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वस्थाको पसु्तक
1 यदर्न नदीको बेसँीको मदैानमा सपुको सामनु् ने अराबामा पारान, तोफेल,

लाबान, हसरेोत र दीसाहाबका िबचमा यदर्नपा रको उजाड-स्थानमा मोशाले सबै
इ ाएलीलाई िदएका वचन ियनै हुन ।् 2 होरेबदे ख सइेर पवर्तको बाटो भएर कादशे-
बनसम्म पगु् न एघार िदन लाग्छ । 3चा लसौँ वषर्को एघारौँ मिहनाको पिहलो िदनमा
मोशाले इ ाएलका सबै मािनसलाई परम भलुे ितनीहरूको बारेमा मोशालाई आज्ञा
गन ुर्भएका सबै कुरा ितनले ितनीहरूलाई बताइिदए । 4 हशे्बोनमा बस् ने एमोरीहरूका
राजा सीहोन र ए ईको अस्तारोतमा बस् ने बाशानका राजा ओगलाई परम भलुे
आ मण गन ुर्भएपिछ यो भएको िथयो । 5 यदर्नपा र मोआब दशेमा मोशाले यी
िनदशनहरू िदन थाल,े 6 “परम भु हा ा परमशे् वर यसो भन्दै होरेबमा हामीिसत
बोल्नभुयो, 'ितमीहरू यस डाँडामा बसकेो धरैे भइसकेको छ । 7 आफ्नो या ा सरुु
गरी एमोरीहरूको पहाडी दशे र त्यसका छेउछाउका सबै ठाउँ अथार्त ्यदर्न नदीको
बेसँीको मदैान, पहाडी दशे, तराई, नगेवे र समु ीतटमा कनानीहरूको दशे र लबेनान
र महानदी य ू े टससम्म जाओ । 8 हरे, मलैे यो दशे ितमीहरूको साम ु रा खिदएको
छु । परम भलुे ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू अथार्त ्अ ाहाम, इसहाक र याकूबिसत
ितनीहरू र ितनीहरूका सन्तानहरूलाई िदने ितज्ञा गन ुर्भएको दशेमा गएर यसलाई
कब्जा गर ।' 9 त्यस बलेा मलैे ितमीहरूलाई यसो भने,ँ 'म एक्लै ितमीहरूलाई
अगवुाइ गनर् स क्दन ँ । 10 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूको व ृ
गराउनभुएको छ, अब हरे आज ितमीहरू आकाशका तारापञु् जजस्तै धरैे भएका
छौ । 11 परम भु ितमीहरूका िपता-पखुार्का परमशे् वरले आफूले ितज्ञा गरेअनसुार
ितमीहरूलाई हजारौँ गणुा व ृ गरी ितमीहरूलाई आिशष ् िदनभुएको होस ्। 12 तर
म आफैले मा कसरी ितमीहरूका भार, ितमीहरूका बोझ र ितमीहरूका झगडाहरू
बोक् न सक्छु ? 13 हरेक कुलबाट ब ु मान ् मािनसहरू, समझश भएकाहरू
र असल नाम चलकेाहरूलाई छान र म ितनीहरूलाई ितमीहरूका नायक िनय ु
गन छु ।' 14 ितमीहरूले जवाफ िदई मलाई भन्यौ, 'तपाईंले भन् नभुएको कुरो हा ो
िन म्त असल छ ।' 15 त्यसलैे मलै े ितमीहरूका कुलहरूबाट मखु्य मािनसहरू,
ब ु मान ् मािनसहरू, असल नाउँ चलकेाहरूलाई छानी ितनीहरूलाई ितमीहरूका
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नायक बनाएँ तािक ितनीहरूले कुल-कुलअनसुार हजार, सय, पचास र दसको
रेखदखे गरून ्। 16 त्यस बलेा मलैे ितमीहरूका न्यायकतार्हरूलाई यसो भनी आज्ञा
िदएँ, 'ितमीहरूका दाजभुाइहरूका िबचमा भएको झगडालाई सनुी कुनै मािनस,
भाइ र ितमीहरूका परदशेीको िबचमा धािमर्कतापवूर्क न्याय गर । 17 झगदा
हुदँा कसकैो पक्षपात नगर । साना-ठुला दवुकैो कुरामा समान रूपमा ध्यान दओे
। मािनसको अनहुारदे ख नडराओ िकनिक न्याय परमशे् वरको हो । ितमीहरूले
िमलाउन नसक् ने झगडा मकहाँ ल्याओ र म त्यो सनु् ने छु ।' 18 ितमीहरूले
गन ुर्पन सबै कुरा मलैे त्यस बलेा नै ितमीहरूलाई आज्ञा गरेको िथएँ । 19 हामी
होरेबबाट या ा गरी परम भु हा ा परमशे् वरले हामीलाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार
ितमीहरूले दखेकेा िवशाल र डरलाग्दो उजाड-स्थानबाट भएर एमोरीहरूको पहाडी
दशेतफर् जाने बाटो लाग्यौँ अिन हामी कादशे-बन आइपगु्यौँ । 20 मलैे ितमीहरूलाई
भने,ँ 'ितमीहरू एमोरीहरूको पहाडी दशेमा आइपगुकेा छौ जनु दशे परम भु हा ा
परमशे् वरले हामीलाई िददँ ै हुनहुुन्छ । 21 हरे, परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
यो दशे ितमीहरूका साम ु रा खिदनभुएको छ । ितमीहरूका िपता-पखुार्का परम भु
परमशे् वरले ितमीहरूलाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार मािथ उक्लरे यसको अिधकार गर
। नडराओ, न त िनरुत्सािहत होओ ।' 22 ितमीहरू हरेक मकहाँ आएर भन्यौ,
'हामीभन्दा अिगअिग मािनसहरू पठाऔ ँतािक ितनीहरूले हा ो िन म्त त्यस दशेको
भदे लई हामीले त्यस दशेलाई कसरी आ मण गन ुर्पछर् र हामी कुन-कुन सहरमा
आइपगु् नपुन हो भन् ने बारेमा ितनीहरूले बताऊन ् ।' 23 त्यो सल्लाहले मलाई
ज्यादै खसुी पार् यो । मलैे ितमीहरूमध्ये हरेक कुलबाट एक-एक गरी बा जना
मािनस छाने ँ । 24 ितनीहरू पहाडी दशेमा गए । ितनीहरू एश्कोलको बेसँीमा
पगुी यसको जाससुी गरे । 25 ितनीहरूले आ-आफ्ना हातमा त्यस दशेका केही
उत्पादनहरू हामीकहाँ ल्याए । ितनीहरूले हामीकहाँ यस्तो समाचार पिन ल्याए,
'परम भु हा ा परमशे् वरले हामीलाई िदन लाग् नभुएको यो दशे असल छ ।' 26 तर
ितमीहरूले आ मण गनर् इन्कार गरी परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको आज्ञाको
िवरु मा गयौ । 27 ितमीहरूका पालहरूमा गनगन गद ितमीहरूलेभन्यौ, “परम भलुे
हामीलाई घणृा गन ुर्भएको छ । त्यसलै,े एमोरीहरूको हातमा समु्पी हामीलाई नष् ट
गनर् उहाँले हामीलाई िम दशेबाट बािहर ल्याउनभुएको छ । 28 अब हामी कहाँ
जान?े हा ा दाजभुाइहरूले यसो भनी हामीलाई िनराश बनाएका छन,् 'ती मािनसहरू
हामीभन्दा ठुला र अग्ला छन ्। ितनीहरूका सहरहरू िवशाल छन ्र आकाशसम्मै
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पखार्ल लगाइएका छन ्। त्यस बाहके, त्यहाँ हामीले अनाकीहरूका सन्तानहरूलाई
पिन दखेकेा छौ'ँ ।” 29 तब मलैे ितमीहरूलाई भने,ँ 'भयभीत नहोओ, न त
ितनीहरूदे ख डराओ । 30 ितमीहरूका अिगअिग जानहुुने ितमीहरूका परम भु
परमशे् वर नै ितमीहरूका पक्षमा लड्नहुुने छ जस्तो ितमीहरूकै आखँाका सामनु् ने
िम मा ितमीहरूका िन म्त उहाँले गन ुर्भएको िथयो । 31 ितमीहरू यस ठाउँमा
नआइपगुञु् जलेसम्म बबुाले आफ्नो छोरोलाई बोकेजस्तै उजाड-स्थानसाथै हरेक
ठाउँमा परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई बोक् नभुएको ितमीहरूले
दखेकैे छौ ।' 32 यस वचनका बाबजतु पिन ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरमा िवश् वास गरेनौ 33 जो रातमा आगो र िदनमा बादल बनरे ितमीहरूलाई
छाउनी बनाउने ठाउँ प ा लगाउन ितमीहरूका अिगअिग जानभुयो । 34 परम भलुे
ितमीहरूको आवाज सनु् नभुयो र उहाँ रसाउनभुयो । उहाँले शपथ खाएर भन् नभुयो,
35 'िनश् चय नै यो दषु् ट पसु्ताको एउटै मान्छेले पिन मलैे ितमीहरूका िपता-
पखुार्हरूलाई िदन्छु भनकेो असल दशे दखे् ने छैन । 36 तर यपनु् नकेा छोरा कालबेले
यो दशे दखे् नछे । त्यसले पणू र् रूपमा परम भलुाई प ाएकोले म त्यसलाई र त्यसका
सन्तानहरूलाई त्यसले पाइला टेकेको यो दशे िदने छु ।' 37 ितमीहरूका कारणले
परम भु मिसत पिन रसाउनभुयो, 'त ँ पिन त्यहाँ जाने छैनस ्। 38 मरेो साम ु खडा
हुने ननूका छोरा यहोश ू त्यहाँ जाने छ । त्यसलाई उत्साह दे िकनिक त्यसले यस
दशेको कब्जा गनर् इ ाएललाई अगवुाइ गनछ । 39 यस बाहके, तरेा स-साना
बालबा लकाहरू जसको िवषयमा तैलँ े ितनीहरू िसकार हुने छन ् भनी बताएको
िथइस,् जसिसत आज असल र खराबको ज्ञान छैन, ितनीहरू नै त्यहाँ जाने छन ्
। ितनीहरूलाई म यो दशे िदने छु र ितनीहरूले यसको अिधकार गन छन ्। 40 तर
ितमीहरू भने फकर उजाड-स्थानको बाटो हुदँै नकर् टहरूको समु को िदशातफर् जाओ
।' 41 तब ितमीहरूले मलाई जवाफ िदयौ, 'हामीले परम भकुो िवरु मा पाप गरेका
छौँ । हामी मािथ उक्लरे लडाइँ गन छौ,ँ र परम भु हा ा परमशे् वरले हामीलाई गन ूर्
भनी आज्ञा िदनभुएका सबै कुरा हामी गनछौँ । ितमीहरूका िबचमा भएका हरेक
परुुषले आ-आफ्नो हितयार उठाएर त्यस पहाडी दशेलाई आ मण गनर् तयार भयौ ।
42 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, 'ितनीहरूलाई भन,् “आ मण नगर;् लडाइँ नगर ्
िकनिक म ितमीहरूसगँ हुने छैन,ँ र ितमीहरू आफ्ना श हुरू ारा परािजत हुने छौ
।' 43 मलैे ितमीहरूलाई यसरी नै भने,ँ तर ितमीहरूले मरेो कुरा सनुनेौ । ितमीहरू
परम भकुो आज्ञाको िवरु मा गयौ । ितमीहरू हठी भयौ र त्यस पहाडी दशेलाई
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आ मण गनर् गयौ । 44 तर त्यस पहाडी दशेमा बस् ने एमोरीहरू ितमीहरूको िवरु मा
आएर ितमीहरूलाई मौरीलाई झै ँलखटेे अिन सइेरदे ख होमार्सम्मै ितमीहरूलाई हार
गरे । 45 ितमीहरू फकर पमर भकुो साम ु रोयौ । तर पमर भलुे ितमीहरूको रुवाइ
सनु् नभुएन, न त उहाँले ितमीहरूलाई ध्यानै िदनभुयो । 46 त्यसलैे ितमीहरू कादशेमा
धरैे िदनसम्म बस्यौ । ितमीहरूले त्यहाँ परैु िदनहरू िबतायौ ।

2
1 तब हामी परम भलुे मलाई भन् नभुएझै ँ नकर् टहरूको समु को िदशातफर् उजाड-

स्थानमा या ा गर् यौँ । हामीले धरैे िदनसम्म सइेर पवर्तको फन्को मार् यौँ ।
2 परम भलुे मलाई यसो भन् नभुयो, ' 3 ितमीहरू धरैे िदनसम्म यस पवर्तको
व रप र घमु्दै छौ । अब उ रितर फकर् । 4 मािनसहरूलाई यसो भनी आज्ञा द,े
'ितमीहरू सइेरमा बस् ने एसावका सन्तानहरू अथार्त ् ितमीहरूका दाजभुाइहरूको
िसमाना पार गरेर जानपुछर् । ितनीहरू ितमीहरूदे ख डराउने छन ् । त्यसकारण
सावधान होओ । 5 ितनीहरूसगँ लडाइँ नगन ूर् िकनिक म ितनीहरूको कुनै पिन दशे
ितमीहरूलाई िदने छैन ँ । पतैलाले टेक् ने ज ो ठाउँ पिन म ितमीहरूलाई िदने छैन ँ ।
िकनिक मलैे सइेर पवर्त एसावको अिधकारमा िदएको छु । 6 ितमीहरूले खानका
लािग पसैा ितरेर ितनीहरूबाट खाना िकन् न ू । ितमीहरूले िपउनका लािग पसैा
ितरेर ितनीहरूबाट पानी पिन िकन् न ू । 7 िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई ितमीहरूका हातका सबै काममा ितमीहरूलाई आिशष ् िदनभुएको छ
। यो ठुलो उजाड-स्थानको या ाभ र उहाँले ितमीहरूको हरेचाह गन ुर्भएको छ
। यी चा लस वषर् परम भु ितमीहरूका परमशे् वर ितमीहरूिसत हुनभुएको छ, र
ितमीहरूलाई कुनै कुरोको कमी भएको छैन' ।” 8 त्यसलैे हामी सइेरमा बस् ने
एसावका सन्तानहरू अथार्त ् हा ा दाजभुाइहरूका िसमानाहरू भएर गयौँ । यो
ठाउँ एलात र एस्योन-गबेरे अिन अराबाट पर पछर् । तब हामी फकर मोआबको
उजाड-स्थानको बाटो लाग्यौँ । 9 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, 'मोआबलाई दःुख
नद,े र ितनीहरूिसत लडाइँ नगर ्। म त्यसको दशे ितमीहरूको आफ्नो अिधकार
हुनलाई िदन् न ँ िकनभने मलै े आर सहरलाई लोतका सन्तानहरूको अिधकार हुनलाई
िदएको छु ।' 10 (पिहले त्यहाँ एमीहरू बस्थे जनु जाित परा मी, असङ्ख्य
र अनाकीहरूजस्तै अग्ला-अग्ला िथए । 11 अनाकीहरूझै ँ यी मािनसहरू पिन
रपाईहरू हुन ्भनी ठािनन्छ, तर मोआबीहरूले ितनीहरूलाई एमी भन्थे । 12 सइेरमा
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पिहले होरीहरू पिन बस्थ,े तर एसावका सन्तानहरूले ितनीहरूलाई धपाए ।
ितनीहरूले होरीहरूलाई त्यहाँबाट िनकाली ितनीहरूको ठाउँमा बसोबास गरे जस्तो
परम भलुे इ ाएललाई ितनीहरूको अिधकारको रूपमा यो दशे िदनभुएको िथयो
।) 13 'अब उठेर जरेेद खोला पा र जाओ ।' त्यसलैे हामी जरेेद खोला पा र
गयौँ । 14 कादशे-बनबाट जरेेद खोला पा रसम्म आउन हामीलाई अठितस िदन
लाग्यो । त्यस बलेासम्म परम भलुे शपथ खानभुएझै ँ लडाइँको लािग योग्य सबै
मािनसको त्यो पसु्ता नष् ट भइसकेको िथयो । 15 त्यस बाहके, ितनीहरूलाई नष् ट
नपारूञ् जले परम भकुो हात त्यो पसु्ताको िवरु मा िथयो । 16 जब मािनसहरूका
िबचबाट लडाइँको लािग योग्य सबै मािनस मरेर गए, 17 परम भलुे मलाई
यसो भन् नभुयो, 18 'आज ितमीहरूले मोआबको िसमाना आर सहरलाई पार
गन ुर्पछर् । 19 ितमीहरू अम्मोनका मािनसहरूको िसमानामा आइपगु्दा ितनीहरूलाई
दःुख नदओे वा ितनीहरूिसत लडाइँ नगर । अम्मोनीहरूको कुनै पिन भिूम म
ितमीहरूको अिधकारको रूपमा िदन् न ँ । िकनिक मलैे यो दशे लोतका सन्तानहरूलाई
अिधकारको रूपमा िदएको छु ।' 20 (त्यसलाई पिन रपाईहरूको दशे ठािनन्थ्यो ।
त्यहाँ पिहले रपाईहरू बस्थ,े तर अम्मोनीहरूले ितनीहरूलाई जमजमु्मीहरू भन्दथे
। 21 ितनीहरू परा मी, असङ्ख्य र अनाकीहरूझै ँ अग्ला-अग्ला िथए । तर
परम भलुे अम्मोनीहरूकै सामनु् ने ितनीहरूलाई नष् ट ग रिदनभुयो र ितनीहरूले
ियनीहरूलाई धपाएर ितनीहरू ियनीहरूको ठाउँमा बसे । 22 परम भलुे सइेरमा
बस् ने एसावका सन्तानहरूकै सामनु् ने होरीहरूलाई नष् ट गरी ितनीहरूको ठाउँमा
ियनीहरूलाई राख् नहुुदँा ियनीहरूका लािग पिन यसै गन ुर्भयो । ियनीहरू आजसम्म
यहाँ बसोबास गद छन ् । 23 गाजासम्म टाढा गाउहँरूमा बस् ने अव्वीहरूलाई
कप् तोरबाट आएका कप् तोरीहरूले नष् ट पारी ितनीहरूको ठाउँमा बसोबास गरे ।)
24 'अब उठेर आफ्ना या ा थाल अिन अन नको बेसँी पार गर । हरे, मलैे हशे्बोनका
राजा एमोरी सीहोन र त्यसको दशे ितमीहरूलाई िदएको छु । यसलाई कब्जा
गनर् थाल र त्योिसत लडाइँ गर । 25 परैु आकाशमिुन भएका जाित-जाितहरूमा
म ितमीहरूको डर र ास हाल्न सरुु गन छु । ितनीहरूले ितमीहरूको बारेमा
भएको खबर सनुरे थरथर काम् ने छन ् अिन ितमीहरूको कारणले िवच लत हुने
छन ्।' 26 मलैे कदमेोतको उजाड-स्थानबाट हशे्बोनका राजा सीहोनलाई शा न्तका
वचनहरूसिहत सन्दशेवाकहरू पठाएँ, 27 'मलाई तपाईंको दशे भएर जान िदनहुोस ्
। म लोकमागर् भएर जानछुे । म दािहने र दे े लाग् ने छैन ँ । 28 खानको लािग
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तपाईंले मलाई पसैामा खाना बचे्नहुुने छ र िपउनको लािग पसैामा पानी िदनहुुने छ ।
केवल मलाई तपाईंको दशे भएर जान िदनहुोस ्29 । जसरी सइेरमा बस् ने एसावका
सन्तानहरू र आर सहरमा बस् ने मोआबीहरूले मरेो िन म्त गरेथे त्यसै गरी मलैे यदर्न
पार गरी परम भु हा ा परमशे् वरले हामीलाई िदनहुुने दशेमा नपगुसेम्म त्यसै गन ुर्होस ्
।' 30 तर हशे्बोनका राजा सीहोनले हा ो कुरा सनुनेन ् र हामीलाई ितनको बाटो
भएर जान िदएनन ् । िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितनको मन कठोर
बनाइिदनभुएको िथयो र ितनको हृदय हठी बनाइिदनभुएको िथयो तािक ितमीहरूको
श ारा उहाँले ितनलाई परािजत गन ुर्भएको होस ्जस्तो उहाँले आजको िदनसम्म
गन ुर्भएको छ । 31 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, 'हरे,् मलैे तरैे सामनु् ने सीहोन र
त्यसको दशे तलँाई िदन थालकेो छु । यस दशेमािथ तरेो अिधकार होस भ्नरे यसलाई
कब्जा गनर् थाल ्।' 32 तब सीहोन आफ्ना सबै मािनस लएर यहसा भन् ने ठाउँमा
हा ो िवरु मा लड्न आए । 33 परम भु हा ा परमशे् वरले ितनलाई हा ो हातमा
स ु म्पिदनभुयो र हामीले ितनी, ितनका छोराहरू र ितनका सबै मािनसलाई परािजत
गर् यौँ । 34 त्यस बलेा हामीले ितनका सबै सहर कब्जा गरी हरेक सहर, परुुष
र स् ीहरू अिन बालबच् चाहरूलाई पणूर् रूपले नष् ट पार् यौँ । एउटै पिन बाँचने ।
35 आफ्ना िन म्त लटुको मालको रूपमा लगकेा गाईवस्त ु र सहरबाट ल ु टएका
मालहरू मा हामीले लयौँ । 36 अन न बेसँीको छेउमा भएको अरोएरदे ख र
बेसँीमा भएको सहरदे ख िगलादसम्म हामीले कब्जा गनर् नसक् ने कुनै सहर िथएन
। परम भु हा ा परमशे् वरले ती हा ा हातमा िदनभुयो । 37 केवल अम्मोनका
सन्तानहरूको दशेसाथै यब्बोक नदीका सबै िकनाराका जग्गा अिन पहाडी दशेका
सहरहरू जहाँ परम भु हा ा परमशे् वरले जान हामीलाई िनषधे गन ुर्भयो िथयो, त्यहाँ
ितमीहरू गएनौ ।

3
1 तब हामी फकर बाशानको बाटोतफर् लाग्यौँ । बाशानका राजा ओग र ितनका

मािनसहरू ए ईमा हामीलाई आ मण गनर् आए । 2 परम भलुे मलाई भन् नभुयो,
'त्यसदे ख नडरा । िकनिक मलैे तलँाई त्यसमािथ िवजय िदएको छु, र तरेा सबै
मािनस र त्यसको भिूम तरेो िनयन् णमा रा खिदएको छु । तैलँ े हशे्बोनमा बस् ने
एमोरीहरूका राजा सीहोनलाई गरेजस्तै त्यसलाई गन छस ् ।' 3 त्यसलैे परम भु
हा ा परमशे् वरले हामीलाई बाशानका राजा ओग र ितनका सबै मािनसमािथ
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िवजय िदनभुई हा ो िनयन् णमा िदनभुयो । हामीले एउटै पिन नछािड ितनका
मािनसहरूलाई मार् यौँ । 4 त्यस बलेा हामीले ितनका सबै सहर कब्जा गर् यौँ
। हामीले बाशानमा अग बको राज्यसाथै ओगको राज्य गरी एउटै पिन नछािड
सबै साठीवटा सहरलाई कब्जा गर् यौँ । 5 यी सबै सहर अग्ला-अग्ला पखार्लले
घे रएका, वशे ार र बारहरू भएका सहरहरू िथए । यीबाहके पखार्ल नलगाइएका
धरैे सहरहरू पिन िथए । 6 हामीले हशे्बोनका राजालई गरेजस्तै ितनीहरूका परुुष
र स् ीहरूसाथै स-साना बालबच् चालाई पणूर् रूपमा नष् ट पार् यौँ । 7 तर सबै
गाईवस्त ु र सहरका धनमाल भने लटुको मालको रूपमा हामीले लयौँ । 8 त्यस
बलेा हामीले एमोरीहरूका दईु राजाका हातबाट यदर्न पा रको अन नको बेसँीदे ख
हमे न डाँडासम्मको दशे कब्जा गर् यौँ । 9 (हमे नलाई सीदोनीहरूले िस रओन र
एमोरीहरूले सनेीर भन्दछन)् । 10 हामीले तराईका सबै सहर, सबै िगलाद, सबै
बाशान, सलका र ए ईसम्मका इलाकाहरू अिन बाशानमा भएका ओग राज्यका
सबै सहर कब्जा गर् यौँ । 11 (रपाईहरूमा केवल बाशानका राजा जीिवत रहे ।
ितनको पलङ्ग फलामको िथयो । मािनसहरूको नापअनसुार यो नौ हात लामो
र चार हात चौडा िथयो । के अम्मोनका सन्तानहरू रब्बामा नै बस्थनेन ् र?)
12 त्यस बलेा हामीले अिधकारको रूपमा लएको दशे अथार्त ्अन नको बेसँीनरे
अरोएरदे ख िगलादको पहाडी दशेको आधा भाग र यसका सहरहरू मलैे रूबनेीहरू
र गादीहरूलाई िदएँ । 13 िगलादको बाँकी भाग र सम्पणूर् बाशान अथार्त ्ओगको
राज्य (अग बको सम्पणूर् राज्य र सम्पणूर् बाशान) मलैे मनश्शकेो आधा कुललाई
िदएँ । (उही क्षे लाई रपाईहरूको दशे भिनन्छ । 14मनश्शकेा सन्तान याईरले गशरूी
र माकातीहरूको िसमानासम्म अग बको सारा राज्य कब्जा गरे । ितनले त्यस क्षे र
बाशानलाई आफ्नै नाउँ ारा हब्बात-याईर नाउँ िदए जसलाई आजसम्म उही नामले
िचिनन्छ ।) 15 मलैे िगलादचािह ँ माकीरलाई िदएँ । 16 रूबनेीहरू र गादीहरूलाई
मलैे िगलाददे ख अन न बेसँीसम्म (बेसँीको मध्य भाग त्यस इलाकाको िसमाना
िथयो) र यब्बोक नदी (जनु अम्मोनीहरूको िसमाना िथयो) िदएँ । 17 यसको अक
िसमाना िकन् नरेतदे ख िपसगा टापकुो पवूर्प रहकेो भीरमिुन अराबा समु (अथार्त ्
खारा समु ) सम्म अथार्त ्यदर्न नदीको बेसँीको मदैान िथयो । 18 त्यस बलेा मलैे
ितमीहरूलाई यसो भनरे आज्ञा िदएँ, 'परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई
यो दशे अिधकार गनर् िदनभुएको छ । सबै यो ाहरू इ ाएलका मािनसहरू अथार्त ्
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ितमीहरूका दाजभुाइहरूका साम ु हितयार िभरेर जानपुछर् । 19 तर ितमीहरूका
पत् नीहरू, ितमीहरूका बालबच् चाहरू र ितमीहरूका गाईवस्त ु (ितमीहरूिसत थु ै
गाईवस्त ु छन ्भनी मलाई थाहा छ) मलैे ितमीहरूलाई िदएका सहरहरूमा बस् ने छन ्
। 20 परम भलुे ितमीहरूलाई झै ँ ितमीहरूका दाजभुाइहरूलाई िव ाम निदनभुएसम्म
र परम भलुे ितमीहरूलाई िदनहुुने यदर्नपा रको भिूम ितमीहरूलाई अिधकार गनर्
निदनभुएसम्म ितमीहरूले यसो गन ूर् । तब मलैे ितमीहरूलाई अिधकारमा िदएको
दशेमा ितमीहरू हरेक फकर आउने छौ ।' 21 त्यस बलेा मलैे यहोशलूाई यसो भनरे
आज्ञा िदएँ, 'परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले यी दईु राजालाई गन ुर्भएका सबै कुरा
ित ो आफ्नै आखँाले दखेकेा छन ्। अब ितमीहरू पा र जाँदा सबै राज्यलाई पिन
परम भलुे उही गन ुर्हुने छ । 22 ितनीहरूदे ख नडराओ िकनिक परम भु ितमीहरूका
परमशे् वर नै ितमीहरूको पक्षमा लड्नहुुने छ ।' 23 त्यस बलेा मलैे परम भलुाई यसो
भनरे िबन्ती चढाएँ, 24 'हे परम भु परमशे् वर, तपाईंले आफ्ना दासलाई तपाईंको
महान ्ता र तपाईंको श शाली हात दखेाउन थाल्नभुएको छ िकनिक स्वगर् र
पथृ्वीमा त्यस्तो कुनचािह ँ दवे छ जसले तपाईंले गन ुर्भएका श शाली कायर्हरू गनर्
सक्छ? 25 म िबन्ती गदर्छु, िक मलाई पा र गएर यदर्नपा रको त्यो दशे, असल
पहाडी दशे र लबेनान पिन दखे् न िदनहुोस ्।' 26 तर ितमीहरूका कारणले परम भु
मिसत रसाउनभुयो । उहाँले मरेो कुरा सनु् नभुएन । परम भलुे मलाई भन् नभुयो,
'तरेो लािग यित नै पयार्प् त होस ् । अबदे ख उसो यस िवषयमा मिसत नबोल ् ।
27 िपसगाको टाकुरामा उक्लरे तरेा आखँा प श् चमितर, उ रितर, दिक्षणितर र
पवूर्ितर लगा । तरेा आखँाले हरे ्िकनिक त ँ यदर्नपा र जान पाउने छैनस ्। 28 बरु,
यहोशलूाई िनदशन िदन ू र त्यसलाई उत्साह िदएर ब लयो पान ूर् िकनिक त्यो यो
जाितको अिगअिग पा र जाने छ, र त्यसले नै त ैलँ े दखेकेो यो दशे ितनीहरूलाई
अिधकार गनर् लाउने छ ।' 29 त्यसलैे हामी बथे-पोरको सामनु् नकेो बेसँीमा बस्यौँ ।

4
1 अब हे इ ाएली हो, मलैे ितमीहरूलाई िसकाउनै लागकेा िविधिवधानहरूलाई

सनु । ितनको पालन गरी ितमीहरू जीिवत होऊ र परम भु ितमीहरूका िपता-
पखुार्का परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदन लाग् नभुएको दशेमा गएर त्यसलाई अिधकार
गर । 2 मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा गरेका वचनहरूमा नथप् न ू न त तीबाट घटाउन ू
तािक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदन लाग् नभुएका आज्ञाहरू
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ितमीहरूले पालन गनर् सक । 3 बाल-पोरको कारणले परम भलुे के गन ुर्भयो, त्यो
ितमीहरूका आखँाले दखेकेा छन ।् पोरको बाल दवेतालाई प ाउने सबै मािनसलाई
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूकै िबचबाट नष् ट पा रिदनभुयो । 4 तर
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरिसत टाँिसनहेरूमध्ये हरेक आज जीिवत छ । 5 हरे,
परम भु मरेा परमशे् वरले मलाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ मलै े ितमीहरूलाई िविधिवधानहरू
िसकाएको छु, िक ितमीहरूले अिधकार गनर् लािगरहकेो दशेमा ितमीहरू वशे गदार्
ितमीहरूले ती पालन गन ुर्पछर् । 6 त्यसकारण ती मान र पालन गर । िकनिक जाित-
जाितहरूको द ृ ष् टमा यो ितमीहरूको ब ु र समझश हुने छ जसले यी सबै
िविधिवधानको बारेमा सनुरे यसो भन् ने छन,् 'िनश्यच न,ै यो महान ्जाित ब ु मानी
र समझश भएको जाित रहछे ।' 7 िकनिक हामीले जिहलसेकैु पकुारा गदार्
हा ा परम भु परमशे् वर जि निजक हुनहुुन्छ, त्यित अक कुन जाितको ईश् वर
निजक छ ? 8 आज मलैे ितमीहरूका साम ु रा खरहकेो यो वस्थाजस्तै धािमर्क
िविधिवधान भएको कुनचािह ँ अक महान ्जाित छ ? 9 केवल ध्यान दओे र आ-
आफूलाई होिसयारीपवूर्क पहरा दओे तािक ितमीहरूका आखँाले दखेकेा कुराहरू
ितमीहरूले निबसर् र ितमीहरूका जीवनभ र ती ितमीहरूका दयबाट नजाऊन ् ।
बरु, ती ितमीहरूका छोराछोरीहरू र नाितनाितनाहरूलाई िसकाओ । 10 होरेबमा
ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु उिभएको िदनमा परम भलुे मलाई
यसो भन् नभुयो, 'मािनसहरूलाई जम्मा गर र् म ितनीहरूलाई मरेा वचन सनु् ने बनाउने
छु तािक यस पथृ्वीमा ितनीहरू बाचञु् जलेसम्म ितनीहरूले मरेो भय मान् न िसकून ्
र ितनीहरूका छोराछोरीहरूलाई िसकाउन सकून ् ।' 11 ितमीहरू पवर्तको फेदको
निजक आएर उिभयौ । पवर्तमा आगो दन्केर आकाशको िबचसम्मै पगु्यो, अिन
बाक्लो अन्धकार र बादल छायो । 12 आगोको िबचबाट परम भु ितमीहरूिसत
बोल्नभुयो । ितमीहरूले बो लएको वचनको आवाज सनु्यौ तर त्यहाँ ितमीहरूले कुनै
स्वरूप दखेनेौ । ितमीहरूले आवाज मा ै सनु्यौ । 13उहाँले ितमीहरूलाई ितमीहरूले
पालन गन ुर्पन उहाँको करार अथार्त ्दस आज्ञाको घोषणा गन ुर्भयो । उहाँले ितनलाई
दईुवटा िशला-पाटीमा लखे् नभुयो । 14 ितमीहरूलाई िविधिवधानहरू िसकाउन त्यस
बलेा परम भलुे मलाई आज्ञा िदनभुयो तािक पा र गएर ितमीहरूले अिधकार गनर्
लािगरहकेो दशेमा ती पालन गनर् सक । 15 त्यसलैे ितमीहरूले आ-आफूलाई ध्यान
दओे िकनिक त्यस िदन होरेबमा परम भु आगोको िबचबाट ितमीहरूिसत बोल्नहुुदँा
ितमीहरूले कुनै स्वरूप दखेनेौ । 16 कुनै परुुष वा स् ीको स्वरूपमा वा खोपरे कुनै
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पिन ितमा बनाएर वा 17 पथृ्वीमा कुनै पशकुो स्वरूप वा आकाशमा उड्ने कुनै
चराचरुुङ्गी वा 18भइँुमा घ ने कुनै पिन ाणी वा पथृ्वीमिुन पानीमा भएको कुनै पिन
माछाको ितमा बनाएर ितमीहरूले आफूलाई ष् ट नपार । 19 परैु आकाशमिुन सबै
जाितलाई परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले िदनभुएका सयूर्, चन् मा वा ताराहरूसाथै
सबै आकाशीय िपण्डहरू दखेरे ितनको पजुा आराधना गनर् आफ्ना आखँा मािथ
नउठाओ । 20तर परम भलुे ितमीहरूलाई उहाँको आफ्नै िनज सम्पि (जस्तो आज
ितमीहरू छौ) बनाउन आगोको भ ी अथार्त ् िम बाट िनकालरे ल्याउनभुएको छ ।
21 ितमीहरूका कारणले परम भु मिसत रसाउनभुयो । म यदर्नपा र जान नपाउने र
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले सम्पि को रूपमा ितमीहरूलाई िदनहुुने दशेमा जान
नपाउने गरी उहाँले शपथ खानभुयो । 22 बरु, म यस दशेमै मन ुर्पछर् । म यदर्नपा र
जान पाउने छैन ँ । तर ितमीहरू त्यस असल दशेमा गएर त्यसको अिधकार गन छौ ।
23 सावधान बस तािक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूिसत बाँध् नभुएको
करार ितमीहरूले नभलु र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िनषधे
गन ुर्भएको कुनै पिन कुराको ितमिूतर् नबनाओ । 24 िकनिक परम भु ितमीहरूका
परमशे् वर भस्म पान आगो र डाही परमशे् वर हुनहुुन्छ । 25 ितमीहरूले छोराछोरीहरू
र नाितनाितनाहरू जन्माइसकेपिछ ितमीहरू लामो समयसम्म त्यस दशेमा बस्दा
ितमीहरूले आफूलाई ष् ट पारी खोपरे कुनै पिन कुराको ितमिूतर् बनाएर परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरको द ृ ष् टमा दषु् ट काम गरी उहाँलाई िच ायौ भने म आज
स्वगर् र पथृ्वीलाई ितमीहरूका िवरु मा साक्षी राख्दछु, 26 िक जनु दशे अिधकार
गनर् ितमीहरू यदर्नपा र जाँदै छौ त्यस दशेबाट ितमीहरू चाँडै नै पणू र् रूपमा नष् ट
हुने छौ । त्यहाँ ितमीहरू लामो समयसम्म बाँच्ने छैनौ, तर ितमीहरू पणूर् रूपमा
नष् ट हुने छौ । 27 परम भलुे ितमीहरूलाई जाित-जाितहरूका िबचमा िततर-
िबतर पा रिदनहुुने छ, र उहाँले ितमीहरूलाई धपाउनभुएका जाितहरूका िबचमा
ितमीहरूको सङ्ख्या थोरै हुने छ । 28 त्यहाँ ितमीहरूले मािनसहरूका हातले
बनाइएका काठ र ढुङ्गाका अन्य दवेताहरूको सवेा गन छौ जसले न दखे्छन ्
न सनु्छन ् न खान्छन ् न त स ुघँ्छन ् । 29 तर त्यहीँबाट नै ितमीहरूले परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरको खोजी गन छौ र ितमीहरूका सारा दय र सारा ाणले
उहाँको खोजी गदार् ितमीहरूले उहाँलाई भे ाउने छौ । 30 ती पिछल्ला िदनमा
ितमीहरू सङ्कष् टमा हुदँा र यी सबै कुरा ितमीहरूमा आइपदार् ितमीहरू परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरमा फक उहाँको आवाज सनु् ने छौ । 31 िकनिक परम भु
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ितमीहरूका परमशे् वर कृपाल ु हुनहुुन्छ । उहाँले ितमीहरूलाई त्याग् नहुुने छैन न त
नष् ट गन ुर्हुने छ न ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत बाँध् नभुएको करारलाई भलु्नहुुने
छ । 32 अब के पिहले किहल्यै यस्तो महान ्घटना भएको िथयो वा यस्तो किहल्यै
सिुनएको िथयो ? ितमीहरूभन्दा अिग िबतकेा िदनहरू अथार्त ्परमशे् वरले पथृ्वीमा
मािनस सजृनभुएको िदनको बारेमा सोधपछु गर । आकाशको एक छेउदे ख अक
छेउसम्म सोधपछु गर । 33 ितमीहरूले सनुजेस्तै आगोको िबचबाट परमशे् वर
बोल्नभुएको सनुरे के कुनै जाित किहल्यै जीिवत भएको छ ? 34 वा िम मा
ितमीहरूका आखँाकै सामनु् ने परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले गन ुर्भएझै ँ परीक्षा,
िचन्ह, आश् चायर्, लडाइँ, श शाली हात, पसा रएको पाखरुा र महान ् ासहरू ारा
अक जाितको िबचबाट आफ्नो लािग एउटा जाितलाई लएर आउन के परमशे् वरले
किहल्यै कोिसस गन ुर्भएको छ ? 35 ितमीहरूलाई नै यी कुराहरू दखेाइए तािक
ितमीहरूले परम भु नै परमशे् वर हुनहुुन्छ र उहाँबाहके अरू कोही ईश् वर छैन
भनी ितमीहरूले जान् न सक । 36 ितमीहरूलाई िनदशन िदन उहाँले स्वगर्बाट
आफ्नो आवाज ितमीहरूलाई िदनभुयो । पथृ्वीमा उहाँले आफ्नो दन्कने आगो
ितमीहरूलाई दखेाउनभुयो । ितमीहरूले आगोको िबचबाट उहाँका वचन सनु्यौ
। 37 उहाँले ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई मे गन ुर्भएकाले उहाँले ितनीहरूका
सन्तानहरूलाई चनु् नभुयो अिन उहाँको उप स्थित र महाश सिहत ितमीहरूलाई
िम बाट ल्याउनभुयो । 38 उहाँले ितमीहरूकै साम ु ितमीहरूभन्दा श शाली र
महान ् जाितलाई धपाइिदनभुयो तािक ितमीहरूलाई िभ ल्याई सम्पि को रूपमा
ितनीहरूको दशे िदन सकून ्जस्तो आज उहाँले गन ुर्भएको छ । 39 त्यसकारण आज
यो जान र दयमा राख िक परम भु नै मािथ स्वगर् र तल पथृ्वीमा परमशे् वर हुनहुुन्छ
र अरू कोही छैन । 40 आज मलैे ितमीहरूलाई िदएका िविधिवधानहरू ितमीहरूले
पालन गर तािक ितमीहरू र ितमीहरू पिछ आउने ितमीहरूका छोराछोरीहरूको भलो
होस ्अिन परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले सदाको िन म्त ितमीहरूलाई िदनभुएको
दशेमा ितमीहरूको आय ु लामो होस ् ।” 41 तब मोशाले यदर्नको पवूर्प ितनवटा
सहर छाने 42 तािक कुनै पिन ले पिहले दशु्मनी नभएका अक लाई
अजान अवस्थामा मारेको खण्डमा त्यहाँ भागरे जान सकोस ् । यी सहरमध्ये कुनै
एउटामा भागरे त्यसले आफ्नो ज्यान बचाउन सक्थ्यो । 43 यी सहरहरू ियनै िथएः
रूबनेीहरूका लािग उजाड-स्थानमा मदैानको बसेरे, गादीहरूका लािग िगलादको
रामोत र मनश्शकेा सन्तानहरूका लािग बाशानको गोलान । 44 मोशाले इ ाएलका
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मािनसहरूका साम ु रा खिदएको वस्था यही हो । 45 इ ाएलीहरू िम बाट आउँदा
ितनले ितनीहरूलाई िदएका करारका आज्ञाहरू, वस्थाहरू र अन्य आज्ञाहरू
यी नै हुन ् । 46 ितनीहरू हशे्बोनमा बस् ने एमोरीहरूका राजा सीहोनको दशे बथे-
पोरको सामनु् ने यदर्नको पवूर्प छदँा मोशाले यी आज्ञाहरू िदएका िथए । मोशा र
इ ाएलीहरू िम बाट आउँदा ितनले यी राजालाई हराएका िथए । 47 ितनीहरूले
ितनको दशे र बाशानका राजा ओगको दशेमािथ अिधकार गरे । यी एमोरीहरूका दईु
राजा िथए जो यदर्नपा र पवूर्प बस्थे । 48यो क्षे अन नको बेसँीको छेउमा रहकेो
अन नदे ख िसयोन पवर्त (अथार्त ्हमे न पवर्त) सम्म 49 र यदर्नपा र पवूर्प यदर्न
नदीको बेसँीको मदैानका सबै भभूागदे ख अराबाको समु सम्म र िपसगा टापकुो
िभरसम्म पथ्य ।

5
1 मोशाले सारा इ ाएलीलाई बोलाएर भन,े “हे इ ाएल हो, आज मलैे

ितमीहरूलाई िदने िविधिवधानहरू सनु तािक ितनलाई जानरे ितमीहरू आज्ञाकारी
बन् न सक । 2 परम भु हा ा परमशे् वरले होरेबमा हामीिसत करार बाँध् नभुयो
। 3 परम भलुे यो करार हा ा िपता-पखुार्हरूिसत बाँध् नभुएन, आज हामी
बाँचकेाहरू सबिैसत बाँध् नभुयो । 4 पवर्तमा परम भु आगोको िबचबाट ितमीहरूिसत
आमनसेामने बोल्नभुयो । 5 त्यस बलेा उहाँको वचन कट गनर् म परम भु र
ितमीहरूका िबचमा उिभएँ िकनिक आगोको कारणले गदार् ितमीहरू डराएका
िथयौ, र ितमीहरू पवर्तमा उक्लरे गएनौ) । परम भलुे भन् नभुयो, 6 'ितमीहरूलाई
िम दशे अथार्त ् दासत्वको दशेबाट ल्याउने म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ ।
7 ितमीहरूले मरेो साम ु अन्य कुनै दवेी-दवेता नमान् न ू । 8 आफ्नो िन म्त खोपरे
मािथ स्वगर्मा वा तल पथृ्वीमा वा पानीमिुन भएको कुनै पिन थोकको ितमिूतर्
नबनाउन ू । 9 ितनीहरूका साम ु निनहुरन ू न त ितनीहरूको सवेा गन ूर् िकनिक म
परम भु ितमीहरूका परमशे् वर डाही परमशे् वर हु ँ । म मलाई घणृा गन िपता-
पखुार्हरूको दषु् टताको दण्ड ितनीहरूका सन्तानहरूको ते ो र चौथो पसु्तासम्म िदने
छु । 10 तर मलाई मे गन र मरेा आज्ञाहरू पालन गन हजारौँ पसु्तासम्म म मरेो
करारको िवश् वसनीयता दखेाउने छु । 11 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको नाउँ

थर्मा न लन ू िकनिक मरेो नाउँ थर्मा लने जोसकैुलाई पिन म िनरपराध छोड्ने
छैन ँ । 12 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई आज्ञा िदनभुएमतुािबक
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शबाथ-िदन पिव राख् न याद राख् न ू । 13 ितमीहरूले छ िदनसम्म प र म गन ुर्पछर्
र ितमीहरूका सबै काम गन ुर्पछर् । 14 तर सातौँचािह ँ िदन परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरको शबाथ हो । यस िदनमा ितमीहरूल,े ितमीहरूका छोराछोरी वा
ितमीहरूका कमारा-कमारी वा ितमीहरूका गोरु, वा ितमीहरूका गधा वा ितमीहरूका
कुनै पिन गाईवस्त ु वा ितमीहरूको सहरिभ भएका परदशेीले कुनै काम नगरोस ्
। ितमीहरूका कमारा-कमारीले पिन ितमीहरूसगँै िव ाम गरून ् । 15 ितमीहरू
िम दशेमा कमारा िथयौ, र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले श शाली हात
र फै लएको पाखरुा ारा ितमीहरूलाई त्यहाँबाट ल्याउनभुयो भनी याद राख् न ू
। त्यसकारण, शबाथ-िदन मान् न परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई
आज्ञा िदनभुएको छ । 16 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई आज्ञा
गन ुर्भएझै ँआफ्ना बबुा र आमालाई आदर गन ूर् तािक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई िदन लाग् नभुएको दशेमा ितमीहरूको आय ु लामो होस ् र ितमीहरूको
भलो होस ् । 17 हत्या नगन ूर् । 18 िभचार नगन ूर् । 19 चोरी नगन ूर् । 20 आफ्नो
िछमकेीको िवरु मा झटुो गवाही निदन ू । 21 आफ्नो िछमकेीकी पत् नीको लालच
नगन ूर्; आफ्नो िछमकेीको घरको लालच नगन ूर्; त्यसको खते, कमारा, कमारी,
गोरु, गधा वा कुनै पिन थोकको लालच नगन ूर् ।' 22 परम भलुे यी वचनहरू पवर्तमा
आगोको िबचबाट घोर अन्धकारमा बादलबाट ितमीहरूका सारा समदुायलाई ठुलो
सोरमा भन् नभुयो । उहाँले अरु कुनै पिन वचन थप् नभुएन । उहाँले दईुवटा िशला-
पाटीमा ती लखे् नभुयो र मलाई िदनभुयो । 23 पवर्त ज लरहदँा अन्धकारको
िबचबाट ितमीहरूले आवाज सनु्दा ितमीहरूका सबै धमर्-गरुु र ितमीहरूका
कुलहरूका नायकहरू मकहाँ आयौ । 24 ितमीहरूले भन्यौ, 'हरे, परम भु हा ा
परमशे् वरले हामीलाई उहाँको मिहमा र उहाँको महान ्ता दखेाउनभुएको छ, र
आगोको िबचबाट हामीले उहाँको आवाज सनुकेा छौँ । परमशे् वर मािनसहरूिसत
बोल्नहुुदँा पिन ितनीहरू जीिवतै रहन सक्छन भ्नी आज हामीले दखेकेा छौँ । 25 तर
हामी िकन मन ? िकनिक यो महाअ ग् नले हामीलाई भस्म पान छ । हामीले परम भु
हा ा परमशे् वरको आवाज अझै सनु्यौँ भने हामी मन छौँ । 26 िकनिक आगोको
िबचबाट जीिवत परमशे् वरको वचन सनुरे पिन हामीजस्तै बाँच्ने कुनचािह ँ ाणी
होला ? 27 जानहुोस ् र परम भु हा ा परमशे् वरले भन् नहुुने हरेक कुरो सनु् नहुोस ् ।
परम भु हा ा परमशे् वरले तपाईंलाई भन् नहुुने हरेक कुरो हामीलाई दोहोर् याउनहुोस ्
। हामी यसलाई सनु् ने छौँ र पालन गन छौँ ।' 28 ितमीहरू मिसत बोल्दा परम भलुे
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ितमीहरूका वचन सनु् नभुयो । उहाँले मलाई भन् नभुयो, 'यी मािनसहरूले तलँाई
भनकेा वचनहरू मलैे सनुकेो छु । ितनीहरूले भनकेा कुरा असल िथए । 29 मरेो
आदर गन र सधै ँ मरेा सबै आज्ञा मान् ने हृदय ितनीहरूमा भइिदए त ितनीहरू र
ितनीहरूका छोराछोरीहरूको सदासवर्दा भलो हुनिेथयो । 30 गएर ितनीहरूलाई
भन,् 'ितमीहरूका पालहरूमा फकर् ।' 31 तर तचँािह ँ मरेो निजक खडा हो, र म
तलँाई सबै आज्ञा र िविधिवधान िदने छु जनु तैलँ े ितनीहरूलाई िसकाउने छस ्तािक
मलैे ितनीहरूलाई अिधकारको लािग िदने दशेमा ितनीहरूले यी पालन गरून ् ।'
32 त्यसकारण, परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनभुएका आज्ञाहरू
पालन गर । 33 ितमीहरू दायाँ र बायाँ नलाग । परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई आज्ञा िदनभुएका सबै मागर्मा िहडँ तािक ितमीहरूले अिधकार गन
दशेमा ितमीहरू बाँच्न सक, र ितमीहरूको भलो होस ्अिन ितमीहरूको आय ु लामो
होस ्।

6
1 अब यदर्न पा र गई ितमीहरूले अिधकार गनर् लागकेो दशेमा ितमीहरूले

पालन गरून ् भनी परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िसकाउन भनी
मलाई िदनभुएका आदशे र िविधिवधानहरू ियनै हुन ् । 2 ितमीहरूको आय ु लामो
होस ् भनरे ितमीहरू, ितमीहरूका छोराछोरीहरू, ितमीहरूका नाितनाितनाहरूले
जीवनभ र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको आदर गन ूर् र उहाँका सबै िवधान र
आज्ञा मान् न ू । 3 त्यसकारण, हे इ ाएल हो, ितनलाई सनु र पालन गर तािक
परम भु ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई ितज्ञा गन ुर्भएको
दधू र मह बग् ने दशेमा ितमीहरूको भलो होस ् र ितमीहरू गणुात्मक रूपमा व ृ
हुन सक । 4 हे इ ाएल हो, सनुः पमर भु हा ा परमशे् वर एउटै हुनहुुन्छ ।
5 ितमीहरूले पमर भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई आफ्नो सारा दय, सारा ाण
र सारा श ले मे गन ूर् । 6 आज मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा गरेका यी वचनहरू
ितमीहरूका हृदयमा राख । 7 अिन ितमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई ती
महेनतसाथ िसकाउन ू । ितमीहरू आफ्ना घरमा बस्दा, बाटोमा िहडँ्दा, सतु्दा र
उठ्दा ितमीहरूले ितनकै चचार् गन ूर् । 8 ितमीहरूले िचन्हको रूपमा ितनलाई हातमा
बाँध् न ू र ितमीहरूका आखँाका िबचमा ितनले प को काम गरून ् । 9 ितमीहरूले
ितमीहरूका घरका चौकोस र ढोकाहरूमा ती लखे् न ू । 10 परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू अथार्त ् अ ाहाम, इसहाक र याकूबिसत
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ितमीहरूलाई िदन्छु भनी शपथ खानभुएको ितमीहरूले नबनाएका अिन ठुला 11 र
ज्यादै रा ा-रा ा सहरहरू भएको दशेमा ल्याउनहुुदँा जहाँ ितमीहरूले नबनाएका
सबै िकिसमका असल थोकहरूले घरहरू भ रपणूर् हुने छन,् ितमीहरूले नखनकेा
इनारहरू हुने छन ्र ितमीहरूले नरोपकेा दाखबारी र जतैनूका रुखहरू हुने छन,् ती
ितमीहरूले खाने छौ र तपृ् त हुने छौ, 12 तब ितमीहरूलाई िम दशे अथार्त ्दासत्वको
दशेबाट ल्याउनहुुने परम भलुाई निबसर्न होिसयार होओ । 13 परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरको आदर गन ूर्; उहाँको मा आराधना गन ूर् र उहाँको नाउमँा शपथ खान ू ।
14 ितमीहरूका व रप र भएका जाित-जाितहरूका दवेी-दवेताहरूको पिछ नलाग् न,ू
15 िकनिक ितमीहरूका िबचमा रहनहुुने परम भु ितमीहरूका परमशे् वर डाही
परमशे् वर हुनहुुन्छ । ितमीहरूले त्यसो गर् यौ भने परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको

ोध ितमीहरूका िवरु मा दन्कने छ र उहाँले ितमीहरूलाई पथृ्वीको धलूोबाट
नष् ट पान ुर्हुने छ । 16 मस्साहमा परीक्षा गरेझै ँ परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको
परीक्षा नगन ूर् । 17 ितमीहरूलाई आज्ञा गन ुर्भएका परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका
आज्ञाहरू, उहाँका गम्भीर आदशेहरू र उहाँका िविधहरू द िच साथ पालन गन ूर्
। 18 ितमीहरूले परम भकुो द ृ ष् टमा जे ठक र असल छ, त्यही गन ूर् तािक
ितमीहरूको भलो होस ् र परम भलुे ितमीहरूका पखुार्हरूिसत शपथ खानभुएको
दशेमा गएर यसको अिधकार गनर् सक, 19 अिन परम भलुे भन् नभुएझै ँ ितमीहरूले
ितमीहरूका सबै श हुरूलाई धपाउन सक । 20भावी िदनमा ित ो छोराल,े 'परम भु
हा ा परमशे् वरले तपाईंलाई िदनभुएका करारका आदशेहरू, िविधिवधानहरू के-के
हुन ् ?' भनी सोध्दा 21 ितमीले आफ्नो छोरोलाई भन् न,ू 'हामी िम मा फारोका
कमाराहरू िथयौँ । परम भलुे हामीलाई श शाली हात ारा िम बाट ल्याउनभुयो,
22 र उहाँले हा ा आखँाकै साम ु िम मा फारो र ितनका सबै घरानामािथ महान ् र
डरलाग्दा िचन्हसाथै आश् चयर्हरू दखेाउनभुयो । 23 उहाँले हामीलाई त्यहाँबाट
बािहर ल्याउनभुयो तािक हा ा पखुार्हरूिसत शपथ खानभुएको दशेिभ उहाँले
हामीलाई ल्याउन सक् नभुएको होस ् । 24 परम भलुे सधै ँ यी सबै िविधिवधान
मान् न, हा ो भलाइको लािग परम भु हा ा परमशे् वरको भय मान् न हामीलाई
आज्ञा िदनभुएको छ तािक आजजस्तै उहाँले हामीलाई जीिवत राख् नभुएको होस ्
। 25 हामीले उहाँले हामीलाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ परम भु हा ा परमशे् वरको साम ु यी
सबै आज्ञा मान्यौँ भने यो हा ो धािमर्कता हुने छ ।'
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7
1 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई ितमीहरूले अिधकार गन दशेमा

ल्याउनहुुदँा उहाँले ितमीहरूकै साम ु ितमीहरूभन्दा महान ् र श शाली सात जाित
िह ी, िगगार्शी, एमोरी, कनानी, प रज् जी, िहव्वी र यबसूीहरूलाई धपाउनहुुने
छ । 2 ितमीहरूले ितनीहरूलाई परािजत गदार् परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले नै
ितनीहरूलाई ितमीहरूकहाँ स ु म्पिदनहुुने छ र ितमीहरूले ितनीहरूलाई पणूर् रूपमा
नष् ट गन ूर् । ितनीहरूिसत कुनै करार नबाँध् न,ू र ितनीहरूलाई कृपा नदखेाउन ू ।
3 ितनीहरूिसत िववाहको कुनै बन्दोवस्त निमलाउन ू । ितमीहरूले आफ्ना छोरीहरू
ितनीहरूका छोराहरूलाई निदन,ू र आफ्ना छोराहरूका िन म्त ितनीहरूका छोरीहरू
न लन ू। 4 िकनिक ितनीहरूले ितमीहरूका छोराहरूलेअरू दवेी-दवेताहरूलाई पजुनू ्
भनरे मलाई प ाउनबाट ितनीहरूलाई तकार्उने छन ् । त्यसलैे परम भकुो ोध
ितमीहरूको िवरु मा दन्कने छ, र उहाँले तत्काल ितमीहरूलाई नष् ट गन ुर्हुने छ ।
5 ितनीहरूिसत यसरी वहार गन ूर्ः ितनीहरूका वदेीहरू भत्काइिदन;ू ितनीहरूका
ढुङ्गाका खम्बाहरू टु ाटु ा पा रिदन;ू ितनीहरूका अशरेा दवेीका खम्बाहरू
काटेर ढा लिदन ू र ितनीहरूका मिूतर्हरू आगोमा जलाइिदन ू । 6 िकनिक ितमीहरू
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका िन म्त अलग ग रएका जाित हौ । उहाँले
ितमीहरूलाई पथृ्वीको धरातलमा भएका अन्य कुनै पिन जाितहरूभन्दा उहाँको
जाितको रूपमा अिधकार हुन चनु् नभुएको छ । 7 अरू जाितहरूभन्दा ितमीहरू
सङ्ख्यामा धरैे भएकाले परम भलुे ितमीहरूलाई मे दखेाउनभुएको होइन वा
चनु् नभुएको होइन िकनिक ितमीहरू सबै जाितभन्दा सङ्ख्यामा थोरै छौ । 8 तर
उहाँले ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुने भएकोले र उहाँले ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत
खानभुएको शपथ परुा गन इच्छा गन ुर्भएकोले ितमीहरूलाई चनु् नभुएको हो ।
9 त्यसकारण, परम भलुे ितमीहरूलाई श शाली हातले बािहर ल्याउनभुएको छ,
र दासत्वको घर अथार्त ् िम का राजा फारोको हातबाट छुटकारा िदलाउनभुएको
छ । तसथर्, परम भु ितमीहरूका परमशे् वर नै िवश् वासयोग्य परमशे् वर हुनहुुन्छ
जसले उहाँलाई मे गन र उहाँका आज्ञाहरू मान् ने हजारौँ पसु्तासम्म आफ्ना करार
परुा गन ुर्हुन्छ र िवश् वासयोग्य हुनहुुन्छ भनी जान । 10 तर उहाँको अवहलेना
गनहरूलाई उहाँले बदला लनहुुने छ वा ितनीहरूलाई नष् ट गन ुर्हुने छ । उहाँको
अवहलेना गनहरू जोकसै ित पिन उहाँ सहनशील हुनहुुन् न । उहाँले त्यसको बदला
लनहुुने छ । 11 त्यसकारण मलैे ितमीहरूलाई िदएका आज्ञा र िविधिवधानहरू
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पालन गर र मान । 12 ितमीहरूले यी िविधिवधानहरू सनुरे पालन गर् यौ भने
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत बाँध् नभुएको करार
र िवश् वसिनयता उहाँले परुा गन ुर्हुने छ । 13 उहाँले ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुने छ;
आिशष ्िदनहुुने छ र गणुात्मक रूपमा व ृ गराउनहुुने छ । ितमीहरूलाई िदन्छु भनी
ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत ितज्ञा गन ुर्भएको दशेमा उहाँले ितमीहरूको शरीरको
फल, भिूमको फल, ितमीहरूको अन् न, ितमीहरूको नयाँ दाखम , ितमीहरूको
तले, ितमीहरूको गाईवस्त ु र ितमीहरूको बगाललाई व ृ गरी आिशष ् िदनहुुने
छ । 14 अरू सबै जाितभन्दा ितमीहरू सु ख हुने छौ । ितमीहरूका िबचमा
कोही पिन िनसन्तान हुने छैन, र ितमीहरूका गाईवस्तमुध्ये एउटै पिन बलैा हुने
छैन । 15 परम भलुे ितमीहरूबाट सबै रोग लजैानहुुने छ । ितमीहरूले जानकेा
िम का कुनै पिन खराब रोगहरू ितमीहरूमािथ आउने छैनन,् तर ितमीहरूलाई
घणृा गनहरूमािथ उहाँले ती ल्याउनहुुने छ । 16 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई िदनहुुने सबै जाितलाई नष् ट गन ूर्, र ितनीहरूलाई दया नदखेाउन ू
। ितनीहरूका दवेी-दवेताको पजुा नगन ूर् िकनिक त्यो ितमीहरूका िन म्त पासो
हुने छ । 17 'यी जाितहरू सङ्ख्यामा हामीभन्दा धरैे भएकाले हामीले कसरी
धपाउन सकौँला' भनी ितमीहरूले आफ्ना दयमा सोच्यौ भने पिन 18 ितनीहरूदे ख
नडराओ । परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले फारो र सबै िम ीलाई के गन ुर्भयो भनी
ितमीहरूले याद राख् न ू । 19 भयानक दःुखकष् ट, िचन्ह, आश् चयर्, श शाली
हात र फै लएको पाखरुा जस ारा परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई
ल्याउनभुयो, सो ितमीहरूका आखँाले दखे्यौ । ितमीहरू डराएका ती सबै जाितलाई
पिन परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले त्यसै गन ुर्हुने छ । 20 यसबाहके, परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले ितनीहरू बाँकी रहुञ् जलेसम्म र ितमीहरूको उप स्थितबाट
नष् ट नहोस ् भनी ितनीहरू लकेुसम्म ितनीहरूका िबचमा अ रङ्गाल पठाउनहुुने
छ । 21 ितनीहरूदे ख नडराओ िकनिक परम भु परमशे् वर ितमीहरूका िबचमा
हुनहुुन्छ जो महान ् र भययोग्य हुनहुुन्छ । 22 परम भु परमशे् वरले ितमीहरूकै
सामनु् ने ितनीहरूलाई अ लअ ल गरेर धपाउनहुुने छ । ितमीहरूले ितनीहरूलाई एकै
चो ट परािजत गन छैनौ न ता जङ्गली जनावरहरू ितमीहरूका िबचमा धरैे हुने छन ्
। 23 तर ितमीहरू ितनीहरूिसत य ु गनर् जाँदा परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितनीहरूमािथ ितमीहरूलाई िवजयी तलु्याउनहुुने छ । 24 उहाँले ितनीहरूका
राजाहरूलाई ितमीहरूको श मिुन ल्याउनहुुने छ र ितमीहरूले आकाशमिुन
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ितनीहरूका नाउँ मे टिदने छौ । ितनीहरूलाई नष् ट नगरुञ् जलेसम्म कोही पिन
ितमीहरूका साम ु खडा हुन सक्दनै । 25 खोपरे बनाइएका ितनीहरूका दवेी-
दवेताहरूका ितमिूतर्हरू जलाइिदन ू । ितनलाई ढाक् ने सनुचाँदीको लोभ गरेर ती
आफ्नो िन म्त नराख् न ू । ितमीहरूले त्यसो गर् यौ भने ितमीहरू त्यस ारा पासोमा
पन छौ िकनिक यो परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको िन म्त घिृणत कुरो हो ।
26 ितमीहरूका घरमा कुनै पिन घिृणत वस्त ु ल्याएर त्यसको पजुा गनर् नथाल्न ू ।
त्यसलाई पणूर् रूपमा घणृा गन ूर् र ितरस्कार गन ूर् िकनिक यो िवनाशको िन म्त अलग
ग रएको हो ।

8
1 आज मलैे ितमीहरूलाई िदने सबै आज्ञा मान् न ू तािक ितमीहरू बाँच्न सक र

व ृ हुन सक अिन परम भलुे ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत ितज्ञा गन ुर्भएको
दशेमा गएर त्यसलाई अिधकार गनर् सक । 2 ितमीहरूलाई िवन पानर् र ितमीहरूले
उहाँका आज्ञाहरू मान्छौ िक मान्दनैौ भनरे ितमीहरूका दयमा भएको कुरा जाँच
गनर् परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले यी चा लस वषर्सम्म ितनीहरूलाई उजाड-
स्थानमा डोर् याउनभुएका उहाँका सबै मागर्लाई सम्झन ू । 3 उहाँले ितमीहरूलाई
िवन तलु्याउनभुयो; भोकले पीिडत तलु्याउनभुयो र मन् न खवुाउनभुयो जसलाई
ितमीहरूले िचनकेा िथएनौ न त ितमीहरूका िपता-पखुार्हरले िचनकेा िथए ।
मािनस रोटीले मा नभई परम भकुो मखुबाट िनस्केको हरेक कुराले बाँच्दछ भनी
ितमीहरूलाई बझुाउन उहाँले यसो गन ुर्भयो । 4 ती चा लस वषर्सम्म ितमीहरूका
लगुा च्याितएर झरेन न त ितमीहरूको गोडा स ु न् नयो । 5 बबुाले आफ्नो छोरोलाई
अनशुासनमा राखझेै ँ परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई अनशुासनमा
राख् नहुुन्छ भनी ितमीहरूले आफ्नो दयमा ख्याल राख् न ू । 6 उहाँका मागर्हरूमा
िहडँी उहाँलाई आदर गनर् सकून ्भनरे ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको
आज्ञा मान् न ू । 7 िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई बसेीँ र
पवर्तहरू हुदँै खोलानाला र मलु भएको असल दशेमा ल्याउदँै हुनहुुन्छ । 8 यो
गहु ँ र जौ अिन दाख र जतैनू अिन अनार र जतैनू रुखहरूसाथै मह पाउने
दशे हो । 9 यो त्यही दशे हो जहाँ ितमीहरूलाई अन् नको अभाव हुने छैन
र त्यहाँ कुनै थोकको कमी हुने छैन । यस दशेका ढुङ्गाहरू फलामका छन ्
र त्यहाँका पहाडहरूबाट ितमीहरूले तामा िनकाल्ने छौ । 10 ितमीहरू खाएर
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अघाउने छौ, अिन परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनभुएको
असल दशेको लािग ितमीहरूले उहाँलाई धन्यको भन् ने छौ । 11 आज मलैे
ितमीहरूलाई िदएका उहाँका आज्ञाहरू, उहाँका िविधिवधानहरूलाई बवेास्ता नगनर्
र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई नभलु्न होिसयार होओ । 12 न ता ितमीहरूले
अघाउञ् जले खाँदा र ितमीहरूले घरहरू बनाई ितनमा बस्दा ितमीहरूको हृदय
घमण्डले फुल्ने छ । 13 ितमीहरूका गाईवस्त ु र भडेा-बा ाहरू गणुात्मक रूपमा
व ृ हुदँा र ितमीहरूका सनु र चाँदीको व ृ हुदँा र ितमीहरूिसत भएका सबै थोकको
व ृ हुदँा 14 ितमीहरूको दय घमण्डले फुली िम दशे अथार्त ्दासत्वको दशेबाट
ितमीहरूलाई ल्याउनहुुने परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई ितमीहरूले नभलु्नलाई
होिसयार बस । 15 उहाँलाई निबसर् जसले ितमीहरूलाई िवषाल ु सपर् र िबच्छीहरू
भएको पानी नपाइने िवशाल र डरलाग्दो उजाड-स्थानबाट ल्याउनभुयो, जसले
ितमीहरूका िन म्त च ानबाट पानी िनकाल्नभुयो । 16 ितमीहरूलाई न बनाउन
र ितमीहरूको जाँच गरी अन्त्यमा ितमीहरूको भलाइ गनर् उहाँले ितमीहरूलाई
उजाड-स्थानमा ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले किहल्यै नजानकेा मन् न खवुाउनभुयो
। 17 तर ितमीले दयमा सोचौला, 'मरेो श र मरेो श शाली हातले मलैे यी सबै
सम्पि थपुारेको हु ँ ।' 18 तर परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई याद गन ूर् िकनिक
उहाँले नै ितमीहरूलाई सम्पि थपुान श िदनहुुन्छ । उहाँले नै ितमीहरूका िपता-
पखुार्हरूिसत बाँध् नभुएको करार स्थािपत गन ुर्हुन्छ जनु आजको िदनसम्म छ ।
19 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई िबस अन्य दवेी-दवेताहरूको
पिछ लागरे ितनीहरूको पजुा गर् यौ र ितनीहरूको आराधना गर् यौ भने ितमीहरू
िनश् चय नै मन छौ भनी म आज ितमीहरूको िवरु मा गवाही िदन्छु । 20 परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरको आवाजलाई ध्यान िदएनौ भने ितमीहरूकै साम ु परम भलुे
नष् ट गन ुर्भएका जाितहरूजस्तै ितमीहरू नष् ट हुने छौ ।

9
1हे इ ाएल हो, सनु । ितमीहरूभन्दा महान र् श शाली जाितहरू अिन आकाशै

छुने पखार्ल लगाएका ठुला-ठुला सहरहरूमािथ अिधकार गनर् आज ितमीहरूले
यदर्न पार गन लागकेा छौ । 2 ितनीहरू महान ् र अग्ला छन ् जो अनाकका
छोराहरू हुन ्जसको बारेमा ितमीहरूलाई थाहै छ र 'अनाकका छोराहरूको साम ु
को खडा हुन सक्छ ?' भनी ितमीहरूले सनुकैे छौ । 3 त्यसकारण, आज यो
जािनराख िक परम भु ितमीहरूका परमशे् वर नै भस्म गन आगोजस्तै ितमीहरूभन्दा
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अिगअिग जानहुुन्छ । उहाँले ितनीहरूलाई नष् ट पान ुर्हुने छ, र ितमीहरूको
अधीनमा ल्याउनहुुने छ । त्यसलैे परम भलुे ितमीहरूलाई भन् नभुएझै ँ ितमीहरूले
ितनीहरूलाई धपाउने छौ, र ितनीहरूलाई चाँडै नै नष् ट पान छौ । 4 ितमीहरूकै साम ु
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितनीहरूलाई िनकाल्नभुएपिछ आफ्नो दयमा
यसो नभन, 'मरेो धािमर्कताको कारणले गदार् परम भलुे मलाई यो दशे अिधकार गनर्
ल्याउनभुएको छ ।' बरु यी जाितहरूको दषु् टताको कारणले परम भलुे ितनीहरूलाई
ितमीहरूकै साम ु धपाउदँै हुनहुुन्छ । 5 ितमीहरूको धािमर्कता वा ितमीहरूको
दयको सोझोपनको कारणले गदार् ितमीहरूले ितनीहरूको दशे अिधकार गनर्

लागकेा होइनौ, तर यी जाितहरूको दषु् टताको कारणले गदार् ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूकै सामनु् ने ितनीहरूलाई धपाउदँै हुनहुुन्छ तािक उहाँले ितमीहरूका पखुार्हरू
अ ाहाम, इसहाक र याकूबिसत शपथ खानभुएको वचनलाई सत्य सािबत गनर्
सकून ्। 6 त्यसकारण यो जािनराख, िक ितमीहरूको धािमर्कताको कारणले परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले यो असल दशे ितमीहरूलाई अिधकारको लािग िदन
लाग् नभुएको होइन िकनिक ितमीहरू त हठी मािनसहरू हौ । 7 उजाड-स्थानमा
ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई कसरी ोिधत तलु्यायौ भनी याद
राख । ितमीहरूले िम दशे छाडदेे ख ितमीहरू यस ठाउँमा नआउञ् जलेसम्म
ितमीहरू परम भकुो िवरु मा िव ोही बनकेा छौ । 8 साथ,ै हे ोनमा ितमीहरूले
परम भलुाई ोिधत तलु्यायौ, र ितमीहरूलाई नाशै पान गरी उहाँ ु हुनभुयो ।
9 परम भलुे ितमीहरूिसत बाँध् नभुएका करारका िशला-पाटीहरू लन म पवर्तमा
उक्लदँा म चा लस िदन चा लस रातसम्म पवर्तमा बसे ँ । मलैे न रोटी खाएँ, न
पानी िपएँ । 10 परम भलुे मलाई आफ्नै औलँाले लखे् नभुएका दईुवटा िशला-पाटी
िदनभुयो । सभाको िदनमा आगोको िबचबाट परम भलुे पवर्तमा बोल्नभुएका सबै
वचन ितनमा ले खएका िथए । 11 ती चा लस िदन र चा लस रातको अन्त्यमा
परम भलुे मलाई करारका दईुवटा िशला-पाटी िदनभुयो । 12 परम भलुे मलाई
भन् नभुयो, 'उठेर िछटो गरी यहाँबाट तल जा िकनिक तैलँ े िम बाट ल्याएका तरेा
मािनसहरूले आफैलाई ष् ट पारेका छन ्। मलैे ितनीहरूलाई आज्ञा गरेको मागर्बाट
ितनीहरू चाँडै नै तकर गएका छन ्। ितनीहरूले आफ्नो िन म्त ढलौटे मिूतर् बनाएका
छन ्।' 13 यसबाहके, परम भलुे मलाई भन् नभुयो, 'मलैे यी मािनसहरूलाई दखेकेो
छु र ितनीहरू हठी छन ् । 14 मलाई एक्लै छोिडदे तािक मलैे ितनीहरूलाई नष् ट
गन ूर् सकँू र स्वगर्मिूनबाट ितनीहरूको नाउँ मटेाइिदन सकँू र तबँाट नै ितनीहरूभन्दा
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महान ् र श शाली जाित बनाउन सकँू ।' 15 त्यसलैे म फकर पवर्तबाट ओल
आएँ, अिन पवर्त ज लरहकेो िथयो । करारका दईुवटा िशला-पाटी मरेा हातमा
िथए । 16 मलैे हरेेँ र ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको िवरु मा पाप
गरेका िथयौ । ितमीहरूले आफ्नो िन म्त बाछाको ढलौटे मिूतर् बनाएका िथयौ ।
परम भलुे ितमीहरूलाई आज्ञा गन ुर्भएको मागर्बाट ितमीहरू चाँडै नै तकर गएका
िथयौ । 17 मलैे ती दईुवटा िशला-पाटीलाई लएर मरेा हातबाट फा लिदएँ । मलैे
ितमीहरूकै साम ु ितनलाई टु ा-टु ा पा रिदएँ । 18 फे र, मलैे न रोटी खाएँ न
पानी िपएँ । परम भकुो द ृ ष् टमा दषु् ट काम गरेर उहाँलाई िच ाई ितमीहरूका
सबै पापको कारणले गदार् चा लस िदन र चा लस रातसम्म म परम भकुो साम ु
लम्पसार परेँ । 19 िकनिक ितमीहरूलाई नाशै पान गरी ितमीहरूको िवरु मा भएको
परम भकुो रस र कडा बखेसुीको कारणले म भयभीत भएँ । तर त्यस बलेा
पिन परम भलुे मरेो कुरा सनु् नभुयो । 20 हारूनलाई नष् ट गन गरी उहाँ ितनीिसत
ज्यादै रसाउनभुयो । त्यस बलेा मलैे हारूनको लािग पिन ाथर्ना गरेँ । 21 मलैे
ितमीहरूको पाप अथार्त ् ितमीहरूले बनाएको बाछो लएर त्यसलाई जलाइिदएँ
अिन त्यसलाई चकनाचरु पारेर धलूोिपठो पा रिदएँ । मलैे त्यस धलूोलाई पवर्तबाट
आउने खोलामा फा लिदएँ । 22 तबरेा, मस्साह र िक ोथ-ह ावामा ितमीहरूले
परम भलुाई ोिधत तलु्यायौ । 23 परम भलुे ितमीहरूलाई कादशे-बनमा यसो
भनी पठाउनहुुदँा, 'मलैे ितमीहरूलाई िदएको दशेमा गएर त्यसलाई अिधकार गर'
ितमीहरूले परम भु ितमीहरूको परमशे् वरको आज्ञाको िवरु मा िव ोह गर् यौ, अिन
उहाँको कुरा माननेौ वा सनुनेौ । 24 मलैे ितमीहरूलाई िचनकेो िदनदे ख नै ितमीहरू
परम भकुो िवरु मा बागी भएका छौ । 25परम भलुे ितमीहरूलाई नष् ट गन ुर्हुनिेथयो
भनी उहाँले भन् नभुएकोले म चा लस िदन चा लस रातसम्म उहाँको साम ु लम्पसार
परेँ । 26 मलैे परम भलुाई यसो भनी ाथर्ना चढाएँ, 'हे परम भु परमशे् वर,
तपाईंले आफ्ना मािनसहरू अथार्त ् तपाईंको सम्पि लाई नष् ट नगन ुर्होस ् जसलाई
तपाईंले आफ्नो महान ्ता ारा छुटकारा िदनभुएको छ र आफ्नो श शाली हातले
िम बाट ल्याउनभुएको छ । 27 तपाईंका दासहरू अ ाहाम, इसहाक र याकूबलाई
सम्झनहुोस ् । यो जाितको हठलाई नहने ुर्होस ् न त ितनीहरूका दषु् टता र पापलाई
नै हने ुर्होस ् । 28 न ता तपाईंले हामीलाई जनु दशेबाट ल्याउनभुयो त्यसले भन्ला,
'परम भलुे ितज्ञा गन ुर्भएको दशेमा उहाँले ितनीहरूलाई लजैान नसक् नभुएकोले
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र उहाँले ितनीहरूलाई घणृा गन ुर्भएकोले ितनीहरूलाई उजाड-स्थानमा मानर् उहाँले
ितनीहरूलाई बािहर ल्याउनभुएको छ ।' 29 तथािप ितनीहरू तपाईंका मािनसहरू
र तपाईंको सम्पि हुन ् जसलाई तपाईंले आफ्नो महाश र तपाईंको श को
दशर्नी ारा बािहर ल्याउनभुयो ।'

10
1 त्यस बलेा परम भलुे मलाई भन् नभुयो, 'पिहलजेस्तै ढुङ्गाका दईुवटा पाटी

काट,् र पवर्तमा मकहाँ उक्लरे आइज अिन काठको एउटा सन्दकू बना । 2 तैलँ े
फुटाएका पिहलकेा पाटीहरूमा भएका वचनहरू म यी पाटीहरूहरूमा लखे् ने छु,
र तैलँ े ितनलाई सन्दकुमा राख् न ू ।' 3 त्यसलैे मलै े बबलु काठको एउटा सन्दकु
बनाएँ, र पिहलजेस्तै ढुङ्गाका दईुवटा पाटी काटे ँ अिन मरेो हातमा ती दईुवटा पाटी
लएर पवर्तमा उक्ले ँ । 4 पवर्तमा सभाको िदनमा आगोको िबचबाट परम भलुे

ितमीहरूलाई बोल्नभुएका दस आज्ञा उहाँले पिहलजेस्तै ती पाटीहरूमा लखे् नभुयो
र मलाई िदनभुयो । 5 म फकर पवर्तबाट तल ओल,ं र मलैे बनाएका सन्दकुमा
ती पाटीहरू राखे ँ । परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएझै ँ ती त्यहाँ िथए ।” 6 (इ ाएलीहरू
िबरोथ-बन-ेयाकानबाट िहडँरे मोसरेामा आए । त्यहाँ हारून मरे, र त्यहीँ गािडए
। ितनको ठाउँमा ितनका छोरा एलाजारले पजुारीको पद सम्हाले । 7 त्यहाँबाट
ितनीहरू गदुगदुासम्म िहडँे र गदुगदुाबाट खोलाहरू भएको योतबातामा आए ।
8 त्यस बलेा परम भकुो नाउमँा मािनसहरूलाई आिशष ् िदन र उहाँको सवेाको
लािग उहाँको साम ु खडा हुनका लािग परम भकुो करार बोक् न उहाँले लवेी
कुललाई छान् नभुयो जस्तो आजसम्म च लआएको छ । 9 त्यसकारण, आफ्ना
दाजभुाइहरूसगँै लवेीिसत जिमनको कुनै िहस्सा वा सम्पि हुदँनै । परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले ितनलाई भन् नभुएझै ँ परम भु नै ितनको सम्पि हुनहुुन्छ)
10 पिहलजेस्तै म चा लस िदन र चा लस रातसम्म पवर्तमा बसे ँ । त्यस बलेा
पिन परम भलुे मरेो कुरा सनु् नभुयो । 11 परम भलुे मलाई मान इच्छा गन ुर्भएन ।
परम भलुे मलाई भन् नभुयो, 'उठ् र मािनसहरूलाई या ामा अगवुाइ गनर् ितनीहरूको
अिग जा । मलैे ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदने छु भनी ितज्ञा गरेको दशेमा
ितनीहरू जाने छन ्र त्यसको अिधकार गन छन ्।' 12अब हे इ ाएली हो, परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूबाट चाहनभुएका कुराहरू ियनै हुन:् परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरको भय मान; उहाँका सबै मागर्मा िहडँ; उहाँलाई मे गर;
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परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई आफ्नो सारा दय र सारा ाणले आराधना
गर; 13 परम भकुा आज्ञा र िविधिवधानहरू पालन गर जनु ितमीहरूका भलाइको
िन म्त आज मलैे ितमीहरूलाई िददँ ै छु । 14 हरे, आकाश, आकाशमण्डलहरू,
पथृ्वी र ितनमा भएका सबै परम भु ितमीहरूका परमशे् वरकै हुन ् । 15 परम भलुे
ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई मे गनर्मा उहाँ खसुी हुनभुयो र उहाँले ितमीहरू,
ितमीहरूका सन्तानहरू र त्यसपिछ आउनहेरूलाई चनु् नभुयो जस्तो ितमीहरू दखे्छौ
। 16 त्यसकारण, ितमीहरूका दयको खतना गर, र अबदे ख उसो हठी नहोओ ।
17 िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वर नै दवेहरूका परमशे् वर र भहुरूका भ,ु
महान ् परमशे् वर, श शाली र भययोग्य हुनहुुन्छ जसले कसकैो पक्षपात गन ुर्हुन् न
र घसु लनहुुन् न । 18 उहाँले अनाथ र िवधवाहरूको पक्षमा न्याय गन ुर्हुन्छ, र
परदशेीलाई भोजन र वस् िदएर मे दखेाउनहुुन्छ । 19 त्यसकारण परदशेीलाई मे
गर । िकनिक ितमीहरू पिन िम दशेमा परदशेी नै िथयौ । 20 परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरको भय मान । उहाँको आराधना गर । उहाँमै टाँिसरहो, र उहाँको नाउमँा
मा शपथ खाओ । 21 उहाँ ितमीहरूको शसंा हुनहुुन्छ, उहाँ ितमीहरूका परमशे् वर
हुनहुुन्छ जसले ितमीहरूका आखँाले दखे् ने गरी यी महान ् र भययोग्य कुराहरू
गन ुर्भएको छ । 22 ितमीहरूका स री जना िपता-पखुार् िम मा गएका िथए ।
अिहले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई आकाशका ताराहरूजि कै
असङ्ख्य बनाउनभुएको छ ।

11
1 त्यसकारण परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई मे गन ूर्, र उहाँका िनदशन,

उहाँका िविधिवधानहरू र उहाँका आज्ञाहरू सधै ँ पालन गन ूर् । 2 ख्याल गर, िक
म ितमीहरूका छोराछोरीहरूिसत बो लरहकेो छैन ँ जसले परम भु परमशे् वरलाई
िचनकेा छैनन,् न त उहाँको दण्ड, उहाँको महान ्ता, उहाँको श शाली हात वा
फै लएको पाखरुा, 3 िचन्हहरू र कायर्हरू दखेकेा छैनन ्जनु उहाँले िम मा त्यहाँका
राजा फारो र ितनका सबै दशेमा गन ुर्भयो । 4 उहाँले िम का सनेा, ितनीहरूका
घोडाहरू वा ितनीहरूका रथहरू र ितनीहरूले ितमीहरूलाई खे ा कसरी नकर् टको
समु को पानीले ितनीहरूलाई डुबायो र आजको िदनसम्म कसरी परम भलुे
ितनीहरूलाई नष् ट गन ुर्भयो 5 वा ितमीहरू यस ठाउँसम्म नआइपगुञु् जलेसम्म उहाँले
ितमीहरूलाई उजाड-स्थानमा के गन ुर्भयो भनी ितनीहरूले दखेनेन ् । 6 रूबनेवशंी
ए लआबका छोराहरू दातान र अबीरामलाई सारा इ ाएलको िबचमा परम भलुे
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के गन ुर्भयो र कसरी धरतीले आफ्नो मखु बाएर ितनीहरू, ितनीहरूका घरानाहरू,
ितनीहरूका पालहरू र ितनीहरूको पिछ लाग् ने हरेक जीिवत वस्तलुाई िनल्यो भनी
ितनीहरूले दखेनेन ् । 7 तर परम भलुे गन ुर्भएका सबै महान ्कामहरू ितमीहरूका
आखँाले दखेकेा छन ् । 8 त्यसकारण आज मलैे ितमीहरूलाई िदएका सबै
आज्ञा पालन गर तािक ितमीहरू ब लया भई ितमीहरूले पा र गई अिधकार गन
दशेलाई अिधकार गनर् सक, 9 र परम भलुे ितमीहरू ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूका
सन्तानहरूलाई िदन्छु भनी ितनीहरूलाई ितज्ञा गन ुर्भएको दधू र मह बहने दशेमा
ितमीहरूको आय ु लामो हुन सकोस ् । 10 िकनिक ितमीहरू अिधकार गनर् जान
लागकेो दशे िम दशेजस्तो होइन जहाँबाट ितमीहरू आयौ, जहाँ ितमीहरूले िबउ
रोप्यौ र बारीमा झै ँ ख ु ाले पानी हाल्यौ । 11 तर ितमीहरू अिधकार गनर् जाने
दशे पहाड र बेसँीहरू भएको दशे हो जहाँ आकाशका पानीले जिमन िभजाउँछ
। 12 यो परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले दखेरेख गन ुर्हुने दशे हो । परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरका आखँा वषर्को सरुुदे ख अन्त्यसम्म सदवै यसमािथ हुन्छ
। 13 ितमीहरूका सारा दय र सारा ाणले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई
मे गनर् र उहाँको सवेा गनर् आज मलैे ितमीहरूलाई िदएका आज्ञाहरू ितमीहरूले

द िच साथ पालन गर् यौ भने 14म तोिकएको ऋतमुा ितमीहरूको दशेमा अिगल्लो
व ृ ष् ट र पिछल्लो व ृ ष् ट पठाउने छु, तािक ितमीहरूले ितमीहरूको अन् न, नयाँ
म र तले जम्मा गनर् सक । 15 म ितमीहरूका गाईवस्तहुरूका लािग खकर् मा
घाँस िदने छु, र ितमीहरू खाएर तपृ् त हुने छौ । 16 ध्यान दओे, न ता ितमीहरू
ठिगने छौ र अन्तिैतर लागरे अन्य दवेताहरूको पजुा गन छौ र ितनीहरूको
साम ु िनहुरने छौ । 17 अिन परम भकुो ोध ितमीहरूको िवरु मा दन्कने छ,
र उहाँले आकाशलाई बन्द ग रिदनहुुने छ अिन व ृ ष् ट रोिकने छ र जिमनले
फसल उत्पादन गन छैन र परम भलुे ितमीहरूलाई िदनहुुने असल दशेबाट ितमीहरू
चाँडै नै नष् ट हुने छौ । 18 त्यसकारण, मरेा यी वचनहरू ितमीहरूका हृदय र
मनमा भण्डारण गर; ितमीहरूका हातमा िचन्हको रूपमा बाँध र ती ितमीहरूका
आखँाका िबचमा फेटा होऊन ् । 19 ती आफ्ना छोराछोरीहरूलाई िसकाओ र
ितमीहरू घरमा बस्दा, बाटोमा िहडँ्दा र सतु्दा अिन उठ्दा ितनको चचार् गर ।
20 ितमीहरूको घरको ढोकाको चौकोसमा र सहरका ारहरूमा ितनलाई लखे,
21 तािक स्वगर् मािथ भएसम्म र पथृ्वी तल रहसेम्म परम भलुे ितमीहरूलाई
िदन्छु भनी ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत ितज्ञा गन ुर्भएको दशेमा ितमीहरूका
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आयु र ितमीहरूका छोराछोरीहरूका आय ु ल म्बन सकोस ् । 22 िकनिक परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरलाई मे गनर्, उहाँका सबै मागर्मा िहडँ्न र उहाँमा टाँिसन
मलैे ितमीहरूलाई िदएका आज्ञाहरू ितमीहरूले द िच साथ पालन गर् यौ भन,े
23 परम भलुे ितमीहरूकै साम ु यी सबै जाितलाई धपाइिदनहुुने छ, र ितमीहरूले
ितमीहरूभन्दा महान ्र श शाली जाितहरूलाई परािजत गन छौ । 24 ितमीहरूका
खु ाका पतैलाले टेकेको हरेक भिूम ितमीहरूको हुने छ- उजाड-स्थानदे ख
लबेनानसम्म, य ू े टस नदीदे ख प श् चम समु सम्म ितमीहरूको िसमान हुने छ
। 25 कुनै मािनस ितमीहरूको साम ु खडा हुन सक्दनै । परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले भन् नभुएझै ँ ितमीहरूले कुल्चने सारा भिूममा उहाँले ितमीहरूको डर र
ास हा लिदनहुुने छ । 26 हरे, आज म ितमीहरूका साम ु आिशष ् र ाप राख्छु

। 27 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका आज्ञाहरू पालन गर् यौ भने ितमीहरूले
आिशष ् पाउने छौ, 28 र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका आज्ञाहरू पालन
नगरी आज मलैे िदएको आज्ञाबाट ितमीहरू तकर ितमीहरूले निचनकेा अन्य
दवेताहरूको पिछ लाग्यौ भने ितमीहरूले सराप पाउने छौ । 29 जब परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई ितमीहरूले अिधकार गन दशेमा ल्याउनहुुन्छ
तब ितमीहरूले आिशष ्चािह ँ गीरीज् जीम डाँडामा र ापचािह ँ एबाल डाँडामा घोषणा
गन ूर् । 30 के यी डाँडाहरू पदर्नपा र, प श् चमी सडकको प श् चमप , अराबामा
बस् ने कनानीहरूको दशेमा िगलगालको निजक मोरेका फँलाटका रुखहरूको छेउमा
छैनन ् र ? 31 िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदन
लाग् नभुएको दशेलाई अिधकार गनर् ितमीहरू यदर्न पा र जानपुछर् र यसलाई
अिधकार गरी ितमीहरू त्यहाँ बस् ने छौ । 32 आज मलैे ितमीहरूका साम ु
रा खिदएका सबै िविधिवधान पालन गन ूर् ।

12
1 परम भु ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई अिधकार

गनर् िदनभुएको दशेमा ितमीहरू बाँचञु् जलेसम्म ितमीहरूले मान् नपुन िविधिवधानहरू
ियनै हुन ।् 2जनु जाितहरूलाई ितमीहरूले परािजत गछ ितनीहरूलेअग्ला पवर्तहरू,
डाँडाहरू र हरेक ह रयो रुखमिुन पजुा गन ितनीहरूका दवेताहरूलाई िनश् चय नै नष् ट
पा रिदन ू । 3 ितनीहरूका वदेीहरू भत्काइिदन ू र ितनीहरूका ढुङ्गाका मिूतर्हरूलाई
टु ाटु ा पा रिदन ू र ितनीहरूका अशरेा दवेीका खम्बाहरू जलाइिदन ू । खोपरे
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बनाइएका ितनीहरूका दवेताका मिूतर्हरू का टिदन ूर त्यस ठाउँबाट ितनीहरूका नाउँ
मे टिदन ू । 4 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई त्यसरी आराधना नगन ूर्
। 5 तर जनु ठाउँ परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले आफ्नो नाउँ राख् न ितमीहरूका
सबै कुलबाट चनु् नहुुन्छ त्यही नै त्यो ठाउँ हुने छ जहाँ ितमीहरू बस्छौ र त्यहीँ
नै ितमीहरू जाने छौ । 6 त्यहीँ नै ितमीहरूले आफ्ना होमब ल, भटेी, दशांश,
ितमीहरूका हातका भटेी, भाकलका भटेी, स्वै च्छक भटेी र ितमीहरूका गाईवस्त ु
र भडेा-बा ाका पिहले जन्मकेाहरूलाई ल्याउने छौ । 7 त्यहीँ नै ितमीहरू परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु खाने छौ र ितमीहरू र ितमीहरूका घरानाहरूले
हात लगाएका हरेक कुराको बारेमा आनन्द मनाउने छौ जहाँ परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितमीहरूलाई आिशष ् िदनभुएको छ । 8 आज यहाँ हामीले ग ररहकेा
कुनै पिन कुरा नगन ूर् । अिहले हरेकलाई आफ्नो द ृ ष् टमा जे ठक लाग्छ, त्यसले
त्यही ग ररहकेो छ । 9 िकनिक ितमीहरू अझै पिन िव ाम अथार्त ् परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनहुुने उ रािधकारमा आएका छैनौ । 10 तर
जब ितमीहरू यदर्न पारी जान्छौ र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई
सम्पि को रूपमा िदनहुुने दशेमा बस्छौ तब उहाँले ितमीहरूलाई ितमीहरूका चारैितर
भएका सबै श बुाट िव ाम िदनहुुने छ तािक ितमीहरू सरुिक्षतसाथ बस् न सक
। 11 अिन जनु ठाउँमा परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले आफ्नो नाउँ राख् न
छान् नहुुन्छ त्यहीँ नै मलै े ितमीहरूलाई आज्ञा िदने हरेक थोक ल्याओ अथार्त ्
ितमीहरूका होमब ल, भटेी, दशांश र ितमीहरूका हातका भटेी, परम भकुो
िन म्त ितमीहरूले चढाउने भाकलका सबै स्वै च्छक भटेी ल्याओ । 12 ितमीहरू,
ितमीहरूका छोराहरू, ितमीहरूका छोरीहरू, ितमीहरूका कमारा-कमारीहरू र
ितमीहरूका सहरिभ हुने लवेीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु रमाउने
छौ । ितमीहरूका िबचमा बस् ने लवेीहरूिसत कुनै िहस्सा वा सम्पि हुदँनै ।
13 ितमीहरूका होमब लहरू ितमीहरूले दखे् ने हरेक ठाउँमा नचढाउन होिसयार बस
। 14 तर परम भलुे ितमीहरूका कुलबाट छान् नहुुने एउटा ठाउँमा ितमीहरूले आफ्ना
होमब लहरू चढाउन ू र त्यहीँ नै मलै े ितमीहरूलाई आज्ञा गरेका हरेक कुरा गन ूर् ।
15 तथािप, परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनभुएको आिशष ्लाई
स्वीकार गरी ितमीहरूलाई इच्छा लागअेनसुार ितमीहरूका सहरहरूिभ ितमीहरूले
पश ु मारेर खान सक्छौ । ह रण र मगृजस्ता ाणीका मासहुरू शु र अशु दवुै
थरीका मािनसहरूले खान सक्छन ् । 16 तर ितमीहरूले रगतचािह ँ नखाओ ।
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यसलाई पानीझै ँ भइँुमा पोखाइदओे । 17 ितमीहरूको अन् न, नयाँ म , तले, गाईवस्त ु
वा भडेा-बा ाका पिहले जन्मकेाहरूको दशांश ितमीहरूले सहरहरूिभ खानहुुदँनै
। ितमीहरूले गन भाकलसगँै चढाउने कुनै पिन ब लदानको मास ु नखाओ न त
स्वै च्छक भटेी वा ितमीहरूका हातले चढाउने भटेीबाट खाओ । 18 बरु, ितमी,
ित ा छोराछोरी, ित ा कमारा-कमारी र ित ा सहरहरूिभ बस् ने लवेीहरूले परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले छन् नहुुने ठाउँमा ितनलाई खान ू । ितमीहरूले हात लगाउने
हरेक कुराको बारेमा ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु रमाउने छौ
। 19 ितमीहरू आफ्नो दशेमा बसञु् जलेसम्म लवेीहरूलाई नभलु्नमा ध्यान दओे
। 20 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितज्ञा गन ुर्भएबमोिजम उहाँले ितमीहरूका
िसमानाहरू बढाउनहुुदँा मास ु खाने ितमीहरूको इच्छाको कारणले ितमीहरूले 'म
मास ु खाने छु' भन्दा ितमीहरूले इच्छा लागअेनसुार खान सक्छौ । 21 परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले आफ्नो नाउँ राख् न छान् नहुुने ठाउँ ितमीहरूबाट ज्यादै टाढा
भयो भने मलै े ितमीहरूलाई आज्ञा िदएअनसुार परम भलुे ितमीहरूलाई िदनभुएका
गाईवस्त ु र भडेा-बा ाबाट केहीलाई मान ूर्, र ितमीहरूको मनले इच्छा गरेअनसुार
ितमीहरूले आफ्ना सहरहरूिभ ितनलाई खान सक्छौ । 22 ितमीहरूले ह रण र
मगृलाई खाएझै ँ ितनीहरूलाई खान सक्छौ । अशु र श ु मािनसहरूले समान रूपमा
खान सक्छन ्। 23 केवल रगत नखाने कुरामा िन श् चत होओ िकनिक रगत जीवन
हो । माससुगँै जीवन नखाओ । 24 ितमीहरूले रगत नखाओ । यसलाई पानीलाई झै ँ
भइँुमा खन्याइिदन ू । 25 ितमीहरूले रगत नखाओ । ितमीहरूले परम भकुो द ृ ष् टमा
जे ठक छ त्यो गर् यौ भने ितमीहरू र ितमीहरूका छोराछोरीहरूको भलो हुने छ ।
26 तर ितमीहरूिसत भएका थोकहरू र भाकलका भटेीहरू जनु परम भकुा हुन,्
ती लएर परम भलुे छान् नहुुने ठाउँमा जाओ । 27 त्यहाँ परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरको वदेीमा ितमीहरूले होमब लसाथै मास ु र रगत चढाओ । ितमीहरूका
ब लदानको रगत परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको वदेीमा खन्याऊ र मासचुािह ँ
ितमीहरूलेखाओ । 28मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा गरेका यी सबै वचनलाई ध्यान िदएर
पालन गर तािक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको द ृ ष् टमा ितमीहरूले जे ठक र
असल छ त्यही गदार् ितमीहरू र ितमीहरूका छोराछोरीहरूको सदवै भलो होस ् ।
29 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूका साम ु ती जाितहरूलाई िनष्कासन
गन ुर्हदँा ितमीहरू त्यहाँ गई ितनीहरूलाई परािजत गन छौ र ितनीहरूको दशेमा बस् ने
छौ । 30 होिसयार बस, िक ितमीहरूका साम ु ितनीहरू नष् ट ग रएपिछ ितनीहरूलाई
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प ाउने पासोमा नपन ूर् । 'यी जाितहरूले कसरी ितनीहरूका दवेताहरूको पजुा गछर्न ्
म पिन त्यस्तै गन छु' भन्दै ितनीहरूका दवेताहरूको चासो लने पासोमा नपन ूर् ।
31 ितमीहरूले त्यसरी परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको आराधना नगन ूर् िकनिक
ितनीहरूले आफ्ना दवेताहरूलाई परम भकुो द ृ ष् टमा घिृणत हरेक कुरो र उहाँले
घणृा गन कुराहरू गरेका छन ।् ितनीहरूलेआफ्ना छोराछोरीहरू आफ्ना दवेताहरूका
िन म्त आगोमा होम िदन्छन ् । 32 मलैे ज-ेजे आज्ञा िदन्छु, त्यसको पालन गर ।
यसमा नथप न त यसबाट हटाउने काम गर ।

13
1 ितमीहरूका िबचमा कुनै अगमव ा वा स्वप् न-दश दखेा परी त्यसले

ितमीहरूलाई कुनै िचन्ह वा चमत्कार दखेाउन खोज्यो भने 2 र त्यसले ितमीहरूलाई
भनकेो िचन्ह वा चमत्कार घटेपिछ 'ितमीहरूले नजानकेा अरू दवेताहरूलाई
प ाएर ितनीहरूको पजुा गरौ'ँ भन्यो भने 3 त्यस अगमव ा वा स्वप् न-दश को
कुरा नसनु् न ू । िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई सारा हृदय
र सारा ाणले उहाँलाई मे गछ िक गदनौ भनी ितमीहरूको जाँच गद हुनहुुन्छ
। 4 ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको पिछ लाग् न;ू उहाँको आदर
गन ूर्; उहाँका आज्ञाहरू पालन गन ूर् र उहाँको कुरा सनु् न ू र उहाँको आराधना
गन ूर् अिन उहाँमा टाँिसन ू । 5 त्यस अगमव ा वा स्वप् न-दश लाई मतृ्यदुण्ड
िदन ू िकनिक त्यसले ितमीहरूलाई िम दशेबाट ल्याउनहुुने र दासत्वको घरबाट
छुटकारा िदनहुुने परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको िवरु मा बोलकेो छ । त्यस
अगमव ाले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िहडँ्न लगाउनभुएको
मागर्बाट ितमीहरूलाई तकार्उन चाहन्छ । त्यसलैे ितमीहरूका िबचबाट दषु् टतालाई
िमल्काइदओे । 6 मानौ,ँ ित ो आफ्नै दाजभुाइ, वा ित ो छोरा वा छोरी वा
ित ी प्यारी पत् नी वा ित ो घिनष् ठ साथीले ितमीहरूलाई गोप्य रूपमा फकाएर
यसो भन्यो, 'जाऔ ँ र ितमीहरू वा ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले निचनकेा अन्य
दवेताहरूको पजुा गरौँ 7 अथार्त ् ितमीहरूका व रप र, ितमीहरूको निजक वा
टाढा वा पथृ्वीको एउटा कुनादे ख अक कुनासम्म भएका जाितहरूको कुनै
दवेताको पजुा गरौँ ।' 8 त्यस बलेा ितमीहरूले त्यसको कुरा नसनु् न,ू त्यसलाई दया
दखेाउन आफ्ना आखँालाई अनमुित निदन,ू र त्यसलाई नजोगाउन ू वा नलकुाउन ू
। 9 बरु, त्यसलाई िनश् चय नै मा रिदन ू । त्यसलाई मानमा तरेो हात पिहलो
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होस ् र त्यसपिछ अरूहरू तम्सनू ् । 10 ितमीहरूले त्यसलाई ढुङ्गाले हानरे मान ूर्
िकनिक त्यसले ितमीहरूलाई परम भु ितमीहरूका परमशे् वरबाट तकार्उन खोजकेो
छ जसले ितमीहरूलाई िम दशे अथार्त ् दासत्वको घरबाट िनकालरे ल्याउनभुयो
। 11 सारा इ ाएली यो सनुरे डराउने छन,् र ितमीहरूका िबचमा कसलैे पिन
यस्तो दषु् टता गन छैन । 12 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई बस् न
िदनहुुने कुनै पिन सहरमा 13 केही दषु् ट िम हरू ितमीहरूबाट तकर गई ितमीहरूको
सहरका बािसन्दाहरूलाई 'ितमीहरूले निचनकेा अन्य दवेताहरूको पजुा गरौ'ँ भनकेो
ितमीहरूले सनु्यौ भने 14 ितमीहरूले गम्भीर रूपमा साक्षीको जाँच गन ूर्; अनसुन्धान
गन ूर् अिन केरकार गन ूर् । ितमीहरूका िबचमा यस्तो घिृणत कुरो भएको रहछे भनी
ितमीहरूले पक् का गर् यौ भने ितमीहरूले कारवाही अगािड बढाउन ू। 15 ितमीहरूले
तरवारले त्यस सहरका बािसन्दाहरूलाई आ मण गरी त्यसलाई पणूर् रूपमा नष् ट
ग रिदन ू अिन त्यहाँ भएका सबै मािनसलगायत ितनीहरूका गाईवस्त ु सबलैाई
तरवारले नष् ट पान ूर् । 16 ितमीहरूले लटुका सबै माल सडकको िबचमा जम्मा
गरी परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु ती मालसमते सहरलाई जलाइिदन ू
। त्यो सहर सदाको लािग भग् नावशषेको थु ो हुने छ । यसलाई फे र किहल्यै
पनुिनर्मार्ण नग रयोस ् । 17 िवनाशको लािग अलग ग रएको कुनै पिन थोक
ितमीहरूको हातमा नहोस ् तािक परम भकुो ोध शान्त होस ्जसले ितमीहरूलाई
दया दखेाउनहुुन्छ, ितमीहरूलाई ट ाउनहुुन्छ र ितमीहरूलाई िपता-पखुार्हरूलाई
ितज्ञा गन ुर्भएमतुािबक सङ्ख्यामा व ृ गराउनहुुन्छ । 18 आज मलैे ितमीहरूलाई

िदएका उहाँका सबै आज्ञा पालन गनर् र परम भकुो द ृ ष् टमा जे ठक छ त्यही गनर्
ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको आवाज सनुकेाले उहाँले यसो गन ुर्हुने
छ ।

14
1 ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका मािनसहरू हौ । मतृकहरूका

लािग ितमीहरूले आफ्नो शरीरमा चोट नपरु् याउन ु न त आफ्नो िशरको अगािडको
भाग खौरन ू । 2 िकनिक ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको लािग अलग
ग रएका जाित हौ, र परम भलुे पथृ्वीको सतहमा बसोबास गन सबै जाितभन्दा
उहाँको आफ्नै िनज सम्पि हुन ितमीहरूलाई छान् नभुएको छ । 3 ितमीहरूले
कुनै घिृणत खानकुेरो नखाओ । 4 ितमीहरूले खान हुने ाणीहरू ियनै हुन:् गोरु,
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भडेा र बोका, 5 मगृ, ह रण, बराँठ, जङ्गली बोका, िच ल र पहाडी भडेा
। 6 दईु भागमा खरु िच रएका र उ ने कुनै पिन पश ु ितमीहरूले खान सक्छौ
। 7 तथािप, दईु भागमा खरु िच रएका र उ ाने यी ाणीहरूचािह ँ नखानःू ऊँट,
खरायो, शापान, िकनभने ितनीहरूले उ न्छन ्तर ितनीहरूको खरु िच रएको हुदँनै
। त्यसलैे ती ितमीहरूका िन म्त अशु हुन ्। 8 सुगँरु पिन ितमीहरूका लािग अशु
हो िकनिक त्यसको खरु िच रएको हुन्छ तर त्यसले उ दँनै । त्यो ितमीहरूका
िन म्त अशु हो । स ुगँरुको मास ु नखान,ू र ितनीहरूका िसन ु नछुन ू । 9 पानीमा
बस् ने यी जलजन्तहुरूमध्ये पखटेा र कत्ला भएका ितमीहरूले खान सक्छौ ।
10 तर पखटेा र कत्ला नभएकाहरूचािह ँ ितमीहरूले नखान ू । ती ितमीहरूका लािग
अशु हुन ् । 11 ितमीहरूले सबै श ु पक्षी खान सक्छौ । 12 तर ितमीहरूले यी
पक्षीहरूचािह ँ नखानःू गरुड, िग , कालो िग , 13 सबै थरीका रातो चील, कालो
चील । 14 ितमीहरूले कुनै पिन िकिसमको काग, 15 र अ स् च, ठुलो लाटोकोसरेो,
समु ी चरो, सबै थरीका बाज, 16 सानो लाटोकोसरेो, ठुलो लाटोकोसरेो, सतेो
लाटोकोसरेो, मरुभिूमको लाटोकोसरेो, 17 माछा मान चील र जल कौवा खानहुुदँनै
। 18 ितमीहरूले सारस, कुनै पिन िकिसमको बकुल्ला, फा े चरो र चमरेो खानहुुदँनै
। 19 बथान-बथानमा उड्ने सबै िकरा ितमीहरूका लािग अशु हुन ्। ितमीहरूले ती
खानहुुदँनै । 20 तर पखटेा भएका सबै श ु ाणी ितमीहरूले खान सक्छौ । 21आफै
मरेको कुनै पिन थोक नखान ू । ितमीहरूका सहरहरूिभ बस् ने परदशेीलाई त्यो िदन
सक्छौ र त्यसले खान सक्छ वा यो परदशेीलाई बचे्न सक्छौ । िकनिक ितमीहरू
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको लािग अलग ग रएका जाित हौ । बा ाको
पाठो माउको दधूमा नपकाउन ू । 22 वषिपच्छे ितमीहरूको खतेबाट आउने सबै
उब्जनीबाट िनश् चय नै दशांश छुट् ाउन ू । 23 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
जनु ठाउँलाई आफ्नो पिव वासस्थानको रूपमा चनु् नहुुन्छ, त्यही ठाउँमा उहाँको
साम ु ितमीहरूको अन् न, नयाँ म , तले र ितमीहरूका गाईवस्तसुाथै भडेा-बा ाको
पिहले जन्मकेाहरूको दशांश खान ू । परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई सधै ँ
आदर गनर् िसक् न ू । 24 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई आिशष ्
िदनभुएपिछ उहाँको पिव स्थानको रूपमा छान् नहुुने ठाउँमा दशांश लएर जान
ितमीहरूलाई िनकै टाढा भयो र ितमीहरूले त्यहाँसम्म दशांश लजैान सकेनौ भन,े
25 ितमीहरूले त्यसलाई बचेरे पसैा आफ्नो हातमा लन सक्छौ अिन परम भु
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ितमीहरूका परमशे् वरले छान् नहुुने ठाउँमा जान सक्छौ । 26 त्यहाँ ितमीहरूले इच्छा
लागअेनसुार खचर् गनर् सक्छौः गोरुको लािग वा भडेाको लािग वा दाखम को लािग
वा कडा दाखम को लािग वा ितमीहरूको इच्छाअनसुार अन्य जनुसकैु थोकको
लािग । त्यहाँ ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका साम ु खाने छौ अिन ितमीहरू र
ितमीहरूको घराना रमाउने छौ । 27 ितमीहरूका सहरहरूिभ भएको लवेीलाई
नत्याग िकनिक त्योिसत ितमीहरूसगँ झै ँ कुनै िहस्सा वा सम्पि छैन । 28 ितमीहरूले
हरेक ितन वषर्को अन्त्यमा वषर्-वषर्को उब्जनीको सबै दशांश ल्याउन,ू र त्यसलाई
ितमीहरूका सहरिभ भण्डारण गन ूर् । 29 लवेीिसत ितमीहरूसगँै कुनै िहस्सा वा
सम्पि नभएकोले लवेीसाथै ितमीहरूका सहरहरूिभ भएका परदशेी, अनाथसाथै
िवधवा आएर ती खाऊन ्अिन तपृ् त होऊन ् । यसो गर तािक परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितमीहरूले गन सबै कुरामा ितमीहरूलाई आिशष ्दऊेन ्।

15
1हरेक सात वषर्को अन्त्यमा कजार्हरू र ग रिदन ू। 2 त्यो काम यसरी ग रने छः

हरेक ऋणदाताले आफ्नो िछमकेीलाई िदएको ऋण र ग रिदने छ । त्यसले आफ्नो
िछमकेी वा भाइबाट ऋणको माग गदन िकनिक परम भकुो कजार्माफीको घोषणा
ग रएको छ । 3 ितमीहरूले परदशेीबाट चािह ँ यसको माग गनर् सक्छौ, तर ित ो
भाइको ऋणचािह ँ फुक् का ग रदओे । 4 तथािप, ितमीहरूका िबचमा कोही ग रब
हुनहुुदँनै (िकनिक परम भलुे ितमीहरूलाई सम्पि को रूपमा अिधकार गनर् िदनहुुने
दशेमा ितमीहरूलाई िनश् चय नै आिशष ्िदनहुुने छ) । 5 तर यसको लािग ितमीहरूले
आज मलैे ितमीहरूलाई िदएका यी सबै आज्ञा पालन गनर् परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरको आवाज होिसयारीसाथ सनु् नपुछर् । 6 िकनिक परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितमीहरूिसत ितज्ञा गन ुर्भएझै ँ उहाँले ितमीहरूलाई आिशष ् िदनहुुने छ
। ितमीहरूले धरैे जाितहरूलाई ऋण िदने छौ, तर ितमीहरूले ऋण लने छैनौ ।
ितमीहरूले धरैे जाितहरूमािथ शासन गन छौ, तर ितनीहरूले ितमीहरूमािथ शासन
गन छैनन ् । 7 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदन लाग् नभुएको
दशेको कुनै पिन सहरिभ ितमीहरूका िबचमा कुनै पिन भाइ ग रब भयो भने
ितमीहरूको ग रब भाइ ित ितमीहरूले आफ्नो हृदय कठोर पान ुर्हुदँनै न त मु ी
बाँध् नहुुन्छ । 8 तर ितमीहरूले उसलाई िनश् चय नै आफ्नो हात खलुा गन ूर्, र उसको
खाँचोको लािग पयार्प् त मा ामा ऋण िदन ू । 9 'सातौँ वषर् अथार्त ् छुटकाराको वषर्
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निजकै छ' भनी आफ्नो मनमा दषु् ट िवचार निनम्त्याउन होिसयार होओ तािक
ितमीहरूका िबचमा भएको ग रब भाइ ित लोभी नभएर ितमीहरूले उसलाई िदन
सक । ितमीहरू लोभी भयौ भने त्यो पाप हुन्छ । 10 िनश् चय नै ितमीहरूले
उसलाई िदन,ू र ितमीहरूले उसलाई िददँा हृदयमा दःुख नमान् न ू िकनिक यसको
साटो परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूका सबै काम र ितमीहरूले हात
हाल्ने सबै थोकमा आिशष ् िदनहुुने छ । 11 िकनिक दशेमा ग रबहरूको किहल्यै
अन्त्य हुने छैन । त्यसकारण म ितमीहरूलाई आज्ञा िदन्छु, 'ितमीहरूको दशेमा
खाँचोमा परेको ितमीहरूका भाइ र ग रबको लािग ितमीहरूले आफ्नो हात खलुा
राख् न ू ।' 12 ितमीहरूका िह ू भाइ या बिहनी ितमीकहाँ बिेचएको छ र त्यसले
छ वषर्सम्म सवेा गरेको छ भने सातौँ वषर्मा ितमीहरूले त्यसलाई स्वतन् भएर
जान िदन ू । 13 ितमीहरूले त्यसलाई स्वतन् भएर जान िददँा त्यसलाई र ो हात
नपठाओ । 14 ितमीहरूका भडेा-बा ा, खला र दाखको कोलबाट त्यसलाई शस्त
मा ामा लएर जान दओे । परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई आिशष ्
िदनभुएमतुािबक त्यसलाई िदन ू । 15 ितमीहरू िम दशेमा कमारा िथयौ र परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई छुटकारा िदनभुएको िथयो भनी ितमीहरूले
याद गन ूर् । त्यसकारण आज मलैे ितमीहरूलाई यो आज्ञा िददँ ै छु । 16 त्यसले
ितमीहरू र ितमीहरूको घरलाई माया गरेकोले र ितमीहरूिसत रा री बसकेोले 'म
तपाईंहरूकहाँबाट जान् न'ँ भन्यो भने 17 एउटा सतुारो लएर त्यसको कानको लोती
ढोकामा लगाएर छेड्न,ू र त्यो जीवनभ र ितमीहरूको कमारो हुने छ । ितमीहरूका
कमारीलाई पिन यसै गन ूर् । 18 त्यसलाई फुक् का भएर जान िदन अप् ारो नमान् न ू
िकनिक त्यसले छ वषर्सम्म ितमीहरूको सवेा गरेको छ र ज्यालादारी ले
गन दोब्बर काम गरेको छ । ितमीहरूले गन सबै काममा परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितमीहरूलाई आिशष ् िदनहुुने छ । 19 ितमीहरूका गाईवस्त ु र भडेा-
बा ाका सबै पिहले जन्मकेाहरूलाई परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको लािग अलग
गन ूर् । गाईवस्तबुाट पिहले जन्मकेाहरूलाई कुनै काम नगराउन ून त भडेा-बा ाबाट
पिहले जन्मकेाहरूबाट ऊन क न ू । 20 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले छान् नहुुने
ठाउँमा वषिपच्छे उहाँको साम ु ितमीहरू र ितमीहरूको घरानाले पिहले जन्मकेोलाई
खान ू । 21 त्यो लङ्गडा वा अन्धा वा त्यसमा कुनै िकिसमको खोट छ भने
ितमीहरूले त्यो परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु नचढाउन ू । 22 त्यसलाई
ितमीहरूकै सहरिभ खान ू। ह रण वा मगृको मास ु खाएझै ँ श ु र अशु हरूले



15:23 xxxiii वस्था 16:12

समान रूपमा खान ू । 23 केवल ितमीहरूले यसको रगतचािह ँ नखान।ू पानीझै ँ गरी
यसलाई भइँुमा पोखाइिदन ू ।

16
1 आबीब मिहनाको सम्झना राखरे परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु

िनस्तार-चाड मान् न ू िकनिक आबीब मिहनामा नै परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई रातमा िम बाट ल्याउनभुयो । 2 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
आफ्नो पिव वासस्थानको रूपमा छान् नहुुने ठाउँमा गाईवस्त ु र भडेा-बा ाबाट
उहाँको साम ु िनस्तार-चाडको ब ल चढाउन ू । 3 योसगँै खिमर हालकेो रोटी नखान ू
। सात िदनसम्म अखिमरी रोटी अथार्त ् कष् टको रोटी खान ू । िकनिक ितमीहरू
हतारमा िम दशेबाट िनस्केर आयौ । ितमीहरू िम दशेबाट िनस्केर आएको
िदनलाई याद राख् न ितमीहरूका जीवनभ र यसको पालन गन ूर् । 4 सात िदनसम्म
ितमीहरूका सबै िसमानािभ कुनै पिन खिमर दे खनहुुदँनै । पिहलो िदनको साँझमा
ितमीहरूले चढाउने ब लको कुनै पिन मास ु भो ल िबहानसम्म रहनहुुदँनै । 5 परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले िदनहुुने जनुसकैु सहरमा ितमीहरूले िनस्तार-चाडको ब ल
नचढाउन ू । 6 बरु, परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले आफ्नो पिव स्थानको
रूपमा छान् नहुुने ठाउँमा त्यो चढाउन ू । ितमीहरू िम बाट िनस्केर आएको वषर्को
समय पारेर सयू दयको बलेा साँझमा िनस्तार-चाडको ब ल चढाउन ू । 7 परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले छान् नहुुने ठाउँमा त्यसलाई पोलरे खान ू । ितमीहरू िबहान
फकर आ-आफ्ना पालमा जान ू । 8 छ िदनसम्म ितमीहरूले अखिमरी रोटी खान ू
। सातौँ िदनमा परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु पिव सभा हुने छ ।
त्यस िदन ितमीहरूले कुनै काम नगन ूर् । 9 ितमीहरूले आफ्ना लािग सात िदन
गन् न ू । पाकेको बाली काट्न सरुु गन समयदे ख ितमीहरूले सात िदन गन् न ू
। 10 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनभुएको आिशष ्मतुािबक
ितमीहरूले िदने स्वै च्छक ब लको योगदानसिहत परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका
लािग साताहरूको चाड मान् न ू । 11 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले पिव
वासस्थानको रूपमा छान् नहुुने ठाउँमा ितमीहरू, ितमीहरूका छोराछोरी, ितमीहरूका
कमारा-कमारी, सहरिभ भएको लवेी र परदशेीसाथै ितमीहरूका िबचमा भएका
अनाथ र िवधवाले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु आनन्द मनाओ ।
12 ितमीहरू िम मा कमारा िथयो भनी ितमीहरूले याद गन ूर् । ितमीहरूले यी
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िविधहरू मान् न ू र पालन गन ूर् । 13 ितमीहरूका खला र दाखको कोलबाट
सबै फसल जम्मा ग रसकेपिछ ितमीहरूले सात िदनसम्म छा ो-वासको चाड
मान् न ू । 14 ितमीहरू, ितमीहरूका छोराछोरी, ितमीहरूका कमारा-कमारी, लवेी
र परदशेीसाथै ितमीहरूका सहरिभ भएका अनाथ र िवधवाले चाड अविधमा
आनन्द मनाओ । 15 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले छान् नहुुने ठाउँमा उहाँको
लािग सात िदनसम्म यो चाड मान् न ू िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूका सबै फसल र ितमीहरूका हातका सबै काममा आिशष ् िदनहुुने छ
र ितमीहरू पणूर् रूपमा आन न्दत हुने छौ । 16 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
छान् नहुुने ठाउँमा वषर्को ितन पटक ितमीहरूका सबै परुुष उहाँको साम ु खडा
होओः अखिमरी रोटीको चाडमा, साताहरूको चाडमा र छा ो-वासको चाडमा ।
परम भकुो साम ु कोही पिन र ो हात नजान ू । 17 बरु, आफूले सकेजित हरेकले
िदन ू तािक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनभुएको आिशष ्लाई
ितमीहरूले जान् न सक । 18 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनहुुने
ितमीहरूका सबै सहरमा न्यायकतार् र अिधकारीहरू िनय ु गन ूर् । ितमीहरूका
हरेक कुलबाट ितनीहरूलाई छान् न,ू र ितनीहरूले मािनसहरूको िनष्पक्ष न्याय गरून ्
। 19 ितमीहरूले जबरजस्ती न्याय हरण नगर । पक्षपात नगर न त घसु लओे
िकनिक घसुले ब ु मानीहरूको आखँालाई अन्धो तलु्याई धम हरूका वचनलाई
बङ्ग्याइिदन्छ । 20 न्यायको मा पिछ लाग तािक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूले िदनहुुने दशेलाई अिधकार गरी त्यहाँ ितमीहरू बस् न सक् ने छौ ।
21 ितमीहरूले आफ्ना लािग परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको वदेीको छेउमा
अशरेा दवेीको िन म्त कुनै पिन खम्बा खडा नगन ूर् । 22 ितमीहरूले आफ्ना लािग कुनै
चोखा ढुङ्गा खडा नगन ूर् जसलाई परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले घणृा गन ुर्हुन्छ
।

17
1 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको लािग कुनै पिन खोट लागकेो

वा खराब भएको ब ल नचढाउन ू िकनिक त्यो परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको
लािग घिृणत कुरो हुने छ । 2 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनहुुने
कुनै पिन सहरमा परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको द ृ ष् टमा ितमीहरूका िबचमा
कुनै परुुष वा स् ीले दषु् ट काम गर् यो भने वा उहाँको करार भङ्ग गर् यो भने
वा 3 मलैे आज्ञा नगरेको अन्य दवेताहरूको पिछ लागरे ितनीहरूको पजुा गर् यो
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भने वा सयूर्, चन् मा वा कुनै पिन आकाशीय िपण्डलाई ढोग्यो भन,े 4 र यस
बारेमा ितमीहरूलाई बताइयो भने वा ितमीहरूले यस बारेमा सनु्यौ भने ितमीहरूले
होिसयारीसाथ अनसुन्धान गन ूर् । इ ाएलमा त्यस्तो घिृणत कुरो ग रएको साँचो
र िन श् चत ठह रयो भने ितमीहरूले गन ुर्पन कुरो यही हो । 5 यस्तो दषु् ट काम
गन त्यो परुुष वा स् ीलाई ितमीहरूले सहरको वशे ारमा ल्याएर हरेक परुुष,
स् ी र ितमीहरूले ढुङ्गाले हानरे मान ूर् । 6 दईु वा ितन जना साक्षीको आधारमा
त्यसलाई मा रने छ । तर एक जना मा साक्षीको आधारमा त्यसलाई मा रनहुुदँनै
। ितनीहरूलाई मानर् 7 ती साक्षीहरूले पिहले आ-आफ्ना हात उठाऊन ् त्यसपिछ
अरू सबै मािनसले आ-आफ्ना हात उठाऊन ्। यसरी ितमीहरूले आफ्ना िबचबाट
दषु् टतालाई हटाउने छौ । 8 हत्या वा दघुर्टनाबाट भएको मतृ्य ु वा एउटा वा अक

को अिधकार वा एउटा िकिसमको हािन वा अक िकिसमको िवषय वा
ितमीहरूका िबचमा भएका कुनै पिन वादिववाद िमलाउन ितमीहरूलाई गार् हो भयो
भने परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले आफ्नो पिव वासस्थानको रूपमा छान् नहुुने
ठाउँमा जान ू । 9 ितमीहरू लवेीका सन्तानहरू अथार्त ् त्यस बलेा न्यायको लािग
सवेा गन पजुारीहरूकहाँ जान ू । ितनीहरूका सल्लाह लन ू र ितनीहरूले िनणर्य
सनुाउने छन ् । 10 परम भलुे आफ्नो पिव वासस्थानको रूपमा छान् नहुुने ठाउँमा
ितमीहरूलाई िदइएको वस्थालाई ितमीहरूले मान् न ू । 11 ितनीहरूले गनर् भनी
ितमीहरूलाई िनदशन िदने हरेक कुरो मान् न ितमीहरू होिसयार होओ । ितनीहरूले
िसकाउने िनयमलाई प ाउन,ू र ितनीहरूले िदएको िनणर्यअनसुार गन ूर् । ितनीहरूले
बताउने कुराबाट दायाँ वा बायाँितर नतकर् न ू । 12 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको
साम ु सवेा गनर् खडा हुने पजुारी वा न्यायकतार्को कुरा अहङ्कारी भएर नसनु् ने

मा रने छ । ितमीहरूले इ ाएलबाट दषु् टता हटाओ । 13 सबै मािनस यो
सनुरे डराउने छन ् अिन अब उसो अहङ्कारी हुने छैनन ् । 14 ितमीहरू परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनहुुने दशेमा आइपगुरे यसको अिधकार
गरेपिछ र यसमा बसोबास गनर् थालपेिछ ितमीहरूले 'हा ा व रप र भएका सबै
जाितले जस्तै हा ो शासन गनर् राजा चनु् ने छौ'ँ भन्यौ भने 15 परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले चनु् नहुुने लाई ितमीहरूले िनश् चय नै राजाको रूपमा चनु् न ू ।
ितमीहरूका दाजभुाइका िबचबाट नै ितमीहरूले आफ्ना लािग राजा चनु् न ू। कुनै पिन
परदशेीलाई आफ्नो राजा नबनाओ । 16 तर ती राजाले आफ्नो लािग घोडाहरूको
व ृ नगरून ्न त घोडाहरूको व ृ को लािग मािनसहरूलाई िम मा फकर् न लगाऊन ्
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िकनिक 'ितमीहरू त्यसरी फे र किहल्यै नजाओ' भनी परम भलुे ितमीहरूलाई
भन् नभुएको छ । 17 ितनले आफ्ना लािग धरैे पत् नीहरू नल्याऊन ् न ता ितनको
हृदय बरा लने छ । ितनलेसनु र चाँदीको थु ो नलगाऊन ।् 18 ितनी आफ्नो राज्यको
िसहंासनमा बस्दा ितनले पजुारीहरू अथार्त ्लवेीहरूको साम ु रा खएको वस्थाको
ितबाट आफ्नो लािग एक ित मु ामा उतारून ् । 19 त्यो म ु ा ितनीिसतै हुनपुछर्,

र ितनले आफ्नो जीवनभ र यसलाई पढ्नपुछर् । यसरी ितनले परम भु आफ्ना
परमशे् वरको आदर गनर् सकून ् अिन यस वस्थाको सबै वचन र िविधिवधान
पालन गनर् सकून ् । 20 ितनले आफैलाई आफ्ना दाजभुाइहरूभन्दा षे् ठ नठाननू ्
र यी आज्ञाहरूबाट तकर दायाँ वा बायाँ नलागनू ्भनरे ितनले यसो गन ुर्पछर् िकनिक
आफ्नो राज्यमा ितनी र ितनका सन्तानहरूले इ ाएलमा लामो समयसम्म शासन
गन ुर्पन हुन्छ ।

18
1पजुारीहरू अथार्त ल्वेीहरू र सबै लवेी कुलको इ ाएलीहरूिसत कुनै िहस्सा वा

अशं हुने छैन । ितनीहरूले आफ्नो अशंको रूपमा आगो ारा चढाइएका परम भकुा
ब लहरू खाऊन ् । 2 आफ्ना दाजभुाइहरूका िबचमा ितनीहरूको कुनै अशं नहोस ्
। ितनीहरूलाई ितज्ञा ग रएअनसुार परम भु नै ितनीहरूका अशं हुनहुुन्छ । 3 गोरु
वा भडेा ब लदान गन मािनसहरूबाट पजुारीहरूले पाउने भाग यही होः कुम, दईुवटा
गाला र आन् ा-भुडँी । 4 ितमीहरूको अन् न, नयाँ म , तलेको पिहलो फलसाथै
ितमीहरूको भडेाको पिहलो ऊन ितमीहरूले पजुारीलाई िदन ू । 5 िकनिक परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले परम भकुो नाउमँा सवेा गनर् त्यो र त्यसका छोराहरूलाई
सदाको लािग चनु् नभुएको छ । 6 इ ाएलको कुनै पिन सहरमा बसकेो कुनै एउटा
लवेीले आफ्नो सारा हृदयले इच्छा गरेर परम भलुे छान् नहुुने ठाउँमा आयो भने
7परम भकुो साम ुखडा हुने त्यसका सबै लवेी दाजभुाइलेजस्तै गरी त्यसले परम भु
त्यसका परमशे् वरको नाउमँा सवेा गरोस ्। 8 त्यसको आफ्नो प रवारको सम्पितको
िब ीबाट आएको अित र त्यसले पिन खानको लािग समान िहस्सा पाउनपुछर्
। 9 जब ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदन लाग् नभुएको
दशेमा आउँछौ तब ितमीहरूले ती जाितहरूका घिृणत कुराहरूको दखेािसकी गनर्
निसक् न ू । 10 ितमीहरूका िबचमा आफ्नो छोरा या छोरीलाई आगोमा ब ल गन,
शकून-अपशकून बताउन,े जोखना हने, वा िगलासमा भएको िचन्हहरू पढ्ने वा
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टुनामनुा गन, 11 मोहनी लगाउन,े आत्मािसत सल्लाह लने वा भाग्य बताउने वा
मरेकाहरूका आत्मािसत कुरा गन कोही पिन नपाइयोस ् । 12 िकनिक जसले यी
कुराहरू गछर्, त्यो परम भकुो द ृ ष् टमा घिृणत हुन्छ । यी घिृणत कामहरूको कारणले
गदार् नै परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूकै साम ु ितनीहरूलाई धपाउदँै
हुनहुुन्छ । 13 ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु िनष्खोट हुनपुछर् ।
14 िकनिक ितमीहरूले हराउने जाितहरूले जादगुरी, शकून-अपशकूनको अभ्यास
गनहरूको कुरा सनु्छन ् । तर परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई त्यसो
गनर् अनमुित िदनभुएको छैन । 15 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूका
िबचबाट ितमीहरूका दाजभुाइबाट मजस्तै एक जना अगमव ा खड गन ुर्हुने छ
। ितनको कुरा सनु् न ू । 16 होरेबमा सभाको िदनमा ितमीहरूले यसो भन्दै परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरलाई िबन्ती चढायौ, 'हामीले फे र परम भु हा ा परमशे् वरको
आवाज सनु् न नपरोस ्न त उहाँको यो डरलाग्दो आगो दखे् न परोस ्न ता हामी मन
छौँ ।' 17 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, 'ितनीहरूले भनकेा कुरा ठक छ । 18 म
ितनीहरूकै दाजभुाइहरूका िबचबाट तजँस्तै एक जना अगमव ा खडा गन छु । म
त्यसको मखुमा मरेा वचन हा लिदने छु र त्यसले मलैे तलँाई आज्ञा गरेका सबै वचन
बोल्ने छ । 19 त्यसले मरेो नाउमँा बोल्ने मरेा वचन नसनु् ने कोही पिन मा रने छ ।
20 तर मरेो नाउमँा अहङ्कारी भएर मलैे आज्ञा नगरेको वचन बोल्ने वा अन्य
दवेताहरूको नाउमँा बोल्ने अगमव ा मा रनपैछर् ।' 21 ितमीहरूले आ-आफ्ना
हृदयमा सोधौला, 'परम भलुे बोल्नभुएको वचन होइन भनरे हामीले कसरी थाहा
पाउने ?' 22 परम भकुो नाउमँा बोल्ने अगमव ाले बोल्दा ितमीहरूले परम भकुो
सन्दशे थाहा पाउने छौ ।

19
1 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ती जाितहरूलाई नष् ट गरी ितनीहरूको

दशे ितमीहरूलाई अिधकार गनर् िदनहुुदँा ितनीहरूपिछ ितमीहरू ितनीहरूका सहर
र घरहरूमा आएर बस् ने छौ । 2 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई अिधकार गनर् िदन लाग् नभुएको दशेको िबचमा आफ्नो लािग ितनवटा
सहर रोज्न ू । 3 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई अिधकार गनर् िदन
लाग् नभुएको दशेलाई ितन भागमा िवभाजन गरी ती सहरहरूमा जाने िसमाना िनधार्रण
गन ूर् तािक ज्यानमारा त्यहाँ भागरे जान सकोस ् । 4 जसले आफ्नो िछमकेीलाई



19:5 xxxviii वस्था 19:18

पिहले घणृा गदनथ्यो र त्यसले अजानमा उसलाई मार् यो भने मारेर त्यहाँ बस् न
जाने को िवषयमा भएको वस्था यही हो । 5 उदाहरणको लािग, कुनै
मािनस आफ्नो िछमकेीसगँै दाउरा काट्न जङ्गलमा जान्छ र रुख ढाल्नलाई
बञ्चरो चलाउदँा बञ्चरो बीँडबाट फुस्केर िछमकेीलाई लागरे त्यो मर् यो भने
त्यो मान्छे यीमध्ये कुनै एउटा सहरमा भागरे आफ्नो ज्यान बचाउन सक्छ ।
6 न ता बाटो लामो छ भने बदला लने त्यो ज्यान मानको पिछ गई
त्यसको तातो रसमा त्यसलाई उिछनी त्यसलाई हार गरेर मानर् सक्छ य िप त्यो
मािनस मा रने योग्यको भने िथएन िकनिक िवगतमा त्यसले आफ्नो िछमकेीलाई
घणृा गरेको िथएन । 7 त्यसकारण, ितमीहरूले आफ्ना लािग ितनवटा सहर अलग
गन ूर् भनी म आज्ञा िदन्छु । 8 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूका िपता-
पखुार्हरूिसत ितज्ञा गन ुर्भएअनसुार उहाँले ितमीहरूका िसमाना बढाइिदनभुयो र
ितमीहरूलाई िपता-पखुार्हरूलाई िदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर्भएका सबै दशे िदनभुयो
भने 9 र आज मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा गरेका यी सबै आज्ञा अथार्त ् परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरलाई मे गन र सधै ँ उहाँका मागर्हरूमा िहडँ्ने आज्ञाहरू
ितमीहरूले पालन गर् यौ भने ितमीहरूले यी ितनवटा सहरका अित र अन्य
ितनवटा पिन थप् नपुछर् । 10 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनहुुने
दशेमा िनद ष रगत नबगाइयोस ् र त्यसको दोष ितमीहरूमािथ नलागोस ् भन् नाका
लािग यसो गर । 11 तर कसलै आफ्नो िछमकेीलाई घणृा गछर् र ढुकेर बसी त्यसको
िवरु मा उठेर त्यसलाई मन गरी िहकार्उँछ र त्यो यी ितनवटा सहरमध्ये एउटामा
भाग्छ भने 12 त्यसको सहरका धमर्-गरुुहरूले मान्छे पठाई त्यसलाई त्यहाँबाट
ल्याउनपुछर् र िजम्मवेार नातदेारको हातमा समु्पनपुछर् अिन त्यसको रगतको बदला
लइयोस ्। 13 ितमीहरूका आखँाले त्यसलाई दया दखेाउनहुुदँनै । बरु, ितमीहरूले

इ ाएलबाट िनद षको हत्याको दोषलाई िनम ूर्लन गन ुर्पछर् तािक ितमीहरूको भलो
हुन सकोस ् । 14 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िनज सम्पि को
रूपमा अिधकार गनर् िदन लाग् नभुएको दशेमा लामो समयदे ख रा खएको आफ्नो
िछमकेीको िसमानाको ढुङ्गो नहटाओ । 15 कुनै पिन िवषयमा कुनै पिन अपराध वा
पापको लािग एउटै मा साक्षी खडा नहोस ्। दईु वा ितन जनाको साक्षीको आधारमा
त्यस िवषयको पु ष् ट होस ् । 16 कसलैे गलत काम गरेको छ भनी कुनै अधम
मािनस खडा हुन सक्छ । 17 कुरा निमलकेो दवुै जना परम भ,ु पजुारीहरू
र ती िदनमा सवेा गन न्यायकतार्हरूको साम ु खडा होऊन ् । 18 न्यायकतार्हरूले
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द िच साथ जाँचबझु गरून ् । हरे, साक्षी झटुो रहछे र त्यसले आफ्नो भाइको
िवरु मा झटुो गवाही िदएको रहछे भने 19 त्यसले आफ्नो भाइलाई जे गन सोच
बनाएको िथयो, त्यसलाई त्यसै गन ूर् । यसरी ितमीहरूले आफ्ना िबचबाट दषु् टता
हटाउन ू । 20 तब बाँकी हुनहेरू यो सनुरे डराने छन,् अिन त्यसपिछ कसलैे पिन
ितमीहरूका िबचमा यस्तो दषु् टता गन छैन । 21 ितमीहरूले दया नदखेाउन ू ।
ज्यानको स ा ज्यान, आखँाको स ा आखँा, दाँतको स ा दाँत, हातको स ा हात र
गोडाको स ा गोडा हुने छ ।

20
1 ितमीहरू आफ्ना श हुरूको िवरु मा य ु मा जाँदा ितमीहरूले ितनीहरूको

भन्दा धरैे घोडा, रथ र मािनसहरू दखे्यौ भने ितनीहरूदे ख नडराओ । िकनिक
परम भु ितमीहरूका परमशे् वर ितमीहरूिसतै हुनहुुन्छ जसले ितमीहरूलाई िम
दशेबाट िनकालरे ल्याउनभुयो । 2 ितमीहरू य ु मा जानै लाग्दा पजुारी निजक
आएर मािनसहरूलाई उसले यसो भन् नपुछर्, 3 'हे इ ाएली हो, सनु । ितमीहरू
आफ्ना श कुो िवरु मा य ु मा जान लागकेा छौ । ितमीहरूका दय िवचलत
नहोऊन ्। नडराओ, नकाम । ितनीहरूदे ख भयभीत नहोओ । 4 िकनिक परम भु
ितमीहरूका परमशे् वर नै ितमीहरूका श हुरूको िवरु मा लडी ितमीहरूलाई बचाउन
ितमीहरूको अिगअिग जाँदै हुनहुुन्छ ।' 5 अिधकारीहरूले मािनसहरूलाई यसो
भननू,् 'के घर िनमार्ण गरेर त्यसलाई अपर्ण गनर् नपाएको यहाँ कोही छ ? त्यो
आफ्नो घरमा फकर जाओस ् तािक त्यो य ु मा मन ुर् नपरोस ् र अक ले त्यसको
घर अपर्ण नगरोस ् । 6 के दाखबारी लगाएर यसको फल खान नपाउने यहाँ
कोही छ ? त्यो घरमा जाओस ् र य ु मा मन ुर् नपरोस ् अिन अक ले त्यसलाई
उपभोग गनर् नपाओस ् । 7 के मगनी भएर िबहे नभएको यहाँ कोही मािनस छ
? त्यो घरमा जाओस ् तािक त्यो य ु मा मन ुर् नपरोस ् र त्यसलाई अक ले िबहे
गनर् नपाओस ्।' 8 यसबाहके अिधकारीहरूले मािनसहरूलाई यसो भननू,् 'के यहाँ
कोही डरपोक र कातर छ ? त्यो फकर आफ्नो घरमा जाओस ् तािक त्यसको
भाइको हृदय त्यसको झै ँ िशिथल नहोस ् ।' 9 अिधकारीहरूले मािनसहरूिसत
बो लसकेपिछ ितनीहरूले उनीहरूमािथ सनेानायकहरू िनय ु गरून ् । 10 कुनै
सहरलाई आ मण गनर् ितमीहरू निजक पगु्दा ती मािनसहरूिसत शा न्तको स्ताव
राख् न ू । 11 ितनीहरूले ितमीहरूको स्तावलाई स्वीकार गरी ितमीहरूलाई सहरमा
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स्वागत गरे भने त्यस सहरमा भएका सबै मािनसलाई बगेार काममा लगाउन ू र
ितनीहरूले ितमीहरूको सवेा गरून ् । 12 तर ितनीहरूले ितमीहरूिसत कुनै शा न्त
सम्झौता गन ुर्को साटो ितमीहरूको िवरु मा य ु गनर् आए भने तब ितमीहरूले
सहरलाई घरेा हाल्न,ू 13 र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िवजय
िदई ितमीहरूको िनयन् णमा ल्याउनहुुदँा ितमीहरूले त्यस सहरको हरेक लाई
मान ूर् । 14 तर स् ी, बालबच् चा, गाईवस्त ु र सहरमा भएका हरेक थोक
लटुको मालको रूपमा आफ्नो लािग लजैान ू । परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई ितमीहरूका श हुरूबाट िदनभुएको लटुको माल ितमीहरूले उपभोग
गन ूर् । 15 ितमीहरूबाट टाढा भएका सबै सहरलाई मा ितमीहरूले यसो गन ूर्,
ितमीहरूले यी जाितहरूका सहरहरूलाई भने त्यसो नगन ूर् । 16 परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितमीहरूलाई सम्पि को रूपमा िदनहुुने यी जाितहरूको सहरहरूमा भने
ितमीहरूले सास फेन कसलैाई जीिवत नराख् न ू । 17 बरु, परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितमीहरूलाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ ितमीहरूले िह ी, एमोरी, कनानी,
प रज् जी, िहव्वी र यबसूीहरूलाई पणूर् रूपमा नष् ट ग रिदन ू । 18 ितनीहरूले आफ्ना
दवेताहरूिसत गरेका ितनीहरूका घिृणत मागर्हरू ितनीहरूले ितमीहरूलाई निसकाऊन ्
भन् नाका लािग यसो गन ूर् । ितनीहरूको मागर् प ायौ भने ितमीहरूले परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरका िवरु मा पाप गन छौ । 19 कुनै सहरलाई कब्जा गनर्
ितमीहरूले त्यसलाई लामो समयसम्म घदेार् ितमीहरूले बञ्चरोले यसका रुखहरू
नकाट्न ू । िकनिक ितमीहरूले तीबाट खान सक्छौ । त्यसलै,े ितनलाई नकाट ।
िकनिक के जङ्गलका रुखहरू जाित हुन ्जसलाई ितमीहरू घरेा हाल्छौ ? 20फल
िदने रुखहरू होइनन ् भनी ितमीहरूले िचनकेा रुखहरूलाई मा ितमीहरूले काटेर
नष् ट गन ूर् । ितमीहरूिसत य ु गन सहर परािजत नभएसम्म घरेा हाल्ने काममा ती
योग गनर् सक्छौ ।

21
1 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई अिधकार गनर् िदन लाग् नभुएको

दशेको कुनै मदैानमा कोही मा रएको पाइयो र यसको हत्याराको िनधो भएन भन,े
2 ितमीहरूका धमर्-गरुुहरू र न्यायकतार्हरू गएर लाशदे ख निजक भएका सहरहरू
प ा लगाऊन ्। 3 त्यसपिछ लाशको िनकटतम सहरका धमर्-गरुुहरूले गाईवस्तबुाट
काममा नलगाएको र जवुा नहालकेो एउटा कोरली लऊन ।् 4अिन ितनीहरूले त्यस
कोरलीलाई नजोितएको र िबउ नछ रएको खोला भएको उपत्यकामा लजैाऊन,्
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र त्यहाँ ितनीहरूले त्यसको घाँटी भाँिचिदऊन ् । 5 पजुारीहरू अथार्त ् लवेीका
सन्तानहरू अगािड आऊन ् िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई
उहाँको सवेा गनर् र परम भकुो नाउमँा आिशष ्िदन अिन हरेक वादिववाद िमलाइिदन
छान् नभुएको छ । 6 मा रएको मािनसको िनकटतम सहरका सबै धमर्-गरुुले
उपत्यकामा घाँटी िनमो ठएको कोरलीमािथ आ-आफ्ना हात धोऊन ् । 7 अिन
ितनीहरूले त्यस मामललाई जवाफ िदई यसो भननू,् 'हा ा हातले यो रगत बगाएका
होइनन,् न त हा ा आखँाले यसलाई दखेकेा छन ्।' 8 हे परम भु इ ाएललाई क्षमा
िदनहुोस ् जसलाई तपाईंले छुटकारा िदनभुएको छ, र तपाईंको जाित इ ाएलको
िबचमा यो िनद षको हत्याको दोष नलगाउनहुोस ्।' तब हत्याको दोषलाई क्षमा हुने
छ । 9 यसरी ितमीहरूले परम भकुो द ृ ष् टमा जे ठक छ त्यही गरेकाले ितमीहरूले
ितमीहरूका िबचबाट िनद षको हत्याको दोषलाई हटाउने छौ । 10 जब ितमीहरू
आफ्ना श हुरूको िवरु मा य ु गनर् जान्छौ र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई िवजय िदई ितनीहरूलाई ितमीहरूको वशमा ल्याउनहुुन्छ अिन जब
ितमीहरूले ितनीहरूलाई बन्दी बनाई ल्याउछँौ, 11 तब ितमीहरूले बन्दीहरूका
िबचमा सनु्दरी स् ी दखे्यौ र त्यसलाई आफ्नी पत् नी बनाउने इच्छा गर् यौ भने
12 त्यसलाई आफ्नो घरमा लजैान ू । त्यसले आफ्नो कपाल खौरन्छे र नङ् काट्छे
। 13 त्यसपिछ त्यसले िनवार्सनमा छदँा आफूले लगाएको लगुा फुकाल्छे र त्यो
ित ो घरमा बसी आफ्ना बबुाआमाको लािग एक वषर्सम्म शोक गछ । त्यसपिछ
ितमी त्योिसत सतु् न सक्छौ र त्यसको पित हुन सक्छौ र त्यो ित ी पत् नी हुन्छे
। 14 तर ितमीले त्यसमा रुिच दखेाएनौ भने त्यसलाई इच्छा लागकेो ठाउँमा जान
िदन ू। तथािप ितमीले त्यसलाई पसैामा नबचे्न,ू त्यसलाई कमारीलाई जस्तै वहार
नगन ूर् िकनिक ितमीले त्यसको सतीत्व नष् ट गरेका छौ । 15 कुनै मािनसका दईु
पत् नी छन ्र त्यसले एउटालाई माया गछर् र अक लाई घणृा गछर् अिन दवुै जनाले
सन्तान जन्माएका छन ्भने अिन घणृा ग रनलेे चािह ँ जठेो छोरो जन्माएको छ भने
16 अशंबन्डा गदार् माया गनको छोरा भनरे माया नगनको खास जठेो छोरोलाई
उिछनरे िपताले कान्छोलाई अिधकार िदन िमल्दनै । 17 बरु, त्यसले घणृा ग रएकी
पत् नीको छोरोलाई नै आफ्ना सबै सम्पि को दोब्बर भाग िदएर जठेो हो भनी
मान्यता दओेस ् । िकनिक त्यो छोरो नै त्यसको श को सरुु हो । जठेोको हक
त्यसको नै हो । 18 कुनै मािनसको हठी र िवद ही छोरो छ जसले आफ्ना बबुा
वा आमाको कुरा मान्दनै वा र ितनीहरूले त्यसलाई सधुादार् पिन त्यो स ु दनै
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भने 19 त्यसका बबुाआमाले त्यसलाई समातरे सहरका धमर्-गरुुहरूकहाँ सहरका
ढोकाहरूमा ल्याऊन ् । 20 ितनीहरूले धमर्-गरुुहरूलाई यसो भननू,् 'यो हा ो छोरो
हठी र िवद ही छ । यसले हा ो कुरा मान्दनै । यो लफङ्गो र मतवाला हो ।'
21 तब सहरका सबै मािनसले त्यसलाई ढुङ्गाले हानरे मारून ्। यसरी ितमीहरूले
ितमीहरूका िबचबाट दषु् टतालाई हटाउने छौ । सारा इ ाएली यो सनुरे डराउने छन ।्
22 कुनै मािनसले मतृ्य ु योग्यको पाप गरेको छ र त्यसलाई मतृ्यदुण्ड िददँा त्यसलाई
रुखमा झणु् ायौ भने 23 त्यसको लाश रातभ र रुखमा नरहोस ् । बरु, त्यसलाई
त्यही िदनमा नै गािडिदन ू । िकनिक जो झणु् ाइन्छ त्यो परम भबुाट ािपत हुन्छ
। परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई सम्पि को रूपमा िदनहुुने दशेलाई
ितमीहरूले िबटुलो नपार भनरे यो आज्ञा पालन गर ।

22
1 आफ्नो इ ाएली िछमकेीको गोरु वा भडेा तकर गएको दखे्दा त्यसलाई

नदखेकेो जस्तो नगन ूर् । ितमीले त्यसलाई फकार्एर त्यसकहाँ ल्याइिदन ू । 2 ित ो
इ ाएली िछमकेी ित ो निजक छैन भने वा ितमीले त्यसलाई िचन्दनैौ भने ितमीले
त्यो पश ु आफ्नो घरमा ल्याउन ू र िछमकेीले नखोजसेम्म त्यो ित ो घरमा हुने छ
। तब यो ितमीले त्यसलाई िदन ू । 3 त्यसको गधाको मामलामा पिन यसै गन ूर्;
त्यसको लगुाको सवालमा पिन यसै गन ूर् । ित ो इ ाएली िछमकेीको हराएको कुनै
पिन कुरो पाइएको खण्डमा यसै गन ूर् । ितमीले आफ्नै लािग नलकुाउन ू । 4 ित ो
इ ाएली िछमकेीको गधा वा गोरु बाटोमा लोटेको दखे्यौ भने नदखेकेो जस्तो नगन ूर्
। त्यसलाई उठाउन मदत गन ूर् । 5 परुुषले लगाउने वस् स् ीले लगाउनहुुदँनै न त
स् ीले लगाउने वस् परुुषले लगाउनहुुन्छ । िकनिक यी कुरा गन जोसकैु परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरका लािग घिृणत हुने छ । 6 कुनै बाटो वा रुख वा भइँुमा बचरेो
वा फुलमा माउ बिसरहकेो दखे्यौ भने माउलाई बचरेोसगँै नलजैान ू। 7माउलाई जान
िदएर बचरेोलाई लजैान सक्छौ । यो आज्ञालाई पालन गर तािक ितमीहरूको भलो
हुन सकोस,् र ितमीहरूको आय ुलामो होस ्। 8 ितमीहरूले नयाँ घर बनाउदँा छतको
चारैितर बार लगाउन ू तािक त्यहाँबाट कोही ल ो भने त्यसको दोष ितमीहरूको
घरलाई नलागोस ।् 9 ितमीहरूले दाखबारीमा दईु िकिसमका िबउ नलागाउन ू। न ता
ितमीहरूले त्यसो गर् यौ भने ितमीहरूले लगाएको िबउ मा नभई दाखबारीसमते
अपिव हुने छ । 10 गोरु र गधा सगँसगँै नारेर नजोत् न ू । 11 ऊन र सतुी िमसाएर
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बनाइएको लगुा नलगाउन ू । 12 ितमीहरूले लगाउने लगुाको चारै कुनामा झमु्का
लगाउन ू । 13 मानौ,ँ कसलैे िववाह गरेर पत् नीिसत सिुतसकेपिछ त्यसलाई घणृा
गछर् र 14 र बदनाम गराउने िनयतले पत् नीलाई यसो भन्छ, 'मलैे यो स् ीलाई
ल्याएँ, तर म त्योिसत सतु् न जाँदा त्यो कन्या केटी भएको पाइन ँ ।' 15 तब त्यस
केटीका बबुाआमाले सहरको मलू ढोकामा धमर्-गरुुहरूकहाँ त्यसको कुमारीत्वको
माण ल्याउनपुछर् । 16 केटीका बबुाले धमर्-गरुुहरूलाई यसो भन् नपुछर्, 'मलैे यो

मािनसलाई मरेी छोरी त्यसकी पत् नी हुनलाई िदएँ र त्यसले यसलाई घणृा गछर् ।
17 हरे, त्यसले यसलाई घणृा गरी लाजमद अिभयोग लगाएको छ, “मलैे ित ी
छोरीमा कुमारीत्वको माण पाइन ँ ।” तर मरेी छोरीको कुमारीत्वको माण यहाँ
छ ।' तब ितनीहरूले सहरका धमर्-गरुुहरूको साम ु त्यो लगुा िफँजाओस ्। 18 त्यस
सहरका धमर्-गरुुहरूले त्यस परुुषलाई समातरे दण्ड िदऊन ् । 19 अिन ितनीहरूले
त्यसलाई चाँदीको एक सय िसक् काको ज रवाना ितराई त्यो केटी र केटीका
िपतालाई िदऊन ् िकनिक त्यस मािनसले इ ाएलको कुमारीत्वको बारेमा कलङ्क
लगाएको छ । त्यो केटी त्यसकै पत् नी हुनपुछर् । त्यसले जीवनभर त्यस केटीलाई
त्याग् न पाउदँनै । 20 तर केटीमा कुमारीत्वको माण नपाइएको कुरो साँचो रहछे
भने 21 ितनीहरूले केटीलाई त्यसका बबुाको घरको ढोकामा ल्याऊन,् र सहरका
मािनसहरूले त्यसलाई ढुङ्गाले हानरे मारून ् िकनिक त्यसले इ ाएलमा आफ्नो
िपताको घरमा वशे्याविृ को कायर् गरी लाजमद काम गरेकी छे । यसरी ितमीहरूले
ितमीहरूका िबचबाट दषु् टता हटाउन ू । 22 कुनै परुुषले अकार्की पत् नीिसत सहवास
ग ररहकेो फेला पर् यो भने सहवास गन परुुष र स् ी दवुै जना मा रऊन ् । यसरी
ितमीहरूले ितमीहरूका िबचबाट दषु् टता हटाउन ू । 23 कुनै कन्या केटीको कुनै
परुुषिसत मगनी भएको छ र अक परुुषले सहरमा त्योिसत सहवास गर् यो भने
24 दवुै जनालाई सहरको मलू ढोकामा ल्याई ढुङ्गाले हानरे मान ूर् । सहरिभ भएर
पिन केटी निचच् च्याएकीले त्यसलाई ढुङ्गाले हानरे मान ूर् । आफ्नो िछमकेीकी
पत् नीको सतीत्व नष् ट गरेकोले परुुषलाई ढुङ्गाले हानरे मान ूर् । यसरी ितमीहरूले
ितमीहरूका िबचबाट दषु् टता हटाउन ू । 25 तर कुनै परुुषले मगनी भएकी केटीलाई
खतेमा फेला पारी त्योिसत जबरजस्ती सहवास गरेको रहछे भने परुुष मा मा रयोस ्
। 26 तर केटीलाई चािह ँ केही नगन ूर् । केटीले मतृ्यदुण्ड पाउने कुनै काम गरेकी
छैन । यो कुनै मािनसले आफ्नो िछमकेीलाई आ मण गरी मारेको जस्तै सवाल
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हो । 27 िकनिक परुुषले स् ीलाई खतेमा फेला पारेको िथयो र मगनी भएकी केटी
िचच् च्याइकी िथई, तर त्यसलाई बचाउन त्यहाँ कोही िथएन । 28 कुनै परुुषले
मगनी नभएकी केटीलाई फेला पारी त्यसिसत जबरजस्ती सहवास गर् यो र त्यो
कुरो काशमा आयो भने 29 त्यस परुुषले केटीका बबुालाई चाँदीका पचास िसक् का
दओेस,् र त्यो केटी त्यसकी पत् नी होस ्िकनिक त्यसले केटीलाई अपमान गरेको छ
। त्यसको जीवनभर त्यसले केटीलाई त्याग् न पाउदँनै । 30 कुनै मािनसले आफ्नो
बबुाकी पत् नीलाई आफ्नी पत् नी नतलु्याओस ् । त्यसले आफ्ना बबुाको ववैािहक
अिधकारलाई हरण गन ुर्हुदँनै ।

23
1 लङ्ग िकिचएको वा का टएको मािनसलाई परम भकुो सभामा वशे गनर्

िनदन ू । 2 कुनै अवधै बच् चा परम भकुो सभामा वशे गन ुर्हुदँनै । त्यसको
दस पसु्तासम्म त्यसको कोही सन्तान पिन परम भकुो सभामा वशे गन ुर्हुदँनै ।
3अम्मोनी वा मोआबी परम भकुो सभामा वशे गन ुर्हुदँनै । त्यसको दस पसु्तासम्म
त्यसको कोही सन्तान पिन परम भकुो सभामा वशे गन ुर्हुदँनै । 4 िकनिक ितमीहरू
िम बाट आउँदा बाटोमा ितनीहरूले रोटी र पानी लएर ितमीहरूलाई भटे्न आएका
िथएनन,् र ितमीहरूको िवरु मा ाप िदन ितनीहरूले पतोरमा बस् ने बओरका
छोरा बालामलाई भाडामा लएका िथए । 5 तर परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
बालामको कुरा सनु् नभुएन । बरु, ितमीहरूका परमशे् वरले ापलाई आिशष ्मा
प रणत ग रिदनभुयो िकनिक ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुन्थ्यो
। 6 ितमीहरूका जीवनभर ितमीहरूले ितनीहरूका शा न्त वा उन् नितको खोजी नगन ूर्
। 7 ितमीहरूले कुनै एदोमीलाई ितरस्कार नगन ूर् । कुनै िम ीलाई घणृा नगन ूर् िकनिक
ितमीहरू त्यसको दशेमा परदशेी िथयौ । 8 ितनीहरूबाट जन्मकेा ते ो पसु्ताका
सन्तानहरू परम भकुो सभामा पस् न सक्छन ् । 9 ितमीहरू आफ्ना श हुरूको
िवरु मा य ु मा जाँदा ितमीहरूले आ-आफूलाई दषु् ट कुराहरूबाट अलग राख ।
10 ितमीहरूका िबचमा रातम कुनै परुुष स्वप् न-दोषको कारणले गदार् अशु भएको
छ भने त्यो सनेाको छाउनीबाट बािहर जाओस ् र छाउनीमा फकर नआओस ् ।
11साँझ परेपिछ त्यसले पानीले नहुाओस ।् सयूर् अस्ताएपिछ त्यो छाउनीमा आओस ्
। 12 छाउनीबािहर ितमीहरूका लािग एउटा ठाउँ हुनपुछर् । 13 खन् नका लािग
ितमीहरूिसत साम ीहरू हुनपुछर् । िदसा बिससकेपिछ खाल्डो खनरे िदसा प ु रिदन ू।
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14 िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िवजय िदन र ितमीहरूका
श हुरूलाई ितमीहरूका हातमा िदन उहाँ ितमीहरूको छाउनीको िबचमा िहडँडुल
गन ुर्हुन्छ । त्यसकारण, ितमीहरूको छाउनी पिव हुनपुछर् तािक ितमीहरूका िबचमा
कुनै अशु कुरा दखेरे उहाँ ितमीहरूका िबचबाट तकर नजानभुएको होस ् ।
15आफ्नो मा लकबाट भागरे आएको कमारालाई त्यसको मा लककहाँ नफकार्उन ू
। 16 त्यसले जनुसकैु सहर छाने तापिन त्यसलाई ितमीहरूसगँै बस् न िदन ू ।
त्यसलाई िथचोिमचो नगन ूर् । 17 इ ाएलीका छोरीहरू र छोराहरूका िबचमा
कसलैे पिन म न्दरको वशे्याविृ मा काम नगरोस ्। 18 ितमीहरूले कुनै भाकलको
िन म्त वशे्याविृ को ज्याला वा कुकुरको ज्याला परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको
भवनमा नल्याउन ू । िकनिक यी दवुै परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका लािग
घिृणत कुराहरू हुन ् । 19 ब्याज ाप् त गनर् सिकने रुिपया-ँपसैा, भोजन वा अन्य
कुनै पिन कुरो आफ्नो इ ाएली भाइलाई ऋणस्वरूप िददँा त्यसबाट ब्याज न लन ू
। 20 परदशेीबाट भने ितमीहरूले ब्याज लन सक्छौ । तर आफ्नो इ ाएली
भाइबाट भने ितमीहरूले ब्याज लनहुुदँनै । यसरी परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई ितमीहरूले अिधकार गनर् लागकेो दशेमा ितमीहरूको हात परेको हरेक
थोकमा आिशष ्िदनभुएको होस ्। 21 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई
भाकल गदार् यसलाई परुा गनर् िवलम्ब नगर िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूबाट यो चाहनहुुन्छ । भाकल परुा नगन ुर् पाप हो । 22 तर भाकलै
गरेका छैनौ भने यो ितमीहरूका लािग पाप हुदँनै । 23 परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरलाई ितमीहरूले भाकल गरेअनसुार वा ितमीहरूका मखुले स्वचै्छापवूर्क
ितज्ञा गरेअनसुार ितमीहरूका मखुबाट िनस्केको कुरा परुा गन ुर्पछर् । 24 ितमीहरू

आफ्नो िछमकेीको दाखबारीमा जाँदा इच्छा लागअेनसुार चाहजेित दाख खान
सक्छौ, तर आफ्नो टोकरीमा भने नहाल । 25 ितमीहरू आफ्नो िछमकेीको अन् न
पाकेको खतेमा जाँदा ितमीहरूले आफ्ना हातले अन् नका बाला टप् न सक्छौ, तर
पाकेको बालीमा हिँसया नलगाओ ।

24
1 आफूले िबहे गरेर ल्याएकी पत् नीमा कुनै खोट पाएकोले परुुषले त्यसलाई

त्याग् न चा ो भने त्यसले त्यागप लखेरे उसको हातमा थमाइिदएर उसलाई
आफ्नो घरबाट पठाओस ् । 2 त्यो आफ्नो घरबाट गइसकेपिछ त्यो कसकैी पत् नी
हुन सक्छे । 3 दो ो पितले पिन त्यसलाई घणृा गरी त्यागप लखेी त्यसको
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हातमा थमाइिदएर उसलाई घरबाट पठाइिदयो वा दो ो पितको पिन मतृ्य ु भयो भने
4 त्यसको पिहलकेो पित अथार्त ् उसलाई घरबाट पठाउने पितले त्यस स् ी अशु
भएपिछ त्यसलाई आफ्नी पत् नी हुनलाई न लन पिन सक्छ । िकनिक त्यसो गन ुर्
परम भकुो लािग घिृणत कुरो हो । ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई सम्पि को रूपमा िदन लाग् नभुएको दशेलाई दोषी नबनाओ । 5 भखर्रै
िबहे गरेको परुुष सनेासगँै य ु मा नजाओस ्न त जबरजस्ती उसलाई कुनै िजम्मवेारी
िदइयोस ्। त्यो एक वषर्सम्म घरमा रही त्यसले भखर्रै ल्याएकी पत् नीिसत रमाओस ्
। 6 कसलैे िधतोको रूपमा जाँतो वा जाँतोको मािथल्लो ढुङ्गा न लओस ् िकनिक
त्यसो गन ुर् भनकेो त्यस को जीवन लन ु बराबर हो । 7 इ ाएलीहरूका
िबचबाट कसलैे आफ्ना दाजभुाइमध्ये एउटालाई अपहरण गरी त्यसलाई नोकरसरह

वहार गरी बिेचिदएको छ भने त्यो अपहरणकारी मा रनपैछर् । यसरी ितमीहरूले
ितमीहरूका िबचबाट दषु् टतालाई हटाउने छौ । 8 कुष् ठरोगको िवपि को बारेमा
ितमीहरूले ध्यान दओे तािक पजुारीहरू अथार्त ्लवेीहरूले ितमीहरूलाई िसकाएका
हरेक िनदशनलाई ितमीहरूले होिसयारीसाथ प ाई पालन गनर् सक । मलैे
ितनीहरूलाई आज्ञा गरेमतुािबक ितमीहरूले गन ूर् । 9 ितमीहरू िम बाट आइरहदँा
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले िम रयमलाई के गन ुर्भयो, सो सम्झ । 10 ितमीले
आफ्नो िछमकेीलाई कुनै िकिसमको ऋण िददँा धरौटी लन उसको घरिभ वशे
नगर । 11 ितमी बािहरै पखर्, र ितमीले ऋण िदएको धरौटी लएर बािहरै
आओस ्। 12 त्यो ग रब रहछे भने त्यसको आफ्नो सम्पि ठानी धरौटीिसतै नसतु् न ू
। 13 सयूर् अस्ताउनअुिग ितमीले त्यसको धरौटी िफतार् ग रिदन ू तािक त्यो आफ्नो
ओढ्नमेा सतु् न सकोस ् र ितमीलाई आिशष ् िदन सकोस ् । परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरको साम ु यो ित ो िन म्त धािमर्कता हुने छ । 14 ितमीहरूले ग रब र द र
ज्यालादारी नोकरलाई िथचोिमचो नगर, चाहे त्यो ितमीहरूकै सहरिभ ितमीहरूको
दशेमा भएको इ ाएली भाइ होस ् वा परदशेी होस ् । 15 ितमीहरूले हरेक िदन
त्यसलाई त्यसको ज्याला िदन ू । सयूर् अस्ताउनअुिग यो िवषय सलु्झोस ् िकनिक
त्यो ग रब हो र यसमा नै भर पछर् । यसो गन ूर् तािक त्यसले परम भकुो साम ु
पकुार नगरोस,् र यो ितमीहरूले गरेका पाप नबनोस ् । 16 छोराछोरीका कारणले
बबुाआमालाई नमान ूर्, न त बबुाआमाको कारणले छोराछोरीलाई मान ूर् । बरु, हरेक
मािनस आफ्नै पापको िनम्तो मरोस ् । 17 परदशेी वा अनाथले पाउने न्याय हरण
गनर् दमन नगर । िवधवाको ओढ्ने धरौटीको रूपमा नराख । 18 बरु, ितमीहरू
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िम मा कमारा िथयौ र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई त्यहाँबाट
छुटकारा िदनभुयो भनी याद गन ूर् । त्यसकारण, यो आज्ञा पालन गनर् मलै े ितमीहरूलाई
िनदशन िदएको छु । 19 ितमीहरूले आफ्नो खतेमा फसलको कटनी गदार् अन् नको
एक िबटा िबसका छौ भने त्यसलाई लन फकर नजाओ । यो परदशेी, अनाथ
वा िवधवाको लािग होस ् तािक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूका सबै
काममा आिशष ् िदनभुएको होस ् । 20 ितमीहरूले भ ाक्षको रुखलाई हल्लाउदँा
ितमीहरू फे र हाँगाहरूमा नजाओ । यो परदशेी, अनाथ वा िवधवाको लािग होस ्
। 21 ितमीहरूले आफ्नो दाखबारीबाट दाख बटुल्दा ितमीहरूले फे र सोहोरसाहर
नगन ूर् । छािडएको चािह ँ परदशेी, अनाथ र िवधावाको लािग हुने छ । 22 ितमीहरू
िम मा कमारा िथयौ भनी याद राख् न ू । त्यसकारण, मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा गरेको
यो िनदशन मान् न ू ।

25
1 मािनसहरूका िबचमा झझैगडा भयो र ितनीहरू अदालतमा गए भने

न्यायकतार्हरूले ितनीहरूको न्याय गरून ्अिन धम लाई छािडिदएर दषु् टलाई दोषी
ठहराऊन ् । 2 दोषी मािनसले िपटाइ खानपुछर् भने न्याकतार्ले त्यसलाई लम्पसार
पनर् लगाएर न्यायकतार्को उप स्थितमा त्यसको अपराधअनसुार त्यसलाई कोरार्
हानोस ् । 3 न्यायकतार्ले त्यसलाई चा लस कोरार् लगाउन सक्छ, तर त्यसभन्दा
बढीचािह ँ होइन । िकनिक त्यसभन्दा बढी कोरार् लगाए ितमीहरूको इ ाएली भाइ
ितमीहरूको द ृ ष् टमा अपमािनत हुने छ । 4 दाइँ गदार् गोरुलाई महला नलागाओ ।
5 सगँसगँै बसकेा दाजभुाइमध्ये कुनै छोरो नजन्माई एउटाको मतृ्य ु भयो भने मरेको
मािनसकी पत् नीलाई प रवारभन्दा बािहर िववाहको लािग निदइयोस ्। बरु, मनको
दाजु वा भाइले त्यसलाई आफ्नी पत् नी तलु्याओस,् र मतृ लोग् नकेो दाजु वा भाइले
आफ्नो कतर् परुा गरोस ् । 6 स् ीले जन्माउने पिहलो छोरोलाई मरेको को
नाउँ िदइयोस ् तािक त्यसको नाउँ इ ाएलबाट नमे टयोस ् । 7 तर दवेरले आफ्नी
भाउजलुाई राख् ने इच्छा गरेन भने मलु ढोकामा गई भाउजलुे धमर्-गरुुहरूलाई यसो
भनोस,् 'मरेो दवेरले इ ाएलमा त्यसको दाजकुो नाउँ राख् न इन्कार गछर् । त्यसले
मिसत दवेरले गन ुर्पन कतर् गदन ।' 8 तब त्यसको सहरका धमर्-गरुुहरूले त्यसलाई
बोलाएर त्यसिसत कुराकानी गरून ् । तर त्यसले 'म भाउजलुाई राख् न चाहन् न'ँ
भनी िज ी गर् यो भने 9 भाउजु धमर्-गरुुहरूको उप स्थितमा दवेरकहाँ आई उसले
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त्यसको खु ाबाट जु ा फुकालरे त्यसको मखुमा थिुकदओेस ् । भाउजलुे यसो
भनोस,् 'आफ्नो दाजकुो घर िनमार्ण नगन मािनसलाई यसै ग रन्छ ।' 10 इ ाएलमा
त्यसको नाउलँाई 'जु ा फुका लएको घर' भिनने छ । 11मािनसहरू एक-अकार्िसत
झगदा गदार् एक जनाकी पत् नी आएर आफ्नो पितलाई बचाउन िवरोधीको गपु् ताङ्ग
अ ँ ाई भने 12 त्यसको हात का टिदन ू । त्यसलाई न ट ाउन ू । 13 ितमीहरूले
आफ्नो झोलामा एउटै तौलको लािग कम र ज्यादा ओजन भएका ढकहरू नराख् न ू
। 14 ितमीहरूको घरमा पिन एउटै नापको लािग फरक िकिसमका माना-पाथी
नहोऊन ् । 15 ितमीहरूिसत िस र ठक तौलका ढकसातै माना-पाथीहरू हुनपुछर्
तािक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनहुुने दशेमा ितमीहरूका
आय ुलामो होस ।् 16 िकनिक यस्ता कुराहरू गन अथार्त ब्इेमानीपवूर्क काम गन सबै
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको लािग घिृणत हुन ्। 17 ितमीहरू िम बाट आउँदा
बाटोमा अमालकेीहरूले गरेको कुरो याद राख् न ू । 18 ितनीहरूले ितमीहरूलाई
बाटोमा भटेे र थाकेर हरैान भएकाहरू सबलैाई ितनीहरूले आ मण गरे । ितनीहरूले
परमशे् वरको आदर गरेनन ् । 19 त्यसकारण, परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई ितमीहरूले अिधकार गन दशेमा ल्याउनहुुदँा ितमीहरूका व रप र
भएका ितमीहरूका सबै श बुाट ितमीहरूलाई िव ाम िदनभुएपिछ आकाशमिुन
अमालकेीहरूको नाउिँनशानै मे टिदन नभलु्न ू ।

26
1 जब ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई सम्पि को

रूपमा िदनहुुने दशेमा आई यसको अिधकार गरेर वसोवास गछ , 2 तब परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनहुुने दशेमा भिूमको सबै उब्जनीको पिहलो
फल लन ू। त्यसलाई एउटा डालोमा हालरे परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले आफ्नो
पिव वासस्थानको रूपमा छान् नहुुने ठाउँमा त्यसलाई लएर जान ू । 3 ती िदनमा
सवेा गन पजुारीकहाँ गएर यसो भन् न,ू 'परम भु तपाईंका परमशे् वरले हामीलाई
िदन्छु भनी हा ा िपता-पखुार्हरूिसत ितज्ञा गन ुर्भएको दशेमा म आइपगुकेो छु भनी
म उहाँको अिग स्वीकार गदर्छु ।' 4 पजुारीले ितमीहरूका हातबाट डालोलाई लई
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको वदेीको साम ू राखनू ् । 5 ितमीहरूले परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु भन् न,ू 'मरेा पखुार् िफरन्ते अरामी िथए । ितनी
िम मा गई त्यहीँ बसोबास गरे, र ितनका मािनसहरू सङ्ख्यामा थोरै िथए ।
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त्यहाँ ितनीबाट एक महान,् श शाली र असङ्ख्य जाित बन्यो । 6 िम ीहरूले
हामीलाई िनष् ठुरतापवूर्क वहार गरी हामीलाई दःुख िदए । ितनीहरूले हामीलाई
कमाराहरूले गन काम गनर् लगाए । 7 हामीले हा ा िपता-पखुार्हरूका परमशे् वर
परम भलुाई पकुार् यौ,ँ र उहाँले हा ो न्दन, हा ो पीडा, हा ो म र हा ो
िथचोिमचो सनु् नभुयो । 8 परम भलुे हामीलाई श शाली हात, फै लएको पाखरुा,
ठुलो आतङ्क, िचन्ह र आश् चयर्हरू ारा िम बाट ल्याउनभुयो । 9 अिन उहाँले
हामीलाई यो ठाउँमा ल्याउनभुएको छ र हामीलाई दधू र मह बग् ने यो दशे िदनभुएको
छ । 10 अब हने ुर्होस,् परम भलुे मलाई िदनभुएको यस दशेको उब्जनीको पिहलो
फल मलैे तपाईंकहाँ ल्याएको छु ।' ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको
साम ु त्यस डालोलाई राखरे उहाँको आराधना गन ूर् । 11 अिन परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितमीहरू, ितमीहरूका िबचमा भएका लवेीसाथै परदशेीका िन म्त उहाँले
गन ुर्भएका सम्पणूर् भलाइको कारणले आनन्द मनाओ । 12 दशांश िदने वषर् अथार्त ्
त े ो वषर्मा ितमीहरूको उब्जनीको सबै दशांश अलग ग रसकेपिछ ितमीहरूले त्यो
परदशेी, अनाथ र िवधवालाई िदन ू तािक ितमीहरूका सहरिभ ितनीहरूले खाएर
तपृ् त होऊन ् । 13 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु यसो भन् न,ू
'तपाईंले मलाई िदनभुएका सबै आज्ञामतुािबक जनु थोकहरू परम भकुा हुन ्ती मलैे
मरेो घरबाट ल्याएर लवेी, परदशेी, अनाथ र िवधवालाई िदएको छु । मलैे तपाईंका
कुनै पिन आज्ञा उल्लङ्घन गरेको छैन ँ न त त्यसलाई िबसको छु । 14 मरेो शोकको
घडीमा मलैे त्यो खाएको छैन,ँ न म अशु हुदँा मलैे त्यसलाई कतै राखकेो छु,
न त मतृकहरूको आदरमा मलैे त्यो िदएको छु । मलैे परम भु मरेा परमशे् वरको
आवाज सनुकेो छु । तपाईंले मलाई िदनभुएको हरेक आज्ञा मलैे पालन गरेको
छु । 15 पिव स्थानबाट हने ुर्होस ् जहाँ तपाईं बस् नहुुन्छ जनु स्वगर् हो । तपाईंको
जाित इ ाएल, तपाईंले हा ा िपता-पखुार्हरूिसत ितज्ञा गन ुर्भएको दधू र मह बग् ने
दशे अथार्त ् हामीलाई िदनभुएको दशेलाई आिशष ् िदनहुोस ् ।' 16 आज परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले यी िविधिवधानहरू पालन गनर् ितमीहरूलाई आज्ञा गद
हुनहुुन्छ । त्यसकारण, ितमीहरूका सारा दय र सारा ाणले ितनको पालन गर र
ितनलाई मान । 17 आज ितमीहरूले घोषणा गरेका छौ, िक परम भु नै ितमीहरूका
परमशे् वर हुनहुुन्छ, र ितमीहरू उहाँका मागर्हरूमा िहडँी उहाँका िविधिवधानहरू,
आज्ञाहरू मान् ने छौ र उहाँको कुरा सनु् ने छौ । 18आज परम भलुे घोषणा गन ुर्भएको
छ, िक ितमीहरू एउटा जाित हौ जो उहाँको ितज्ञामतुािबक उहाँको आफ्नै िनज
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सम्पि हो, र ितमीहरूले उहाँका सबै आज्ञा मान् ने छौ । 19 अिन उहाँले सजृना
गन ुर्भएका सबै जाितभन्दा ितमीहरूलाई उच् चमा राख् न ु हुनछे, र ितमीहरूले शसंा,
ख्याित र आदर पाउने छौ । ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले भन् नभुएझै ँ
उहाँको िन म्त अलग ग रएका जाित हुने छौ ।”

27
1मोशा र इ ाएलका धमर्-गरुुहरूले मािनसहरूलाई यसो भनी आज्ञा िदए, “आज

मलैे ितमीहरूलाई िदएका सबै आज्ञा पालन गर । 2 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई िदनहुुने दशेमा जान जब ितमीहरूले यदर्न नदी पार गन छौ तब त्यस िदन
ितमीहरूले ठुला-ठुला ढुङ्गाहरू खडा गरेर ितनलाई कमरेोले पोत् न ू । 3 ितमीहरूले
पार ग रसकेपिछ परम भु ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई
ितज्ञा गन ुर्भएझै ँ परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनहुुने दशेमा

त्यसको अिधकार गदार् यो वस्थाका सबै वचन ितनमा लखे् न ू । 4 ितमीहरूले
यदर्न पार ग रसकेपिछ एबाल डाँडामा यी ढुङ्गाहरू खडा गन ूर् जसमा मलैे आज
ितमीहरूलाई िदने यी आज्ञाहरू कमरेोले पोत् न ू । 5 त्यहाँ ितमीहरूले परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरका िन म्त ढुङ्गाहरूको एउटा वदेी बनाउन,ू तर ितनमा कुनै
फलामे हितहार योग नगन ूर् । 6 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको वदेी
योगमा नआएको ढुङ्गाको बनाउन ू । त्यसमा ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका

परमशे् वरलाई होमब ल चढाउन ू । 7 त्यसमा ितमीहरूले मलेब ल र स्वै च्छक ब ल
पिन चढाउन ू । ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु आनन्द मनाओ
। 8 ितमीहरूले यी ढुङ्गाहरूमा यस वस्थाका सबै वचन ज्यादै स्टसगँै लखे् न ू
। 9 मोशा र पजुारी अथार्त ् लवेीहरूले सारा इ ाएलीलाई भन,े “हे इ ाएली हो,
मौन भएर सनु । आज ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको जाित भएका छौ
। 10 त्यसकारण, आज मलैे ितमीहरूलाई िदएका आज्ञा र िविधहरूसाथै परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरको कुरा पालन गर ।” 11 त्यही िदन मोशाले मािनसहरूलाई
आज्ञा िदई भन,े 12 “ितमीहरूले यदर्न नदी पार गरेपिछ मािनसहरूलाई आिशष ्िदन
यी कुलहरू गीरीज् जीम डाँडामा खडा होऊन:् िशिमयोन, लवेी, यहूदा, इस्साखार,
योसफे र बने्यामीन । 13 ापको घोषणा गनर् यी कुलहरूचािह ँ एबाल डाँडामा खडा
होऊन:् रूबने, गाद, आशरे, जबलूनू, दान र नप् ताली । 14 ठुलो सोरमा लवेीहरूले
इ ाएलीहरूलाई यसो भनरे जवाफ िदऊन:् 15 'कारीगरको हातले बनाएको जस्तै
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खोपरे वा ढालरे परम भकुो लािग घिृणत मिूतर् गपु् तमा बनाउने मािनस ािपत
होस ् ।' तब सबै मािनसले भननू,् 'आमने ।' 16 'आफ्ना बबुाआमालाई ाप िदने
मािनस ािपत होस ्।' तब सबै मािनसले भननू,् 'आमने ।' 17 'आफ्नो िछमकेीको
साँधिसमानाको ढुङ्गो हटाउने मािनस ािपत होस ् ।' तब सबै मािनसले भननू,्
'आमने ।' 18 'द ृ ष् टिवहीनलाई उल्टो बाटो दखेाइिदने मािनस ािपत होस ् ।' तब
सबै मािनसले भननू,् 'आमने ।' 19 'परदशेी, टुहुरा वा िवधवाले पाउनपुन न्याय हरण
गन मािनस ािपत होस ्।' तब सबै मािनसले भननू,् 'आमने ।' 20 'आफ्नो िपताको
अिधकार हरण गरी िपताकी पत् नीसगँ सहवास गन मािनस ािपत होस ्।' तब सबै
मािनसले भननू,् 'आमने ।' 21 'कुनै पिन िकिसमको पशसुगँ सम्भोग गन मािनस

ािपत होस ् ।' तब सबै मािनसले भननू,् 'आमने ।' 22 'आफ्ना बबुा वा आमाकी
छोरी अथार्त ्आफ्नै बिहनीसगँ सहवास गन मािनस ािपत होस ्।' तब सबै मािनसले
भननू,् 'आमने ।' 23 'आफ्नी साससुगँ सहवास गन मािनस ािपत होस ्।' तब सबै
मािनसले भननू,् 'आमने ।' 24 'आफ्नो िछमकेीलाई गपु् तमा मान मािनस ािपत
होस ्।' तब सबै मािनसले भननू,् 'आमने ।' 25 'िनद ष लाई मानर् घसु लने
मािनस ािपत होस ् ।' तब सबै मािनसले भननू,् 'आमने ।' 26 'यस वस्थाका
वचन परुा गनर् पालन नगन मािनस ािपत होस ्।' तब सबै मािनसले भननू,् 'आमने
।'

28
1 आज मलैे ितमीहरूलाई िदएका परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका सबै आज्ञा

पालन गनर् उहाँको कुरा होिसयारीपवूर्क सनु्यौ भने परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई पथृ्वीका सबै जाितभन्दा उच् च बनाउनहुुने छ । 2 ितमीहरूले परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरको कुरा सनु्यौ भने यी सबै आिशष ् ितमीहरूमा आउने छन ्।
3 ितमीहरू सहरमा आिशिषत ्हुने छौ र खतेमा आिशिषत ्हुने छौ । 4 ितमीहरूका
सन्तान, ितमीहरूको भिूमको उब्जनी, ितमीहरूका पश,ु ितमीहरूका गाईवस्तसुाथै
ितमीहरूका बाछा-बाछीमािथ 5आिशष ्पन छ । 6 ितमीहरूको डालो र िपठो मछु्ने
आरीमा आिशष ्पन छ । ितमीहरू िभ आउँदा र बािहर जाँदा ितमीहरूले आिशष ्
पाउने छौ । 7 ितमीहरूको िवरु मा खडा हुने ितमीहरूका श हुरूलाई परम भलुे
ितमीहरूकै साम ु परािजत गन ुर्हुने छ । ितनीहरू ितमीहरूको िवरु मा एउटा बाटो
भएर आउने छन,् तर ितमीहरूकै साम ु सातवटा बाटो भएर भाग् ने छन ्। 8 परम भलुे
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ितमीहरूका धनसार र ितमीहरूले हात लगाउने हरेक थोकमा आिशष ्ल्याउनहुुने छ
। उहाँले ितमीहरूलाई िदन लाग् नभुएको दशेमा उहाँले ितमीहरूलाई आिशष ्िदनहुुने
छ । 9 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका आज्ञाहरू पालन गरी उहाँका मागर्हरूमा
िह ँ ौ भने उहाँले ितज्ञा गरेअनसुार परम भलुे ितमीहरूलाई आफ्नो लािग अलग
गन ुर्भएको जाितको रूपमा स्थािपत गन ुर्हुने छ । 10 ितमीहरू परम भकुो नाउँ ारा
डािकएका छौ भनी पथृ्वीका सबै जाितले थाहा पाउने छन,् र ितनीहरू ितमीहरूदे ख
डराउने छन ।् 11 परम भलुे ितमीहरूका सन्तान, ितमीहरूका गाईवस्त,ु ितमीहरूको
भिूमको उब्जनी र ितमीहरूलाई िदन्छु भनी ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई ितज्ञा
गन ुर्भएको दशेमा ितमीहरूको उन् नित गराउनहुुने छ । 12 ठक समयमा व ृ ष् ट
िदन र ितमीहरूको दशेको सबै काममा आिशष ् िदन परम भलुे ितमीहरूका िन म्त
आकाशमा भएको आफ्नो भण्डारण खलुा गन ुर्हुने छ । ितमीहरूले धरैे जाितलाई
ऋण िदने छौ, तर ितमीहरूले ऋण लने छैनौ । 13 परम भलुे ितमीहरूलाई िशर
तलु्याउनहुुने छ, पचु्छर होइन । ितमीहरू केवल मािथ हुने छौ, तल होइन । आज
मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा गरेका यी वचनहरू पालन गनर् र मान् न ितमीहरूले परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरको कुरा सनु्यौ भन,े 14 र आज मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा
गरेका वचनहरूबाट दायाँ र बायाँ गएर अरू दवेताहरूको सवेा गनर् ितनीहरूको पिछ
लागनेौ भने ितमीहरूले आिशष ्पाउने छौ । 15 तर आज मलैे ितमीहरूलाई िदएका
सबै आज्ञासाथै िविधहरू पालन गनर् ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको
कुरा सनुनेौ भने यी सबै ाप ितमीहरूमािथ आइपन छन ् । 16 ितमीहरूको सहर
र ितमीहरूको खतेमा ाप पन छ । 17 ितमीहरूको डालो र िपठो मछु्ने आरीमा

ाप पन छ । 18 ितमीहरूको सन्तान, ितमीहरूको भिूमको उब्जनी, ितमीहरूको
गाईवस्त ु र बाछा-बाछीहरूमा ाप पन छ । 19 ितमीहरू िभ आउँदा र बािहर
जाँदा ाप पन छ । 20 ितमीहरूले दषु् ट काम गरी मलाई त्यागकेाले ितमीहरू चाँडै
नष् ट नभएसम्म ितमीहरूले हात लगाउने हरेक थोकमा परम भलुे ितमीहरूमािथ

ाप, म र हप्की पठाउनहुुने छ । 21 ितमीहरूले अिधकार गनर् जान लागकेो
दशेमा ितमीहरूको नाउिँनशानै नमटुेञ् जलेसम्म परम भलुे ितमीहरूमािथ िवपि
ल्याउनहुुने छ । 22 परम भलुे ितमीहरूलाई सङ् ामक रोग, ज्वरो, सजू, खडरेी,
चण्ड ताप, िचलाउने बतास र ढुसीले आ मण गन ुर्हुने छ । ितमीहरू नष् ट

नभएसम्म यी आइरहने छन ् । 23 ितमीहरूको िशरमािथ भएको आकाश काँसो र
ितमीहरूमिुनको पथृ्वी फलाम हुने छ । 24 परम भलुे ितमीहरूको दशेको व ृ ष् टलाई



28:25 liii वस्था 28:38

धलूोिपठोमा बद्लनहुुने छ । ितमीहरू िवनाश नभएसम्म यो आकाशबाट आइरहने
छ । 25 परम भलुे ितमीहरूलाई ितमीहरूका श हुरूको साम ु परास्त गन ुर्हुने छ ।
ितमीहरू ितनीहरूको िवरु मा एउटा बाटो जाने छौ, तर ितनीहरूबाट सातवटा बाटा
भएर भाग् ने छौ । ितमीहरू पथृ्वीका सबै राज्यमा धपाइने छौ । 26 ितमीहरूका
लाश आकाशका चराचरुुङ्गीहरू र पथृ्वीका पशहुरूका लािग भोजन हुने छन ् ।
ितनीहरूलाई िसत पान कोही हुने छैन । 27परम भलुे ितमीहरूलाई िम का फोका,
िगखार्, िपला, िचलाउने रोगले आ मण गन ुर्हुने छ जसबाट ितमीहरू िनको हुन
सक्दनैौ । 28 परम भलुे ितमीहरूलाई पागलपन, अन्धोपन र मानिसक गोलमालले
आ मण गन ुर्हुने छ । 29 अन्धोले अन्धकारमा छामछाम-छुमछुम गरेर िहडँजेस्तै
ितमीहरू म िदनमा िहडँ्ने छौ, ितमीहरूले आफ्ना मागर्मा उन् नित गन छैनौ ।
ितमीहरू सधै ँ िथचोिमचोमा पन छौ र ल ु टने छौ अिन ितमीहरूलाई बचाउने कोही
हुने छैन । 30 ित ो मगनी भएकी केटीलाई अक परुुषले लगरे बलत्कार गन
छ । ितमीहरूले घर बनाउने छौ, तर त्यसमा बस् न पाउने छैनौ । 31 ितमीहरूले
दाखबारी लगाउने छौ, तर यसको फल खान पाउने छैनौ । ितमीहरूकै आखँाको
अिग ितमीहरूको गोरुलाई मा रने छ, तर ितमीहरूले त्यसको मास ु खान पाउने
छैनौ । ितमीहरूकै आखँाको अिग ितमीहरूको गधालाई जबरजस्ती लिगने छ, र
ितमीहरूले िफतार् पाउने छैनौ । ितमीहरूको भडेा ितमीहरूका श हुरूलाई िदइने
छ, र ितमीहरूलाई सहायता गन कोही हुने छैन । 32 ितमीहरूका छोराछोरीहरू
अरू जाितहरूलाई िदइने छन ् । ितमीहरूले परैु िदन ितनीहरूको बाटो हने छौ, तर
ितनीहरूलाई दखे् ने छैनौ । ितमीहरूका हातमा कुनै श हुने छैन । 33 ितमीहरूको
दशेको उब्जनी र ितमीहरूको प र मको फल ितमीहरूले निचनकेो जाितलेखाइिदने
छ । ितमीहरू सधै ँ िथचोिमचोमा पन छौ र पे लने छौ । 34 यसरी ितमीहरू
ितमीहरूले दखे् न ु परेको दशृ्य ारा बौलाहा हुने छौ । 35 परम भलुे ितमीहरूलाई
ितमीहरूको िशरदे ख पतैालासम्म अिन घ ुडँा र ख ु ामा फोकाले आ मण गन ुर्हुने
छ जसबाट ितमीहरू िनको हुनै सक्दनैौ । 36 परम भलुे ितमीहरू र ितमीहरूले
आफ्नो लािग रोजकेा राजालाई ितमीहरू र ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले निचनकेा
जाितकहाँ धपाउनहुुने छ । त्यहाँ ितमीहरूले काठ र ढुङ्गाले बनकेा दवेताहरूलाई
पजु्ने छौ । 37 परम भलुे ितमीहरूलाई सबै जाितको िबचमा धपाउनहुुने छ जहाँ
ितमीहरू हलेा, ितरस्कार र िगल्लाका पा बन् ने छौ । 38 ितमीहरूले खतेमा धरैे
िबउ लगाउने छौ, तर थोरै मा कटनी गन छौ िकनिक सलहहरूले त्यसलाई
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खाइिदने छन ् । 39 ितमीहरूले दाखबारी लगाई त्यसको कटनी गन छौ, तर
ितमीहरूले दाखरस िपउन पाउने छैनौ, न त दाख नै जम्मा गनर् पाउने छौ िकनिक
िकराहरूले ती खाइिदने छन ् । 40 ितमीहरूका इलाकाभ र ितमीहरूले भ ाक्षका
रुखहरू लगाउने छौ, तर ितमीहरूले तले िनकाल्न पाउने छैनौ, िकनिक ितमीहरूका
भ ाक्षका रुखहरूको फल झन छन ् । 41 ितमीहरूले छोराछोरीहरू जन्माउने
छौ, तर ितनीहरू ितमीहरूका हुने छैनन ् िकनिक ितनीहरू दासत्वमा लिगने छन ्
। 42 ितमीहरूका सबै रुख र ितमीहरूको भिूमको फललाई सलहहरूले नष् ट
ग रिदने छन ् । 43 ितमीहरूको िबचमा बास गन परदशेी ितमीहरूभन्दा मािथ-
मािथ उठ्ने छ । तर ितमीहरूचािह ँ तल-तल झन छौ । 44 त्यसले ितमीहरूलाई
ऋण िदने छ, तर ितमीहरूले त्यसलाई ऋण िदने छैनौ । त्यो िशर हुने छ भने
ितमीहरू पचु्छर हुने छौ । 45 यी सबै ाप ितमीहरूमािथ आइपन छन ्र ितमीहरू
नष् ट नभएसम्म ितनले ितमीहरूको िपछा गन छन ् । उहाँले ितमीहरूलाई उहाँका
आज्ञा र िनदशनहरू पालन गनर् ितमीहरूले उहाँको कुरा नसनुकेाले यो हुने छ ।
46 िचन्ह र आश् चयर्को रूपमा यी ापहरू ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानहरूमािथ
सदाको िन म्त आइपन छन ् । 47 ितमीहरूको उन् नित हुदँा ितमीहरूले परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरलाई दयबाट खसुीसाथ र आनन्दसाथ उहाँको आराधना
नगरेकाले 48 परम भलुे ितमीहरूका िवरु मा पठाउनहुुने श हुरूको ितमीहरूले
सवेा गन छौ । ितमीहरूले भोक, ितखार्, नग् नता र ग रबीमा ितनीहरूको सवेा गन
छौ । उहाँले ितमीहरूलाई नष् ट नगरुञ् जलेसम्म उहाँले ितमीहरूको काँधमा जवुा
हा लिदनहुुने छ । 49 परम भलुे धरैे टाढाबाट अथार्त ् पथृ्वीको छेउबाट आफ्नो
िसकारको लािग झम्टने गरुडझै ँ ितमीहरूको िवरु मा एउटा जाितलाई ल्याउनहुुने
छ जसको भाषा ितमीहरू बझु्दनैौ । 50 यो एउटा ु र रूप भएको जाित हुने छ
जसले पाकाहरूलाई आदर गदन र यवुाहरूलाई स् नहे दखेाउदँनै । 51 ितमीहरू नष् ट
नभएसम्म ितनीहरूले ितमीहरूका बाछा-बाछी र ितमीहरूको दशेको फल खाने छन ्
। ितमीहरूलाई नष् ट नगरुञ् जलेसम्म ितनीहरूले ितमीहरूका लािग कुनै अन् न, नयाँ
म वा तले वा बाछा-बाछी वा भडेा-बा ा छाड्ने छैनन ् । 52 ितमीहरूले भरोसा
गरेका सहरहरूका अग्ला र मजबतु पखार्लहरू नढालसेम्म ितनीहरूले ितमीहरूका
सहरहरूलाई घरेाबन्दी गन छन ् । परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई
िदनभुएको ितमीहरूको दशेका सबै सहरलाई ितनीहरूले घरेाबन्दी गन छन ् ।
53 ितमीहरूका श हुरूले ितमीहरूमािथ कष् ट ल्याएको समयमा र ितमीहरूलाई



28:54 lv वस्था 28:66

घरेाबन्दी गदार् ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनभुएका
ितमीहरूका आफ्नै सन्तान अथार्त ् छोराछोरीका मास ु खाने छौ । 54 ितमीहरूका
िबचमा भएका कोमल र भ मािनसले पिन आफ्नै भाइ, आफ्नी प्यारी पत् नी
र आफ्ना बाँकी रहकेा बालबच् चालाई ट ाउने छैन । 55 ितमीहरूको श लुे
ितमीहरूका सबै सहरिभ कष् ट ल्याएको समयमा र घरेाबन्दी गदार् यहाँसम्म हुने छ
िक त्यसले खाँदै गरेको आफ्ना बालबच् चाहरूको शरीरको मास ु त्यसले कसलैाई
िदने छैन । 56 ितमीहरूको िबचमा भएकी कोमल र िशष् ट स् ी जसले कोमलता
र िशष् टताको कारणले भइँुमा आफ्नो पतैलाले टेक् न पिन चाहिँदन िथई, त्यस्ती
स् ीले पिन आफ्ना पितसाथै आफ्नै छोराछोरी, 57 अिन आफूले भखर्रै जन्माएको
छोरोसाथै आफ्नै बालबच् चाको मास ु खाने छे । ितमीहरूको श लुे ितमीहरूको
सहरलाई घरेाबन्दी गरी कष् टमा ल्याउदँा त्यसले केही खान नपाएकीले गदार् गपु् तमा
त्यसले त्यो मास ु खाने छे । 58 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको
मिहिमत र भययोग्य नाउलँाई आदर गनर् यस पसु्तकमा ले खएका वस्थाका
सबै वचन पालन गरेनौ भने 59 परम भलुे ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानमािथ
डरलाग्दा िवपि हरू ल्याउनहुुने छ । ती लामो समयसम्म आउने भयानक डरलाग्दा
र चण्ड िवपि हरू हुने छन ्। 60 िम मा जनु िवपि हरूदे ख ितमीहरू डराएका
िथयौ, उहाँले ितनै िवपि हरू ितमीहरूमािथ ल्याउनहुुने छ । 61 ती ितमीहरूमा
टाँिसने छन ् । यसको अित र , ितमीहरू नष् ट नभएसम्म परम भलुे वस्थाको
यस पसु्तकमा नले खएका हरेक रोग र िवपि पिन ितमीहरूमािथ ल्याउनहुुने
छ । 62 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको कुरा नमानकेाले ितमीहरू
आकाशका ताराहरूजि कै सङ्ख्यामा धरैे भए तापिन ितमीहरूको सङ्ख्या थोरै
हुने छ । 63 ितमीहरूको भलो गनर् र ितमीहरूलाई गणुात्मक रूपमा व ृ गराउनमा
परम भु एक पटक जसरी रमाउनभुयो, त्यसै गरी ितमीहरूलाई नष् ट गरी िवनाश
गनर्मा उहाँ रमाउनहुुने छ । ितमीहरूले अिधकार गनर् लागकेो दशेबाट ितमीहरू
धपाइने छौ । 64 परम भलुे ितमीहरूलाई पथृ्वीको एउटा कुनाबाट अक कुनासम्म
सबै जाितका िबचमा िततर-िबतर पा रिदनहुुने छ । त्यहाँ ितमीहरू र ितमीहरूका
िपता-पखुार्हरूले निचनकेा काठ र ढुङ्गाले बनकेा दवेताहरूको पजुा गन छौ ।
65 यी जाितहरूका िबचमा ितमीहरूले चनै पाउने छैनौ, र ितमीहरूका खु ाका
पतैालाको लािग िबसाउने ठाउँ हुने छैन । बरु, त्यहाँ परम भलुे ितमीहरूलाई थरथर
काँप् ने दय, थाक् ने आखँा र शोक गन ाण िदनहुुने छ । 66 ितमीहरूको जीवन
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ितमीहरूकै साम ु आशङ्कमा झु ण्डने छ । ितमीहरू हरेक िदन र रात डराउने छौ
अिन ितमीहरूको जीवनभर कुनै िनश् चयता हुने छैन । 67 ितमीहरूका दयमा हुने
डर र ितमीहरूका आखँाले दखे् नपुन कुराहरूको कारणले िबहान ितमीहरूले 'राित
भइिदए हुन्थ्यो!' भन् ने छौ भने राित ितमीहरूले 'िबहान भइिदए हुन्थ्यो!' भन् ने
छौ । 68 परम भलुे ितमीहरूलाई फे र जहाजहरू ारा ितमीहरू जनु बाटो भएर
आएका िथयौ त्यही बाटो भएर ितमीहरूलाई िम दशेमा फकार्एर लजैानहुुने छ जनु
बाटोको बारेमा उहाँले भन् नभुएको िथयो, 'ितमीहरूले फे र िम दखे् ने छैनौ ।' त्यहाँ
ितमीहरूले आफैलाई कमारा-कमारीको रूपमा आफ्ना श हुरूको हातमा बचे्ने छौ,
तर कसलैे ितमीहरूलाई िकन् ने छैन ।

29
1 होरेबमा परम भलुे इ ाएलीहरूिसत बाँध् नभुएको करारबाहके मोआब दशेमा

परम भलुे मोशामाफर् त इ ाएलीहरूलाई िदनभुएका वचनहरू यी नै हुन ्। 2 मोशाले
सारा इ ाएलीलाई डाकेर भन,े “िम दशेमा फारो, ितनका सबै अिधकारी र
ितनका सबै दशेमा परम भलुे ितमीहरूका साम ु गन ुर्भएको हरेक कुरा ितमीहरूले
दखेकेा छौ । 3 ितमीहरूका आखँाले डरलाग्दो दःुखकष् ट, िचन्ह र आश् चयर्हरू
दखे्यौ । 4 तर आजको िदनसम्म परम भलुे ितमीहरूलाई जान् ने दय, दखे् ने
आखँा वा सनु् ने कान िदनभुएको छैन । 5 मलैे ितमीहरूलाई चा लस वषर्सम्म
उजाड-स्थानमा अगवुाइ गरेको छु । ितमीहरूका लगुा फा टएन, न त ितमीहरूका
जु ा च्याितए । 6 ितमीहरूले अरू कुनै रोटी खाएनौ, न त ितमीहरूले कुनै अरू
म िपयौ तािक म नै परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ भनी ितमीहरूले जान् न
सक । 7 ितमीहरू यस ठाउँमा आउँदा हशे्बोनका राजा सीहोन र बाशानका राजा
ओग ितमीहरूको िवरु मा य ु गनर् आए र हामीले ितनीहरूलाई परास्त गर् यौँ ।
8 हामीले ितनीहरूको दशे कब्जा गरी रूबनेीहरू, गादीहरू र मनशे्शकेो आधा
कुललाई पतैकृ सम्पि को रूपमा िदयौँ । 9 त्यसकारण, ितमीहरूले गन हरेक
कुरामा ितमीहरूको उन् नित होस ् भनरे यस करारका वचनहरू पालग गर र मान
। 10 आज ितमीहरूका नायक, कुल, धमर्-गरुु, अिधकृत र इ ाएलका सबै मािनस
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु खडा छौ । 11 ितमीहरूका छोराछोरीहरू,
पत् नीहरू, ितमीहरूको छाउनीमा भएका परदशेी, दाउरे र पनरेे सबै उहाँको साम ु
खडा छौ । 12 आज ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको करारिभ वशे
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गनर् र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूिसत खान लाग् नभुएको शपथिभ
वशे गद छौ 13 तािक आज उहाँले ितमीहरूलाई आफ्नै जाित बनाउनभुएको

होस ् र उहाँले भन् नभुएझै ँ उहाँले ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू अ ाहाम, इसहाक र
याकूबिसत ितज्ञा गन ुर्भएअनसुार उहाँ ितमीहरूका परमशे् वर होऊन ्। 14 िकनिक
मलैे यो करार र यो शपथ आज परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु 15 यहाँ
उिभनहेरूिसत मा नभएर आज हामीिसत यहाँ नहुनहेरूिसत पिन बाँध्दै छु । 16हामी
िम मा कसरी बस्यौँ र जाित-जाितहरूका िबचबाट हामी कसरी आयौँ भनी ितमीहरू
जान्दछौ । 17 ितनीहरूका िबचमा भएका काठ र ढुङ्गा, चाँदी र सनुले बनकेा
िघनलाग्दा मिूतर्हरूलाई ितमीहरूले दखेकेा छौ । 18 ितमीहरूका िबचमा भएका
कुनै परुुष, स् ी, घराना, कुलको दय परम भु हा ा परमशे् वरबाट तकर गई ती
जाितहरूका दवेताहरूको पजुा गनर् पिछ नलागोस ् भन् ने कुरामा िन श् चत होओ ।
ितमीहरूका िबचमा यस्तो िततो िवष उत्पन् न गन कोही नहोस ्। 19 त्यस्तो ले
यो ापका वचनहरू सनु्दा त्यसले आफैलाई आिशष ् िदई आफ्नो दयमा यसो
भन्छ, 'म मरेो दयको हठीपनामा िहडँे तापिन मिसत शा न्त हुने छ ।' यसले
सकु्खा जिमनसगँै िभजकेो जिमनलाई पिन नष् ट गन छ । 20 परम भलुे त्यसलाई
क्षमा िदनहुुने छैन, बरु परम भकुो ोध र उहाँको डाह त्यो मािनसको िवरु मा
दन्कने छ अिन यस पसु्तकमा ले खएका सबै ाप त्यसमािथ आउने छन ्। यसरी
परम भलुे आकाशमिुनबाट त्यसको नाउँ मे टिदनहुुने छ । 21 वस्थाको यस
पसु्तकमा ले खएका करारका सबै ापअनसुार परम भलुे त्यसलाई इ ाएलका
सबै कुलबाट िवनाशको िन म्त अलग गन ुर्हुने छ । 22 ितमीहरूपिछ आउने पसु्ता
अथार्त ् ितमीहरूका सन्तान र सदुरू दशेबाट आउने परदशेीले यस दशेमा आइपरेका
िवपि हरू र परम भलुे ल्याउनभुएका िवपि हरू दखे्दा ितनीहरूले यस बारेमा
भन् ने छन ् । 23 परम भलुे आफ्नो रस र ोधमा सदोम र गमोरा, अदमा र
सबोयीमलाई नष् ट पान ुर्भएझै ँ समस्त दशेमा गन्धक र ननू जलकेो खाक मा हुने छ
। 24 अन्य जाितहरूसगँै ितनीहरूले भन् ने छन,् 'िकन परम भलुे यस दशेलाई यसो
गन ुर्भएको ? यो डरलाग्दो रसको मतलब के हो ?' 25 मािनसहरूले भन् ने छन,्
'ितनीहरूले िम बाट ल्याउनहुुने परम भु ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूका परमशे् वरले
ितनीहरूिसत बाँध् नभुएको करार त्यागकेाले गदार् यसो भएको हो । 26 ितनीहरू
आफूले निचनकेा र उहाँले ितनीहरूलाई निदनभुएको अन्य दवेताहरूको पिछ लागी
ितनीहरूको सवेा गरेकाले र ितनीहरूका साम ु िनहुरेकाले गदार् यसो भएको हो ।
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27 त्यसकारण, यस पसु्तकमा ले खएका सबै ाप आउने गरी परम भकुो रस यस
दशेको िवरु मा द न्कएको हो । 28परम भलुे आफ्नो रस, ोध र भयानक कोपमा
ितनीहरूलाई ितनीहरूको दशेबाट जरैदे ख उखलेी अक दशेमा फ्याँक् नभुएको छ,
जस्तो आज छ ।' 29 गपु् त कुराहरू परम भु हा ा परमशे् वरका मा हुन ्। तर कट
भएका कुराहरू सदाको िन म्त हा ा र हा ा सन्तानहरूका हुन ् तािक हामीले यस

वस्थाका सबै वचन पालन गनर् सकँू ।

30
1 जब मलैे ितमीहरूका साम ु रा खिदएका यी सबै आिशष ्र ाप ितमीहरूमािथ

आइपन छन,् र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई अन्य जाितहरूका
िबचमा धपाउनभुएपिछ जब ितमीहरूले यी सम्झने छौ, 2 र ितमीहरूका सारा
हृदय र ाणले आज मलैे ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानलाई आज्ञा गरेका यी
सबै वचनलाई पालन गरेर ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरकहाँ फकर् ंदा
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूको िनवार्सनलाई उल् ाइिदनहुुने छ र
ितमीहरूलाई ट ाउनहुुने छ । 3 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई
िततर-िबतर पान ुर्भएका सबै जाितबाट ितमीहरूलाई फकार्एर ल्याई ितमीहरूलाई
एकि त गन ुर्हुने छ । 4 ितमीहरूको कुनै पिन मािनस िनवार्िसत भएर आकाशमिुनको
सबभैन्दा टाढा लिगए तापिन परमशे् वरले ितमीहरूलाई जम्मा गरी ल्याउनहुुने छ
। 5 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले
अिधकार गन ुर्भएको र ितमीहरूले अिधकार गन दशेमा ितमीहरूलाई ल्याउनहुुने छ
। उहाँले ितमीहरूको भलो गन ुर्हुने छ र ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूभन्दा ितमीहरूलाई
सङ्ख्यामा व ृ गन ुर्हुने छ । 6 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरू र
ितमीहरूका सन्तानहरूका हृदयको खतना ग रिदनहुुने छ अिन ितमीहरूले परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरलाई सारा हृदयले मे गन छौ अिन ितमीहरू जीिवत हुने
छौ । 7 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई घणृा गन र ितमीहरूको
खदेो गन ितमीहरूका श हुरूमािथ यी सबै ाप ल्याउनहुुने छ । 8 ितमीहरू फकर
परम भकुो आवाज सनु् ने छौ, र आज मलैे ितमीहरूलाई िदएका उहाँका सबै
आज्ञा पालन गन छौ । 9 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूको दशेका सबै
काम, ितमीहरूका सन्तान, ितमीहरूका बाछा-बाछी, ितमीहरूको भिूमको फलमा
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चरु मा ामा उन् नित गराइिदनहुुने छ । िकनिक परम भलुे ितमीहरूका िपता-
पखुार्हरूमा आनन्द मनाउनभुएझै ँ ितमीहरूको उन् नितमा पिन आनन्द मनाउनहुने
छ । 10 ितमीहरूका सारा हृदय र सारा ाणले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरमा
फक वस्थाको यस पसु्तकमा ले खएका उहाँका आज्ञाहरू र िनदशनहरू पालन
गनर् परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको कुरा मान्यौ भने उहाँले यसो गन ुर्हुने छ ।
11 िकनिक आज मलैे ितमीहरूलाई िदएको यो आज्ञा ितमीहरूका िन म्त क ठन
छैन, न त ाप् तै गनर् नसक् ने गरी टाढा छ । 12 'हामीले पालन गनर् सकँू भनरे
हा ो िन म्त स्वगर्मा गई यसलाई तल ल्याएर हामीलाई बताउने को छ ?' भनी
ितमीहरूले भन् नपुन गरी यो स्वगर्मा छैन । 13 'हामीले पालन गनर् सकँू भनरे
हा ो िन म्त सागर पार गरी यसलाई ल्याएर हामीलाई बताउने को छ ?' भनी
ितमीहरूले भन् नपुन गरी यो समु पा र छैन । 14 तर ितमीहरूले पालन गनर् सक् ने
गरी वचन ितमीहरूको निजकै छ अथार्त ् ितमीहरूको मखु र हृदयमा छ । 15 हरे,
आज मलैे ितमीहरूका साम ु जीवन र भलाइ, मतृ्य ु र दषु् ाइँ रा खिदएको छु
। 16 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई मे गनर्, उहाँका मागर्हरूमा
िहडँ्न र उहाँका आज्ञाहरूसाथै उहाँका िनदशनहरू, िविधिवधानहरू पालन गनर्
आज मलैे ितमीहरूलाई िदएका परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका आदशेहरू पालन
गर् यौ भने ितमीहरू बाँच्ने छौ र ितमीहरूको व ृ हुने छ अिन परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितमीहरू वशे गनर् लागकेा दशेमा ितमीहरूलाई आिशष ् िदनहुुने छ ।
17 तर ितमीहरूका हृदय बरा लएर अटेरी भयौ र अरू दवेताहरू ित आकिषर्त भएर
ितनीहरूको साम ु िनहुरी ितनीहरूको पजुा गर् यौ भने 18 ितमीहरू पक् कै नष् ट हुने
छौ भनी आज म घोषणा गदर्छु । यदर्नपा र गएर ितमीहरूले अिधकार गन दशेमा
ितमीहरूको आय ु लामो हुने छैन । 19 ितमीहरूको साम ु मलै े जीवन र मतृ्य ु अिन
आिशष ् र ाप रा खिदएको छु भनी ितमीहरूको िवरु मा गवाही िदन आज मलैे
स्वगर् र पथृ्वीलाई साक्षी राखकेो छु । त्यसकारण, ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानहरू
बाँच्न सकून ् भनी जीवन रोज । 20 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई मे गनर्,
उहाँको कुरा पालन गनर् र उहाँमा टाँिसनका लािग यसलाई मान् न ू । िकनिक उहाँ नै
ितमीहरूको जीवन र ितमीहरूको दीघार्य ु हुनहुुन्छ । परम भलुे ितमीहरूलाई िदन्छु
भनी ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू अ ाहाम, इसहाक, याकूबिसत ितज्ञा गन ुर्भएको
यो दशेमा ितमीहरू बाँच्न सक भन् नलाई यो आज्ञा मान् न ू ।
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31
1 मोशा गएर सारा इ ाएलीलाई यी वचन भन,े 2 “म अिहले एक सय िबस वषर्

पगुे ँ । अब म िभ बािहर गनर् स क्दन ँ । परम भलुे मलाई यसो भन् नभुएको छ, 'त ँ
यदर्नपा र जाने छैनस ्।' 3 परम भु ितमीहरूका परमशे् वर ितमीहरूभन्दा अिगअिग
त्यहाँ जानहुुने छ । उहाँले ितमीहरूकै साम ु यी जाितहरूलाई नष् ट पान ुर्हुने छ, र
ितमीहरूले ितनीहरूलाई धपाउने छौ । परम भलुे भन् नभुएझै ँ यहोश ू ितमीहरूभन्दा
अिग त्यहाँ जाने छन ् । 4 परम भलुे एमोरीहरूका राजा सीहोन र ओग अिन
ितनहरूका दशेलाई नष् ट पान ुर्भएझै ँ ितनीहरूलाई नष् ट पान ुर्हुने छ । 5 ितमीहरूले
ितनीहरूिसत य ु मा जम्काभटे गदार् परम भलुे ितमीहरूलाई ितनीहरूमािथ िवजय
िदनहुने छ, र मलैे ितमीहरूलाई िदएका सबै आज्ञामतुािबक ितनीहरूलाई गन ूर् ।
6ब लयो र खबुै साहसी होओ । नडराओ र ितनीहरूदे ख भयभीत नहोओ । िकनिक
परम भु ितमीहरूका परमशे् वर ितमीहरूसगँै जानहुुने छ । उहाँले ितमीहरूलाई
छाड्नहुुने छैन, न त त्याग् नहुुने छ ।” 7 मोशाले यहोशलूाई बोलाई सारा इ ाएलको
सामनु् ने भन,े “ब लयो र खबुै साहसी होऊ, िकनिक यी मािनसहरूलाई िदन्छु
भनी परम भलुे ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत ितज्ञा गन ुर्भएको दशेमा ितमी
ियनीहरूसगँै जाऊ । ितमीहरूले ितनीहरूलाई यसको अिधकार गनर् िदने छौ ।
8 परम भु ित ो अिगअिग जानहुुने छ । उहाँ ितमीसगँै हुनहुुने छ । उहाँले
ितमीलाई छाड्नहुने छैन, न त त्याग् नहुुने छ । नडराऊ, िनरुत्सािहत नहोऊ ।”
9 मोशाले यो वस्था लखेरे लवेीका छोराहरू अथार्त ् पजुारीहरूलाई िदए जसले
परम भलुे करारको सन्दकु बोक्थे । ितनले इ ाएलका सारा धमर्-गरुुलाई पिन
यसका ितहरू िदए । 10 मोशाले ितनीहरूलाई यसो भनी आज्ञा िदए, “हरेक
सात वषर्को अन्त्यमा अथार्त ्ऋणहरू र ग रिदने समयमा, छा ो-वासको चाडमा,
11 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले उहाँको पिव वासस्थानको लािग उहाँले
छान् नहुुने ठाउँमा सारा इ ाएली उहाँको साम ु दखेा पदार् ितनीहरूले सनु् ने गरी सारा
इ ाएलीको साम ु ितमीहरूले यो वस्थाका वचन पढ्न ू । 12 परुुष र स् ीहरू,
बालबच् चाहरू, ितमीहरूका सहरिभ बस् ने परदशेीलगायत सबै मािनसलाई भलेा
गराउन ू तािक ितनीहरूले सनुरे िसक् न सकून ् र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई
आदर गनर् सकून ्अिन यस वस्थाका वचनहरू पालन गनर् सकून ्। 13 यदर्नपा र
ितमीहरूले अिधकार गनर् जान लागकेो दशेमा बसञु् जलेसम्म यो वस्था नजान् ने
ितनीहरूका छोराछोरीहरूले पिन सनुरे परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको भय मान् न
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िसकून ् ।” 14 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “हरे, त ँ मन िदन आउँदै छ ।
यहोशलूाई डाकेर भटे हुने पालमा तरेो उप स्थितमा ले तािक म त्यसलाई आज्ञा िदन
सकँू ।” मोशा र यहोश ूभटे हुने पालमा गएर आफैलाई उप स्थत गराए । 15 परम भु
बादलको खाँबोमा पालमा दखेा पन ुर्भयो । बादलको खाँबो पालको ढोकामािथ
अिडयो । 16 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “हरे,् त ँ तरेा िपता-पखुार्हरूिसत सतु् ने
छस ् । जनु दशेमा यी मािनसहरू जाँदै छन,् त्यहाँ ितनीहरूले अनौठा दवेताहरूको
पिछ लािग आ त्मक िभचार गन छन ् । ितनीहरूले मलाई त्याग् ने छन ् र मलैे
ितनीहरूिसत बाँधकेो मरेो करार भङ्ग गन छन ् । 17 तब त्यस िदन मरेो ोध
ितनीहरूको िवरु मा दन्कने छ र म ितनीहरूलाई त्यािगिदने छु । म ितनीहरूबाट मरेो
महुार लकुाउने छु, र ितनीहरू नष् ट हुने छन ्। ितनीहरूले धरैे िवपि र सङ्कष् टहरू
झले्ने छन ्अिन त्यस िदन ितनीहरूले भन् ने छन,् 'के हा ा परमशे् वर हा ा िबचमा
नहुनभुएकोले यी िवपि हरू हामीमािथ आइपरेका होइनन ्र ?' 18 ितनीहरू अन्य
दवेताहरूकहाँ फक ितनीहरूले गन ितनीहरूका सबै दषु् ाइँको कारणले त्यस िदन
म िनश् चय नै ितनीहरूबाट मरेो महुार लकुाउने छु । 19 अब त्यसकारण ितमीहरूले
आफ्नो िन म्त यो गीत लखेरे इ ाएलीहरूलाई िसकाओ । यसलाई कण्ठस्थ पार
तािक यो गीत इ ाएलीहरूको िवरु मा मरेो साक्षी होस ् । 20 िकनिक ितनीहरूका
िपता-पखुार्हरूलाई िदन्छु भनी मलैे ितज्ञा गरेको दधू र मह बग् ने दशेमा जब मलैे
ितनीहरूलाई ल्याएको हुने छु, र ितनीहरू खाएर तपृ् त भएर मोटाएका हुने छन,्
तब ितनीहरू अन्य दवेताहरूकहाँ लागी ितनीहरूको सवेा गन छन ्र ितनीहरूले मरेो
ितरस्कार गरी मरेो करार भङ्ग गन छन ् । 21 जब यस जाितमािथ धरैे खराबी र
सङ्कष् ट आइपन छन,् यो गीतले ितनीहरूको साम ु साक्षीको रूपमा गवाही िदने
छ (िकनिक यो ितनीहरूका सन्तानका मखुबाट िबिसर्ने छैन) । मलैे ितनीहरूलाई
ितज्ञा गरेको दशेमा ितनीहरूलाई ल्याउनभुन्दा अगावै ितनीहरूले आज रचकेा

योजनाहरू मलाई थाहा छ ।” 22 त्यसलैे त्यही िदन मोशाले यो गीत लखेी
इ ाएलीहरूलाई िसकाए । 23 परम भलुे ननूका छोरा यहोशलूाई यस्तो आज्ञा िदई
भन् नभुयो, “ब लयो र खबुै साहसी होऊ । िकनिक मलैे इ ाएलीहरूलाई ितज्ञा
गरेको दशेमा तैलँ े ितनीहरूलाई ल्याउने छस,् र म तिँसत हुने छु ।” 24 मोशाले यस

वस्थाका वचनहरू ले खिसद्ध्यापिछ 25 परम भकुो करारको सन्दकू बोक् ने
लवेीहरूलाई ितनले आज्ञा िदए, 26 “ वस्थाको यस पसु्तकलाई लएर परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरको करारको सन्दकुको छेउमा राख तािक यो ितमीहरूको
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िवरु मा साक्षीको रूपमा रहोस ्। 27 िकनिक म ितमीहरूको िव ोह र हठ जान्दछु
। हरे, आज म ितमीहरूिसत जीिवत छदँा नै ितमीहरू परम भकुो िवरु मा िव ोही
भएका छौ । मरेो मतृ्यपुिछ झन ्कित धरैे िव ोही हुन्छौ ? 28 ितमीहरूका कुलका
सबै धमर्-गरुुहरू र ितमीहरूका अिधकारीहरूलाई भलेा गर तािक ितनीहरूले सनु् ने
गरी मलैे यी वचनहरू ितनीहरूलाई बोल्न सकँू र ितनीहरूको िवरु मा स्वगर् र
पथृ्वीलाई साक्षी राख् न सकँू । 29 िकनिक म जान्दछु, िक मरेो मतृ्यपुिछ ितमीहरू
पणूर् रूपमा ष् ट भई मलैे ितमीहरूलाई िदएको मागर्बाट बरा लने छौ । आगामी
िदनहरूमा ितमीहरूमािथ िवपि हरू आइपन छन ्। ितमीहरूका हातका कामहरूले
ितमीहरूले परम भलुाई िच ाई उहाँको द ृ ष् टमा दषु् ट कामहरू गन भएकोले यसो
हुने छ ।” 30 मोशाले यस गीतका शब्दहरू सरुुदे ख अन्त्यसम्म इ ाएलीहरूका
सारा समदुायलाई सनुाए ।

32
1 हे आकाश, सनु,् र मलाई बोल्न दे । पथृ्वीले मरेा मखुका वचन सनुोस ्। 2मरेो

िशक्षा झरीको थोपाझै ँखसोस,् मरेो बोली शीतझै ँझरोस,्क ललो घाँसमािथ िसमिसमे
पानीझै,ँ र िबरुवाहरूमािथ झरीझै ँ बस स ्। 3 िकनिक म परम भकुो नाउकँो घोषणा
गन छु, र हा ा परमशे् वरको महान ्ता वणर्न गन छु । 4 उहाँ च ान हुनहुुन्छ, उहाँको
काम िस छ । िकनिक उहाँका सबै मागर् न्यायोिचत छन ् । उहाँ अधमर् नभएको
िवश् वासयोग्य परमशे् वर हुनहुुन्छ । उहाँ न्यायी र सत्य हुनहुुन्छ । 5 ितनीहरूले
उहाँको िवरु मा ष् टतापवूर्क काम गरेका छन ्। ितनीहरू उहाँका छोराछोरी होइनन ्
। यो ितनीहरूको अपमान हो । ितनीहरू बाङ्गो र टेडो पसु्ता हुन ्। 6 हे मखूर् र ब ु
नभएका मािनसहरू हो, के ितमीहरूले यसरी नै परमशे् वरलाई कृतज्ञता दखेाउछँौ
? के उहाँ नै ितमीहरूलाई सजृनहुुने ितमीहरूका िपता हुनहुुन् न र ? उहाँले नै
ितमीहरूलाई बनाउनभुयो, र स्थािपत गन ुर्भयो । 7 ाचीन समयलाई सम्झ, धरैे
पिहलकेा वषर्हरूको बारेमा सोच । ितमीहरूका िपतालाई िबन्ती चढाओ र उहाँले
ितमीहरूलाई दखेाउनहुुने छ, ितमीहरूका धमर्-गरुुहरूलाई उहाँले बताउनहुुने छ ।
8 जब सव च् चले जाित-जाितहरूलाई ितनीहरूका अशं िदनभुयो, जब उहाँले सबै
मानव-जाितलाई िवभाजन गन ुर्भयो, र जाित-जाितहरूका िसमाना छुट् ाइिदनभुयो,
उहाँले ितनीहरूका दवेताहरूका सङ्ख्या पिन तोिकिदनभुयो । 9 िकनिक परम भकुो
िहस्सा नै उहाँका जाित हुन ्। याकूब उहाँको अलग ग रएको अशं हो । 10 उहाँले
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ितनलाई मरुभिूममा फेला पान ुर्भयो, र िनजर्न-स्थान र गजर्ने उजाड-स्थानमा । उहाँले
ितनको रक्षा गन ुर्भयो, र ितनको वास्ता गन ुर्भयो । उहाँले ितनलाई आखँाको नानीझै ँ
सरुक्षा िदनभुयो । 11 आफ्नो ग ुडँलाई रक्षा गन र आफ्ना बचरेाहरूमािथ पखटेा
फटफटाउने गरुडले झै ँ परम भलुे आफ्ना पखटेा फैलाई ितनीहरूलाई थाम् नभुयो
र ितनीहरूलाई आफ्ना प्वाँखमा बोक् नभुयो । 12 परम भलुे मा ै ितनीहरूलाई
अगवुाइ गन ुर्भयो । कुनै िवदशेी दवेता उहाँिसत िथएन । 13उहाँले ितनलाई पथृ्वीका
अग्ला-अग्ला ठाउँहरूमा सवार गराउनभुयो, र बारीको फल खवुाउनभुयो । उहाँले
ितनलाई च ानबाट िनस्केको मह र दशर्न-ढुङ्गाको भीरको तलेले पालन-पोषण
गन ुर्भयो । 14 ितनले गाई-गोरुको बथान र भडेा-बा ाको बथानाबाट दधू र दही
अिन मोटा-मोटा थमुा अिन बाशानका भडेाहरू र बा ाहरूको बोसोसाथै सव म
गहु ँ खाए । ितमीहरूले िफँज उठेको दाखरस िपयौ । 15 तर मोटाएर यशरूूनले
लात हान्यो । ितमी अित धरैे मोटायौ र भरपटे खायौ । ितनले आफैलाई सजृनहुुने
परमशे् वरलाई त्याग,े र आफ्नो उ ारको च ानलाई इन्कार गरे । 16 ितनीहरूले
आफ्ना अनौठा दवेताहरू ारा परम भलुाई डाही तलु्याए । 17 ितनीहरूका घिृणत
कामहरूले ितनीहरूले उहाँलाई ोिधत तलु्याए । ितनीहरूले भतूात्माहरूलाई ब ल
चढाए जो दवे होइनन,् जसलाई ितनीहरूले िचनकेा िथएनन,् जो भखर्रै दखेा
परेका िथए, जोदे ख ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू डराउदँनैथ्ये । 18 ितमीहरूले
ती च ानलाई त्याग्यौ जो ितमीहरूका िपता बन् नभुयो, र ितमीहरूलाई जन्म िदने
परमशे् वरलाई भलु्यौ । 19 परम भलुे यो दखे् नभुयो र ितनीहरूलाई इन्कार गन ुर्भयो
िकनिक उहाँका छोराछोरीहरूले उहाँलाई िच ाए । उहाँले भन् नभुयो, 20 “म
ितनीहरूबाट मरेो महुार लकुाउने छु, र ितनीहरूको अन्त्य कस्तो हुने छ भनी
हने छु िकनिक ितनीहरू ष् ट पसु्ता हुन,् अिवश् वासयोग्य सन्तान हुन ् । 21 जे
ईश् वर होइन, त्यसको कारण ितनीहरूले मलाई डाही तलु्याएका छन,् र ितनीहरूका
बकेम्मा कामहरू ारा मलाई रस उठाएका छन ्। जो जाित नै होइनन,् ितनीहरू ारा
म ितनीहरूलाई डाही तलु्याउने छु । एउटा मखूर् जाित ारा म ितनीहरूलाई ोिधत
तलु्याउने छु । 22 िकनिक मरेो रस ारा आगो सल्केको छ र त्यसले तल्लो
पातालसम्मै जलाउछँ । यसले पथृ्वी र यसको फसललाई भस्म पाद छ । यसले
पहाडहरूका जगमा आगो लगाउदँै छ । 23 म ितनीहरूमािथ िवपि को थु ो ल्याउने
छु । म ितनीहरूमा मरेा सबै काँड चलाउने छु । 24 ितनीहरू भोकले नष् ट हुने
छन,् र चण्ड ताप र डरलाग्दो िवनाशले भस्म हुने छन ्। भइँुमा घ ने जन्तहुरूको
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िवषसिहत म ितनीहरूकहाँ जङ्गली जनावरहरूको दा ा, पठाउने छु । 25 बािहर
तरवारले ितनीहरूलाई मान छ, र सतु् ने कोठािभ ासले ितनीहरूलाई नष् ट गन छ
। यसले यवुा र कन्या दवुै अिन दधू-ेबालक र कपाल फुलकेो व ृ लाई नष् ट पान
छ । 26 म ितनीहरूलाई टाढा-टाढासम्म िततर-िबतर पा रिदने छु र मानव-जाितको
िबचबाट ितनीहरूको सम्झना मे टिदने छु भनी मलैे भने ँ । 27 म श कुो खसीदे ख
डराइन,ँ र ितनीहरूका श हुरूले गल्ती गरेर भन्लान,् 'हा ो हात मािथ उचा लएको
छ ।' मलैे यी सबै गरेको भए सक्थे ँ । 28 िकनिक इ ाएल ब ु नभएको जाित हो,
र ितनीहरूमा कुनै समझश छैन । 29ओहो, ितनीहरू ब ु मानी भएर ितनीहरूले
यो बझुकेा भए त ितनीहरूले ितनीहरूको अन्तलाई िवचार गनिथए! 30 ितनीहरूका
च ानले ितनीहरूलाई नबचेकेो भए र परम भलुे ितनीहरूलाई नत्याग् नभुएको भए
कसरी एक जनाले एक हजारलाई वा दईु जनाले दस हजारलाई खदे् न सक्थ्यो
? 31 िकनिक हा ा श हुरूका च ान हा ो च ानजस्तो छैन जनु कुरा हा ै
श हुरूले पिन स्वीकार गछर्न ।् 32 िकनिक ितनीहरूको अङ्गरुको लहरा सदोमबाट
र गमोराका बारीहरूबाट आएको हो । 33 ितनीहरूका दाखहरू िवषाल ु दाखहरू हुन ्
। ितनीहरूका झपु्पाहरू ितता छन ् । ितनीहरूको दाखम सपर्हरूको िवष हो र
कडा गोमनको िवष हो । 34 के यो मलैे साँचरे राखकेो र मरेो भण्डारणमा छाप
लगाएर राखकेो योजना होइन र ? 35 बदला लने काम मरेो हो र ितनीहरूको खु ा
िच प्लएको ठक समयमा म नै ितशोध लने छु । 36 िकनिक ितनीहरूको लािग
िवपि को िदन निजकै छ, र ितनीहरूमािथ आइपन कुराहरू हतारमा आउने छन ्।”
िकनिक परम भलुे उहाँको जाितलाई न्याय िदनहुुने छ, र उहाँले आफ्ना सवेकहरूमा
दया दखेाउनहुुने छ । ितनीहरूको श गएको छ, र कमारा वा फुक् का कोही
बाँकी छैन भनी उहाँले दखे् नहुुने छ । 37 तब उहाँले भन् नहुुने छ, “ितनीहरूका
दवेताहरू कहाँ छन ्? ितनीहरूले शरण लने च ान कहाँ छ ? 38 ितनीहरूका
ब लहरूको बोसो खाने र ितनीहरूका अघर्ब ल िपउने दवेताहरू खोई ? ती उठेर
ितनीहरूको मदत गरून ् । ितनीहरू नै ितनीहरूको सरुक्षा होऊन ् । 39 अब हरे, म
नै परमशे् वर हु,ँ र मबाहके अक कुनै ईश् वर छैन । म नै माछुर्, र जीिवत पाछुर् ।
म नै चोट परु् याउछुँ, र िनको पाछुर् । ितमीहरूलाई मरेो श बाट बचाउने कोही
छैन । 40 िकनिक मरेो हात स्वगर्तफर् उठाई म भन्छु, 'जस्तो म सदा जीिवत रहन्छु,
त्यसरी नै म काम गन छु । 41 जब म मरेो चम्कने तरवारमा शान लगाउँछु, र
जब मरेा हातले न्याय ल्याउन सरुु गछर्, तब म मरेा श हुरूमािथ ितशोध ल्याउने
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छु, र मलाई अवहलेना गनहरूलाई म बदला लने छु । 42 म मरेा काँडहरूलाई
रगतले मत्याउने छु, र मरेो तरवारले मा रएकाहरू र िनवार्िसतहरूको रगतिसतै मास ु
र श हुरूका िशर खाने छ ।” 43 हे जाितहरू हो, परमशे् वरका मािनसहरूसगँै
आनन्द मनाओ, िकनिक उहाँले आफ्ना दासहरूको रगतको बदला लनहुुने छ
। उहाँले आफ्ना श हुरूमािथ ितशोध लनहुने छ, र उहाँले आफ्नो दशेसाथै
आफ्नो जाितको िन म्त ाय श् च गन ुर्हुने छ । 44 मोशा र ननूका छोरा यहोश ू
आएर यस गीतका सबै शब्द मािनसहरूले सनु् ने गरी पाठ गरे । 45 तब मोशाले
यी सबै शब्द सारा इ ाएलीलाई भनी िसद्ध्याए । 46 ितनले मािनसहरूलाई भन,े
“आज मलैे ितमीहरूलाई साक्षी िदएका सबै वचन मनमा राख तािक ितमीहरूका
आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यो वस्थाका सबै वचन पालन गनर् आज्ञा िदन सक ।
47यो ितमीहरूको जीवन भएकोले र यस ारा नै ितमीहरूले यदर्नपा र अिधकार गनर्
लागकेो दशेमा ितमीहरूको आय ु ल म्बने भएकोले यो ितमीहरूका लािग थर्को
िवषय होइन ।” 48 त्यही िदन परम भलुे मोशालाई यसो भन् नभुयो, 49 “यरीहोको
साम ु मोआब दशेमा भएको अबारीम पहाडको नबेो डाँडामािथ उक्लरे जा । मलैे
इ ाएलीहरूलाई ितनीहरूको अिधकारस्वरूप िदन लागकेो कनान दशेलाई हरे ् ।
50जसरी तरेो दाजु हारून होर पवर्तमा मरेर आफ्ना मािनसहरूिसत िमल्न गए त्यसरी
नै त ँ उक्लरे गएको डाँडामा त ँ मन छस,् र त ँ तरेा मािनसहरूिसत िमल्न जाने छस ्।
51 जीनको उजाड-स्थानको कादशेमा मरेीबाको पानीमा इ ाएलीहरूका िबचमा त ँ
मरेो साम ु अिवश् वासयोग्य भएकोले र इ ाएलीहरूका िबचमा तैलँ े मलाई आदर र
इज् जत नगरेकोले तमँािथ यो आइपन छ । 52 तरेो साम ु भएको दशेलाई तैलँ े दखे् ने
छस,् तर मलैे इ ाएलीहरूलाई िदने लागकेो दशेिभ त ँ वशे गन छैनस ्।”

33
1 यो आफ्नो मतृ्यअुिग परमशे् वरका मािनस मोशाले इ ाएलीहरूलाई िदएको

आिशष ्हो । 2 ितनले भनःे “परम भुसीनबैाट आउनभुयो, र ितनीहरूमािथ सइेरबाट
उदय हुनभुयो । उहाँ पारान पवर्तबाट चम्कनभुयो, र उहाँ दसौँ हजार पिव जनिसत
आउनभुयो । उहाँको दािहने हातमा िबजलुीको काश िथयो । 3 वास्तवमा उहाँले
मािनसहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ । उहाँका सबै पिव जन उहाँको हातमा छन,् र
ितनीहरूले तपाईंको पाउमा िशर िनहुराउछँन ्। ितनीहरूले तपाईंका वचनहरू ाप् त
गरे । 4 मोशाले हामीलाई वस्था िदए, जनु याकूबको समदुायको सम्पि हो ।
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5 तब मािनसका अगवुाहरू र इ ाएलका सबै कुल एकै ठाउँमा जम्मा हुदँा यशरूूनमा
राजा हुनहुुन्थ्यो । 6 रूबने बाँचनू,् र नमरून, तर ितनका मािनसहरू थोरै होऊन ्
। 7 यो यहूदाको िन म्त आिशष ् हो । मोशाले भनःे हे परम भ,ु यहूदाको सोर
सनु् नहुोस,् र ितनलाई फे र आफ्ना मािनसहरूकहाँ ल्याउनहुोस ् । ितनको पक्षमा
लड्नहुोस ् । ितनका श हुरूको िवरु मा सहायता बन् नहुोस ् । 8 लवेीको िवषयमा
मोशाले भनःे तपाईंको तमु्मीम र तपाईंको ऊरीम तपाईंको राजकीय जनिसत छ,
जसलाई तपाईंले मस्साहमा जाँच्नभुयो, जोिसत तपाईंले मरेीबाको पानीमा झगडा
गन ुर्भयो । 9 ितनले आफ्ना बबुा र आमाको िवषयमा भन,े “मलैे उहाँहरूलाई
दखेकेो छैन ँ ।” न ितनले आफ्ना दाजभुाइहरूलाई स्वीकर गरे, न त ितनले आफ्नै
सन्तानको वास्ता गरे । िकनिक ितनले तपाईंको वचनको रखवाली गरे, र तपाईंको
सन्दकूलाई सरुक्षा िदए । 10 ितनले याकूबलाई तपाईंका िविधहरू र इ ाएललाई
तपाईंको वस्था िसकाउँछन ् । ितनले तपाईंको साम ु धपू बाल्छन,् र तपाईंको
वदेीमा सबै होमब ल चढाउँछन ् । 11 हे परम भ,ु ितनका सबै सम्पि मा आिशष ्
िदनहुोस,् र ितनका हातका काम स्वीकार गन ुर्होस ्। ितनको िवरु मा खडा हुनहेरू र
ितनलाई घणृ गनहरूका कम्मरमा िहकार्उनहुोस ्तािक ितनीहरू फे र उठ्न नसकून ्।
12 बने्यामीनको िवषयमा मोशाले भनःे परम भकुा ि य उहाँको छेउमा सरुिक्षत रहून ्
। परम भलुे ितनको जीवनभर रक्षा गन ुर्हुन्छ, र ितनी परम भकुो पाखरुाको िबचमा
बस्छन ्। 13 योसफेको िवषयमा मोशाले भनःे मािथ आकाशबाट झन अनमोल शीत
र तल गिहराइको पानीले ितनको दशे परम भु ारा आिशिषत ् होस ् । 14 ितनको
दशे सयूर्को ताप र मिहनिैपच्छेका उब्जनीका अनमोल कुराहरूले आिशिषत ् होस ्
। 15 साथ,ै ाचीन पवर्तहरूका उ म कुराहरू, र अनन्तका पवर्तहरूका अनमोल
कुराहरूले आिशिषत ् होस ् । 16 ितनको दशे पथृ्वीका अनमोल कुराहरू र यसको
चरुता अिन ज लरहकेो पो ामा बस् नहुुनकेो िनगाहले आिशिषत ्होस ्। योसफेको

िशरमा आिशष ् आओस,् र आफ्ना दाजभुाइहरूमािथका राजकुमारको िशरमा
आिशष ् आओस ् । 17 ऐश् वयर्मा ितनी पिहले िबयाएका बाछोझै ँ छन,् र ितनका
िसङ अनार्का िसङ हुन ्। ती ारा नै ितनले सबै मािनसलाई पथृ्वीको पल्लो छेउसम्म
हान् ने छन ्। यी ए ाइमका दसौँ हजार हुन ्र मनश्शकेा हजारौँ हुन ्। 18 जबलूनूको
िवषयमा मोशाले भनःे ए जबलूनू ितमी बािहर जाँदा र ए इस्साखार ितमी आफ्ना
पालहरूमा बस्दा आन न्दत होओ । 19 ितनीहरूले मािनसहरूलाई पवर्तमा बोलाउने
छन ।् त्यहाँ ितनीहरूलेधािमर्कताका ब लदानहरू चढाउने छन ।् िकनिक ितनीहरूले
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समु को चरुता र समु ीतटको बालकुो सम्पि उपभोग गन छन ् । 20 गादको
िवषयमा मोशाले भनःे गादलाई व ृ गन धन्यका हुन ्। त्यहाँ ितनी िसिंहनीझै ँ बस् ने
छन,् र ितनले म ु खयाको पाखरुा लिुछिदने छन ्। 21 ितनले आफ्नो िन म्त सबभैन्दा
उ म जग्गा छान,े िकनिक नायकको िहस्सा ितनको िन म्त अलग ग रएको िथयो
। ितनी मािनसहरूका अगवुाहरूसगँै आए । ितनले इ ाएलिसतै परम भकुो न्याय
र उहाँका िविधहरू परुा गरे । 22 दानको िवषयमा मोशाले भनःे दान बाशानबाट
हामफाल्दै आउने िसहंको डमरु हो । 23 नप् तालीको िवषयमा मोशाले भनःे नप् ताली
परम भकुो आिशष ्को भ रपणूर्ता र स् नहे ारा सन्तषु् ट भएका छन ्। ितनले प श् चम
र दिक्षणको दशे अिधकार गन छन ् । 24 आशरेको िवषयमा मोशाले भनःे आशरे
अन्य छोराहरूमध्ये सबभैन्दा बढी आिशिषत ह्ोऊन ।् ितनी आफ्ना दाजभुाइहरूकहाँ
स्वीकारयोग्य होऊन,् र ितनले आफ्नो खु ा जतैनूको तलेमा धोऊन ् । 25 ितनको
सहरका बारहरू फलाम र काँसाका होऊन ् । ितमी बाँचञु् जसेम्म ित ो सरुक्षा हुने
छ । 26 यशरूूनमा परमशे् वरजस्तो कोही छैन । उहाँ सत्य हुनहुुन्छ जो ित ो
सहायताको लािग आफ्नो तापमा बादलमािथ स्वगर्बाट सवार भएर आउनहुुन्छ
। 27 अनन्त परमशे् वर शरणस्थान हुनहुुन्छ, र मिुनितरचािह ँ अनन्त पाखरुा छन ् ।
उहाँले ितमीहरूका सामनु् नबेाट श लुाई धपाउनहुुने छ, र उहाँले भन् नभुयो, “नाश
पार!्” 28 इ ाएल सरुक्षामा बस्यो । अन् न र नयाँ म को दशेमा याकूबको सन्तान
सरुिक्षत िथयो । वास्तवमा ितनको आकाशले ितनमािथ शीत झारून ।् 29 ए इ ाएल,
ित ा आिशष ्हरू अनिगन्ती छन ्। परम भु ारा बचाइएको जाित ितमीजस्तै को छ
र ? उहाँ ित ो सहायताको ढाल हुनहुुन्छ, र ित ो तापको तरवार हुनहुुन्छ । ित ा
श हुरू काँप्दै ितमीकहाँ आउँछन ् । ितमीले ितनीहरूका अग्ला-अग्ला ठाउँहरूमा
कुल्चने छौ ।

34
1 मोशा मोआबको मदैानबाट यरीहो सामनु् ने नबेो डाँडामा िपसगाको टाकुरामा

उक्ले । त्यहाँ परम भलुे ितनलाई िगलाददे ख दानसम्म, 2 र सबै नप् ताली, ए ाइम
र मनश्शकेा सबै दशे अिन यहूदाका सबै दशेदे ख प श् चम समु सम्म, 3 र नगेवे,
र यरीहोको उपत्यकाको मदैान, खजरुको सहरदे ख सोअरसम्म दखेाउनभुयो ।
4 परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “'म यो दशे तरेा सन्तानहरूलाई िदन्छु' भनी मलैे
अ ाहाम, इसहाक र याकूबिसत ितज्ञा गरेको दशे यही हो । मलैे तलँाई तरेा आखँाले
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हनेर् अनमुित िदएको छु, तर त ँ त्यहाँ जान पाउने छैनस ् ।” 5 त्यसलैे परम भकुो
वचनको ितज्ञाअनसुार परम भकुा दास मोशा मोआब दशेमा मरे । 6 परम भलुे
ितनलाई बथे-पोरको सामनु् ने मोआब दशेको उपत्यकाको बेसँीमा गाड्नभुयो, तर
ितनको िचहान कहाँ छ भनी आजको िदनसम्म कसलैाई थाहा छैन । 7 मोशाको
मतृ्य ु हुदँा ितनी एक सय िबस वषर्का िथए । ितनका आखँा धिमला भएका िथएनन ्
न त ितनको स्वाभािवक बल घटेको िथयो । 8 मोआबको मदैानमा इ ाएलीहरूले
मोशाको िनम्त चा लस िदनसम्म शोक गरेपिछ ितनको शोकको समय सिकयो ।
9 ननूका छोरा यहोश ू ब ु का आत्माले भ रएका िथए िकनिक मोशाले ितनीमािथ
आफ्नो हात राखकेा िथए । इ ाएलीहरूले ितनको कुरा सनु्थ,े र ितनले परम भलुे
मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार गथ । 10 इ ाएलमा मोशाजस्तै अगमव ा कोही
खडा भएन जसलाई परम भलुे आमन-ेसामने िचन् नहुुन्थ्यो । 11 िम दशे, फारो र
ितनका सबै अिधकारीसाथै ितनका समस्त दशेमा ितनी ारा सबै िचन्ह र आश् चयर् गनर्
परम भु ारा पठाइएका कुनै पिन अगमव ा ितनीजस्तो छैन । 12सारा इ ाएलीको
द ृ ष् टमा मोशाले गरेजस्तै महान ्र भयानक कामहरू कुनै पिन अगमव ाले किहल्यै
गरेको छैन ।
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