू आफ्नै साथीको श ु बन्ने छन।् केही िवचारै नगरी ितनीहरू मखूर् काम गछर्न।् ती कपटी हुनछेन।् ितनीहरू परमे रलाई
भन्दा सखुभोगलाई अिधक मे गन हुन्छन।् 5 ितनीहरूले परमे रको सवेा गरे जस्तो त गनछन।् तर वहारमा ितनीहरूले परमे रको “सवेा”
गदनन।् ितमोथी, त्यस्ता मािनसहरूबाट टाडा बस।

6 त्यस्ता कित मािनसहरू घर जान्छन ्र पापले पणू र् भएका ीहरूलाई आफ्ना अधीनमा राख्छन।् ितनीहरूले गनर् चाहने धरैे नरा ा कुराहरू ारा
ितनीहरूलाई पाप ितर तािनन्छन।् 7 ती ीहरू सदवै नयाँ िशक्षाहरू िसक्न चाहन्छन ्तर ितनीहरू सत्यलाई पणूर्रूपले बझु्न किहल्यै पिन योग्य
हुदँनैन।्
✡ 2:19: 16:5 बाट उ तृ ग रएको।
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8 जने्नस र जमे् सलाई नै सम्झ। ितनीहरू मोशाको िवरू िथए। यी मािनसहरू पिन त्यस्तै हुन।् ितनीहरू सत्यका िवरोधी हुन।् ितनीहरूको
िवचार बहिकएको छ। ितनीहरू सत्यको अनसुरण गनर् चकेुका छन।् 9 तर ितनीहरू आफ्ना काममा सफल हुन सक्ने छैनन।् सबले जान्नछेन ्िक
ितनीहरू मखूर्छन।् जने्नस र जमे् सको मामलामा जस्तै त्यकेले जान्नछेन ्िक ितनीहरू मखूर् हुन।्

अ न्तम सल्लाह
10 मरेो बारेमा ितमी सबै जान्दछौ। म के िसकाउँछु, कसरी बस्छु, ितमी जान्दछौ। ितमी मरेो जीवनको ल य, मरेो िव ास, धयैर् र मे पिन

जान्दछौ। ितमी जान्दछौ िक कोिशश गनर् म किहल्यै छोड़िदन।ँ 11 ितमी मरेो क हरू र यातनाहरू जान्दछौ। ए न्टओक, आइकोिनयम र ल ामा
ममािथ घटेका घटनाहरू ितमी सबै जान्दछौ। ती स्थानहरूमा मलैे सामना गनर् परेका क हरू ितमीलाई थाहा छ। तर भलुे मलाई ती िवपदहरूबाट
बचाउन ु भयो। 12 ी यशेमूा जसले परम रले चाहकेो अनसुार बाँच्न चाहन्छ उसले क हरू भोग्नै पछर्। 13 मािनसहरू जो द ु अिन अरूलाई
धोका िदनहेरू छन ्ती नरा ोदे ख अझ नरा ो हुदँ ै जान्छन।् ितनीहरू अरूलाई मखूर् तलु्याउछँन ्तर ितनीहरू स्वयलंाई मखूर् बनाइरहकेा हुन्छन।्

14 ितमीले िसकेका िशक्षालाई ितमीले अनसुरण गन ुर्पछर् िकनभने ती सत्य हुन ्भनी ितमीलाई भरोसा छ। यो कुरा ितमी जान्दछौ िकनिक
ितनीहरू जसले ितमीलाई ती िसकाए ितनीहरू भरोसा योग्य छन। 15 ित ो बाल्यकालदे ख नै ितमीलाई पिव शा थाहा छ। ती धमर्शा ले
ितमीलाई ज्ञानी तलु्याउनछे। अिन त्यो ज्ञानले ी यशेमूा िव ास ारा म ु तफर् डोयार्उछँ। 16 सबै धमर्शा हरू परमे रले िदन ु भएको हो। ती
धमर्शा हरू िशक्षा िदन ु अिन मािनसको जीवनमा भएका गलत कुराहरू दखेाइिदने काममा उपयोगी छन।् धमर्शा हरू गल्ती सधुानर् अिन उिचत
जीवन कसरी िजउन ु त्यो िसकाउनमुा उपयोगी छन।् 17 परमे रको त्यके सवेक धमर्शा को योग गरेर तयार हुनछे अिन हर िकिसमको उ म
कायर् गनर् उसलाई आवश्यक हरेक कुरा ा हुनछे।।

4
1 परमे र अिन यशे ू ी को नाउमँा म ितमीलाई आदशे िददछुँ। जीिवत अिन मतृहरूको न्याय गन ुर् हुने एक मा ी यशे ू हुनहुुन्छ। उहाँको

राज्य छ अिन उहाँ कट हुनहुुदँछै। त्यसलैे म ितमीलाई यो आदशे िदन्छुः 2 मािनसहरूलाई ससुमाचार भन, हर स्थितमा यो भन। मािनसहरूलाई
ितनीहरूले गन ुर् पन काम बताऊ। ितनीहरूको गल्ती हुदँा ितनीहरूलाई भन। ितनीहरूलाई उत्साह दऊे। यी सब कुराहरू ठूलो धयैर् र सावधान
िशक्षा ारा गर।

3 समय आउने छ जब मािनसहरूले सत्य िशक्षा सहने छैन। ितनीहरूले धरैे िशक्षकहरू पाउनछेन ्जो ती मािनसहरूको इच्छाहरूसगँ ितनीहरू
िमल्नछेन।् ती िशक्षकहरूले ितनीहरूलाई ितनीहरूले सनु्न चाहने कुराहरू िसकाउनछेन।् 4 मािनसहरूले सत्य सनु्न छाड्नछेन।् ितनीहरू झटूा
कथाहरूकै पिछ लाग्नछेन।् 5 तर ितमीले सदवै आफूलाई सयंम गन ुर्पछर्। यिद दःुख आइपरे त्यसलाई स्वीकार गर। ससुमाचार चार गन काम
नछोड। परमे रको सवेकले गन ुर् पन जे पिन छ सबै गर।

6 मरेो जीवनलाई परमे र समक्ष वदेीमा व लदान िदइँदछै। मलैे यो जीवनलाई छाड्ने समय आएको छ। 7 मलैे लड़ाईं लडकेो छु र दौड
िस ाएको छु। मलैे िव ास बचाइ राखकेोछु। 8 अब एउटा मकुुटले मलाई प खर्बसकेो छ। म परमे रसगँ ठक रहकेोले गदार् मलै े त्यो
धािमर्कताको मकुुट पाउने छु। हो, उहाँले मलाई त्यो मकुुट त्यस िदन िदनहुुनछे। उहाँले त्यो मकुुट ती समस्त मािनसहरूलाई िदनहुुनछे जसल,े
उहाँको आगमन चाहकेाछन ्अिन जसले उहाँको ितक्षा गरेकाछन।्

गत वचनहरू
9 जित चाँडो सम्भव हुन्छ, मकहाँ आउने कोिशश गर। 10 डमेसले ससंारलाई खबूै मे गथ्य अिन ऊ मलाई छाडदछै, ऊ िथस्सलोिनका

गयो। े सने्स गलितया गयो अिन तीतस डालिमितयामा गए। 11 अिहले लकूा मा मिसत छ। मकूर् सलाई भटे र ितमी आउँदा उसलाई ितमीिसत
लएर आऊ। उसले मलाई यहाँ मरेो काममा सघाउन सक्छ। 12 टाइिककसलाई मलैे एिफसस पठाँए।
13 म ोआसमा हुदँा त्यहाँ कापर्सकहाँ मलै े कोट छोडें। ितमी आउँदा त्यो पिन ल्याइिदन।ु ती अत्यन्त आवश्यकीय हुन।्
14 धातकुार अलकेज्याण्डरले मलाई अत्यन्त क्षित गरेको छ। भलुे उसलाई योग्य दण्ड िदनहुुनछे। 15 ितमी पिन सतकर् बस तािक उसले

ितमीलाई क्षित पयुार्उन नसकोस।् हा ो िशक्षाको उसले ती िवरोध गरेकोछ।
16 पिहलो सनुवाइमा मलाई आफ्नो बचाउ गन ुर् भिनयो, मलाई समथर्न िदने त्यहाँ कोही िथएन। त्यकेले मलाई छाड।े म ाथर्ना गछुर् िक

परमे रले ितनीहरूलाई क्षमा गनछन।् 17 तर भु मरेो साथ हुनहुुन्थ्यो। उहाँले मलाई श वान तलु्याउन ु भयो जस ारा मलैे अयहूदीहरूलाई
ससुमाचार ाख्या गनर् सकें । भ ु चाहनहुुन्थ्यो िक सबै अयहूदीहरूले ससुमाचार सनु्न ु पछर्। म िसहंको मखुबाट उ म्कएँ। 18 यिद कसलैे मलाई
क्षित गनर् खोजे भलुे मलाई उ ार गन ुर् हुनछे। उहाँले मलाई बचाउनँ ु हुनछे अिन आफ्नो स्वग य राज्यमा ल्याउन ु हुनछे। उहाँको मिहमा सदा
सवर्दा रिह-रहोस।् आिमन।

अ न्तम अिभवादन
19 ि स्कला र अक्वीलाको साथै ओ न्सफरसको सबै प रवालाई णाम छ। 20 इरास्तस को रन्थमै बस।े अिन मलैे ोिफमसलाई िमलतेसमा

छोिडराखें। ऊ अ लक िबसन्चो िथयो। 21 शीत ऋतु भन्दा अिघ नै मकहाँ आउने सक्दो कोिशश गन ुर्।
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यबुलसले ितमीलाई अिभवादन पठाउँदै छ। पडुने्स, लनस, क्लोिदया अिन यहाँ भएका समस्त दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरूले आफ्ना
अिभवादन पठाउँदछैन।्

22 परमे र ित ो आत्मा साथ रहुन।् ित ो साथमा अन ु ह रहोस।्
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तीतसलाई
पावलको प

1 परमशेवरको सवेक र यशे ू ी का े रत पावलको णाम। परमे रले छानकेा मािनसहरूको िव ासलाई सहायता गन ुर् अिन मािनसहरूलाई
सत्य बताउनकुो िन म्त मलाई पठाइएको हो। परमे रको सवेा कसरी गन त्यो सत्यले मािनसलाई िसकाउँछ। 2 त्यो िव ास र त्यो ज्ञान अनन्त
जीवनको हा ो आशाबाट उत्पन्न हुन्छ। त्यो जीवन िदने वचन परमे रले हामीलाई अनािद कालमै िदन ु भएको हो परमे र किहल्यै झटूो
बोल्न ु हुदँनै। 3 ठीक समयमा परमे रले ससंारलाई त्यो जीवन बारे जान्न िदनभुयो। परमे रले त्यसलाई चार ारा जान्न िदन ु भयो। त्यो काम
परमे रले मलाई समु्पन ु भयो। मलैे त्यो हा ो म ु दाता परमे रको आदशेमा चार गरें।

4 तीतसलाई णाम। हा ो साझा िव ासमा ितमी मरेा साँच्चो छोरा हौ।
िपता परमे र र हा ा म ु दाता ी यशेबूाट शा न्त र अन ु ह रहोस।्

े टमा िततसको काम
5 मलैे ितमीलाई े टमा यसकारणले छाडें िक त्यहाँ बाँकी रहकेो काम पणूर् होस।् अिन हरेक शहरमा धमर्-गरुूहरूलाई पिन िनय ु गन ुर् भनी

मलैे छाडें। 6धमर्-गरुू यस्तो मािनस हुनपुछर् जो गलत जीवन िबताइरहकेो अिभय ु नहोस।् उसको एउटै मा प ी हुन ु पछर्। उसका केटा-केटीहरू
िव ासी हुन ु पछर्, असभ्य जीवन बाँचकेो वा आज्ञाकारी नभएको अिभय ु हुन ु हुदँनै। 7 धमर्गरुूको कायर् परमे र ित कामको ख्याल रा ु
हो। यसथर् कुनै गलत कमर्को िन म्त उनी अिभय ु हुन ु हुदँनै। उनी घमण्डी अिन स्वाथ हुन ु हुदँनै वा झ रसाउने हुन ु हुदँनै। ऊ िपयक्कड
हुन ु हुदँनै। ऊ झगड़ाल ु अिन ठगरे धनी हुने आकांक्ष भएको हुन ु हुदँनै। 8 धमर्-गरुूले मानिसहरूलाई आफ्नो घरमा लगरे सहायता गन ुर् पछर्।
उसले जे असल छ त्यसलाई मे गन ुर् पछर्, ज्ञानी हुन ु पछर्, सही अिन पिव जीवन िजउन ु पछर्। उिसत आत्मा सयंम हुन ु पछर्। 9 धमर्-गरुूले
हामीले िसकाएको सत्य िव ासपवूर्क मान्न ु पछर्। ऊ, सही अिन सत्य िशक्षाको उपयोग ारा मािनसहरूलाई सहायता गनर् समथर् हुनपुछर् अिन
मािनसहरू जो सत्य िशक्षाको िवरू छन ्ितनीहरू गलत छन ्भनी मािणत गनर् समथर् हुन ु पछर्। 10 आज्ञापालन नगन धरैे छन।् ितनीहरू थर्का
कुराहरू गछर्न ्अिन मािनसहरूलाई गलत त रकाले अगवुाई गछर्न।् म िवशषे गरी ितनीहरूका बारेमा कुरा गदछु जो यहूदी मतबाट बािहर भएका
छन।् धमर्-गरुूले मािनसहरू भलूमा छन ्भनी दखेाउन ु पछर् अिन ितनीहरूलाई त्यस्तो थर्का कुराबाट रोक्न ु पछर्। 11 ितनीहरूले निसकाउन ु पन
कुराहरू िसकाएर त्यस्ता मािनसहरूले ठग्न ु अिन पसैा कमाउन ु मा ितनीहरू त्यस्तो िशक्षा िदन्छन।् 12 ितनीहरूका आफ्नै एकजना दशेवासी जो
ितनीहरूका अगमव ाले भन,े “ े टका मािनसहरू सधैं झटूो बोल्छन।् ती जङ्गली पशहुरू जस्तै छन ्अिन ितनीहरू अल्छे छन,् ितनीहरूले
कसरी खान ु त्यो मा जानकेा छन।्” 13 अगमव ाले भनकेा ती कुराहरू ठीक हुन,् यसथर् ितमीले ितनीहरूलाई दखेाउन ु पछर् िक ितनी गलत
छन।् ितमी ितनीहरूिसत कठोर बन्नपुछर् जसमा िक ितनीहरूले सत्य िव ास अनसुरण गनछन।् 14 तब ितनीहरूले यहूदी कथाहरू सनु्ने अिन ती
मािनसहरूका आदशे मान्ने छैनन ्जसले सत्यलाई तचु्छ सम्झन्छन।् 15 शु हृदय हुनहेरूलाई सबै कुरा श ु ै हुन्छ। तर ितनीहरूका िन म्त केही
पिन स ु हुदँनै। साँच्च,ै ितनीहरूको िवचारै खराब भइसकेको छ अिन उिचत के हो त्यो िचन्ने ितनीहरूको श न भइसकेको छ। 16 ितनीहरू
परमे रलाई जान्दछौं भनरे दावी गछर्न,् तर ितनीहरूको कमर् ारा यो स्प हुन्छ िक ितनीहरू उहाँलाई मान्दनैन।् ितनीहरू भयकंर मािनसहरू हुन,्
ितनीहरू अनाज्ञाकारी छन ्अिन ितनीहरू कुनै िकिसमको रा ो कामको िन म्त लायकका छैनन।्

2
साँचो िशक्षाको अनसुरणगन ुर्

1 तर, ितमीले मािनसहरूलाई साँचो िशक्षाको अनसुरण गनर् ितनीहरूले के-के गन ुर् पछर् त्यो बताउन ु पछर्। 2 पाका मािनसहरूलाई आत्मा सयंमी,
गम्मभीर र ज्ञानी बन्ने कुरा िसकाऊ। ितनीहरू िव ासमा, मेमा र धयैर्मा दढृ बन्नपुछर्।

3 व ृ ीहरूलाई पिन आफ्ना जीवन मागर्मा पिव रहन िसकाऊ। ितनीहरूले अकार्को िवरू कुरा गन ुर् हुदँनै अिन ज्यादा दाखरस िपउने बानी
गन ुर् हुदँनै। ती ीहरूको लािग के रा ो हुन्छ त्यो िसकाऊ। 4 त्यही कारले ितनीहरूले जवान ीहरूलाई आफ्ना पित र बालकहरूलाई माया गनर्
िसकाउन ु पछर्। 5 ितनीहरूलाई ब ु मानी र पिव हुन, आफ्नो घरको ख्याल रा ,ु आफ्ना पितहरू ित दयाल ु अिन आज्ञकारी हुन ु भनी िसकाउनै
पछर्। यस्तो स्थितमा परमे रले हामीलाई िदन ु भएको िशक्षाको बारेमा कुनै आलोचना हुने छैन।

6 त्यसरी नै नवयवुाहरूलाई ज्ञानी बन्ने उत्साह िदन।ु 7 ती नवयवुाहरूका िन म्त हरेक कुरामा असल-असल काम गद ितमी एक उदाहरण
बन्न ु पछर्। जब ितमी ितनीहरूलाई िसकाउँछौ इमान्दार अिन गम्भीर बन। 8जब ितमी सत्य बोल्छौ, यस्तो कारले बोल, जसमा िक कसलैे ित ो
आलोचना गन छैन अिन तब ित ो िवरोधमा हुने कुनै मािनस आफैं ल ज्जत भएको अनभुव गन छ। िकन िक हा ो िवरोधमा बोल्ने उिसत केही
हुनछैेन।
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9अिन यी कुराहरू दासहरूलाई पिन भन। ितनीहरूलेसधैंआफ्ना मा लकहरूलाई खशुी रा े कोिशश गरून,् ितनीहरूलेआफ्ना मा लकहरूिसत
तकर् गन ुर् हुदँनै, 10 ितनीहरूले मा लकको कुनै कुरा चोरी गन ुर् हुदँनै अिन आफ्ना मा लकले ितनीहरूमािथ पणूर् िव ास गनर् सक्छन ्भनरे दखेाउन ु
पछर्। यिद दासहरूले यस्तो गरे ितनीहरूका त्यके कामले हा ो म ु दाता परमे रको िशक्षा रा ो रहछे भन्ने माण गनछ।

11 हामी यसरी िजउन ु पछर् िकन िक परमे रको अन ु ह हामीकहाँ पगुकेोछ। त्यो दयाले हरेकलाई बचाउन ु सक्छ। अिन त्यो दया हामीलाई
िदइएकोछ।

12 त्यही अन ु हले हामीलाई परमे रको िवरु नबाँच्न ु भन्ने िसकाउँछ अिन ससंारले चाहकेो जस्तो कुकमर् गनर्बाट हामीलाई रोक्छ। त्यो
अन ु हले हामलीई पथृ्वीमा ज्ञानी अिन सही त रकाले हा ो जीवन िजउन िसकाउँछ जसले हामी परमे रको सवेा गछ ं भन्ने दखेाउछँ। 13 हा ा
परमे र र म ु दाता यशे ू ी को आगमनलाई प खर्दंा हामीले हा ो जीवन यसरी नै बाँच्नपुछर्। उहाँ हा ा महान आशा हुनहुुन्छ, उहाँ आफ्ना
मिहमा सिहत आउनु हुनछे। 14 उहाँले स्वयलंाई जम्मै दषु् ाइँबाट हामीलाई म ु िदन समपणर् गन ुर् भयो। हामीलाई केवल उहाँका मािनस
तलु्याउन अिन जो सदवै असल कुराहरू गनर् उत्सकु रहने तलु्याउन उहाँले ाण त्याग्न ु भयो।

15 यी कुराहरू मािनसहरूलाई भन। ित ो पणूर् अिधकार छ। यसकारण मािनसहरूलाई सदुढृ तलु्याउन अिन ितनीहरूले के गन ुर् पछर् भनी
ितनीहरूलाई भन्न त्यो अिधकार योग गर। अिन सावधान बन िक कसलैे पिन ितमीलाई महत्वहीन सम्झरे त्यस्तै वहार नगरून।्

3
िजउने असल त रका

1मािनसहरूलाई यी कुरा गनर् नभलु्न,ु भनी भन, शासक र सरकारी अगवुाहरूको अिधकारमा रहन,ु ती अिधकारीहरूको आज्ञा पालन गन ुर् अिन
सबै िकिसमको रा ो कामका िन म्त तयार ब ,ु 2 कसकैो िवरू नरा ो कुरा नगन ुर्, अरूहरूिसत शा न्तले ब ,ु अन्य मािनसहरू ित सहनशील
अिन अित भ बन्न।ु िव ासीहरूलाई सबै मािनसहरूिसत यसो गन ुर् भनी भन।

3 अिघ-अिघ हामी मखूर् िथयौं। हामीले आज्ञा पालन गरेनौं, हामी गलत िथयौं अिन आफ्नो शरीरको वश िथयौं, जसले नरा ा कुरा गनर्
चाहन्थ।े हामीले द ु ता अिन इष्यार्को जीवन बाँच्यौं। मािनसहरूले घणृा गरेको जीवन बाँच्दै िथयौं अिन हामीले ितनीहरूलाई घणृा गय ं। 4 तर
तब हा ा म ु दाता परमे ले मािनसहरूको लािग उहाँको दया अिन मे हामीलाई जनाउन ु भयो। 5 उहाँले हामीलाई आफ्नो दया ारा नै बचाउन ु
भयो-परमे र ित सही हुन्छौं भनी हामीले गरेका असल कामको कारणले होइन। उहाँले हामीलाई धोएर बचाँउन ु भयो जसले हामीलाई नयाँ
मािनस तलु्यायो। उहाँले हामीलाई पिव आत्मा ारा नयँा तलु्याएर हामीलाई बचाउन ु भयो। 6 परमे रले त्यो पिव आत्मा हा ा म ु दाता यशे ू

ी ारा हामीमािथ पणूर्रूपले खन्याउन ु भयो। 7 उहाँको अन ु हले हामी धम ठह रयौं। अिन परमे रले हामीलाई अनन्त जीवन ा गनर्
आत्मा िदनभुयो। हामी त्यसकैो आशामा िथयौं। 8 त्यो िशक्षा साँचो हो।

अिन म चाहन्छु िक मािनसहरूले यी कुराहरू बझु्न ु पछर् भनी िन त गर। तब परमे रका मािनसहरूले ितनीहरूको जीवनमा असल कायर्
गनर् ितनीहरू स्वयलंाई अपर्ण गनछन ्यी कुरा असल छन ्अिन यी कुराहरूले मािनसहरूलाई असल बन्नमुा सहयोग िदनछे।

9 मखूर्तापणू र् बहस गन, वशंावली कथाहरू भन्न,े वस्थाले िसकाउने कुराहरू बारे तकर् गनहरूबाट अलग बस। यस्ता िनरथर्क कुराहरूले
कसलैाई लाभ गदन। 10 यिद कसलैे तकर् गन चाह,े उसलाई चतेावनी दऊे। यिद अझै पिन तकर् ग ररहे उसलाई फे र छािडदऊे। 11 यस णेीको
मािनस नरा ो अिन पापी हुन ्भनी ितमीले जान्न ु पछर्। उसको पापले ऊ गलत छ भन्ने माण िदन्छ।

याद गन ुर्पन कुराहरू
12अि र्मास र टाइिककसलाई म ितमी भएकहाँ पठाउँदछुै। ितनीहरूलाई पठाए पिछ िनकोपो लसमा मलाई भटे्ने ितमी सक्दो कोिशश गर। यो

िहउदँ मलैे त्यहाँ िबताउने िन य गरेकोछु। 13 वकील जीनस र अपोल्लसले आफ्ना या ा यहाँद े ख जा ररा े छन।् ितनीहरूको या ाका िन म्त
ितमीले जितसक्छौ ितनीहरूलाई सघाऊ। ितनीहरूलाई चािहने सबै थोकको वस्था होस।् 14 असल काम गरेर अिन आवश्यक परेकाहरूलाई
सहायता गरेर आफ्नो जीवन िजउने त रका हा ा मािनसहरूले िसक्न ु पछर्। जब ितनीहरू त्यसो गछर्न ्तब ितनीहरूको जीवन फलहीन हुनछैेन।

15 ती सबै जो मिसत छन ्ितमीलाई णाम जनाएका छन।् त्यहाँका ती मािनसहरू सबलैाई जो िव ासमा मे गछर्न,् हा ो अिभवादन छ।
ितमीहरू सबै ित परमे रबाट अन ु ह रहोस।्



1 1342 िफलमेोन 25

िफलमेोनलाई
पावलको प

1 ी यशेकूो एक कैदी पावल र हा ा भाइ ितमोथीबाट
हा ा ि य बन्ध ु तथा सहकम िफलमेोनलाई अिभवादन।
2 साथै हा ी बिहनी अ प्फयालाई, सहकम अ खर्प्पसलाई र ित ो घरमा भलेा हुने मण्डलीलाई, पिन!
3 हा ा परमे र िपता अिन भु यशे ू ी बाट अन ु ह अिन शा न्त ितमीहरू साथ रहोस।्

िफलमेोनको मे र िव ास
4 आफ्नो ाथर्नामा म ितमीलाई सम्झन्छु र ित ो िन म्त म सधँैं मरेो परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछु। 5 परमे रका पिव मािनसहरू ित

ित ो मे र भ ु यशेमूा ित ो िव ासको कुरा म सनु्दछु। 6 म ाथर्ना गछुर् िक ितमीले हामीिसत सहयोग गरेको िव ासले ी मा भएको हा ा
हरेक असल कुरो गहनपवूर्क बझु्नमा ितमीलाई सहायता िदनछे। 7 मरेा भाइ! ितमीले परमे रका मािनसहरूलाई मे गय अिन ितनीहरूलाई
फु ल्लत तलु्यायौ। यसले मलाई आनन्द अिन सिुवस्था दान गरेको छ।

ओनिेसमसलाई एक भाइको रूपमा स्वीकार गर
8 ितमीले केही गन ुर् छ। ी ित भएको मरेो अिधकारको कारणले म ितमीलाई यसो गर भन्न सक्छु। 9 तर मलैे ितमीलाई आदशे िदएको

होइन, केवल मेको श मा म ितमीलाई िनवदेन गदर्छु। म पावल हु ँ अिन अिहले म व ृ मािनस हु ँ अिन ी यशेकूो लािग बन्दी छु। 10 म
मरेो छोरो ओनिेसमसको बारेमा िनवदेन ग ररहछुे। म कारागारमा छदँा ऊ मरेो छोरो बिनयो। 11 िबतकेा िदनहरूमा ऊ ित ोलािग बकेम्म िथयो।
तर व र्मान समयमा ितमी र म दवुकैो लािग ऊ उपयोगी मािनस भएको छ।

12 म उसलाई फे र ितमीकहाँ मरेो हृदयिसतै पठाउँदछुै। 13 म कारागारमा रहकेो बलेा मलाई सहायता गनर्का िन म्त म आफैं उसलाई यहाँ
ससुमाचारको िन म्त रा चाहन्थें। मलाई सहायता गरेर उसले ित ो सवेा गन िथयो। 14 तर ित ो अनमुित न लई म केही गनर् चाहिँदन। त्यसो
हुदँा ितमीले मरेो िन म्त गन असल कायर् ितमीले स्वयं गनर् चाहकेो हुनछेौ अिन मलैे कर लाएको हुने छैन।

15 ओनिेसमस ितमीबाट केही समयकोलािग छु एको िथयो। यसो भएको हुन सक्छ िक त्यसलाई ितमीले सदाका िन म्त िफतार् पाउनछेौ।
16अझ एक दासको रूपमा होइन, तर दासभन्दा अिधक अिन एक ि य भाइको रूपमा हण गर। म उसलाई खबुै माया गछुर्। तर ितमीले उसलाई
अझ बसेी माया गनछौ। ितमीले उसलाई एउटा मािनसको रूपमा अिन भमुा भाइको रूपमा पिन माया गनछौ।

17 यसथर् यिद मलाई साथी भनरे स्वागत गछ भने ओनिेसमसलाई पिन स्वागत गर। मलाई स्वीकार गरे जस्तै उसलाई स्वीकार गर।
18 ओनिेसमसले ितमीिसत केही भलू गरेछ भने मलाई दोष्याऊ। यिद उसले केही ितन ुर् परे मलाई लगाऊ। 19 म पावल हु।ँ यो म मरेो आफ्नै
हातले लखे्दछुै। यिद ओनिेसमसले केही बाँकी ितन ुर् छ भने त्यो म ितछुर्। आफ्नो जीवनको लािग ितमी मरेो कित ऋणी छौ त्यस बारे म केही भन्न
चाहिँदन। 20 हो, मरेा भाइ, भकुा िन म्त मरेो लािग केही ग रदऊे। ी मा मरेो हृदय शान्त गराऊ। 21 ितमीले मरेो आशा परूा गनछौ भन्ने पणू र्
िव ासमा म यो प लखे्दछुै। म जान्दछु ितमीले मलै े भनकेो भन्दा अिधक गनछौ।

22 दया गरी मलाई ब को लािग एउटा कोठा वस्था गरी दऊे। म आशा गछुर् िक परमे रले ित ो ाथर्ना सनु्नछेन ्अिन म ितमीकहाँ आउन
सक्नछुे।

अ न्तम अिभवादन
23 मरेो साथी इपा ास पिन ी यशेकूो िन म्त मिसत बन्दी छ। उसले ितमीलाई अिभवादन पठाउँदछै। 24अिन मकूर् स, अ रस्ताखर्स, डमेास

र लकूाले पिन ितमीलाई अिभवादन गनर् मसगँ एक साथ छन।् यी सबै मिैसत काम गदछन।्
25 हा ा भ ु यशे ू ी को अन ु ह ित ो आत्मािसत रहोस।् आिमन।
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िह हूरूको
िन म्त प

परमे र आफ्ना पु ारा बोल्न ु भयो
1 अिघ-अिघ परमे र हा ा िपता-पखुार्हरूिसत अगमव ाहरू ारा बोल्नहुुन्थ्यो। परमे र धरैे पटक िविभन्न कारले बोल्नभुयो। 2 अिन

अब यी अ न्तम िदनहरूमा परमे र हामीसगं आफ्ना पु ारा बोल्नभुएकोछ। उहाँले आफ्ना पु ारा यो समस्त िव बनाउन ु भयो अिन उहाँले
आफ्ना पु लाई सबै कुराको आफ्ना उ रािधकारी बनाउनभुयो। 3 पु ले परमे रको मिहमा ितिब म्बत गन ुर्हुन्छ। उहाँ परमे रको स्वभावको
पणूर् ितरूप हुनहुुन्छ। उहाँले हरेक कुरालाई आफ्नो श शाली आदशेको अधीनमा रा हुुन्छ। उहाँले मािनसहलाई उनीहरूको पापहरूदे ख शु
तलु्याउन ु भयो र स्वगर्मा परमे रको दािहने हातप ब भुयो। 4 परमे रले उहाँलाई एउटा नाउँ िदनभुयो जनु कुनै पिन स्वगर्दतूहरूको नाउँ भन्दा
उच्च छ। त्यसलैे उहाँ स्वगर्दतूहरू भन्दा महान ्हुनहुुन्छ।

5 परमे रले यी कुरा कुनै पिन स्वगर्दतूहरूलाई भन्नभुएको िथएन:

“ितमी मरेा प ु हौ,
आज म ित ो िपता बनकेो छु।” भजनसं ह 2:7

उहाँले कुनै स्वगर्दतूलाई यो कुरो भन्न ु भएन,

“म ितनका िपता बन्नछुे
र ितनी मरेा प ु बन्नछेन।्” 2 शमएूल 7:14

6 अिन जब परमे रले आफ्नो पिहलो पु लाई* यस ससंारमा िचनाउनहुुन्छ, उहाँ भन्नहुुन्छ,

“परमे रका सारा स्वगर्दतूहरूले उहाँलाई आराधना गरून।्” वस्था 32:43

7 स्वगर्दतूहरूको बारेमा परमे र भन्नहुुन्छ:

“परमे रले आफ्ना स्वगर्दतूहरूलाई बतास† जस्तो बनाउनभुयो,
अिन आफ्ना दासहरूलाई आगोको ज्वाला जस्तो बनाउनभुयो।” भजनसं ह 104:4

8 तर आफ्ना पु को बारेमा परमे रले भन्नभुयो:

“हे परमे र, तपाईंको िसहंासन सदा सवर्दा रिहरहने छ।
न्यायपवूर्क तपाईंले आफ्नो राज्य चलाउन ु हुनछे।

9 तपाईंले धािमर्कतालाई मे गन ुर्हुन्छ अिन द ु तालाई घणृा गन ुर्हुन्छ,
त्यसलैे हे परमे र, तपाईंका परमे रले तपाईंलाई,
तपाईंका साथीहरूलाई िदएको भन्दा महान आनन्द िदन ु भएको छ।” भजनसं ह 45:6-7

10 परमे र अझै भन्नहुुन्छ,

“हे भ,ु आिदमा तपाईंले पथृ्वीको जग बसाउनभुयो,
अिन आकाशमण्डल तपाईंका हातका कामहरू हुन।्

11 यी सब िवनाश भएर जाने छन,् तर तपाईं सदाकाल रिहरहन ु हुनछे।
अिन सबै थोकहरू व झैं परुाना बन्नछेन।्

* 1:6: † 1:7:
“ ”
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12 तपाईंले त्यसलाई व जस्तो लपटे्न ु हुनछे।
ती फे र व झैं ब द्लने छन,्

तर तपाईं किहल्यै ब द्लन ु हुने छैन।
तपाईंको जीवनको अन्त किहल्यै हुने छैन।” भजनसं ह 102:25-27

13 अिन परमे रले यो कुरो स्वगर्दतूलाई किहल्यै भन्नभुएनः

“तपाईं मरेो दािहने हात प ब हुोस,्
जबसम्म तपाईंको श हुरूलाई तपाईंका पाउमा ल्याइँदनै।” भजनसं ह 110:1

14 सबै स्वगर्दतूहरू आत्मा हुन ्जो परमे रको सवेा गछर्न ्अिन उ ार पाउनहेरूको सहायता गनर् ितनीहरूलाई पठाइन्छन।्

2
हा ो उ ार वस्थाभन्दा ठूलो हो

1 यसकारण िसकाइएका कुराहरू अनसुरण गदार् अझै धरैे होिशयार हुनपुछर् जसमा िक हामी सत्यको मागर्बाट नबहिकयौं। 2 स्वगर्दतूहरू
माफर् त परमे रले िदनभुएको िशक्षा साँचो हो भन्ने दखेाइएको िथयो! अिन जिहले पिन यहूदीहरूले त्यस िशक्षाको िवरोध गरे अथवा त्यसको
अनसुरण गरेनन ्ितनीहरूले उिचत दण्ड पाए। 3 हामीलाई िदइएको उ ार धरैे महान ्हो। यसथर् यिद हामीले त्यस उ ारको अवहलेना गरय भने
हामी दण्डबाट कसरी उम्कन सकौंला? उ ारको बारेमा मािनसहरूलाई पिहले भन्नहुुने भ ु नै हुनहुुन्थ्यो। अिन उहाँलाई सनु्ने मािनसहरूले उ ार
साँचो हो भन्ने कुरो हामीलाई मािणत गरे। 4 परमे रले पिन अचम्मका, िचन्हहरू र िविभन्न िकिसमका चमत्कारहरूले मािणत ग रिदनभुयो।
अिन पिब आत्मा ारा मािनसहरूलाई उपहारहरू िदएर त्यो मािणत ग रिदनभुयो। उहाँले ती उपहारहरू आफ्नो अनसुार िदनभुयो।

मािनसहरुलाई बचाउन ी मािनस जस्तै बन्नभुयो
5 आउन लागकेो त्यो नयाँ ससंारको शासक बन्न परमे रले स्वगर्दतूहरूलाई छान्न ु भएन। त्यो भिवष्यको ससंार हो जनु हामीले चचार् गनर्

लागकेा छौं। 6 धमर्शा मा ले खएको छ:

“तपाईं िकन मािनसलाई सम्झन ु हुन्छ?
िकन तपाईंले मािनसको पु को बारे सोंच्न ु हुन्छ?

ऊ यित महत्वपणूर् छ?
7 छोटो अविधका िन म्त तपाईंले उसलाई स्वगर्दतूहरू भन्दा िनम्न बनाउनभुयो।

तपाईंले उहाँलाई आदर र मिहमाको मकुुट लगाई िदनभुयो,
8 अिन सबकुैराहरू तपाईंले उसकैो अधीनमा ल्याई िदनभुयो।” भजनसं ह 8:4-6

परमे रले “सबकुैरा उसकैो अधीनमा ल्याई िदनभुयो” भन्ने भनाइले भन्दा उहाँको अधीनदे ख बािहर केही रहने भन्ने बिुझन्छ। तर हामी उहाँले
सबमैािथ शासन गरेको दखे्दनैौं। 9 केही समयको िन म्त यशे ू स्वगर्दतूहरू भन्दा िनम्नको बनाइनभुएको िथयो। तर अिहले हामी उहाँलाई आदर र
मिहमाको मकुुट लगाउन ु भएको दखे्छौ िकनिक उहाँले क भोग्न ु भयो र ूसमा मन ुर्भयो। िकनभने परमे रको अन ु हले यशेलू े त्यके का
िन म्त मतृ्यकुो अनभुव गन ुर्भयो।

10 परमे र नै हुनहुुन्छ जसले आफ्नो मिहमाको लािग सबकुैरा बनाउनभुयो। उहाँले आफ्नो मिहमाको भागीदार बनाउन उहाँले धरैे छोराहरू
चाहनभुयो। यसथर् परमे रले ज-ेजे गन ुर् परेको िथयो त्यही गन ुर्भयो। परमे रले उहाँलाई एक पणूर् मािनस बनाउनभुयो जसले सबलैाई म ु तफर्
डोयार्उन ु हुन्छ। परमे रले उहाँको यातना ारा यशेलूाई पणूर् बनाउनभुयो।

11 उहाँ नै एक जसले मािनसलाई पिव बनाउनँहुुन्छ र ती पिव बनाएकाहरू एउटै प रवारबाट आएका छन।् यसकारण उहाँ ितनीहरूलाई
आफ्ना दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू भन्न लजाउन ु हुन्न। 12 त्यसलैे उहाँ भन्नहुुन्छ,

“हे परमे र! तपाईंको बारेमा म आफ्ना भाइ-बिहनीहरूलाई घोषणा गनछु।
तपाईंका सबै मािनसहरूका अिघ म तपाईंको शसंाको गीत गाँउनछुे।” भजनसं ह 22:22

13 उहाँ यसो पिन भन्नहुुन्छ,
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“म परमे रमा भरोसा गछुर्।” यशयैा 8:17

अिन उहाँ भन्नहुुन्छ,

“म यहाँ छु, अिन मिसत ती छोराछोरीहरू छन,् जो परमे रले मलाई िदनभुएको छ।” यशयैा 8:18

14 ती छोराछोरीहरू भौितक शरीमा छन ्जो मािनसहरू हुन।् अिन यशे ू पिन ती मािनसहरू जस्तै बन्नभुयो र ितनीहरूको जस्तै अनभुव बटुल्न ु
भयो। त्यसकैारण उहाँले मतृ्यलुाई अङ्गालरे त्यसलाई अथार्त शतैानलाई न गन ुर्भयो जस िसत मान श छ। 15 यशे ू ती मािनसहरू जस्तै
बन्नभुयो र मन ुर्भयो जसले गदार् ितनीहरूलाई मु गनर् सकून।् आफ्नो मतृ्यकुो भयले गदार् ितनीहरूले सारा जीवन कमाराले जस्तै िबताए। 16 यो
स्प छ िक, यशेलूे स्वगर्दतूहरूलाई होइन, तर अ ाहामका सन्तानहरूलाई सहायता गन ुर्हुन्छ। 17 यसकैारणले यशेलू े आफूलाई हरतरहले आफ्ना
भाइ बिहनीहरू जस्तै बनाउन ु आवश्यक िथयो ता िक उहाँ परमे रको सवेामा दयाल ु र िव ासयोग्य धान पजूाहारी बन्न सकून ् अिन यस
कारले मािनसहरूलाई पापहरू क्षमा िदनसकून।् 18 अिन अब यशेलूे ती मािनसहरूलाई सहायता गनर् सक्नहुुन्छ जो परीिक्षत छन।् यशे ू ितनलाई

सहायता गनर् समथर् हुनहुुन्छ िकनिक उहाँ आफैं ले क भोग्न ु भयो र परीिक्षत हुनभुयो।

3
मोशाभन्दा यशे ू महान हुनहुुन्छ

1 यसलैे ितमीहरू सबलैे यशेकूो बारेमा सोच्नपुछर्। परमे रले यशेलूाई हामी भएकहाँ पठाउन ु भएको छ अिन उहाँ हा ा िव ासका धान
पजूाहारी हुनहुुन्छ जनु िव ास हामीले राखकेा छौं। मरेा पिव दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरूलाई म भन्छु! ितमीहरू परमे रबाट बोलाइएकाहरू
हौ। 2 परमे रले यशेलूाई हा ो माझमा पठाउनभुयो अिन उहाँलाई धान पजूाहारी बनाउनभुयो। यशे ू पिन मोशा जस्तै परमे र ित िव ासी
हुनहुुन्थ्यो। मोशाले ती सबै कामहरू गन ुर्भयो जनु परमे रले आफ्ना घरमा गनर् चाहन ु हुन्थ्यो। 3 यिद कसलैे घर बनाउछँ तब मािनसहरूले घरलाई
भन्दा घर बनाउनलेाई बढी आदर गछर्न।् त्यसै गरी मोशालाई भन्दा यशेलूाई बढता आदरको अिधकारी मान्नपुछर्। 4 हरेक घर कुनै मािनस ारा
बनाइन्छ। तर परमे रले सबै थोक बनाउनभुयो।

5 परमे रको घरमा मोशा एउटा िव ासनीय दास जस्तो िथए। उनले मािनसहरूलाई ती कुराहरू बताए जनु भिवष्यमा परमे रले बताउने
छन।् 6 तर परमे र ारा सचंा लत घरमा ी एउटा िव ासनीय छोरो जस्तो हुनहुुन्छ। हामी िव ासीहरू परमे रको घर हौं। यिद हामी
आफुमा भएको आशा ित िन न्त र गिवर्त रिहर ौं भने हामी परमे रकै घर हौं।

हामीले परमे रको अनसुरण ग ररहन ु पछर्
7 त्यसकैारण पिव -आत्मा भन्नहुन्छ,

“आज यिद ितमीहरूले परमे रको आवाज सनु्यौ भन,े
8 अिततमा जस्तै ितमीहरू हठधम नबन, जितबलेा ितमीहरूले परमे रको िवरोधमा िव ोह गय ,
त्यसै बलेा मरूभिूममा परमे रको परीक्षा लयौ।

9 चा लस वषर्सम्म मरूभिूममा मलैे के-के गरें त्यो ित ा िपता-पखुार्हरूले दखे।े
तर ितनीहरूले मरेो धयैर्को परीक्षा लए।

10 त्यसलैे म ितनीहरूिसत रसाएँ
र मलैे भनें ‘ितनीहरूका िवचार सधँ ै गल्ती छन ्
ितनीहरूले किहल्यै मरेो बाटो बझुनेन।्’

11 त्यसलैे म रसाएँ र शपथ लएँ की,
‘ितनीहरूले किहल्यै वशे पाउने छैनन ्र मिसत िव ा न्त पाउने छैनन।्’ ” भजनसं ह 65:7-11

12 त्यसकारण दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, होिशयार बस जसमा िक ितमीहरूमा कोही पापी नहोऊ, िव ासलाई अस्वीकार नगरोस ्र
जीिवत परमे रलाई नछोडोस।् 13 तर हरेक िदन एक-अकार्को उत्साह बढाऊ। “आज” नै यो गर। एक अकार्को सहायता गर जसमा िक कोही
पाप र यसको कपटपणूर् त रकाले कोही पिन कठोर नबनोस।् 14 हामी सबै ी का सहभागी छौं हामीले शरुूमा पाएको िव ास अन्त सम्म
थािमर ौं भने यो सत्य रहने छ। 15 धमर्शा ले भनकेो छ,

“यिद आज ितमीहरूले परमे रको आवाज सनु्यौ भन,े
अतीतमा जस्तै हठधम नबन, जितबलेा ितमीहरूले परमे रको िवरोधमा िव ोह गरेका िथयौ।” भजनसं ह 95:7-8
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16 ती को िथए जसले परमे रको आवाज सनुे र उहांको िवरोधमा िव ोह गरे? ती सबै मोशा ारा िम बाट लिगएकाहरू िथए। 17 अिन
परमे र ितनीहरूसगं चालीस वर्ष सम्म रसाउनभुएको िथयो? परमे र ितनहैरूिसत रसाउनभुएको िथयो जसले पाप गरे र जो मरूभिूममा मरे।
18 अिन परमे रले कसका बारेमा शपथ खान ु भएको िथयो जो वशे र िव ाम नपाउनहेरू िथए? परमे रले ितनकैा बारेमा भन्नहुुदँथै्यो जसले
उहाँको आज्ञा माननेन।् 19 यसकारण हामी बझु्छौं िक अिव ासको कारणले ती मािनसहरूलाई वशे र परमे रको िव ाम िनिष िथयो।

4
1 परमे रले ितनीहरूलाई िदएको ितज्ञा हामीलाई पिन हो। त्यो ितज्ञा यो हो िक हामी वशे गनर् र परमे रको िव ाम लन सक्छौं। हामी

सतर्क हुनपुछर् िक हामीले त्यो ितज्ञा पाउन चकु्न ु हुदँनै। 2 जस्तो ितनीहरूलाई भिनयो त्यस्तै कारले बाँच्ने उपाय हामीलाई पिन बताइएको
छ। तर ितनीहरूले उपदशे त सनुे तर िव ासिसत हण गरेनन।् 3 हामी िव ासीहरू परमे रको िव ाममा वशे पाउछँौं। जस्तो परमे रले नै
भन्नभुयो:

“म रसाएँ र ितज्ञा लएँ की,
‘ितनीहरूले किहल्यै वशे गन छैनन ्र मरेो िव ाम पाउने छैनन।्’ ” भजनसं ह 95:11

परमे रले यसो भन्नभुयो। तर परमे रले यस ससंारको सिृ गन ुर्भएपिछ उहाँले आफ्नो काम समा गन ुर्भयो। 4 धमर्शा मा कहीं परमे रले
सातौं िदनको कुरा गन ुर्भएको छ “अिन सातौं िदनमा परमे रले आफ्नो सबै कामहरूबाट िव ाम लनभुयो।”✡ 5 उपरो खण्डमा यो पिन
भिनएको छ, “ती मािनसहरू मरेो िव ाममा प पाउने छैनन।्”

6यो अझै सत्य छ िक कितपय मािनसहरूले वशे गनछन र् परमे रको िव ाम पाउने छन।् तर ती मािनसहरू जसले पिहले म ु को उपाय सनुे
त्यहाँ प योग्यको िथएनन ्िकनिक ितनीहरूले आज्ञा माननेन।् 7 यसकारण परमे रले अक िवशषे िदनको योजना गन ुर्भयो। त्यसलाई “आज”
भिनयो। दाऊद ारा परमे रले त्यस िदन बारे धरैेपिछ बताउनभुयो। हामीले त्यो धमर्शा अिघ नै उपयोग गय ं।

“यिद आज ितमीहरूले परमे रको आवाज सनु्यौ भन,े
अतीतमा जस्तै हठधम नबन।” भजनसं ह 95:7-8

8 हामी जान्दछ यहोशलूे पिन मािनसहरूलाई िव ामितर डोयार्एनन।् हामी यो बझु्छौं िकनिक परमे रले पिछबाट अक िव ामको िदन
बताउनभुयो। 9 यसले दखेाउछँ िक परमे रका मािनसहरूलाई सातौं िदनको िव ाम अझै आउँदछै। 10 आफ्नो काम सकेर परमे रले िव ाम
लनभुयो। यसकारण जसले वषे गछर् र परमे रको िव ाम पाउछँ उसले परमे रले ग रसकन ु भए जस्तै आफ्नो काम ग रसकेको हुन्छ।
11 समस्त हामी पिन परमे रको िव ाममा वशे गन सक्दो कोिशश गरौं हामीले सक्दो कोिशश गन ुर्पछर् ता िक परमे रको आज्ञा नमान्नहेरूको
नमनूा बनरे हामी न नहौं।

12 परमे रको वचन जीिवत छ र ि याशील छ। उहाँको वचन कुनै दईुधारे तरवार भन्दा धा रलो छ। परमे रको वचनले हामीलाई गिहरो
गरी काट्छ। यसले आत्मा र ाण, जोिडएको ठाउँमा काट्छ। यसले जोन र ह ी समते काट्छ। यसले िभ ी भाव र िवचार सम्म जाँच्छ।
13 ससंारको कुनै थोक परमे रबाट लकुाउन सिकँदनै। उहाँ सब कुरा स्प दे हुुन्छ। हरेक कुरा उहाँ अिघ स्प छ। अिन उहाँलाई हामीले
हा ो जीवनको लखेाजोखा बझुाउनै पछर्।

परमे रको अिघ उिभन यशेलूे सहायता गन ुर्हुन्छ
14 हा ोमा महा धान पजूाहारी छन ्जो स्वगर्का परमे रकहाँ जानभुएको छ. उहाँ परमे रका पु , यशे ू हुनहुुन्छ। यसथर्, हामीले स्वीकार

गरेको िव ासमा दढृ रहौं। 15 हा ा धान पजूाहारी, यशे ू हुनहुुन्छ जो हा ा कमजोरीहरू बझु्न समथर् हुनहुुन्छ। जब यशे ू यस ससंारमा हुनहुुन्थ्यो
उहाँ हरेक कुरामा परीिक्षत हुनभुयो जसरी हामी परीिक्षत छौं, तर उहाँले किहल्यै पाप गन ुर् भएन। 16 यशे ू हा ा धान पजूाहारी हुन ु भएकोले
परमे रको अन ु हाको िसहंासन अिघ उिभन हामीलाई स्वतं ता छ। त्यहाँ हामी सहायताको िन म्त करूणा र अन ु ह पाउछँौ जब ती चाहन्छौं।

5
1 कुनै पिन यहूदी धान पजूाहारी मािनसहरू माझबाट छािनएका हुन्छन।् मािनसहरूले परमे रलाई गन ुर्पन कुराहरू गनर् सघाउन ु उहाँ िनय ु

हुनभुएको छ। पापको या तमा ती धान पजूाहारीले परमे रको अिघ भटेीहरू र बलीहरू चढाउनै पछर्। 2 धान पजूाहारी स्वयं सबै मािनसहरू
जस्तै कमजोर हुन्छन।् त्यसकैारण बझु्न नसक्नहेरूिसत र गल्ती काम गनहरूिसत उनी न बन्न सक्छन।् 3 धान पजूाहारीले मािनसहरूका पापको
लािग बली चढाउँछन ्तर उनी स्वयं कमजोर मािनस भएकाले आफ्नै पापको लािग पिन बली चढाउन ु पछर्।
✡ 4:4: 2:2 बाट उ तृ ग रएको।
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4 धान पजूाहारी हुन ु सम्मानको कुरा हो। तर यस कामको िन म्त आफुले आफैं लाई कसलैे छान्दनैन।् हारूनलाई जस्तो, परमे रले छान्न ु
पछर्। 5 उसै गरी ी ले धान पजूाहारी हुनलाई अिन त्यसको मिहमा पाउनलाई आफैं लाई छान्न ु भएन। तर परमे रले उहाँलाई छान्नभुयो।
परमे रले ी लाई भन्नभुयो:

“ितमी मरेा प ु हौ।
आजदे ख म ित ा िपता भएँ।” भजनसं ह 2:7

6 धमर्शा को अक भागमा उहाँले भन्नभुयो,

“मल्कीसदेके जस्तो,
ितमी सदा-सदाको लािग पजूाहारी बन्ने छौ।” भजनसं ह 110:4

7 जब ी ससंारमा हुनहुुन्थ्यो उहाँले परमे रलाई ाथर्ना गन ुर्भयो र सहायता माग्नभुयो। त्यहाँ एकैजना मा हुनहुुन्थ्यों जसले उहाँलाई
मतृ्यबुाट बचाउन ु सकनहुुन्थ्यो र यशेलू े आसँ ु र आतर्नाद सिहत ाथर्ना गन ुर्भयो। यशे ू न र आज्ञाकारी हुनहुुन्थ्यो, त्यसलैे परमे रले उहाँको
ाथर्नाको उ र िदनभुयो। 8 यशे ू परमे रका पु हुनहुुन्थ्यो तर उहाँले क भोग्न ु भयो र त्यसबाट उहाँले आज्ञाकारी बन्न िसक्नभुयो। 9 तब नै

यशे ू पणू र् बनाइन ु भयो अिन उहाँको आज्ञा मान्नहेरू सबकैो िन म्त अनन्त मु को ोत बन्नभुयो। 10 अिन परमे रले मल्कीसदेकेलाई जस्तै
यशेलूाई धान पजूाहारी बनाउन ु भयो।

पतनको िवरु चतेावनी
11 हामीले यसबारे ितमीहरूलाई धरैे कुरा भन्नछु। तर ितमीहरूले िसक्ने इच्छा गरेनौ, ितमीहरूलाई यो बझुाउन खबुै क ठन भएको छ।

12 वास्तवमा यस बलेा सम्म ता ितमीहरू िशक्षा िदने बिनसक्नपुन िथयो। अझै पिन ितमीहरूलाई कसलैे परमे रका िशक्षाको पिहलो पाठ
िसकाउन ु आवश्यक भएको छ। ितमीहरूलाई त अझै दधु नै चािहएको छ, ठोस आहार होइन। 13 दधू खाने अझै पिन नानी नै हुन्छ अिन त्यसले
उिचत िशक्षाबरे केही जान्दनै। 14 तर ठोस आहार त प रपक्कहरूकोलािग हो। जसले आफ्ना आ त्मक इ न् यहरूलाई असल र खराब बीचको
िभन्नता छु याउन िनरन्तर अभ्यास गरेकाछन।्

6
1-2 यसकारण अब हामीले ी बारेको ारंिभक पाठहरू छोड्न ु पछर् र पणूर्ता ितर जानपुछर्। हामी शरुू ितरै फकर् न ु हुदँनै। मतृ कमर्हरूलाई

पिछ नै छोडरे अिन परमे रमा िव ास गरेर हामीले ी मा हा ो जीवन शरुू गरेका िथयौ। त्यसबलेा, हामीलाई बि स्माहरू,* मािनसहरूमािथ
हातहरू रा े िवशषे कमर्, मतृकको पनुरूत्थान र अनन्त न्यायको बारेमा िसकाइएको िथयौं। तर अब हामीले अरू प रपक्व िशक्षा तफर् बढ़न ु
पछर्। 3 परमे रले चाहन ु भए हामी त्यो पिन गछ ं।

4-6 मािनसहरूले ी लाई छोिडिदए पिछ, ितनीहरूका जीवनको बाटो फे र बदल्न सिकएला? सत्य िसक्नहेरू बारे म भन्दछुै। ितनीहरूले
परमे रबाट उपहार लएका छन ्र पिव आत्माको भागीदार बनकेा छन।् ितनीहरूले परमे रले भन्नभुएको वचन सनुकेा छन,् र परमे रको
नयाँ ससंारको महाश दखेकेा छन।् अिन ती कुराहरू खबुै रा ा िथए भनरे ितनीहरूले बझुकेा छन।् तर त्यसपिछ ितनीहरूले ी लाई छोड।े
अब ितनीहरूलाई फकार्एर फे र ी मै ल्याउन असभंव छ। िकन? िकनिक ितनीहरूले ी लाई फे र ूसमा टाँगरे काँटी ठोक्दछैन।् ितनीहरूले
मािनसहरूको साम ू ी लाई ल ज्जत तलु्याउदँै छन।्

7जनु खतेले घ र-घ र पानी पाउछँ र खतेी गनलाई अन्न उमाछर्। यस्ता खतेले परमे रको आशीवार्द पाउछँ। 8 तर यिद त्यस जमीनले काँढा
र िसउडँीहरू उमाछर् भने त्यो बकेार छ। त्यस जमीनले परमे रबाट ाप पाउने डर छ र त्यसलाई आगोले डडाउने छ।

9 ि य िम हरू, य िप हामी ितमीहरूलाई यी कुराहरू भन्छौं। तथािप हामी ढुक्क छौं िक ितमीहरूको अवस्था त्यो भन्दा धरैे रा ो छ र त्यसले
ित ो म ु को जमानत िदन्छ। 10 परमे र न्यायसगंत हुनहुुन्छ। परमे रले ितमीहरूले गरेको कामको याद गन ुर् हुनछे। उहाँका मािनसहरूलाई
सहायता गरेर ितमीहरूले दखेाएको आफ्नो मेलाई ितमीहरूको अटटू सहायतालाई परमे रले सन्झन ु हुनछे। तब ितमीहरूको आशा पिन पणूर्
ग रने छ।

11 ितमीहरू त्यकेले आफ्नो जीवनभ र यस्तै य गद जाऊ भन्ने हामी चाहन्छौं। तब ितमीहरूको आशा पणूर् हुने छ। 12अल्छे नहोऊ, हामी
ितमीहरूलाई ितनीहरू जस्तै होऊ भन्ने चाहन्छौ जसले परमे रका वचनव कुराहरू पाए। ितनीहरूले परमे रका वचनहरू पाउछँन िकनिक
ितनीहरूको िव ास र धयैर् छ।
* 6:1-2: , पानीमा “डुब्न”ु अथवा यसले यहूदीको धािमर्क आनु ािनक धवुाई भन्ने
बझुाउँ छ।
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13 परमे रले अ ाहामलाई ितज्ञा िदन ु भएको िथयो। परमे र भन्दा ठूलो कोही छैन, यसथर् परमे र स्वयलंे आफ्नो नाउमँा उनलाई शपथ
िदनभुयो िक उहाँले आफ्नो वचन परूा गन ुर् हुनछे। 14 परमे रले भन्नभुयो, “म ितमीलाई िन तरूपले आशीवार्द िददछुँ। म ितमीलाई धरैे सन्तान
िदनछुे।”✡ 15 यो कुरो हुनलाई अ ाहामले धयैर्साथ पख। अिन पिछ; अ ाहामले परमे रको वचन पाए।

16 शपथ लदँा मािनसले आफूभन्दा ठूलोको नाउँ लदँछन।् ितनीहरू के भन्छन,् त्यो शपथले साँचो छ भनी िन त गछर् अिन िववादलाई
िनषदे गदर्छ। 17 जसले त्यो पाउनपुछर् उसलाई आफ्नो वचन सत्य छ भन्ने कुरो परमे र मािणत गनर् चाहन ु हुन्थ्यो। उहाँको िनणर्य किहल्यै
बद्लीने छैन भन्ने कुरो ितनीहरूले स्प रूपले बझुनु ्भन्ने परमे र चाहनहुुन्थ्यो। परमे रले शपथ लएर जे भन्नभुयो त्यसलाई उहाँले मािणत
गन ुर्भयो। परमे रले जब केही भन्नहुुन्छ उहाँले ढाँट्न सक्न ु हुन्न, अिन जब उहाँले कुनै शपथ लनहुुन्छ उहाँले परुा गन ुर् हुन्छ। 18 यी दइु कुराहरू
ब द्लन सक्दनैन।्

अिन ितनीहरूले हामीलाई हा ो अिघ रहकेो आशामा दढृ रहन श शाली उत्साह िदन्छन ् जित खरे हामी सरुक्षाको लािग परमे रकहाँ
आयौं। 19 हा ो आशा एउटा लङ्गरू जस्तो हो। यो मजबतू र िन त छ यसले हा ो ाण बचाउछँ। यो म न्दरको पिव स्थानको पदार्को पिछ
समते पस्दछ। 20 यशे ू अिघबाटै त्यस ठाउँमा पिससक्नभुएको छ र हा ोलािग बाटो खो लिदनभुएको छ। यसरी यशे ू मल्कीसदेके जस्तै धान
पजूाहारी बन्न ु भएको छ।

7
पजूाहारी मल्कीसदेके

1 मल्कीसदेके शालमेका राजा िथए र सव च्च परमे रका पजूाहारी िथए। जब अ ाहाम लडाईँ िजतरे आउन लागकेा िथए, मल्कीसदेकेले
उनलाई भटेे र आशीवार्द िदए। 2 अिन अ ाहामले मल्कीसदेकेलाई आफूिसत जित िथयो त्यसको दशांश भाग िदए।

मल्कीसदेके, शालमेका राजाको नाउकँो दइुवटा अथर् छ। पिहलो अथर् हुन्छ, “धािमर्कताको राजा” र अक अथर् हुन्छ “शा न्तको राजा।”
3 मल्कीसदेकेका माता-िपता को िथए र कहाँबाट आएका िथए त्यो कसलैे जान्दनै। अिन उनी किहले जन्मे र किहले मरे त्यो पिन अज्ञात नै छ।
उनी परमे रको पु जस्तै हुन ्र उनी सदाकाल पजूाहारी भइरहन्छन।्

4 यसबाट, ितमीहरू बझु्नसक्छौ िक मल्कीसदेके एक जना खबुै महान परुूष िथए। िपत-ृ मखु अ ाहामले मल्कीसदेकेलाई आफूले य ु मा
िजतकेो जम्मकैो दशांश भाग िदए। 5 अब िनयमले भन्छ, लवेीको सन्तानबाट जो पिन पजूाहारीहरू बिनन्छन,् मािनसहरूबाट उसले दशांश
पाउन ु पछर्। पजूाहारीहरू र ितनका मािनसहरू दवुै अ ाहामकै प रवारबाट हुन। तथािप पजूाहारीहरूले आफ्नै मािनसहरूबाट दशांश उठाउँछन।्
6 मल्कीसदेके लवेीका सन्तानबाट आएका िथएनन।् तथािप उनले अ ाहामबाट दशांश पाए। अिन उनले अ ाहामलाई आशीवार्द िदए जसलाई
परमे रले वचन िदएका िथए। 7 अिन सबै मािनसहरूले जान्दछन ्िक जो ठूला मािनसहरू छन ्साना मािनसहरूलाई आशीवार्द िदन्छन।्

8 ती पजूाहारीहरू दशांश पाउछँन ् तर ती सबै बाँच्ने मािनसहरू मा हुन।् तर मल्कीसदेके जसले अ ाहामबाट दशांश पाए, सदाकाल
बाँिचरहन्छन,् जस्तो धमर्शा ले भन्छ। 9लवेीले मािनसहरूबाट दशांश पाउछन।् तर यसो पिन भन्न सिकन्छ िक जब अ ाहामले मल्कीसदेकेलाई
दशांश िदए लवेीले पिन िदए। 10लवेी त्यस बलेा जन्मकेा िथएनन।् उनी त आफ्ना पखुार् अ ाहामकै शरीरमा िथए जब मल्कीसदेकेेलाई अ ाहामले
भटेे।

11 यिद लवेी पजूाहारी-प ितबाट आ त्मक पणूर्ता पाउन सके अिन यिद यसै पजूाहारी-प ितको आधारमा यी मािनसहरूलाई िनयम िदइएको
भए, हारूनको पजूाहारी दजार्बाट नआई मल्कीसदेकेको पजूाहारी दजार्मा अक पजुाहारी आउने के दरकार िथयो? 12अिन जब अक िकिसमको
पजूाहारीपन चलाइन्छ भने िवधान ब द्लन ु पछर्। 13 हामी यो कुरा ी को बारेमा भन्दछैौं। उहाँ अक उपजाितका हुनहुुन्थ्यो। त्यस उपजाित
कसलैे पिन वदेीमा किहल्यै सवेा गरेका िथएनन।् 14 यो स्प छ िक हा ा भ ु यहूदाको वशंबाट आउनभुयो तर मोशाले त्यस वशंबाट पजूाहारीहरू
हुने बारे केही कुरा गरेनन।्

यशे ू मल्कीसदेके जस्तै एक पजूाहारी हुनहुुन्छ
15अकार् एक पजूाहारी आउनहुुनछे जो मल्कीसदेके जस्तै छन,् भन्ने तथ्य बारे यो बढ़ता स्प हुन्छ। 16उहाँ मानव िनयम र िवधानहरू अनसुार

पजूाहारी हुनभुएन। उहाँ आफ्नो अनन्त जीवनको श ारा पजूाहारी हुनभुयो। 17 धमर्शा मा उहाँ बारे यो भिनएको छ “ितमी मल्कीसदेके
जस्तै सधैकँो िन म्त पजूाहारी हौ।”✡

18 अिघका िनयम अब समा भयो िकनिक त्यो कमजोर र बकेार िथयो। 19 मोशाको वस्थाले कुनै कुरालाई पणूर् बनाउन सकेन। अिन
अब हामीलाई अझ असल आशा िदइएको छ जसबाट हामी परमे रको निजक आउन सक्छौं।

20 महत्वपणूर् कुरो यो छ िक परमे रले जब यशेलूाई धान पजूाहारी बनाउनभुयो, उहाँले ितज्ञा लनभुयो। जब अरूहरू पजूाहारी बने त्यहाँ
कुनै ितज्ञा िथएन। 21 तर ी चाँिह परमे रको ितज्ञा ारा पजूाहारी बन्नभुयो। परमे रले उहाँलाई भन्नभुयो,

“परमे रले ितज्ञा लनभुयो
✡ 6:14: 22:17 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 7:17: 110:4 बाट उ तृ ग रएको।
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उहाँले आफ्नो मन प रवतर्न गन ुर्हुने छैन।
‘ितमी सदा-सदालाई पजूाहारी हुनछेौ।’ ” भजनसं ह 110:4

22 यसको अथर् हो, यशे ू एक उ म करारको साक्षी हुनभुयो।
23 अन्य पजूाहारीहरूलाई पजूाहारी भइरहनबाट मतृ्यलुे रोक्यो। त्यसलैे धरैे पजूाहारीहरू भए। 24 तर यशे ू सदा जीिवत हुनहुुन्छ र आफ्नो

पजूाहारीपन छोड्न ु हुन्न। 25 यसलैे जो पिन उहाँको माफर् त परमे रकहाँ आउँछन ् ी ले ितनीहरूलाई बचाउन ु हुन्छ। ी ले यो सदाकाल
गनर्सक्न ु हुन्छ, िकनभने जो परमे रकहाँ आउँछ त्यसको सहायताको िन म्त उहाँ सधँ ैं बाँच्नहुुन्छ।

26 यसथर् उहाँ हामीलाई चािहएको जस्तै कारको धान पजूाहारी हुनहुुन्छ। उहाँ पिव र िनद ष हुनहुुन्छ। उहाँ श ु र पापीहरूका भावदे ख
टाढा हुनहुुन्छ। अिन उहाँ स्वगर्भन्दा पिन मािथ उठेको हुनहुुन्छ। 27 उहाँ अरू पजूाहारीहरू जस्ता हुनहुुन्न जसले त्यके िदन बली चढाउन ु
पथ्य । ितनीहरूले पिहले त आफ्नै पापहरूको लािग बली चढाउन ु पथ्य र त्यसपिछ अरूहरूका पापको लािग। तर ी लाई त्यसो गन ुर्पन
दरकार छैन। उहाँले आफैं लाई सधँैंको लािग एकै पल्ट बलीको रूपमा चढ़ाउन ु भयो। 28 वस्थाले त ितनलैाई धान पजूाहारी छान्छन ्जो
अरूहरू जस्तै कमजोर मािनसहरू हुन्छन।् तर परमे रको ितज्ञा वस्थापिछ आयो। परमे रले लन ु भएको शपथका शब्दहरूले परमे रका
पु लाई धान पजूाहारी हुने बनायो। अिन ती प ु सधैंको लािग पणूर् हुनभुयो।

8
यशे ू हा ा धान पजूाहारी

1 हामी के भन्दै छौँ त्यसको सार यो हो हा ा धान पजूाहारी हुनहुुन्छ। उहाँ स्वगर्मा परमे र को िसहंासनको दािहनपे ब ु भएको छ।
2 उहाँ परमपिव स्थानमा सवेा गन ुर्हुन्छ। मािनसले होइन, परमे रले बनाउनभुएको सत्य म न्दरमा सवेा गन ुर्हुन्छ।

3 हरेक धान पजूाहारीको काम हुन्छ परमे रलाई भटेी र बली चढाउन।े यसथर्, हा ा धान पजूाहारीले पिन परमे रलाई केही चढाउन ु
पछर्। 4 यिद हा ा धान पजूाहारी पथृ्वीमा हुनभुएको भए, उहाँ पजूाहारी हुनहुुदँनै िथयो। म यसकारण यो भन्दछुै वस्थाले चाहकेो भटेी चढाउन
त्यहाँ पजूाहारीहरू छदँछैन।् 5 वास्तवमा पजूाहारीहरूले गरेको सवेा त केवल स्वगर्मा भएका कुराहरूको नवकल र छायाँ मा हुन।् त्यसकैारण
मोशाले जब पिव तम्ब ू तान्दै िथए परमे रले उनलाई चतेावनी िदनभुयो, “याद गर ितमीले हरेक कुरो त्यसै अनसुार बनाउन ु जनु ितमीलाई मलैे
पहाडमा दखेाएँ।”✡ 6 तर यशेलूाई स ु म्पएको काम अरू पजूाहारीहरूको काम भन्दा धरैे ठूलो िथयो। उसै गरी, नयाँ करार जनु यशेलू े परमे रबाट
आफ्ना मािनसहरूलाई ल्याउनभुएको छ त्यो पिन परुानो करारको भन्दा धरैे ठूलो छ। अिन नयाँ करार उ म ितज्ञामा आधा रत छ।क

7 पिहलकेो करारमा कुनै गल्ती नभएको भए दो ो करारको खाँचो पन िथएन। 8 तर परमे रले मािनसहरूमा केही भलू भे ाउनभुयो। उहाँले
भन्नभुयो,

“समय आउँदछै,
जब म इ ाएलका मािनसहरूलाई र यहूदाका मािनसहरूलाई एउटा नयाँ करार िदनछुे।

9 यो करार त्यस्तो हुने छैन जस्तो मलैे ितनका पखुार्हरूलाई िदएँ।
त्यो करार मलैे िदएँ जब मलैे ितनीहरूका हात प े ँ र िम दशेबाट ल्याएँ।

तर मलैे िदएको करारको अनसुरण ितनले गरेनन ्
तब मलैे ितनीहरूबाट आफ्नो मखु फकार्एँ, परमे र भन्नहुुन्छ।

10 म यो नयाँ करार
इ ाएलका मािनसहरूलाई भिवष्यमा िदनछुे, परमे र भन्नहुुन्छ।

म आफ्नो करार ितनका मनमा हा लिदनछुे,
म आफ्नो करार ितनका हृदयमा ले खिदनछुे।

म ितनका परमे र बन्नछुे,
र ती मरेा जाहरू बन्नछेन।्

11 अब उ ान्त कसलैे आफ्ना सह-वासीलाई अथवा आफ्ना भाइ बिहनीले भलुाई िचन्न िसकाउन ु पदन, िकन?
िकनिक सबै मािनसले चाहे ठूलाबढा होऊन ्चाहे सानाितना होऊन ्मलाई िचन्नछेन।्
12 मरेो िवरोधमा ितनीहरूले गल्ती कुराहरू गरे म क्षमा िदनछुे,

अिन अब उ ान्त म ितनका पापहरूको याद रा े छैन।” यिमर्या 31:31-34

13 यसथर् परमे रले यसलाई नयाँ करार भन्नभुयो र पिहलोलाई परुानो ठहयार्उन ु भयो। अिन परुानो र बकेार चाँडै हराएर जानछे।
✡ 8:5: 25:40 बाट उ तृ ग रएको।
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9
परुानो करार अनसुार आराधना

1 अिघल्लो करारमा आराधनाको त रकाहरू छन।् अिन आराधनाको लािग मािनसले बनाएको ठाउँ िथयो। 2 त्यो ठाउँ पालिभ हुन्छ।
पालिभ को पिहलो कोठालाई पिव स्थान भिनन्थ्यो जहाँ परमे रलाई दीप, रोटी चढ़ाउनलाई टेबल हुन्थ।े 3 दो ो पदार् पिछ ल्तर, दो ो कोठा
हुन्थ्यो जसलाई महा-पिब स्थान भिनन्थ्यो। 4 त्यस ठाउँमा सनुको सामदान र सनुको मोहो रएको करारको सन्दकू िथयो। सन्दकूिभ मन्न राखकेो
सनुको भाँडो, कोिपला लागकेो हारूनको लौरो र करारका िशला-पाटीहरू िथए। जसमा परुानो करारको दश आज्ञा कँुिदएका िथए। 5 बाकसको
मा स्तर करूणाको आसनमािथ परमे रको मिहमा दशार्उन एक जोडी स्वगर्दतूहरू िथए। तर अिहले हामी यी कुराहरूको िवस्तारपवूर्क चचार् गनर्
सक्दनैौं।

6यस कारले पाल िमलाइएको हुन्थ्यो। तब ितिदन पजूाहारीहरू आराधनाकोलािग बािहर प को पिव स्थान िभ पस्थ।े 7 तर िभ प को
दो ो कक्षमा धान पजूाहारी मा प पाउथँ,े त्यो पिन वषर्मा एकपल्ट, अिन त्यसबलेा पिन आफूिसत रगत न लई उनी प ु सक्दनै िथए। उनले
त्यो रगत परमे रलाई उनको आफ्नै र अरू मािनसहरूका अन्जानमा भएका पापहरूको लािग चढाउँथ,े

8 पिव आत्माले ती दइु अलग-अलग कक्ष हामीलाई यो िसकाउन योग गन ुर्हुन्थ्यो िक जाितञ्जले त्यहाँ िथयो हा ा िन म्त महा-पिव स्थान
खलु्ला हुदँनै िथयो। 9 आज यो हामीलाई एउटा उदाहरण भएको छ। यसले स्प गछर् िक परमे रलाई चढ़ाएको ब ल र भटेीले आराधना गन
स्वच्छ बनाउन सक्दनै िथयो। यो ब लहरूले आराधना गनलाई हृदयामा पणूर् पादन िथयो। 10 ती ब लहरू र भटेीहरू त खा ल खान,े िपउने र
सिवशषे नहुाउने िवषयमा िथए। ती खाली शरीरका िविधहरू मा िथए हृदयका िथएनन।् परमे रको नयाँ त रका नआउञ्जले सम्म परमे र ारा
यी िविधहरू बनाइएका िथए।

नयाँ करार अनसुार आराधना
11 धान पजूाहारीको रूपमा ी रा ा कुराहरूका िन म्त आउनभुएको छ जनु कुरा आज हामीिसत छ। तर उहाँले अरू पजूाहारीहरूले गरे

झे पालमा आराधना गन ुर्हुन्न। उहकँो आराधना स्थान पाल भन्दा रा ो र पक्का छ जनु यस ससंारमा छैन र मािनस ारा बनाइएको होइन। 12 ी
महा-पिव स्थानमा सधँैंको लािग एकै पल्ट प भुयो उहाँ महा पिव स्थानमा आफ्नै रगत लएर प ु भयो। बा ा र बहरहरूको रगत होइन।

ी त्यहाँ प भुयो र सदाको िन म्त हामीलाई छुट्करा िदलाउन ु भयो।
13अशु मािनसहरूलाई बा ाको र बहरको रगत अिन कोरलीको खरानी छकर शु पा रन्थ्यो। तर रगत र खरानीले मािनस शा र रक रूपले

मा श ु हुन्थ्यो। 14 यसकारण ी को रगतले यी कुराहरू भन्दा धरैे कुरा गनर्सक्छ। ी ले आफैं लाई अनन्त आत्मा ारा परमे र ित पणूर् ब ल
चढाउन ु भयो। उहाँको रगतले हा ो दयलाई दषु्कमर्हरूदे ख शु बनाउछँ जसमा िक हामीले जीिवत परमे रलाई आराधना गनर् सक्नछेौं।

15 ी ले परमे रबाट आफ्ना मािनसहरूलाई एउटा नयाँ करार ल्याउन ु हुन्छ, जसमा िक परमे रले बोलाउनभुएका मािनसहरूले उहाँका
वचन अनसुारका सबै कुरा पाउन सकुन। परमे रका मािनसहरूले ती कुराहरू सधँैंको लािग रा सक्छन।् पिहलो करारमा रहरे मािनसहरूले
गरेको पापको मोचनको िन म्त ी ले आफ्नो ाण िदनभुयो र त्यसकारण परमे रका मािनसहरूले अब ती कुराहरू पाउनसक्छन।् मािनसहरूलाई
ती पापहरूबाट मु गनर्, ी ले आफ्नो ाण िदनभुयो।

16जब मािनस मछर्, उसले आफू पिछ इच्छा-प छोड्दछ। तर इच्छा-प बनाउने मािनस मरेको माण हुनपुछर्। 17 मािनस जीिवत रहुञ्जले
उसको इच्छा-प को कुनै अिधकार हुदँनै। इच्छा-प लाई मािनसको मतृ्यपुिछ मा चलाउन सिकनछे। 18 पिहलो करार पिन त्यस्तै हो। िनयम
उपयोगमा ल्याउन अिघ त्यहाँ रगत हुनपुन िथयो। 19 पिहले मोशाले सबै मािनसहरूको अिघ िनयमको एक-एक आज्ञा सनुाउथँे त्यसपिछ बाछा र
बा ाको रगत पानीिसत िमसाएर िनयमको पा ो अिन रातो उनी लाउथे र सबै मािनसहरूमािथ िहसपको हाँगाहरूले छिकर् िदन्थ।े 20 अिन मोशाले
भन,े “यो परमे रले ितमीहरूलाई अनसुरण गनर् भनी िदनभुएको िनयमको रगत हो।”✡ 21 उसरी नै मोशाले त्यो रगत पिव स्थानमािथ र
आराधनामा योग ग रने सबै सामानहरूमािथ छिकर् थ्य।े 22 वस्थाले भन्छ ाय सबै जसो चीजहरू रगतले श ु पाछर्। अिन रगत िबना पाप
क्षमा हुन सक्दनै।

यशेकूो ब लदानले पापहरू पखा लन्छ
23 यी सब स्वग य कुराहरूको नक्कल मा हुन।् यी सबै नमनूाहरूलाई पशकुो ब लले श ु पान ुर् पथ्य । तर स्वगर्का सक्ली कुराहरू यी

भन्दा असल ब लहरूले स्वच्छ पान ुर्पछर्। 24 ी परम-पिव स्थानमा जान ु भयो जनु स्थान मािनसले बनाएको िथएन। त्यो नक्कल िथएन तर
मौ लक स्थान िथयो। ी हा ो सहायताका िन म्त परमे रको अिघ अिहले दखेापनर् स्वगर्नै जान ु भयो।

25 धान पजूाहारी परमपिव स्थानमा वषर्मा एकपटक पस्छन।् उनले त्यहाँ चढ़ाउनलाई रगत लएर जान्छन।् तर उनले आफ्नै रगत अपर्ण
गदनन ्जस्तो ी ले गन ुर्भयो। ी स्वगर् जान ु भयो तर अरू पजूाहारीहरूले जस्तो घ र-घ र चढाए जस्तो आफूलाई धरैे पटक चढ़ाउन होइन।
26 यिद ी ले आफूलाई धरैे पटक चढाउन ु भएको भए, सिृ को शरुूदे खनै उहाँले धरैे पल्ट क भोग्न ु पन िथयो। तर ी आउनभुयो अिन
एकै पल्ट मा आफूलाई अपर्ण गन ुर्भयो। अिन एउटै अपर्ण सधँैं भ रको लािग पयार् िथयो। जब यो ससंार अन्त्य ितर निजिकंदै िथयो, यशे ू यस
ससंारमा आउनभुयो। आफैं लाई एउटा ब ल बनाएर पाप हटाउनलाई ी आउनभुयो।
✡ 9:20: 24:8 बाट उ तृ ग रएको।
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27 सबलैे एकपल्ट मनपछर्। मरेपिछ उसको न्याय हुन्छ। 28 यसथर् धरैेका पापहरू हटाउन, ी ले एकै पल्ट आफूलाई ब ल िदनभुयो। ी
दो ो पटक आउनहुुदँछै तर मािनसको पापको िन म्त होइन, उहाँ दो ो पटक ितनीहरूको मु को िन म्त आउनहुुनछे जसल,े उहाँलाई प खर्रहकेा
छन।्

10
ी को ब लदानले हामीलाई पणूर् बनाउछँ

1 वस्थाले त हामीलाई भिवष्यमा आउने असल वास्तिवकताको धिमलो िच मा दखेायो। वस्था वास्तिवकताको साँचो रूप होइन।
त्यस वस्थाले त मािनसहरूलाई हरेक साल त्यही बली चढ़ाउन िसकाउँछ। परमे रलाई पजु्न आउनहेरूले त्यही ब ल चढ़ाउन छोड्दनैन।् तर

वस्थाले ती मािनसहरूलाई किहल्यै पणू र्ताितर डोयार्उन सकेन। 2 वस्थाले ितनीहरूलाई पणूर्ताितर डोयार्उन सक्ने भए ब लहरू धरैै अिघ नै
शषे भइसकेका हुने िथए। ती मािनसहरू आफ्ना पापहरूबाट पिहल्यै श ु भइसकने िथए। अिन आफ्ना पापहरूको लािग ितनीहरूले आफूलाई
अपराधी अनभुव गन िथएनन।् तर वस्थाले त्यो गनर् सक्दनै। 3 यी ब लहरूले त त्यके वषर् मािनसहरूलाई आफ्ना पापहरू सम्झाउने काम
मा गछर्। 4 िकनिक बहर र बा ाहरूको रगतले पापहरू पखाल्न सक्दनै।

5 तसथर् जब यशे ू पथृ्वीमा आउनभुयो उहाँले भन्नभुयो,

“तपाईं ब ल र भटेीहरू चाहनहुुन्न,
तर तपाईंले मरेा िन म्त एउटा शरीर तयार गन ुर्भयो।

6 ब ल चढाइएका र डढाइएका पशहुरूले तपाईं सन्न हुनहुुन्न।
पापहरू पन्छाउन चढाइएका ब लले तपाईं सन्न हुनहुुन्न।

7 तब मलैे भन,े ‘परमे र म यहाँ छु,
वस्थाको िकताबमा मरेो बारे ले खएको छ।

तपाईले चाहकेो काम गनर् म आएको छु।’ ” भजनसं ह 40:6-8

8 उहाँ पिहले भन्नहुन्छ, “तपाईं भोग र अपर्ण, होम-ब ल र पाप-ब लहरू तपाईं चाहन ु हुन्न र ितनीहरूले तपाईं सन्न पिन हुनहुुन्न।” यी
ब लहरू चढाइन्छ िकनभने ियनीहरू वस्थाले चाहान्छ। 9 त्यसपिछ उहाँले भन्नभुयो, “हे परमे र, म यहाँ छु। तपाईंले चाहनहुुने काम परूा
गनर् म आएको छु।” यसरी परमे रले ब ल चढाउने पिहलकेो चलनलाई समा गन ुर्हुन्छ र आफ्नो नयाँ त रका शरुू गन ुर्हुन्छ। 10 यशे ू ी ले
परमे रले चाहन ु भएको काम गन ुर्भयो। त्यसै कारणले ी को शरीरको ब लदानले हामी पिव तलु्याइएका छौं। ी ले सदालाई एकैपल्ट
आफूलाई ब लदान ग र िदनभुयो।

11 त्यके िदन, पजूाहारीहरू खड़ा हुन्छन ्र आफ्नो धािमर्क कमर् गछर्न।् पजूाहारीहरूले त्यही ब ल घ र-घ र चढाउँछन,् तर ती ब लहरूले
किहल्यै पापहरू हटाउदँनैन।् 12 तर ी ले पापको िन म्त सघँैंलाई एकै पल्ट ब ल चढाउनभुयो तब ी परमे रको दािहनपे ी ब भुयो।
13 अब उहाँ आफ्ना सारा श हुरू आफ्नो िनयं णमा नआउज्जले प खर्रहन ु भएको छ। 14 एउटै ब लले सधँकैो िन म्त ी ले ितनीहरूलाई
प रपक्क बनाउन ु भयो, ज-जसलाई उहाँको ब लले पिव गराइँदछै।

15 पिव आत्माले पिन हामीलाई यसबारे साक्षी िदन्छ। पिहले उहाँ भन्नहुुन्छ,

16 “त्यो करार यही हो जनु भिवष्यमा आफ्ना मािनसहरूलाई बताउनँछुे।
म आफ्ना िनयम ितनका हृदयमा हा लिदनछुे।

म आफ्ना िनयम ितनका मनमा रा खिदन्छु, भु भन्नहुुन्छ।” यिमर्या 31:33
17 तब उहाँ भन्नहुुन्छ:

“अिन म ितनका पापहरू र अधमर्लाई क्षमा िदनछुे,
र म यी कुराहरू उ ान्त फे र किहल्यै सम्झने छैन।” यिमर्या 31:34

18 अिन जब यी सबको क्षमा हुन्छ त्यहाँ पापहरूका िन म्त ब लदानको फे र किहल्यै खाँचो पन छैन।
परमे रको निजक आऊ

19 यसथर्, दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, परम-पिव स्थानमा प हामी पणूर् स्वतं छौं। यशेकूो रगतको कारणले हामी िबना कुनै डर
जानसक्छौ। 20 अिन यशेलूे हा ो िन म्त खो लिदन ु भएको एउटा नयाँ र िजउँदो बाटोबाट हामी वशे पाउन सक्छौं। यस नयाँ बाटोले पदार्ितर
डोयार्उछँ, जनु ी को शरीर हो। 21 जो हा ा महा धान पजूाहारी हुनहुुन्छ जसले परमे रका घर चलाउन ु हुन्छ। 22 शु जलले हा ा शरीर
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धोइएका छन,् हामी श ु पा रएका छौं र अपराधबाट मु बनाइएका छौं। यसकारण हामी चोखो दय लएर आफ्ना िव ासले ढुक्क भएर
परमे रको निजक आउँछौ। 23 हामीले आफूमा भएको आशालाई थाम्नपुछर् र आफ्नो आशा बारे, मािनसहरूलाई बताउन छोडन ु हुदँनै। आफूले
वचन िदनभुएको कुरा परमे रले गन ुर्हुनछे भन्ने कुरा हामी पत्याउनसक्छौं।

िव ासमा दढृ हौ र एकअकार्लाई सघाऊ
24 हामीले एक अकार्लाई िवचार गन ुर्पछर् अिन मे दखेाउन र रा ो काम गनर् हामी एक-अकार्लाई कितसम्म सि यतापवूर्क उत्सािहत गनर्

सक्छौं त्यो हने ुर्पछर्। 25 हामीसगँ भटे हुनाबाट तिकर् न ु हुदँनै। कितपय मािनसहरू त्यसै गदर्छन।् हामीले एक अकार्लाई भटे्न ु र सघाउन ु पछर्,
ितमीहरूले यसै गन ुर्पछर् िकनिक िदन* अझै निजक-निजक आउँदै छ।

ी बाट मखु नफकार्ऊ
26 सत्यको ज्ञान पाए पिछ पिन हामीले जानी-जानी पाप गनर् छोडनेौ भने त्यो पापहरू पखाल्ने कुनै ब लदान हुने छैन। 27 यिद हामी सधँ ै ँ

पापकमर्मा लािग र ौं भन,े हामीले एउटा भयकंर िनणर्य र भयङ्कर अ ग्नलाई प खर्न ु पनछ जसले परमे रका िवरोधमा भएकाहरूलई न गनछ।
28 यिद कसलैे मोशाको वस्थालाई अस्वीकार गरे ऊ दइु वा तीन साक्षीहरूको माणको आधारमा दोषी ठह रन्थ्यो। उसलाई क्षमा िदईंदनै िथयो
तर उसलाई मतृ्यदुण्ड िदइन्थ्यो। 29 जसले परमे रका पु लाई हलेा गछर् र नयाँ करारको रगतलाई आदर गदन र जसले अन ु हको आत्मालाई
अपमान गछर् त्यस्ता मािनसलाई ितमीहरू के सम्झन्छौ? त्यस मािनसले िन य नै खबुै कठोर दण्ड पाउनछे। त्यस रगतले उसलाई पिव बनाएको
िथयो। 30 हामी जान्दछौं िक परमे रले भन्न ु भयो, “म मािनसहरूलाई ितनका गल्ती कामहरूका िन म्त दण्ड िदनछुे। म ितनीहरूलाई ितनका
कामको ितफल िदनछुे।”✡ परमे रले यसो पिन भन्नभुयो, “परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई न्याय गन ुर्हुनछे।”✡ 31 जीिवत परमे रको
हातमा पन ुर् पापीलाई डरलाग्दो कुरो हो।

आफूिसत भएको उत्साह र आनन्द नगमुाऊ
32 ती िदनसम्म जब थम पल्ट ितमीहरूले सत्यको िशक्षा पाएका िथयौ। ितमीहरूले ठूलो सघंषर् गन ुर् परेका िथयो र धरैे दखु खप्न ु परेको

िथयो, तर ितमीहरू दढृ नै र ौ। 33 किहल-ेकाहीं मािनसहरूले ितमीहरूलाई फोहोरी कुरा गरे अिन धरैेका अिघ गाली गरे। अिन किहल-ेकाहीं
यस्ता वहार ग रएकाहरूलाई ितमीहरूले सघायौ। 34 हो ितमीहरूले त्यस्ता मािनसहरूलाई जलेमा सघायौ र ितनीहरूको द:ुखहरू बाँ ौ। अिन
आफूिसत भएको हरेक थोक हराउदँा पिन हिषर्त नै र ौ। ितमीहरू सन्न नै र ौ िकनिक ितमीहरूिसत केही िथयो जो उ म छ र त्यो सदाकाल
रिहरहने छ भन्ने जान्दथ्यौ।

35 यसथर् उत्साह नहराऊ जनु ितमीहरूको अतीतमा िथयो। ित ा उत्साहलाई शस्त परुस्कार िदइन्छ। 36 ितमीहरूलाई चािहएको धयैर् हो।
परमे रले चाहन ु भएको कुरो गरेपिछ उहाँले वाचा गरेको कुरो ितमीहरूले पाउने छौं। 37 चाँडै न,ै

“जो आउनु हुदँछै आउन ुँ नै हुनछे। उहाँले िवलम्ब गन ुर् हुनछैेन।
38 जो अिहले मिसत धम छ उसको िव ासको कारणले जीवन पाउने छ। तर यिद त्यस मािनसले

भयले मखु फकार्उँछ भने म उिसत सन्न रहनछैेन।ँ” हबकूक 2:3-4

39 तर हामी ितनीहरू मध्यकेा होइनौं जो डरले फकर् न्छन ्र न भएकाछन।् होइन हामी त िव ास भएका मािनसहरू हौं, र बचाइएका छौं।

11
िब ास

1 िव ासको अथर् हो, हामीले आशा गरेका कुराहरूको िन त छ। अिन िव ासको अथर् हुन्छ हामीले कुनै कुरालाई नदखेतेा पिन त्यो
वास्तिवक छ भन्ने जान्न।ु 2 ाचीन कालका मािनसहरूिसत परमे र सन्न हुनहुुन्थो; िकनिक ितनीहरूमा यस्तै िव ास िथयो।

3 िव ास ारा हामी बझु्दछौं िक परमे रले आफ्नो आदशे ारा यो ससंारको सिृ गन ुर्भयो। यसले हामी बझु्दछौ जो दशृ्य छ त्यो कुनै
अदशृ्य ारा बनाइएको िथयो।

4 कियन र हािबल दवुलै े परमे रलाई भटेीहरू चढाए। तर हािबलको िव ास िथयो, त्यसलैे उनले परमे रलाई असल भे टहरू चढाए।
परमे र हािबलको भटेीहरूले सन्न हुनभुयो। अिन उनको िव ासको कारणल,े उनी असल मािनस कहलाइए। हािबल मरे तर उनको िव ास
अझै ज्य ूदँ ै छ।

5 हनोकलाई यस ससंारबाट मािथ उठाइयो। उनी मरेनन।् धमर्शा ले भन्छ, उनी मािथ लिगन ु भन्दा अिघ उनले साँच्चोिसत परमे रलाई
सन्न पारे। पिछ मािनसहरूले हनोकलाई दखेनेन,् कारण परमे रले उनलाई आफूिसत रहन उठाइसकेका िथए। हनोकको िव ासकै कारणले
* 10:25:

✡ 10:30: 32:35 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 10:30:
32:36 बाट उ तृ ग रएको।
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यस्तो भएको िथयो। 6 िव ास िबना कसलैे परमे रलाई खशुी बनाउन सक्दनै। जो परमे रमा आउँछ उसले परमे र सत्य हुनहुुन्छ भन्ने
जान्नपुछर् र जसले साँच्चोिसत उहाँलाई पाउन चाहन्छ ती मािनसहरूलाई परमे रले परुस्कृत गन ुर्हुन्छ भन्ने िव ास गन ुर्पछर्।

7 नहूले त्यसबलेा सम्म जनु दखेकैे िथएनन ्त्यसको लािग उनलाई परमे रले चतेावनी िदनभुयो, परमे र ित नहूको िव ास र ा िथयो।
यसथर् उनले आफ्नो प रवारलाई बचाउन एउटा ठूलो जहाज बनाए। आफ्नो िव ासले ससंार गल्ती छ भन्ने उनले दखेाए अिन िव ास ारा
परमे रका धम बिनने ती मािनसहरूमध्ये उनी एकजना भए।

8 परमे रले अ ाहामलाई अक ठाउँको या ा गनर् अ ाउन ु भयो जनु उहाँले उनलाई िदने वचन िदनभुएको िथयो। त्यो अक ठाउँ कुन हो र
कहाँ छ, त्यसको ज्ञान अ ाहामलाई िथएन। तर परमे रको आज्ञा मानरे उनले या ा शरुू गरे िकनिक उनको िव ास िथयो। 9 परमे रले उनलाई
िदन्छु भनी वचन िदएको दशेमा गएर उनी बस।े अ ाहाम त्यस दशेमा एउटा परदशेी जस्तो भएर बसे िकनिक उनी त्यहाँका िथएनन।् उनले यसै
गरे िकनभने उनको िव ास िथयो। उनी त्यस दशेमा गए अिन इसहाक र याकूबिसत पालमा बस।े इसहाक र याकूबले पिन परमे रबाट यस्तै
वचन पाएका िथए। 10 अ ाहाम एउटा ब लयो जग भएको नगरको तीक्षामा िथए, जसलाई बनाउने र सिृ गन परमे र नै हुनहुुन्छ।

11 अ ाहाम नानीहरू जन्माउन नसक्ने बढूा िथए र सारा पिन बाँझी िथइन। तर परमे रमा िव ासकै कारणले उनी बाब ु भए। उहाँले वचन
परूा गन ुर्हुन्छ भनी अ ाहामले परमे रलाई पत्यार गरे। 12 उनी यित बढूा िथए िक उनी ाय मतृ नै िथए। बाँच्न आशा समते कमै िथयो। तर
त्यस्ता मािनसबाट ससंारमा ताराहरू जि कै असखं्य र बगरमा बालवुाको कणहरू जि कै अनगन्ती सन्तानहरू जन्म।े

13 यी सबै मािनसहरू आमरण िव ासमा बाँच।े ितनीहरूले परमे रको वचन अनसुारका कुराहरू पाएनन।् तर टाडाबाट ितनलाई दखेे र
सन्त ु बने अिन त्यसमैा आन न्दत बन।े आफु त यस ससंारमा या ी र परदशेी मा हौं भन्ने तथ्य ितनीहरूले स्वीकारे। 14 जब मािनसहरूले
यसलाई त्यसरी नै स्वीकार गदर्छन,् ितनले दखेाउछँन ्िक ितनीहरू यो भन्दा एउटा आफ्नै दशेको तीक्षामा छन।् 15 ितनीहरूले आफूले छोडकेो
दशेको याद गदार् हुन ्त फकर जाने अवसर ितनीहरूले पाउन सक्ने िथए। 16 तर ितनीहरू एउटा उ म दशे, एउटा स्वग य दशेको तीक्षामा िथए।
यसथर् परमे रले ितनीहरूका परमे र ठह रनमुा ल ज्जत हुनहुुन्न, िकनभने परमे रले ितनीहरूका िन म्त एउटा नगर बसाइिदनभुएको िथयो।

17-18 अ ाहामको िव ासको परीक्षा लन परमे रले उनलाई इसहाकको ब ल िदन भन्नभुयो। अ ाहामले िव ासले त्यसो गरे। उनलाई
परमे रले तीज्ञा गराउनभुएको िथयो। परमे रले अ ाहामलाई पिहल्यै भन्नभुएको िथयो “इसहाकबाटै ित ा सन्तान बढ़ने छन।्”✡ तर,
अ ाहाम आफ्नो एक मा छोरोको ब ल िदन तयार िथए। उनले िव ासले यसो गरे। 19 अ ाहामलाई िव ास िथयो िक परमे रले मािनसलाई
मतृ्यबुाट समते उठाउन सक्नहुुन्छ। अिन साँच्चै जब परमे रले इसहाकलाई मतृ्यदुे ख बचाउनभुयो, अ ाहामले इसहाकलाई मतृ्यबुाट िफतार्
पाए।

20 इसहाकको पिन िव ास िथयो त्यसलैे उनले याकूब र एसावलाई ितनीहरूका भिवष्यको लािग आशीवार्द िदए। 21 अिन उनले आफ्नो
मतृ्य-ुशैंय्यामा आफ्नो लौरोको टुप्पामा अिडई परमे रको उपासना गद, यसूफुका त्यके छोराहरूलाई आिशष िदए। िकनिक याकूबको िव ास
िथयो।

22 अिन उहाँको मतृ्यकुालमा यसूफुले इ ाएलीहरूले िम दशे छोड़ने भिवष्यवाणी गरे। िव ासकै कारणले उनले आफ्नो दफनबारे आदशे
िदए।

23 िव ासकै कारणल,े मोशाका माता-िपताले ितनलाई तीन महीना सम्म लकुाएर राख।े मोशा सनु्दर बालक िथए। ितनीहरू राजाको आदशे
अस्वीकार गनर् डराएनन।्

24-25 मोशा बढरे ठूला भए। आफ्नो िव ासको कारणले उनले आफूलाई िफरऊनकी छोरीको छोरा कहलाउन चाहनेन।् उनले पापको
आनन्द मनाउन चाहनेन।् यी आनन्द क्षिणक हुन्छन।् बरू परमे रका मािनसहरूिसत रही क भोग्न ु रूचाए। उनले यो िव ासको कारणले
गरे। 26 मोशाले िम दशेको भण्डार भन्दा ी को लािग भोगकेो द:ुख अझ ठूलो सम्पि हो भन्ने िवचार गरे। मोशाले परमे रबाट परुस्कार
प खर्रहथे।े 27 िव ासकै कारणले उनले िम दशे छोड।े उनी राजाको रसदे ख डराएनन।् उनी ड टरह,े जस्तो िक अदशृ्य परमे रलाई उनी
दे सक्छन।् 28 उनले िनस्तार-चाडको भोज तयार गरे अिन मतृ्य ु दतूलाई यहूदीहरूका जठेा छोराहरू मानर्बाट रोक्न उनले दलैामािथ रगत छक।
यो उनले िव ासले गरे।

29 अिन मोशाले डोयार्एका सबै मािनसहरूले सखू्खा जमीनमािथ जस्तो लाल समु िहडरे तरे। ितनीहरूले यो िव ासले गरे। तर
िम दशेवासीहरू त्यसरी नै तनर् खोज्दा डुब।े

30 परमे रका मािनसहरूको िव ासको कारणल,े यरीहोको पखार्ल ढल्यो। उनीहरू पखार्लका व रव र सात िदनसम्म घमुपेिछ त्यो ढल्यो।
31 राहाब भन्ने एउटी वशे्याले इ ाएली जाससूहरूलाई साथीहरूलाई झैं स्वागत र सहायता गरी। अिन उसको िव ासको कारणले आज्ञा

नमान्ने अरू मािनसहरूिसत ऊ चाँिह नाश भइनन।्
32 के मलैे अझै धरैे उदाहरणहरू िदइरहन ु पछर्? िगदोन, बाराक, िशमसन, िय हका बारेमा, दाऊद, शामएूल र अगमव ारूका बारेमा भन्न

मिसत पयार् समय छैन। 33 आफ्ना िव ासको कारणले कसलैे राज्यहरू िजत,े अरू कसलैे असल कमर्हरू गरे, कसलैे परमे रको वचन पाउन
सफल भए। आफ्नो िव ासले नै कसलैे िसहंहरूका मखु थनु।े 34 कसलैे आगोको ज्वाला रोके र कोही तरवारका धारबाट उम्के। िव ासको
कारणले ितनीहरूले यी सब गरे। दवुर्लहरू श शाली बनाइए, य ु मा श शाली भए, ितनीहरूले श हुरूमािथ िवजय पाए। 35 मतृहरूलाई
बौराई उठाइयो र घरमा ितनका ीहरूका हातमा स ु म्पिदइयो। अरूहरूले छुटकारा हुनदे ख आफैं ले अस्वीकार गरे। ितनीहरूलाई सताएर मा रयो।
✡ 11:17-18: 21:12 बाट उ तृ ग रएको।
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ितनीहरूले यसै गरे िकनिक ितनीहरू अझ रा ो जीवनमा उठ्न चाहन्थ।े 36कित जनाको हाँसो उडाइयो कितलाई कोरार्ले च ु टयो, अिन कितलाई
साङ्गलोले बाँधरे कैदखानामा फ्याँिकयो। 37 कितलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मा रयो, र कितलाई िचरेर दइु फ्याक पा रयो। कितलाई तरवारले
िछनाइयो। कस-ैकसलैे भेंड़ा र बा ाका छाला लाउथँ,े ितनीहरू गरीब, सताइएका र अरूले द ु र्वहार ग रएकाहरू िथए। यस्ता मािनसहरू पाउन
ससंार योग्य िथएन 38 यी परुूषहरूलाई रा यो ससंार उिचत िथएन। ितनीहरू पाहाड र मरूभिूमहरूमा भ ड्किहडं्थ,े पथृ्वीका ओडार र गफ़ुाितर
बिसिहडँ्थ।े

39 यी सबै ितनका िव ासमा प रिचत छन।् तर परमे रको वचन ितनीहरू कसलैे पाएनन।् 40 परमे रले हामीलाई केही ठूलै कुरो िदने
योजना गन ुर् भएको िथयो तािक हामीसगँ ितनीहरू पणूर् बनाइन सिकन्छ।

12
हामीले यशेकूो उदाहरणको अनसुरण गन ुर्पछर्

1 हा ा व रप र िव ासी मािनसहरू धरैे छन।् ितनीहरूका जीवनीले िव ास के हो त्यो हामीलाई िसकाउँछ। यसथर्, हामी ितनीहरू जस्तै
हुनपुछर्। हामीले पिन आफ्नो दौड नरोिकई दगनु ुर् पछर्। यिद दौडमा केही बाधा आउँछ भने त्यसलाई फ्याँक्न ु पछर्। अिन हामीलाई सिजलै फँसाउने
पापलाई पिन हटाउन ु पछर्। 2 हामीले सदा यशेकूो उदाहरणको पिन अनसुरण गन ुर् पछर्। हा ा िव ासको िन म्त यशे ूअगवुा हुनहुुन्छ र उहाँले हा ा
िव ासलाई पणूर् गन ुर्हुन्छ। उहाँले ू समा मतृ्य ु अगँाल्न ु भयो। परमे रको अिघ आनन्दको लािग, उहाँले ू सको क लाई झले्न ु भयो। अिहले
उहाँ परमे रको िसहंासनको दािहनपे ब भुएको छ। 3 िववादहरू सहनहुुने यशेलूाई िवचार गर जब पापीहरूले उहाँलाई सताए, उहाँले सहन ु
भयो। हताश नबन? तर धीरज बन अिन यशेकूो बारेमा सम्झ।

परमे र िपता जस्तै हुन ्
4 ितमीहरू पापको िवरू लड्दछैौ, तर अिहले सम्म ितमीहरूलाई रगत बगाउन ु पन अवस्थासम्म पगुकेा छैनौ। 5 ितमीहरू परमे रका पु हरू

हौ, त्यसकैारण ितमीहरूलाई उहाँले अत िदनहुुन्छ। ितमीहरूले उहाँका शब्दहरू भलुकेा छौ:

“मरेो छोरा! परमे रको अनशुासन हल्कािसत नलऊे,
ितमी हताश नबन, जब भलुे ितमीहरूलाई सधुान ुर्हुन्छ।

6 भलुे जसलाई मे गन ुर्हुन्छ, उहाँले ितनीहरूलाई अनशुािसत गन ुर्हुन्छ,
जसलाई आफ्नो छोरा ठान्नहुुन्छ त्यकेलाई उहाँ दण्ड िदनहुुन्छ।” िहतोपदशे 3:11-12

7 त्यसलैे हरेक द:ुखलाई िपताको अनशुासन सम्झरे सहन ु पछर्। जसरी िपताले प ु लाई सजाय िदन्छन ्उसरी परमे रले पिन ितमीलाई सजाय
िदनहुुन्छ। सबै छोराहरूले आफ्ना िपताबाट सजाय पाउछँन।् 8 हरेक छोराले जस्तो ितमीले किहल्यै सजाय पाएका छैनौ भने ितमी खास छोरा नै
होइनौ। 9 यस पथृ्वीमा, हामी सबकैा आ-आफ्ना िपताहरू छन ्जसले हामीलाई अनशुािसत गछर्न।् अिन हामी उनीहरूको आदर गछ न।ै यसथर्
अझ बढी हामीले आफ्ना आ त्मक िपताको अनशुासन स्वीकार गन ुर्पछर्। यसो गय ं भने हामीले जीवन पाउनछेौ। 10 हा ा ससंा रक िपताहरूले
हामीहरूलाई उनीहरूले उिचत सम्झकेो अनशुासनको िन म्त केही समयको लािग सजाय िदए। तर उहाँ जस्तै पिव हुनलाई हा ा आ त्मक िपताले
हामीलाई अनशुािसत गराउँन ु हुन्छ। 11सजाय पाउदँा हामी खशुी हुदँनैौ िकनिक त्यसबलेा यो क कर हुन्छ। तर पिछ सजायबाट िशक्षा पाए पिछ
हामीलाई शा न्त हुन्छ िकनिक हामी उिचत कारले ब थाल्दछौं।

सावधानीपवूर्क बाँचौ
12 ितमीहरू कमजोर भएका छौ। त्यसलैे आफूलाई फे र द रलो बनाऊ। 13 असल त रकाले बाँच जसमा िक ितमीहरू सरुिक्षत रहनछेौ र

आफ्ना कमजोरीबाट न हुनछैेनौ।
14 सबिैसत शा न्तपवूर्क ब े कोिशश गर अिन पापदे ख मु जीवन िबताऊ। यिद कसकैो जीवन पिव छैन भने उसले भलुाई दे छैेन।

15 सतकर् बस तािक कोही पिन परमे रको अन ु हबाट ब ञ्चत नबनोस।् अिन ितमीहरू मध्ये कोही पिन तीतपेाती जस्तो बड्न ु हुदँनै र अरूलाई
िबगान ुर् हुदँनै। 16 कसलैे यौन अपराध गन ुर्हुदँनै, अथवा एसाव जस्तो सांसा रक मनको हुनहुुदँनै। एसाव जठेो छोरो िथयो र बाबकुो सम्पि को
उ रािधकारी िथयो। तर ती सब उसले एक छाक खानाको लािग बचे्न ु पय । 17 ितमीहरू जान्दछौ, पिछबाट, उसले आफ्ना िपताको आशीवार्दको
लािग रून ु पय । तर उसलाई आशीवार्द िदन अस्वीकार गरे। िकनिक एसावले आफूले गरेका कुराहरू बदल्ने उपाय पाउन सकेन।

18 ितमीहरू नयाँ ठाउँमा आएका छौ। ितमीहरू छुन नसिकन,े आगोले नजल्ने पाहाडमा आएका छैनौ। न त अन्धकारमा, िवषादमा, आधँीमा
आएका छैनौ। यही पाहाड हो जहाँ इ ाएलीहरू आएका िथए। 19 यहाँ ितनीहरूले सनुकेो जस्तो तरुहीको आवाज र बोलकेो स्वर पिन सनु्दनैौ।
जब ितनीहरूले यस्ता आवाज सनु,े ितनीहरूले एउटै आवाज पिन सनु्न नपरोस,् भनरे अननुय गरे। 20 ितनीहरूले आदशेलाई थाम्न सकेनन ्“यिद
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पशु सम्मले पिन यो पाहाड छोए त्यसलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मा रन्छ।”✡ 21 ितनीहरूले जो दखेकेा िथए त्यो यित डरलाग्दो िथयो िक मोशाले
भन,े “म डरले थरथरी काँिपरहछुे।”✡

22 तर ितमीहरू त्यस्ता ठाउँमा आएका छैनौ। ितमीहरू िसयोन पाहाडमा आइपगुकेा छौ। ितमीहरू जीिवत परमे रको शहर, स्वग य
यरूशलमेमा आइपगुकेाछौ। ितमीहरू हजारौँ स्वगर्दतूहरूको सामिूहक आनन्दमा आइपगुकेाछौ। 23 ितमीहरू परमे रका थम पु हरूका सभामा
आइपगुकेा छौ जसका नाउहँरू स्वगर्मा ले खएका छन।् ितमीहरू सबै मािनसहरूका िनणर्यकतार् परमे रकहाँ आएकाछौ। अिन ितमीहरू धम
मािनसहरूका आत्मा भएको ठाउँमा आएकाछौ जो पणूर् बनकेा छन।् 24 ितमीहरू यशेकूहाँ आएका छौ जसले परमे रबाट उहाँका मािनसहरूका
लािग नयाँ करार ल्याउनभुयो। ितमीहरू रगत छकको ठाउँमा आएकाछौ जसले हामीलाई हािबलको रगतले भन्दा असल कुराहरू भन्दछ।

25 होिशयार बस र परमे रको बोली सनु्न अस्वीकार नगर। जब परमे रले पथृ्वीमा ितनीहरूलाई चतेावनी िदनभुयो ती मािनसहरूले उहाँलाई
सनु्न अस्वीकार गरे र ितनीहरू भागनेन।् अिहले परमे र स्वगर्बाट बोल्दै हुनहुुन्छ। अिन उहाँलाई सनु्न हामीले अस्वीकार गय ं भने हामी कसरी
भाग्न सक्छौ? 26 त्यसबलेा जब उहाँ बोल्न ु भयो उहाँको आवाजले पथृ्वी थिकर् यो। तर अिहले उहाँले ितज्ञा गन ुर्भएको छ “एकपल्ट अझै म
धत मा होइन तर स्वगर् समते थकार्उँछु।”✡ 27 यहाँ “एकपल्ट अझ”ै भन्ने शब्दले स्प दखेाउदँछ िक सिृ को हरेक चीज न हुनछे। तर ती
कुराहरू जो हल्लाउदँनैन,् रिहरहन्छन।्

28 यसथर्, हामी कृतज्ञ बन्नपुछर् िकनिक हामीले एउटा राज्य पाउदँछैौं जो ह ल्लन सक्दनै। अिन हामीले उहाँलाई सन्न तलु्याउने त रकाले
आदर र भयले पजू्नपुछर्। 29 िकनभने हा ा परमे र आगो जस्तो हुनहुुन्छ जसले सखाप पान ुर्हुन्छ।

13
1 ी मा ितमीहरू दाज्य-ूभाइ र िददी-बिहनीहरू जस्ता हौ र आपसमा मे गनर् छोड्न ु हुदँनै। 2 मािनसहरूलाई अितथी सत्कार िदएर सहायता

गनर् किहल्यै नभलु। यसो गदार् कसलैे अन्जानमै स्वगर्दतूहरूको सहायता गरे। 3 जो कैदमा छन ् ितनलाई नभलू। ितनीहरू जस्तै आफु पिन
ितनीहरूिसतै कैदमा रहकेो सम्झ। अिन द:ुखमा परेका मािनसहरूलाई नभलू, िकनभने भिवष्यमा ितमीहरू पिन त्यही हालतमा हुन सक्छौ।

4 सबकैा बीचमा िववाहचािहं आदरणीय होस।् िववाहलाई दईुजना बीचमा पिव रा ु पछर्। जसले यौन-पाप र िभचार गछर् त्यसलाई
परमे रबाट अपराधीलाई जस्तो न्याय ग रन्छ। 5 पसैाको मोहदे ख आफूलाई टाढ़ा राख। आफूिसत जो छ त्यसमैा सन्त ु होऊ। परमे रले
भन्नभुएको छ,

“म ितमीलाई किहल्यै छोड़िदन ँ
म ितमीदे ख किहल्यै भा ग्दन।ँ” वस्था 31:6
6 त्यसथर् ढुक्किसत भनौ,

“ भु मरेा सहायक हुनहुुन्छ,
मलाई केही डर हुने छैन।

कसलैे मलाई केही अनथर् गनर् सक्दनैन।्” भजनसं ह 118:6

7आफ्ना अगवुाहरूलाई सम्झौं। ितनीहरूले ितमीहरूलाई परमे रको सन्दशे िसकाए। ती कसरी बाँचे र मरे त्यो िवचार गर अिन ितनीहरूका
िव ासको उदाहरणलाई अनसुरण गर। 8 यशे ू ी िहजो, आज र सधैं एक समान हुनहुुन्छ।

9 िकिसम-िकिसमको अनौठा िशक्षाहरूले आफूलाई कुबाटोमा लजैान नदऊे। परमे रको अन ु हले ितमीहरूका हृदय ब लयो बननू,् खानाको
िनयम प उनाले होइन। त्यस्ता िनयम जसले प ाए त्यसले कसकैो लाभ गरेको छैन।

10 हा ो एउटा वदेी छ जसबाट ती पिव पालमा सवेा गनहरूलाई खाने अिधकार छैन। 11 पापको िन म्त अपर्णको रूपमा धान पजूाहारीले
पशकुो रगत महा-पिव स्थानमा लान्छन।् तर पशहुरूका मास ु चाँिह िशिवर बािहर पोल्छन।् 12 त्यसरी नै यशेलू े पिन शहर बािहर क भोग्न ु भयो।
आफ्ना मािनसहरूलाई पिव पानर् यशेलू े आफ्नै रगत अपर्ण गन ुर्भयो। 13 यसथर् हामी िशिवर बािहर यशे ूकहाँ जानपुछर्। यशेलू े जस्तै हामीले पिन
अपमान सहन ु पछर्। 14 यस धत मा रिहरहने शहर हा ो छैन। तर भिवष्यमा आउने शहरको ितक्षामा हामी छौं। 15 यसकारण यशेकूो माफर् त
परमे रलाई ब ल चढाउन हामीले छोड्न ु हुदँनै। उहाँको नाउँ उच्चारण गनर् हा ा ओंठबाट िनस्केको शसंा नै त्यो ब ल हो। 16 अिन अकार्को
भलाई गनर् र अरूका भागीदार बन्न नभलू। ब लहरू ियनै हुन ्जसले परमे रलाई सन्न तलु्याउछँ।

17 आफ्ना अगवुाहरूको आज्ञा मान र ितनका अधीनमा बस, ितनीहरू ित ा िजम्मवेार छन ्र ित ा आत्मा बचाउनको िन म्त ती ितमीहरूको
िनगरानी गछर्न।् ितनीहरूको आज्ञा मान तािक ितनीहरूले आफ्ना काम दखुसाथ होइन, ती आफ्ना काममा आनन्द लन सक्छन।् ितनका काम
सरल हुनछे। आनन्दसाथ गनर् सकुन।् अिन ितनीहरूले आफ्ना काम द:ु खत बनरे गछर्न ्भने त्यसले ित ो सहायता गदन।
✡ 12:20: 19:12-13 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 12:21: 9:19 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 12:26: 2:6 बाट उ तृ
ग रएको।



13:18 1356 िह ू13:25

18 हा ा िन म्त ाथर्ना गनर् नछोड। हा ो काम बारे हामी िव स्त छौं िकनिक हामी सधैं जनु उ म छ त्यही गन यास गछ । 19म ितमीहरूले
ाथर्ना ग र दऊे भन्छु तािक परमे रले मलाई चाँडै ितमीहरू भएकोमा पठाऊन।् यो भन्दा बढ़ता म केही चाहन्न।
20-21म ाथर्ना गछुर्, शा न्तका परमे रले ितमीहरूले चाहकेा सबै असल कुराहरू िदनहुुनछे जसमा िक उहाँले चाहन ु भएको काम ितमीहरूले

गनर् सक्छौ। उनै परमे र हुनहुुन्छ जसले भडेाका ठूला गोठाला हा ा भ ु यशेलूाई मतृ्यबुाट पनुरूत्थान गन ुर्भयो। आफ्ना रगत ारा उहाँले अनन्त
करार शरुू गनु ुर्भयो। म ाथर्ना गदर्छु, परमे रले आफू खशुी हुने काम हामीमा यशे ू ी ारा गराउन ु हुनछे। यशेकूो सदा मिहमा होस।् आिमन।

22 मरेा दाज्य ू भाइ र िददी-बिहनीहरू, मलैे के भनें धयैपवूर्क सनु। ितमीहरूलाई ब लयो बनाउन मलैे यी कुराहरू गरें। अिन यो िच ी सा ै
लामो छैन। 23 हा ो भाइ ितमोथी कैदबाट िनस्के। म यो ितमीहरूलाई जनाउन चाहन्छु। अिन यिद उनी म भएकोमा िछटै आएछन ्भने हामी दवुै
ितमीहरूलाई भटे्न आउनछेौं।

24 ितमीहरूका अगवुाहरू र परमे रका सबै जनलाई अिभवादन भिनिदन।ु इटालीयाबाट आएका सबकैो अिभवादन।
25 परमे रको अन ु ह ितमीहरू सबमैािथ होस।्
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याकूबको
प

1 परमे र अिन भु यशे ू ी को एक सवेक याकूब ारा अिभवादन।
परमे रका मािनसहरू ित, जो ससंारमा हरेक स्थानमा छ रएर रहकेा छन।्अिभवादन!

िव ास र ज्ञान
2 मरेो दाज्य-ूभाइ अिन िददी बिहनीहरू, जब ितमीहरूकहाँ नाना थरीका क हरू हुन्छ ितमीहरू खशुी हुनपुछर्। 3 िकन? िकनभने ितमीहरू

जान्दछौ, िक यस्ता कुराले ितमीहरूको िव ासलाई जाँच गदर्छ। अिन यसले ितमीहरूमा धयैर् िसजर्ना गनछ। 4 ितमीहरूले जे गछ , त्यसमा
ितमीहरूको परूा धयैर्लाई काम गन ुर् दऊे। तब ितमीहरू प रपक्क अिन पणूर् हुनछेौ, ितमीहरूलाई कुनै कुराको अभाव हुनछैेन।

5 तर, ितमीहरू मध्ये कसमैा ज्ञानको कमी छ भने ितमीहरूले परमे रिसत माँग्न ु पछर्। परमे रले सबै मािनसहरूलाई उ ार िच ले आनन्दिसत
िदन ु हुनछे। यसथर्, परमे रले ितमीहरूलाई ज्ञान िदन ु हुनछे।

6 तर, जब ितमीहरूले परमे रिसत केही कुरा माग्छौ, ितमीहरूले िव ास गन ुर् पछर्। परमे र ित सन्दहे नगर। , जसले सन्दहे गछर्,
त्यो सागरको लहर जस्तै हो। हावाले लहरलाई तल र मािथ गराउँछ।

7-8 जसले सन्दहे गछर्, एकै समयमा दईु िभन्न कुराहरू सोिचरहकेो हुनछेन।् त्यसले गन कुनै पिन कुरामा िनणर्य लन ु स ै न। त्यस्तो
ले परम भबुाट कुनै पिन कुरा ा गनछु भनी सोच्न ु हुदँनै।

साँच्चो धन
9 यिद िव ासी िनधर्न भए ऊ गिवर्त हुनपुछर्, िकनभने परमे रले उसलाई धनी बनाउन ु भएको छ। 10 यिद िव ासी धनी भए ऊ गिवर्त

हुनपुछर् िकनभने ऊ गरीब छ। धनी मािनस जङ्गली फूल सरी मनछ। 11 सयूर्को उसको पोल्ने तापिसत उदय हुन्छ। सयूर्को तापले घाँसलाई
ओइलाईिदन्छ। फूल झछर्, फूल सनु्दर िथयो, तर अिहले त्यो भ ूईँमा झय । धनी िसत त्यही कुराहुन्छ। उसको पारको योजना गदार् गद
मछर्।

प रक्षा परमे रबाट आउँदनै
12 त्यो मािनस धन्य हो जो आपत-िवपतमा स्थर रहन्छ, िकनिक जाँचको सामना ग रसकेपिछ त्यसले जीवनको त्यो मकुुट पाउनछे, जो

परमे रले उहाँलाई मे गनहरूलाई िदने ितज्ञा गन ुर्भएको छ। 13 यिद कुनै मािनस परमे रले प रक्षामा पान ुर् भयो भने उसले यो भन्नहुुदँनै,
“परमे रले मलाई लोिभत गराउँदै हुन ु हुन्छ।” द ु ले परमे रलाई प रक्षा तलु्याउन स ै न। अिन परमे र स्वयलंे कुनै पिन लाई
लोिभत तलु्याउन ु हुदँनै। 14 एकजना लाई आफ्नै द ु कुराले लोिभत तलु्याउछँ। उसको आफ्नै द ु इच्छाले बािहर तान्छ अिन उसलाई

जालमा फँसाउछँ। 15 द ु इच्छाबाट पाप जन्मन्छ। जब पाप बढ़छ, यसले मतृ्य ु जन्माउछँ।
16 मरेा ि य भाइ-बिहनीहरू, मखूर् नबन। 17 सबै असल कुरा परमे रबाट आउँछ। अिन हरेक पक्का उपहार परमे रबाट आएको हो। यी

सब असल उपहारहरू उहाँ िपताबाट आउँछन ्जसले स्वगर्का सम्पणूर् ज्योितहरू िनमार्ण गन ुर् भयो। तर छाँया ती ज्योितहरूबाट ब द्लए जस्तो
परमे र किहल्यै प रव र्न हुनहुुदँनै। उहाँ सदवै समान रहनहुुन्छ। 18 सत्यको वचनबाट परमे रले हामीलाई उहाँको बालक बनाउने िनणर्य
लन ु भयो। उहाँले सजृना गरेको वस्तहुरू मध्ये हामीलाई सब भन्दा महत्वपणूर् बनाउन ु इच्छा गन ुर्भयो।

सनु्न ु अिन पालन गन ुर्
19 मरेा ि य भाइ-बिहनीहरू यसमा ध्यान दऊे, चाँडो सनु्न,े िबस्तारै बोल्ने र िढलो रसाउने गर। 20 एकजना ोिधत मािनस परमे रले चाहे

जस्तो धािमर्क भई बाँच्न स ै न। 21 यसथर् ितमीहरूको जीवनबाट हरेक द ु कुरा अिन द ु कमर् बािहर फ्याँिकदऊे। िवन बन अिन परमे रको
वचन स्वीकार जो परमे रले ितमीहरूको दयमा रोिपिदन ु भएको छ। यो उपदशेले ित ो जीवनलाई बचाउनँछे।

22 परमे रको िशक्षा अनसुरण गर। खाली सनु्ने काम मा नगर। िकनभने जब ितमी बस्छौ अिन केवल सनु्छौ, ितमीले स्वयलंाई मखूर्
तलु्याउछँौ। 23 यिद एकजना ले परमे रको वचन सनु्छ अिन अनसुरण गदन भने ऊ यस्तो हुन्छ ऊ त्यो मान्छे जस्तै हुन्छ जसले आफ्नो
अनहुार ऐनामा हछेर्। 24 यो मान्छेले ऊ आफैं लाई दखे्छ, त्यस पिछ जान्छ अिन ऊ कस्तो दे खएको िथयो सो झ ै िबिसर्हाल्छ। 25 तर वास्तवमा
सखुी मािनस त्यो हो जसले परमे रको सही िनयम पालनगछर्, जसले मािनसहरूलाई स्वतन् तलु्याउछँ। उसले त्यसलाई अध्ययन ग ररहन्छ।
उसले परमे रको वचन सनु्छ अिन उसले जे सनु्यो त्यो िबसर्दनै। तब वचनमा जे भिनएको छ पालन गछर्। त्यस मािनस जसले त्यसो गछर्, सखुी
हुनछे।

परमे रको आराधना गन साँचो त रका
26कोही मािनस आफूलाई धािमर्क सम्झन सक्छ। तर यिद त्यो ले होिशयारिसत बोल्दनै भने उसले स्वयलंाई मखूर् तलु्याइरहकेो हुन्छ।

उसको “धमर्” कुनै काममा आउँदनै। 27 पिव अिन असल धमर् जो परमे रले स्वीकार गन ुर् हुन्छ त्यो यस्तो छ टुहुराहरू अिन िवधवाहरू
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जसलाई सहायताको आवश्य ा छ ितनीहरूको हरेचाह गर अिन आफू स्वयलंाई ससंारको नरा ो जीवनबाट मु राख। यो नै धमर् हो जसलाई
परमे रले श ु अिन असल ठानरे स्वीकार गन ुर् हुनछे।

2
सबै मािनसहरुलाई मे गर

1 मरेा ि य दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरू, ितमीहरू हा ा गौरवमय भु यशे ु ी का िव ासीहरू हौ। यसथर् यस्तो नसोच िक कोही
मािनसहरू अन्य मािनसहरू भन्दा मखु्य छन।् 2 मानौं, कोही एकजना ित ो मण्डलीिभ वशे गछर्। उसले खबूै सनु्दर व अिन सनुको औठी
पिहरेकोछ। त्यही समयमा एक गरीब मािनस परुानो, मलैा लगुा लाएर आउँछ। 3 ितमीहरू त्यो मािनस जो सनु्दर ब लगाएको छ त्यसलाई िवशषे
ध्यान िदन्छौ। ितमीहरू भन्छौ, “यो रा ो आसनमा ब हुोस।्” तर गरीब मािनसलाई ितमीहरू भन्छौ, “त्यहाँ उभ”् वा “ितमीहरूको पाउ छेउको
चटाईमा बस”् 4 ितमीहरू के ग ररहछेौ? ितमीहरूले कुनै एक लाई भन्दा अक लाई अिधक महत्व िदइरहकेाछौ। ितमीहरूको द ु
मनले िनणर्य लइरहकेा छौ, एक मािनस भन्दा अक मािनस रा ो छ।

5 सनु मरेा प्यारा भाइ अिन बिहनीहरू, अिन यसपिछ के परमे रले गरीबहरूलाई िव ासमा धनी हुन चनु्न ु भएको छैन? ितनीहरूको िन म्त
जसले उहाँलाई मे गछर्न, परमे रले ती मािनसहरूलाई उहाँले ितज्ञा गन ुर् भएको राज्य ा गनर् चनु्न ु भयो। 6 तर ितमीहरूले गरीब मािनस ित
सम्मान दखेाउदँनैौ। अिन ितमीहरू जान्दछौ िक धनी मािनसहरू ती मािनसहरू हुन ु जसले सदवै ितमीहरूलाई आफ्नो वशमा रा े कोिशश गछर्न।्
अिन ती मािनसहरूनै हुन ्जसले ितमीहरूलाई न्यायलय ितर पयुार्उछँन।् 7 अिन, यी ती धनी मािनसहरू हुन,् जसले यशेकूो नाउकँो िनन्दा गछर्न ्
जस ारा ितमीहरू बोलाइन्छौ।

8 बरू ितमीहरू शा मा पाइने राजकीय िनयम पालन गर, त्यो धमर्शा मा पाइन्छ “अन्य मािनसहरूलाई त्यसरी नै मे गर जसरी ितमीहरू
स्वयलंाई मे गछ ।”✡ यिद ितमीहरूले यो िनयम पालन गय भने तब ितमीहरूले ठक काम गछ । 9 तर, यिद एक लाई अक लाई
भन्दा अिधक महत्व िदयौ भन,े ितमीलें पाप गछ अिन परमे रको राजकीय िनयम भङ्ग गरेकोमा दोषी ठह रनछेौ।

10 कुनै मािनस परमे रको सबै वस्था पालन गदार् कुनै एउटामा चकु्यो भने त्यो मािनस जम्मै वस्था भङ्ग गरेको दोषमा पनछ।
11 परमे रले भन्न ु भएकोछ, “ िभचार नगर।”✡ उनै परमे रले भन्न ु भएको छ, “हत्या नगर।”✡ यसथर्, यिद ितमीहरूले िभचार गरेनौ
तर ितमीहरूले कुनै लाई माय भने पिन ितमीहरू परमे रको वस्था भङ्ग गरेका दोषी ठह रन्छौ।

12 ितमीहरू त्यो िनयम ारा जाँच ग रन्छौ, जनु िनयमले मािनसहरूलाई मु तलु्याउछँ। ितमीहरूले दिैनक बोल चाल औ कमर्मा यस कुरोलाई
याद रा ु पछर्। 13 यिद ितमीहरू अरूलाई दया गनर् चकेुका छौ भने ित ो न्याय भइरहकेो समयमा परमे रले ितमीलाई दया दशार्उन ु हुन्न। तर
त्यो मािनस जसले दया दखेाउछँ, उसको न्याय ग रएको समयमा ऊ िनभर्य भएर रहन सक्ने छ।

िव ास अिन असल कायर्हरू
14 मरेा ि य भाइ-बिहनीहरू, यिद कुनै ले उिसत िव ास छ भन्छ तर केही गदन, तब त्यो िव ास बकेामको हो। त्यस्तो िव ासले

उसलाई बचाउनँ सक्छ? अह!ँ 15 परम भु ी मा िव ास गन भाइ वा बिहनीलाई ब हरू अिन भोजनको आवश्यक पनर् सक्छ। 16 अिन
त्यो लाई ितमीहरू भन्छौ, “शा न्त साथ जाऊ। म आशा गछुर् ित ोमा गरम लगुाहरू र शस्त भोजन छन।्” य िप ितमीहरू उसको खाँचो
परुा गदनौ, ितमीहरूका शब्दहरू अथर्हीन छन।् 17 यो कुरा िव ासको सम्बन्धमा पिन यस्तै हो। यिद िव ासले केही गदन भने त्यो िव ास
मतृतलु्य हो िकनभने त्यो िव ास एक्लो भई मरेको हुन्छ।

18 एकजना ले भन्न सक्छ, “ितमीसगँ िव ास छ, तर ममा काम छ। जब ित ो िव ासले केही काम गदन भने ित ो िव ासको
माण गर। मरेो िव ासले गरेको कामबाट म िव ास माण गनर् सक्छु।” 19 ितमीहरू िव ास गछ परमे र एक हुनहुुन्छ। साँच्ची न!ै तर

भतूहरूले पिन िव ास गछर्न,् अिन ितनीहरू भयले काँप्छन।्
20 ितमी मखूर् हरू! के ितमीहरूलाई माण िदन ु पछर् िक िबना कमर्को िव ास बकेामे हो? 21अ ाहाम हा ा पवूर्ज हुनहुुन्छ। जब ितनले

आफ्नो छोरो इसहाकलाई परमे र समक्ष वदेीमा चढाए, उनको कमर्बाट परमे र अिघ अ ाहामलाई धािमर्क बनाइयो। 22 यसथर्, ितमीहरू
दखे्छौ िक अ ाहामले िव ास गरे अिन उनले गरेका कुराहरूको साथ साथ काम गरे। उनको कमर्ले दखेायो िक उनको िव ास पणूर् िथयो।
23 यसलैे धमर्शा को अथर् स्प झल्काउँछ “अ ाहामले परमे रमािथ िव ास गरे अिन परमे रले अ ाहामको िव ास स्वीकार गन ुर् भयो
अिन परमे रले अ ाहामलाई धािमर्क मान्न ु भयो।”✡ अ ाहामलाई “परमे रको िम मािनन्थ्यो।”✡ 24 यसरी ितमीहरूले दखे्छौ िक एक
मािनस उसले गरेका कमर् ारा परमे रिसत सही बन्दछ अिन उसको िव ासबाट मा होइन।

25 अक उदाहरण छ राहाब। राहाब एक वशे्या िथइन।् तर उनको कमर्को कारणल,े जब ितनले ग ु चरहरू लकुाइन ्अिन ितनीहरूलाई अक
बाटोबाट उम्कन सहायता ग रन,् परमे रको अिघ ितनी धािमर्क दे खइन।्

26 आत्मा िवनाको शरीर मतृतलु्य हो। िव ासको मलू्य पिन यस्तै हो। िव ास जसले केही गदन त्यो मतृ-तलु्य हो।
✡ 2:8: 19:18 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 2:11: 20:14; वस्था 5:18 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 2:11: 20:13,

वस्था 5:17 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 2:23: 15:6 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 2:23: 2 इितहास 20:7; यशयैा 41:8 बाट उ तृ ग रएको।
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3
हामीले भनकेा कुराको िनयन् ण

1 मरेा भाइ अिन बिहनीहरू, ितमीहरूमध्ये धरैे िशक्षक हुन ु हुदँनै। िकनभने ितमीहरू जान्दछौ िक हामी जसले िशक्षा िदन्छौं अन्य मािनसहरू
भन्दा क ठन कारले जाँच ग रनछेौं।

2 हामी सबलैे अनकेौ गल्तीहरू गछ ं। यिद कसलैे किहल्यै पिन कुवचन बोलनेौं भने त्यो पक्का मािनस बन्नछे। ऊ आफ्ना सम्पणूर् सरीरलाई
िनयन् णमा रा समथर् हुनछेन।् 3घोडालाई िनयन् णमा रा , हामी लगाम लगाइिदन्छौ। घोडाहरूका मखुमा लगाइएको लगामले हामी ितनीहरूको
सम्मणूर् श रलाई अधीनमा रा सक्छौ। 4जहाजहरू पिन यस्तै हुन्छन।् जहाज अत्यन्त िवशाल हुन्छ अिन यसलाई श शाली वायलुे धकेल्छ।
तर सानो पतवारले िवशाल जहाजलाई िनयन् ण गछर्। अिन नािवकले जहाज कता जानपुनहो िनणर्य गछर्। 5 हा ो िज ो पिन यस्तै हो। यो शरीरको
एक सु म अङ्ग हो। तर यसले महान कुराको गवर् गछर्।

एउटा सानो िफल ुगंोले वन सखाप पानर् सक्छ। 6 िज ो आगोको िफल ुगंो जस्तै हो। हा ो शरीरका अशंहरू मध्ये यो द ु ताको ससंार हो।
कसरी? िज ोले सारा शरीर न पाछर्। यसले हा ो सम्पणूर् अ स्तत्व नै ध्वशं पानर् सक्छ र नरकको आगोमा त्यो जल्छ।

7 मािनसहरूले हरेक िकिसमका जङ्गली पशु चरा-चरुूङ्गीहरू, घ ने ाणीहरू अिन सामिु क ाणीहरू तह लगाउने सक्छन।् मािनसहरूले
यी सबै ाणीहरूलाई तहलगाएका छन।् 8 कसलैे किहल्यै िज ोलाई िनयन् ण गन ुर् सकेको छैन। यो जगंली अिन द ु हुन्छ। िज ो िवषले प रपणूर्
हुन्छ जसले मानर् सक्छ। 9 हामी हा ा िज ोलाई हा ो परम भुअिन िपताको स्तिुतमा उपयोग गछ । अिन अझै त्यही िज ोले हामी मािनसहरूलाई
सराप्छौ जसलाई परमे रको सकलमा बनाइएको छ। 10 स्तिुत अिन सराप एउटै मखुबाट िनस्कन्छन।् मरेा भाइ अिन बिहनीहरू, यस्तो हुन ु
हुदँनै। 11 के पानीको मलूबाट एउटै िमठो र िततो पानी एकैचोटी बग्छ? अह।ँ 12 मरेा दाज्य ू भाइ अिन िददी बिहनी हो, के नभेारको बोटमा
भ ाक्ष फल्न सक्छ? स ै न। के अङं्गरूघारीमा नभेारा फल्छ? फल्दनै। तब, के निुनलो कुवाबाट िमठो पानी िनस्कन सक्छ।

साँचो ज्ञान
13 यहाँ ितमीहरू माझ कुनै यस्तो मािनस छ जो ज्ञानी अिन ब ु मान छ? तब उसले ठीकिसत बसरे आफ्नो ज्ञानको माण िदन ु पछर्। उसले

ज्ञानबाट आउने न तािसत काम गन ुर्पछर्। 14 यिद ितमीहरू स्वाथ छौ अिन ित ो दय ईष्यार् पणू र् छ भने ितमीले ित ो ज्ञान बारेमा गवर् गन केही
कारण नै छैन। ित ो गवर् गराई झटूो िसवाय केही पिन होइन। 15 यस िकिसमको “ज्ञान” मािथका परमे रबाट आउँदनै। यो “ज्ञान” ससंारबाट
आउँछ। त्यो आध्या त्मक होइन, त्यो शतैानबाट हो। 16 जहाँ इष्यार् अिन स्वाथर् छ त्यहाँ अ व स्थत अिन हरेक िकिसमको द ु ाँई हुन्छन।्
17 तर ज्ञान जो मािथका परमे रबाट आउँछ त्यो यस्तो हुन्छ थम त्यो श ु हुन्छ। त्यो शा न्तमय न र तकर् सगंित हुन्छ। यो ज्ञान सवर्दा जो
मािनसहरू समस्यामा छन ्ितनीहरूलाई सहायता गनर् सधँ ै ँ तत्पर रहन्छ अिन अन्य मािनसहरूको लािग उपकार गन हुन्छ। यो ज्ञान सदवै िनष्पक्ष
अिन इमान्दार हुन्छ। 18 मािनसहरू जो शा न्तको िन म्त शा न्तसाथ कायर् गछर्न ्ितनीहरूले धािमर्कताको फसल बटुल्छन।्

4
परमे रमा समपर्ण

1 के ितमीहरूलाई ितमीहरूको झगड़ा र लडाँईँको ोत थाहा छ? ितमीहरूका झगड़ा अिन बहसहरू स्वाथर्पणू र् इच्छाहरूबाट आउँछ जसले
अन्तमा न् मच्चाउँछ, 2 ितमीहरू चाहन्छौ तर पाउदँनैौ जे ितमीहरू चाहन्छौ। यसथर् ितमीहरू हत्या गछ अिन अन्य मािनसहरू ित इष्यार् गन
हुन्छौ। तपैिन जे इच्छा गछ ितमीहरूले पाउदँनैौ। ितमीहरू झन बहस गछ अिन जझु्छौ। ितमीहरूले इच्छा गरेको बस्तहुरू पाउदँनैौ िकनभने
ितमीहरूले परमे रिसत माँग्दनैौ। 3 अथवा, जब ितमीहरू माग्छौ ितमीहरूले पाउदँनैौ। िकन? िकनभने ितमीहरूको माँग्ने त रका गलत छ।
ितमीहरू वस्त ु चाहन्छौ केवल आफ्नै आनन्दको िन म्त।

4अिव ासनीय मािनस ितमीहरू यो ससंारलाई माया गन ुर् परमे रलाई घणृा गन ुर् जस्तै हो। यसथर् यिद कोही मािनस ससंारको िम हुन चाहन्छ
भने उसले आफैलाई परमे रको श ु तलु्याउछँ। 5 के ितमीहरू धमर्शा लाई वकेामे ठान्छौ? यसले भन्छ, “हामीमा परमे रले रा ु भएका
आत्माको िन म्त उहाँ ित डाह रा ु हुन्छ।” 6 तर परमे रको दया जो हामीलाई िदइएको छ, त्यो महान छ। धमर् शा ले भनकेो जस्त,ै “घमण्डी
मािनसहरूको िवरू परमे र हुनहुुन्छ, तर उहाँले ती मािनसहरूलाई दया दान गन ुर् हुन्छ जो िवन छन।्”✡

7 यसथर् ितमीहरू स्वयलंाई परमे रमा अपर्ण गर। शतैानको िवरोध गर, अिन ितमीहरूदे ख शतैान भाग्नछे। 8 परमे रको निजक आऊ अिन
परमे र ितमीहरूको निजक आउनु हुनछे। ितमीहरू पापी हौ। यसथर् ितमीहरूको जीवनदे ख पाप धोउ। जब ितमीहरू दवुै परमे रको अिन
ससंारको सवेा गछ ितमीहरूको दइुवटा मन छ। यसथर् ितमीहरूको िवचार श ु तलु्याऊ। 9 उदास बन, दखुी बन अिन िवलाप गर। ितमीहरूको
हाँसोलाई रोदनमा प रणत गर। ितमीहरूको खशुीलाई अफसोसमा प रव र्न गर। 10 परम भकुो सामनु्ने िवन बन अिन उहाँले ितमीहरूलाई
उच्च पान ुर् हुनछे।

ितमीहरु न्यायधीश हौइनौ
✡ 4:6: 3:34 बाट उ तृ ग रएको।
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11भाइ अिन बिहनीहरू, एक अकार्को िवरू केही पिन नभन। जब ितमीहरू ी मा िव ासी भाइलाई जाँच्छौ, तब ितमीहरू उनले अनसुरण
गरेको िनयम जाँच ग ररहछेौ। अिन जब ितमीहरू िनयमको जाँच ग ररहकेा हुन्छौ, ितमीहरू िनयम अनसुरण गन हुदँनैौ। तर ितमीहरू वस्थाको
न्यायक ार् भयौ। 12 परमे रले मा िनयमहरू बनाउन ु हुन्छ। उहाँमा न्यायधीश हुनहुुन्छ। केवल परमे रमा हुनहुुन्छ जसले बचाउनँ अिन
नाश गनर्सक्न ु हुन्छ। यसथर् अन्य को न्याय गन ुर् ितमीहरूका िन म्त उिचत हुदँनै।

परमे रले ित ो जीवनमा योजना गरुन ्
13 ितमीहरू कसलैे भन्छौ, “आज अथवा भो ल हामी कुनै नगरमा जानछेौं। हामी त्यहाँ वषर् िदन बस्छौं ापार गछौं अिन पसैा कमाउँछौं।”

सनु! यस िवषयमा सोच 14 भो ल के हुनछे ितमीहरू जान्दनैौ। ितमीहरूको जीवन वाफ जस्तो छ। त्यसलाई ितमीहरू क्षण-भरको िन म्त दे
सक्छौ, तर त्यसपिछ त्यो हराइहाल्छ। 15 यसथर् ितमीहरूले भन्नपुछर्, “यिद परम भलुे चाहन ु हुन्छ भने हामी जीिवत रहनछेौ अिन यो वा त्यो
गनछौ।” 16 तर अिहले ितमीहरू घमण्डी छौ अिन ितमीहरू घमण्ड गछ । यी सब घमण्ड गराई भलू हो। 17 अिन जब एक ले भलाई
गनर् जान्दछ, तर भलाई गदन, भने उसले पाप ग ररहछे।

5
स्वाथ धनी मािनसहरुलाई चतेाउनी

1 ितमी धनी मािनसहरू, सनु! िवलाप गर अिन अत्यन्त शोकाकुल बन िकनभने ितमीहरूमािथ अनके आपतहरू आई पनछ। 2 ितमीहरूको धन
न हुनछे अिन बकेार हुनछे। ितमीहरूको व हरू कीराले खानछे। 3 ितमीहरूका सनु चाँदीमा कस लाग्नछे अिन त्यो कसले ितमीहरूको िवरोधमा
साक्षी िदनछे। त्यो कसले ितमीहरूको शरीरलाई आगोले झै खानछे। ितमीहरुले सम्पती आ ख र िदनमा स ञ्चतगरेका छौ। 4 मािनसहरूले
ितमीहरूको खतेमा काम गरे, तर ितमीहरूले ितनीहरुलाई ज्याला िदएनौ। ती मािनसहरु ितमीहरुको िवरू आवाज ग ररहछेन।् ती मािनसहरूले
ितमीहरूको फसलहरू काटे। अिहले ितनीहरूले कराएको आवाज स्वगर्का परम भकुो सनेाहरूले सनु।े

5 पथृ्वीमा ितमीहरूको जीवन सम्पि ले सम्पन्न जीवन िथयो। ितमीहरूल,े आफूले चाहकेा हरेक बस्त ु ारा स्वयलंाई खशुी तलु्यायौ। ितमीहरू
स्वयलंे मान ुर्को ित म्त तयार पारेको मोटो पश ुजस्तो तलु्यायौ। 6 ितमीहरूले िनदष मािनसहरूको भत्सर्ना गय , र मारी िदयौ कसलैे ितरोध गरेनन।्

धयैर् धारण गर
7 दाज्य-ूभाइ अिन िददी बिहनीहरू, धयैर् धारण गर, भु यशे ू आउन ु हुदँछै। यसथर्, त्यस समयसम्म धयैर्- धारण गर। कृषकहरू खबुै धयैर्वान

छन।् कृषकले बहुमलू्य अन्न भिूमबाट उ नका िन म्त तीक्षा गछर्। कृषकले धयैर् साथ आफ्ना फसलले थम विृ अिन अ न्तम विृ ा
नगरूञ्जले तीक्षा गछर्। 8 ितमीहरू धयैर्वान हुनपुछर्। आशा नमार। भु यशे ू चाँडै आउन ु हुदँछै।

9 दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरू, एक अकार्को िवरू नगनगनाऊ। यिद ितमीहरूले अरूको िवरू मा गनगनगनर् छाडनेौ भने ितमीहरू दोषी
जाँिचने छौ यादगर न्यायकतार् आउँदै हुनहुुन्छ।

10 दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरू, अगमव ाहरूलाई अनसुरण गर जसले परम भकुो िन म्त बोल।े ितनीहरूले अनके अप् ारो
प र स्थितको सामना गरे। तर ितनीहरूले धयैर् धारण गरे। 11 हामी ितनीहरूलाई खशुी ठान्छौ जसले धयैर्पवूर्क अप ् ारो प र स्थितको सामना
गरे। ितमीहरूले अय्यबूको धयैर्को बारेमा सनुकेा छौ। ितमीहरूलाई थाहा छ, अय्यबूले सबै यातना सामना गरे पिछ परम भलुे ितनलाई सहायता
गन ुर् भयो। यसले यो झल्काउँछ िक परम भु दयामयी अिन कृपामयी हुनहुुन्छ।

ितमी जो भन्छौ त्यसमा होिशयार बन
12 मरेा दज्य-ूभाइ औ िददी-बिहनीहरू, जब केही गनर् वचन िदन्छौ, ितमीहरूले कसम खान ु हुदँ ैनँ। ितमीहरूको वचन माण गनर् स्वगर्, पथृ्वी

अथवा कुनै चीजको नाउकँो उपयोग नगर। जब ितमी बझु्छौ हो, भने केवल “हो” मा भन। यिद ितमी बझु्छौ होइन, भन्ने “होइन” मा भन।
त्यो गर तािक ितमीहरू दोषी ठह रने छैनौ।

ाथर्नाको श
13 यिद ितमीहरू मध्ये एक जनाले क हरू भोिगरहकेो छ भने उसले ाथर्ना गन ुर् पछर् अिन यिद ितमीहरू मध्ये एकजना सखुी छ भन,े उसले

गीतहरू गाउन ु पछर्। 14 यिद ितमीहरू मध्ये एकजना िवरामी छ भन,े उसले मण्डलीका अ जहरूलाई बोलाउन ु पछर्। अ जहरूले उसलाई
परम भकुो नाउमँा तले मा लस ग रिदन ु पछर् अिन ितनीहरूले उसको िन म्त ाथर्ना ग रिदन ु पछर्। 15 िव ासिसत गरेको ाथर्नाले िवमारीमा
िनको पाछर्। परम भलुे उसलाई िनको पान ुर् हुन्छ। अिन यिद त्यो ले पाप गरेको भए परमे रले उसलाई क्षमा दान गन ुर् हुनछे।

16 सधै ँ ितमीहरू एक अकार्मा पाप स्वीकार गर। तब एक अकार्को िन म्त ाथर्ना गर। यसो गर, तब परमे रले ितमीहरूलाई िनको पान ुर्
हुन्छ। धािमर्क मािनसको ाथर्ना शा शाली र भावशाली हुन्छ। 17 ए लया पिन हामी जस्तै मािनस िथए। ितनले पानी नपरोस ्भनी, गम्भीरता
पवूर्क ाथर्ना गरे, त्यस भिूममा तीन बर्षसम्म पानी परेन। 18 तब ए लयाले पानी परोस ्भनी ाथर्ना गरे। अिन आकाशबाट पानी पय अिन भिूमले
फे र फसल उमाय ।

आत्माहरु बचँाउ
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19 मरेा दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरू, ितमीहरू मध्ये एकजना सत्यदे ख बरालीन सक्छौ। अिन अक ले उसलाई सत्यतफर् फक
आउन सहायता गनर् सक्छ। 20 यसलाई स्मरण गर कुनै मािनस जसले एक पापीलाई नरा ो मागर्बाट फकार्ई ल्याउछँ, उसले त्यस पापीको
आत्मालाई मतृ्यबुाट बचँाउनछे। यसो गरेर त्यस ले धरैे पापहरू ित क्षमा ा गराउनछे।
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प सुको
पिहलो प

1 प सु, यशे ू ी का े रत ारा अिभवादन!
परमे र ारा चिुनएको जो आफ्ना घरदे ख टाढामा पोन्टस,् गलाितया, क्यापडोिसया, एिशया अिन िबथिनयाभ र फै लएर बसकेा मािनसहरु

ित। 2 परमे रले ितमीहरुलाई पिव मािनस बनाउन ु भएको िथयो। ितमीहरुलाई पिव तलु्याउने कायर् आत्माको हो। परमे रको आज्ञाकारी र
यशे ू ी को रगतले अिभषके गरी श ु पानर् ितमीहरु चिुनएका िथय।ै

परमे रको अन ु ह ितमीहरुमा अिधक भन्दा अिधक बढरे जाओस।्
िजउँदो आशा

3 परमे र जो हा ा भ ु यशे ू ी का िपता हुन ्उहाँको शसंा होस।् परमे रमा सीमािविहन कृपा छ र उनको कृपाको कारणले हामीलाई नयाँ
जीवन िदइएको छ। यो नयाँ जीवनले मतृ्यदुे ख यशे ू ी को पनुरुत्थान ारा हामी ित सजीव आशा ल्याउछँ। 4 अब हामी आशीवार्दको आशा
राख्छौं जो उहाँको नानीहरुका िन म्त उहाँकहाँ छ। यो आशीवार्द ितमीहरुका िन म्त स्वगर्मा जोगाएर रा खएको छ। यी आशीवार्दहरु ध्वशं, न
अथवा धिमलो हुनछैेन। जबसम्म ितमीहरुले म ु पाउदँनैौ।

5 ित ो िव ास माफर् त परमे रको श ले ितमीहरु सरुिक्षत रहन्छौ। यो म ु तयार रा खएकोछ अिन यो ितमीहरुलाई समयको अन्तमा
िदइनछे। 6 यसले ितमीहरुलाई अत्यन्त सखुी तलु्याउन ु पछर् य िप क्षिणक समयकोलािग सबै कारको क भोग्दा ितमीहरुलाई द:ुखी बनाँउछ।
7 यी द:ुख-क हरु िकन हुन्छन?् ितमीहरुको िव ास शु छ भनी माण गन ुर्। िव ासको श ु तामा सनु भन्दा अिधक मलू्य छ। सनुको श ु ता
अ ग्न ारा मािणत गनर् सिकन्छ, तर सनु न हुन्छ। जब यशे ू ी आउँछन ि्व ासको श ु ताले ितमीहरुमा शसंा, मिहमा अिन सम्मान ल्याउनछे।

8 ितमीहरुले ी लाई दखेकेा छैनौ तर पिन ितमीहरु उहाँलाई मे गछ । ितमीहरुले अिहले उहाँलाई दे स ै नौ तर ितमीहरु उहाँमािथ िव ास
गछ । ितमीहरु अकथनीय अिन गौरवमय आनन्दले प रपणूर् छौ। 9 ितमीहरुको िव ासको एक ल य छ। त्यो ल य ितमीहरुको आत्मा बचाउनँ ु
हो। अिन ितमीहरुले ितमीहरुको ल य जो म ु को िन म्त हो त्यो ा गदछौ।

10 अगमव ाहरुले सावधानपवूर्क अध्ययन गरे अिन यो म ु को िवषयमा जान्ने कोिशश गरे। ती अगमव ाहरुले अन ु हको बारेमा
अगमवाणी गरे जो ितमीहरुलाई दखेाइयो। 11 ी को आत्मा ती अगमव ाहरुमा िथयो। अिन आत्माले ती द:ुख-क हरुको बारेमा, जो ी हरुको
बारेमा, जो ी मािथ घट्ने िथयो अिन त्यो मिहमा जो ती द:ुख क हरु पिछ आउनछेन,् भिनरहथे्यो। ती अगमव ाहरुले ितनीहरुलाई त्यो आत्माले
के दखेाइ रहछेन,् त्यसबारे जान्ने कोिशश गरे। ती कुराहरु किहले घट्नछेन ्अिन त्यसबलेा ससंारको अवस्था कस्तो हुनछे, ितनीहरुले यो जान्ने
कोिशश गरे।

12 यो ितनीहरुलाई दखेाइयो िक जनु सवेा ितनीहरुले गरे ितनीहरु स्वयकंा िन म्त होइन। ती अगमव ाहरुले ितमीहरुको सवेा ग ररहकेा िथए
जब ितनीहरुले यो कुराको िवषयमा भने जो अिहले ितमीहरुले सनु्यौ। ितनीहरु जसले ितमीहरुलाई ससुमाचार चार गरे ितमीहरुलाई ती कुराहरु
भन।े ितनीहरुले ितमीहरुलाई त्यो पिव आत्माको सहायताले भिनएका कुराहरु ती कुराहरु हुन जनु स्वगर्दतूहरु पिन जान्न उत्सकु छन।्

पिव जीवनको िन म्त आ ान
13 यसथर् सवेाको िन म्त मनलाई तयार पार अिन आत्म-िनयन् ण गर। ितमीहरुले अन ु हकोलािग आशा गन ुर् पछर् जनु ितमीहरुलाई िदइनछे,

जब यशे ू ी आउन ु हुन्छ। 14 िवगतमा ितमीहरुले यस िवषयमा बझुनेौ, यसथर् ितमीहरू नरा ा कुराहरुले डोयार्इएका िथयौ। तर अिहले ितमीहरु
परमे रका आज्ञाकारी बालकहरु हौ। यसथर् िबतकेो समयमा जसरी बाँचकेा िथयौ, त्यसरी नबाँच। 15 तर परमे र जस्तै पिव होऊ अिन
ितमीहरुले गन सबै कुरामा पिव बन। परमे र एक हुनहुुन्छ जसले ितमीहरुलाई बोलाउनभुयो। 16 यो धमर्शा मा ले खएको छ, “पिव बन,
िकनभने म पिव छु।”✡

17 ितमीहरू परमे रलाई ाथर्ना गछ अिन उहाँलाई िपता भनी सम्बोधन गछ । परमे रले मािनसको कायर्लाई पक्षपात िबना जाँच गन ुर्हुन्छ।
यसथर्, पथृ्वीमा वासीहरु झैं बाँिचरहकेो समयमा परमे रको भय मानरे ितमीहरु बाँच्न ु पछर्। 18 ितमीहरु जान्दछौ िक िवगत समयमा ितमीहरु
ल यहीन भई बाँचकेा िथयौ। ितमीहरुले त्यस त रकाले जीिवत रहने कुरा ती मािनसहरुबाट िसक्यौ जो ितमीहरु भन्दा अिघ बाँिचरहकेा िथए।
तर ितमीहरुलाई त्यस त रकाले बाँच्नबाट बचँाइयो। ितमीहरु िकिनयौ ती वस्तहुरु ारा होइन जो सनु वा चाँदी जस्तै न हुन्छ। 19 तर ितमीहरु

ी को बहुमलू्य रगतले िकिनयौ, जो दोषरिहत भेंड़ाको पाठो हुनहुुन्छ। 20 िव िनमार्ण अिघ नै ी चिुनन ु भएको िथयो। तर ितमीहरुको
लािग यो अ न्तम समयमा उहाँलाई ससंारमा िचनाइयो। 21 ी ारा ितमीहरु परमे रमािथ िव ास गछ । परमे रले ी लाई मतृ्यबुाट बौरी
उठाए। तब परमे रले उहाँलाई मिहमा िदन ु भयो। यसथर् ितमीहरुको िव ास अिन आशा परमे रमा छ।
✡ 1:16: 11:44, 45; 19:2; 20:7 बाट उ तृ ग रएको।
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22 अिहल,े ितमीहरुले साँचो भात ृ मे दखेाऊ सत्यको पालन गरेर स्वयलंाई श ु तलु्याएका छौ। यसथर् एक-अकार्मा पणू र् दयबाट गिहरो मे
गर। 23 ितमीहरु फे र जन्मकेा छौ। यो नयाँ जीवन न मय वस्तबुाट आएको होइन तर यो जीवन न नहुने वस्तबुाट आएको छ। ितमीहरु सवर्दा
रिहरहने परमे रको अन्त नहुने सजीव सन्दशे ारा जन्माइएका हौ। 24 धमर्शा ले भन्छ:

“मािनसहरु सधँैं बाँच्तनैन ्ितनीहरू घाँस झैं हुन,्
ितनीहरुको मिहमा घाँसको फूल झैं हो।

घाँस ओइ लन्छ,
अिन फूलहरु झछर्न।्

25 तर परमे रको वाणी सदवै रिहरहन्छ।” यशयैा 40:6-8

अिन त्यो, यो वचन हो जनु ितमीहरुलाई भिनयो।

2
सजीव ढुङ्गा अिन पिव रा

1 यसथर्, अरुलाई चोट पयुार्उने केही कुरा पिन नगर, झटूो नबोल, कपटी नबन, इष्यार् नगर। अकार्को िनन्दा नगर, यी सब कुराहरु ितमीहरुको
जीवनबाट हटाऊ। 2 भखर्र जन्मकेा बालकहरु जस्तो होऊ। शु आ त्मक दधूको िन म्त भोकाऊ जसले ितमीहरुलाई बढ्न र मु हािसल गनर्
सहायता गछर्। 3 अिहले ितमीहरुले परम भकुो दयाको स्वाद पाएकाछौ।

4 भु यशे ू सजीव पत्थर* हुनहुुन्छ। ससंारका मािनसहरुले िन य गरे िक ितनीहरु त्यो पत्थर चाहदँनैन।् तर उहाँ परमे रले चनु्नभुएको
पत्थर हुनहुुन्छ। परमे रका िन म्त उहाँ धरैे मलू्यवान हुनहुुन्छ। यसथर् उहाँकहाँ आऊ। 5 ितमीहरु पिन सजीव पत्थरहरु जस्तै छौ। परमे रले
एक आध्या त्मक म न्दर िनमार्ण गनर्लाई ितमीहरुलाई उपयोग गद हुनहुुन्छ। ितमीहरुले त्यस म न्दरमा पिव पजूाहारीहरुको रुपमा आ त्मक ब ल
चढाऊ जनु यशे ू ी बाट परमे रलाई स्वीकायर् हुनछे। 6 धमर्शा ले भन्छ,

“मलैे एक बहुमलू्य कुनकेो ढुङ्गा छानकेो छु,
अिन म त्यो ढुङ्गा िसयोनमा राख्छु,

जो मािनस उनलाई िव ास गछर्, किहले पिन ल ज्जत हुनपुदन।” यशयैा 28:16
7 त्यो पत्थर ितमीहरुको िन म्त, जसले िव ास गछर्न,् अित मलू्यवान छ। तर िव ास नगन मािनसहरुको िन म्त उहाँ हुनहुुन्छ:

“िनमार्ण क ार्हरुले अस्वीकार गरेको ढुङ्गा,
ितनीहरुलाई आवश्यक छैन, त्यो पत्थर आधारशीला भयो।” भजनसं ह 118:22

8 जसले िव ास गदनन ्ितनीहरुको िन म्त उहाँ हुनहुुन्छ्:

“एक ढुङ्गा जसले मािनसहरुलाई ठेस लगाउछँ,
एक ढुङ्गा जसले मािनसहरुलाई लडाउछँ।” यशयैा 8:14

मािनसहरुलाई ठेस लाग्छ िकनभने ितनीहरु परमे रले भनकेा कुरा पालन गदनन।् यो परमे रको योजना अनसुार हुन्छ।
9 तर ितमीहरु चिुनएका मािनसहरु हौ। ितमीहरु राजाका पजूाहारीहरु हौ। ितमीहरु मािनसहरुका पिव जाित हौ। ितमीहरु ती मािनसहरु हौ

जो परमे रका हुन।् परमे रले गरेका आ यर्जनक कुराहरुको िवषयमा भन्न ितमीहरु चिुनएका हौ। उहाँले ितमीहरुलाई अन्धकारे ख बािहर
उहाँको आ यर्मय काशमा बोलाउन ु भयो।

10 एक समयमा ितमीहरु परमे रको मािनस िथएनौ।
तर अब ितमीहरु परमे रका मािनस हौ।

िवगत समयमा ितमीहरुले किहल्यै पिन कृपा पाएका िथएनौ
तर अिहले ितमीहरुले परमे रबाट कृपा पाएकाछौ।

* 2:4: , घरकोलािग सबै भन्दा महत्वपणूर् पत्थर (उहाँका मािनसहरू)।
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परमे रका िन म्त िजउँन ु
11 ि य िम हरु, ितमीहरु यो ससंारमा वासी अिन परदशेीहरु हौ। यसथर् ितमीहरुलाई ित ा शरीरले चाहकेो नरा ा कमर्हरुदे ख टाढा रहुन ्

भनी म िनवदेन गछुर्। यी कुराहरु ितमीहरुका आत्माको िवरु जझु्छन।् 12 मािनसहरु जसले िव ास गदनन ् ितनीहरु ितमीहरुका व रप र छन।्
ती मािनसहरुले ितमीहरुले भलू गरी रहकेाछौ भनी िनन्दा गछर्न।् यसथर् असल जीवन िबताऊ। तब ितमीहरुले गरेका असल कुराहरु ितनीहरुले
दे छेन ्अिन ितमीहरुले परमे रलाई मिहमा दान गनछौ। जब उहाँ आउन ु हुन्छ।

ठीक काम गर
13 भकुो िन म्त त्यके मानब अिधकारको आज्ञा पालन गर। राजाको आज्ञा पालन गर जो सव च्च अिधकारी हुन।् 14अिन राज्यपालहरुको

आज्ञा पालन गर जो राजा ारा पठाइएका हुन।् जसले नरा ो गछर् त्यसलाई सजाय िदन ु र जसले रा ो काम गछर् शसंा गनर् ितनीहरु पठाइएका
हुन।् 15 यसथर् जब ितमीहरु असल कमर् गछ , जसले ितमीहरुको िवषयमा मखूर्तापवूर्क कुरा गछर् उसको मखु थनु। परमे रले चाहन ु भएको
कुरा यही हो। 16 मु मािनसहरु जस्तै होऊ। तर ितमीहरुको स्वतन् ता कुकमर्कोलािग उपयोग नगर। परमे रको सवेा गद गरे झैं बाँच। 17 सबै
मािनसहरु ित सम्मान दशार्ऊ। परमे रका प रवारका सबै भाइ-बिहनीहरुलाई मे गर। परमे रमािथ डर राख अिन राजा ित आदर जनाऊ।

ी को यातनाको उदाहरण
18 दासहरु हो! ितमीहरुको मा लकको अधीन स्वीकार गर। पणूर् सम्मान साथ यसो गर। ितमीहरुले मा लकहरुको आज्ञा पालन गन ुर्पछर् जो

असल अिन दयाल ुछन।् अिन मा लक नरा ो भए पिन उसको आज्ञा पालन गन ुर् पछर्। 19 एक ले कुनै नरा ो काम नगरेको भए तापिन यातना
भोग्न ु पछर्, तर यिद त्यस ले परमे रलाई सम्झन्छ अिन पीडा सहन्छ भने त्यसले परमे रलाई खशुी तलु्याउछँ। 20 तर ित ो कुकमर्मा
यिद ितमी सजाय पाउछँौ अिन त्यो ितमी सहन्छौ त्यसमा ित ो शसंा गन कुनै कारण हुदँनै। तर ितमीले सकुमर् गरेकोमा पिन यिद ितमीलाई सजाय
िदइयो अिन ितमीले धयैर् धारण गय भन,े तब त्यसले परमे रलाई खशुी तलु्याउनछे। 21 ितमीहरुलाई त्यसकैो िन म्त बोलाइएको हौ। ी ले
अनसुरण गनर् भनी उदाहरण िदन ु भएकोछ। ितमीहरुले उहाँको ठीक अनसुरण गन ुर्पछर् कारण ितमीहरुको िन म्त ी ले क भोग्न ु भयो ितमीहरूले
पिन त्यस्तै गर:
22 “उनले पाप गरेनन,्

अिन उहाँको मखुमा कुनै छलको कुरो पाईएन।” यशयैा 53:9
23 मािनसहरुले ी ित नरा ा कुराहरु भन,े तर उहाँले ितनीहरुलाई नरा ो भन्न ु भएन। ी ले यातना भोग्न ु भयो तर उहाँले मािनसहरुलाई भय
दखेाउन ु भएन। अह!ँ ी ले आफूलाई परमे रमा समु्पन ु भयो जसले सही न्याय गन ुर्हुन्छ। 24 ी ले हा ा पापहरु आफ्नो शरीरमा ूसमा
बोक्न ु भयो। उहाँले यसो गन ुर्भयो तािक हामी पापको िन म्त मरेर धािमर्कताको िन म्त अिन जे उिचत छ त्यसका िन म्त बाँचौं। उहाँको चोटहरुले
ितमीहरु िनको पा रयौ। 25 ितमीहरु भेंडा जस्तै छौ जो भलू मागर्ितर लागकेा छन।् तर अिहले ितमीहरु गोठाला अिन ितमीहरुका ाणको रक्षक
तफर् फिकर् आएकाछौ।

3
पितहरु अिन प ीहरु

1 त्यसरीनै ितमी प ीहरुले आफ्ना पितहरु अिघ समपर्ण गर। तब, यिद ितमीहरु कसकैा पितले परमे रको िशक्षा स्वीकार गदनन ्भने केही
नभनी ितमीहरुको वहारले नै ितनीहरु िजितनछेन।् 2 पितहरुले ितमीहरुको जीवनमा पिव , सम्मािनत च र दे छेन।् 3 ितमीहरुको सनु्दरता
बािहरी गहनाहरुबाट जस्तै चलु्ठो बाटेर, सनुको गहना पिहरेर अथवा बहुमलू्य लगुा लगाएर, आउनु हुदँनै। 4अह,ँ ितमीहरुको सनु्दरता ितमीहरुको
िभ बाट आउनु पछर्। त्यो न अिन शान्त आत्माको सनु्दरता हो। त्यो सनु्दरता किहले पिन धिम लदँनै। यो परमे र अिघ अत्यन्तै मलू्यवान हो।

5 यस कारले ती पिव ीहरु जो धरैे अिघ जीिवत िथए अिन परमे रमािथ आशा गरेकाले ितनीहरु आफै सनु्दर बिनएका िथए। ितनीहरुले
आफैं लाई आफ्ना पितहरुमा समु्पकेा िथए। 6 म “सारा” जस्ती ीहरुको िवषयमा बात ग ररहछुे। ितनले आफ्ना पित अ ाहामको आज्ञा पालन
ग रन।् अिन ितनलाई आफ्ना मा लक मािनन।् अिन ितमी ीहरु ‘सारा’ का साँचो सन्तानहरु हौ, यिद ितमीहरुले सकुमर् गरेकी छौ अिन भयभीत
भएकी छैनौ भन।े

7 त्यसरी नै ितमी पितहरु आफ्ना प ीहरुिसत समझदारीको भावमा ब ु पछर्। ितमीहरुले आफ्ना प ीहरु ित आदर जनाउन ु पछर्। ितनीहरु
ितमीहरुभन्दा कमजोर छन।् तर परमे रले ितमीहरुका प ीहरुलाई त्यस्तै आशीवार्द िदन ु हुन्छ जस्तो ितमीहरुलाई िदनहुुन्छ। आशीवार्द अन ु ह
हो जसले सत्य जीवन दान गछर्। यी कमर्हरु गर जस ारा कसलैे पिन ितमीहरुको ाथर्नालाई बाधा पयुार्उन स ै न।

असलकामको िन म्त यातना
8 यसरी, ितमीहरु सबलैे एकसाथ शा न्तिसत रहन ु पछर्। ितमीहरुले एक-अकार्लाई बझु्ने य गन ुर्पछर्। एक-अकार् ित दाज्य-ूभाइलाई जस्तै

मे गर। दयावान अिन िबन बन। 9मािनसहरुले ितमीहरुलाई नरा ो गरे ितमीहरुले ितशोधमा नरा ो कमर् नगर। यिद कसलैे ितमीहरुलाई अपमान
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गरे ितशोधमा उसलाई कुबचन नभन। तर त्यस लाई आशीवार्द दऊे भनी परमे रिसत ाथर्ना गर, िकनभने ितमीहरुलाई आशीवार्द ा
गनर् आ ान ग रएको हो। 10 धमर्शा ले भन्छ,

“मािनस जसले जीवन ित माया गनर् चाहन्छ,
अिन असल समयको आनन्द भोग गनर् चाहन्छ,

उसले कुवचन बोल्नबुाट िज ो जोगाउन ु पछर्
र झटूा कुरा गन ुर् बन्द गन ुर्पछर्।

11 त्यस ले कुकमर् गन ुर् छाड्नपुछर् अिन असल कायर् गन ुर्पछर्,
त्यस ले शा न्त खोज्न ु पछर्, अिन त्यसलाई ा गन य गन ुर्पछर्।

12 भलुे धािमर्क मािनसहरुलाई हछेर्न ्
अिन भलुे ितनीहरुको ाथर्ना सनु्छन ्

तर भु ती मािनसहरुको िवरु हुनहुुन्छ, जसले कु-कमर् गछर्।” भजनसं ह 34:12-16

13 यिद ितमीहरु सदवै असल गन य ग ररहछेौ भने ितमीहरुलाई कसले नोक्सान गनर् सक्छ? 14 तर, धमर् गदार् ितमीहरुले द:ुखको सामना
गनर् सक्छौ। यिद ितमीहरुलाई त्यस्तो भए ितमीहरु धन्य हुनछेौ। “ितमीहरुलाई क िदने मािनसहरुिसत भयभीत नहोऊ, िचन्तामा नपर।”✡ 15 तर
ितमीहरुको दयमा ी लाई भु मानरे पिव रुपले सम्मान गर। ितमीहरु त्यकेलाई ाख्या िदन तयैार बस जसले ितमीहरुसगं। भएको आशाको
िवषयमा पु ी गराउन िवन्ती गछर्।

16 तर ती मािनसहरुलाई आदर सिहत न कारले उ र दऊे। यो अनभुव गनर् समथर् बन िक ितमीहरुले सही कायर् ग ररहकेा छौ। जब ितमीहरु
यस्तो कारले काम गछ ी मा ितमीहरुको च र को िवषयमा िनन्दा गनहरु ल ज्जत हुनछेन।् 17 सकुमर् गरेर यातना भोग्न ु कुकमर् गरेर सखु
भोग्न ु भन्दा उ म हो। यही सबै भन्दा उ म हो, यिद परमे रले चाहन ु भएको त्यही हो भन।े

18 ितमीहरुको िन म्त ी ले सधँकैो
िन म्त जीवन ब लदान िदनभुयो।

उहाँ दोषी हुन ु हुन्न िथयो,
तर उहाँ ितनीहरुको िन म्त मन ुर् भयो जो दोषी िथए।
ितमीहरु सबलैाई परमे रकहाँ ल्याउन ु उहाँले यसो गन ुर् भयो।

उहाँ शरीरमा मा रनभुयो,
तर उहाँलाई आत्मामा जीिवत तलु्याइयो।

19 अिन उहाँ आत्मा स्वरुप बन्दी आत्माहरुलाई िशक्षा िदन ु जानभुयो। 20 ती आत्माहरु ितनीहरु हुन ्जसले नहूको समयमा परमे रको आज्ञा
पालन गनर् अस्वीकार गरेका िथए। परमे रले ितनीहरुलाई धयैर्िसत ितक्षा ग ररहन ु भएको िथयो जनु बलेा नहूले जहाज बनाइरहकेा िथए।
केवल जम्मा आठजना त्यस जहाजमा बाँचकेा िथए। ती मािनसहरुलाई पानीले बचाएको िथयो। 21 त्यो पानी बि स्मा जस्तै िथयो जसले आिहले
ितमीहरुलाई बचाउछँ। बि स्मा शरीरको मलैा धनुे होइन। बि स्मामा हामी परमे रिसत पिव दयको िन म्त याचना ग ररहकेाछौं। यसले
ितमीहरुलाई बचाउछँ िकनभने यशे ू ी लाई मतृ्यबुाट उठाइएको िथयो। 22 अिहले यशे ू स्वगर्मा जान ु भएकोछ। उहाँ परमे रको दािहने तफर्
हुनहुुन्छ। उहाँ स्वगर्दतूहरु, अिधकारीहरु अिन श हरुमािथ शासन चलाउन ु हुन्छ।

4
प रितर्त जीवन

1 जब ी आफ्नो शरीरमा हुन ु हुन्थ्यो, उहाँले यातना भोग्न ु भयो। यसथर् ितमीहरुले ी कै िवचारमा स्वयलंाई तयार पान ुर् पछर्। एक
मािनस जसले आफ्नो शरीरमा रहदँा यातना भोगकेाछन ्उसले पाप गनर् छोडकेो छ। 2 ितमीहरु स्वयलंाई तयार पार जस ारा ितमीहरु परमे रको
इच्छा अनसुारको कायर्मा बाँचकेो जीवन उपयोग गनछौ अिन मािनसहरुको िवचार अनसुार होइन। 3 िबतकेो समयमा ितमीहरुले ती कुराहरु गरेर
अत्यािधक समय न गय जनु िव ास नगनहरुले गछर्न।् ितमीहरु िभचार कुवासना, अिभलाषा, मोज-मज्जा, मतवालापन अिन िनषिेदत मिूतर्
पजूामा सलंग्न रहयौ।

4 ितमीहरु त्यस्ता “असभ्य वस्तहुरुमा” भाग न लदँा ितनीहरु आ यर् मािनरहकेा छन।् यसेलै े ितनीहरु िनन्दनीय कुरा गछर्न।् 5 तर ती
मािनसहरुले ी लाई लखेा िदनछेन ्जो मरेका र िजउँदा मािनसहरुको न्याय गनर् तयार हुनहुुन्छ। 6 ती मािनसहरुलाई ससुमाचार चार ग रयो जो
✡ 3:14: 8:12 बाट उ तृ ग रएको।
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अिहले म रसकेका छन ् िकनभने ितनीहरुले आफ्नो जीवन कालमा गरेका कमर्का लािग अरु सबलैाई ग रए जस्तै ितनीहरुलाई न्याय ग रनछे।
तर तीनीहरु ित ससुमाचार चार ग रयो जस ारा ितनीहरु परमे र जीिवत रहन ु भए झैं आत्मामा जीिवत रहन सक्छन।्

परमे रका उपहारहरुको असल वस्थापक बन
7 समय निजक आइरहकेो छ जब सबै कुराको अन्त हुन्छ। यसथर् आफ्नो मन स्वच्छ राख अिन स्वयलंाई िनयन् ण गर। यसले ितमीहरुलाई

ाथर्ना गनर्मा सहायता िदनछे। 8 सबै भन्दा मखु्य, एक अकार्लाई गहन मे गर। मेले धरैे पापहरु ढाक्छ। 9 िवना िवरोध एक अकार्मा अितिथ
सत्कार गर। 10 ितमीहरु त्यकेले परमे रबाट आ त्मक उपहार ा गरेका छौ। िविभन्न त रकामा ितमीहरुलाई परमे रले आफ्नो अन ु ह
दखेाउन ु भएको छ। अिन ितमीहरूले सवेकहरु जस्तै दाियत्व बहन गरेका छौ, यसथर् परमे रको उपहारको सदपुयोग गर। 11 मिनस जो बोल्छ
उसले परमे रको बचन बोल्नपुछर्। मािनस जसले सवेा गछर् उसले त्यो श ारा सवेा गन ुर् पछर् जो परमे रले िदन ु भएकोछ। ितमीहरुले त्यस
कारले कायर् गन ुर् पछर् जस ारा त्यके कुरामा यशे ू ी माफर् त परमे र शसंनीय हुन ु हुनछे। श अिन मिहमा सदा सवर्दा उहाँकै हो। आिमन।

ीि यानको रुपमा यातना भोग्न ु
12 मरेा िम हरु, ितमीहरुले भोिगरहकेो भयानक क मा आ यर् नमान। यो ितमीहरुको िव ास जाँच गनर्लाई हो। नसोच िक ितमीहरूमािथ

कुनै अलौिकक घटना घ टरहछे। 13 तर ितमीहरु खशुी हुन ु पछर् िकनिक ितमीहरु ी का सहभागी बिनरहकेाछौ। ितमीहरु खशुी हुनछेौ अिन
आनन्दले पणू र् रहने छौ जब ी ले आफ्नो मिहमा दखेाउन ु हुनछे। 14 ितमीहरुले ी लाई अनसुरण गरेकोमा जब मािनसहरुले गाली गछर्न ्
ितमीहरु धन्य हुन्छौ िकनभने मिहमाको आत्मा, ितमीहरुसगं हुन्छ। 15 ितमीहरु कसलैे पिन हत्यारा, चोरी अिन नरा ो कमर् गन अथवा अकार्को
िवषयमा हस्तक्षपे गनहरु जस्तो यातना भोग्न नपरोस।् 16 तर आफू “ ीि यान” भएकोमा यिद ितमीले क भोग्छौ भने ितमी ल ज्जत हुन ु पदन।
त्यस नामकोलािग बरु ितमीहरुले परमे रको शसंा गन ुर् पछर्। 17 न्याय ग रने समय आएको छ। यो कायर् परमे रको प रवारबाट शरुु ग रने छ।
तर यिद त्यो न्याय ग रने कायर् हामीबाट शरुु भयो भने जसले परमे रको ससुमाचार स्वीकार गदनन ्ितनीहरुको के अवस्था हुनछे?

18 “यिद धािमर्क लाई पिन बचाँउन अत्यन्तै गा ो पछर् भन,े
त्यो मािनस जो परमे रको िवरु मा छ अिन महा-पापी छ, उमािथ के आउने हो?” िहतोपदशे 11:31

19 यसथर्, ती मािनसहरु जो परमे रले चाहकेो त रकामा क भोग्छन ् ितनीहरुले आफ्ना ाणहरु उनलाई स ु म्पन ु पछर्। परमे र एक हुनहुुन्छ
जसले ितनीहरुलाई सिृ गन ुर् भयो अिन ितनीहरुले उहाँ मािथ िव ास रा सक्छन।् यसथर् ितनीहरुले धािमर्क कायर्हरु ग ररहन ु पछर्।

5
परमे रका बथान

1 अब ितमीहरुको समहूमा भएका अ जहरुसगं मरेो कुरा छ। म पिन एक अ ज हु।ँ म आफैं ले ी ले यातना भोगकेो दखेकेो छु। अिन म
त्यो मिहमाको हकदार हुनछुे जो हामीलाई दखेाइनछे। 2 जनु ती मािनसहरुको ितमीहरु िजम्मावारी छौ, ितनीहरुको हरेचाह गन ुर् भनी म िनवदेन
गछुर्। ितनीहरु परमे रका बथान हुन।् ती मािनसहरुको समहूलाई हरेचाह ग रदऊे ितमी चाहान्छौ भन,े तर वाध्यतामा होइन। यसो गर िकनभने
ितमीहरु सवेा गनर्मा खशुी छौ, यसो होइन िक ितमीहरु पसैाका िन म्त लोभी छौ। 3 ितमीहरुको िजम्मामा रहकेा मािनसहरुमा ितमी शासक जस्तो

वहार नगर। तर ती मािनसहरुका िन म्त असल उदाहरण बन। 4 तब, जब मखु्य गोठाला आउन ु हुन्छ ितमीहरुले मिहमाको मकुुट ा गनछौ।
अिन त्यसले आफ्नो सनु्दरता किहलै हराउने छैन।

5 हे यवुकहरु, ितमीहरुलाई पिन मरेो केही भन्न ु छ। ितमीहरुले अ जहरुको अधीन स्वीकार गन ुर् पछर्। ितमीहरु सबै एक अकार्मा अत्यन्त
िवन हुनपुछर्।

“परमे र अहकंारी मािनसहरुको िवरु हुनहुुन्छ,
तर उहाँले न हरुलाई अन ु ह दान गन ुर्हुन्छ।” िहतोपदशे 3:34

6 यसथर् परमे रको श शाली हातको छ -छाँयामा िवन बन। तब उहाँले ितमीहरुलाई उच्च पान ुर् हुनछे जब सही समय आउँछ। 7जब उहाँले
ितमीहरुको हरेचाह गन ुर्हुन्छ ितमीहरुको िचन्ता सब उनको अघाडी स ु म्पदऊे।

8 स्वयलंाई िनयन् ण गर अिन सावधान बस। शतैान ितमीहरुको श ु हो। त्यो िसहंले िशकार खोजे जस्तै कसलैाई खान चारैितर घमुी िहडं्छ।
9 शतैानको अनशुरण गनर् अस्वीकार गर। आफ्नो िव ासमा दढृतापवूर्क बस। ितमीहरु जान्दछौ िक ससंारभ र ितमीहरुका भाइ-बिहनीहरु त्यस्तै
यातना भोिगरहछेन ्जस्तो यातनामा ितमीहरु िथयौ।

10 यो सही हो, ितमीहरुले अल्प समयको िन म्त यातनाको सामना गन ुर् पछर्। तर त्यसपिछ परमे रले हरेक कुरा ठीक ग रिदन ु हुन्छ।
ितमीहरुलाई उहाँले बलवान तलु्याउन ु हुन्छ। उहाँले ितमीहरुलाई साहरा िदन ु हुनछे अिन ितमीहरुलाई लड्नबाट थाम्न ु हुनछे। उहाँ सबै अन ु हका
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परमे र हुनहुुन्छ। उहाँले ितमीहरुलाई ी यशेमूा उहाँको मिहमाको सहभागी हुन आ ान गन ुर् भएको छ। त्यो मिहमा सदा सवर्दा रहने छ।
11 सबै श सदा-सवर्दा उहाँकै रहने छ। आिमन।

आ खरी अिभवादन
12 मलैे िसल्वानसको सहयोगमा यो िच ी लखेें। म जान्दछु िक उनी िव ासी भाइ हुन।् मलैे ितमीहरुलाई उत्साह िदन औ यो परमे रको

साँचो अन ु ह हो भनी साक्षी िदन यो छोटो प लखेकेो हु।ँ यो अन ु हमा दढृ भएर बस।
13 बिेवलोनको मण्डलीले ितमीहरु सबलैाई नमस्कार जनाउछँ। ती मािनसहरु, पिन ितमीहरु जस्तै चिुनएका िथए। मकूर् स, जो ी मा मरेो

छोरो हो ऊ पिन नमस्कार िदन्छ। 14 एक अकार् ित मेको चमु्बन दान गर, जब ितमीहरुको भटे हुन्छ।
ितमीहरु सबलैाई शा न्त होस,् जो ी का साथ छौ।
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प सुको
दो ो प

1 यशे ू ी को े रत औ सवेक िशमोन प सु ारा अिभवादन।
ितमी सबै मािनसहरु ित, जसको िव ास छ, जो हा ो जस्तो मलू्यवान ्छ। ितमीहरुले त्यो िव ास ा गरेका छौ िकनभने हा ा परमे र

अिन उ ारकतार् यशे ू ी न्यायपणूर् हुनहुुन्छ। उहाँ जे उिचत छ त्यही गन ुर्हुन्छ।
2 ितमीहरुलाई अिधकभन्दा अिधक अनु ह अिन शा न्त दान ग रयोस।् ितमीहरुले अन ु ह अिन शा न्त ा गनछौ, िकनिक ितमीहरुले

परमे र अिन हा ा भ ु यशेलूाई िचन्दछौ।
हामीलाई चािहएका हरेक चीज परमे रले दान गन ुर् भएको छ

3यशेिूसत परमे रको श छ। उहाँको श ले हामीलाई जीउन ुअिन परमे रको सवेा गन ुर् चािहएको हरेक चीज दान गरेको छ। हामीिसत
यी कुराहरु छन,् िकनभने हामी उनलाई जान्दछौं।यशेलू े उहाँको मिहमा अिन भलोपन ारा हामीलाई आ ान गन ुर्भयो। 4 यसै ारा उहाँले हामीलाई
उहाँको अनमोल र महान ् ितज्ञाहरु िदनभुएको छ, िक यस ससंारका कुइच्छाबाट आउने ताबाट उम्केर ितमीहरु इ रीय स्वभावका सहभागी
होओ।

5 यसकारण यी कुराहरु ितमीहरुको जीवनमा थप्न सकेसम्म यास गर। ितमीहरुको आफ्नो िव ासमा भलोपन अिन ज्ञानमा भलोपन थप।
6 अिन ित ो ब ु मा आत्मा िनयन् ण थप, अिन ित ो आत्मा िनयन् णमा धयैर् थप, अिन ित ो धयैर्मा परमे रको सवेा थप।

7अिन ित ो परमे र ितको सवेामा ित ा भाइ-बिहनीहरु ित हे थप, अिन आफ्ना भाइ-बिहनीहरु ितको हेमा मे थप। 8 यिद यी जन्मै
कुराहरु ितमीहरुमा छन ्अिन ितनीहरु व ृ हुदँछैन ्भने यी कुराहरुले ितमीहरुलाई िनकम्मा नबिननमुा मदत िदनछेन।् यी कुराहरुले ितमीहरुलाई
हा ा भ ु यशे ू ी को िवषयमा पणूर् ज्ञान लन ु सबलैे सहयोग पयुार्उनछे। 9 तर यिद कुनै िसत यी कुराहरु छैन भने उसले स्प दे समथर्
हुदँनै। त्यो मािनस अन्धा हो। उसले यो भलूकेो छ िक उसलाई िवगत पापहरुबाट स्वच्छ तलु्याइएको छ।

10 मरेा भाइ-बिहनीहरु, परमे रले ितमीहरुलाई बोलाउन ु भएको छ अिन उनको मािनस बिनन ु चनुकेाछन।् ितमीहरु बोलाइएका हौ औ आफ्नो
मािनसहरु बनाउन ु चिुनएका हौ भन्ने माण गन ुर् भरमग्दरु चे ा गन ुर् पछर्। यिद ितमीहरुले ती सबै कुराहरु मान्यौ भने ितमीहरु किहल्यै ढल्ने छैनौ।
11 अिन ितमीहरुलाई हा ा भ ु अिन उ ारक ार् यशे ू ी को राज्यमा िवशाल स्वागत ग रनछे। त्यो राज्य सदा सवर्दा च लरहन्छ।

12 ितमीहरु यो कुराहरु जान्दछौ। ितमीहरुिसत भएका सत्यताको िवषयमा ितमीहरु दढृ छौ। तर ितमीहरुलाई यी कुराहरु सम्झना गराउन म
सदवै सहायता गनछु। 13 म सम्झन्छु यो पथृ्वीमा जबसम्म बाँच्छु, ितमीहरुलाई यी कुराहरु सम्झाउन उिचत सम्झन्छु।

14 म जान्दछु मलैे यो शरीर चाँडै त्याग गन ुर्पछर्। हा ा भ ु यशे ू ी ले त्यो मलाई दशार्उन ु भएको छ। 15 म जित सक्छु ितमीहरुलाई सदवै
यी कुराहरु स्मरण गराउने कोिशश गनछु। म इच्छा गछुर् िक मरेो मतृ्य ु पिछ पिन यी कुराहरु सम्झन ितमीहरु समथर् बनी रहौ।

हामीले ी को मिहमा दखे्यौं
16 हामीले ितमीहरुलाई हा ा भ ु यशे ू ी को श को बारेमा ाख्या गरेका छौं। हामीले ितमीहरुलाई उनको आगमनको िवषयमा भन्यौं।

हामीले ितमीहरुलाई जे ाख्या गय ं ती मािनसहरुले रचकेा चतरु कथाहरु होइनन।् हामीले आफ्नै आखँाले यशेकूो महानता दखे्यौं। 17 यशेलूे
महान-मिहमाको आवाज सनु्न ु भयो। त्यो त्यस समयको कुरा हो जब यशेलूे िपता परमे रबाट सम्मान अिन मिहमा पाउन ु भयो। त्यो आवाजले
भन्यो, “यो मरेो ि य छोरो हो, अिन म यसलाई मे गछुर्। म उिसत अत्यन्त खशुी छु।” 18 अिन हािमले त्यो आवाज सनु्यौ जब हामी यशेिूसत
पिव पवर्तमा िथयौं, त्यो स्वगर्बाट आयो।

19 यसले हामीलाई अगमव ाहरुले भनकेा कुराहरुमा अिधक िन त तलु्याउछँ। अिन अगमव ाहरुको भनाई अनसुरण गरेर ितमीहरुले
रा ो गनछौ। उनीहरुको भनाई अन्धकारमा बि चम्केको जस्तै हो। यो बि िबहान नहुञ्जलेसम्म र िबहानी तारा ितमीहरुको दयमा काश
िदन नझलु्केसम्म रहने छ। 20 ितमीहरुले बझु्न ु पन मखु्य कुरा यो छ धमर्शा को अगमवाणी* कुनै अगमव को ाख्याबाट आएको होइन।
21 िकनभने अगमवाणी मािनसको इच्छाबाट आएन। तर मािनसहरुलाई पिव आत्माले डोयार्एको िथयो अिन परमे रका वचनहरु भन।े

2
झ ू ा िशक्षकहरु

1 िवगत समयमा झ ू ा अगमव ाहरु परमे रका मािनसहरुको बीचमा िथए। त्यसरी नै झ ू ा िशक्षकहरु ितमीहरुको समहूमा रहन्छन।्
ितनीहरुले झ ू ा िशक्षाहरु िदन्छन,् ती िशक्षाहरुले मािनसहरूलाई ध्वशंितर तान्छ। ितनीहरुले मा लकलाई हण गनर् पिन अस्वीकार गछर्न ्जसले
ितनीहरुकोलािग मु ल्याउन ु भयो। अिन ितनीहरु स्वयलंाई चाँडै ध्वशं पानछन।् 2 धरैे मािनसहरु ितनीहरुले गरेका नरा ा कुराहरु अनसुरण
* 1:20:
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गछर्न।् ितनीहरुले गदार् सत्य मागर्लाई अरु मािनसहरुले आलोचना गछर्न।् 3 ती झ ू ा िशक्षकहरुले ितमीहरुबाट पसैा मा चाहने छन।् यसरी
ितनीहरुले ितमीहरुलाई झ ू ा कथाहरु भनरे शोषण गनछन।् तर ती झ ू ा िशक्षकहरुको िवरु धरैे अिघ नै न्याय तयार भएको छ। अिन उनी एकबाट
जसले ितनीहरुलाई ध्वशं पान ुर् हुनछे ितनीहरु उम्कन पाउने छैनन।्

4 जब स्वगर्दतूहरुले पाप गरे ितनीहरुलाई दण्डिवहीन जान िदइएन। अह!ँ परमे रले ितनीहरुलाई नरकमा पठाउन ु भयो। परमे रले ती
स्वगर्दतूहरुलाई अन्धकार गफुामा रा ु भयो। ितनीहरुलाई न्याय नगरुन्जले त्यहीं रा छेन ्5 अिन परमे रले ती मािनसहरुलाई दण्ड िदन ु भयो
जो धरैे अिघ जीिवत िथए। परमे रले ससंारमा बाढी ल्याउन ु भयो जनु मािनसहरुले भ रएको िथयो जो परमे र िवरोधी िथए। तर परमे रले
नहूिसत सात अन्य मािनसहरुलाई बचाए। नहू त्यो मािनस िथए जसले मािनसहरुलाई ठीक ढङ्गले बाँच्न उपदशे िदन्थ।े 6 अिन परमे रले द ु
नगरहरु सदोम अिन गमोरालाई दण्ड िदन ु भयो। परमे रले ती नगरहरुलाई खरानीमा प रवतर्न नहुन्जले जलाउन ु भयो। परमे रले ती नगरहरुलाई
जो पिछ आउने समयमा परमे रको िवरु जानहेरुमािथ उदाहरण स्वरुप उपयोग गन ुर्भयो। 7 तर परमे रले ती नगरहरुबाट लतूलाई बचाउन ु भयो।
लतू खबुै असल मािनस िथए। नरा ा मािनसहरुको फोहोर जीवनको कारण ितनले क पाए। 8 लतू एक असल मािनस िथए, तर ितनी ितिदन
ती द ु मािनसहरुसगं बसकेा िथए। लतूको असल हृदय ितनले िदनहु दखेकेा अिन सनुकेा नरा ा कुराहरुमा द:ुखी भएको िथयो। 9 हो, परमे रले
यी सबै कुरा गरे। जब क आई पछर् जसले आफ्नो सवेा गछर्न ् ितनीहरुलाई बचाँउन ु भ ु परमे र जान्नहुुन्छ। अिन उहाँले जान्नहुुन्छ न्यायको
िदनसम्म ती द ु मािनसहरुलाई कसरी अड्काउन ु पछर्। 10 जो मािनसहरु ितनीहरुको पापमय कामवासना अनसुार कुकमर् गरेर बाँच्ने औ ती
मािनसहरु जो परमे रको अिधकार अस्वीकार गनहरुलाई परमे रले खास दण्ड िदनहुुनछे।

यी झ ू ा िशक्षकहरु आफूले चाहकेा केही पिन गदर्छन,् अिन ितनीहरु स्वयं गवर् गछर्न।् ितनीहरु मिहमामय स्वगर्दतूहरुको िवरु नरा ा कुरा गनर्
डराउदँनैन।् 11 सवगर्दतूहरु यी झ ू ा िशक्षकहरु भन्दा अिधक परा मी अिन श शाली छन।् तर स्वगर्दतूहरुले झ ू ा िशक्षकहरुलाई दोषारोपन
गदनन ्अिन ितनीहरुको बारेमा भ ु अिघ िनन्दा गदनन।् 12 तर यी झ ू ा िशक्षकहरु ितनीहरुले बझुकेा कुरामा िनन्दा गछर्न।् यी झ ू ा िशक्षकहरु,
जङ्गली पसहुरु जस्तै मा रनकुो िन म्त मा जन्मकेा छन,् केही िवचार नगरी काम गछर्न।् अिन यी झ ू ा िशक्षकहरु जङ्गली पशहुरु जस्तै न
हुनछेन।् 13 यी झ ू ा िशकहरुले धरैे मािनसहरुलाई चोट पयुार्उँछँन।् यसयर् ितनीहरुले पिन चोट पाउनछेन।् त्यो ितनीहरुले गरेको कमर्को ज्याला
हुनछे। यी झ ू ा िशक्षकहरु, सबै मािनसहरु समक्ष आनन्द लइने खले झैं कुकमर्लाई लन्छन।् ितनीहरु कुकमर्मा आनन्द लन्छन ्यसले ितनीहरुलाई
खशुी पाछर्। यसथर् ितनीहरु ितमीहरुमाझ फोहोर कलङ्क अिन दागहरु जस्तै हुन।् ितमीहरुिसत साधरण भोजनमा भाग लन्छन।् ितमीहरुलाई
ल ज्जत तलु्याउछँ्न।् 14 हरेकपल्ट ितनीहरु ीलाई हछेर्न,् अिन ितनीहरु उसलैाई चाहन्छन।् यी झ ू ा िशक्षकहरु सदवै पाप ग ररहन्छन।्
ितनीहरुले कमजोर मािनसहरुलाई पापको जालमा फसाउछँन।् ितनीहरु आफैं ले स्वाथ हुन ् िशक्षण लएका छन।् ितनीहरु ािपत छन।् 15 यी
झ ू ा िशक्षकहरुले उिचत मागर् छोडकेा छन ्अिन ितिनहरुको जीवनलाई अनिुचत मागर्मा लगकेाछन।् ितनीहरुले त्याही मागर् अनसुरण गरे जनु
मागर्मा बालाम िहडँकेा िथए। बालाम बोअरका छोरा िथए। नरा ो काम गरेको ज्याला उसले उत्साहले स्वीकार गरे। 16 तर एउटा गधाले
बालामको कुकमर्मा ध्यानाकषर्ण गरायो। अिन गधा एउटा पश ु हो जो बोल्न स ै न। तर त्यो गधा मािनसको आवाजमा बोल्यो अिन त्यसले
बालामलाई उसको पागल सोचाईबाट रोक्यो।

17 ती झ ू ा िशक्षकहरु ती पानी नभएका महुानहरु हुन।् ितनीहरु ती मघेहरु जस्तै हुन ् जसलाई आधँीले उडाउँछ। ितनीहरुका िन म्त घोर
अन्धकारमा एक स्थान रा खएको छ। 18 ती झ ू ा िशक्षकहरु त्यस्ता वचनहरुमा गवर् गछर्न ्जसको केही अथर् छैन। ितनीहरुले मािनसहरुलाई
पापको जालमा फसाउछँन।् ितनीहरुल,े यस्ता मािनसहरुलाई आकिषर्त गराइरहछेन ्जो मािनसहरु कुकमर् गनहरुबाट टाढ़ा रहन शरुु गदछन।् ती
झ ू ा िशक्षकहरुल,े आफ्ना पापपणूर् ाकृितक वासनाबाट हुने द ु कमर्को सहायताले यो गछर्न।् 19 ती झ ू ा िशक्षकहरु स्वतं ता ाि को बचन
िदन्छन।् तर ती झ ू ा िशक्षकहरु स्वयं स्वतन् छैनन।् ितनीहरु ती ध्वशंात्मक कुराहरुका दास हुन।् एक मािनस त्यस वस्तकुो दास बन्दछ जसले
उसलाई अिधकारमा राख्छ। 20 ती मािनसहरु ससंारका नरा ा कुराहरुबाट मु तलु्याइएका िथए। ितनीहरुलाई हा ा भ ु अिन उ ारक ार् यशे ू

ी लाई िचनरे म ु गराइएको िथयो। तर यिद ितनीहरु अझ ती चीजहरु ितर फिकर् न्छन ्अिन ितनीहरुको िनयन् णमा रहन्छन ्भने ितनीहरुको
अिहलकेो अवस्था शरुुको भन्दा खराब हुनछे। 21 हो, ितनीहरुलाई िदइएको पिव िशक्षाबाट सही मागर् िचन्न ु अिन त्यसबाट फकर् न ु भन्दा सही
मागर् ितनीहरुले किहल्यै निचनकेो असल हुनथे्यो। 22 ितनीहरुलाई जे भयो त्यसले यो उखानलाई िस गछर् “जब एउटा कुकुरले बान्ता गछर् त्यो
आफूले बान्ता गरेको ितर फक आउँछ।”✡ अिन “सुगंरुलाई नहुाइिदए पिछ त्यो फे र िहलोमा लडी-बडी गनर् फकर् न्छ।”

3
यशे ू फे र आउन ु हुनछे

1 मरेा िम हरु, यो ितमीहरुलाई मरेो दो ो प हो। मलैे ितमीहरुको इमान्दारी हृदयहरुलाई केही चीजहरु सम्झन ु सहायता होस ्भनी यी दइुवटा
िच ीहरु लखेें। 2 धरैे अिघ पिव अगमव ाहरुले भनकेो कुराहरु ितमीहरुले याद राख भन्ने म चाहन्छु। अिन ती आदशे सम्झ जो हा ा भ ु अिन
उ ारकतार्ले हामीलाई िदनभुयो। हामीलाई त्यो आदशे उहाँले ितमीहरुका े रतहरु माफर् त िदन ु भयो। 3 ितमीहरुले बझु्नै पछर् िक अ न्तम िदनहरुमा
के हुनछे। मािनसहरु आउनछेन ्जसले ितमीहरुलाई खसी गनछन।् ती मािनसहरु ितनीहरुको इच्छाले मागकेो कुकमर्हरु गरेर बाँच्नछेन।् 4 ती
मािनसहरुले भन्नछेन,् “उहाँले फे र आउने ितज्ञा गन ुर् भएकोछ। यो ितज्ञा के भयो? हा ा िपता-पखूार् मरे। तर ससंार सिृ भएको समयदे ख
✡ 2:22: 26:11 बाट उ तृ ग रएको।
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त्यके वस्त ु त्यही कारले च लरहकेो छ।” 5 तर ती मािनसहरु धरैे अिध के घटेको िथयो सो सम्झन चाहदँनैन।् आकाशहरु िथए अिन परमे रले
जलबाट पथृ्वी सिृ गन ुर् भयो। यी सबै परमे रको बचन अनसुार हुन गयो। 6 तब त्यस ससंार जो अ स्तत्वमा रहकेो िथयो, बाढी आयो अिन
पानीले ध्वशं पाय । 7 अिन परमे रको त्यही बचनले आकाश अिन पथृ्वी आगोले न पानर् रा खएको छ। आकाशहरु अिन पथृ्वी न्यायको
िदनको िन म्त साँची रा खएको छ अिन परमे रका िवरु को सबै मािनसहरु िवनाश ग रनछेन।्

8 यो एउटा कुरा निबषर्, ि य िम हरु भकुा िन म्त एक िदन हजार वषर् जस्तै अिन हजार वषर् एकिदन जस्तै हो। 9जस्तो अरु मािनसहरुले ससु्त
बझुकेा छन,् भु आफ्नो ितज्ञा परूा गनर् ससु्त हुन ु हुदँनै। तर परमे र, ितमीहरु ित धयैर्वान हुनहुुन्छ। कुनै पिन मािनस न होस ्भनी परमे र
चाहन ु हुन्न। परमे र इच्छा गन ुर् हुन्छ िक हरेक मािनसले आफ्नो हृदय प रवतर्न गन ुर् पछर् अिन पाप गनर् बन्द गन ुर् पछर्।

10 तर, त्यो िदन जब परम भु आउन ु हुन्छ, चोर जस्तै एक अचम्म कारले आउन ु हुनछे। आकाश एक बल गजर्नले अदषृ्य हुनछे।
आकाशमा भएका सबै थोकहरु आगोले न पानछ। अिन पथृ्वी र यसमा भएका सबै थोकहरु आगोले जलाउनछे। 11 यसथर्, मलैे भनकेो जस्तै
हरेक कुरा न हुनछे। यसथर् ितमी कस्तो िकिसमको मािनस हुनपुछर्? ितमीहरुले पिव जीवन िजउन ु पछर् अिन परमे रको सवेा गन ुर्पछर्।
12 ितमीहरुले परमे रको िदनको ितक्षा गन ुर् पछर्। ितमीहरुले त्यो िदनको आगमनको दढृतासगं चाहना गन ुर् पछर्। जब त्यो िदनको आगमन हुन्छ,
आकाश अ ग्नले ध्वशं पानछ, अिन आकाशको हरेक वस्त ु आगोको रापले पग्लने छन।् 13 तर परमे रले हामीलाई ितज्ञा गन ुर् भएको छ। अिन
हामी उहाँको ितक्षा ग ररहकेा छौं। एक नयाँ आकाश अिन एक नयाँ पथृ्वी। त्यस स्थानमा भलोपन स्थापना हुनछे।

14 ि य िम हरु, हामी यस्तो घटना घट्ने तीक्षा ग ररहकेा छौं। यसथर् पापरिहत अिन दोषरिहत रहन ु ितमीहरु गाढ य गर। परमे रिसत
शा न्तमा रहने यास गर। 15 स्मरण राख िक हामीहरु बचँाइएका छौ, िकनभने हा ा भ ु धयैर्वान हुनहुुन्छ। हा ा ि य भाइहरु पावलले ितमीहरुलाई
त्यही कुरा भन्न ु भयो जब उनले परमे रले दान गन ुर् भएको ज्ञान ारा ितमीहरुलाई ले ु भयो। 16 पावलले यी कुराहरुको बारेमा उनका सबै
प हरुमा यस्तो लखे्छन।् उनको प हरुमा केही िवषयहरु बझु्न ु गा ो पछर्। कोही मािनसहरु ती कुराहरुलाई भलू कारले ाख्या गछर्न।् कोही
मािनसहरु अज्ञानी अिन िव ासमा दवुर्ल छन।् ती मािनसहरु नै अन्य धमर्शा हरु पिन झटूो कारले ाख्या गछर्न।् तर ितनीहरुले त्यसो गरेर
स्वयलंाई नै न ग ररहकेा हुन्छन।्

17 ि य िम हरु, ितमीहरुले यस िवषयमा पिहल्यै जानकेा छौ। यसथर् होिशयार बन। ती द ु मािनसहरुलाई, ितनीहरुलाई भलू िशक्षाितर लान
नदऊे। सावधान बन, जस ारा ितमीहरु आफ्ना दढृ स्थितबाट झन छैनौं। 18 तर हा ा भ ु अिन उ ार क ार् यशे ू ी को अन ु ह अिन ज्ञानमा
अिघ बढ। अिहले अिन सधैंको िन म्त उहाँमा मिहमा रहोस।् आिमन।्
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यहून्नाको
पिहलो प

1 हामी अब ितमीहरुलाई ससंारको सिृ अिघबाट जे अ स्तत्वमा िथयो त्यस िवषयमा भन्छौं ।
हामीले यो सनु्यौं हामीले आफ्नै आखँाले दखे्यौं, हामीले हये ं यो, हामीले हा ा हातले स्पशर् गय ं।
हामी ितमीहरुलाई त्यो वचनको बारेमा भन्दछैौ जसले जीवन दान गछर्। 2 त्यो जीवन हामीमा दखेापरेको छ। हामीले त्यसलाई दखे्यौं। हामी

यस बारे ितमीहरुलाई माण िदन सक्छौं। अब हामी ितमीहरुलाई त्यो जीवनको िवषयमा भनी रहकेा छौं। यो त्यो जीवन हो जो िचरस्थायी छ।
यो त्यो जीवन हो जो परमे र िपतािसत िथयो अिन हा ो अिघ दखेा पय । 3अब हामी ितमीहरुलाई हामीले दखेकेा अिन सनुकेो कुराहरु भन्छौं।
िकनभने हामी चाहन्छौ िक हामीिसत ितमीहरुको सङ्गित रहोस।् सङ्गित जो हामी एक साथ सहभोग गछ त्यो िपता परमे र अिन उनको पु
यशे ू ी िसत हुन्छ। 4 हामी ितमीहरुलाई यी कुराहरु ले खरहकेाछौं जस ारा ितमीहरु आनन्दले प रपणूर् हुन सक्नछेौ।

परमे रले हा ा पापहरु क्षमा गन ुर्हुन्छ
5 हामीले परमे रबाट साँचो सन्दशे सनु्यौं। अब हामी यो ितमीहरुलाई भिनरहकेाछौं िक परमे र ज्योित हुनहुुन्छ। परमे रमा अन्धकार

हुदँनै। 6यसथर्, यिद हामी परमे रिसत हा ो सङ्गित भएको दावी गछ ,ं तर हामी अन्धकारमा बस्छौं भने हामी झटूो हौं, हामी सत्यको अनसुरण
ग ररहकेा छैनौ। 7 परमे र ज्योितमा रहन ु हुन्छ। हामी पिन ज्योितमा ब पुछर्। यिद हामी ज्योितमा बस्यौं भने हामी एक अक मा सङ्गितको
सहभागी हुन्छौ। अिन जब हामी ज्योितमा बस्छौं, यशेकूो रगतले हामीलाई सम्पणूर् पापबाट धनु्छ।

8 यिद हामी, हामीमा पाप छैन भन्छौ भने हामीले स्वयलंाई धोका िदइरहछेौ, अिन हामीमा सत्य छैन। 9 तर यिद हामी हा ा पापहरु स्वीकार
गछ तब परमे र जो िव ासयोग्य अिन धम हुनहुुन्छ हा ा पापहरु अिन हामीले गरेको जम्मै गल्तीहरु क्षमा गन ुर्हुनछे। परमे रमा जे उिचत
छ त्यही गन ुर्हुन्छ। 10 यिद हामी भन्छौ, हामीले पाप गरेका छैनौं तब हामीले परमे रलाई झ ू ो बनाउछँौं। यसलैे दखेाँउछ िक हा ो हृदयमा
परमे रको साँच्चो सनं्दशे राखकेा छैनौं।

2
यशे ू हा ा सहयोगी हुनहुुन्छ

1 मरेा ि य नानीहरु, म ितमीहरुलाई यो प ले खरहकेोछु, जसमा िक ितमीहरुले पाप गन छैनौ। तर यिद कुनै ले पाप गछर् भन,े यशे ू
ी ले िपताको अिघ हामीलाई बचाउन ु हुनछे। यशे ू धम हुनहुुन्छ।
2 यशे ू हा ो पाप क्षमा गन माध्यम हुनहुुन्छ अिन सम्पणूर् ससंारका मािनसहरुको पापहरु पिन क्षमा गराउनहुुन्छ।
3 यिद उहाँको आदशे पालन गय ं भने हामी िन त हुन्छौं िक हामीले परमे रलाई िचन्यौं। 4 एक ले भन्न सक्छ, “म परमे रलाई

िचन्छु।” तर यिद त्यस ले परमे रका आदशेहरुको पालन गदन भने त्यो मािनस झटूो हो, उसकोमा सत्य हुदँनै। 5 तर एक ले
परमे रको िशक्षा पालन गछर् तब त्यस मा परमे रको मेको ल य रहकेो हुन्छ। यसरी नै हामी जान्न सक्छौ िक हामी परमे रको
अनसुरण ग ररहछेौ। 6 यिद कुनै ले ऊ परमे रमा बाँच्न चाहन्छ भने ऊ यशे ू बाँचे झैं बाँच्न ु पछर्।

यशेलू े भन्न ु भयो अरुलाई मे गर
7 मरेा ि य िम हरु, म ितमीहरुको ित म्त नयाँ आदशे ले खरहकेो छैन। यो त्यही आदशे हो जो ितमीहरुले शरुुदे ख पाएका िथयौ। यो आदशे

ितमीहरुले अिघ नै सिुनसकेको िशक्षा हो। 8 तर पिन म ितमीहरुको िन म्त यो आदशेलाई नयाँ आदशेको रुपमा लखे्दछुै। यो आदशे सत्य छ; अिन
यसको सत्यता यशे ूअिन ितमीहरु स्वयमंा दे सक्छौ। अन्धकार हट्दछै अिन सत्य ज्योित अिघ दे ख च म्करहछे।

9 एक ले भन्ला, “म काशमा छु।” तर यिद त्यो ले आफ्ना भाइहरुलाई घणृा गछर् भने त्यो अझ अन्धकारमा छ। 10 जसले
आफ्ना भाइ अिन बिहनीहरुलाई मे गछर्, त्यो काशमा बसकेो हुन्छ अिन जसले पाप गराँउछ त्यस्तो त्यस मा केही पिन हुदँनै। 11 तर
मािनस जसले आफ्ना भाइहरुलाई घणृा गछर् तब ऊ अन्धकारमा हुन्छ। त्यस मािनस अनं्धकारमा हुन्छ अिन त्यो ले आफ्नो गन्त स्थान
जान्दनै। िकनभने अन्धकारले उसलाई अन्धा तलु्याएको हुन्छ।
12 ि य बालकहरु, म ितमीहरुलाई लखे्छु,

िकनभने ितमीहरुका पापहरु ी ारा क्षमा ग रएका छन।्
13 िपताहरु, म ितमीहरुलाई ले खरहछुे,

िकनभने ितमीहरु उहाँलाई िचन्दछौ, जो शरुुदे ख अ स्तत्वमा हुनहुुन्छ।
यवुा मािनसहरु, म ितमीहरुलाई लखे्दछुै
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िकनभने ितमीहरुले द ु लाई परास्त गरेका छौ।
14 बालकहरु, म ितमीहरुलाई लखे्दछुै,

िकनभने ितमीहरु िपतालाई िचन्दछौ।
िपताहरु, म ितमीहरुलाई लखे्दछुै,

िकनभने ितमीहरु उहाँलाई िचन्छौ जो शरुुदे ख अ स्तत्वमा हुनहुुन्छ।
यवुा मािनसहरु, म ितमीहरुलाई लखे्दछुै,

िकनभने ितमीहरु ब लयो छौ,
अिन परमे रको वचन ितमीहरुमा बस्छ,

अिन ितमीहरुले द ु लाई परास्त गरेका छौ।

15 ससंारलाई अथवा ससंारमा भएका कुराहरुलाई मे नगर। यिद कुनै ले ससंार ित मे गछर् भन,े िपताको मे त्यस मािथ हुदँनै।
16 ससंारमा भएका नरा ा कुराहरु यी हुन ् हा ो पापपणूर् शारी रक अिभलाषा खशुी तलु्याउने कुराहरुको चाहाना गन ुर्, हामीले दखेकेा पापपणूर्
वस्तहुरुको चाहाना गन ुर्, हामीिसत भएका कुराहरु ित घमण्ड गन ुर्। तर ती कुराहरु िपताबाट आएका होइनन।् ती सबै कुराहरु ससंारबाट आएका
हुन।् 17 मािनसहरुको इच्छा अनसुारको चीजहरु लएर ससंार अिघ बिढरहकेोछ। तर त्यो मािनस जो परमे रले चाहकेो गछर् त्यो सधँकैो िन म्त
रहन्छ।

ी को श हुरुलाई नप ाऊ
18 मरेा प्यारा बालकहरु, अन्त धरैे निजक छ। ितमीहरुले सनुकेा छौ िक ी िवरोधी आउँदछै। अिन अिहले ी का अनके श हुरु यहाँ

छन।् यसथर् हामी जान्दछौ िक अन्त निजक छ। 19 ी का श हुरु हा ा समहूमा िथए। तर ितनीहरुले हामीलाई त्याग गरे। ितनीहरु वास्तवमा
हामीिसत िथएनन,् यिद ितनीहरु हा ो समहूमा रहकेो भए हामीिसत रहने िथए। तर ितनीहरुले छोड।े यसले यो दशार्उछँ िक ितनीहरु कोही पिन
वास्तवमा हािमिसत िथएनन।्

20 ितमीहरुिसत पिव “एक”ले दान गन ुर् भएको बरदान छ। यसथर् ितमीहरु सबलैे सत्य जान्दछौ। 21 मलैे ितमीहरुलाई िकन ले ?ु के,
मलैे ितमीहरुलाई सत्य जान्दनैौं भनरे ले ?ु अह!ँ म यो प ितमीहरुले सत्य जान्दछौ भनरे लखे्छु। अिन ितमीहरु जान्दछौ िक कुनै पिन असत्य
सत्यबाट आउँदनै।

22 यसथर्, झटूो को हो? यो त्यो मािनस हो जसले यशे ू ी छैनन ्भन्छ अिन ऊ ी को श ु हो। उसले िपता र प ु लाई अस्वीकार गछर्।
23 त्यो मािनस जसले प ु लाई अस्वीकार गछर्, उसको िपता पिन छैन। तर त्यो मािनस जसले प ु लाई स्वीकार गछर् उसका िपता पिन हुनहुुन्छ।

24 जनु ितमीहरुले शरुुदे ख सनु्दै आएको िशक्षा छ त्यसलाई द रलोिसत राख। यिद ितमीहरुले शरुुदे ख सनु्दै आएको िशक्षा ितमीहरुमा रहन्छ
भने ितमीहरु पु र िपतामा रहनछेौ। 25 अिन यही नै हो जो प ु ले हामीिसत ितज्ञा गरेको अनन्त जीवन।

26 म ती मािनसहरुको बारेमा यो प ले खरहकेो छु, जो ितमीहरूलाई धोका िदने कोिशश ग ररहकेा छन।् 27 ी ले ितमीहरुलाई िवशषे
उपहार िदन ु भएको छ। यो उपहार ितमीहरुिसत अझ छ। यसथर् ितमीहरुलाई कसैंबाट िशक्षा लन आवश्यक पदन। उनले ितमीहरुलाई िदएको
उपहारले हरेक कुराको बारेमा िसकाउन ु हुनछे। यो उपहार सत्य छ, यो झ ू ो छैन। यसथर् जस्तो त्यो उपहारले ितमीहरुलाई िसकाएको छ त्यसमैा
अडी बस।

28 ह,े मरेा प्यारा बालकहरु, उहाँमा बाँची रहौं। यिद हामीले यसो गय भने त्यसिदन जब ी आउँन ु हुन्छ हामी िनभर्य रहन सक्छौं। अिन
हामी उहाँको अिघ ल ज्जत हुन ु पदन। 29 ितमीहरुलाई थाहा छ िक ी धािमर्क हुनहुुन्छ। यसथर् ितमीहरु जान्दछौ िक यिद सबै मािनसहरु जे
धमर् हो त्यसलाई अनसुरण गछर्न, भने ितनीहरु परमे रका बालकहरु हुन।्

3
हामी परमे रका बालकहरु हौं

1 हामीलाई िपताले यित िवघ्न मे गन ुर् भएको छ िक हामी परमे रको बालकहरु भिनन ु योग्यका छौं। अिन वास्तवमा हामी परमे रका
बालकहरु हौं। तर ससंारका मािनसहरु यो बझु्दनैन ् िक हामीहरु परमे रका बालकहरु हौं, िकनभने ितनीहरुले उहाँलाई िचनकेा छैनन।् 2 ि य
िम हरु, अब हामी परमे रका बालकहरु हौं। हामीलाई अझ यो दखेाइएको छैन िक भिवष्यमा हामी के हुनछेौं। हामी जान्दछौ िक जित बलेा

ी आउँन ु हुन्छ हामी उहाँ जस्तै हुनछेौं िकनभने हामी उहाँको वास्तिवक रुप दे छेौं। 3 ी पिव हुनहुुन्छ। अिन हरेक , जसको
ी मा आशा छ, स्वयलंाई ी जस्तै पिव रा छेन।्
4जब एक ले पाप गछर्, उसले परमे रको िनयम भङ्ग गछर्। हो, पाप गन ुर् परमे रको िनयम िवरु बाँचकेो जस्तै हो। 5 ितमीले जान्दछौ

िक ी मािनसहरुको पापहरु हटाउन आउनु भएको हो। ी मा पाप छैन। 6 यसथर् जो मािनस ी को िव ासमा बस्छ उसले पाप ग ररहदँनै।
यिद कुनै ले पाप ग ररहन्छ भने उसले किहल्यै पिन वास्तिवक रुपले ी लाई दखेकेो हुदँनै अिन किहले पिन ी लाई जानकेो छैन।
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7 प्यारा बालकहरु, कुनै ले पिन ितमीहरुलाई छल्न नपाओस।् ी धािमर्क हुनहुुन्छ ी जस्तो बन्नका िन म्त एक ले जो सही
छ त्यो अनसुरण गन ुर्पछर्। 8 शरुुदे ख नै शतैानले पाप ग ररहछे। त्यो जसले पाप ग ररहन्छ त्यो शतैानको मािनस हो। परमे रका पु आउनको
कारण शतैानको कामहरु न गन ुर् हो।

9 जब परमे रका एक लाई उनको बालक बनाउन ु हुन्छ, तब त्यस ले पाप ग ररहदँनै। िकनभने परमे रले दान गन ुर् भएको
नयाँ जीवन उसमा रहकेो हुन्छ। यसथर् त्यो मािनस पाप ग ररहन स ै न। िकनभने उ परमे रको बालक बनकेो हुन्छ। 10 यसरी हामी िचन्न
सक्छौं िक परमे रका बालकहरु को हुन।् हामी यो पिन जान्न सक्छौ िक शतैानका बालकहरु को हुन।् मािनसहरु जसले जे उिचत छ त्यो गदन,
ितनीहरु परमे रका बालकहरु होइनन।् अिन मािनस जसले आफ्ना भाइलाई मे गदन उ परमे रको बालक होइन।

हामीले एक अकार्मा मे गन ुर्पछर्
11 यो त्यो िशक्षा हो जो ितमीहरुले शरुुदे ख नै सनु्दै आएका छौ। हामीले एक-अकार्लाई मे गन ुर् पछर्। 12 कियन* जस्तो नबन, जो शतैानको

िथयो। कियनले आफ्नो भाइ हािबललाई माय । तर कियनले आफ्नो भाइलाई िकन माय ? िकनभने उनले गरेका कुराहरु गलत िथयो अिन
ितनका भाइले गरेका कुराहरु असल िथयो।

13भाइ अिन बिहनीहरु, जब यस ससंारका मािनसहरुले ितमीहरुलाई घणृा गछर्न,् आ यर्चिकत नबन। 14 हामी जान्दछौ िक हामीले मतृ्यलुाई
नाघरे जीवनमा आएका छौं। हामी यो जान्दछौं िकनभने हामी ी मा भएका हा ा भाइ अिन बिहनीहरुलाई मे गछ । मािनस जसले मे गदन
ऊ अझ मतृ्यमुा छ। 15 हरेक मािनस जसले आफ्ना भाइलाई घणृा गछर् ऊ हत्यारा हो। अिन ितमी जान्दछौ िक कुनै पिन हत्याराको उसमा अनन्त
जीवन हुदँनै।

16 साँचो मे के हो त्यो यसरी हामी जान्दछौ यशेलू े हा ा िन म्त आफ्ना जीवन अपर्ण गरे। यसथर् हामीले हा ो जीवन ी मा भएका हा ा
भाइ-बिहनीहरुका िन म्त अपर्ण गन ुर्पछर्। 17 कसिैसत ससंारको धन-सम्पि छ र पिन आफ्ना दाज्य-ूभाइलाई खाँचोमा परेको दखे्दा उिनहरु ित
आफ्नो मन कठोर पाछर् भने परमे रको मेले कसरी त्यसमा वास गछर्? 18 मरेो बालकहरु, हा ो मे केवल शब्द अिन बातमा मा हुन ु हुदँनै।
हा ो मे साँचो मे हुनपुछर्। हामीले हा ो मे हा ो कमर् ारा दशार्उन ु पछर्।

19-20 त्यस कारले जान्दछौ िक हामी सत्य मागर्का छौ। अिन जब हा ा िववकेले हामीलाई भतर्सना गछर्, परमे र समक्ष हामी हा ो
हृदयलाई पनु: सान्तवना गराउन सक्छौं। िकनभने परमे र हा ो िववके भन्दा महान हुनहुुन्छ। परमे रले सबै कुरा जान्नहुुन्छ।

21 मरेा ि य िम हरु, यिद हा ो िववकेले हामीलाई भतर्सना भन,े जब हामी परमे र समक्ष जान्छौ हामी िनडर हुनछेौं। 22 अिन परमे रले
हामीलाई हामीले याचना गरेका कुराहरु िदन ु हुन्छ, िकनभने हामी परमे रको आदशे पालन गछ अिन परमे र के कुराले खशुी हुनहुुन्छ हामी
त्यही गछ । 23 यो त्यही हो जो परमे रले आज्ञा गन ुर् हुन्छ उहाँका प ु यशे ू ी मा िव ास गर अिन एक-अकार्मा मे गर। यही उहाँको आदशे
हो। 24 मािनस जसले परमे रका आदशेहरु पालन गछर् उ परमे रमा जीिवत रहन्छ। अिन परमे र उसमा ब हुुन्छ। परमे र हामीमा हुनहुुन्छ
भन्ने हामी कसरी जान्दछौ? हामी आत्माको कारणले जान्दछौं जो परमे रले हामीलाई दान गन ुर् भएको छ।

4
झटूा िशक्षकहरुको िवरु यहून्नाको चतेावनी

1 मरेा ि य िम हरु, अनके झटूा अगमव ाहरु अिहले यो ससंारमा छन।् यसथर् त्यके आत्मालाई िव ास नगर। तर आत्माहरुलाई जाँच्ने गर
िक ितनीहरु परमे रबाट आएका हुन ्वा होइनन।् 2 परमे रको आत्मा ितमीहरु कसरी िचन्न सक्छौ? “यस्तो कारले ितमीहरुले परमे रको
आत्मा िचन्न सक्छौ। त्यके आत्मा जसले यशेलूाई ी भनी स्वीकार गछर् अिन उनी मानव रुपमा पथृ्वीमा आउन ु भयो ऊ परमे रबाट हो।”
3 अिन त्यके आत्मा जसले यशेकूो बारेमा यो स्वीकादन, त्यो परमे रबाट होइन। यो ी को श कुो आत्मा हो। ितमीहरुले सनुकेा छौ िक

ी को श ु आउँदछै। अिन अिहले ी िवरोधी यो ससंारमा आइसकेको छ।
4 मरेा ि य बालकहरु, ितमीहरु परमे रका हौ। यसथर् ितमीहरुले झटूो िशक्षकहरुलाई परास्त गरेका छौ। िकनभने जो ितमीहरुमा हुनहुुन्छ उहाँ

ससंारमा हुने भन्दा महान ्हुनहुुन्छ। 5 अिन ती झटूो िशक्षकहरु ससंारका हुन।् यसलैे ितनीहरुको िशक्षा पिन ससंारकै हो। अिन ितनीहरु जे भन्छन ्
ससंारले सनु्छ। 6 तर हामी परमे रबाट हौं अिन त्यके जसले परमे रलाई िचन्छ, अिन सनु्छ। त्यसरी हामी कुन आत्मा सत्य हो र कुन झ ू ो
हो िचन्छौं।

मे परमे रबाट आउँछ
7 ि य िम हरु, हामीले एक अकार्लाई मे गन ुर्पछर्, िकनभने मे परमे रबाट आउँछ। जसले मे गछर् परमे रको बालक भएको हुन्छ

अिन परमे रलाई िचन्छ। 8 मािनस जसले मे गदन उसले परमे रलाई िचन्दनै, िकनभने परमे र मे हुनहुुन्छ। 9 यसरी परमे रले हामीलाई
उहाँको मे दशार्उन ु भएको छ परमे रले उहाँको एउटै प ु यस ससंारमा पठाउन ु भयो यसथर् उहाँ माफर् त हामी जीवन पाउन सक्छौं। 10 सत्य मे
हा ो िन म्त परमे रको मे हो, परमे रको िन म्त हा ो मे होइन। परमे रले हामीलाई मे गन ुर् भयो अिन जनु माध्यमले हा ो पापहरु मोचन
गनर् सिकन्छ त्यसका िन म्त आफ्नो पु पठाउन ु भयो।
* 3:12:
4:16
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11 ि य िम हरु, जब परमे रले हामीलाई मे गन ुर् हुन्छ। हामीले एक अकार्लाई मे गन ुर् पछर्। 12 कसलैे पिन परमे रलाई किहल्यै दखेकेा
छैनन।् तर यिद हामीले एक-अकार्लाई मे गय ं भने तब परमे र हामीमा रहनहुुन्छ अिन उहाँको मे हामीमा पक्का बिननछे।

13 हामीलाई थाहा छ िक हामी परमे रमा रहन्छौ अिन परमे र हामीमा रहन ु हुन्छ। हामी यो जान्दछौं िकनभने परमे रले हामीलाई उहाँको
आत्मा दान गन ुर् भएको छ। 14 हामीले दखे्यौ िक िपताले आफ्ना पु लाई ससंारको उ ारक ार्को रुपमा पठाउन ु भयो अिन त्यही कुरा हामी
मािनसहरुमा गवाही िदन्छौ। 15 यिद कुनै ले भन्छ, “म िव ास गछुर् िक यशे ू परमे रका पु हुनहुुन्छ” तब परमे र त्यस मा रहन ु
हुन्छ। अिन त्यो मािनस परमे रमा रहन्छ। 16 अिन यसरी परमे रको मे हामी ित रहकेो जान्दछौं। अिन हामी त्यो मेमा िव ास गछ ं।

परमे र मे हुनहुुन्छ। मािनस जो मेमा रहन्छ ऊ परमे रमा रहकेो हुन्छ। अिन परमे र त्यस मा रहनहुुन्छ। 17 यिद हामीमा
परमे रको प रपक्क मे भए तब त्यो िदन जब उनी जाँचकोलािग आउनु हुन्छ हामीमा डर रहने छैन कारण यो ससंारमा उहाँ हामी जस्तै
हुनहुुन्छ। 18जहाँ परमे रको मे हुन्छ त्यहाँ भय हुदँनै। िकनभने परमे रको सम्पणूर् मेले भय हटाइिदन्छ। परमे रको दण्ड नै भयको कारण
हो। यसरी जनु मा भय रहन्छ ितनमा परमे रको मे िस भएको हुदँनै।

19 हामी मे गछ िकनभने परमे रले पिहला हामीलाई मे गन ुर् भयो। 20 यिद कसलैे भन्छ “म परमे रलाई मे गछुर्” तर आफ्ना भाइ
अथवा बिहनीहरुलाई घणृा गछर् भने त्यो मािनस झ ू ो हो। यिद आफ्नो भाइ अथवा बिहनी जसलाई उसले दे सक्छ, उसले मे गनर् स ै न
भने परमे र जसलाई उसले किहल्यै दखेकैे छैन, कसरी मे गनर् सक्छ? 21 अिन परमे रले हामीलाई आदशे िदन ु भएको छ मािनस जसले
परमे रलाई मे गछर् उसले आफ्नो भाइलाई पिन मे गन ुर्पछर्।

5
परमे रका बालकहरुले ससंार िजत्छन ्

1 त्यके जसले यशे ू नै ी हुनहुुन्छ भनी िव ास गछर्, त्यो परमे रको बालक हो। जसले िपतालाई मे गछर् उसले उनको बालकलाई पिन
मे गछर्। 2 हामी कसरी जान्दछौं िक हामी परमे रका बालकहरुलाई मे गछ ?ं हामी जान्दछौ, िकनभने हामी परमे रलाई मे गछ ं अिन

हामी उनको आदशेहरु पालन गछ ं। 3 परमे रलाई मे गन ुर्को अथर् उनको आदशेहरु पालन गन ुर् हो। अिन परमे रका आदशेहरु हा ा िन म्त
त्यित क ठन हुदँनै। 4 िकनभने हरेक मािनस जो परमे रको बालक हो, उिसत यो ससंारको िवरु िवजय गन श हुन्छ। 5 यो हा ो िव ास
हो जसले ससंारलाई िवजय गरेको छ। यसथर् त्यो को मािनस हो जसले ससंारमा िवयज ा गछर्? केवल त्यही , जसले यशे ू परमे रका
पु हुनहुुन्छ भनी िव ास गछर्।

परमे रले हामीलाई उहाँको प ु को बारेमा भन्न ु भयो
6 यशे ू ी “उही न”ै हुनहुुन्छ जो रगत र पानीिसत आउनु भयो। यशे ू पानीबाट मा आउन ु भएन। यशे ू पानी अिन रगत दबुबैाट आउन ु भयो।

अिन आत्मा नै एक छ जसले यो प रक्षा गछर्। आत्मा सत्य हो। 7 यसथर्, यशेकूो िवषयमा तीन साक्षीहरु छन:् 8 पिव आत्मा, पानी अिन रगत।
यी तीन साक्षीहरु परीक्षामा सहमत छन।्

9 हामी मािनसहरुको साक्षीलाई िव ास गछ ं। यसथर् परमे रले िदएको साक्षी अिधक महत्वपणूर् छ। िकनभने यो परमे रको पु को िवषयको
साक्षी हो। 10 मािनस जसले परमे रका पु मा िव ास गछर् उसमा परमे र आफै साक्षी हुनहुुन्छ। मािनस जसले परमे रलाई िव ास गदन
उसले परमे रलाई झटूो तलु्याउछँ। िकनभने त्यस ले परमे रले आफ्ना पु को बारेमा हामीलाई िदएको साक्षीमा िव ास गरेको छैन।
11 परमे रले िदएको साक्षी यो हो परमे रले हामीलाई अनन्त जीवन िदन ु भएको छ। अिन यो अनन्त जीवन उनका पु मा छ। 12 मािनस
जोिसत पु छ उिसत त्यो जीवन हुन्छ। तर मािनस जोिसत परमे रका पु छैनन ्उसको त्यो जीवन हुदँनै।

हा ो अनन्त जीवन छ
13 ितमीहरु जो परमे रका पु मा िव ास गछ ं म ितमीहरुलाई यो प लखे्दछुै तािक अब ितमीहरुले अनन्त जीवन के रहछे भनी जान्ने

छौ। 14 अिन हामीमा भरोसा छ िक यिद कुनै वस्तकुो लािग ाथर्ना गरे उनको इच्छा अनसुार उनले हामीलाई िदनछेन।् 15 हामी जान्दछौं जब
हामी परमे रसगं केही िवन्ती गछ ं भने उहाँले हा ो िबन्ती सनु्न ु हुन्छ। यसथर्, हामी जान्दछौं िक, उहाँसगं हामीले जे पिन मागकेा छौं, उहाँले
हामीलाई िदनहुुन्छ।

16 यिद कुनै ले आफ्नो भाइ अथवा बिहनीले पाप गरेको दखे्छ जनु पापले अनन्त मतृ्य ु प लान्छ, उसले आफ्नो भाइ अथवा
बिहनीकोलािग ाथर्ना गन ुर्पछर्। तब परमे रले ितनीहरुलाई जीवन दान गन ुर्हुन्छ। म ती मािनसहरुको बारेमा भिनरहकेो छु, जसको पापले
ितनीहरुलाई अनन्त जीवन ितर तान्दनै। पाप जसले अनन्त मतृ्यिुतर लजैान्छ। यो पापको िन म्त ाथर्ना गर भनी म भिनरहकेो छैन। 17सबै अधमर्
पाप हो, यस्तो पाप पिन हुन्छ जो मतृ्यजुनक हुदनै।

18 हामी जान्दछौं िक कुनै मािनस जसलाई परमे रको बालक तलु्याइएको छ, उसले पाप ग ररहदँनै। परमे रको पु ले परमे रको
बालकलाई सरुिक्षत रा हुुन्छ। द ु ले त्यस मािनसलाई आघात पयुार्उन स ै न। 19 हामीलाई थाहा छ िक हामी परमे रका हौं। तर द ु ले सारा
ससंारलाई िनयन् णमा राख्छ। 20 अिन हामीलाई थाहा छ िक परमे रका पु आउन ु भएको छ। परमे रका पु ले हामीलाई समझदारी दान
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गन ुर् भएको छ अिन हामी परमे रलाई जान्न सक्छौ। अिन हा ो जीवन त्यो सत्य परमे रमा अिन उनका पु यशे ू ी मा छ। 21 यसथर् ि य
बालकहरु! ितमीहरु स्वयलंाई झटूो दवेताहरुबाट टाढा राख।
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यहून्नाको
दो ो प

1 अ जबाट अिभवादन।
परमे र ारा चिुनएकी ी अिन ितनका बालकहरु ित म ितमीहरु, सत्यमा रहकेा सबलैाई मे गछुर्। ती सब,ै जसले ितमीहरुलाई मे गन

सत्यतालाई जान्दछन ्ितमीहरुलाई पिन। 2 यही मेको कारणले जो हामीमा छ, हामी ितमीहरुलाई मे गछ । त्यो सत्य हामीमा सदा रहनछे।
3अनु ह, कृपा अिन शा न्त, िपता परमे र अिन उनका पु यशे ू ी को माफर् त हामीसगं हुनछे। हामी सत्य अिन मेबाट यी आशीवार्द ा

गछ ं।
4 ित ो कोही बालकहरु जो ितनीहरु िपताले हामीलाई िदएको आज्ञा अनसुार सत्यको मागर् अनसुरण ग ररहछेन ्भन्ने जान्न पाउदँा म खशुी

भएँ। 5अिन, अब ि य मिहला, म ितमीलाई भन्छु हामी सबलैे एक-अक लाई मे गन ुर्पछर्। यो नयाँ आज्ञा होइन। यो त्यही आज्ञा हो जो हामीिसत
शरुु दे ख नै िथयो। 6 अिन मे गन ुर्को अथर् उनले हामीलाई िदएको आज्ञा अनसुार रहन ु हो। अिन परमे रको आज्ञा यो हो ितमीहरुले मेको
अनसुरण गन ुर्पछर्। ितमीले यो आज्ञा शरुुदे ख नै सनु्दै आएकी छौ।

7 यो ससंारमा अनकेौं झ ू ो िशक्षकहरु छन।् यी झ ू ो िशक्षकहरुले यशे ू ी पथृ्वीमा मानवको रुपमा आउन ु भएको अस्वीकार गछर्न।् मािनस
जो यो कुरा अस्वीकार गछर् ऊ झटूो िशक्षक अिन ी िवरोधी हो। 8 होिशयारी होऊ तािक परुस्कार जनु हा ो प र मबाट ा भएको छ त्यो
गमुाउने छैनौ, तर ितमीले ित ो जम्मै परुस्कार ा गर।

9 एउटा ले ी को िशक्षा मा अनसुरण गन ुर्पछर्। यिद ले ी को िशक्षा प रव र्न गछर् भने त्यस सगं परमे र हुनहुुन्न।
तर यिद त्यस ले ी को िशक्षा अनसुरण ग ररहन्छ भने उसकोमा िपता अिन पु दवु ै हुन्छन।् 10 यिद कुनै मािनस यो िशक्षा िबना ित ोमा
आउँछ भने ित ो घरमा उसलाई नलजैाऊ अथवा त्यसलाई स्वागत नगर। 11 यिद ितमीले उसलाई स्वागत गय भने ितमीले उसको कुकायर्मा
सहयोग पयुार्इरहकेो हुनछेौ। 12 मलैे ितमीलाई भन्ने कुरा धरैे छ। तर कागज अिन मसीको योगले म यो गनर् चाहिँदन। बरु म ितमीलाई भटे्न
आउने आशा गछुर् अिन आमन-ेसामने बात गछुर्। त्यसले हामीलाई अित आन न्दत तलु्याउछँ। 13 ित ो बिहनीका बालकहरुल,े जसलाई परमे रले
चनु्न ु भएको छ, ितमीलाई अिभवादन पठाउँछन।्
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यहून्नाको
ते ो प

1 अ जबाट अिभवादन!
मरेा ि य िम गायस, जसलाई म सत्यमा मे गछुर्।
2 मरेा ि य िम , म जान्दछु ितमी आ त्मक रुपले असल ग ररहछेौ। यसथर् म ाथर्ना गछुर् िक ितमीमा त्यके कुरो असल भइरहोस ्अिन ित ो

स्वस्थ रा ो रहोस।् 3 ी मा िव ास रहकेा कोही भाइहरु आए अिन ित ो जीवनमा रहकेो सत्य बताए। ितनीहरुले भने िक ितमीले सत्यको मागर्
अनसुरण ग ररहकेा छौ। यसले मलाई अित आन न्दत तलु्यायो। 4 जब म मरेा बालकहरु सत्यको बाटोमा िहिडरहकेा छन ्भन्ने सनु्छु त्यसले
मलाई अित आनन्द िदन्छ।

5 मरेा ि य िम , ितमी ी मा रहकेा भाइहरुलाई सहायता गरेर िव ासयोग्यता दखेाइरहछेौ। ितमीले ती अप रचीत भाइहरुलाई पिन सहयोग
ग ररहछेौ। 6 यी भाइहरुले ित ो मेको बारेमा मण्डलीलाई भन।े दया ग र ितनीहरुलाई आफ्नो या ा जारी रा सहयोग ग रदऊे। ितनीहरुलाई
यस्तो त रकाले सहयोग गर जसले परमे रलाई खशुी तलु्याउनछेन।् 7 यी भाइहरु ी को सवेाकोलािग या ामा गए। ितनीहरुले ती मािनसहरुबाट
कुनै सहायता स्वीकार गरेनन ्जो िव ासीहरू होइनन।् 8 यसथर् हामीले यस्ता भाइहरुलाई सहयोग दान गन ुर्पछर्। जब हामी ितनीहरुलाई सहयोग
गछ , हामी सत्यको िन म्त ितनीहरुले गरेको कायर्मा सहभागी बन्छ ं।

9 मलैे मण्डलीलाई एउटा प लखे।ँ तर िडयोि फसले हामी जे भन्छौ त्यो सिुन रहकेो छैन। ऊ सदवै ितनीहरुका नतेा बन्न चाहन्छ। 10 जब
म आउँछु, िडयोि फसले के ग ररहछे त्यसबारे भन्नछुे। उसले ढाँट्छ अिन हा ो िनन्दा गछर्। तर उसले यो भन्दा अझ धरैे गछर्। उसले ती
भाइहरुलाई सहायता गनर् अस्वीकार गछर्। जसले ी को सवेा ग ररहकेा छन।् उसले ती मािनसहरु जसले भाइहरुलाई सहयोग गनर् चहान्छन ्
ितनीहरुलाई पिन वाधा िदन्छ अिन ितनीहरुलाई मण्डलीबाट बािहर िनकाली िदन्छ।

11 मरेा ि य िम हरु! जे नरा ो छ त्यसको अनसुरण नगर, जे रा ो छ त्यसको अनकुरण गर। मािनस जसले जे रा ो छ त्यो गछर् भने ऊ
परमे रबाट आएको मािनस हो। तर कुनै एक जसले नरा ो काम गछर् त्यसले किहल्यै पिन परमे रलाई दखेकेो हुदँनै।

12सबै मािनसहरुले डमेिे यसको िवषयमा असल कुराहरु गछर्न।् अिन त्यो सत्य ितनीहरुले भनकेो कुरािसत िमल्छ। हामी पिन उसको िवषयमा
असल कुरा गछ ं। अिन ितमीहरु जान्दछौ िक हामी जे भन्छौं त्यो सत्य हो।

13 मरेो ितमीहरुलाई धरेै कुराहरु भन्ने इच्छा छ। तर म कलम अिन मसी यसकोलािग उपयोग गनर् चाहन्न।ँ 14 म ितमीहरुिसत चाँडै भटे्ने
आशा गछुर्। तब हामी एकसाथ बसरे आमन-ेसामने बात गनर् सक्छौं।

15 ितमीहरुमा शा न्त रहोस।् यहाँ भएका साथीहरुले ितमीहरुलाई अिभवादन जनाएका छन।् त्यहाँ भएका िम हरु हरेकलाई हा ो अिभवादन
सनुाइिदन।ु
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यहूदाको
प

1 यशे ू ी को दास अिन याकूबको एक भाइ, यहूदाबाट।
ती सबै मािनसहरु ित जो परमे र ारा चिुनएकाछन।् िपता परमे रले ितमीहरुलाई मे गन ुर्हुन्छ अिन ितमीहरु यशे ू ी को िव ासमा

सरुिक्षत रा खएका छौ।
2 सम्पणूर् कृपा, शा न्त अिन मे ितमीहरुमा रहोस।्

खराब काम गन मािनसहरुलाई परमे रले दण्ड िदन ु हुनछे
3 ि य िम हरु, म ितमीहरुलाई हामी सबलैे एकसाथ सहभागी भएको उ ारको बारेमा ले खबूै इच्छुक भएको छु। म ितमीहरुलाई परमे रले

उहाँको पिव मािनसहरुलाई दान गन ुर् भएको िव ासको िन म्त क ठन सङं्घषर् गन उत्साह दान गन इच्छा गछुर्। परमे रले यो िव ास
एकै पल्ट दान गन ुर्भयो अिन यो सबै समयको िन म्त पयार् भयो। 4 कोही मािनसहरु ितमीहरुको समहूमा सटुुक्क पसकेा छन।् ितनीहरुले
ग ररहकेा कुराको िन म्त दोषी ठहयार्ई सिकएकोछ। धरैे अिघ, अगमव ाहरुले ितनीहरुको िवषयमा लखेकेा िथए। ितनीहरु परमे रका श हुरु
हुन।् ितनीहरुले हा ा परमे रको अन ु हलाई हर तरहको पापकमर् गन अनमुित प बनाएका छन।् ितनीहरु हा ा एकमा मा लक एवं भ ु यशे ू

ी लाई अस्वीकार गछर्न।्
5 ितमीहरुले जािनसकेको कुराहरु ितमीहरुलाई स्मरण गराउनमा म सहायता गनर् चाहन्छु याद गर िक भलुे िम दशेबाट बािहर ल्याएर उहाँका

मािनसहरुलाई बचाँउन ु भयो। तर उहाँले ती सबै मािनसहरुको सहंार गन ुर् भयो जसले िव ास गरेनन।् 6अिन याद गर, ती स्वगर्दतूहरुलाई जो िसत
अिधकार िथयो तर उहाँले रा ु भएन। ितनीहरुले आफ्नै घर त्याग गरे। यसथर् भलुे ती स्वगर्दतूहरुलाई अन्धकारमा रा ु भयो। ितनीहरुलाई सदा
रिहरहने बन्धनमा बाँध्न ु भयो। उहाँले त्यो महान ् िदनमा न्याय गनर् ितनीहरुलाई रा ु भयो। 7 सदोम अिन गमोरा शहरहरु अिन व रप रका अन्य
शहरहरुलाई स्मरण गर। ितनीहरु पिन ती स्वगर्दतूहरु जस्तै हुन।् ती शहरहरु िभचार अिन अ- ाकृितक आनन्द मनाइरहकेा िथए। ितनीहरुले
अनन्त जलनको दण्ड भोग्छन।् ितनीहरुको दण्ड हा ो िन म्त उदाहरण हो।

8 ती ितमीहरुका दलमा प े मािनसहरु पिन त्यही अनसुरण गछर्न।् ितनीहरुलाई ितनीहरुको सपनाले डोयार्एको छ अिन ितनीहरुले स्वयलंाई
अनिैतक पारेका छन।् ितनीहरु आफैं लाई अनिैतक बनाउछँन।् ितनीहरु परमे रलाई अस्वीकार गछर्न ् अिन मिहमामय स्वगर्दतूहरुको िनन्दा
गछर्न।् 9 धान स्वगर्दतू िमखाएलले पिन यसो गरेनन।् िमखाएलले शतैानसगं मोशाको शरीर छ भन्ने कुरामा मानने। तर िमखाएलले िनन्दनीय
वचनहरुले शतैानलाई गाली गन आटँ गरेनन।् यसकारण, िमखाएलले भन,े “परम भलुे ितमीलाई द ण्डत तलु्याउने छन।्”

10 तर यी मािनसहरु जनु कुराहरु आफैं ले बझुकेा छैनन ् त्यस बारेमा िनन्दनीय शब्दहरु योग गछर्न।् अिन ितनीहरुले जे बझु्छन ् ब ु ारा
होइन तर लाटा िववके अिन शनू्य पशलुे भै बझु्छन।् अिन यी कुराहरु ारा ितनीहरु ध्वशं हुन्छन।् 11 यो ितनीहरुका िन म्त अत्यन्तै नरा ो हुनछे।
यी मािनसहरुले कियन िहडँकेो मागर् अनसुरण गरेका छन।् धन कमाउन ितनीहरु बालाम िहडँकेो बाटोमा िहिंडरहकेा छन।् ितनीहरु परमे रको
िवरोधमा कोरह झैं लड़छन।् यसथर् कोरह झैं ितनीहरु पिन सड्नछेन।्

12 यी मािनसहरु ितमीहरुको समहू भोजमा भएका फोहोर दागहरु जस्तै हुन।् ितनीहरु ितमीहरुको भोजनमा साथ िदन्छन ्अिन िनभर्य साथ
खान्छन।् ितनीहरु आफ्नै स्वाथर् के न् त गोठालाहरु हुन।् ती विृ हीन मघेहरु हुन।् बतासले ितनीहरुलाई चारैितर उडाउँछ। ितनीहरु ती बकृ्षहरु हुन ्
जनु समयमा फल िददँनैन,् अिन भ ूइँबाट उखे लन्छन।् यसरी ितनीहरु पणूर्रुपले मछर्न।् 13 ितनीहरु समु का भयानक छाल जस्तै हुन।् छालले
िफँज सिृ गछर्। यी मािनसहरुल,े छालले िफँज उत्पन्न गरे भै लज्जापणूर् कुराहरु गछर्न।् यी मािनसहरु ती ताराहरु जस्तै हुन ्जो आकाशमा िनरु ेश्य
घमु्छन।् ितनीहरुको िन म्त चकु झैं कालो ठाँउ सदवैको लािग रा खएको छ।

14 आदमका सातौं सन्तान हनोकले ितनीहरुको बारेमा यसो भनकेा छन ् “हरे, भु उहाँका हजारौं-हजार पिव दतूहरुसगं आउँन ु हुदँछै।
15 भलुे हरेक मािनसको न्याय गन ुर् हुनछे। भु सबै मािनसहरुको न्याय गनर् अिन जो परमे रका िवरु छन,् ितनीहरुलाई दण्ड िदन आउँन ु
हुदँछै। परमे रले ितनीहरुले गरेको परमे र िवरोधी जम्मै कुराहरुको िन म्त ितनीहरु सबलैाई दण्ड िदनहुुनछे। उहाँले यी पापीहरुलाई, जो
परमे रका िवरु मा जित कणर्कद ु कुरा गरे ती सबकैो िन म्त दण्ड िदन ु हुनछे।”

16 यी मािनसहरु सदवै िवरोध जनाउछँन ्अिन अरुको ु ट खोज्छन।् ितनीहरुले सदवै ितनीहरुले गनर् चाहकेा कुकमर्हरु गछर्न।् ितनीहरु आफ्नै
गवर् गछर्न।् ितनीहरुले अन्य मािनसहरुको िवषयमा रा ो कुरा भन्नकुो एउटा कारण ितनीहरु जे चाहन्छन ्त्यो ा गन ुर् हो।

चतेावनी अिन क र्
17 ि य िम हरु, हा ा भ ु यशे ू ी का े रतले के अगमवाणी गरेका छन,् याद गर। 18 े रतले ितमीहरुलाई भनकेा िथए, “आ खरमा

त्यहाँ मािनसहरु हुने छन ्जो परमे रबारे आक्षपे गनछन।् ितनीहरुले आफ्नो इच्छा परूा गनछन ्अिन परमे र िवरु का कुराहरु गनछन।्” 19 यी
मािनसहरु ितनीहरुका पापमय आत्माले खोजकेो मा गछर्न।् ितनीहरुको आत्मा हुदँनै।
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20 तर ि य िम हरु, ितमीहरु स्वयलंाई दढृ तलु्याउनका िन म्त ितमीहरुका अित पिव िव ास उपयोग गर। पिव आत्मािसत ाथर्ना गर।
21 ितमीहरु स्वयलंाई परमे रको मेमा राख। ितमीहरुलाई सदाको िन म्त जीवन दान गनर् उहाँका कृपा सिहत भु यशे ू ी को तीक्षा गर।

22 जो मािनसहरु सन्दहे गछर्न ् ितनीहरुलाई दया दखेाऊ। ितमीहरुले कोही मािनसहरुलाई बचाँउन ु आवश्यक छ। 23 ितमीहरु ितनीहरुलाई
आगोबाट खोस। तर खबुै सावधान बन जब ितमी अन्य मािनसहरुलाई सहायता गछ । ितनीहरुका व समतेलाई घणृा गर जनु पापले फोहोर
भएका छन।्

परमे रको स्तिुत गर
24 परमे र श शाली हुनहुुन्छ अिन ितमीहरुलाई पतन हुनबाट जोगाउन सहयोग गन योग्य हुनहुुन्छ। कुनै दोष अिन महा आनन्द िबनै

उहाँको मिहमामय उप स्थित अिघ ितमीलाई ल्याउन योग्य हुनहुुन्छ। 25 उहाँ एक मा परमे र हुनहुुन्छ जसले हामीलाई बचाँउन ु सक्नहुुन्छ।
सबै िबतकेा समय, अिहल,े अिन सदासवर्दा हा ा भ ु यशे ू ी माफर् त मिहमा, महानता, श अिन अिधकार उहाँका साथ रहुन।् आिमन।
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यहून्नालाई भएको
काश

यहून्ना यस पसु्तकको िवषयमा भन्छन ्
1 यो यशे ू ी को अिभमािनस हो। परम रले यशेलूाई यी कुराहरु, अब चाँडै जे घट्नवेाला छ सो उनका सवेकहरुलाई दशार्उनका िन म्त

दान गन ुर्भयो। ी ले आफ्ना सवेक यहून्नालाई यी कुराहरु दशार्उनका िन म्त आफ्ना स्वगर्दतू पठाउँन ु भयो। 2 यहून्नाले आफूले दखेकेा कुरा
भन।े यही सत्य हो की यशे ू ी ले ितनलाई भन्नभुयो अिन यो परम रको सन्दशे हो। 3 त्यो मािनस धन्य हो जसले यो पिढरहकेो छ अिन
ितनीहरु धन्य हुन ्जो यी अगमवाणीको शब्दहरु सनु्दछन ्र यही अनसुार कामहरु ग ररहकेा छन।् िकनभने धरैे समय बाँकी छैन।

यहून्ना यशेकूा सन्दशेहरु मण्डलीहरुलाई लखे्छन ्
4 यहून्नाबाट,
एिशया ान्तका सातवटा मण्डलीहरुलाई:

अनु ह अिन शा न्त रहोस ् ितमीहरुलाई उहाँ ारा जो अिहले हुनहुुन्छ, जो सदवै हुनहुुन्थ्यो, अिन जो आउँदै हुनहुुन्छ अिन उहाँको िसहंासन
अिघका सात आत्माहरु ारा 5 अिन िव ासी साक्षी यशे ू ी ारा। मतृ्यबुाट बौराइन ु भएको उहाँ पिहलो हुनहुुन्छ। यशे ू पथृ्वीका राजाहरुका
शासक हुनहुुन्छ।

यशे ू नै एकजना हुनहुुन्छ जसले हामीलाई मे गन ुर्हुन्छ र हा ा पापबाट आफ्नो रगतले स्वतन् तलु्याउन ु भयो। 6 यशेलूे हामीलाई एउटा
राज्यमा प रणत गन ुर्भयो। उहाँले आफ्नो िपताको सवेाको लािग हामीलाई पजूाहारीहरु बनाउन ु भयो। सदाका िन म्त यशेमूा मिहमा अिन श
रिहरहोस।् आिमन।

7 हरे, यशे ू मघेहरुमा आउँदै हुनहुुन्छ। उहाँलाई सबै मािनसहरुल,े ती मािनसहरु जसले घोंचकेा िथए ितनीहरुले पिन दे छेन।् उहाँको कारणले
पथृ्वीका सम्पणूर् मािनसहरु जोडले कराउनछेन।् यो सत्य हो, यो घट्ने छ। आिमन।

8 भु परमे र भन्नहुुन्छ, “म अल्फा अिन ओमगेा* हु।ँ म नै एक हु ँ जो अिहले छु, जो सदवै िथए अिन जो आउँदै छु। म सवर् श मान
हु।ँ”

9 म यहून्ना हु ँ अिन म ितमीहरुको भाइ जो क मा राज्यमा अिन धयैर्पवूर्कको सहनशीलतामा सहभािगता गछर्। म पत्मोस टापमूा िथएँ िकनभने
म परमे रको सन्दशे अिन यशेकूो सत्य ित िव ासी िथएँ। 10 परम भकुो िदनमा आत्माले मलाई अिधकारमा लयो। मलैे मरेो पिछ एक ठूलो
आवाज सनुें। त्यो तरुहीको आवाज जस्तो सिुनयो। 11 त्यो आवाजले भन्यो, “ितमीले जे दे छेौ एउटा पसु्तकमा लखे अिन त्यसलाई सात
मण्डलीहरुमा एिफसस, स्पनार्, पगार्मम, िथआटायरा, सािडर्स, िफलाडे ल्फया अिन लाओिडिसयामा यो प पठाऊ।”

12 को हो जो मिसत बात गदैंछ भनी हनेर् म पिछ फिकर् एँ। जब म फिकर् एँ, मलैे सनुका सातवटा दीप-दानी दखे।े 13 मलैे ती दीप-दानी माझमा
कसलैाई दखेें जो “मािनसको पु ” जस्तै हुनहुुन्थ्यो। ितनीले ख ु ा छुने एक लामो पोशाक लगाइरहकेा िथए। ितनको छाती व रप र सनुौलो पटेी
बाँिधएको िथयो। 14 ितनको िशर अिन केश िहउँ र ऊन जस्तो सतेो िथयो। उहाँका आखँा आगोको ज्वाला जस्ता िथए। 15 ितनका पाउहरु भ ीमा
च म्करहकेो काँसा जस्ता िथए। ितनको आवाज बाढी आएको समयको छालको जस्तो िथयो। 16 उहाँको दािहने हातमा सातवटा ताराहरु िथए।
एउटा दईुप धार भएको लाग्ने तरवार ितनको मखुबाट िन स्कयो। ितनको अनहुार मध्यान्हमा चम्केको सयूर् जस्तै दे खन्थ्यो।

17जब मलैे उहाँलाई दखेें, म एक मरेको मािनस जस्तै उहाँको गोडामा परें। उहाँले आफ्नो दािहने हात ममा राखरे भन्नभुयो, “भयिभत नहोऊ,
नडराऊ। म आिद अिन अन्त हु।ँ 18 म नै एक हु ँ जो बाँचकेो छु। एक जो जीवीत छु म नै हु।ँ म मरेको िथएँ। तर हरे, म सदा-सवर्दाको लािग
जीिवत छु। अिन मसगं मतृ्य ु र पातालको साँचोहरु छन।् 19 यसथर् ितमीले जो दखे्यो लखे। ती लखे जो भइरहकेो छ, अिन जो पिछ भिवष्यमा
हुनवेाला छ। 20 ितमीले मरेो दािहने हातमा दखेकेा सातवटा ताराहरु अिन ितमीले दखेकेा सातवटा सनुौला दीप-दानीहरुको ग ु अथर् यस्तो छ।
ती सातवटा दीप-दानीहरु सातवटा मण्डलीहरु हुन।् ती सातवटा ताराहरु सातवटा मण्डलीका स्वगर्दतूहरु हुन।्”

2
एिफसस को मण्डलीलाई यशेकूो प

1 “एिफससको मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लखेः
“ितनी जसले आफ्नो दािहने हातमा सातवटा ताराहरु लएका छन ्अिन सातवटा सनुौला दीप-दानी माझ िहड्नछेन,् ितमीहरुलाई यी कुराहरु

भिनरहकेा छन।्
* 1:8: , जसको अथर् हुन्छ ‘शरुु’ अिन ‘अन्त’।
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2 “मलाई ितमीहरुको कायर्, क ठन प र म र धयैर् थाहा छ अिन थाहा छ िक ितमीहरुले द ु मािनसहरुलाई सहन सक्दनैौ। ितमीहरुले
ितनीहरुलाई जो आफैं े रतहरु हौं भन्ने दावी गछर्न,् जाँचकेा छौ। ितमीहरुले ितनीहरुलाई झ ू ो पायौ। 3 ितमीहरुले लगातार कोिशश ग रर ौ।
ितमीहरुले मरेो नाउकँा िन म्त द:ुख-का स ौ अिन ितमीहरु यसो गनर्मा थिकत भएनौ।

4 “तर ितमीहरुको िवरु मसगं यस्तो कुरो छ ितमीहरुिसत शरुुमा भएको मे ितमीहरुले त्यागकेा छौ। 5 यसथर् याद राख, ितमीहरुको पतन
हुन अिघ ितमीहरु कहाँ िथयौ। ितमीहरुको हृदय प रवतर्न गर अिन ितमीहरुले पिहला गरेका कुराहरु गर। यिद ितमीहरु प रवतर्न भएनौ भन,े म
ितमीहरुकहाँ आउनछुे र म दीप-दानी त्यसको स्थानबाट हटाउनछुे। 6 तर ितमीहरुको पक्षमा केही छ, ितमीहरु िनकोलाइटहरूल*े गरेका कुरा
ितरस्कार गछ । ितनीहरुले जे गछर्न ्त्यो म पिन घणृा गछुर्।

7 “ऊ जसले सनु्छ आत्माले के भन्न ु हुन्छ मण्डलीले सनु्नपुछर्। त्यो मािनस जसले िवजय ा गछर्, म उसलाई जीवनरुपी रुखको फल खाने
अिधकार िदनछुे। यो रुख परमे रको बगैंचामा छ।

स्पनार्को मण्डलीलाई यशेकूो प
8 “स्मनार्को मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लखे:
“ितनी एक जो आदी अिन अन्त हुन ्ितमीहरुलाई यो कुरा भन्दछैन।् उनी नै एक हुन ्जो मरे अिन फे र मतृ्यबुाट जीवनमा फक आए।
9 “मलाई ितमीहरुको क थाहा छ। अिन मलाई थाहा छ िक ितमीहरु िनधर्न छौ। तर वास्तवमा ितमीहरु धनवान ्छौ। कोही मािनसहरुले

ितमीहरुको िवरोधमा भनकेो नरा ा कुराहरु मलाई थाहा छ। ितनीहरू दावी गछर्न ्िक ितनीहरू यहूदीहरू हुन।् तर ितनीहरु साँचो यहूदीहरु होइनन।्
ितनीहरु शतैानको सभा-घर हुन।् 10 ितमीहरुले पाउने क हरुमा भयभीत नबन। म ितमीहरुलाई भन्दछु, शतैानले ितमीहरु मध्ये कसलैाई कैदखानामा
परीक्षा लनका िन म्त हाल्नछे। ितमीहरुले दशै िदन सम्म यातना भोग्नछेौ। ितमीहरुले जीवनको मलू्य चकुाउन ु परे पिन िव ासी भई रहन।ु यिद
ितमीहरु िव ासी र ौ भन,े म ितमीहरुलाई जीवनको मकुुट दान गनछु।

11 “जसले सनु्न सक्छ मण्डलीहरुलाई आत्माले के भिनर हुनभुएकोछ, सनु्नपुछर्। जसले िवजय ा गछर् उसलाई दो ो मतृ्यलुे चोट पयुार्उने
छैन।

पगार्ममको मण्डलीलाई यशेकूो प
12 “पगार्ममको मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लखे:
“जोिसत लाग्ने दइुधारे तरवार छ, ितमीहरुलाई यी कुराहरु भिनरहछेन।्
13 “मलाई थाहा छ ितमीहरु कहाँ बस्छौ। ितमीहरु त्यहाँ बस्छौ जहाँ शतैानको आफ्नो िसहंासन छ। तर ितमीहरु म ित िव ासी छौ।

ितमीहरुले ए न्टयासको समयमा पिन म ितको िव ास बारे भन्न अस्वीकार गरेनौ। ए न्टपास मरेा िव ासी साक्षी िथए जसलाई ितमीहरुको
नगरमा मा रयो। ितमीहरुको नगर त्याही हो जहाँ शतैान बस्छ।

14 “तर ितमीहरुका िवरु मरेा केही कुराहरु छन ् ितमीहरुको समदुायमा केही मािनसहरु छन ्जो बालामको िशक्षा पालन गछर्न।् इ ाएलका
मािनसहरुलाई मिूतर् अिघ चढाइएका ब ल खान ु र यौन पाप गन ुर् लोिभत पान ुर् बालामले बालाकलाई िसकाए। 15 ितमीहरुको सम् दायमा पिन
यस्तै छ। ितमीहरु माझ िनकोलाइटन्सको िशक्षा अनशुरण गन मािनसहरु छन।् 16 यसथर् ितमीहरुको हृदय प रवतर्न गर। यिद ितमीहरु प रवतर्न
भएनौ भन,े मरेो मखुबाट िनस्कने तरवार लएर ती मािनसहरुसगँ लड्न चाँडै ितमीहरुकहाँ आउनछुे।

17 “जसले सनु्नसुक्छ मण्डलीहरुलाई आत्माले के भन्दै हुनहुुन्छ सनु्नपुछर्।
“म त्यस िवजयलाई ा गन हरेक लाई लकुाई राखकेो मन्ना िदनछुे। म त्यस लाई सतेो पत्थर पिन िदनछुे। यो पत्थरमा नयाँ

नाउँ ले खएको छ। त्यो मािनस जसले मा त्यो पत्थर पाउछँ, त्यो नयाँ नाउँ जान्नछे।

िथआटीराको मण्डलीलाई यशेकूो प
18 “िथआटीराको मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लखे:
“परमे रका पु ले यी कुराहरु भन्दहैुनहुुन्छ। उहाँ नै एक हुन ु हुन्छ जसका आखँा आगो जस्तै जल्दछैन ्अिन पाउ च म्कलो काँसा जस्ता

छन।् उनले ितमीहरुलाई जे भन्न ु हुन्छ, त्यो यस्तो छ
19 “ितमीहरुले के गरेका छौ मलाई थाहा छ। म ितमीहरुको मे, िव ास, सवेा अिन धीरजको बारेमा जान्दछु। मलाई थाहा छ ितमीहरुले

अिहले शरुुमा जे गरेका िथयौ त्यो भन्दा अिधक गदछौ। 20 तर ितमीहरु िवरु मसगं यो कुरा छ ितमीहरुले िजजबेले नाउकँी ीलाई उसले चाहकेो
कुरा गनर् िदयौ। उसले दावी गछ की ऊ एक अगमव ा हो। तर उसले मरेा मािनसहरुलाई आफ्ना िशक्षा ार टाढा लिगरहकेी छे। िजजबेलेले मरेा
मािनसहरुलाई यौन पाप गनर् अिन मिूतर्हरु अिघ अपर्ण गरेको खा पदाथर् खान अ सर पा ररहकेी छे। 21 मलैे उसलाई आफ्नो हृदय प रवतर्न
गन अिन आफ्नो पापदे ख मु हुने मौका िदएको छु। तर ऊ प रव र्न हुन चाहाँिदन।
* 2:6: 15 पद पिन।
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22 “यसथर् म उसलाई शैंय्यामा फा लिदनछुे। अिन सबै मािनसहरु, जो उिसत ािभचार गछर्न,् ितनीहरुले सा ै क भोग्नछेन ्यिद उसको द ु
जीवन शलैी अनसुरण गनर् नछोड।े 23 म उसको छोरा-छोरीहरुलाई पिन मानछु। अिन सबै मण्डलीहरुल,े थाहा पाउनछेन ् िक म उही हु।ँ जसले
मािनसहरुका मन अिन हृदय जान्दछ। अिन म ितमीहरुको कमर् अनसुार िदनछुे।

24 “तर िथआटीराका ितमीहरु जस्ता अन्य मािनसहरुले उसको िशक्षा स्वीकार गरेका छैनन।् ितमीहरुले ती कुराहरु जानकेा छैनौ जनु ितनीहरु
शतैानको गहन रहस्य भनी दावी गछर्न।् म ितमीहरुलाई जे भन्छु त्यो यो हो म ितमीहरुमािथ अरु भारी लदाउने छैन। 25 म नआएसम्म ितमीहरु
यही तरीकामा बस।

26 “जसले िवजय ा गछर् अिन, अ न्तम सम्म मलैे चाहकेा कुराहरु ग ररहन्छ म ती त्यकेलाई रा हरुमािथ अिधकार िदनछुे 27 उसले
ितनीहरुमािथ अत्यन्तै कडा शासन चलाउनछे। उसले त्यसलाई फुटेको माटाका भाँडाहरु जस्तै टु ा-टु ा पानछ।† 28 जस्तो मलैे मरेा िपताबाट
अिधकार पाएँ, म त्यस लाई िदनछुे, म त्यस लाई िवहानको तारा िदनछुे। 29 जसको सनु्ने कान छ, त्यसले सनुोस ्पिव आत्माले
मण्डलीहरुलाई के भन्नहुुन्छ।

3
सािडर्सको मण्डलीलाई यशेकूो प

1 “सािडर्सको मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लखे:
“उहाँ जसकोमा सात आत्माहरु अिन सात ताराहरु छन ्ितमीहरुलाइ यस्तो भिनरहन ु भएकोछ ितमीहरुले गद गरेका कुरा मलाई थाहा छ.
“मािनसहरुले भन्दछन ्िक ितमीहरु जीिवत छौ। तर वास्तवमा ितमीहरु मतृ हौ। 2 उठ! जब ितमीहरुिसत केही शषे छ, सम्पणूर् रुपले मनर् भन्दा

स्वयलंाई ब लयो तलु्याऊ। मलैे यो थाहा पाएँ िक ितमीहरुका कायर्हरु परमे रले इच्छा गन ुर्भए झैं भएनन।् 3 यसथर् ितमीहरुले जे ा गरेका
छौ अिन जनु त रकाले सनु्यौ त्यो याद राख त्यसको पालन गर। ितमीहरुको हृदय अिन जीवनलाई प रवतर्न गर। ितमीहरु ूझँ र उठ न म
ितमीहरुकहाँ आउनछुे अिन चोरले जस्तै आ यर् चिकत तलु्याउनछुे। म किहले आउनछुे त्यो ितमीहरुले थाहा पाउने छैनौं।

4 “तर सािडर्सको ितमीहरुिसत ितमीहरुको समहूमा कोही मािनसहरु छन ्जसले ितनीहरु स्वयलंाई स्वच्छ राखकेा छन।् ती मािनसहरु मिसत
िहडँ्नछेन।् ितनीहरुले सतेो व पिह रने छन ्िकनभने ितनीहरु त्यसका योग्य छन।् 5 हरेक मािनस जसले िवजय ा गछर्, यी मािनसहरुले जस्तै
सतेो ब लाउनछे। म त्यस को नाउँ जीवनको पसु्तकबाट हटाउने छैन। म दावी गनछु िक उ मरेो हो। म यो कुरा मरेा िपता अिन उनका
स्वगर्दतूहरुको समक्ष भन्नछुे। 6 हरेक मािनस जसले यी कुराहरु सनु्छ आत्माले मण्डलीहरुलाई जे भिनरहकेो छ उसले त्यो सनु्न पछर्।

िफलाडे ल्फयाको मण्डलीलाई यशेकूो प
7 “िफलाडे ल्फयाको मण्डलीलाइ यो लखे:
“उहाँ जो पिव अिन सत्य हुनहुुन्छ, ितमीहरुलाई यी कुराहरु भन्न ु हुन्छ। उहाँिसत दाऊदको चाबी छ। जब उहाँले केही खोल्न ु हुन्छ कसलैे

त्यसलाई बन्द गनर् स ै न। अिन यिद उहाँले केही बन्द गन ुर् हुन्छ भने कसलैे खोल्न स ै न।
8 “मलाई ितमीहरुले गरेका कुराहरु थाहा छन।् मलैे ितमीहरु समक्ष ढोका खलुा राखकेो छु। कुनै ले त्यासलाई बन्द गनर् स ै न।

ितमीहरुको श सीिमत छ भनी मलाई थाहा छ। ितमीहरुले मरेो उपदशे अनसुरण गरेका छौ। मरेो नाउँ उच्चारण गनर् ितमीहरु डराएका िथएनौ।
9 सनु, त्याहाँ एक सभाघर छ जो शतैानको हो। ितनीहरु दावी गछर्न ् िक ितनीहरु यहूदीहरु हुन ्तर झटूो हो। ितनीहरु साँचो यहूदीहरु होइनन।् म
ितनीहरुलाई ितमीहरु समक्ष आउन अिन ितमीहरुको अिघ झकु्न वाध्य गराउँनछुे। तब ितनीहरुले थाहा पाउनछेन ् िक मलैे मे गरेका मािनसहरु
ितमीहरु नै हौ। 10 ितमीहरुले धयैर्पवूर्क मरेो आदशे अनशुरण गय । यसथर् म ितमीहरुलाई दखु क को समयमा रक्षा गनछु जो सम्पणूर् ससंारको
िन म्त आउनु हुनछे। यो दखु क ले पथृ्वीमा ब े मािनसहरुलाई जाँच गनछ।

11 “म चाँडै आउँदछुै। ितमीहरु अिहले कै स्थितमा बस। तब कुनै पिन ले ितमीहरुको मकुुट खो े छैन। 12 मािनस जसले िवजय
ा गछर् उसलाई म मरेा परमे रको म न्दरको खम्बा बनाउनछुे। त्यस ले फे र किहल्यै पिन परमे रको म न्दर छोडन ु पनछेन। म मरेा

परमे रको नाउँ अिन मरेा परमे रको नगरको नाउँ त्यस मा ले छुे। त्यो नगर नयाँ यरेुशलमे हो जनु स्वगर्दे ख तल झ ररहकेो छ। म
मरेो नयाँ नाउँ पिन त्यस मा ले खिदनछुे। 13 त्यो मािनस जसले यी कुराहरु सनु्छ मण्डलीहरुलाई आत्माले के भनी रहन ु भएको छ त्यो
सनु्नपुछर्।

लाउिडिसयको मण्डलीलाई यशेकूो प
14 “लाउिडिसयाको मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लखे:
“आिमन* एक हुनहुुन्छ जसले ितमीहरुलाई यी कुराहरु भिनरहन ु भएको छ। उहाँ िव ासी अिन साँचो साक्षी हुनहुुन्छ। उहाँ परमे रको

सम्पणूर् सिृ का शासक हुन।ु उहाँ यसो भन्न ु हुन्छ
† 2:27: 2:8-9 * 3:14: , यसको अथर् केही
सत्य छ भनी एकदमै मान्न ु हो।
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15 “ितमीहरुले जे गछ ं म जान्दछु। ितमीहरु न तातो छौ न िचसो। म इच्छा गछुर्, ितमीहरु न तातो होऊ न िचसो होऊ। 16 तर ितमीहरु केवल
मन-तातो छौ, न तातो न िचसो। यसथर् मरेो मखुबाट म ितमीहरुलाई उगले्न तयार छु। 17 ितमीहरु दावी गछ ं ितमीहरु धनवान छौ। ितमीहरु सोच्छौ
ितमीहरु सम्पि वान भयौ अिन केही कुरा चािहदंनै। तर ितमीहरु जान्दनैौ िक ितमीहरु वास्तवमा भयानक, दयनीय, गरीब, अन्धा अिन नग्न छौ।
18 म ितमीहरुलाई आगोमा श ु पा रएको सनु मरेोबाट िकन्ने सल्लाह िदन्छु। तब ितमीहरु साँच्चै धनवान हुन सक्ने छौ। म ितमीहरुलाई यो
भन्दछुै। ितमीहरुको लज्जास्पद औ नग्नता ढाक्न ु सतेो ब मबाट िकन, अिन आखँामा लाउने औषिध िकन। तब ितमीहरु साँच्चै दे सक्नछेौ।

19 “जसलाई म मे गछुर् म सच्याउछुँ अिन अनशुािसत पाछुर् ितनीहरुलाई यसथर् सकेसम्म चे ा गर। ितमीहरुको हृदय अिन जीवनलाई
प रवतर्न गर। 20 म यहाँ छु! म ढोकामा उिभन्छु अिन ढक्ढकाउँछु। यिद कुनै मािनसले मरेो स्वर सनु्छ अिन ढोका खोल्छ भने म िभ प छुे
अिन म ितनीसगं भोजन गनछु। अिन उसले मिसत भोजन गनछ।

21 “म हरेक मािनसलाई, जसले िवजय ा गछर्, मरेो िसहंासनमा मिसत ब अिधकार िदनछुे। त्यसरी मलैे िवजय ा गरें अिन म उनीिसत
उनको िसहंासनमा बसें। 22 त्यके मािनस, जसले यी कुराहरु सनु्छ, मण्डलीहरुलाई आत्माले जे भिनहछे, त्यो सनु्नपुछर्।”

4
यहून्नाले स्वगर् दखेे

1 तब मलैे हरेें अिन मरेो अगाडी स्वगर्मा एउटा ढोका खो लएको िथयो। अिन मलैे त्यही आवाज सनुें जो मलैे अिघ सनुकेो िथएँ। त्यो आवाज
तरुहीको आवाज जस्तो िथयो। त्यो स्वरले भन्यो, “यहाँ मािथ आऊ, अिन म ितमीलाई यसपिछ के हुन ु पछर् त्यो दखेाउने छु।” 2 तब आत्माले
मलाई िनयन् णमा लयो। स्वगर्मा मरेो अिघ एउटा िसहंासन िथयो। त्यस िसहंासनमा कोही बिसरहकेा िथए। 3 उहाँ एक जो िसहंासनमा ब ु
भएको िथयो, मलू्यवान पत्थर-जास्पर अिन गोमदे जस्तै दे खन ु हुन्थ्यो। िसहंासनको व रप र पन्ना जस्तै स्प रङ्ग सिहतको इन् -धनषु िथयो।

4 िसहंासनको व रप र चौबीसवटा अन्य िसहंासनहरु िथए। ती चौबीस िसहंासनमा चौबीस जना अ जहरु बिसरहकेा िथए। ती अ जहरु
सतेो लगुामा िथए अिन ितनीहरुका िशरमा सनुको मकुुट िथयो। 5 िसहंासनबाट िबजलुी च म्करहथे्यो अिन ग ाङ-गडुुङको आवाज आइरहकेो
िथयो। िसहंासनको अिध सातवटा दीप ब लरहकेा िथए। ती दीपहरु परमे रका सातवटा आत्माहरु हुन।् 6 िसहंासनको अिघ काँचका समु झैं
केही िथयो। त्यो स्फ टक जस्तै स्वच्छ िथयो।

िसहंासनको सामनु्ने अिन त्यके छेऊमा चारवटा सजीव बस्त ु िथए। ती सजीव बस्तहुरुका अघािड, पछािड सम्पणूर् शरीर भ र आखँाहरु िथए।
7 पिहलो सजीव बस्त ु िसहं जस्तै िथयो। दो ो गाई जस्तै िथयो। ते ोको अनहुार मािनसको अनहुार जस्तै िथयो। चौथो उिडरहकेो गरुड़ जस्तो
िथयो। 8 यी त्यके चार सजीव बस्तहुरुका छ वटा पखँटेाहरु िथए। यी सजीव बस्तहुरुका शरीर भ र, िभ अिन बािहर आखँाहरुले भ रएका
िथए। ितनीहरु यसो भिनरहन िदन रात रोिकएनन:्

“पिव , पिव , परम भु परमे र पिव छन,् सवर्-श मान छन।्
उनी सवर्दा िथए, उनी छन ्अिन उनी आउँदछैन।्”

9 यी सजीव वस्तहुरुले त्यहाँ “एक” जो िसहंासनमा हुन ु हुन्थ्यो, उहाँलाई मिहमा, सम्मान अिन धन्यवाद अपर्ण गछर्न।् उहाँ एक हुनहुुन्छ
जो सदासवर्दा रही रहन ु हुन्छ। अिन हरेक समय ती जीिवत बस्तहुरु यसो गछर्न,् 10 ती चौबीस जना अ जहरु उहाँ एक जो िसहंासनमा बस्छन,्
उहाँको अिघ िशर झकुाउँछन।् जो सदा-सवर्दा जीिवत रहन्छन,् अ जहरु उहाँलाई पजूा गछर्न।् अ जहरु आफ्ना मकुुट िसहंासन मिुन राख्छन ्
अिन भन्छन:्
11 “हा ा परम भु अिन परमे र!
तपाईंलाई मिहमा, सम्मान अिन श ा गनर् योग्य हुनहुुन्छ।

तपाईंले सबै बस्तहुरु सिृ गन ुर् भयो।
हरेक बस्तकुो अ स्तत्व छ अिन ती सिृ भएका छन,् िकनभने तपाईंले यस्तो चाहान ु भएको छ।”

5
1 तब मलैे जो िसहंासनमा िवराजमान हुन ु हुन्थ्यो उहाँको दािहने हातमा एक म ू ा बे केो चमर् प दखेें। त्यो बे केो प को दवुै प केही

ले खएको िथयो। त्यो बिे एको प सातवटा मोहरले बन्द ग रएको िथयो। 2 अिन मलैे एक श शाली स्वगर्दतूलाई दखेें। त्यो स्वगर्दतूले ठूलो
स्वरमा भन्यो, “यसको मोहर फुटाएर यो बिे एको चमर्प खोल्न ु योग्य को छ?” 3 तर स्वगर्मा, पथृ्वीमािथ वा पथृ्वी मिुन कोही पिन िथएन
जसले त्यो बिे एको चमर्-प खोल्न वा िभ हनेर् सक्थ्यो। 4म सा ै रोएँ िकनभने त्यो बिे एको चमर्प खोल्ने वा हने कोही िथएन। 5 तर अ जहरु
मध्ये एक जनाले मलाई भन,े “नरोऊ! यहूदाका प रवार समहूबाट िसहंले िवजय ा गय । उनी दाऊदका सन्तान हुनहुुन्छ। उहाँ त्यो बिे एको
चमर्प अिन त्यसका सातवटा मोहर खोल्ने योग्यको हुनहुुन्छ।”
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6 तब मलैे ती चार सजीव वस्तहुरु अ जहरुले व रप र घे रएको िसहंासनको अगाडी एउटा भेंड़ाको पाठो उिभरहकेो दखेें। त्यो भेंड़ाको पाठा
मा रएको थमुा जस्तो दे खन्थ्यो। त्यसका सातवटा सींङ अिन सातवटा आखँहरु िथए, यी परमे रका सात-आत्माहरु हुन ्जो समं्पणूर् ससंारमा
पठाइएका िथए। 7 तो भेंड़ाको पाठो आयो अिन जो िसहंासनमा बिसरहकेा िथए ितनको दािहने हातबाट त्यो बिे एको प लयो। 8 जब भेंड़ाको
पाठोले त्यो बिे एको प लयो ती चार सजीव पशहुरु अिन चौबीस जना अ जहरु भेंडाको पाठोको समक्ष िनहु रए। ितनीहरु त्यकेिसत वीणा
अिन सनुौलो धपू-दानी िथयो। यी सनुौलो धपू पा हरु परमे रका पिव -मािनसरुको ाथर्ना हुन।् 9 अिन ितनीहरु सबलैे भेंडाको पाठाको लािग
एउटा नयाँ गीत गाए:

“ितमी त्यो बिे एको चमर्प लन
अिन त्यसको मोहर खोल्न योग्य छौ,

िकनभने ितमी मा रएका िथयौ,
अिन ित ो रगत ारा ितमीले परमे रका िन म्त
हरेक जाित, भाषा, कुल अिन रा बाट मािनसहरुलाई िकन्यौ।

10 यी मािनसहरुलाई ितमीले राज्यको रुप िदयौ अिन, ितमीले यी मािनहरुलाई हा ा परमे रका िन म्त पजूाहारीहरु बनायौ।
अिन ितनीहरुले पथृ्वीमािथ शासन गनछन।्”

11 तब मलैे हरेें, अिन मलैे धरैे स्वगर्दतूहरुको आवाज सनुें। ती स्वगर्दतूहरु िसहंासनको ती चार सजीव वस्तहुरुको, अिन ती अ जहरुको
व रप र िथए। त्यहाँ हजारौं स्वगर्दतूहरु िथए-त्यहाँ दशहजार स्वगर्दतूहरु िथए। 12 ती स्वगर्दतूहरुले ठूलो स्वरमा भन:े

“त्यो भेंडाको पाठा जसलाई मा रयो, उनलैाई श , सम्पि , ज्ञान अिन परा म,
उहाँ सम्मान, मिहमा अिन शसंा पाउन योग्यको हुनहुुन्छ।”

13 तब मलैे स्वगर्मा भएका, पथृ्वीमा भएका, पथृ्वी मिून भएका अिन सागरमा भएका हरेक सजीव वस्तहुरुलाई भन्दै गरेको सनुें। मलैे ितनीहरु
सबलैे यो भनकेो सनुें,

“उहाँ एक जो िसहंासनमा ब ु भएकोछ, उहाँ अिन भेंडाको पाठा ित,
सम्पणुर् स्तिुत अिन सम्मान अिन गौरव अिन श सदा-सवर्दा रहुन।्”

14 ती चार सजीव वस्तहुरुले भन,े “आिमन!” अिन अ जहरुले घ ुडँा टेके र आराधना गरे।

6
भेंड़ाको पाठोले चमर्-प खोल्दछन ्

1 तब, भेंडाको पाठाले सातवटा मोहर मध्ये पािहलो मोहर खोलकेो बलेा मलैे हरेें। मलैे ती चार सजीव वस्तहुरु मध्ये एक बस्त ु गजर्नको जस्तै
आवाजमा बोलकेो सनुें, “आऊ”। 2 अिन मलैे दखेें त्यहाँ मरेो अिघ एउटा सतेो घोडा िथयो। घोड सवारको धन ु िथयो। घोड-सवारलाई मकुुट
दान ग रयो। अिन ितनी िवजतेा झैं अझ िवजय हािसल गनर् अिघ बढ।े
3 भेंडाको पाठाले दो ो मोहर खोल्यो। तब मलैे दो ो सजीव वस्तलुे “आऊ” भनकेो सनुें। 4 तब अक घोडा वािहर आयो। त्यो रातो

घोडा िथयो। त्यो घोड-सवारलाई पथृ्वीदे ख शा न्त उठाएर लाने अिन मािनसहरुलाई एक-अकार्मा हत्या गराउने अिधकार दान ग रयो। त्यस
घोड-सवारलाई एक िवशाल तरवार िदइयो।

5 त्यो भेंडाको पाठाले त े ो मोहर खोल्यो। तब मलैे त े ो सजीव वस्तलुे “आऊ” भनकेो सनुें। मलैे हरेे, अिन त्यहाँ कालो घोडा िथयो।
घोड-सवारले आफ्नो हातमा एक जोर तराजु लएको िथयो। 6 तब मलैे केही आवाज जस्तै सनुें। त्यो स्वर ती चार सजीव वस्तहुरु भएको
स्थानबाट आएको िथयो। त्यो आवाजले भन्यो, “एक िदनको पा र िमक एक िकलो गहु ँ अिन एक िदनको प र िमक तीन िकलो जौं, तर तले
अिन दाखरस न नपान ुर्।”

7 त्यो भेंडाको पाठाले चौथो मोहर खोल्यो। तब मलैे चौथो सजीव वस्तलुे “आऊ” भनकेो सनुें। 8 मलैे हरेें अिन त्यहाँ मरेो अिघ पहेंलो
रङ्गको घोडा िथयो। त्यो घोडसवार मतृ्य ु िथयो। उसको पिछ पाताल लोकले प ाइरहथे्यो। ितनीहरुलाई एक-चौथाइ पथृ्वीमािथ तरवार,
अकाल, महामारी अिन पथृ्वीका जङ्गली पशहुरु ारा मािनसहरुलाई मान अिधकार िदइएको िथयो।

9 त्यो भेंडाको पाठाले पाँचौं मोहर खोल्यो। तब मलैे वदेी मिून केही आत्माहरु दखेें। ती आत्माहरु ती मा रएका मािनसहरुका िथए िकनभने
ितनीहरु परमे रको सन्दशे अिन ितनीहरुले ा गरेको सत्या ित िव ासी िथए। 10 यी आत्माहरुले ठूलो स्वरमा कराए, “पिव अिन सत्य
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परम भ,ु हा ो हत्या गरेकोमा पथृ्वीका मािनसहरुको न्याय गनर्मा अिन उनीहरुलाई दण्ड िदनमा कित लामो समय पर् खरहन ु हुन्छ?” 11 त्यसपिछ
ती आत्माहरु त्यकेलाई सतेो पोशाक िदइयो। ितनीहरुलाई केही समय तीक्षा गन ुर् भिनयो। ितनीहरुका अझ कोही भाइहरु जसलाई ितनीहरु जस्तै
मा रन ु िथयो ी का सवेामा ितनीहरुिसत िथए। ती आत्माहरुलाई यो मान काम परुा नभए सम्म तीक्षा गन ुर् भिनयो।

12 तब, त्यो भेंडाको पाठाले छैटौं मोहर खोल्यो। त्यहाँ डरलाग्दो भ ूईँचालो गयो। सयूर्, केशले बिनएको व जस्तै कालो भयो। चन् मा पणूर्
रगत जस्तै रातो भइहाल्यो। 13 आकाशका ताराहरु, तजे हावाले नभेाराको रुखबाट नभेाराहरु झरे जस्तै पथृ्वीमा भरे। 14 आकाश प बिे ए झैं
हरायो। अिन हरेक पवर्त अिन ीप आफ्ना ठाँउबाट सरे।

15 तब समस्त मािनसहरु गफुाहरुमा अिन पवर्तका च ानहरुमिुन लकेु। त्यहाँ ससंारका राजाहरु, शासकहरु, सनेाध्यक्षहरु, अिन श सम्पन्न
मािनसहरु िथए। हरेक मािनस, दास अिन मु सबलैे स्वयलंाई लकुाए। 16मािनसहरुले पवर्त अिन च ानहरुलाई भन,े “हामीमािथ खस। हामीलाई
िसहंासनमा ब े ितनी एकबाट लकुाऊ। हामीलाई भेंडाको पाठाको ोधबाट बचाऊ। 17 ितनीहरुको ोध िदवस आईपगु्यो अिन यसको िवरु मा
को उिभन सक्छ?”

7
इ ाएलका एकलाख चवालीस हजार मािनसहरु

1 यो घटना पिछ मलैे चारवटा स्वगर्दतूहरुलाई पथृ्वीका चारकुनामा उिभएको दखेें। ती स्वगर्दतूहरुले वायलुाई भिूममा वा समु मा वा कुनै
बकृ्षमा वहनदे ख रोक्नकुो लािग पथृ्वीका चारै वायलुाई समाितरहकेा िथए। 2 त्यसपिछ मलैे अक स्वगर्दतूलाई पवूर्बाट आइरहकेो दखेें। त्यो
स्वगर्दतूको साथमा सजीव परमे रको मोहर िथयो। त्यो स्वगर्दतूले ठूलो स्वरमा ती चार स्वगर्दतूहरुलाई बोलाए। ती चार स्वगर्दतूहरु ती िथए
जसलाई परमे रले पथृ्वी अिन समु लाई चोट पयुार्उने श िदन ु भएको िथयो। त्यो स्वगर्दतूले ती चार स्वगर्दतूहरुलाई भन,े 3 “भिूम वा समु
वा बकृ्षहरुलाई, हा ा परमे रको सवेा गन मािनसहरुको िनधारमा हामीले िचन्ह नलगाउन्जले चोट नपयुार्ऊ।”

4 तब मलै,े कित जना मािनसहरुलाई िच न्हत ग रयो, त्यो सनुें। त्याहाँ एकलाख चवालीस हजार िथए। ितनीहरु इ ाएलका मािनसहरुको
हरेक कुल समहूबाट िथए:

5 यहूदाको कुल समहूबाट #12,000
रुबनेको कुल समहूबाट #12,000
गादको कुल समहूबाट #12,000
6 आशरेको कुल समहूबाट #12,000
न ालीको कुल समहूबाट #12,000
मनश्शकेो कुल समहूबाट #12,000
7 िशिमयोनको कुल समहूबाट #12,000
लवेीको कुल समहूबाट #12,000
इस्साखारको कुल समहूबाट #12,000
8 जबलूनूको कुल समहूबाट #12,000
यसूफुको कुल समहूबाट #12,000
बने्यामीनको कुल समहूबाट #12,000

िवशाल भीड
9 त्यासपिछ मलैे हरेें,अिन त्यहाँ कसलैे गिननसक्ने मािनसहरु िथए। ितनीहरु पथृ्वीका हरेक रा , जाित, कूल अिन िविभन्न भाषाका मािनसहरु

िथए। ितनीहरु िसहंासन अिन भेंडाको पाठा सामनु्ने उिभरहकेा िथए। ितनीहरु सबै सतेो पोशाकमा िथए अिन ितनीहरुका हातमा खजरूका हाँगा
िथए। 10 ितनीहरु ठूलो स्वरमा कराए, “हा ा परमे र जो िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुन्छ अिन भेंडाको पाठाको जय होस।्”

11अ जहरु अिन ती चार सजीव वस्तहुरु त्यहाँ िथए। सबै स्वगर्दतूहरु ितनीहरुको अिघ िसहंासनको व रप र िथए। ती स्वगर्दतूहरुले िसहंासनको
अिघ घुडँा टेके अिन परमे रको उपासना गरे। 12 ितनीहरुले भन,े “आिमन! शसंा, मिहमा, ज्ञान, धन्यवाद, सम्मान, श अिन परा म
सदा-सवर्दा हा ा परमे रलाई रहोस।् आिमन।”

13 तब एकजना अ जले मलाई सोध,े “यी सतेा पोशाकका मािनसहरु को हुन?् ितनीहरु कहाँवाट आएका हुन?्”
14 मलैे उतर िदएँ, “महाशय, तपाईंले िचन्नहुुन्छ।”
अिन अ जले भन,े “यी ती मािनसहरु हुन ्जसले महा-यातना भोगरे आएका छन।् ितनीहरुले भेंडाको रगतले आफ्ना पोशाक धोएका छन।् अब

ितनीहरु श ु अिन सतेा भएका छन।् 15 यसथर् अिहले यी मािनसहरु परमे रको िसहंासनको सामनु्ने छन।् ितनीहरु िदन रात परमे रको उपासना
उहाँको म न्दरमा गछर्न।् अिन उनी एक, जो िसहंासनमा बस्छन ्ितनीहरुलाई रक्षा गनछन।् 16 ितनीहरुले किहल्यै भोकाएको महशसु गन छैनन।्
ितनीहरु फे र किहल्यै तिृषत हुने छैनन।् सयूर्ले ितनीहरुलाई किहले क्षित पयुार्उने छैन। ितनीहरुलाई गिमर्ले पोल्ने छैन। 17 िसहंासनको माझमा
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भएको भेंडाको पाठा ितनीहरुको गोठालो हुनहुुनछे। उनले ितनीहरुलाई पानीको मलुितर लानछेन ्जसले जीवन दान गनछन।् अिन परमे रले
ितनीहरुका आखँाबाट त्यके थोपा आसँ ु पिुछिदनछेन।्”

8
सातौं मोहर

1भेंडाको पाठाले सातौं मोहर खोल्यो। तब ाय: आधा घण्टासम्म स्वगर्मा शनु्यता छायो। 2अिन मलैे दखेें सात स्वगर्दतूहरुलाई जो परमे रको
सामनु्ने उिभएका िथए। ितनीहरुलाई सातवटा तरुही िदइयो।

3अक स्वगर्दतू आयो अिन वदेीमा उिभयो। त्यो स्वगर्दतूिसत सनुौलो धपू-दानी िथयो। त्यो स्वगर्दतूलाई परमे रका समस्त पिव मािनसहरुको
ाथर्नासिहत अपर्ण गनर्का िन म्त धरैे धपू िदइयो। त्यो स्वगर्दतूले यो भटेी िसहंासन अिघको सनुौलो बदेीमा राख।े 4धपूको धवुाँ स्वगर्दतूको हातबाट

उभँो उठेर परमे रकहाँ गयो। त्यो घवुाँ परमे रका मािनसहरुको ाथर्नािसतै उभँो गयो। 5 त्यसपिछ स्वगर्दतूले बदेीको आगो धपूदानीमा भरे।
स्वगर्दतूले त्यो धपूदानी बिेदको आगो धपूदानीमा भरे। स्वगर्दतूले त्यो धपूदानी पथृ्वीमा फ्याँके। तब त्याह ँ िबजलुी चम्क्यो, गजर्नको आवाजहरु
आयो अिन भइँूचालो गयो।

सात स्वगर्दतूहरूले तरुही बजाए
6 तब सात तरुही सािहतका ती सात-स्वगर्दतूहरु आफ्ना तरुहीहरु बजाउन तयार भए।
7 पिहलो स्वगर्दतूले तरुही बजाए। तब रगत िमिसएको अिसना अिन आगो पथृ्वीमा झय अिन पथृ्वीको एक-ितहाइ अशं अिन सबै ह रया

घाँसहरु अिन एक-ितहाइ रुखहरु जल।े
8 दो ो स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही बजाए। तब आगोले जलकेा पहाड जस्तै केही समु तफर् फ्याँिकयो। अिन समु को एक-ितहाई अशं रगत

बन्यो। 9 अिन एक-ितहाइ समु का ाणीहरु मरे, अिन एक-ितहाइ जहाजहरु न भए।
10 ते ो स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही बजाए। तब, राँको बलकेो जस्तो एक िवशाल तारा आकाशाबाट झय । त्यो तारा एक-ितहँाईँ अशं नदीहरु

अिन पानीको मलुमा खस्यो। 11 त्यो ताराको नाउँ “नागदौना” िथयो। अिन सबै एक ितहाइ अशं पानी िततो भयो। त्यो िततो पानी िपएर धरैे
मािनसहरु मरे।

12चौथो स्वगर्दतूले आफ्ना तरुही बजाए। तब एक-ितहाई अशं सयूर्, एक-ितहाई अशं चन् मा अिन एक-ितहाई अशं ताराहरुमािथ हार भयो।
ती जम्मकैो एक ितहाई अशं अधँ्यारो भयो। िदन अिन रातको पिन एक ितहाई अशं काशरिहत भयो।

13 जब म हदे िथएँ मलैे मािथ आकाशमा गरुड उिडरहकेो आवाज सनुें। त्यो गरुडले ठूलो स्वरमा भन्यो, “क , क , मािनसहरुलाई जो
पथृ्वीमा बस्छन,् ितनीहरुलाई क , क होस।् त्यो क बाँकी रहकेा अन्य तीन स्वगर्दतूहरुले तरुही बजाएको आवाज सनुे पिछ शरुु हुनछे।”

9
पाँचौं तरुही बज्छ

1 पाँचौ स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही बजायो। तब मलैे आकाशबाट एउटा तारालाई पथृ्वीमा झद गरेको दखेें। त्यो तारालाई गिहरो प्वालको चाबी
िदइयो जनु प्वाल अतलुनीय खाल्डाितर जान्छ। 2 अतलुनीय खाल्डोितर जाने प्वाल उसले खोल्यो। भ ीबाट िनस्के जस्तै ध ुवँा त्यस प्वालबाट
िनस्कँदै िथयो अिन त्यसले गदार् घाम र आकास अधँ्यारो भयो।

3 तब त्यो ध ुवँाबाट सलहहरु पथृ्वीितर आए। ितनीहरुलाई िवच्छीहरुले जस्तै िचल्ने श िदइएको िथयो। 4 ती सलहहरुलाई पथृ्वीको घाँस,
वा कुनै पो ा वा बकृ्षलाई हानी नपयुार्उन ु भिनएको िथयो। ितनीहरुले ती मािनसहरुलाई मा हानी पयुार्उन सक्थे जसको िनधारमा परमे रको
िचन्ह अङ्कीत िथएन।

5 ती सलहहरुलाई, मािनसहरुलाई पाँच महीनासम्म क िदने श िदइएको िथयो। तर ती सलहहरुलाई मािनसहरुलाई मान अिधकार िदइएको
िथएन। अिन त्यो क मािनसहरुले अनभुव गरे जनु कुनै मािनसलाई िबच्छीले िचले जस्तै िथयो। 6 ती िदनहरुमा मािनसहरु मन उपाय खोज्नछेन,्
तर ितनीहरुले पाउने छैनन।् ितनीहरु मनर् चाहन्छन ्तर मतृ्य ु ितनीहरुदे ख लकु्नछे।

7 ती सलहहरु य ु का िन म्त तयार ग रएका घोडाहरु जस्तै दे खन्थ।े ितनीहरुको िशरमा ितनीहरुले सनुको मकुुटहरु जस्तै दे खने लगाएका िथए।
ितनीहरुको अनहुार मानवको जस्तै दे खन्थ्यो। 8 ितनीहरुको केश ीहरुको केश जस्तै िथयो। ितनीहरुका दाँत िसहंका जस्तै िथए। 9 ितनीहरुका
छाती फलामका कवच जस्तै दे खन्थ।े ितनीहरुको पखँटेाले उत्पन्न गरेको आवाज य ु तफर् ह ा रएका धरैे रथहरुले उत्पन्न गरोका आवाज
जस्तै िथए। 10 ती सलहहरुको पचु्छर िवच्छीका जस्ता खलहरु भएका िथए। मािनसहरुलाई पाँच महीनाको िन म्त क िदने श ितनीहरुको
पचु्छरमा िथयो। 11 ती सलहहरुका राजा िथयो। त्यो राजा अतल खाडलको स्वगर्दतू िथयो। िह ू भाषामा उसको नाउँ एिब ोन* िथयो। यनूानी
भाषामा त्यसको नाउँ अपो ल्लयोन िथयो।
* 9:11: “ ” “ ”
26:6; भजनसं ह 88:11
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12 पिहलो महाक पार भयो। अझ दइु अन्य महािवपतहरु आउनछे।
छैठौं तरुही बज्यो

13 छैटौं स्वगर्दतूले उसको तरुही बजायो। तब परमे रको समक्ष सनुौलो बदेीमा भएको सींङबाट आएको स्वर मलैे सनुें। 14 त्यो आवाजले
छैटौ स्वगर्दतू, जोिसत तरुही िथयो त्यसलाई भन्यो, “ती चार स्वगर्दतूहरुलाई म ु गर जो महानदी य ू े टसमा बाँिधएका छन।्” 15 यी चार
स्वगर्दतूहरुलाई यस घडी, िदन, महीना अिन वषर्को िन म्त तयार रा खएका िथए। यी स्वगर्दतूहरुलाई पथृ्वीमा भएका एक ितहाइ सबै मािनसहरुलाई
मानर् भनी म ु ग रए। 16 मलैे सनुें ितनीहरुको सनेामा घोड-सवार सिैनक कितजना िथए। त्यहाँ बीस करोड िथए।

17 मरेो िद दिृ मा मलैे घोडाहरु अिन घोड-सवाहरुलाई दखेे।ँ ितनीहरु यस्ता दे खन्थे ितनीहरुका कवचहरु आगो जस्ता िथए जो रातो, गाढा
नीलो अिन गन्धक झै पहेंलो िथयो। घोडाका िशरहरु िसहंका िशरहरु जस्तै दे खन्थ।े घोडाहरुको मखुबाट आगो, धवुाँ अिन गन्धक िन स्करहथे्यो।
18 पथृ्वीका सम्पणूर् मािनसहरुका एक-ितहाइ अशं घोडाको मखुबाट िनस्केका यी तीन नरा ा कुराहरु आगो, धवुाँ अिन गन्धक ारा मा रए। 19 ती
घोडाहरुका श ितनीहरुको मखु अिन पचु्छरमा िथयो। ितनीहरुको पचु्छर सपर् जस्तै िथयो जसको टाउकाहरुले मािनसहरुलाई ड े अिन घात
पयुार्उनको लािग िथयो।

20 पथृ्वीका अन्य मािनसहरु िबषाल ु पदाथर्ले मा रएनन।् तर यी मािनसहरुले आफ्नो हृदय अिन जीवन प रवतर्न गरेनन ्अिन ितनीहरुले आफ्नै
हातले िनमार्ण गरेका कुराहरुबाट ितनीहरुले मखु फकार्एनन।् ितनीहरुले दानवहरु अिन सनु, चाँदी, काँसा, पत्थर अिन काठमिूतर्लाई जो दे वा
सनु्न वा िहडँ्न स ै नन,् पजूा गनर् छाडनेन।् 21 यी मािनसहरुले आफ्ना हृदय अिन जीवन प रवतर्न गरेनन ्अिन अरु मािनसहरुलाई मानर् छाडनेन,्
ितनीहरु आफ्ना जाद-ुटुनामनुा, आफ्ना यौन-पाप, चोरी कमदे ख पर सरेनन।्

10
स्वगर्दतू अिन सानो प ु स्तका

1 तब, मलैे अक श वान स्वगर्दतूलाई स्वगर्बाट ओ लर्रहकेो दखे।े त्यो स्वगर्दतूले बादलको पोशाक लगाएको िथयो। ितनको िशर इन् णेीले
घे रएको िथयो। त्यो स्वगर्दतूको अनहुार सयूर् जस्तो िथयो, उसका पाउहरु आगोको स्तम्भहरु जस्ता िथए। 2 त्यो स्वगर्दतूिसत एउटा प ु स्तका
िथयो। त्यो प ु स्तका उसको हातमा खो लएको िथयो। त्यो स्वगर्दतूले उसको दािहने ख ु ा सम ु मा अिन दे े ख ु ा भिूममा राखकेो िथयो। 3 त्यो
स्वगर्दतू िसहं गजको जस्तो ठूलो स्वरले करायो। स्वगर्दतू कराए पिछ, सात-गजर्नले पिन बोल्यो।

4 ती सात गजर्नले बोल,े अिन मलैे ले शरुु गरें। तर, तब मलैे स्वगर्बाट आएको स्वर सनुें। त्यो स्वरले भन्यो, “ती सात गजर्नले भनकेा कुरा
नलखे। ितनीहरुलाई ग ु राख।”

5 तब, मलैे सम ु अिन भिूममा पाउ रा े स्वगर्दतूले आफ्नो दािहने हात स्वगर्ितर उठाएको दखेें। 6 त्यो स्वगर्दतूल,े उहाँ एक जो सदासवर्दा
रहन ु हुन्छ, उहाँको श ारा ितज्ञा गय । उहाँ नै एक हुनहुुन्छ जसले आकाश अिन त्यसमा दे खएका सबै कुरा सिृ गन ुर्भयो। उहाँले पथृ्वी
अिन यसमा भएका सबै कुरा सिृ गन ुर् भयो अिन उहाँले सम ु अिन त्यसमा दे खएका सबै सिृ गन ुर्भयो। त्यो स्वगर्दतूले भन्यो, “अब अिधक
ितक्षा हुने छैन। 7 ती िदनहरुमा जब सातौं स्वगर्दतू आफ्नो तरुही फुक्न तयार हुन्छ, परमे रका ग ु योजना पणूर् हुनछेन। यो योजना, परमे रले

आफ्ना सवेकहरुलाई भनकेो ससुमाचार हो, जो अगमव ाहरु हुन।्”
8 तब मलैे फे र स्वगर्बाट त्यही आवाज सनुें। त्यो आवाजले मलाई भन्यो, “जाऊ अिन त्यो खलु्ला पु स्तका लऊे जो स्वगर्दतूको हातमा छ।

यो त्यही स्वगर्दतू हो जो सागर अिन भिूममा उिभरहकेो छ।”
9 यसयर् म त्यो स्वगर्दतूकहाँ गएँ अिन त्यो सानो बे केो प ु स्तका मलाई िदन ु भनी माँगें। त्यो स्वगर्दतूले मलाई भन्यो, “यो सानो प ु स्तका लऊे

अिन यसलाई खाऊ। ित ो भ ूडँीमा यो अिमलो हुनछे। तर ित ो मखुमा यो मह जस्तो मीठो हुनछे।” 10 यसथर् मलैे स्वगर्दतूको हातबाट त्यो सानो
बे केो प ु स्तका लएँ अिन मलैे त्यो खाँए। मरेो मखुमा त्यो मह जस्तो मीठो भयो। तर मलैे त्यो खाई सकें पिछ त्यसको स्वाद भुडँीमा अिमलो
भयो। 11 तब मलाई भिनयो, “ितमीले फे र अनके जाित, धरैे रा हरु, अनके भाषाहरु अिन राजाहरुको बारेमा अगमवाणी गन ुर् पछर्।”

11
दइु साक्षीहरु

1 त्यसपिछ मलाई नाप्ने दण्ड जस्तै एउटा टेक्ने ल ी िदइयो। मलाई भिनयो, “जाऊ अिन परमे रको म न्दरको वदेीको नाप लऊे, अिन
त्यहाँ पजूा गनहरुको सखं्या गन्ती गर। 2 तर म न्दर बािहरको आगँन छोिडदऊे। त्यसलाई ननाप। त्यो अयहूदीहरुलाई िदइएको छ। ितनीहरु
बयालीस महीनासम्म पिव नगरमा पाइताला ठटाएर िहडँनछेन।् 3 अिन म मरेा दइु साक्षीहरुलाई अिधकार िदनछुे। अिन ितनीहरुले एकहजार
दईुसय सा ी िदन अगमवाणी गनछन।् ितनीहरुले पशकुो भतु्लाको व पिहरेका हुनछेन।्”

4 यी दईु साक्षीहरु दईु भ ाक्षका बकृ्षहरु हुन ्अिन दईु दीप-दानी जो पथृ्वीका परम भु अिघ खड़ा छन।् 5 यिद कुनै मािनसले ती साक्षीहरुलाई
घात गन यास गरे ती साक्षीहरुका मखुबाट आगो िनस्कनछे अिन आफ्ना श लुाई मानछन।् कुनै मािनस जसले ितनीहरुलाई घात पयुार्उने चे ा गछर्,
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यसै कारले मा रनछे। 6 यी साक्षीहरुिसत, ितनीहरुले अगमवाणी ग ररहकेो समयमा आकाशलाई विृ गराउनबुाट रोक्ने श छ। ितनीहरुिसत
पानीलाई रगत तलु्याउने श छ। ितनीहरुिसत हरेक िकिसमका क पथृ्वीमा पठाउने श छ। ितनीहरुले जित पल्ट यसो गनर् चाहन्छन ्गनर्
सक्छन ्।

7 जब ती दईु साक्षीहरुले आफ्ना माण िसध्याएका हुन्छन,् तब पशु ितनीहरुको िवरु लडनछे। यो त्यो पश ु हो जो पातालबाट मािथ आउँछ।
त्यो पशलुे ितनीहरु सबलैाई िज छे अिन ितनीहरुलाई मानछ। 8 ती दईु साक्षीहरुको शरीर महान-्नगरको गल्लीमा हुनछे। यो नगरको नाउँ सोदोम
अिन िम दशे हो। नगरका यी नाउहँरुमा िवशषे अथर् छ। यो त्यही नगर हो जहाँ भलुाई मा रएको िथयो। 9 हरेक वशं, जाित, भाषा अिन
रा का मािनसहरुले साढे तीन िदनसम्म ती दईु साक्षीहरुको शवलाई दे छेन।् ितनीहरुलाई गाढ्न मािनसहरुले अस्वीकार गनछन।् 10 िकनभने यी
दईु मरेकोमा पथृ्वीका बािसन्दाहरु खशुी हुनछेन।् ितनीहरु भोज गनछन ्अिन एक अकार्लाई उपहार िदनछेन।् िकनभने यी दईु अगमव ाहरुले
पथृ्वीमा ब े मािनसहरुमा अनके यातना िदए।

11 तर साँढे तीन िदनपिछ परमे रले ती दईु अगमव ाहरुमा परमे रबाटको जीवन हाली िदनभुयो। ितनीहरु आफ्ना खु ामा उिभए। सबै
मािनसहरु जसले ितनीहरुलाई दखेे खबुै डराए। 12 तब ती अगमव ाहरुले स्वगर्बाट ठूलो आवाज सनु,े “यहाँ मािथ आऊ।” अिन ती दईु
अगमव ाहरु बादलमा मािथ स्वगर् गए। ितनीहरुका श हुरुले ितनीहरुलाई मािथ गएको दखे।े

13 त्यसबैलेा त्यहाँ ठूलो भ ूईँचालो गयो। शहरको दशौं भाग न भयो। अिन सात हजार मािनसहरु त्यस भ ूईँचालोमा मरे। मािनसहरु जो मरेनन ्
ितनीहरु अत्यन्त भयभीत िथए। ितनीहरुले स्वगर्का परमे रलाई मिहमा गरे।

14 दो ो िवप ी पणूर् भयो। ते ो िवप ी चाँडै आइरहछे।
सातौं तरुही बज्यो

15 सातौं स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही बजाए। तब स्वगर्मा ठूलो आवाजहरु भयो। आवाजहरुले भन,े

“ससंारको राज्य अब हा ा परम भु परमे रको अिन ी को भएको छ।
अिन उहाँले सदा-सवर्दा शासन गनछन।्”

16 तब ती चौबीस धमर्-गरुुहरुले िशर झकुाए अिन परमे रको आराधान गरे। ितनीहरु ती धमर्-गरुुहरु हुन ्जो परमे रको सामनु्ने आफ्ना िसहंासनमा
बस्छन।् 17 ती अ जहरुले भन,े

“ भु परमे र, जो सवर्-श मान हुनहुुन्छ, हामी तपाईंलाई धन्यवाद चढ़ाउँछौ।
तपाईं नै एक हुनहुुन्छ, जो हुनहुुन्छ, जो सवर्दा हुनहुुन्थ्यो।

हामी तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छौ िकनभने तपाईंले आफ्नो महान-श लनभुयो
अिन शासन गन ुर् शरुु गन ुर्भयो।

18 ससंारका रा हरु ोिधत िथए,
तर अब तपाईंको ोिधत हुने समय हो।

अब, मतृ मािनसहरुको न्याय गन समय हो।
अब, तपाईंका सवेकहरु अिन अगमव ाहरुलाई परुस्कृत गन समय हो,

अिन तपाईंको पिव मािनसहरुलाई परुस्कृत गन समय हो,
ती ठूला अिन साना मािनसहरु जो तपाईंलाई सम्मान गछर्न।्

यो ती मािनसहरुलाई सहंार गन समय हो, जसले पथृ्वीको सहंार गछर्न।्”
19 त्यसपिछ स्वगर्मा परमे रको म न्दर खो लयो। त्यो पिव सन्दकू जसमा परमे रले उनका मािनसहरुलाई िदएको करार िथयो, उनको

म न्दरमा दे सिकन्थ्यो। तब त्यहाँ िबजलुी चम्क्यो, हल्ला भयो, गजर्न भयो, भ ूईँचालो आयो अिन धरैे असीना पय ।

12
ी अिन िवशाल सपर्

1 त्यसपिछ स्वगर्मा एक आ यर्जनक िचन्ह दखेापय । त्यहाँ एक ी िथइन ्जसले सयूर् पिह रहकेी िथइन।् चन् मा उसको पाउ मिून िथयो।
उसको िशरमा बा वटा तारा लगाइएको मकुुट िथयो। 2ती ी गभर्वती िथइन।् ितनी पीढाले कराइन ि्कनभने ितनी बालकलाई जन्म िदने अवस्थामा
िथइन।्

3 त्यसपिछ स्वगर्मा अक सकेंत दखेा पय । त्यहाँ एक िवशाल रातो सपर् िथयो। त्यो िवशाल सपर्को सातवटा िशर र दशवटा िसगं िथयो।
त्यसको िशरमा सातवटा मकुुटहरु िथयो। 4 त्यो िवशाल सपर्को पचु्छरले आकाशको ताराहरुको एक ितहाइँ अशं सोहोरेर पथृ्वीमा खसा ल िदयो।
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त्यो िवशाल सपर् त्यस ीको सामनु्ने खड़ा िथयो जो ी बालक जन्म िदन तयार िथइन।् त्यो सपर् त्यस ीको बालक जन्मने िबितकै त्यसलाई
खान चाहन्थ्यो।

5 त्यो ीले छोरो एक परुुष बालकलाई जन्माइन।् उसले फलामको छडी ारा सम्पणूर् रा हरुमा शासन गनछ। अिन त्यस ीको छोरोलाई
परमे रकहाँ अिन िसहंासनमा लिगयो। 6 त्यो ी परमे रले उसको िन म्त तयार ग रिदन ु भएको स्थान मरुभिूमतफर् भािगन।् उसलाई त्यो
मरुभिूममा एक हजार दइु सय सा ी िदनसम्म हरेचाह ग रनछे।

7 त्यसपिछ स्वगर्मा एक य ु भयो। माइकल*अिन ितनका दतूहरु त्यस िवशाल सपर्का िवरोधमा लड।े त्यो सपर् अिन त्यसका दतूहरु ितकारमा
लड।े 8 तर त्यो िवशाल सपर् त्यित श शाली िथएन। त्यो िवशाल सपर् अिन त्यसका दतूहरुले स्वगर्मा आफ्ना स्थान गमुाए। 9 त्यो िवशाल सपर्
त्यसका दतूहरु सिहत पथृ्वीमा फा लयो। त्यो िवशाल सपर् त्यही परुानो सपर् हो जसलाई शतैान भिनन्छ, त्यसले सम्पणूर् ससंारलाई नै कुमागर्मा
डोयार्उछँ। उसका दतूहरु पिन उसगँै पथृ्वी तल फा लयो।

10 तब मलैे स्वगर्मा ठूलो स्वरमा भनकेो सनुे “हा ा परमे रको िवजय, श , अिन राज्य अिन ी को अिधकार अब आएको छ। िकनभने
हा ो भाइहरुलाई दोषलगाउने फ्याँिकएको छ। उसले हा ो भाइहरूलाई परमे रको अिघ िदन रात दोष लगाई रहकेो िथयो। 11 हा ा भाइहरुले
ितनलाई भेंडाको पाठाको रगत अिन सत्य चार गरेर परास्त गरेका छन।् ितनीहरूले आफ्ना जीवनलाई त्यित मे गरेनन ्यसथर् ितनीहरु मतृ्यिुसत
डराएका िथएनन।् 12 यसथर् ितमी स्वगर्हरु अिन सबै जो त्यहाँ बस्छन,् सखुी होऊ। तर पथृ्वी अिन समु को िन म्त नरा ो हुनछे िकनभने शतैान
ितमीहरुकहाँ गएको छ। जब त्यसलाई थाहा छ िक उसको समय अित कम्ती छ त्यो ोधपणूर् छ।”

13 त्यो िवशाल सपर्ले दखे्यो िक त्यो पथृ्वी तलितर फ्याँिकएको छ। यसथर् उसले त्यस ीलाई दखे्यो जसले एउटा छोरो जन्म िदएकी िथई।
14 तर त्यस ीलाई िवशाल गरुड़को दईु पखँटेा िदइयो। यसथर् ितनी त्यस स्थानमा उडरे जान स क्थन ्जो मरुभिूममा ितनको िन म्त तयार ग रएको
िथयो। त्यस स्थानमा साढे तीन वषर्सम्म ितनको हरेचाह ग रने िथयो। त्यहाँ ितनी त्यो सपर्दे ख टाढो ब स क्थन। 15 तब त्यस सपर्ले आफ्नो
मखुबाट नदीले जस्तो पानी पोखायो। त्यस सपर्ले त्यस ी ितर पानी खन्यायो जस ारा उसलाई बाढीले बगाउन सक्थ्यो। 16 तर त्यस ीलाई
पथृ्वीले सहायता गय । पथृ्वीले आफ्नो मखु खोल्यो अिन त्यस सपर्को मखुबाट िनस्केको पानी िनल्यो। 17 तब त्यो िवशाल सपर् त्यस ी ित
खबूै ोिधत भयो। त्यो सपर् त्यस ीको अन्य बालकहरुको िवरु लडाईं गनर् िह ँ ो। त्यस ीका बालकहरु ितनीहरु िथए जसले परमे रको
आदशेको पालन गथ। यशेलूे िसकाएको सत्य ितनीहरुिसत िथयो।

18 त्यो िवशाल सपर् समु िकनारमा खडा भयो।

13
समु बाटकोपशु

1 त्यसपिछ मलैे सम ु बाट एक पशु उ ठरहकेो दखेें। त्यसको दशवटा िसङ्ग अिन सातवटा टाउको िथए। त्यसको त्यके िसङ्गमा एउटा
मकुुट िथयो। त्यसको त्यके टाउकोमा ई र िनन्दाको नाउँ ले खएको िथयो। 2 यो पश ु भालकूो जस्तो खु ा भएको िचतवुा जस्तो दे खन्थ्यो।
त्यसको िसहँको जस्तो मखु िथयो। त्यो िवशाल सपर्ले त्यस पशलुाई आफ्ना सबै श , उसको िसहंासन अिन महान अिधकार िदयो।

3 त्यस पशकुो एउटा टाउको चोट लागकेो अिन मा रएको जस्तो दे खन्थ्यो। तर त्यो मतृ्य-ुघाउ िनको भएको िथयो। ससंारका समस्त मािनसहरु
आ यर् चिकत भए अिन सबलैे त्यस पशलुाई प ाए। 4 मािनसहरुले त्यस िवशाल सपर्को उपासना गरे िकनभने त्यसले आफ्नो श त्यस
पशलुाई िदएको िथयो। अिन मािनसहरुले त्यस पशकुो पिन उपासना गरे। ितनीहरुले सोंच,े “त्यो पश ु जस्तो श शाली को छ? को त्यसको
िवरु मा लडाईं गनर् सक्छ?”

5 त्यस पशलुाई अहङ्कारी बचन अिन ई र िनन्दा गनर् अनमुित िदइयो। त्यो पशलुाई बयालीस महीनासम्म त्यसको श योग गन िदइयो।
6 त्यो पशलुे परमे रको पक्षमा नरा ा कुरा भन्नलाई मखु उघाय । त्यो पशलुे परमे रको नाउकँो िवरु , त्यो स्थानको िवरु जहाँ परमे र ब ु
हुन्छ अिन ती सब,ै जो स्वगर्मा बस्छन ्उनीहरुको िवरु कुरा गय । 7 त्यो पशलुाई परमे रको पिव मािनसहरुको िवरु य ु गन अिन उनीहरुलाई
परास्त गन श िदइएको िथयो। त्यो पशलुाई हरेक जाित, वशं, भाषा अिन रा मािथ अिधकार िदइएको िथयो। 8 समस्त मािनसहरु जो पथृ्वीमा
बस्छन,् त्यो पशकुो पजूा गनछन,् अथार्त ् ितनीहरुल,े जसको नाउँ ससंारको सिृ दे ख नै मा रनभुएका थमुाका जीवनको पसु्तकमा ले खएको
छैन।

9 यिद कुनै मािनसको कान छ भने त्यसले सनुोस:्

10 कुनै मािनस यिद कैदी हुन ु छ भन,े
तब त्यो मािनस कैदी हुने नैं छ।

कुनै मािनस तरवारले मा रन ु पछर् भन,े
त्यो मािनस तरवारले नै मा रनछे।

* 12:7:
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यसको मतलब यो हो िक परमे रको पिव मािनसहरुसगं धयैर् र िव ास हुनपुछर्।
पथृ्वी बाटको पश ु

11 त्यसपिछ मलैे अक पशलुाई पथृ्वीबाट आइरहकेो दखेें। त्यसको भेंडाको पाठाको जस्तो दईुवटा िसङ्ग िथयो, तर त्यो िवशाल सपर्
झौं कुरा गथ्य । 12 यो पश ु पिहलकेो पश ु अिघ उिभन्छ । अिन पिहलो पश ु जस्तै श को उपयोग गछर्। त्यसले यो श पथृ्वीमा ब े सबै
मािनसहरुलाई पिहलो पशकुो पजूा गराउनमुा उपयोग गछर्। त्यो पिहलो पश ु त्यो पश ु हो जसको टाउकोमा मतृ्य ु तलु्य डरलाग्दो घाउ िनको भएको
िथयो। 13 यो दो ो पशलुे महान ्चमत्कारहरु गछर्। मािनसहरुको आखँा अिघ स्वगर्बाट आगो पथृ्वीमा झर्नर् लाग्यो।

14 त्यो दो ो पशलुे उसलाई िदइएको श योग गरेर पथृ्वीमा ब े मािनसहरुलाई धोका िदन्छ। त्यसले यी चमत्कारहरु पिहलो पशकुो
सवेाको िन म्त गछर्। दो ो पशलुे पिहलो पशलुाई सम्मान गनर्का िन म्त मािनसहरुलाई एउटा मिूतर् बनाउने आदशे िदयो। यो त्यो पश ु हो जसलाई
तरवारको चोट लागकेो िथयो, तर मरेन। 15 त्यो दो ो पशलुाई त्यो पिहलो पशकुो मिूतर् जीिवत तलु्याउने श िदइएको िथयो। तब त्यो मिूतर्
बोल्न सक्थ्यो अिन त्यसलाई पजूा-गन सबलैाई मान आदशे िदन सक्थ्यो। 16 त्यो दो ो पशलुे ठूला अिन साना, धनी अिन गरीब, मु अिन
दास, सबै मािनसहरुलाई ितनीहरुको दािहने हात अथवा िनधारमा िचन्ह लाउन िववश तलु्यायो। 17 यो िचन्ह भएका मािनसहरु बाहके कसलैे केही
पिन िकन्न वा बचे्न स ै नथ्यो। िचन्ह त्यो पशकुो नाउँ वा त्यसको नाउकँो सखं्या िथयो।

18 कोही पिन जसकोमा ब ु छ उसले त्यस पशकुो सखं्या थाहा लगाउन ु सक्थ्यो। यहाँ ब ु को आवश्यक छ। यो सखं्याले मािनसको नाउँ
ितिनिधत्व गछर्। यो 666 हो।

14
मु को गीत

1 त्यसपिछ मलैे हरेें, अिन त्यहाँ मरेो अिघ परमे रको थमुा िथयो। ऊ िसयोन पवर्तमा उिभरहकेो िथयो। त्यहाँ उिसत एक लाख चवालीस
हजार मािनसहरु िथए। ितनीहरु सबकैो िनधारमा उसको अिन उसका िपताको नाउँ ले खएको िथयो।

2अिन मलैे बाढी आएको आवाज अथवा ठूलो गजर्नको आवाज जस्तो स्वगर्बाट आएको सनुें। मलैे सनुकेो आवाज वीणा बजाउदँा मािनसहरुको
आवाज जस्तै िथयो। 3 मािनसहरुले िसहंासन, ती चार सजीव वस्त ु अिन धमर्-गरुुहरु अिघ एउटा नयाँ गीत गाए। केवल ती मािनसहरु जसले नयाँ
गीत िसक्न सके, एक लाख चवालीस हजार िथए जसलाई पथृवीबाट मु ग रएका िथए। अन्य कसलैे त्यो गीत िसक्न सकेनन।्

4 यी एक लाख चवालीस हजार मािनसहरु जसले ीहरुिसत अनिुचत कमर् गरेनन ्अिन स्वयलंाई श ु राख।े ितनीहरुले परमे रको थमुा जता
गयो त्यतै प ाए। यी एक लाख चवालीस हजारलाई पथृ्वीका मािनसहरुबाट मु ग रएको िथयो। परमे र अिन परमे रको थमुालाई अपर्ण
ग रएका ितनीहरु नै पिहलो मािनसहरु िथए। 5 यी मािनसहरुले किहल्यै झु ो बोलनेन।् ितनीहरु दोषरिहत िथए।

तीन स्वगर्दतूहरु
6 तब मलैे अक स्वगर्दतूलाई आकाशमा उिडरहकेो दखेें। पथृ्वीमा ब े मािनसहरु त्यके रा , जाित, भाषा अिन वशंलाई चार गनर्का

िन म्त त्यो स्वगर्दतूिसत अनन्त ससुमाचार िथयो! 7 त्यो स्वगर्दतूले ठूलो आवाजमा भन्यो, “परमे रको भय राख अिन उहाँको स्तिुत गर। सबै
मािनसहरुको न्याय गन परमे रको समय आएको छ। परमे रको उपासना गर। जसले स्वगर्, पथृ्वी, समु अिन जल ोत सिृ गरे।”

8 तब दो ो स्वगर्दतूले पिहलो स्वगर्दतूको अनसुरण गय अिन भन्यो, “ऊ न भई। महान ्नगर बिेवलोनको न भयो। उसले सम्पणूर् रा हरुलाई
आफ्नो िभचारको अिन परमे रको ोधबाट िन स्कएको दाखरस िपउन लगाई।”

9 ते ो स्वगर्दतूले पिहलो दईु स्वगर्दतूहरुको अनसुरण गरे। त्यो ते ो स्वगर्दतूले ठूलो आवाजमा भन,े “जसले त्यस पशु अिन पशकुो मिूतर्को
पजूा गछर्, अिन आफ्ना िनधार अथवा हातमा पशकुो िचन्ह अिंकत गछर्, त्यस मािनसको िन म्त नरा ो हुनछे। 10 त्यस मािनसले परमे रको

ोधको दाखरस िपउनछे। परमे रको प्यालामा कड़ा दाखरस हा लएको छ। त्यो मािनसले पिव स्वगर्दतूहरु अिन परमे रको थमुाको अिघ
पोल्ने गन्धक ारा चण्ड यातना पाउनपुछर्। 11 अिन ितनीहरुको िन म्त क दायक धवुाँ सदा सवर्दा रहनछे। ती मािनसहरु जसले पशकुो अिन
त्यसको मिूतर्को पजूा गनछन ्अथवा त्यसको नाउँ खोपाउने छन,् ितनीहरुको िन म्त िदन रात आराम रहने छैन।” 12 यसको मतलब-परमे रको
पिव मािनसहरुमा धयैर् हुनपुछर्। ितनीहरुले परमे रको आदशेहरु पालन गन ुर्पछर् अिन आफ्ना िव ास यशेमूािथ रा ु पछर्।

13 तब, मलैे स्वगर्बाट यस्तो भन्दै गरेको आवाज सनु,े “यसलाई लखे परम भमुा जो मरे ितनीहरु धन्य हुन।्”
आत्माले भन्छ, “हो, त्यो सत्य हो। ती मािनसहरु ितनीहरुका क ठन प र मदे ख िव ाम गनछन ि्कनभने ितनीहरुले गरेका कुराहरु ितनीहरुिसतै

रहनछेन।्”
पथृ्वीको फसल

14 मलैे हरेें अिन मरेो अिघ त्यहाँ सतेो बादल िथयो। त्यो सतेो बादलमा जो बसकेा िथए ितनी मािनसको पु जस्तै दे खन्थ।े उनको िशरमा
सनुौलो मकुुट अिन हातमा धारीलो हिँसया। 15 तब, म न्दर बािहर अक स्वगर्दतू आयो। त्यो स्वगर्दतूले जो बादलमािथ बसकेा िथए ितनलाई
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भन्यो, “ित ो हिँसया लऊे अिन बाली काट। फसल काट्ने समय आयो। पथृ्वीको फल पाक्यो।” 16 यसथर् उनी जो बादलमा बसकेा िथए,
पथृ्वीमािथ आफ्नो हिँसया चलाए अिन पथृ्वीको फसल का टयो।

17 तब स्वगर्मा म न्दर बािहर अक स्वगर्दतू िनस्के। त्यो स्वगर्दतूिसत पिन धा रलो हिँसया िथयो। 18 त्यसपिछ विेदबाट अक स्वगर्दतू आए।
यो स्वगर्दतूको आगोमािथ अिधकार िथयो। यो स्वगर्दतूले धा रलो हिँसया हुने स्वगर्दतूलाई भन।े उसले भन,े “ित ो धा रलो हिँसया लऊे अिन
पथृ्वीको अङं्गरू घारीबाट अङ्गरूका झपु्पा सं ह गर। पथृ्वीका अङ्गरूहरु पाकेका छन।्” 19 त्यो स्वगर्दतूले उसको हिँसया पथृ्वीमािथ चलाए
अिन स्वगर्दतूले पथृ्वीका अङ्गरूहरु सं ह गरे अिन परमे रको ोधको बहृत दाखदानीमा हा लिदए। 20 नगर बािहर दाखदानीमा अङ्गरूहरु
िनचो रयो। दाखदानी बािहर रगत बग्यो। यो दईु सय माइल टाढासम्म घोडाको लगामसम्म पगु्ने गरी गहीरो िथयो।

15
आ खरी महामारीहरु सिहत स्वगर्दतूहरु

1 तब मलैे स्वगर्मा अक सकेंत दखे।े यो महान अिन अ तू िथयो। त्यहाँ सात िवप ी ल्याउने सात स्वगर्दतूहरु िथए। ती अ न्तम िवप ीहरु
िथए। िकनभने यी िवप ीहरु पिछ परमे रको ोध समा हुनछे।

2 मलैे आगोिसत िमिसएको काँचको समु जस्तै केही चीज दखेे।ँ समस्त मािनसहरु जसले त्यो पश ु अिन त्यसको मिूतर् अिन त्यसको नाउकँा
सखं्याहरुमािथ िवजय ा गरेका िथए, समु को छेउमा उिभरहकेा िथए। यी मािनसहरुिसत वीणा िथयो जो परमे रले िदएका िथए। 3 ितनीहरुले
परमे रको सवेक मोशा अिन परमे रको थमुाको गीत गाए:

“परम भ-ुपरमे र, सवर्-श मान,्
तपाईंले जे गन ुर् हुन्छ, महान ्अिन आ यर्पणू र् छन।्

रा हरुका राजा,
तपाईंका िवचार सबै सही अिन सत्य छन।्

4 हे परम भ,ु समस्त मािनसहरु तपाईंिसत भयभीत हुनछेन।्
सबै मािनसहरुले तपाईंको नाउकँो स्तिुत गनछन।्

िकनभने तपाईं मा पिव हुनहुुन्छ।
सम्पणूर् मािनसहरु आउनछेन ्अिन तपाईंको सामनु्ने शसंा गनछन,्

िकनभने यो स्प छ िक तपाईं त्यो कुरा गन ुर्हुन्छ जो सही छन।्”
5 तब मलैे स्वगर्मा साक्षीको म न्दर दखेें जनु खलु्ला िथयो। 6 अिन सात िवप ीहरु ल्याउने स्वगर्दतूहरु म न्दर बािहर आए। ितनीहरुले सफा

च म्कलो मलमलको लगुा लगाएका िथए। ितनीहरुले आफ्नो छाती सनुौंला प ीले बाँधकेा िथए। 7 तब चार मध्ये एक सजीव वस्तलुे ती सात
स्वगर्दतूहरुलाई सातवटा सनुौला कचौरा िदए। ती कचौराहरु सदा-सवर्दा जीिवत रहन ु हुने परमे रको ोधले भ रएको िथयो जो सदा सवर्दा
ब छेन।् 8 म न्दरमा परमे रको मिहमा अिन श को धवुाँले भ रएको िथयो। सात स्वगर्दतूका सात िवप ीहरु परुा नहुञ्जलेसम्म म न्दरिभ
कसलैे पिन वशे गनर् स ै नथ्यो।

16
परमे रको ोध भ रएका कचौराहरु

1 तब मलैे मिंदरबाट आएको ठूलो आवाज सनुें। त्यो आवाजले ती सात स्वगर्दतूलाई भन्यो, “जाऊ अिन परमे रको ोधका सात कचौराहरु
पथृ्वीमा खन्याइदऊे।”

2 पिहलो स्वगर्दतू गए। उनले आफ्नो कचौरा जमीनमा खन्याए। तब समस्त मािनसहरुले जसकोमा त्यस पशकुो िचन्ह िथयो अिन जसले
त्यसको मिूतर्को पजूा गथ ितनीहरुलाई अित द:ुखदायक औ िघनलाग्दो घाउहरु भयो।

3 दो ो स्वगर्दतूले सम ु मा उनको कचौरा खान्याए। तब समु मरेको मािनसको रगत जस्तै बन्यो। समु का हरेक जीिवत वस्त ु मय ।
4 ते ो स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा नदीहरु अिन पानीको महुानमा खन्यायो। नदीहरु अिन पानीको महुानहरु रगतमा प रणत भयो। 5 तब मलैे

पानीको स्वगर्दतूले परमे रलाई भनकेा सनुें:

“तपाईं नै एक जो हुनहुुन्छ अिन जो हुनहुुन्थ्यो।
तपाईं नै एक पिव हुनहुुन्छ।
तपाईं न्यायहरु गन ुर्मा सही हुनहुुन्छ,
6 ितनीहरुले तपाईंका पिव मािनसहरु अिन तपाईंका अगमव ाहरुको रगत बगाइिदए।
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अिहले ितनीहरुलाई तपाईंले त्यो रगत िपउन िदन ु भएको छ।
ितनीहरु त्यसको योग्य छन।्”

7 अिन मलैे वदेीले यसो भन्दै गरेको सनुें,

“ह,े परम भु परमे र, सवर्श मान ्
तपाईंको न्याय सत्य अिन उिचत छ।”

8 तब चौथो स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा सयूर्मा खन्याए। सयूर्लाई मािनसहरुलाई आगोले पोल्ने श िदइयो। 9 मािनसहरु चण्ड तातोले डड।े
ती मािनसहरुले परमे रको नाउमँा सरापे जसको नाउमँा यी महामारीहरु िथए। तर मािनसहरुले आफ्ना हृदय प रवतर्न गनर् अिन परमे रलाई
मिहमा दान गनर् अस्वीकार गरे।

10 पाँचौ स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा त्यो पशकुो िसहंासनमािथ खन्याए। अिन पशकुो राज्यमा अन्धकारले ढाक्यो। मािनसहरुले क मा आफ्ना
िज ो टोके। 11 मािनसहरुले ितनीहरुले पाएको पीडा अिन घाउको कारण स्वगर्का परमे रलाई सराप।े तर ितनीरुले आफ्नो कुकमर्को लािग
प ताप गनर् अस्वीकार गरे।

12 छैटौं स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा िवशाल नदी य ू े टसमा खन्याए। पवूर्बाट आउनपुन राजाहरुको पथ िनमाणर्को िन म्त त्यो नदीको पानी
सकु्यो। 13 तब मलैे तीनवटा द ु आत्माहरु दखेें जो भ्याग ु ो जस्तै दे खन्थ्यो। ितनीहरु त्यो िवशाल सपर्को मखुबाट, त्यो पशकुो मखुबाट अिन
झ ू ा अगमव ाको मखुबाट िनस्के। 14 यी द ु आत्माहरु दानवहरुका आत्मा िथए। ितनीहरुमा चमत्कार गन श िथयो। यी द ु आत्माहरु
ससंारका राजाहरुकहाँ जान्छन।् ितनीहरु परमे र सवर्श मानको महा-िदवसमा लडाँई गनर् राजाहरु बटुल्न जान्छन।्

15 “सनु! म चोर जस्तो गरी आउनछुे। धन्य हो जनु मािनस नसतुी बस्छ अिन आफ्ना व हरु आफूिसत राख्छ। तब ऊ नाङ्गै हुने छैन अिन
उसमा मािनसहरुले नाङ्गपेनामा लज्जास्पद हुनपुन छैन।”

16 त्यासपिछ ती द ु आत्माहरुले राजाहरुलाई त्यस स्थानमा भलेा गछर्न ्जसलाई िह ूभाषामा अमार्गे ोन भिनन्छ।
17 सातौं स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा हावामा खन्याए। तब म न्दरिभ भएको िसहंासनबाट ठूलो आवाज आयो। आवाजले भन्यो, “यो अब

समा भयो।” 18 तब िबजलुी चम्कयो, हो हल्ला, गजर्न भयो अिन ठूलो भ ूईँचालो गयो। यो भ ूइँचालो िथयो। 19 त्यो िवशाल नगर तीन भागमा
टुि यो! रा हरुका नगरहरु न भए। अिन परमे रले िवशाल बिेबलोन नगरलाई दण्ड िदन ु िबसर्न ु भएन। उहाँले त्यस नगरलाई उहाँको अक
भयानक कोपको प्याला िदन ु भयो। 20 हरेक ीपहरु ल ु भयो अिन त्यहाँ पवर्तहरु रहनेन।् 21 ठूल-ठूला अिसना आकाशबाट मािनसहरुमािथ
झय । यी अिसनाहरु त्यकेको ओजन लगभग एक सय पाउण्ड िथयो। मािनसहरुले परमे रलाई यो अिसनाबाट पाएको क को कारणले सराप।े
यो क एक भयानक क िथयो।

17
रातो पशमुािथ बसकेी ी

1 सातवटा कपहरु हुने स्वगर्दतूहरु मध्ये एकजना आए अिन मलाई भन,े “आऊ, म ितमीलाई त्यो दण्ड दखेाउछुँ जो त्यस महा-वशे्यालाई
िदइनछे। ऊ धरैे पानीमािथ बसकेी छे। 2 पथृ्वीका राजाहरुले उिसत यौन पाप गरेका छन।् पथृ्वीका मािनसहरु उसको यौन-पापको दाखरस िपएर
बहेोस भएका छन।्”

3 तब त्यो स्वगर्दतूले मलाई बोकेर मरुभिूममा आत्माको निजक लग।े त्यहाँ मलै े एउटी ीलाई रातो पशमुािथ बसकेी पाँए। त्यो पश ु जनु
परमे रको वदनामी ले खएका नाउहँरुले ढािकएको िथयो। त्यो पशकुा सातवटा टाउकँो अिन दशवटा सीङ्गहरु िथए। 4 त्यो ीले बजैनी अिन
रातो रङ्गको ब पिहरेकी िथई। त्यो उसले लाएका सनु, र अिन मोतीहरुमा च म्करहकेी िथई। उसको हातमा एक सनुौलो प्याला िथयो। त्यो
प्याला भयानक वस्तहुरु अिन त्यस ीको अशु यौन-पापले भ रएको िथयो। 5 उसको िनधारमा उपािध ले खएको िथयो। त्यो उपािधको ग ु ी
अथर् िथयो:

महान बिेवलोन
वशे्याहरुकी आमा

अिन पथृ्वीका द ु कुराहरुको जननी।

6 मलैे दखेें िक त्यस ी मातकेी िथई। उसले परमे रको पिव मािनसहरु अिन जसले यशेमूा आफ्नो िव ास बताएका िथए ितनीहरुको रगत
िपएर मातकेी िथई।

जब मलैे त्यस ीलाई दखेें, म परैु आ यर् चिकत भएँ। 7 तब त्यो स्वगर्दतूले मलाई भन,े “ितमी िकन आ यर् चिकत भयौ? म ितमीलाई
यस ीको अिन ऊ चढकेो पशकुो जसको सातवटा टाउको अिन दशवटा सींङ छ गु ी अथर् बताउनछुे। 8 त्यो पश ु जसलाई ितमीले दखे्यौ, एक
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समयमा जीिवत िथयो। तर अिहले त्यो पश ु जीिवत छैन। तर त्यो पश ु जीिवत हुनछे अिन अतल खाल्डोबाट िनस्केर न हुनलाई जानछे। पथृ्वीमा
ब े मािनसहरु, आ यर् चिकत हुनछेन।् जब ितनीहरुले त्यो पश ु दखे्छन ्ितनीहरु आ यर् चिकत हुनछेन ्िकनभने एक समयमा त्यो पश ु जीिवत
िथयो, अिहले जीिवत छैन, तर त्यो फे र आउनछे। यी मािनसहरु ती हुन ्जसका नाउहँरु ससंारको सिृ भएदे ख जीवनको पसु्तकमा ले खएका
छैनन।्

9“यसलाई बझु्नका िन म्त ितमीलाई ज्ञानपणूर् हृदयको खाँचो छ। त्यो पशमुा भएका सात टाउकाहरु सातवटा पहाडहरु हुन ्जहाँ त्यो ी बस्छे।
ितनीहरु सात राजाहरु पिन हुन।् 10 पाँचजना राजाहरु म रसकेकाछन।् एकजना राजा आिहले जीिवत छ। अिन अ न्तम राजा आइरहकेाछन।्
जब आउँछन,् छोटो समय मा रहनछेन।् 11 त्यो पश ु जो एक समयमा जीिवत िथयो, तर अिहले मरेको छ, त्यो आठौं राजा हो। त्यो आठौं राजा
पिन पिहलो सात राजाहरुकै मध्यकेो हो र त्यो न हुनको लािग जानछे।

12“ितमीले दखेकेा दशवटा सीङ्गहरु दश राजाहरु हुन।् यी दश राजाहरुले अिहलसेम्म राज्य पाएका छैनन।् तर ितनीहरुले एक घण्टाको िन म्त
त्यो पशिुसत शासन गन अिधकार ा गनछन।् 13 यी सबै दश राजाहरुको एउटै उ ेश्य छ। अिन ितनीहरुले आफ्नो श अिन अिधकार त्यो
पशलुाई िदनछेन।् 14 ितनीहरुले परमे रको थमुािसत लडाईं गनछन।् तर परमे रको थमुाले ितनीहरुलाई परास्त गनछ, िकनभने जहाँ भहुरुका
परम भु अिन राजाहरुका राजा हुनहुुन्छ। उहाँले ितनीहरुलाई उहाँ ारा चिुनएका अिन बोलाइएका िव ासी चलेाहरु ारा परास्त गन ुर्हुनछे।”

15 तब स्वगर्दतूले मलाई भन,े “ितमीले त्यो वशे्या जहाँ बसकेी िथई त्यो पानी दखे्यौ। त्यो पानी ससंारका धरैे मािनसहरु, िभन्न-िभन्न वशंहरु,
रा हरु अिन भाषाहरु, हुन।् 16 त्यो पश ु अिन दश िसङ्गहेरु जसलाई ितमीले दखे्यौ, त्यो वशे्यालाई ितरस्कार गनछन।् त्यो िसत भएका हरेक
चीज ितनीहरुले लनछेन ्अिन त्यसलाई नाङ्गे पारेर छािडिदने छन।् ितनीहरुले त्यसको मास ु खानछेन ्अिन आगोले डढाउनछेन।् 17 परमे रले
ती दश िसङ्गलेाई आफ्नो उ ेश्य परुा गन इच्छुक बनाउन ु भयो। ितनीहरु शासन गनर् आफ्नो श त्यो पशलुाई िदन ु राजी भए। आफ्नो श
दान गनर् राजी भए। परमे रले भन्न ु भएको कुराहरु पणूर् नहुञ्जले सम्म ितनीहरुले शासन गनछन।् 18 ितमीले दखेकेो त्यस ी त्यो महानगर हो

जसले पथृ्वीका राजाहरुमािथ शासन गछ।”

18
बबेीलोन ध्वशंभयो

1 तब मलैे स्वगर्बाट तल झद गरेको अक स्वगर्दतूलाई दखेें। यो स्वगर्दतूको महाश िथयो। त्यस स्वगर्दतूको मिहमाले पथृ्वी उज्यालो
भयो। 2 त्यो स्वगर्दतू जोडले करायो,

“उसको सहंार भयो!
बिेबलोन महानगर सहंार भयो!

ऊ अशु आत्माको बासस्थान बिनयो।
ऊ हरेक दिुषत आत्मा ब े स्थान बिनयो।
ऊ सबै िकिसमका अस्वच्छ पकं्षीहरु ब े नगर बिनयो।
ऊ हरेक अस्वच्छ औ घिृणत पशहुरुको नगर बिनयो।

3 पथृ्वीका समस्त रा हरुले उसको िभचारको
अिन परमे रको कोपको दाखरस िपएका छन।्

पथृ्वीका राजाहरुले उिसत िभचारी पाप गरेकाछन।्
अिन ससंारका ापारीहरु उसको भोग िवलासको सम्पितबाट धनी बनकेा छन।्”

4 त्यसपिछ मलैे स्वगर्बाट अक आवाजमा भन्दै गरेको सनु,े

“मरेा मािनसहरु, त्यस नगरबाट बािहर िनस्क,
जस ारा ितमी उसको पापमा सहभागी हुने छैनौ।
तब उमािथ थोप रएको कुनै पिन क ितमीले भोग्न ु नपरोस।्

5 त्यो नगरको पाप आकाश सम्म थाक लागकेो छ।
त्यसले गरेको अपराध परमे रले िबसर्न ु भएको छैन।

6 उसले जस्तो गरेकी िथई, ठीक त्यही गर,
यसले जित गरेको छ त्यसको दोब्बर उसलाई दऊे।

उसले अरुलाई जस्तो दाखरस तयार पारेकी िथई,
त्यो भन्दा दोब्बर श भएको दाखरस तयार पार।

7 त्यसले स्वयलंाई अिधक गौरव अिन वभैव िदई।
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उसलाई त्यितकै यातना अिन उदासीपन दऊे।
ऊ आफैं ले भन्छे, ‘म िसहंासनमा बसकेी रानी हु,ँ

म िवधवुा होइन,
मलैे किहल्यै द:ुख अनभुव ग रन।ँ’

8 यसथर् यी क हरु उमािथ आउनछेन,्
मतृ्य,ु शोक, अिन अिनकाल,

िकनभने परम भु परमे र श शाली हुनहुुन्छ,
जसले न्याय गन ुर् हुनछे यसथर् ितनलाई आगोले न ग रनछे।”

9 “पथृ्वीका राजाहरु जसले उिसत यौन-पाप गरे अिन त्यसको सम्पि मा सह-भोग गरे ितनीहरुले त्यो बल्दै गरेको धवुाँ द े छेन।् तब ती
राजाहरु रुने छन ् अिन उसको मतृ्यमुा अफसोस गन छन।् 10 ती राजाहरु त्यसको यातनामा भयभीत हुनछेन अिन उदे ख टाढै रहनछेन।् ती
राजाहरुले भन्नछेन,्

‘ह!े श शाली नगर बिेबलोन!
द:ुख-ैद:ुख होस!् ितमीलाई

एक घण्टा िभ मैा ितमीले सजाय पायौ।’

11 “पथृ्वीका ापरीहरु रुनछेन ् अिन उसको िन म्त अफसोस गन छन।् ितनीहरु शोिकत हुनछेन ् अित रुनछेन ् िकनभने त्यहाँ ितनीहरुको
चीजहरु िकन्न ु कोही आउने छैन। 12 ितनीहरु सनु, चाँदी, र , मोती, मलमल व , बजैनी ब , रेशम र रातो ब , सबै िकिसमका सगु न्धत
काठ, हा ीको दाँत, बहुमलू्य काठ, काँसा, फलाम अिन िसङ्गमरमरले बिनएको सबै कारका चीजहरु बचे्छन।् 13 ती ापारीहरु दालिचनी,
मसाला, धपू, सगु न्धत अ र, अित सगु न्धत धपू, दाखरस, भ ाक्षकेो तले, मदैा, गहु,ँ गाई-बस्त,ु भेंडा, घोडा, रथ, कमारा अिन कमारीहरु
मानव-आत्माहरु पिन बचे्छन।् ितनीहरु िवलाप गनछन ्अिन भन्नछेन,्

14 ‘हे बिेबलोन, ित ो इच्छाका आकिषर्त बस्तहुरुल,े ितमीलाई त्याग,े
ित ो िवलासी अिन बहुमलू्य बस्तहुरु अ ल्पए।

ितमीले ती बस्तहुरु फे र किहल्यै पाउने छैनौ।’

15 “ती ापारीहरु त्यसको यातनादे ख भयभीत हुनछेन ्अिन त्योदे ख टाढै रहनछेन।् यी मािनसहरु नै हुन ्जो यस्ता चीजहरु बचेरे धनवान
भए। ितनीहरु रुनछेन ्अिन शोक गनछन।् 16 ितनीहरुले भन्नछेन:्

‘क ! क महानगरलाई,
ऊ िमहीन मलमल, बजैनी,
अिन रातो ब को पिहरनमा िथई।
ऊ सनु, र अिन मोतीहरु ारा च म्ककरहकेी िथई!

17 यी सबै वभैवहरु घण्टा भरमा ध्वसं भयो!’

“ त्यके जहाजको क ान, समस्त मािनसहरु जो जहाजमा या ा गछर्न,् नािवकहरु अिन सम्पणूर् मािनसहरु जो समु मा पसैा कमाउँछन,्
बबेीलोनदे ख टाढै रह।े 18 ितनीहरुले त्यो जलकेो धवुाँ दखे।े ितनीहरुले ठूलो स्वरमा भन,े ‘यो महान नगर जस्तो महानगर कुनै नगर िथएन!’
19 ितनीहरुले आफ्ना िशरमा धलूो हाल।े ितनीहरुले िवलाप गरे अिन अफसोस गरे। ितनीहरुले ठूलो आवजमा भन,े

‘क ! महानगरको िन म्त कित क !
सबै मािनसहरु जसका समु मा जहाजहरु िथए, उसको सम्पि ारा धनवान भए!
तर घण्टा भरमा त्यसको ध्वसं भयो।

20 हे स्वगर्! उसलाई जे भयो, त्यसको िन म्त खशुी होऊ!
खशुी बन, परमे रका पिव मािनसहरु े रतहरु अिन अगमव ाहरु।

िकनभने परमे रले त्यसको वहारको िन म्त दण्ड िदएका छन।्’ ”
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21 त्सपिछ एक श वान स्वगर्दतूले एक िवशाल च ान टप।े यो च ान जाँतो ज ै ठूलो िथयो। स्वगर्दतूले त्यो च ान समु मा हाने अिन
भन:े

“महानगर बिेबलोन यसरी नै फ्याँिकइने छ।
अिन फे र किहल्यै पाइनछैेन।

22 वीणा अिन अरु वा यन् जस्तै बाँसरुी
अिन तरुहीहरुबाट किहल्यै मानव सगंीत सिुननछैेनन।्

तरेोमा फे र कुनै वसायको
कम पाइने छैन।

तरेोमा किहल्यै जाँतोको
आवाज सिुनने छैन।

23 तरेोमा ब ीको ज्योित
फे र किहल्यै चम्कने छैन।

वहेुला-वहेुलीको स्वर
तरेोमा सिुनने छैन।

तरेा ापारीहरु ससंारका महा-मानवहरु िथए,
समस्त रा हरु तरेो जाद-ूटुना मनुाले छ लएका िथए।

24 अगमव ाहरु अिन परमे रका पिव मािनसहरु अिन सबै मािनसहरु जो पथृ्वीमा मा रएकाछन,्
ितनीहरुको रगतको दोषी छ बिेबलोन।”

19
स्वगर्मा मािनसहरु परमे रको स्तिुत गछर्न ्

1 तब मलैे स्वगर्मा धरैे मािनसहरुको बढो भीडले गरेको गजर्न जस्तै आवाज सनुें। ितनीहरु भन्दै िथए,

“हल्ललेयूाह!
िवजय, मिहमा अिन स हा ा परमे रमा रिहरहुन।्

2 िकनभने उहाँको न्याय सत्य अिन सही छ।
हा ा परमे रले वशे्यालाई द ण्डत तलु्याउन ु भयो।

ऊ नै हो जसले आफ्नो ािभचार ारा पथृ्वीलाई पारी,
परमे रले वशे्यालाई दण्ड िदएर, आफ्ना सवेकहरुको रगतको बद्ला लए।”

3 स्वगर्का मािनसहरुले यो पिन भनःे

“हल्ललेयूाह!
त्यो जल्दछेै अिन त्यसको धवुाँ सदा-सवर्दा उभँो जान्छ।”

4 त्यसपिछ चौबीस धमर्गरुुहरु अिन चार जीिवत जीवातहरु िनहु रए अिन परमे रको उपासना गरे जो िसहंासनमा बिसरहकेा िथए यसो भन्द:ै

“आिमन! हल्ललेयूाह!”

5 त्यापिछ िसहंासनबाट एउटा आवाज आयो। आवाजले भन्यो,

“ितमी सबै मािनसहरु जो उहाँको सवेा गछ ,ं
हा ा परमे रको स्तिुत गर!

ितमीहरु सबै साना-ठूला मािनसहरु जसले उहाँको सम्मान गछ ,
हा ा परमे रको स्तिुत गर!”
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6 त्यसपिछ मलैे ठूलो भीड़ले गरेको आवाज, बािढको पानीको आवाज जस्तै ठूलो गजर्नको आवाज जस्त,ै यसो भन्दै गरेको सनुें:

“हल्ललेयूाह।
हा ा परम भु परमे रले शासन गन ुर्हुन्छ।
उहाँ माहा-श शाली हुनहुुन्छ।

7 हामी खशुी मनाऔं अिन खशुी होऔं
अिन परमे रलाई मिहमा दान गरौं!

परमे रको थमुाको िववाह आएकोछ।
अिन परमे रको थमुाकी बहेुलीले स्वयलंाई तयार पारेकी छे।

8 बहेुलीको पिहरनकोलािग उ म मलमल िदइएको िथयो।
मलमल च म्कलो र सफा िथयो।”

(उ म मलमल को अथर् परमे रको मािनसहरुको सकुमर्।)
9 तब त्यस स्वगर्दतूले मलाई भन,े “यो लखे धन्य हुन ्ती मािनसहरु जसलाई परमे रको थमुाको िववाह-भोजमा िनमं णा ग रयो।” तब त्यस

स्वगर्दतूले भन,े “यी परमे रका सत्य वचन हुन।्”
10 म उसलाई आराधना गनर्कािन म्त स्वगर्दतूको पाउमा झकूें । तर स्वगर्दतूले मलाई भन,े “मलाई आराधना नगर! म, ितमी अिन ित ो भाइहरु

जस्तै सवेक हु ँ जोिसत यशेकूो सत्यता छ। यसथर् परमे रको आरधना गर िकनभने अगमवाणीको आत्मा नै यशेकूो गवाही हो।”
सतेो घोड़ामा सवार

11 तब मलैे खो लएको स्वगर् दखेें। मरेो सामनु्ने एउटा सतेो घोडा िथयो। घोड सवारलाई िव ासी अिन सत्य भिनन्छ। ितनी ठीक न्याय गछर्न ्
अिन साँचो लडाँईं लडाउछँन।् 12 ितनका आखँा बल्दै गरेको आगो जस्तो छ। ितनका िशरमा अनके मकुुटहरु छन।् ितनको नाउँ ितनीमािथ
ले खएको छ। तर ितनी मा एक जना छन ्जसले त्यो नाउँ जान्दछन।् अन्य कुनै मािनसले त्यो नाउँ जान्दनै। 13 ितनले रगतमा डुबाएको पोशाक
पिहरेका िथए। ितनको नाउँ परमे रको वचन हो।

14 स्वगर्का सनेाहरु ितनलाई प ाइ रहकेा िथए। ितनीहरु सतेा घोडामा सवार िथए। ितनीहरु सतेो अिन सफा िचल्लो मलमलका पिहरनमा
िथए। 15 घोडसवारको मखुबाट एक धा रलो तरवार बािहर िनस्कन्छ। ितनले रा हरुलाई परास्त गनर्का िन म्त यो तरवार योग गनछन।् ितनले
फलामे डन्डाले रा हरुमािथ शासन गनछन।् ितनले सवर्श मान ्परम भकुो भयानक कोपको दाख-भ ीमा अङ्गरू िनचोन छन।् 16 ितनको
पोशाक अिन ितनको िफलामा यो नाउँ ले खएको िथयो:

राजाहरुका राजा अिन भहुरुका भु

17 त्यसपिछ मलैे सयूर्मा उिभएका एउटा स्वगर्दतूलाई दखेें। त्यो स्वगर्दतूले ठूलो स्वरमा मािथ आकाशमा उिडरहकेा सबै पकं्षीहरुलाई भन,े
“परमे रको महा-भोजमा स म्म लत हुन ु एक साथ आऊ। 18 राजाहरु, सनेाका सनेाध्यक्षहरु अिन िस मािनसहरुको मास ु खान एक साथ
आऊ। घोड़ाका अिन ितनका सवारहरुका अिन सबै म ु , दास, साना अिन ठूला मािनसहरुको मास ु खान एक साथ आऊ।”

19 त्यसपिछ मलैे त्यो पश ु अिन पथृ्वीका राजाहरु दखेें। ितनीहरुका सनेाहरु घोड़-सवार अिन ितनका सनेािसत य ु गनर्का िन म्त एकसाथ भलेा
भएका िथए। 20 तर त्यो पशलुाई कब्जा ग रयो। झ ू ो अगमव लाई पिन कैद ग रयो। यो झ ू ो अगमव ा त्यो िथयो जसले त्यो पशकुो िन म्त
चमत्कारीक सकेंतहरु गरेको िथयो। झ ू ो अगमव ा त्यो िथयो जसले त्यो पशकुो लािग चमत्का रक सकेंतहरु गथ्य । असत्य अगमव ाले ती
मािनसहरुलाई जसमा पशकुो िचन्ह लगाइको िथयो अिन पशकुा मिूतर्लाई पजूा गथ, छक्याउन चमत्का रक कमर्हरु गथ्य । त्यो झ ू ो अगमव
अिन पशलुाई गन्धक बल्ने आगोको कुवामा फ्याँकी िदए। 21 ितनीहरुका सनेाहरु घोड-सवारको मखुबाट िनस्केको तरवार ारा मा रए। सम्पणूर्
पxक्षीहरुले पटे भरुञ्जले ती शवहरु खाए।

20
एक हजार वषर्

1 मलैे एक स्वगर्दतूलाई स्वगर्बाट ओ लर्हरेको दखेें। त्यो स्वगर्दतूिसत अ ल खाडलको चाबी िथयो। त्यो स्वगर्दतूले आफ्नो हातमा एक ठूलो
साङ्गलो पिन समातकेो िथयो। 2 त्यो स्वगर्दतूले त्यो िवशाल सपर्लाई प े । त्यो िवशाल सपर् दानव अथवा शतैान हो। त्यो स्वगर्दतूले त्यसलाई
त्यो साङ्गलोले एक हजार वषर्को िन म्त बाँध।े 3 त्यो स्वगर्दतूले त्यो सपर्लाई त्यो अ ल खाल्डामा हा लिदए अिन त्यसलाई बन्द ग रिदए। त्यो
स्वगर्दतूले सपर्लाई ताला लगाई िदए तािक एक हजार वषर्सम्म रा हरुलाई छल्न नसकोस।् एकहजार वषर्पिछ केही समयको िन म्त त्यो सपर्लाई
म ु पान ुर्पछर्।
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4 तब मलैे केही िसहंासनहरु जहाँ मािनसहरु बसकेो दखेें। यी मािनसहरु ितनीहरु िथए जसलाई न्याय गन अिधकार दान ग रएको िथयो।
अिन मलैे ती मािनसहरुको आत्मा दखेें जसलाई मा रएको िथयो, िकनभने ितनीहरु यशेकूो सत्यता अिन परमे रको सन्दशे ित िव ासी िथए। ती
मािनसहरुले त्यो पश ु अिन त्यसको मिूतर्को उपासना गरेनन।् ितनीहरुले आफ्ना िनधार वा आफ्ना हातमा त्यो पशकुो छाप लगाएनन।् ती मािनसहरु
फे र जीिवत भए अिन ी सगं एक हजार वषर् सम्म शासन गरे। 5 एक हजार वषर् परूा नहुञ्जलेसम्म अन्य मािनसहरु फे र जीिवत भएनन।्

यो मतृ्य ु पिछ वौ रने थमपल्ट हो। 6 ती मािनसहरु जो पािहलो पनुरुत्थानमा सहभागी भए ितनीहरु धन्य अिन पिव हुन।् यी मािनसहरुमािथ
दो ो मतृ्यकुो कुनै अिधकार छैन। ती मािनसहरु परमे र अिन ी को िन म्त पजूाहारीहरु हुनछेन।् ितनीहरुले एक हजार वषर्को िन म्त शासन
गनछन।्

शतैानको पराजय
7 जब एक हजार वर्ष परूा हुन्छ शतैानलाई उसको कैदबाट मु ग रनछे। 8 शतैान पथृ्वीका समस्त रा हरु गोग अिन मागोगलाई छल गनर्

जानछे। शतैानले लडाँईको िन म्त मािनसहरु भलेा गनछ। त्यहाँ ठूल्ठूला भीड़ लाग्नछे अिन ितनीहरु समु िकनारको बालवुा सरी अनग न्त
हुनछेन।्

9 शतैानको सनेा पथृ्वी पारी गए अिन परमे रका मािनसहरुका िशिवर अिन परमे रको प्यारो नगर व रप र एकि त भए। तर स्वगर्बाट
आगो आयो अिन शतैानको सनेालाई ध्वशं पाय । 10 अिन शतैान जसले मािनसहरुलाई छल ग ररहकेो िथयो, ज लरहकेो गन्धकको पोखरीमा
हा लिदयो जहाँ झ ू ो अगमव ा अिन त्यो पश ु अिघ नै फ्याँिकएको िथयो। त्यहाँ िदन रात सदासवर्दा ितनीहरुलाई सजाय भोगाइनछे।

ससंारको मािनसहरुको न्याय
11 तब मलैे एक िवशाल सतेो िसहंासन दखेें। मलैे एक उहाँलाई दखेें जो िसहंासनमा हुन ु हुन्थ्यो। उनीदे ख पथृ्वी अिन आकाश भागे अिन

अ ल्पए। 12 अिन मलैे ती महान अिन साधारण मािनसहरु जो म रसकेका िथए, िसहंासन अिघ उिभएका दखेें। अिन त्यो जीवनको पसु्तक
खो लयो। त्यहाँ अन्य पसु्तकहरु पिन खलु्ला िथए। यी मरेका मािनसहरुलाई ितनीहरुले गरेका कमर्हरुको आधारमा जनु ती िकताबरुमा ले खएका
िथए न्याय ग रयो।

13समु ले ती मतृ मािनसहरुलाई छोिड िदयो जो त्यसमा िथए। मतृ्य ुअिन पातालले ितनीहरुसगं भएका मतृ मािनसहरु िदए। त्यके मािनसलाई
उसले गरेका कमर्को आधारमा न्याय ग रयो। 14 अिन मतृ्य ु एवं पाताललाई अ ग्न-कुण्डमा हा लयो। यो अ ग्न-कुण्ड दो ो मतृ्य ु हो। 15 यिद
कुनै मािनसको नाउँ जीवनको पसु्तकमा ले खएको नभे ाइए त्यो मािनसलाई अ ग्न-कुण्डमा हा लन्थ्यो।

21
नयाँ यरुशलमे

1 तब मलैे एउटा नयाँ स्वगर् अिन नयाँ पथृ्वी दखेें। पिहलो स्वगर् अिन पथृ्वी अदशृ्य भयो। अब त्यहाँ सागर िथएन। 2 अिन मलैे पिव
नगरलाई स्वगर् अिन परमे र तलितर झ ररहकेो दखेे।ँ यो पिव नगर नयाँ यरुशलमे हो। यसलाई आफ्नो पितको िन म्त िसगंा रएकी दलुही जस्तै
बनाइएको िथयो।

3 मलैे िसहंासनबाट आएको ठूलो आवाज सनुें। त्यो आवाजले भन्यो, “अब परमे रको भवन मािनसहरुसगं छ। उनी ितनीहरुसगं रहनछेन।्
ितनीहरु उनका मािनसहरु हुनछेन।् परमे र स्वयं ितनीहरुिसत हुनछेन ्अिन ितनीहरुका परमे र बन्नछेन।् 4 परमे रले ितनीहरुको आखाँबाट
जम्मै आसँ ु पछु्न ु हुनछे। अब उसो त्यहाँ मतृ्य,ु शोक, रोदन वा पीडा केही हुने छैन। सबै परुानो वस्तहुरु िबतरे गए।”

5 उनी एक जो िसहंासनमा िथए उहाँले भन्नभुयो, “हरे! अिहले म हरेक कुरालाई नयाँ तलु्याउदँछुै।” तब उहाँले भन्नभुयो, “यसलाई लखे,
िकनभने यी वचनहरु िव ासयोग्य अिन सत्य छन।्”

6 उहाँ जो िसहंासनमा हुनहुुनथ्यो उहाँले मलाई भन्नभुयो, “अब िस यो। म नै अल्फा अिन ओमगेा, आिद अिन अन्त हु।ँ म कुनै पिन मािनस
जो ितखार्एको छ उसलाई जीवनका पानीको फोहराबाट िस मैा िदनछुे। 7 कुनै मािनस, जसले िवजय ा गछर्, यो सबै ा गनछ। अिन म
उसको परमे र हुनछुे। अिन ऊ मरेो छोरो हुनछे। 8 तर मािनसहरु जो कातर, अिव ासी घणृाजनक कमर् गन, हत्यारा िभचारी जादवूाला,
मिूतर्पजूक अिन जम्मै झटूा बोल्नहेरु छन ्ितनीहरुले गन्धकको अ ग्न कुण्डमा ठाँउ पाउछँन।् यो दो ो मतृ्य ु हो।”

9 सात स्वगर्दतूहरु मध्ये एकजना दतू मरेोमा आए। ितनी स्वगर्दतूहरु मध्यकेा एक हुन ्जसकोमा अ न्तम आ खरी क हरुले भ रएका सात
कचौराहरु िथए। ती स्वगर्दतूले भन,े “मिसत आऊ। म ितमीहरुलाई परमे रको थमुाको दलुही दखेाँउछु जो परमे रको थमुाकी प ी हो।”
10 ती स्वगर्दतूले मलाई आत्मामा बोकेर अत्यन्त िवशाल अिन उच्च पवर्तमा लगे अिन पिव नगर, यरुशलमे दखेाए। त्यो नगर परमे रको
स्वगर्बाट-तलितर भ ररहथे्यो।

11 यो परमे रको मिहमाले च म्करहथे्यो। यसको चमक वहुमलू्य र िबल्लौर झैं उज्वल िथयो। 12 त्यो नगरमा बा ढोकाहरुसिहत एक
िवशाल उच्च पखार्ल िथयो जहाँ बा जना स्वगर्दतूहरु िथए। त्यके ढोकामा इ ाएलीहरुका बा वशंहरु मध्ये एक वशं प रवारको नाउँ ले खएको
िथयो। 13 पवूर्प तीन ढोका, उ रप ी तीनवटा ढोका, दिक्षणप ी तीनवटा ढोका अिन प मप ी तीनवटा ढोकाहरु िथए। 14 नगरका पखार्ल
बा वटा आधारिशलामािथ िनमार्ण ग रएको िथयो। िसलाहरुमा भेंडाको पाठाको बा - े रतहरुको नाउँ ले खएको िथयो।
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15 त्यो स्वगर्दतू जसले मिसत कुरा गरे, ितनको हातमा सनुको नाप्ने डन्डा िथयो। त्यो स्वगर्दतूिसत भएको डन्डा, त्यसको ढोका अिन पखार्लहरु
नाप्नको लािग िथयो। 16 त्यो नगर एक वगार्कार क्षे मा िनमार्ण ग रएको िथयो। त्यसको लम्वाई र चौंडाइ बराबर िथयो। स्वगर्दतूले त्यो डन्डाले
नगरको नाप गरे। त्यो नगर बा हजार स्टेिडया लामो, बा हजार स्टेिडया चौडा अिन बा हजार स्टेिडया अग्लो िथयो। 17 स्वगर्दतूले पखार्ललाई
पिन नाप।े त्यो एक सय चवालीस हात िथयो। यो मािनसहरुको नपाई हो जो स्वगर्दतूले चलाए। 18 पखार्ल िवल्लौरले बनाइएको िथयो। त्यो नगर
श ु काँच जस्तो श ु सनुले िनमार्ण भएको िथयो।

19 त्यो नगरको पखार्लका आधारिशलामा हरेक िकिसमका मलू्यवान मोतीहरु िथए। पिहलो आधारिशला िबल्लौर, दो ो नीलम, 20 ते ो
स्फ टक, चौथो पन्ना, पाँचौ गोमदे, छैटौ मानक, सातौं पीतमिण, आठौं िपरोजा, नवौं पोखराज, दशौ लहसनू,े एधारौं ध ु कान्त अिन बा ौं
चन् कान्त र हरु िथए। 21 बा ढोकाहरु बा मोतीहरु िथए। त्यके ढोका एक एक मोित ारा िनमार्ण ग रएको िथयो। नगरको गल्ली सफा काँच
झैं श ु सनुको बनाइएको िथयो। त्यो सनुको काँच जस्तै स्वच्छ िथयो।

22 मलैे नगरमा म न्दर दे खन। सवर्-श मान परम भु परमे र अिन थमुा नगरको थमुा िथयो। 23 नगरलाई उज्यालो पानर् सयूर् अिन चन् मा
चाँिहदँनैथ्यो िकनभने परमे रको मिहमाले त्यो नगरलाई काश िदन्छ अिन भेंड़ाको पाठा नगरको ब ी हो।

24 ससंारका रा हरु नगरको काशमा िहडँ्नछेन।् पथृ्वीका राजाहरुले आफ्ना गौरव त्यो नगरमा ल्याउने छन।् 25 नगरको ढोकाहरु कुनै िदन,
बन्द रहने, िकनभने त्यहाँ रात छैन। 26 रा हरुका महानता अिन सम्पित त्यो नगरमा ल्याइनछे। 27 नगरमा अस्वच्छ वस्तहुरु कोही प पाउने
छैन। कुनै पिन मािनस जो लज्जाजनक कुरा गछर् वा झ ू ो बोल्छ यो नगरमा किहल्यै वशे गन छैन। केवल ती मािनसहरु जसका नाउँ भेंडाका
पाठाको पसु्तकमा ले खएको छ, नगरमा वशे गनछन।्

22
1 तब त्यो स्वगर्दतूले मलाई जीवन-जलको नदी दखेाए। नदी स्फ टक जस्तो च म्कलो िथयो। त्यो नदी परमे र अिन भेंडाको पाठाको

िसहंासनबाट बिगरेहको िथयो। 2 त्यो नगरको गल्लीको माझबाट विगरहकेोथ्यो। जीवन वकृ्ष वषनी बा वटा फल फल्दै नदीको एकपा ी िथयो।
त्यके मिहना यसमा फल फल्छ। वकृ्षका पातहरु मािनसहरुको िवमार िनको पान ुर्लाई िथए।
3 परमे रको सराप परेको कुनै वस्तलुे त्यो नगरमा स्थान पाउने छैन। परमे र अिन भेंडाको पाठाको िसहंासन नगरमा रहने छ। परमे रका

सवेकहरुले उहाँलाई आराधना गनछन।् 4 ितनीहरुले उनको चहेरा दे छेन।् परमे रको नाउँ ितनीहरुको िनधारमा हुनछे। 5 त्यहाँ फे र रात
पन छैन। मािनसहरुलाई सयूर्को काशको आवश्यकता पन छैन। परम भु परमे रले ितनीहरुलाई काश िदनछेन।् अिन ितनीहरुले सदासवर्दा
राजाहरुले जस्तै शासन गनछन।्

6 त्यो स्वगर्दतूले मलाई भन,े “यी वचनहरु िव ासनीय अिन सत्य हुन।् परम भु अगमव ाहरुको आत्माहरुका परमे र हुन।् परमे रले
आफ्ना सवेकहरुलाई ती कुराहरु, जो चाँडै हुन ु पनछ, दखेाउन स्वर्गदतूलाई पठाए।” 7 “सनु! म चाँडै आउँदछुै। त्यो मािनस, जसले यस
पसु्तकका अगमवाणीका शब्दहरु पालन गछर्, धन्य हुन।्”

8 म यहून्ना हु।ँ म नै त्यो हु ँ जसले यी कुराहरु सनुें अिन दखेें। यी कुराहरु सनुें अिन दखेे पिछ, त्यो स्वगर्दतूले मलाई यी कुराहरु दखेाए, म
उनको पाउ सामनु्ने उनलाई उपासना गनर् झकँेू। 9 तर त्यस स्वगर्दतूले मलाई भन,े “मरेो उपासना नगर।जस्तो ितमी अिन ित ो भाइ अगमव ाहरु
छन ्त्यस्तै म एक सवेक मा हु।ँ म अरु मािनसहरु जस्तो हु ँ जसले यो पसु्तकमा भएको िशक्षाको पालन गछर्। ितमीले परमे रको उपासना गन ुर्
पछर्!”

10 तब स्वगर्दतूले मलाई भन,े “यस पसु्तकको अगमवाणीका वचनहरुलाई ग ु रा ु हुदँनै। यी कुराहरु परुा हुनलाई समय आई सकेको छ।
11 त्यो मािनसलाई, जसले नरा ो गदछ, गनर् दऊे। मािनस जो अस्वच्छ छ उसलाई अस्वच्छ रहन दऊे। मािनस जसले सही कुरा गदछ गनर्
दऊे। मािनस जो पिव छ, पिव रहन दऊे।”

12 “सनु! म चाँडै आउँदछुै। मिसत परुस्कारहरु ल्याउने छु। त्यके मािनसले जे गरेको छ त्यसको मलू्य चकुाउनछुे। 13 मनै अल्फा अिन
ओमगेा हु,ँ थम अिन अ न्तम हु।ँ

14 “ती मािनसहरु धन्य हुनछेन ्जसले आफ्ना व हरु सफा धनु्छन।् जीवनको रुखबाट फल खाने अिधकार ितनीहरुले पाउनँछेन ् ितनीहरु
नगरका ती ढोकाहरुबाट पस्छन।् 15 नगर बािहर कुकुरहरु, जादवूालाहरु यौन-पापीहरु, हत्याराहरु, मिू र् पजूकहरु अिन असत्य मन पराउने अिन
असत्य बोल्ने मािनसहरु छन।्

16 “मलैे मण्डलीहरुका िन म्त यी कुराहरु ितमीलाई भन्न मरेो स्वगर्दतू पठाँए। म दाऊद प रवारको सन्तान हु।ँ म च म्कलो िबहानीको तारा
हु।ँ”

17आत्मा अिन बहेुलीले भन्छन,् “आऊ!” जसले सनु्छ त्यसले भनोस ्“आउनहुोस”् जो ितखार्उछँ त्यो आओस,् जसले इच्छा गछर् त्यसले
जीवनको पानी िस मैा लओस।्

18 म हरेक मािनसलाई चतेावती िदन्छु जसले यो पसु्तकमा भएका अगमवाणीका वचनहरु सनु्छ यिद कुनै मािनसले यी वचनहरुमा कुनै पिन
कुरा थप्छ, तब परमे रले त्यस मािनसलाई यस पसु्तकमा ले खएको क हरु िदन ु हुनछे। 19अिन यिद कुनै मािनसले यो पसु्तकको अगमवाणीका
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वचनहरु हटाउछँ, तब परमे रले जीवनको वकृ्ष अिन पिव नगरको, जसको बारेमा यस पसु्तकमा ले खएको छ, त्यस मािनसको अशं हटाइ
िदन ु हुनछे।

20 यशे ू नै उहाँ एक हुनहुुन्छ जसले भन्नहुुन्छ िक यी कुराहरु सत्य हुन।् अिहले उहाँले भन्नहुुन्छ, “हो, म चाँडै आउँदछुै।”
आिमन। हे भ ु यशे!ू आउनहुोस।्
21 भु यशेकूो अन ु ह समस्त मािनसहरु साथ रहोस।् आिमन।
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